
Το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Παίζοντας με την ελιά» απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9-12 
ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγμάτωσή του είναι η επίσκεψη και η 
ξενάγηση στο Μουσείο ελιάς και λαδιού, το οποίο βρίσκεται στην Άνω Γατζέα Πηλίου. 
Τα παιδιά, αφού γνωρίσουν το Μουσείο και ακούσουν από το μουσειοπαιδαγωγό τις 
διαδικασίες  καλλιέργειας – παραγωγής βρώσιμης  ελιάς και παραγωγής σαπουνιού, 
καλούνται να παίξουν με τις κάρτες, οι οποίες αναπαριστούν αντικείμενα του 
Μουσείου. Μ’ αυτό τον τρόπο η γνώση θα προκύψει αβίαστα από την ψυχαγωγία , 
ενώ η ομαδοσυνεργατικότητα  και η αλληλεπίδραση θα γίνουν πραγματικότητα.  

 
 
 
 
 
Η ξενάγηση στο Μουσείο αποτελεί έναυσμα , ώστε τα παιδιά να δημιουργήσουν  και 
να εκφραστούν (Black, 2009).  Μετά την ξενάγηση τα παιδιά επιλέγουν κάρτες (μία το 
καθένα), οι οποίες αναπαριστούν  εκθέματα του Μουσείου και στο πίσω μέρος τους 
αναγράφεται η ερώτηση «Τι είμαι και Πώς με χρησιμοποιούσαν;» Έπειτα ο 
μουσειοπαδαγωγός διαβάζει τρία κείμενα , τα οποία αναφέρονται στις διαδικασίες 
καλλιέργειας, παραγωγής ελιάς και παραγωγής σαπουνιού. Τα κείμενα είναι 
κατανοητά από τα παιδιά και ανάλογα με το αναπτυξιακό τους επίπεδο 
(Ματσαγγούρας  &  Χέλμης, 2003). Στη συνέχεια τα παιδιά  τοποθετούν τις κάρτες  σε 
τρεις κύκλους (για τις τρεις διαδικασίες), τις τοποθετούν στη σειρά , απαντούν στην 
ερώτηση των καρτών και προσπαθούν να διηγηθούν τις διαδικασίες. Έτσι 
δημιουργούνται τρεις ομάδες, μία για κάθε διαδικασία.  Η τοποθέτηση των καρτών 
στη σειρά  βοηθάει τα παιδιά  να σχηματίσουν τις  ομάδες, να μάθουν να 
συνεργάζονται και να αλληλεπιδράσουν (Κακανά,2009). Στο τέλος εκλέγεται από κάθε 
ομάδα ένας αρχηγός, ο οποίος με τη διαδικασία της παντομίμας αναπαριστά ένα 
αντικείμενο του Μουσείου, ενώ οι άλλες ομάδες καλούνται να μαντέψουν το 
αντικείμενο. 
Ο στόχος του παιχνιδιού είναι η ψυχαγωγία σε συνδυασμό με την εκπαίδευση. Μέσω 
όλων αυτών των διαδικασιών θα ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των παιδιών 
(Κοσσυβάκη, 2003). Θα ανακαλύψουν, θα δραστηριοποιηθούν, θα αλληλεπιδράσουν. 
Μ’ αυτό τον τρόπο θα προωθηθεί η ομαδικότητα, θα αναπτυχθεί η αυτενέργεια και η 
αυτοπειθαρχία (Κοσσυβάκη, 2003). Είναι γεγονός ότι οι βιωματικές δραστηριότητες 
στα μουσεία στοχεύουν μέσω των μουσειακών εκθεμάτων και τις διαδικασίες 
προσέγγισης να συμμετέχουν οι αισθήσεις, να συνδυάζονται οι χειρωνακτικές και οι 
διανοητικές δραστηριότητες για να ενεργοποιήσουν το παιδί να εκφραστεί ελεύθερα 
και δημιουργικά (Νικονάνου, 2010).      
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Το εκπαιδευτικό αυτό παιχνίδι μπορεί, αφού προηγηθεί η επίσκεψη στο 
συγκεκριμένο Μουσείο, να αξιοποιηθεί στο χώρο του  Μουσείου και έτσι η 
επίσκεψη και η ξενάγηση να αποβούν εποικοδομητικές. Επίσης ο δάσκαλος 
μπορεί να αξιοποιήσει το παιχνίδι στην τάξη μετά την επίσκεψη στο Μουσείο.   
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