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ΚΑΝΟΝΕΣ
Αφού ακούσετε την ιστορία, πηγαίνετε στις ομάδες σας και
κάντε τις απαιτούμενες εργασίες.

Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το πλοίο σας έχει ανατραπεί. Ωστόσο, είστε τυχεροί: όλοι επιζούν από τη
βύθιση του πλοίου και φτάνουν στην παραλία ενός μικρού, ακατοίκητου
νησιού, εντελώς εξαντλημένοι. Καθώς ο καιρός ηρεμεί και τα βρεγμένα ρούχα
σας στεγνώνουν, παρατηρείτε ότι η θάλασσα έχει ξεβράσει μερικά
αντικείμενα από το πλοίο στην παραλία: ένα πτυσσόμενο φτυάρι, ένα
τσεκούρι, οκτώ μαχαίρια κουζίνας, ένα μαχαίρι τσέπης, ένα πακέτο στεγνά
σπίρτα, δέκα κουτάλια και μια μεγάλη κατσαρόλα, περίπου 40 m² καμβά,
βιβλία, το κιτ πρώτων βοηθειών του πλοίου και μουσκεμένο χαρτί. Αργότερα,
καθώς κοιτάς τη θάλασσα το σούρουπο, αντιλαμβάνεσαι την απομόνωση και
τη μοναξιά του νησιού. Σίγουρα θα σε ψάξουν, ίσως σε βρουν – αλλά πότε;
Δεν είχατε ούτε χρόνο ούτε ευκαιρία να κάνετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης.
Συνειδητοποιείς ότι βρίσκεσαι σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση και πρέπει να
οργανώσεις την επιβίωση και την καθημερινότητα με έναν εντελώς νέο
τρόπο.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Η αρχική κατάσταση που περιγράφεται παραπάνω αποτελεί το πλαίσιο
δράσης στο παιχνίδι προσομοίωσης, στο οποίο είναι καθήκον σας να
οργανώσετε την επιβίωση όλων όσων έχουν αποκλειστεί σε μικρές ομάδες.
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αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν."

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
"ΚΑΘΗΛΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΝΑ ΝΗΣΙ"

ΦΥ
ΕΡ ΛΛ
ΓΑ Ο
ΣΙΑ
Σ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Η πρώτη φάση του παιχνιδιού: εξασφάλιση επιβίωσης και επιλογή κάμπινγκ
Βήμα 1: Οι πρώτες τρεις ενέργειες επιβίωσης
Τι τύχη που όλοι στην τάξη σας επέζησαν από το ναυάγιο - αλλά τώρα
πρέπει να οργανώσετε την καθημερινή ζωή ολόκληρης της ομάδας. Κάθε
μέλος της μικρής σας ομάδας καταγράφει τρεις ενέργειες που θα ήταν από
τις πρώτες τους στο νησί. Συζητήστε τις προτάσεις στη μικρή ομάδα και
συμφωνήστε για τις τρεις πιο σημαντικές ενέργειες.
Βήμα 2: Επιλογή κάμπινγκ
Το σχέδιο τοποθεσίας σάς παρέχει μια επισκόπηση του νησιού. Υπάρχει:
«πόσιμο νερό σε ρέμα που οδηγεί στη θάλασσα,…» βρώσιμα φρούτα σε
πυκνά δασωμένη περιοχή, «λιμνοθάλασσα με μεγάλη ποσότητα ψαριών και
καβούρια», βουνό, με πολλές βραχώδεις κόγχες και μικρότερες σπηλιές. Στη
μικρή σας ομάδα, αποφασίστε τώρα ένα μέρος όπου θέλετε να στήσετε τις
σκηνές σας για αόριστο χρόνο μέχρι τη διάσωση. Συμπεριλάβετε τις
ακόλουθες πτυχές υπόψη σας: προστασία από τον ήλιο και τις καταιγίδες,
την απόσταση από το νερό και τις πηγές τροφίμων, πιθανή διάσωση από
διερχόμενα πλοία ή αεροπλάνα.
Η δεύτερη φάση του παιχνιδιού: οργάνωση συμβίωσης και πιθανή διάσωση
Βήμα 3: Οργάνωση της συμβίωσης
Ο καθένας από εσάς έχει σίγουρα τις δικές του ιδέες για το πώς θα πρέπει να
μοιάζει η συμβίωση ολόκληρης της ομάδας στο νησί, ώστε να μπορέσει να
επιβιώσει τον χρόνο μέχρι τη διάσωση. Επομένως, πρέπει να κάνετε
συμφωνίες που να διασφαλίζουν την επιβίωση και να ρυθμίζουν τη
συμβίωση. Σκεφτείτε ποιες εργασίες πρέπει να εκτελούνται καθημερινά και
κάντε μια λίστα με αυτές τις εργασίες στο φύλλο καταγραφής. Να θυμάστε
ότι σχεδιάζετε για ολόκληρη την ομάδα - επομένως να είστε πολύ
συγκεκριμένοι σχετικά με την ανάθεση ερ
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γασιών σε συγκεκριμένες ομάδες ή την υπόδειξη συγκεκριμένων ατόμων.
Πριν ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό, ακολουθήστε το βήμα 4.
Βήμα 4: μέτρα εντοπισμού και διάσωσης
Φυσικά, όλοι ελπίζουν σε έγκαιρη διάσωση από διερχόμενα πλοία ή βοήθεια
από τον αέρα. Πώς όμως μπορείς να τραβήξεις την προσοχή πάνω σου στο
νησί; Εάν αποφασίσετε για σήμα πυρκαγιάς (με ένα ελαφρύ σήμα τη νύχτα
και ένα σήμα καπνού κατά τη διάρκεια της ημέρας), πρέπει να επιτρέψετε σε
τέσσερα άτομα κατά τη διάρκεια της ημέρας και δύο τη νύχτα να
διατηρήσουν τη φωτιά και να το λάβετε υπόψη κατά τη διαίρεση του
υπόλοιπου αριθμού ατόμων της ομάδας. Έχετε άλλες ιδέες για το πώς να
κάνετε εφικτό τον εντοπισμό και τη διάσωσή σας;

Η τρίτη φάση του παιχνιδιού: διαδικασίες λήψης αποφάσεων και κανόνες σε
περίπτωση συγκρούσεων
Βήμα 5: διαδικασίες λήψης αποφάσεων
Τώρα έχετε ήδη λάβει αρκετές αποφάσεις για ολόκληρη την ομάδα των
αποκλεισμένων ατόμων. Σκεφτείτε τι εμπειρίες είχατε μέχρι τώρα. Είστε
ικανοποιημένος/η ή κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν διαφορετικά;
Μπορούν να περάσουν μήνες μέχρι τη διάσωση. Τι πρέπει λοιπόν να συμβεί
στη συνέχεια; Εκλέγετε ή διορίζετε έναν μόνο αρχηγό ή μια ηγετική ομάδα; Τι
εξουσίες πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι; Θα ελέγχονται και αν ναι, από
ποιον και πώς; Μήπως θα συζητηθούν όλα τα σημαντικά πράγματα για την
ομάδα στο μέλλον; Πώς θα ληφθούν τότε οι αποφάσεις; Υπάρχουν λοιπόν
αρκετές σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν στην παρούσα φάση
στο νησί.
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Βήμα 6: Αντιμετώπιση συγκρούσεων
Σε καμία ομάδα δεν είναι πάντα όλα αρμονικά - και σίγουρα όχι σε μια τόσο
ιδιαίτερη κατάσταση. Κάντε υποθέσεις σχετικά με τις συγκρούσεις που
μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο νησί.
Σκεφτείτε πώς θέλετε να αντιμετωπίσετε αυτές τις συγκρούσεις. Πώς
μπορείτε να αποτρέψετε τους καβγάδες; Πώς θέλετε να ρυθμίσετε τις
συγκρούσεις που δεν μπορούν να αποφευχθούν; Καταγράψτε το αποτέλεσμα
των συζητήσεων και των παρατηρήσεών σας σχετικά με τις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού στο φύλλο καταγραφής.
Η τέταρτη φάση του παιχνιδιού: αντίδραση σε συγκρούσεις
(κάρτες συμβάντων)
Οι κάρτες συμβάντων περιγράφουν καταστάσεις και συγκρούσεις που
δοκιμάζουν τη συλλογική ζωή στο νησί και τη μορφή οργάνωσης που έχετε
σχεδιάσει. Συζητήστε τα γεγονότα στη μικρή ομάδα και αποφασίστε πώς
θέλετε να αντιμετωπίσετε αυτήν την κατάσταση - εάν είναι απαραίτητο,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συγκρούσεις ως ευκαιρία για να αλλάξετε
τις δομές που έχετε επινοήσει μέχρι τώρα.
Η πέμπτη φάση του παιχνιδιού: αξιολόγηση σε ολομέλεια
Σε αυτή την τελική φάση του παιχνιδιού, όλες οι μικρές ομάδες
παρουσιάζουν τις αποφάσεις και τις οργανωτικές τους δομές στην ολομέλεια
της τάξης χρησιμοποιώντας τα φύλλα εργασίας. Εδώ, τα διαφορετικά
μοντέλα συμβίωσης μπορούν να συγκριθούν, να συζητηθούν, να εκτιμηθούν
και να επικριθούν. Σίγουρα θα προκύψουν ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που
μπορείτε να συζητήσετε περαιτέρω: Τι έχετε μάθει για τις ομάδες και τις
κοινωνίες που ζείτε μαζί; Πώς σκέφτεστε τώρα για κεντρικές έννοιες όπως η
δικαιοσύνη, η εξουσία, η βία, ο νόμος, η κοινωνική συμπεριφορά, η ιδιωτική
ιδιοκτησία; Σε ποιο σημείο έγινε πολιτική η κατάσταση στο νησί; Και τι είναι
τελικά η πολιτική;
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