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To Game Project είναι ένας πρωτότυπος χώρος ψυχαγωγίας. 
Οι 160 τόνοι άμμου σε μια επιφάνεια 800 τ.μ. με παιχνίδια 
κατασκευασμένα από ξύλο, καθώς και τα 500 τ.μ. φυσικού 
χλοοτάπητα, το καθιστούν έναν χώρο μοναδικό μέσα στον 
αστικό ιστό.

Οι εγκαταστάσεις συνολικά εκτείνονται σε 3.000 τ.μ. πλήρως 
περιφραγμένα και προστατευμένα και περιλαμβάνουν, εκτός από τα 
παραπάνω, κλειστές εγκαταστάσεις 600 τ.μ στρωμένες με ειδικό αφρώδες 
δάπεδο, αποδυτήρια, WC, πάρκινγκ, καθώς και ένα πλήρως εξοπλισμένο 
αναψυκτήριο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δημιούργησε η εξειδικευμένη ομάδα 
παιδαγωγών και εμψυχωτών του “Game Project” έχει ως κεντρικό 
πυλώνα το παιχνίδι μέσα από τη διάδραση και την επικοινωνία, εργαλεία 
αποτελεσματικά για τη σωματική, νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη 
των παιδιών οποιασδήποτε ηλικίας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει μια πληθώρα από σωματικές, νοητικές, δημιουργικές, 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δραστηριότητες έκφρασης. Eνδεικτικά 
αναφέρονται: τρέξιμο, ισορροπία, ξεπέρασμα φυσικών εμποδίων, 
αναρρίχηση (σε χαμηλό ύψος), ρίψη στόχων, επίλυση γρίφων, παζλ, 
εικαστικές κατασκευές, παραδοσιακά και μουσικοκινητικά παιχνίδια, 
καθώς και πρακτικές θεατρικού παιχνιδιού, που λαμβάνουν χώρα τόσο 
στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο.

Τo πρόγραμμά μας είναι σχεδιασμένο σε συνάρτηση με το αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.
Στόχος μας είναι ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του προγράμματος να 
συνδυάζεται άρτια με το παιχνίδι και την ψυχαγωγία των μαθητών, 
δίνοντας προτεραιότητα  στην ασφάλεια  τους. Ανάλογα με την ηλικία 
των μαθητών προσαρμόζεται το επίπεδο δυσκολίας και το είδος των 
δραστηριοτήτων.

Τέλος, η συνολική διάρκεια δεν ξεπερνάει τις 3 ώρες και ο μέγιστος αριθμός 
μαθητών ανά ημερήσιο πρόγραμμα ορίζεται στους 160.

τι είναι 
το game 

project



Ι. Παιχνίδια γνωριμίας:
Παιδαγωγοί και μαθητές αλληλεπιδρούν μέσα από παιχνίδια με σκοπό 
να δημιουργήσουν από κοινού ένα αμοιβαίο κλίμα εμπιστοσύνης και 
η γνωριμία τους να επέλθει με διασκεδαστικό κι εμψυχωτικό τρόπο. 
Παιχνίδια με μπάλες, σκυταλοδρομίες, δρομικά παιχνίδια, πρακτικές 
θεατρικού παιχνιδιού, μαντήλια κ.α. είναι οι πρωταγωνιστές σε αυτό το 
στάδιο.

ΙΙ. Διαχωρισμός ομάδων:
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες κι επιλέγουν ένα όνομα, ενώ 
δημιουργούν σε αυτοσχέδιες σημαίες τα διακριτικά της ομάδας τους.

ΙΙΙ.  Παιχνίδια στην άμμο:
Οι μαθητές με την συνοδεία των παιδαγωγών εισέρχονται στον ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο που αποτελείται από 2 διακριτές πίστες με ξύλινες 
κατασκευές-παιχνίδια, κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να τηρούν όλους 
τους απαραίτητους κανόνες ασφάλειας. Οι μαθητές συναγωνίζονται 
διαδοχικά μεταξύ τους, αλληλοεμψυχώνονται και βοηθούν ο ένας τον 
άλλον,  προσπαθώντας να συλλέξουν πόντους για την ομάδα τους. 

Οι παιδαγωγοί συντονίζουν, βοηθούν, εμψυχώνουν και προσαρμόζουν τις 
δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, προωθώντας την αξία 
της ευγενούς άμιλλας.

Οι παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να προσαρμοστούν και στον 
εσωτερικό χώρο.

Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα



Δοκός ισορροπίας
Πρόκειται για μία δοκό που αποτελείται από 

3 επίπεδα και οι μαθητές προσπαθούν να τη 
διασχίσουν.

Αναρρίχηση σε σχοινιά
Οι μαθητές αναρριχώνται στα σχοινιά σε χαμηλό 
ύψος και αφού περάσουν αυτό το εμπόδιο 
βρίσκουν τρεις μπάλες διαφορετικού μεγέθους. 
Τις τοποθετούν στην αντίστοιχη τρύπα.

Ρόδες
Οι μαθητές περνάνε μέσα από τις ρόδες 
διαλέγοντας μία από αυτές που βρίσκονται 
χαμηλά.

Εμπόδια
Αυτή η δραστηριότητα αποτελείται από 

εμπόδια που οι μαθητές περνούν είτε από 
πάνω είτε από κάτω.

Πύλες
Αποτελείται από δύο διαδοχικές πύλες, τις οποίες 

οι μαθητές ανοίγουν τραβώντας ένα σχοινί, ενώ 
κρατώντας το περνάνε από αυτές.

Αναλυτικά τα παιχνίδια στην άμμο



Ιστός αράχνης
Πολλά σχοινιά υφαίνουν αυτόν τον ιδιαίτερο 
“ιστό αράχνης” οπού ο κάθε μαθητής πρέπει να 
διασχίσει.

Πουγκιά
Κάθε ομάδα έχει 6 αριθμημένα πουγκιά 
μπερδεμένα και κάθε μαθητής πρέπει να τα 
ακουμπήσει με τη σωστή σειρά.

Ρίψη στόχων: 
Αυτό περιλαμβάνει μια ποικιλία στόχων που 
οι μαθητές πρέπει να πετύχουν με κρίκους, 
κοντάρια και μπάλες.

Τσουβαλάκια
Αυτή η δραστηριότητα αποτελείται από 
4 χρωματιστές ρόδες και τα αντίστοιχα 

τσουβαλάκια. Οι μαθητές βρίσκουν τον σωστό 
συνδυασμό ρόδα-τσουβαλάκι.

Επίλυση παζλ 
Ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των μαθητών 

χρησιμοποιείται το αντίστοιχο πάζλ προς 
επίλυση (π.χ. Tangram, ενσφηνώματα 

σχημάτων κ.α.)



Η καλλιέργεια των φυσικών ικανοτήτων των 
μαθητών όπως ταχύτητα, αντοχή, δύναμη, 
ευλυγισία.

Ανάπτυξη των αντιληπτικών τους ικανοτήτων 
με έμφαση στις κιναισθητικές δεξιότητες και 
ικανότητες συντονισμού.

Η καλλιέργεια της ικανότητας των μαθητών 
για επίλυση προβλημάτων προκειμένου να 
επιτύχουν τον στόχο τους.

Η ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος και της 
συνεργασίας-επικοινωνίας με τα υπόλοιπα μέλη 
της ομάδας.

Η καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας μέσα από την 
τήρηση των κανόνων.

Η ανάπτυξη της ευγενούς άμιλλας.

Η ψυχαγωγία των παιδιών μέσα από την κίνηση, 
το παιχνίδι και την εμψύχωση.

Βασικοί στόχοι



Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος, η ομάδα του “Game 
Project” αποφάσισε να αναβιώσει παλιά παραδοσιακά παιχνίδια. Παιχνίδια 
που κάποτε τα παιδιά έπαιζαν σε παρέες στις αυλές και τις γειτονιές, 
παιχνίδια που η μακροχρόνια επιβίωση τους στο πέρασμα των αιώνων 
αναδεικνύει την σπουδαιότητα και την αξία τους, καθώς οι ρίζες τους 
βρίσκονται πίσω στην αρχαιότητα. Παιχνίδια, δηλαδή, που αναπτύσσουν 
την συντροφικότητα, καλλιεργούν το πνεύμα και γυμνάζουν το σώμα.
Η διεξαγωγή τους πραγματοποιείται στον φυσικό χλοοτάπητα.
Ενδεικτικές δραστηριότητες αποτελούν:

Τσουβαλοδρομίες
Τυφλόμυγα
Κυνηγητό
Το μαντηλάκι
Αμπάριζα
Αλάτι χοντρό

Οι στόχοι της αναβίωσης των συγκεκριμένων παιχνιδιών 
ποικίλλουν:

• Η γνωριμία των μαθητών με τα παραδοσιακά παιχνίδια.
• Η καλλιέργεια της αντιληπτικής ικανότητας: κιναισθητική, οπτική, 

ακουστική αντίληψη, ικανότητα συντονισμού.
• Η κατανόηση της έννοιας του ατόμου και της ομάδας.
• Η ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχικών αρετών όπως: συνεργασία, 

ομαδικό πνεύμα, αυτοπειθαρχία, υπευθυνότητα, επιμονή και υπομονή.
• Η διασκέδαση και η έκφραση των συναισθημάτων των μαθητών.

Τέλος, η γνωριμία με τα συγκεκριμένα παιχνίδια μπορεί να αποτελέσει 
έναν «κρίκο» επικοινωνίας με τους γονείς των μαθητών, αφού μέσα από 
ένα βιωματικό πλέον πλαίσιο, μπορούν να έρθουν πιο κοντά και να 
επικοινωνήσουν με τρόπο διαφορετικό.

παραδοσιακά
παιχνίδια

Ο βασιλιάς
Περνά, περνά η Μέλισσα
Κορόιδο
Μπαμ ξεμπάμ
Αγαλματάκια



Μέσα από την τέχνη της ζωγραφικής και των κατασκευών οι μαθητές 
δημιουργούν με φαντασία, εξερευνούν τα υλικά και καλλιεργούν την 
εφευρετικότητά τους, κατασκευάζοντας παιχνίδια με οικολογικά υλικά 
όπως παλιότερα.

Κάποιες ενδεικτικές κατασκευές είναι:

Κατασκευή σβούρας
Κατασκευή σαΐτας
Κατασκευή κούκλας
Κατασκευή τάκα τάκα
Χρήση σπάγκου για δημιουργία παιχνιδιών με σχήματα

Τα εικαστικά παιχνίδια απευθύνονται κυρίως σε μαθητές ηλικίας 5-9 

ετών κι έχουν τους εξής παιδαγωγικούς στόχους:

• Ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας των μαθητών.
• Δημιουργικές στιγμές χαλάρωσης και ψυχαγωγίας.
• Καλλιέργεια της αναπαραστατικής σκέψης.
• Ανάπτυξη της συνεργασίας και της αυτενέργειας μέσω της λήψης 

πρωτοβουλιών.
• Δυνατότητα για προσωπική έκφραση των μαθητών με διαφορετικούς 

τρόπους και διαφορετικά υλικά.

εικαστικά
παιχνίδια



Τα μουσικοκινητικά παιχνίδια είναι ομαδικά, ευχάριστα και διασκεδαστικά 
για τα παιδιά. Συνδυάζοντας την μουσική, το ρυθμό και την κίνηση 
αποτελούν ένα μέσο χαλάρωσης και εκτόνωσης για τους μαθητές. 

Κάποιες ενδεικτικές δραστηριότητες είναι οι εξής:

Ο κύκλος του ρυθμού (με μουσικά όργανα-κρουστά ή με χτύπημα του 
χεριού).
Μουσικές καρέκλες
Μουσικά αγαλματάκια
Παιχνίδια μίμησης κι αναπαράστασης των ήχων και των κινήσεων ζώων, 
αντικειμένων, υλικών, άυλων, κ.α.

Κύριοι στόχοι των μουσικοκινητικών παιχνιδιών αποτελούν:

• Η ανάπτυξη των μουσικοκινητικών δυνατοτήτων των μαθητών 
χρησιμοποιώντας το σώμα τους.

• Η καλλιέργεια του ρυθμού στη κίνηση.
• Η ανάπτυξη των ικανοτήτων συντονισμού.
• H ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος.
• Η διασκέδαση των μαθητών μέσω της κινητικής έκφρασης.

μουσικοκινητικά
παιχνίδια



Το σώμα ηρεμεί και το μυαλό ξυπνά. Οι μαθητές σε αυτό το σημείο 
έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν τους ρυθμούς του σώματός τους, να 
εξασκήσουν το  μυαλό τους, να διασκεδάσουν και να ψυχαγωγηθούν.

Ενδεικτικά παιχνίδια: :

Γρίφοι και σπαζοκεφαλιές.

Αινίγματα και μαντέματα.

Παντομίμα.

Δείξε μου την λέξη, με λέξεις (taboo).

Δοσμένες λέξεις- δημιουργία και αφήγηση μικρής ιστορίας.

Κύριοι στόχοι των των  παιχνιδιών του μυαλού αποτελούν:

• Όξυνση του νου και της φαντασίας.

• Προώθησή της δημιουργικής και κριτικής σκέψης.

• Ενεργοποίηση της λεκτικής επικοινωνίας.

• Καλλιέργεια της δεξιότητας επίλυσης προβλημάτων.

• Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας.

Παιχνίδια του 
Μυαλού



χρήσιμες πληροφορίες

• Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Game Project διαμορφώνονται κάθε 
φορά ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και τον αριθμό των μαθητών και 
κατόπιν συνεννόησης με τους εκπαιδευτικούς.

• Η αθλητική ενδυμασία κρίνεται απαραίτητη.

• Προτείνεται οι μαθητές να έχουν μαζί τους 2ο ζευγάρι κάλτσες, καθώς και 
καπέλο-αντηλιακό για προστασία από τον τον ήλιο τους καλοκαιρινούς μήνες.

• Στον χώρο του Game Project λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο καφέ-
αναψυκτήριο.

• Οικονομική επιβάρυνση / μαθητή: 8 Ευρώ.

• Μέγιστος αριθμός μαθητών / ημέρα: 160 μαθητές.

πληροφορίες - επικοινωνία
www.gameproject.gr

Στη σελίδα του Υπουργείου παιδείας: 
www.edu-gate.minedu.gov.gr	και	κατόπιν	στην	ενότητα	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	/	
Εκπαιδευτικές	Επισκέψεις

Πρόσβαση : 
Εντός αστικού ιστού, στην στάση του Προαστιακού «Ηράκλειο», 30 μέτρα 
από την έξοδο 9 της Αττικής οδού και από την ένωση των οδών Αττική 
οδός και Λεωφόρος Ηρακλείου. Ο χώρος είναι 1,5χλμ από την στάση του 
Μετρό (πράσινη γραμμή) Νέο Ηράκλειο και εξυπηρετείται επίσης με πολλά 
λεωφορεία. 

διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 204   Τ.Κ. 14122  
Νέο Ηράκλειο
Τηλέφωνα:  210- 2837906 &   6981563253   &   6949730111
Ε-mail: play@gameproject.gr

Υπεύθυνη εκπαιδευτικού προγράμματος:  
Σιάμου Ευρυδίκη (Εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση).

http://edu-gate.minedu.gov.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=48:athina-me-epivarynsi&Itemid=123
http://www.gameproject.gr/


www.gameproject.gr

GR.GAMEproject

stay connected in social media

GAME_project

http://www.gameproject.gr/
https://www.facebook.com/GR.GAMEproject/
https://www.instagram.com/gameproject.gr/

