
Children’s Games

Μία βραβευμένη διδακτική πρόταση που 
ενσωματώνει στη διδασκαλία της αγγλικής  
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Children’s Games – Θεωρητικό Πλαίσιο

• New European Bauhaus 

• Europeana Education Community

• Artful Thinking – Έντεχνος Συλλογισμός

• Flipped Classroom – Ανεστραμμένη Τάξη

• Differentiated Instruction – Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

• Traditional Games – Παραδοσιακά Παιχνίδια

• Mozilla Hubs – Built with Bits



New European Bauhaus & Europeana Education

• Το Νέο Ευρωπαϊκό κίνημα Bauhaus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
επιδιώκει να διαμορφώσει μελλοντικούς τρόπους ζωής που να
ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες
σήμερα όπως τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ειρηνική συμβίωση, τη
συμπερίληψη και την ενεργό πολιτειότητα.

• https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en

• Η Europeana Education Community έχει οικοδομήσει μια διεθνή
κοινότητα εκπαιδευτικών που χρησιμοποιεί καινοτόμες παιδαγωγικές
προσεγγίσεις για να βοηθήσει την Ευρώπη να προχωρήσει προς νέους
τρόπους σκέψης, δημιουργίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

• https://pro.europeana.eu/page/europeana-education

https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en
https://pro.europeana.eu/page/europeana-education


Artful Thinking – Έντεχνος Συλλογισμός
• http://www.pz.harvard.edu/projects/artful-thinking

• Η διδακτική προσέγγιση του έντεχνου συλλογισμού περιλαμβάνει τη
χρήση έργων τέχνης στη μαθησιακή διαδικασία με σκοπό την ενίσχυση
της σκέψης και της μάθησης των μαθητών.

• Στόχος της προσέγγισης είναι η δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των
έργων τέχνης και του αναλυτικού προγράμματος σπουδών ούτως ώστε
η τέχνη να γίνει το έναυσμα για την ανάπτυξη της στοχαστικής
μάθησης.

• Η παρατήρηση έργων τέχνης βοηθά τους μαθητές να ενεργοποιήσουν
τη φαντασία τους, να διεισδύσουν στο χώρο και στο χρόνο, να
αναπτύξουν τη δημιουργική τους σκέψη αλλά και τον στοχασμό και να
συνδυάσουν τις διαθέσιμες πληροφορίες για να κατανοήσουν το
εικαστικό έργο.

http://www.pz.harvard.edu/projects/artful-thinking


Flipped Classroom – Ανεστραμμένη Τάξη

• https://www.edutopia.org/blog/flipped-classroom-pro-and-con-mary-
beth-hertz

• Η ανεστραμμένη τάξη είναι μια μορφή μικτής διδασκαλίας που
συνδυάζει τη «σύγχρονη» μάθηση με «ασύγχρονη» ανεξάρτητη
μελέτη.

• Το βίντεο χρησιμοποιείται συνήθως ως έναυσμα για αυτομελέτη καθώς
είναι προσβάσιμο διαδικτυακά και επιτρέπει στους μαθητές να
ξαναβλέπουν το περιεχόμενο όταν χρειάζεται.

• Κείμενο και ήχος μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την
ανάπτυξη γνώσεων περιεχομένου ούτως ώστε οι μαθητές να
προετοιμαστούν για τη σύγχρονη τάξη.

https://www.edutopia.org/blog/flipped-classroom-pro-and-con-mary-beth-hertz


Differentiated Instruction – Διαφοροποιημένη 
Διδασκαλία

• https://resilienteducator.com/classroom-resources/examples-of-
differentiated-instruction/

• Διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μια φιλοσοφία διδασκαλίας η οποία
βασίζεται στην αρχή ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να τροποποιούν την
διδασκαλία τους ώστε να ανταποκρίνονται στα διαφορετικά επίπεδα
ετοιμότητας των μαθητών, στους διαφορετικούς τρόπους που
μαθαίνουν και στα διαφορετικά τους ενδιαφέροντα.

https://resilienteducator.com/classroom-resources/examples-of-differentiated-instruction/


Games – Παιχνίδια

• Το Παιχνίδι αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ασχολίες του παιδιού
και για αυτόν τον λόγο κατέχει πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη του.

• Μέσω του Παιχνιδιού ενισχύονται οι λειτουργίες της επανάληψης, της
μίμησης, της εξάσκησης, της εξερεύνησης, της ανακάλυψης και της
σύνθεσης.

• Το Παιχνίδι βοηθάει στην ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων, στην
επιμονή, στην αυτορρύθμιση, στη συναλλαγή με τον κοινωνικό
περίγυρο, αλλά και στην εμπιστοσύνη του ατόμου προς τον εαυτό του
αλλά και προς άλλους, στοιχεία απαραίτητα στη διαδικασία της
μάθησης.



Mozilla Hubs – Built with Bits

• Το Mozilla Hubs είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία
χώρων εικονικής πραγματικότητας οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα
άμεσου διαμοιρασμού για επικοινωνία, συνεργασία και
δημιουργικότητα.

• https://hubs.mozilla.com/

• Το Built with Bits είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Europeana
που διερευνά πώς οι εικονικές εμπειρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στην εκπαίδευση. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία
και την Πορτογαλία.

• https://pro.europeana.eu/page/built-with-bits-designing-virtual-spaces-
for-the-future

https://hubs.mozilla.com/
https://pro.europeana.eu/page/built-with-bits-designing-virtual-spaces-for-the-future


Children’s Games - Υλοποίηση διδακτικής 
πρότασης

• Αρχικά οι μαθητές γνωρίστηκαν με το έργο τέχνης που αποτέλεσε το
έναυσμα της ενασχόλησης τους με τα παιχνίδια: Το έργο του
Φλαμανδού ζωγράφου Pieter Bruegel the Elder με τον τίτλο Children’s
games. Στον πίνακα απεικονίζονται περίπου 200 παιδιά να παίζουν
περισσότερα από 80 παιχνίδια, παρουσιάζοντας με αυτό τον τρόπο την
εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητα των παιδιών κατά τη διάρκεια
του παιχνιδιού.

• Οι μαθητές, με την διδακτική προσέγγιση του έντεχνου συλλογισμού,
αναγνώρισαν τα παιχνίδια του έργου, μπήκαν στη θέση των παιδιών
της εποχής, ανέλυσαν τον πίνακα και δημιούργησαν συνδέσεις με τις
πρότερες γνώσεις και εμπειρίες τους.



Children’s Games 1560 - Pieter Bruegel the Elder

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pieter_Bruegel_the_Elder_-_Children%E2%80%99s_Games_-_Google_Art_Project.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pieter_Bruegel_the_Elder_-_Children%E2%80%99s_Games_-_Google_Art_Project.jpg


Children’s Games - Υλοποίηση διδακτικής 
πρότασης

• Με τη μέθοδο της Ανεστραμμένης Τάξης, οι μαθητές παρακολούθησαν στο
σπίτι ένα βίντεο στην αγγλική γλώσσα για τον καλλιτέχνη Pieter Bruegel και
το έργο τέχνης Children’s Games. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσαν
δραστηριότητες κατανόησης κειμένου για το ίδιο θέμα στην πλατφόρμα της
eclass με αυτόματη ανατροφοδότηση.

• Αργότερα, στην τάξη, οι μαθητές ερεύνησαν στο διαδίκτυο και ανακάλυψαν
τα παιχνίδια που έπαιζαν τα παιδιά στο παρελθόν, τα συνέκριναν και τα
αντιπαρέβαλλαν με τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά σήμερα.

• Χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με την ετοιμότητα, τις προτιμήσεις και τα
ενδιαφέροντα τους και δημιούργησαν ένα παιχνίδι εικονικής περιήγησης του
πίνακα, flashcards με τα ονόματα των παιχνιδιών στα Αγγλικά, Gifs με εικόνες
των παιχνιδιών που μεταφόρτωσαν από τη Europeana και μια γκαλερί στη
Europeana Collections με εικόνες από τα παιχνίδια του πίνακα.



Children’s Games - Υλοποίηση διδακτικής 
πρότασης

• Άλλες ομάδες μαθητών έπαιξαν τα παιχνίδια στην αυλή του σχολείου,
βιντεοσκόπησαν τη διαδικασία και έβγαλαν φωτογραφίες.



Mozilla Hubs: https://hubs.mozilla.com/7cLn4RS/loving-miniature-outing

• Ομάδα μαθητών ανέβασε όλο το υλικό που παρήχθη στον εικονικό
χώρο που δημιούργησαν στο Mozilla Hubs.

https://hubs.mozilla.com/7cLn4RS/loving-miniature-outing


Children’s Games - Διαγωνισμός
• Η πρόταση των μαθητών για ένα σχολείο ανοιχτό στην τοπική

κοινότητα, με έμφαση στη συμπερίληψη, την ειρηνική συμβίωση, τη
συνεργασία και την επικοινωνία για τη μάθηση, πήρε το πρώτο βραβείο
για την Ελλάδα στο διαγωνισμό της Europeana Built with Bits.

• https://pro.europeana.eu/page/built-with-bits-designing-virtual-spaces-
for-the-future#

• https://pro.europeana.eu/post/built-with-bits-an-educational-
challenge-the-greece-winner

https://pro.europeana.eu/page/built-with-bits-designing-virtual-spaces-for-the-future
https://pro.europeana.eu/post/built-with-bits-an-educational-challenge-the-greece-winner


ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!
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