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                               Η αφορμή(1) 
 

Αφορμή για τη δημιουργία των ξύλινων παιχνιδιών  

υπήρξε ο τρίχρονος εγγονός,  που του άρεσε να παίζει 

 με παιχνίδια που έχουν κίνηση. 

 
 

 



Αφορμή (2) 

• Διδάσκω σε τάξη που τα παιδιά δεν έχουν προφορικό λόγο. 

• Τα εκπαιδευτικά υλικά ποτέ δεν είναι αρκετά. 

• Η εναλλαγή ερεθισμάτων είναι πάντα ευχάριστη για τα παιδιά 
(αυτός ήταν ο αρχικός στόχος). 



Η δοκιμή  
Τα παιχνίδια δοκιμαστικά παρουσιάστηκαν 
στην τάξη και φάνηκε αμέσως ότι μαθητές  με 
αυτισμό και έντονη διάσπαση- 
υπερκινητικότητα ανταποκρίθηκαν άμεσα στο 
παιχνίδι. 
Ο Κ. έμεινε προσηλωμένος στο παιχνίδι για 
πολλή ώρα. Δούλεψε και με τα δύο χέρια, δεν 
ασχολήθηκε με την συσκευή του κινητού 
τηλεφώνου που άφησε δίπλα του η 
εκπαιδευτικός.  



Πρώτη επαφή  



Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση των παιχνιδιών σε όλα τα 
παιδιά του σχολείου .  
 
 
Τα παιδιά επισκέφθηκαν κατά ομάδες την τάξη  και έπαιξαν με 
τα παιχνίδια .  
 
Υπήρξε συνεργασία, ηρεμία, ομαδικότητα και συγκέντρωση. 



Συλλογική δράση  

• Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Ανεξάρτητα με τις δυσκολίες 

του κάθε παιδιού όλα ανταποκρίθηκαν και ευχαριστήθηκαν τόσο 

από την παρουσία ενός ανθρώπου που δεν ανήκε στο σχολικό 

πλαίσιο, όσο και από τη διαδικασία του παιχνιδιού. 

• Σε κάποιους μαθητές «μίλησε» το αντικείμενο, σε άλλα η διαδικασία 

του ότι είμαστε όλοι μαζί και παίζουμε. 

 



Τα παιδιά εξερευνούν τα παιχνίδια 



Τα παιδιά παίζουν με τα παιχνίδια 



Απλά υλικά (βίδες, ξύλο, κατσαβίδι 
ηλεκτρικό) 











Συμπεράσματα 

1. Η αρχική στοχοθεσία επετεύχθη. 
 

2. Με αφορμή τέτοιων δραστηριοτήτων μπορούμε να 
επεκταθούμε και διαθεματικά.  
 

3. Η παρουσία ανθρώπων που δεν ανήκαν στο σχολικό πλαίσιο 
ήταν καταλυτική και ωφέλιμη για τα παιδιά. 
 

4. Το άνοιγμα της σχολικής ζωής έξω από τα στενά όρια του 
σχολείου είναι ακόμα ένα εργαλείο για την επίτευξη των 
εκπαιδευτικών στόχων. 



Η επόμενη μέρα 

«Ξύπνησα με μια ελπίδα. » 


