
 

 

 

 

 

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας εργασίας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ) δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό". 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ 1. «ΨΑΡΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ» -  ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

 

Χωριστείτε σε ομάδες των έξι: 

 5 ψαράδες 

 1 παρατηρητής 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ/ΕΣ: 

 Κάθε ψαράς μπορεί να πιάσει 1-2-3 ψάρια και ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ είναι να ΈΧΕΙ 

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΨΆΡΙΑ μετά από 10 ημέρες (εναπόκειται στους ψαράδες να αποφασίσουν 

εάν αυτό σημαίνει να πιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα ψάρια ή να αφήσουν όσο το 

δυνατόν περισσότερα ψάρια στη λίμνη !!!) 

 Ο παρατηρητής καταγράφει όλα τα αλιεύματα και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΨΑΡΑΔΕΣ. 

 Οι ψαράδες μπορούν να μιλάνε ο ένας στον άλλο. 

 Ο παρατηρητής επικοινωνεί με τον συντονιστή μόλις τα αλιεύματα τελειώσουν. 

 

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα οργανώσουν ομάδες 6 ατόμων: 

 5 ψαράδες 

 1 παντογνώστης, πανταχού παρών παρατηρητής.  

 

 Προσδιορίστε τον παρατηρητή. Οι παντογνώστες παρατηρητές σε αυτό το παιχνίδι δεν θα 

επικοινωνούν απευθείας με τους ψαράδες. 

 [Ο διαμεσολαβητής βγάζει όλους τους παρατηρητές, έναν από κάθε ομάδα, έξω από την 

αίθουσα για να εξηγήσει τις οδηγίες και να δώσει από ένα φυλλάδιο σε κάθε παρατηρητή. 

Ο διαμεσολαβητής επιστρέφει στην αίθουσα και δίνει τις ακόλουθες οδηγίες στους 

παίκτες.] 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ προς όλους/ες: 

Ψαράδες - κάθε μέρα, έχετε την επιλογή να πιάσετε 1, 2 ή 3 ψάρια. Θα έχετε 10 ημέρες ψαρέματος. 

Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να έχετε όσο το δυνατόν περισσότερα ψάρια μετά από 10 γύρους 

παιχνιδιού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ: (εναπόκειται στους ψαράδες να αποφασίσουν εάν αυτό 

σημαίνει να πιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα ψάρια ή να αφήσουν όσο το δυνατόν 

περισσότερα ψάρια στη λίμνη !!! Οι ψαράδες θα μπορούσαν να έχουν μια αόριστη αίσθηση ότι 

μπορεί να μην υπάρχει απεριόριστος αριθμός ψαριών, αλλά δεν είναι πραγματικά σίγουροι). 

 

Παρατηρητές, ως παντογνώστες, θα παρακολουθούν και θα καταγράφουν τις αποφάσεις των 

ψαράδων αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν μαζί τους. 

 

ΟΔΗΓΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ: 

ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 25 ΨΑΡΙΑ 

ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: 1 ΨΑΡΙ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 5 ΨΑΡΙΑ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ  

 



 

 

 

 

 

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας εργασίας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ) δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό". 

Γύρος 1ος: Παιχνίδι 

 

Ο διαμεσολαβητής θα διαθέσει περίπου 1 λεπτό για κάθε γύρο αλιείας (ολόκληρο το παιχνίδι θα 

διαρκέσει 10 λεπτά). Στο τέλος κάθε γύρου, ο παρατηρητής θα καταγράφει στο φυλλάδιο την 

αλίευση κάθε παίκτη, τη συνολική αλίευση, τα ψάρια που απομένουν μετά την αλίευση, την 

ανάπτυξη και τα ψάρια που απομένουν μετά την ανάπτυξη. 

 

ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΙΛΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ! Ο 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΡΥΦΟ! 

Οι ερωτήσεις θα πρέπει να απαντώνται μόλις προκύπτουν, αλλά οι ερωτήσεις σχετικά με το εάν τα 

περισσότερα ψάρια πρέπει να αλιευθούν από μεμονωμένα άτομα, από την ομάδα, ή να αφεθούν 

στον ωκεανό δεν θα πρέπει να απαντηθούν σε αυτό το σημείο. 

Εάν σε οποιοδήποτε σημείο η αλιεία εξαντληθεί, ο παρατηρητής θα σταματήσει το παιχνίδι για 

αυτή την ομάδα, λέγοντάς της ότι όλα τα ψάρια έχουν εξαντληθεί. 

Όταν τα αλιεύματα όλων των ομάδων εξαντληθούν ξεκινάει η συζήτηση. 

 

 

Συζήτηση 

Ερωτήσεις: 

1. Πόσες ομάδες εξάντλησαν τα αλιεύματα; 

2. Γιατί τα αλιεύματα εξαντλήθηκαν; 

3. Υπάρχει κάποιος/ς που δεν εξάντλησε τα αλιεύματα; 

4. Εάν ναι, ζητήστε τους να εξηγήσουν τι έκαναν και για τη συνολική τους αλίευση.  

5. Υπάρχει κάποιος/α με μεγαλύτερη αλίευση; 

6. Πώς θα μπορούσατε να αποφύγετε την εξάντληση του αλιεύματος; 

7. Πρέπει να μάθετε τι γνώριζε η Φύση! 

 

Ο διαμεσολαβητής θα εξηγήσει την κατάσταση. 

Εδώ είναι ότι δεν γνωρίζατε - η αλίευση ξεκίνησε με 25 ψάρια. Κάθε βράδυ γεννιόταν περισσότερα 

ψάρια - χρειάζονταν 5 ψάρια στον ωκεανό για να γεννηθεί ένα μωρό-ψάρι κάθε βράδυ. 

 

Αυτό λοιπόν γνώριζε η Φύση που δεν το γνωρίζατε. 

Ο διαμεσολαβητής θα επισημάνει ότι το κλειδί για την εξάντληση της αλίευσης είναι ότι 

οποιαδήποτε στιγμή αυτή είναι μεγαλύτερη από την ανάπτυξη, το απόθεμα θα μειώνεται και θα 

εξαντληθεί, αργά ή γρήγορα. Αυτό έχει προφανείς παραλληλισμούς με την παγκόσμια υπέρβαση. 

 

Γύρος 2ος: Παιχνίδι 

Εντάξει, ας το δοκιμάσουμε άλλη μια φορά. Τώρα ξέρετε τι γνώριζε μόνο η Φύση στον πρώτο γύρο! 

Θυμηθείτε, ξεκινάτε με 25 ψάρια και χρειάζονται 5 ψάρια κάθε νύχτα για να δημιουργηθεί ένα νέο 

ψάρι. Σημειώστε ότι το αρχικό απόθεμα δεν μπορεί να είναι περισσότερα από 25 ψάρια και ότι 

είστε ψαράδες, επομένως θα πρέπει να αλιεύετε ψάρια για να επιβιώσετε. 

Αφιερώστε λίγα λεπτά για να συζητήσετε και μετά θα ψαρέσουμε ξανά. 

Παίξτε πάλι το παιχνίδι 

Μετά τον δεύτερο γύρο ξεκινήστε μια συζήτηση για να κατανοήσετε τις διαφορετικές στρατηγικές που 

εφαρμόζει κάθε ομάδα. 
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ: 

 ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ 5 (4 ψαράδες + 1 παρατηρητής): 

o Απόθεμα ψαριών 18 

o Ψάρια που αλιεύτηκαν 1 ή 2 τη φορά 

o Ρυθμός ανάπτυξης μίας νύχτας 1 νέο μωρό ψάρι για κάθε 5 ψάρια που απομένουν 

στη λίμνη 

o Διάρκεια αλίεσης 8 ημέρες 

 

 ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ 4 (3 ψαράδες + 1 παρατηρητής): 

o Απόθεμα ψαριών 10 

o Ρυθμός ανάπτυξης μίας νύχτας 1 νέο μωρό ψάρι για κάθε 4 ψάρια που απομένουν 

στη λίμνη 

o Ψάρια που αλιεύτηκαν 1 ή 2 τη φορά 

o Διάρκεια αλίευσης 9 ημέρες 

 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: 

Κάθε φοιτητής/τρια πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι: 

1. Η ικανότητα της φύσης να παρέχει πόρους και να απορροφά τα απόβλητα δεν είναι άπειρη. 

2. Μπορούμε να υπερβούμε προσωρινά αυτή την ικανότητα, και ίσως να μην παρατηρήσουμε 

(υπερβάσεις). 

3. Η υπέρβαση οδηγεί σε υποβάθμιση των οικοσυστημάτων της Γης. 

4. Όταν οι πόροι του πλανήτη υποβαθμιστούν, χρειάζονται πολύ χρόνο για να ανακάμψουν. 

5. Οι πληροφορίες για την προσφορά της Φύσης και την ανθρώπινη ζήτηση είναι κρίσιμες για 

τη διαχείριση. 

6. Η συνεργασία είναι η κατάλληλη λύση για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης για τη διαχείριση 

των ψαριών. 

7. Έννοιες ιδίων κεφαλαίων εντός και μεταξύ γενεών. 

 

 

Πώς να παραπέμψετε σε αυτό το υλικό: 

 

Pulselli, F.M., Patrizi, Ν., (2020). Διδακτικό Πακέτο EUSTEPs για Φοιτητές/τριες. Άσκηση τάξης 1 

για Ενότητα 2: Παιχνίδι “Ψαράς για μια μέρα” -  Οδηγίες. 


