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Περίληψη:  

   Το παιχνίδι αποτελεί μια βασική δραστηριότητα στη ζωή του παιδιού. Κατέχει 

καθοριστικό ρόλο στη σωματική, την ψυχοσυναισθηματική, την κοινωνική και τη 

γνωστική/νοητική του ανάπτυξη. Μέσα από το παιχνίδι το παιδί έχει την δυνατότητα 

να δράσει ελεύθερα, να ζήσει σε ένα κόσμο φανταστικό που μπορεί να εξουσιάσει, να 

εκφράσει τα συναισθήματα του, να μάθει τον εαυτό του και τους ανθρώπους γύρω 

του και να εξερευνήσει το περιβάλλον του. Είναι ένα φυσικό εργαλείο για να 

αναπτύξουν τα παιδιά ανθεκτικότητα, καθώς μαθαίνουν να συνεργάζονται, να 

ανταποκρίνονται σε προκλήσεις και να διαπραγματεύονται με τους άλλους, ενώ τους 

επιτρέπει να εκφράσουν τη δημιουργικότητα τους. Παράλληλα δίνει χρόνο στους 

γονείς για να ασχοληθούν ουσιαστικά και να δεθούν μαζί τους, αλλά και να δουν τον 

κόσμο μέσα από τη δική τους οπτική. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   Το παιχνίδι θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια στον τομέα της νηπιακής 

ηλικίας. Δεν υπάρχει παιδί που να του λες την λέξη «παιχνίδι» και να μην 

ενθουσιάζεται. Τα παιδιά συχνά αφιερώνουν το περισσότερο χρόνο παίζοντας και 

διασκεδάζοντας, παρά σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα μέσα στην 

καθημερινότητα τους. Η δραστηριότητα αυτή είναι ένα βήμα που οδηγεί σταδιακά το 

παιδί μέσα από διάφορες καταστάσεις και γεγονότα που βιώνει το ίδιο στην 

αναγνώριση του εαυτού του, αλλά και στην ψυχική και συναισθηματική ολοκλήρωση 

της προσωπικότητας του κατά την συγκεκριμένη αυτή ηλικία.  

    Μέσα από το παιχνίδι το παιδί μαθαίνει να συνεργάζεται και έρχεται σε επαφή με 

άλλα άτομα, οξύνεται η κριτική του σκέψη και μπορεί να προβληματιστεί για 

διάφορα πράγματα που το απασχολούν, μπαίνει σε έναν δικό του μη πραγματικό 

κόσμο και έτσι αναπτύσσεται η φαντασία και η δημιουργικότητα του και  το παιδί 

μπορεί να εξερευνήσει και να αντιληφθεί καλύτερα τον κόσμο γύρω του. Το παιδί 

αυτομάτως γίνεται ένας «μικρός εξερευνητής και παρατηρητής», μαθαίνει να κρίνει 

και να αμφισβητεί, «δαμάζοντας» με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο που το περιβάλλει, 

αφήνοντας ένα δικό του στίγμα πάνω σε αυτόν. 

     Τέλος ακόμα ένα πλεονέκτημα του παιχνιδιού συνιστά η συμβολή του στην 

ανάπτυξη και στην αισθητική καλλιέργεια  του παιδιού, καθώς αυτό αποκτά την 

δυνατότητα να κατανοήσει το φυσικό, το κοινωνικό και το πνευματικό κόσμο και να 

εκφραστεί πιο δημιουργικά. Στη σύγχρονη εποχή θα παρατηρήσουμε και την είσοδο 

του διαδικτυακού παιχνιδιού είτε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, είτε μέσω 

tablet,είτε κινητού τηλεφώνου (π.χsmartphone)είτε οποιασδήποτε άλλης 

συσκευής(πχ.playstasion, videogames κλπ.), με την οποία τα παιδιά από πολύ μικρή 

ηλικία έχουν έρθει σε επαφή. Στην συνέχεια θα γίνει εκτενέστερη αναφορά αυτού του 

φαινομένου σε σχέση με την ψυχοκοινωνική και ψυχοσυναισθηματική πλευρά του 

παιδιού, καθώς επίσης και των αποτελεσμάτων στο ίδιο το άτομο και το κοινωνικό 

του περιβάλλον. 



     Η παρούσα εργασία εστιάζει στα οφέλη του παιχνιδιού, στους τομείς ανάπτυξης 

του παιδιού και στην αξία του παιχνιδιού στη παιδική ηλικία. Παρακάτω συνοψίζεται 

το περιεχόμενο των επιμέρους κεφαλαίων. 

      Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται ο ορισμός του παιχνιδιού, η έννοια της 

παιγνιώδους συμπεριφοράς αλλά και η σύνδεση που υπάρχει μεταξύ αυτής με τους 

τέσσερις τομείς ανάπτυξης του παιδιού. Ακόμη παρουσιάζονται τα κύρια 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παιχνιδιού και την μέγιστη σημασία που 

διαδραματίζουν για το παιδί. Επίσης γίνεται αναφορά στην αξία που έχει το παιχνίδι 

στην καθημερινότητα του παιδιού και στο ρόλο που κατέχει για την διαμόρφωση και 

την ολοκλήρωση της προσωπικότητας του. Τέλος τονίζονται οι στόχοι και 

διευκρινίζεται ο σκοπός που θέτει το παιχνίδι στην προσχολική ηλικία. 

      Στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται σημαντικές θεωρίες του 

παιχνιδιού, της παιγνιώδους συμπεριφοράς και η σημασία της καθεμίας από αυτές. 

Ακόμα θα αναφερθούν μερικές θεωρίες επιστημόνων ,παιδαγωγών και ψυχολόγων  

όπως (π.χ.Vygotsky,Piaget, Frobel, Montessori, Bruner, Spencerκλπ).Τέλος θα 

αναλυθούν βασικές θεωρίες της μάθησης, οι οποίες επηρέασαν και διαμόρφωσαν 

παιδαγωγικά  το παιχνίδι και την εφαρμογή του , αφού πρώτα γίνει αναφορά στον 

ορισμό και στις παραδοχές που πρεσβεύει η Προσχολική Παιδαγωγική.     

       Παράλληλα στο τρίτο κεφάλαιο καταδεικνύεται η σημασία της αλληλεπίδρασης 

που υπάρχει ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια, παρουσιάζοντας κάποια 

ενδιαφέροντα μοντέλα γονεϊκής εμπλοκής και τα αποτελέσματα της στο παιδί και στο 

σχολείο, και θα αναφερθούν οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζεται το παιχνίδι με 

κριτήριο την προτίμηση του κάθε παιδιού. 

      Επιπλέον στο τέταρτο κεφάλαιο επισημαίνονται οι4 βασικοί τομείς ανάπτυξης 

του νηπίου (κοινωνικός/ψυχοκοινωνικός, νοητικός/γλωσσικός, 

κινητικός/ψυχοκινητικός και συναισθηματικός ), οι οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους και μπορούν να βελτιωθούν με τη συμβολή του παιχνιδιού ,καθώς και τον 

αντίκτυπο που έχουν στον χαρακτήρα του ατόμου και του γύρω περιβάλλοντος του. 

Παράλληλα παρουσιάζεται η σύνδεση των τομέων που παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη 

του παιδιού με θεωρίες και απόψεις  ψυχολόγων και παιδαγωγών ,που διενεργούν 

μελέτες για το συγκεκριμένο  θέμα 

      Στο πέμπτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά της ετυμολογίας της λέξης παιχνίδι καθώς 

και της ιστορικής αναδρομής του παιχνιδιού, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται 

προσεγγίσεις αρχαίων φιλόσοφων οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί κατά καιρούς σχετικά 

με την αξία του παιχνιδιού στο παιδί, όπως για παράδειγμα ο Αριστοτέλης, ο 

Πλάτωνας, ο Σωκράτης και άλλοι. Όλοι τους διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο στην 

ερμηνεία , εφαρμογή  και διαμόρφωση του παιχνιδιού από εκείνη την εποχή μέχρι και 

σήμερα, καθώς όπως γνωρίζουμε από την αρχαιότητα το παιχνίδι θεωρούταν 

σημαντικό εφόδιο και εργαλείο στην εκμάθηση των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία. 



      Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται διερεύνηση της προσφοράς του παιχνιδιού προς τα 

νήπια διαμέσου της βιωματικής προσέγγισης καθώς και των χαρακτηριστικών που 

την απαρτίζουν μέσα από την διδακτική παρέμβαση του νηπιαγωγείου ,είτε μέσα από 

οργανωμένες ή ελεύθερες δραστηριότητες των παιδιών. Με τον τρόπο αυτό 

διαπιστώνεται η συμβολή της παιγνιώδους κατάστασης στα παιδιά, τα οποία μέσω 

αυτής μαθαίνουν να επικοινωνούν με το ίδιο τους τον εαυτό ,μεταξύ τους αλλά και με 

τον/την νηπιαγωγό τους. 

      Επιπλέον στο έβδομο κεφάλαιο αναλύονται σημαντικά προγράμματα 

προσχολικής αγωγής άλλων χωρών του εξωτερικού, που έπαιξαν και αυτά με την 

σειρά τους σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος 

όπως :Frobel, Montessori, BankStreet ,HighScope, και ReggioEmilia, τα οποία 

έχουν διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την τοποθέτηση των γωνιών και την 

τακτική των νηπιαγωγών πάνω σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το παιχνίδι.  

      Στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σχέση της έννοιας του 

παιχνιδιού με τους στόχους, τον σκοπό, τις βασικές αρχές και γενικά όλη την τακτική 

που υπηρετεί το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το 

νηπιαγωγείο(Δ.Ε.Π.Π.Σ), το όποιο έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και διαμορφώνει το πλαίσιο για την δημιουργία και εφαρμογή των 

δραστηριοτήτων, ελεύθερων και οργανωμένων . Στην συνέχεια αναφέρονται τα 

θεματικά πλαίσια του νηπιαγωγείου στα οποία επεμβαίνει το παιχνίδι (π.χ. Παιδί και 

Γλώσσα, Παιδί και Μαθηματικά, Παιδί και περιβάλλον, Παιδί και Δημιουργία-

Έκφραση και Παιδί και πληροφορική), ο ρόλος του/της νηπιαγωγού και η 

μεθοδολογία που ακολουθεί χρησιμοποιώντας ως μέσο μάθησης το παιχνίδι. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

ΟΡΙΣΜΟΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΑΞΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΔΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

1.1.Ορισμός του παιχνιδιού 

    Όλοι μας μπορούμε να κατανοήσουμε πότε τα παιδιά παίζουν ή να φέρουμε στην 

μνήμη μας όμορφες στιγμές παιχνιδιού από την δική μας παιδική ηλικία. Παρ’ όλα 

αυτά είναι δύσκολο να ορίσουμε με απόλυτη σιγουριά το τι είναι παιχνίδι και 

παλαιότερες προσπάθειες δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε έναν κοινά αποδεκτό 

ορισμό, διότι το παιχνίδι είναι μια σύνθετη και πολύμορφη διεργασία με διαφορετικές 

εκφάνσεις. Αν θέλαμε γενικά να ορίσουμε το παιχνίδι θα λέγαμε ότι είναι μια φυσική 

συμπεριφορά, αυθόρμητη, εσωτερικά υποκινούμενη που προκαλεί ευχαρίστηση και 

πολλές φορές απαιτείται η φαντασία. 

      Παρόλα αυτά, κατά καιρούς αρκετοί ερευνητές ψυχολόγοι αλλά και παιδαγωγοί 

προσπάθησαν να βρουν έναν κοινά αποδεκτό ορισμό για το παιχνίδι 



χρησιμοποιώντας στοιχεία και χαρακτηριστικά γνωρίσματα που σχετίζονται με το 

παιχνίδι. 

      Σύμφωνα με την Αυγητίδου(2001) το παιχνίδι είναι «…μια γεμάτη νόημα 

διαδικασία κατά την οποία τα παιδιά συνδημιουργούν ενεργητικά τον κόσμο τους, με 

τους συνομηλίκους τους και μαθαίνουν μέσα από τις αλληλεπιδράσεις με φίλους 

τους». Ο Bundy(2001∙ βρέθηκε στο Stagnitti, 2004)περιέγραψε το παιχνίδι ως μια 

συναλλαγή μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται, 

η οποία ελέγχεται από εσωτερικά κίνητρα και είναι ελεύθερη από περιορισμούς. 

      Ο Κάππας (2005) ορίζει το παιχνίδι «ως μέσο με το οποίο το παιδί επιβεβαιώνει 

τον ίδιο του τον εαυτό, την ίδια του την ύπαρξη», καθώς μέσα από τη διαδικασία του 

παιχνιδιού έρχεται η άμεση επιτυχία, στο κατόρθωμα της στιγμής. Το παιδί αρέσκεται 

να παίζει με αφηρημένο υλικό. Χρησιμοποιεί για παράδειγμα ξύλινους κύβους για να 

κατασκευάσει έναν πύργο. Για το παιδί δεν έχει σημασία το υλικό αλλά η διαδικασία 

κατασκευής του πύργου που όταν το επιτύχει θα είναι δικό του έργο. Έτσι το παιδί 

εξασφαλίζει αυτοπεποίθηση , δίχως την οποία δεν υπάρχει αυτοεπιβεβαίωση 

(Κάππας, 2005).  

     Η Wilson (2010) ορίζει το παιχνίδι «ως ένα σύνολο συμπεριφορών που 

επιλέγονται ελεύθερα από το παιδί και κατευθύνονται από εσωτερικά κίνητρα, είναι 

μια διαδικασία και όχι προϊόν», ενώ οι Bergen&Fromberg (2009) ορίζουν το παιχνίδι 

«ως μια εθελοντική και αυτό-οργανωμένη διαδικασία, όπου τα παιδιά επιλέγουν πότε 

και με τι θα παίξουν». Ο Froebel (1907∙ βρέθηκε στο LinYen-Chun, 2010) έχει ορίσει 

το παιχνίδι «ως την πιο αγνή και πνευματική δραστηριότητα του ανθρώπου, που του 

δίνει χαρά, ελευθερία και ευχαρίστηση». Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με τον Piaget 

(1951∙ βρέθηκε στο Yen-Chun-Lin, 2010), το παιχνίδι θεωρείται ως «μια 

προσαρμοστική συμπεριφορά που διευκολύνει τη σκέψη και τη γνώση των παιδιών 

με τη συμμετοχή τους σε διάφορα είδη παιχνιδιού». 

      Από τη μεριά της, η Καραμανιάν (2000), ορίζει το παιχνίδι «ως μια αυτοσχέδια 

δραστηριότητα, η οποία συνιστά απόλαυση, και πολλές φορές δεν έχει φανερό 

στόχο». Το παιχνίδι είναι μια δραστηριότητα κατευθυνόμενη από το παιδί, το νόημα 

της οποίας έχει σημασία για το ίδιο και όχι η κατάληξη της (Kostelnik, Soderman , 

Whire). Το παιχνίδι είναι η δραστηριότητα μέσα από την οποία τα παιδιά καλύπτουν 

όλες τις αναπτυξιακές τους ανάγκες (Maxim). Είναι μια μη προφανής εκπαιδευτική ή 

μαθησιακή μορφή δραστηριότητας που περιλαμβάνει το ανταγωνισμό και 

καθοδηγείται από κανόνες (Pempsey, Rasmussen, Lucassen). Το παιχνίδι είναι η 

πραγματοποίηση της μάθησης μέσα από την πράξη (Feeney, Christensen, Moravcil). 

      Σύμφωνα με τον Piaget (βρέθηκε στο Schwabe&Unkefer, 2008) το παιχνίδι 

παρέχει στο παιδί ένα πλήθος ευκαιριών για αλληλεπίδραση με τα υλικά που 

βρίσκονται στο περιβάλλον του, με σκοπό να το εξερευνήσει και να οικοδομήσει 

μόνο του τη γνώση για τον κόσμο που το περιβάλλει. Έτσι ,καθώς το παιδί έρχεται 



αντιμέτωπο με νέες εμπειρίες, διευκολύνεται η μάθηση μέσω μιας ευχάριστης 

διαδικασίας (Schwabe&Unkefer, 2008).  

      Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από τους παρακάτω ορισμούς η σπουδαιότητα 

του παιχνιδιού για τα παιδιά στη νηπιακή ηλικία είναι προφανής σύμφωνα με έρευνες 

και αποτελέσματα που διεξήχθησαν, καθώς ενισχύει το γνωστικό του επίπεδο, τα 

ενεργοποιεί να συμμετέχουν σε παιγνιώδεις καταστάσεις και δραστηριότητες 

επικοινωνώντας και αλληλεπιδρώντας μαζί με άλλους ή και ατομικά.  

      Τέλος, σύμφωνα με τον Huizinga (Κάππας, 2005. Χαντζηχαρίστος, 2010) το 

παιχνίδι είναι αρχαιότερο από τον πολιτισμό και έχει μια πολιτιστική και δημιουργική 

λειτουργία, δηλαδή ο πολιτισμός προέκυψε από το παιχνίδι. Ταυτόχρονα, όμως, 

ορίζει το παιχνίδι «ως μια έκφανση και λειτουργία του ίδιου του πολιτισμού και όχι 

απλώς κάτι που παρατηρείται στη ζωή του παιδιού. Το παιχνίδι είναι μια ιδιαίτερη 

μορφή δραστηριότητας και αποτελεί καθοριστικό χαρακτηριστικό της αυθόρμητης 

ευαισθησίας» (Cattanach, 2003). 

       Με τον όρο παιχνίδια εννοούμε όχι μόνο τα ποικίλα παιχνίδια που παίζουν τα 

παιδιά είτε ατομικά είτε ομαδικά στον ελεύθερο χρόνο τους αλλά και τις πνευματικές 

και σωματικές παιγνιώδεις ασκήσεις όπως είναι οι σπαζοκεφαλιές, το Sudoku, η λύση 

των σταυρόλεξων, οι διάφοροι γρίφοι, οι λεκτικές ασκήσεις, η ενασχόληση με 

διαφόρων ειδών κατασκευές αλλά και με ξύλο ή με πυλό, το παιδικό θέατρο, οι 

εορτές του σχολείου , η ζωγραφική όπως και το τραγούδι. Πέραν όμως από αυτά ,αν 

τα παιδιά συνειδητοποιήσουν ότι δεν διαθέτουν τα ιδανικά υλικά για να παίξουν μαζί 

τους ,τότε αυτομάτως ενεργοποιείται η φαντασία , η οποία είναι πιο διαδεδομένη 

στην νηπιακή ηλικία και δημιουργούν φανταστικούς κόσμους και περιπέτειες με 

πρωταγωνιστή πάντοτε τον εαυτό τους.  

        Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι εμπλουτισμένες από μια εσωτερικά 

υποκινούμενη, αβίαστη ,αυθόρμητη και πάνω απ’ όλα χαρούμενη ψυχική διάθεση 

που αντανακλά την παιδική ζωή του ανθρώπου. Για αυτό με την λέξη παιχνίδι 

αναφερόμαστε σε όλες τις δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται το παιδί και 

εμπεριέχουν μέσα τους το στοιχείο της διασκέδασης και της εκτόνωσης της ενέργειας 

μας. 

     Το παιχνίδι δεν είναι μόνο για να περάσουν τα παιδιά ευχάριστα και δημιουργικά 

τον χρόνο τους άλλα βοηθάει κατά ένα σημαντικό βαθμό και στην ανάπτυξη τους. 

Όσον αφορά τις αισθήσεις τους, την κοινωνικοποίηση τους, την φαντασία  αλλά και 

την χρήση  του λόγου και της γλώσσας και την εφαρμογή της γραφής. Είναι ένα 

σημαντικό εργαλείο στην διάρκεια της ζωής του παιδιού, καθώς μέσα από αυτό 

επικοινωνεί με τους γύρω του, εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήματα του, 

ενισχύεται η σωματική του ακεραιότητα, αναπτύσσεται η γνωστική του ταυτότητα, 

δημιουργεί  νέες καταστάσεις και εμπειρίες μαζί με άλλους ανθρώπους, ωριμάζει ο 

τρόπος σκέψης του και μεγαλώνει ζώντας μέσα από το παιχνίδι περνώντας από το ένα 

στάδιο στο επόμενο. 



      Τα παιδιά μπορούν να παίζουν για ώρες ατελείωτες, ξεχνιούνται και δεν 

λαμβάνουν υπόψη τους τον χρόνο, γιατί απολαμβάνουν όλη την αίσθηση που σου 

προσφέρει το παιχνίδι, ταξιδεύοντας σε έναν δικό τους κόσμο αθώο και ξέγνοιαστο 

που δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο των μεγάλων, κοιτώντας τον μέσα από τα 

μάτια και τις ψυχές των μικρών παιδιών. 

   Άλλωστε είναι γνωστό πως το παιχνίδι εισέρχεται στην ζωή του παιδιού από την 

βρεφική κιόλας ηλικία, αναπτύσσοντας έναν τρόπο επικοινωνίας με τον κόσμο αλλά 

και με την μητέρα του παιδιού, που είναι το άτομο που έχει την πιο συχνή επαφή με 

το παιδί. Έτσι όλη σχεδόν η ζωή του αρχίζει ,εξελίσσεται και προχωρά μέσα από το 

παιχνίδι. Μεγαλώνει και διαπαιδαγωγείται παίζοντας, πριν ακόμα γίνει ενεργό άτομο 

στην κοινωνία. 

    Οι προσπάθειες για τον ορισμό του παιχνιδιού έχουν ταξινομηθεί από τους: 

KennethRubin, GretaFein και BrianVandenberg σε τρεις σημαντικές κατηγορίες: 

 Το παιχνίδι ως σειρά χαρακτηριστικών που προκύπτουν από τις βιολογικές ή 

ψυχολογικές προδιαθέσεις του παιδιού(Playasdisposition) 

 Το παιχνίδι ως παρατηρήσιμη συμπεριφορά(Playasobservablebehaviour). 

 Το παιχνίδι ως συγκεκριμένο πλαίσιο(Playascontext). 

1.2.Η έννοια της παιγνιώδους συμπεριφοράς 

   Όσον αφορά τον όρο παιγνιώδης συμπεριφορά  εννοούμε την εκδήλωση της 

συμπεριφοράς του παιδιού κατά την διάρκεια του παιχνιδιού και την πρόληψη 

γνώσεων που λαμβάνει μέσω αυτού.  Συγκεκριμένα η παιγνιώδης συμπεριφορά  των 

παιδιών  οδηγείται από μια εσωτερική παρακίνηση σε μια διαδικασία ατομικών και 

εθελοντικών σκοπών, με μια τάση να αποδίδουν το δικό τους νόημα σε πράγματα και 

γεγονότα, να δημιουργούν μυθοπλαστικούς χαρακτήρες και να αποκτούν μια 

ελευθερία ρόλων  και δραστηριοτήτων, πέρα από εξωτερικές επιβολές(Ζαχοπούλου, 

2003∙ Τρεύλας&Τσιγγίλης, 2008). Η παιγνιώδης συμπεριφορά του παιδιού σχετίζεται 

με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας , με την δημιουργική σκέψη, με ατομικά 

και οικογενειακά χαρακτηριστικά αλλά και με τις στάσεις των γονέων απέναντι στο 

παιχνίδι. Βασίζεται στις ατομικές του διαφορές, που αποτελεί  έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες για να κατανοήσουμε τα ενδιαφέροντα και τις 

προτιμήσεις τους, την προσωπικότητα τους, τα ταλέντα και τις δεξιότητες τους αλλά 

και τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους. 

    Αναλυτικότερα η παιγνιώδης συμπεριφορά αποτελεί ένα εσωτερικό 

χαρακτηριστικό του κάθε ατόμου που εκδηλώνεται με ένα σταθερό και αναγνωρίσιμο 

τρόπο σε κάθε περιβάλλον. Επιδρά στους τέσσερις σημαντικούς τομείς ανάπτυξης 

του παιδιού(κινητικό, νοητικό, κοινωνικό, συναισθηματικό). 

    Πρώτα απ’ όλα η συμμετοχή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας σε κινητικές 

δραστηριότητες και σε κινητικά παιχνίδια συμβάλλει στην σωματική τους ανάπτυξη. 

Μέσα απ’ το παιχνίδι τα παιδιά καλούνται να κινηθούν μέσα στο χώρο με πολλούς 



και διαφορετικούς τρόπους (π.χ. βάδισμα, τρέξιμο, αναπήδηση, κύλιση) σε 

διαφορετικά επίπεδα(π.χ. υψηλό, χαμηλό) και διαφορετικές κατευθύνσεις (π.χ. 

μπροστά, πίσω, πλάγια) καθώς και να χειριστούν αντικείμενα (π.χ. ρίψη, υποδοχή, 

λάκτισμα). Μέσα από αυτή την διαδικασία μπορεί να επιτευχθεί η ενίσχυση των  

βασικών κινητικών δεξιοτήτων, δηλαδή τα παιδιά μπορεί να γίνουν πιο ικανά, πιο 

επιδέξια, με υψηλότερο συντονισμό και μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων. 

     Επίσης το παιχνίδι είναι μια κοινωνική δραστηριότητα των παιδιών, η οποία τα 

βοηθάει στην κοινωνική τους ανάπτυξη. Μέσα απ’ το παιχνίδι τα παιδιά 

κοινωνικοποιούνται, έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα, δημιουργώντας με αυτόν τον 

τρόπο φιλικές σχέσεις. Μαθαίνουν να συμβιώνουν και να συνεργάζονται όλα μαζί, 

κατανοώντας την έννοια της διαφορετικότητας και ενεργούν κάτω από ένα ομαδικό 

πλαίσιο, μαθαίνοντας καλύτερα τον εαυτό τους αλλά και τους γύρω του. Επίσης τα 

παιδιά με το παιχνίδι μπορούν να αναπτύξουν σεβασμό προς τους κανόνες, να 

αποκτήσουν αυτοπειθαρχία και να εκτιμήσουν διάφορες συμπεριφορές και 

πεποιθήσεις άλλων παιδιών. Ένα παιχνίδι είναι ωφέλιμο όταν έχει θετικό αποτέλεσμα 

στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, όταν δηλαδή καλλιεργείται η συνεργασία και 

η αλληλεγγύη μεταξύ τους, αλλά και όταν τα παιδιά μαθαίνουν να συμμετέχουν 

ομαδικά σε ένα παιχνίδι και δεν επικεντρώνονται κυρίως στην νίκη και στον 

ανταγωνισμό. 

     Επιπλέον το παιχνίδι συμβάλλει στην συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. 

Κύριος και σημαντικός λόγος είναι ότι συμβάλλει στην μείωση του άγχους, που 

επιτυγχάνεται μέσα απ’ το παιχνίδι, καθώς το παιδί μαθαίνει να χειρίζεται 

καταστάσεις που του προκαλούν στρες  και αποκτά τον απαραίτητο αυτοέλεγχο. 

Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού το παιδί μαθαίνει τις ικανότητες του, μαθαίνει να 

αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Εκφράζει τα συναισθήματα του με κοινωνικά 

αποδεκτούς τρόπους απέναντι στα άλλα παιδιά, αντιλαμβάνεται ποια συμπεριφορά 

είναι αποδεκτή και ποια όχι από τους συνομηλίκους του και έτσι αναπτύσσουν την 

αίσθηση του σωστού και του λάθους στην επαφή τους με άλλα άτομα. Η 

συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, μπορεί να το βοηθήσει όταν το παιχνίδι του 

δίνει ευκαιρίες εκτόνωσης της εσωτερικής έντασης, του δίνει ευκαιρίες να εξασκηθεί 

στον αυτοέλεγχο και να ξεπεράσει τους φόβους του και τέλος ενθαρρύνει το παιδί να 

ελευθερώνει την φαντασία και να καλλιεργεί την υπομονή του. 

     Εκτός όμως από τις επιδράσεις στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των 

παιδιών οι παιγνιώδεις κινητικές δραστηριότητες παρέχουν ένα ιδανικό περιβάλλον 

και για την νοητική τους ανάπτυξη. Το παιδί ’’αναπτύσσεται’’ νοητικά και 

’’αναπτύσσει’’ την γνωστική αφομοίωση μέσα από την επαφή, τον χειρισμό, την 

εξερευνητική συμπεριφορά που προκύπτουν από διάφορα παιχνίδια. Υπάρχουν πολλά 

παιχνίδια που ενισχύουν την νοητική ανάπτυξη των παιδιών όπως παιχνίδια 

κατασκευής, με κανόνες, γλωσσικά, πνευματικής ικανότητας, κοινωνικό παιχνίδι και 

παιχνίδι με την χρήση υπολογιστών. Μέσα απ’ αυτά τα παιχνίδια το παιδί κατανοεί 

έννοιες, θυμάται τους κανόνες ενός παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται και 

το μνημονικό του. Επίσης όταν τα παιδιά είναι προσηλωμένα σε ένα παιχνίδι 



αναπτύσσουν καλύτερη συγκέντρωση, θυμούνται πράγματα, κρίνουν, αμφισβητούν, 

προβληματίζονται πολλές φορές κάνοντας ερωτήσεις, αναπτύσσοντας έτσι και την 

γλώσσα τους, διαμορφώνοντας το δικό τους προσωπικό λεξιλόγιο. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να εξασκούν την παρατηρητικότητα τους και να δημιουργούν λογικούς 

συλλογισμούς. 

1.3.Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παιχνιδιού 

   Το παιχνίδι υποδηλώνει μια προετοιμασία του παιδιού, ώστε να διαδεχθεί την νέα 

πραγματικότητα που του επιφυλάσσεται αλλά και να γνωρίσει και την ίδια την ζωή. 

Έτσι τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι παίζουν, διασκεδάζουν αλλά ταυτοχρόνως 

μαθαίνουν κανόνες, οι οποίοι θα τους φανούν χρήσιμοι για την μελλοντική τους 

συναναστροφή και ένταξη στο κοινωνικό σύνολο ως ενήλικες που θα μπορούν  να 

παίρνουν αποφάσεις και να διαπραγματεύονται με άλλους. Το παιχνίδι μοιάζει σε 

μεγάλο βαθμό με την ζωή, για αυτό και τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού όπως και 

οι κανόνες του ποικίλουν, έτσι ώστε το παιδί να έχει την δυνατότητα μέσα από 

διάφορες επιλογές παιχνιδιών που κάνει να αντιγράφει και κάτι από τον κόσμο των 

μεγάλων, εμπλουτίζοντας το με την φαντασία του για να μπορέσει να μας δείξει τις 

ικανότητες του αλλά και τον εσωτερικό του κόσμο (Κωτσαλίδου, 2011. Νικολακάκη 

και συν., 2009). 

    Το παιχνίδι δεν ταυτίζεται με την εργασία και άλλες μορφές δραστηριότητας, διότι 

όταν το παιδί παίζει δημιουργεί έναν φανταστικό κόσμο. Αυτή η φανταστική 

κατάσταση που κατασκευάζει το ίδιο το παιδί είναι το κύριο χαρακτηριστικό 

γνώρισμα του παιχνιδιού που συναντάμε κυρίως στην προσχολική ηλικία. 

     Πρωταρχικό κίνητρο που θέλει να περάσει το παιχνίδι είναι η εσωτερική ανάγκη 

που νιώθει το παιδί για ψυχαγωγία, διασκέδαση, ανεμελιά και χαρά. Η συναναστροφή 

του παιδιού με το παιχνίδι του δίνει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τους γύρω του 

και να γνωρίσει καλύτερα τον κόσμο που τον περιβάλλει. Το παιχνίδι αποτελεί 

ουσιώδη παράγοντα που συμβάλλει στην ομαλή εξέλιξη του παιδιού και στη 

φυσιολογική του προσαρμογή στη μετέπειτα ζωή(Μετοχιανάκης, 2000). 

     Σύμφωνα με τον Κίτσαρα και Οικονομίδη(2004) το παιχνίδι είναι το βασικό μέσο 

το οποίο ικανοποιεί τις κινητικές, πνευματικές και ψυχικές ανάγκες του παιδιού και 

οδηγεί στη κατάκτηση όλων των μορφωτικών στόχων. Είναι η μόνη εκπαιδευτική 

εργασία στην οποία εκπληρώνονται όλες οι ανάγκες αγωγής του παιδιού. Αυτός είναι 

ο λόγος που πρέπει κάθε δραστηριότητα να παίρνει παιγνιώδη χαρακτήρα, για να 

παρασύρει φυσιολογικά, αυθόρμητα και αβίαστα όλες τις δυνάμεις του παιδιού. 

     Ένας από τους πρώτους που ορίζουν κάποια από τα χαρακτηριστικά του παιδιού 

στο παιχνίδι είναι η Lieberman (1965∙ βρέθηκε στο Trevlasetal., 2003b), η οποία 

υιοθέτησε την άποψη πως κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων του παιχνιδιού 

προσδιορίζονται κάποια χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα υποστήριξε πως κατά 

την διάρκεια του παιχνιδιού το παιδί:  



 χρησιμοποιεί τις σωματικές του κινήσεις.  

 

 είναι κοινωνικό με τα άλλα παιδιά και αλληλεπιδρά μαζί τους, συνεργάζεται, 

δείχνει σεβασμό, μοιράζεται πράγματα μαζί τους. 

 

 είναι δημιουργικό καθώς αλλάζει συνεχώς ρόλους κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού ή χρησιμοποιεί συμβατικά αντικείμενα.  

 εκφράζει τον ενθουσιασμό του, τη χαρά που νιώθει όταν παίζει, και τη 

διασκέδασή του. 

 

 αναπτύσσει το χιούμορ του κάνοντας αστεία με τους συμπαίκτες του ή καθώς 

διηγείται μια αστεία ιστορία (Trevlas, etal,. 2003b .Ζαχοπούλου, 2003). 

   Όπως τονίζει η Κώτσαλίδου(2011) όλα τα είδη παιχνιδιών έχουν κάποια 

χαρακτηριστικά. Αυτά είναι : α )η σκέψη (ιδέα) β )το γνωστικό περιεχόμενο γ ) ο 

τρόπος (συγκεκριμένες ενέργειες από την πλευρά των παιχτών) και δ ) οι κανόνες. 

   Οποιοδήποτε παιχνίδι μπορεί να θεωρηθεί διδακτικό γιατί ακόμα και το πιο απλό 

και συνηθισμένο παιχνίδι περιέχει αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά .Πιο 

συγκεκριμένα, κάθε παιχνίδι βασίζεται σε μια ιδέα (να κάνουν κάτι τα παιδιά), έχει 

περιεχόμενο (κάνουν κάτι για κάποιο σκοπό για παράδειγμα τρέχουν να πιάσουν 

κάποιο φίλο τους), παίζεται με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο (όπως με δεμένα 

μάτια) και τέλος σε κάθε παιχνίδι υπάρχουν κανόνες, οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί 

από τους μικρούς παίχτες (Κωτσαλίδου, 2011). 

    Με το παιχνίδι το παιδί κατασκευάζει μόνο του το πλαίσιο δράσης που έχει 

νόημα και σημασία για το ίδιο. Θέτει κανόνες και τους ακολουθεί πιστά, 

ανακαλύπτει την ηθική με δικό του βιωματικό τρόπο, προβληματίζεται και 

προτείνει λύσεις για θέματα που προκύπτουν ανάμεσα στην ομάδα (Τσιαντζή, 

1998). 

     Επιπλέον ο  Stagnitti (2004) πιστεύει ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που 

θεωρούνται βασικά συστατικά του παιχνιδιού. Αναλυτικά σύμφωνα με αυτόν: 

 Το παιχνίδι είναι ευχάριστο, δεν έχει εξωτερικούς σκοπούς, τα κίνητρα του είναι 

εσωτερικά.  

  

 Το παιχνίδι είναι αυθόρμητο και εκούσιο δεν είναι υποχρεωτικό και επιλέγεται 

αυθόρμητα από τον παίκτη.  

 

 

 Το παιχνίδι είναι πηγή χαράς και απόλαυσης.  

 Ο παίκτης πρέπει να συμμετέχει ενεργά . Ένας παθητικός δεκτής που απλώς 

παρατηρεί το παιχνίδι, δε μπορεί να θεωρηθεί παίκτης. 

 

 Η διαδικασία του παιχνιδιού είναι η προσωπική και ιδιωτική πραγματικότητα του 

παιδιού. Οτιδήποτε συμβαίνει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αναπαριστά την 

πραγματικότητα του, εκείνη τη στιγμή.   

 

 Το παιχνίδι βοηθά πολλές φορές τα παιδιά να εξωτερικεύουν τα συναισθήματα 

τους και τα προβλήματα που μπορεί να έχουν.  



 

 Τέλος, το παιχνίδι είναι μη κυριολεκτικό επιτρέπει στα παιδιά να ξεφύγουν  από 

τους περιορισμούς της καθημερινής ζωής και να πειραματιστούν με νέες 

εμπειρίες (Stagnitti, 2004).  

   Ο Scheueri (1986∙ βρέθηκε στο Cattanach, 2003) αφού εξέτασε μερικές 

φαινομενολογικές πτυχές του παιχνιδιού, υποστήριξε ότι αυτό που η γλώσσα μας 

αποκαλεί παιχνίδι είναι μια τυπική μορφή κίνησης, που μπορεί να χαρακτηρίζεται 

από ποικίλες ιδιότητες. Έτσι, σύμφωνα με αυτόν το παιχνίδι: 

 Είναι μια χωρίς προσπάθεια κίνηση πάνω, κάτω, μπρος, πίσω. 

 

 Είναι ελεύθερο από εξωτερικούς περιορισμούς  

 

 Είναι συναρπαστικό και ελκυστικό από μόνο του λόγω των εσωτερικών του 

εντάσεων, της αβεβαιότητας που εμπεριέχει και της ανοιχτής φύσης του.  

 

 Εκπληρώνεται μέσω της παρουσίας με μια τάση προς το άπειρο.  

 

 Απέχει από τη συνήθη πραγματικότητα σε μεταφορικό και συμβολικό επίπεδο 

   Κατά την C. Garvey τα κύρια χαρακτηριστικά του παιδικού παιχνιδιού είναι τα 

εξής: 

 «Το παιχνίδι είναι ευχάριστο, διασκεδαστικό. Ακόμα και ‘όταν στην 

πραγματικότητα δεν παρουσιάζει σημάδια φαιδρότητας, εξακολουθεί να 

εκτιμάται θετικά από αυτόν που παίζει.  

 

 Το παιχνίδι δεν έχει καθόλου άσχετους στόχους. Τα κίνητρα του είναι ουσιαστικά 

και δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλον αντικειμενικό σκοπό. Στην πραγματικότητα, 

πρόκειται περισσότερο για απόλαυση που διαρκεί όσο και το παιχνίδι, παρά για 

προσπάθεια αφιερωμένη σε κάποιον ιδιαίτερο στόχο. Με λίγα λόγια και πρακτικά 

το παιχνίδι από την φύση του είναι μη παραγωγικό.  

 

 Το παιχνίδι είναι από αυθόρμητο και εθελοντικό. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά 

επιλέγεται ελεύθερα από τον παίχτη. 

 

 Το παιχνίδι απαιτεί αρκετή δραστηριότητα από την πλευρά του παίχτη.  

 

 Το παιχνίδι έχει σαφή συγγένεια συστήματος με ότι δεν είναι παιχνίδι.».(1990) 

    Παρόλα αυτά το παιχνίδι έχει συνδεθεί με την δημιουργικότητα, την νοητική 

ανάπτυξη και την λύση προβλημάτων, την επεξεργασία και εκμάθηση της γλώσσας, 

την ανάπτυξη των κοινωνικών ρόλων και μια άλλη σειρά από άλλα γνωστικά και 

κοινωνικά φαινόμενα(Γέρος, 1984). 

      Συνοπτικά, το παιχνίδι είναι μια δραστηριότητα που επιλέγεται ελεύθερα από το 

παιδί και σε καμιά περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό (Stagnitti, 2004). Το παιχνίδι 

είναι μια εξαντλητική εργασία για το παιδί, παρόλο που του αρέσει και το 

διασκεδάζει, το κουράζει αλλά ταυτόχρονα το διαπαιδαγωγεί και το εκπαιδεύει. Το 



παιδί εργάζεται για να εργαστεί και ότι εμείς ονομάζουμε παιχνίδι αυτό το ζει ως 

έντονη εργασία (Κωτσαλίδου, 2011). 

1.4.Η αξία του παιχνιδιού  

   Το παιχνίδι καταλαμβάνει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών 

,στην αλληλεπίδραση τους με άλλα άτομα, ενισχύοντας έτσι την έκφραση και 

επικοινωνία που προκύπτει από την συναναστροφή  μαζί τους και δομώντας με αυτόν 

τον τρόπο την εικόνα για τον εαυτό τους, τους άλλους και τον κόσμο. Δημιουργεί 

θετικό αντίκτυπο στο τομέα της νοητικής ανάπτυξης των παιδιών, καθώς μέσα από το 

παιχνίδι τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να προβληματιστούν ,να αμφισβητήσουν και 

να  πειραματιστούν πάνω σε διάφορα προβλήματα που τους απασχολούν, 

αλληλεπιδρώντας με τον κόσμο και τους ανθρώπους που απαρτίζεται και 

εξερευνώντας το φυσικό περιβάλλον και την κοινωνία. 

   Έτσι ενισχύεται η κριτική τους σκέψη και μάθηση, διότι προσφέρει ερεθίσματα τα 

οποία θα βοηθήσουν και θα καθοδηγήσουν τα παιδιά στη παρατήρηση, στη 

διερεύνηση στη πρόβλεψη, στη δημιουργία, ερμηνεία και διατύπωση υποθέσεων, 

αλλά και στην παραγωγή ερωτημάτων, στη κατανόηση τους και τέλος στην 

εκπλήρωση των στόχων. Ακόμη, παίζοντας γνωρίζουν καλύτερα και αντιλαμβάνονται 

το σώμα τους, τα όρια και τις δυνατότητες τους, αναπτύσσουν δεξιότητες 

προσανατολισμού και προσαρμογής του σώματος τους στις ανάγκες της κίνησης 

αλλά και στα αντικείμενα και στα πρόσωπα που το περιβάλλουν (Σιβροπούλου, 

1998). 

      Όλα αυτά τα στοιχεία ,τα χαρακτηριστικά και οι επιδράσεις του παιχνιδιού 

λειτουργούν σαν ένας κινητήριος μοχλός μάθησης και ανάπτυξης, ο οποίος 

προετοιμάζει το παιδί για την καινούργια πραγματικότητα που θα διαδεχθεί στην ζωή 

του ,το κατευθύνει στη μετάβαση από το ένα στάδιο στο επόμενο που είναι 

διατεθειμένο να περάσει έως ότου να φτάσει στη ολοκλήρωση της προσωπικότητας 

του, στην γνωριμία με τον εαυτό του αλλά με τους άλλους και στην δυνατότητα να 

μπορεί να σταθεί μόνο του στα πόδια του και λαμβάνει αποφάσεις για την κοινωνία 

όταν θα μεγαλώσει και θα είναι πλέον ένας ώριμος και συνειδητοποιημένος ενήλικας.  

     Ουσιαστικά το παιχνίδι θεωρείται μάθημα ζωής για όλους μας και προπάντων για 

τα παιδιά, καθώς αποτελεί μια δραστηριότητα, η οποία: 

 Ενσωματώνει γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά ερεθίσματα. 

 

 Βοηθάει την μάθηση εκθέτοντας και παρασύροντας τα παιδιά σε νέες 

εμπειρίες, δραστηριότητες και ιδέες. 

 

 Παρέχει ένα θετικό σκοπό και το νόημα για την πρόσληψη καινούργιων 

συνδέσεων και σχέσεων μεταξύ ιδεών, ικανοτήτων, εμπειριών και γνώσεων. 

 



 Επιτρέπει και ωθεί τα παιδιά ώστε να δομούν και να κατασκευάζουν τα δικά 

τους νοήματα από τι εμπειρίες τους. 

 

 Εντάσσει και ενσωματώνει τα παιδιά στην κοινωνία και επιπλέον τα βοηθάει 

ώστε να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια της συνεργασίας και της 

ομαδικότητας όσον αφορά την ιδεολογία, τις αξίες και τους κανόνες που αυτή 

πρεσβεύει. 

 

 Προσαρμόζει την ψυχοσύνθεση του, με την δημιουργία του αυτοέλεγχου, του 

σεβασμού και τέλος της ωρίμανσης του. (Kernan, 2007). 

    Την παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού έχουν αναγνωρίσει διάφοροι διεθνείς 

οργανισμοί που ασχολούνται με την εκπαίδευση των μικρών παιδιών, υιοθετώντας 

αναλυτικά προγράμματα βασισμένα στο παιχνίδι. Υποστηρίζουν ότι προκειμένου τα 

προγράμματα να διακρίνονται για την υψηλή τους ποιότητα, απαιτείται ένα ασφαλές 

και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον, το οποίο θα ενισχύει τη φυσική και 

κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη των μικρών παιδιών, με το παιχνίδι να αποτελεί 

μια ουσιώδη και συνιστώσα αξία των αναπτυξιακά κατάλληλων πρακτικών. 

(Ντολιοπούλου, κ.σ. 2008). 

     Για αυτό το λόγο μπορούμε να κατανοήσουμε ότι η λέξη «παιχνίδι» έχει αρκετά 

μεγάλη συνάφεια με την λέξη «παιδί» και συνάμα και με την λέξη «παιδιά», δηλαδή 

την παιδική ηλικία που αντικατοπτρίζει το παιχνίδι σε όλες τις πτυχές του και την 

ξεγνοιασιά και ανεμελιά που προσφέρει. Τέλος η λέξη «παιχνίδι» σχετίζεται και με 

την λέξη «παιδεία», δηλαδή την ανατροφή του παιδιού που έχει υιοθετήσει από την 

οικογένεια του και την οποία αντανακλά στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο, το ήθος 

και την ηθική που προσφέρει το παιχνίδι στο παιδί μέσα από κανόνες και σωστούς 

τρόπους συμπεριφοράς ,καλλιεργώντας την προσωπικότητα του και την συνείδηση  

του απέναντι στους άλλους αλλά προπάντων στο ίδιο του τον εαυτό. Την εκπαίδευση 

που λαμβάνει το ίδιο από το εκπαιδευτικό περιβάλλον και ασφαλώς την μόρφωση και 

την γνώση. Και συνεπώς με τον πολιτισμό ως τρόπος ζωής, που μαθαίνεται με το 

παράδειγμα και την πράξη. (Παπαδημητρακόπουλος, χωρίς έτος δημοσίευσης).    

    Με λίγα λόγια το παιχνίδι είναι αναφαίρετο δικαίωμα για το παιδί ,μια ζωτικής 

σημασίας θεμελιακή δραστηριότητα. Μέσω αυτού το παιδί ξοδεύει την 

συσσωρευμένη ενέργεια που διαθέτει, βελτιώνει την σωματική του ακεραιότητα, 

αναπτύσσει καλύτερα τις αισθήσεις του, την φαντασία του, αποκτά επιδεξιότητα σε 

πολλές δραστηριότητες και απαλλάσσεται από κάθε εσωτερικό φραγμό.  

    Το παιδί αυτομάτως μέσα από το παιχνίδι βρίσκει ένα δικό τρόπο επικοινωνίας που 

καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεται μόνο το ίδιο, ικανοποιώντας με αυτόν τον τρόπο 

την εσωτερική του ανάγκη για παιχνίδι, διασκέδαση και χαρά. Το παιχνίδι για το 

παιδί δεν είναι μόνο κάποιο χαρακτηριστικό για την ηλικία του, ούτε και κάποια απλή 

ανάγκη, αλλά είναι η ίδια του η ζωή. 

 



1.5.Ο σκοπός του παιχνιδιού στην προσχολική ηλικία 

   Στα περισσότερα παιδιά της προσχολικής ηλικίας μπορούμε να διακρίνουμε μια 

έμφυτη ανάγκη που τα διακατέχει για κίνηση και μια εσωτερική ανάγκη για 

απελευθέρωση, ανεμελιά, διασκέδαση και ξεκούραση που τους προσφέρει αυτού του 

είδους η δραστηριότητα-παιχνίδι.  

   Αυτή η ανάγκη για κίνηση είναι κάτι που το υπαγορεύει η ίδια η φύση και 

σχετίζεται με τον μεταβολισμό, δηλαδή τις χημικές διαδικασίες του οργανισμού των 

παιδιών με σκοπό να συμβάλλει στη σωστή θρέψη και  λειτουργία της οποίας 

σημαντική προϋπόθεση αποτελεί η κίνηση και  η εξάσκηση μέσα από διαφορών 

ειδών δραστηριότητες. Έτσι το παιχνίδι στην προσχολική κυρίως ηλικία αλλά και σε 

μεγαλύτερες ηλικίες είναι ένας από τους πιο βασικούς παράγοντες, που συμβάλλουν 

στην κίνηση , στην εκγύμναση καθώς και στην υγεία και ανάπλαση του σώματος του 

παιδιού. 

    Στις μέρες μας πολλοί θεωρούν το παιχνίδι σαν μια πράξη χωρίς σκοπό, αλλά 

παρόλα αυτά έχει σκοπιμότητα στο νόμο της ζωής, αλλά και το γεγονός ότι δεν 

γίνεται για πρακτικά οφέλη. Το παιχνίδι βέβαια διαφέρει κατά πολύ από την 

σοβαρότητα που έχει η ίδια η ζωή, δηλαδή οι ευθύνες που έχουμε για μερικά 

πράγματα που την καθορίζουν, όπως είναι η εργασία, το καθήκον που 

αναλαμβάνουμε σε συγκεκριμένα πράγματα, οι ασχολίες μας με σκοπό να 

μπορέσουμε να ζήσουμε και να αυτοεξυπηρετούμαστε για μια ολόκληρη ζωή. 

     Σε αντίθεση με την εργασία το παιχνίδι παρουσιάζεται σαν ένα είδος αποφόρτισης, 

ξεκούρασης, που γίνεται σε χρονικές στιγμές για χαλάρωση, ξεγνοιασιά, 

απελευθέρωση κινήσεων, έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων. Σκοπός του 

παιχνιδιού είναι να ανακουφίζει, να προετοιμάζει, να βοηθά το παιδί να ολοκληρωθεί 

και να αναπτυχθεί σε αυτόνομη προσωπικότητα θέτει σε κίνηση το σύνολο των 

σωματικών και πνευματικών λειτουργιών του παιδιού. (Αντωνιάδης, 1994). 

     Είναι σωστό να επισημάνουμε ότι το παιχνίδι είναι μια βασική αρχή της 

εκπαίδευσης, που επιδρά στο πνεύμα, στις συγκινήσεις αλλά προπαντός στην 

σωματική κατάσταση του παιδιού, με αποτέλεσμα η διδασκαλία του παιδιού σ’ αυτήν 

την ηλικία να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το παιχνίδι και είναι το πρωτεύων μέσο 

εκπαίδευσης και εκμάθησης που επιδρά αποτελεσματικά τόσο για το παιδί όσο και 

για τον γονέα που επικοινωνεί μαζί του και είναι ο μονός τρόπος να αλληλεπιδράσουν 

μαζί σε αυτήν την ηλικία. 

      Στην προσχολική ηλικία ο νους του παιδιού αποθηκεύει και παίρνει 

αναπαραστάσεις, πληροφορίες και εικόνες από το φυσικό και κοινωνικό του 

περιβάλλον. Μαθαίνει να συγκεντρώνεται, να παρατηρεί, να εξετάζει, να συγκρίνει, 

να αμφισβητεί, να προβληματίζεται πάνω σε κάποιο πρόβλημα που το απασχολεί. 

Τέλος μπορεί να δημιουργεί δυνατότητες εξέλιξης, να κατασκευάζει σκέψεις, 

συναισθήματα αλλά και κατασκευές με τουβλάκια παραδείγματος χάριν, να 

αλληλεπιδρά και να έρχεται σε επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο. 



     Το παιδί έχει την δυνατότητα να κυριαρχήσει, να τιθασεύσει και να ελέγξει το 

σώμα του, τα χέρια του αποκτούν δεξιοτεχνία, οι ευκαιρίες αυτό-απασχόλησης 

γίνονται μεγαλύτερες και πιο απαιτητικές και η διάθεση για ολοκλήρωση 

καλλιεργείται. Η διασκέδαση που προφέρει το παιχνίδι στο παιδί δημιουργούνται οι 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και εξέλιξη των δυνατοτήτων του. 

   Διότι αν παρατηρήσουμε τα παιδία κατά την διάρκεια που παίζουν, θα 

διαπιστώσουμε μεγάλο μέρος των ενεργειών που κάνει απαιτεί προσοχή, προσήλωση 

και σκέψη. Με λίγα λόγια δηλαδή είναι το παιχνίδι του, είναι η δουλεία του, αυτό με 

το οποίο περνά την περισσότερη ώρα μαζί και τον απασχολεί, ένα πολύ σημαντικό 

και πρωταρχικό έργο για εκείνο. 

      Για το παιδί το παιχνίδι, είναι το καθεαυτό περιεχόμενο της ύπαρξής του και το 

σπουδαιότερο μέσο για την αβίαστη, σωματική, πνευματική και συναισθηματική 

ανάπτυξη του.(Αντωνιάδης 1994). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ, ΤΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΔΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΛΙΕΣ 

ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

2.1Εισαγωγή 

   Το παιχνίδι όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο είναι αναμφισβήτητα 

κυρίαρχο κομμάτι της προσωπικότητας του παιδιού και του χαρακτήρα του. Μια 

εσωτερική ανάγκη, η οποία κατευθύνεται από την φαντασία και το ελεύθερο πνεύμα 

της προσχολικής ηλικίας, σαν ένα κινητήριος μοχλός που ελέγχει και συντονίζει κάθε 

φορά τα στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού . Τα οποία αλλάζουν κάθε χρονική 

στιγμή που μεγαλώνει, καθώς ο άνθρωπός  γεννιέται, περνάει από το ένα στάδιο στο 

επόμενο και στο τέλος ωριμάζει και γίνεται ένας ενήλικας που μπορεί να πάρει 

αποφάσεις και να συμμετέχει στα κοινά, συγκεκριμένα περνάει από τα εξής στάδια: 

προσχολική ηλικία→ σχολική ηλικία→ προεφηβεία →εφηβεία →ενηλικίωση. Το 

παιδί καταρχήν μιμείται και μετά δημιουργεί. Μιμείται τα πρόσωπα και τις πράξεις 

εκείνων οι οποίοι αποτελούν το περιβάλλον του, ενώ στη συνέχεια επινοεί δικά του 

παιχνίδια. Θεωρείται η βασικότερη μορφή  ενεργητικότητας του παιδιού και βασικός 

συντελεστής της πνευματικής του εξέλιξης (Αντωνιάδης, 1994). 

    Δίνοντας βάση στην εξέλιξη, δημιουργία και την σημασία του παιχνιδιού για την 

διαμόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού από παλαιοτάτων χρόνων, πολλοί 

επιστήμονες και θεωρητικοί έχουν διατυπώσει πολλές και διαφορετικές θεωρίες όσον 

αφορά το παιχνίδι. Οι συγκεκριμένες αυτές θωριές επιχειρούν να μας δώσουν μια 

καθαρά βιολογική εξήγηση, η οποία θα μας κάνει να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που 

ωθεί τον άνθρωπό στο να παίζει. Το κυρίαρχο και αποδεδειγμένο στοιχείο τους είναι 

ότι παίζουν και δραστηριοποιούνται με σκοπό να διατηρήσουν ή και να 

καταναλώσουν ενέργεια. 



       Σχεδόν όλες οι παραδοσιακές θεωρίες για το παιχνίδι  επηρεάστηκαν από τις 

απόψεις του Δαρβίνου. Με την έναρξη, όμως, του 20ου αιώνα, οι επιστήμες και 

ιδιαίτερα η ψυχολογία, εξελίχθηκαν, ώστε να έχουμε νέες απόψεις και σχολές. Οι 

σύγχρονες θεωρίες αναφέρουν ότι το παιχνίδι ξεκουράζει και ψυχαγωγεί το παιδί 

περισσότερο από την απόλυτη ανάπαυση, ενισχύει την υγεία του και το καθιστά 

εύθυμο και ζωηρό (Αντωνιάδης, 1994). 

    2.2.Παραδοσιακές θεωρίες για το παιχνίδι 

      Στα πλαίσια των παραδοσιακών θεωριών που σχετίζονται με το παιχνίδι γίνεται 

μια προσπάθεια η οποία καθορίζει την βιολογική λειτουργία του παιχνιδιού. 

Αναλυτικά, οι συγκεκριμένες θεωρίες έδωσαν βάση στην ερμηνεία της ανάγκης του 

ανθρώπου να παίζει, δίνοντας μια καθαρά βιολογική ερμηνεία σε όλο αυτό. Το κύριο 

χαρακτηριστικό τους είναι η διατήρηση ή η κατανάλωση ζωτικής ενέργειας κατά το 

παιχνίδι. Σχεδόν όλες αυτές οι θεωρίες επηρεάστηκαν από τη θεωρία της "φυσικής 

επιλογής" του Δαρβίνου (Αντωνιάδης, 1994· Carvey, 1990). 

      Η θεωρία της φυσικής επιλογής, αποτέλεσε επανάσταση στην ανθρώπινη σκέψη. 

Σύμφωνα με τον Δαρβίνο (Cole&Cole, 2002a), η εξέλιξη οφείλεται κατά κύριο λόγο 

στη δράση της φυσικής επιλογής. Αν ορισμένα χαρακτηριστικά έχουν μεγαλύτερη 

καταλληλότητα ως προς το περιβάλλον, βοηθούν δηλαδή την επιβίωση και την 

αναπαραγωγή, τότε τα χαρακτηριστικά αυτά θα έχουν αυξημένη αντιπροσώπευση 

στην επόμενη γενιά. Αν, μάλιστα, η συγκεκριμένη φυσική επιλογή συνεχιστεί επί 

πολλές γενιές, τα χαρακτηριστικά αυτά θα αποτελέσουν ιδιαίτερο γνώρισμα του 

είδους. Η θεωρία της φυσικής επιλογής έχει οδηγήσει σήμερα, με τη βοήθεια της 

γενετικής και την ανακάλυψη του θαυμαστού κόσμου των γονιδίων, στην εξελικτική 

θεωρία του Νεοδαρβινισμού, που αποτελεί κεντρική και ενοποιητική θεωρία στο 

πλαίσιο της σύγχρονης βιολογίας (Τούντας, 2007). 

      Επιγραμματικά οι σημαντικότερες θεωρίες, που ερμηνεύουν το παιχνίδι από 

βιολογική σκοπιά, είναι οι εξής: της πλεονάζουσας ενέργειας, της επιτυχίας και της 

εξάρσεως του εγώ, του αταβισμού, της προπαρασκευής εξασκήσεως, η ψυχαναλυτική 

θεωρία, η θεωρία της ανάπαυσης, της υπαρξιακής διέγερσης, της πολιτιστικής 

διαπραγμάτευσης, της άμιλλας, καθώς και οι  θεωρίες των Winnicott, Froebel 

,Erickson καθώς και άλλων σημαντικών παιδαγωγών και ψυχολόγων που έχουν 

τοποθετηθεί πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. 

 

 

 

 

 



2.2.1 Η θεωρία της πλεονάζουσας ενέργειας: 

  Οπαδός της θεωρίας αυτής υπήρξε ο Spencer, όπου υποστηρίζει 

ότι ένα μικρό παιδί έχει πολλά αποθέματα ενέργειας μέσα του, τα οποία θέλει να 

αποβάλλει. Το παιχνίδι λοιπόν, είναι ο τρόπος με τον οποίο το παιδί εκφράζει την 

ενέργεια αυτή. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, όταν το παιδί δεν έχει να κάνει μια 

συγκεκριμένη δουλειά, θέλει να ασχοληθεί με το παιχνίδι. Κανείς όμως μέχρι 

σήμερα, δεν έχει καταφέρει να εξηγήσει γιατί ένα παιδί συνεχίζει να παίζει ακόμα και 

αν είναι κουρασμένο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη θεωρία, συνδέει τους βιολογικούς με 

τους ψυχολογικούς παράγοντες, διότι η αλλαγή παιχνιδιών είναι αρκετή για να 

αναζωογονηθεί το παιδί, όσο και αν έχει κουραστεί. 

   Ο Spencer (1873∙ βρέθηκε στο Carvey, 1990), Βρετανός φιλόσοφος και ψυχολόγος 

του 19ου αιώνα, προσπαθώντας να ερμηνεύσει αυτούς τους θορυβώδεις τύπους του 

παιχνιδιού, στηριζόμενος στις απόψεις του Schiller (1875∙ βρέθηκε στο Carvey, 

1990), ποιητή και φιλοσόφου του 18ου αιώνα, διατύπωσε τη θεωρία της 

πλεονάζουσας ενέργειας. Υποστήριξε ότι το παιχνίδι είναι αποτέλεσμα της 

υπερβολικής ενεργητικότητας, η οποία συσσωρεύετε στο παιδί και πρέπει να 

ελευθερωθεί. Η υπεραφθονία ενέργειας διοχετεύεται σε λειτουργίες που φανερώνουν 

φυσιολογικούς τρόπους συμπεριφοράς, αλλά χωρίς άμεσο στόχο (Carvey 1990· 

Evansetal., 1997). 

    Η βάση αυτής της θεωρίας είναι ότι συγκεντρώνεται ενέργεια στον οργανισμό του 

παιδιού σαν αποτέλεσμα της παρατεταμένης αδράνειάς του και αυτή η πλεονάζουσα 

ενέργεια πρέπει, με κάποιο τρόπο, να απελευθερωθεί. Το πλεόνασμα ενέργειας είναι 

απομεινάρι από το μακρινό παρελθόν, τότε που ο άνθρωπος ήταν κυνηγός-συλλέκτης 

και χρειαζόταν περισσότερη ενέργεια για να κυνηγά και να πολεμά (Κερεντζής, 

2010). 

      Η θεωρία αυτή μπορεί να δικαιολογήσει την επιλογή παιχνιδιών με ζωηρότερες 

ενέργειες, δεν μπορεί όμως να ερμηνεύσει απόλυτα το παιχνίδι, ούτε να 

δικαιολογήσει πιο πολύπλοκα παιχνίδια. Μπορεί ακόμη να ερμηνεύσει πολλές 

κατηγορίες παιχνιδιών, καθώς επίσης, είναι επαρκής και για πολύπλοκα παιχνίδια, δε 

μπορεί όμως, να ερμηνεύσει απόλυτα το παιχνίδι. (Μετοχιανάκη, 2008). 

       Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, το παιχνίδι είναι αποτέλεσμα της πλεονάζουσας 

ενέργειας που υπάρχει στο παιδί και η οποία διοχετεύεται σε άσχετη αναζήτηση 



ικανοποίησης. Άρα το παιχνίδι προσφέρεται ως μέσο εκτόνωσης της περίσσιας 

παιδικής ενεργητικότητας. Γι’ αυτό κατά τους οπαδούς αυτής της  θεωρίας, όταν στο 

παιδί μειώνονται οι απαιτήσεις  της δουλειάς και αυξάνει ο  ελεύθερος χρόνος, τότε 

έχοντας  περισσότερη ενέργεια ασχολείται πιο πολύ με το παιχνίδι. 

       Η θεωρία αυτή βρήκε πολλούς υποστηρικτές, καθώς συνδέει τους βιολογικούς με 

τους ψυχολογικούς παράγοντες. Συνάντησε όμως και πολλές αντιδράσεις καθώς δεν 

μπόρεσε να εξηγήσει το γεγονός  ότι όλα τα παιδιά ακόμα και  όταν είναι 

εξαντλημένα σωματικά  εξακολουθούν να  παίζουν. (Διαμαντόπουλος,2009). 

2.2.2 Η θεωρία της επιτυχίας και της εξάρσεως του «Εγώ». 

      Οπαδοί της θεωρίας αυτής είναι ο Janet P. και Chateu J. Το παιδί αποφασίζει να 

παίζει διάφορα παιχνίδια έτσι ώστε να δοκιμάζει τη χαρά της επιτυχίας, να 

αναδεικνύει τις δυνατότητες του και να ικανοποιεί την επιθυμία του για ατομική 

επιβεβαίωση, μέσα από τις φανταστικές ιστορίες και νίκες που μπορεί να πλάσει. 

Έτσι, σύμφωνα με την άποψη του Chateu, το παιδί αποκτά θάρρος για τη ζωή και 

επιζητά να φτάσει το επίπεδο των μεγαλύτερων όσο πιο γρήγορα μπορεί.        

      Η συγκεκριμένη θεωρία αδυνατεί να ερμηνεύσει όλα τα είδη παιχνιδιών, κυρίως 

τα μιμητικά, διότι, στα παιχνίδια αυτά υπάρχει ο αυθορμητισμός, σε αντίθεση με τα 

ανταγωνιστικά παιχνίδια που επιβεβαιώνεται το ''εγώ''  (Αντωνιάδης, 1994). 

     Αναλυτικά κατά τον P. Janet το παιχνίδι χρησιμεύει για να δώσει στο παιδί, με 

ελάχιστη προσπάθεια, το συναίσθημα της χαράς, το οποίο συνοδεύει τις επιτυχίες. Οι 

θρίαμβοι της ζωής, υποστηρίζει ο Janet, συμπεριλαμβανομένων και των θριάμβων  

του σχολικού βίου, είναι σπάνιοι και εξασφαλίζονται με μεγάλη προσπάθεια. Δε 

συμβαίνει όμως το ίδιο με τις φανταστικές ή με ελάχιστο κόστος νίκες που κατακτά 

το παιδί παίζοντας, οι οποίες το τονώνουν και αναζωογονούν  τις ψυχικές του 

λειτουργίες. (Αντωνιάδης,1994). 

        Κινούμενος στο ίδιο πλαίσιο ο Γάλλος ψυχολόγος  J.Chateau, θεωρεί πως το 

παιδί επιζητεί μέσα από το παιχνίδι να επιβεβαιώσει το «εγώ» του, να δοκιμάσει τις 

δυνατότητες του και να φτάσει όσο το δυνατόν νωρίτερα στο επίπεδο των 

μεγαλυτέρων. (Διαμαντόπουλος,2009). 

       Τέτοιες επιτυχίες, στην καθημερινή του ζωή και στο σχολείο, είναι σπάνιες ή 

εξασφαλίζονται με κόπο. Αντίθετα, το παιχνίδι επιτρέπει στο παιδί να βιώσει την 

επιτυχία χωρίς μεγάλη προσπάθεια. 

 

 

 



2.2.3 Η θεωρία του αταβισμού ή του προγονισμού 

  Οπαδός της θεωρίας αυτής είναι ο HallSt. όπου υποστηρίζει, 

επηρεασμένος από τον βιογενετικό νόμο του Haekel, ότι το παιδί μέσα από τη θέλησή 

του για παιχνίδι, εξωτερικεύει την ενέργειά του και επομένως απαλλάσσεται από 

φυλετικές πιέσεις και λειτουργίες του υποσυνείδητου, οι οποίες είναι περιττές. 

Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, η ανάπτυξη του παιδιού αποτελεί ανακεφαλαίωση της 

εξέλιξης της ανθρωπότητας και αυτή η ανακεφαλαίωση πραγματοποιείται με το 

παιχνίδι.       

    Η θεωρία αυτή, δεν ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα διότι, το παιχνίδι δε 

μπορεί να αποβάλλει όλες τις λειτουργίες στις οποίες απευθύνεται, γι' αυτό το λόγο, 

έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής (Αντωνιάδης, 1994). 

    Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, το παιχνίδι δεν αποτελεί λειτουργία ωφέλιμη για το  

άτομο αλλά για το ανθρώπινο είδος. Η θεωρία αυτή πιο συγκεκριμένα έχει την βάση 

του στον περίφημο νόμο του Hackel, σύμφωνα με τον οποίο κάθε ζώο, κατά την 

εμβρυολογική του κατάσταση, από το ωάριο μέχρι τον οριστικό σχηματισμό του, 

περνά απ' όλα τα διαδοχικά βιολογικά στάδια που πέρασαν και οι πρόγονοί του. 

     Σύμφωνα με τον Hall  (βρέθηκε στο Κάππας, 2005), το παιδί κατά τη διάρκεια της 

εξέλιξής του, φέρνει μέσω του παιχνιδιού, πάλι στην επικαιρότητα  όλη την 

προηγούμενη εμπειρία του είδους του, δηλαδή του ανθρώπινου γένους. 

Επαναλαμβάνει, επομένως, τις διάφορες φάσεις της ανθρώπινης εξέλιξης. Ο Hall 

υποστηρίζει ότι το παιδί, με το παιχνίδι, επαναλαμβάνει την ιστορία της φυλής του, 

δηλαδή περνά από μια σειρά σταθμών από την οποία πέρασε η φυλή του από την 

εμφάνιση της ως σήμερα (Κάππας, 2005). 

     Εφόσον η συγκεκριμένη θεωρία συντελείται μέσα από διάφορα στάδια, 

αυτομάτως αποτελεί και μια σύντομη ανακεφαλαίωση της εξέλιξης της 

ανθρωπότητας. Κι αυτή η ανακεφαλαίωση πραγματοποιείται, κατά τον Hall, μέσα 

από το παιδικό παιχνίδι. Το  παιχνίδι λοιπόν χρησιμεύει για να εξαλείψει με την 

άσκηση όλες τις στοιχειώδεις ανθρώπινες λειτουργίες οι οποίες κατέληξαν με την 

πάροδο των αιώνιων να είναι όχι μόνο περιττές, αλλά και ενοχλητικές.  

    Η θεωρία αυτή μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα στο βαθμό που εξηγεί την ανάγκη να 

διέλθει το παιδί, μέσα από το παιχνίδι, όλα τα στάδια της εξέλιξης, δεν μπορεί όμως 



να ερμηνεύσει επιστημονικά το πώς  μια άσκηση με παιχνίδι θα μπορούσε να 

«εξασθενήσει» κάποιες περιττές αρχέγονες λειτουργίες. (Διαμαντόπουλος,2009). 

2.2.4 Η θεωρία της προπαρασκευαστικής εξασκήσεως. 

 Θεμελιωτής της θεωρίας αυτής είναι ο KarlGroos, (1898-1901) 

(βρέθηκε στο Κάππας, 2005)όπου ασχολήθηκε με τα παιχνίδια των ζώων και 

αργότερα των ανθρώπων και υποστηρίζει ότι σκοπός του παιχνιδιού είναι η άσκηση 

και η ανάπτυξη των ζωτικών και ατομικών ενστίκτων ,καθώς το συσχέτισε με την 

ανάπτυξη της αισθητικής στον άνθρωπο (Αντωνιάδης, 1994). Το παιδί παίζει για να 

ασκήσει τις σωματικές και πνευματικές του λειτουργίες, για να φέρει ένστικτα του 

στην επιφάνεια, που θα προετοιμάσουν το παιδί για την ηλικία της ωριμότητας.        

    Η συγκεκριμένη θεωρία απευθύνεται κυρίως στα λειτουργικά παιχνίδια. Στα 

υπόλοιπα είδη παιχνιδιών όπως τα μιμητικά, ανταγωνιστικά και πατροπαράδοτα 

βρίσκει κανείς αντιφάσεις Αδυναμία της θεωρίας αυτής, είναι γιατί δε παίζουν μόνο 

τα παιδιά, αλλά και οι μεγάλοι, εφόσον το παιχνίδι αποτελεί μέσο προετοιμασίας για 

την ενήλικη ζωή του ανθρώπου (Μετοχιανάκη, 2008). 

    Κατά τον Groos το παιχνίδι θεωρείται παράγωγο των ατομικών ενστίκτων. Είναι 

δηλαδή το μέσον που φέρνει τα ανθρώπινα ένστικτα στην επιφάνεια, τα σταθεροποιεί 

και τα γυμνάζει για να προετοιμαστεί το παιδί για την ηλικία της ωριμότητας. Ο 

Groos αναφέρει ότι τα ζωικά ένστικτα, τόσο στους ανθρώπους, όσο και στα ζώα 

προέρχονται από τη φύση ακατέργαστα. Στα κατώτερα ζώα όμως δε συναντούμε 

ίχνος  παιχνιδιού το οποίο θα μπορούσε να γυμνάσει, κατά κάποιο τρόπο αυτά τα 

ένστικτά.  

   Αντίθετα στο παιδί, όπως και στα ανώτερα θηλαστικά, η άσκηση μέσο του 

παιχνιδιού συμβάλει στην καλλιέργεια αυτών των ενστίκτων και παράλληλα αποτελεί 

εξαιρετικό τονωτικό σωματικής ανάπτυξης. Η θεωρία αυτή μπορεί να ερμηνεύσει 

ικανοποιητικά τα λειτουργικά παιχνίδια, αφού το παιχνίδι αποτελεί μια άσκηση 

ζωτικών λειτουργιών του παιδιού, όπως συμβαίνει και στο παιχνίδι των ζώων. 

   Ειδικότερα  Ο Gross (βρέθηκε στο Κάππας, 2005)  ασχολήθηκε συστηματικά με τα 

παιχνίδια των ζώων και υποστήριξε ότι το γατάκι παίζει με ένα κομμάτι ύφασμα ή με 

την ουρά της μητέρας του για να εξασκηθεί, ώστε να μπορεί να πιάνει τα ποντίκια. 

Έχει, δηλαδή, το παιχνίδι λειτουργική αποστολή, που υπηρετεί την εξέλιξη του είδους 



και το συνδέει με το γεγονός ότι μόνο στα ανώτερα ζώα, που υπάρχει εξελικτικό 

στάδιο, παρατηρείται το φαινόμενο του παιχνιδιού (Κάππας, 2005). 

   Υποστηρίζει ότι το παιχνίδι έχει τελετουργικό χαρακτήρα. Συμβάλλει στην άσκηση 

σπουδαίων επιδόσεων και στη διαμόρφωση των σωματικών και πνευματικών  

λειτουργιών. Ο αντικειμενικός αυτός σκοπός του παιχνιδιού είναι ασυνείδητος για το 

παιδί. Η ικανοποίηση της ορμής για δράση του δημιουργεί το συναίσθημα της 

ευχαρίστησης (Ζαχάρης, 1998). Η λειτουργική ευχαρίστηση που συνοδεύει την 

άσκηση των λειτουργιών, ωθεί το παιδί από επανάληψη σε επανάληψη και θεωρείται 

ως κινητήριος μοχλός του παιχνιδιού (Κάππας, 2005).  

2.2.5 Η θεωρία της κάθαρσης ή η ψυχαναλυτική θεωρία. 

  Η θεωρία κάθαρσης του Αριστοτέλη ενέπνευσε 

μερικούς ψυχαναλυτές, όπως τον  Freud και τον Erickson, που υποστηρίζουν ότι το 

παιχνίδι ικανοποιεί υποσυνείδητες επιθυμίες του παιδιού, τις οποίες θέλει να 

εξωτερικεύσει. Το παιδί με αυτό το τρόπο, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τραυματικές 

εμπειρίες, που υπήρξε παθητικός δέκτης, έτσι ώστε, να μπορεί να ελέγχει την 

κατάσταση. Το παιχνίδι αποκτά έτσι έναν καθαρτικό ρόλο που βοηθά το παιδί στην 

άμβλυνση των συναισθημάτων φόβου και έντασης (Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, 

1977). 

   Ένα τέτοιο αθώο είδος παιχνιδιού είναι ο χορός. Με αυτό το τρόπο, το παιδί 

καταφέρνει να αποβάλλει από μέσα του τα συναισθήματα φόβου και έντασης που 

μπορεί να έχει (Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, 1977). Η συγκεκριμένη θεωρία αδυνατεί 

να ερμηνεύσει πολλά είδη παιχνιδιών. (Μετοχιανάκη, 2008). 

   Πολλοί ψυχαναλυτές διαβλέπουν στα αναπαραστατικά, κυρίως, παιχνίδια την 

εξωτερίκευση καταπιεσμένων επιθυμιών και ανικανοποίητων μυστικών τάσεων 

(Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, 1977). 

    Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Erickson (Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, 1977.  

Carvey, 1990), το παιχνίδι αποτελεί για το παιδί μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Με το 

παιχνίδι το παιδί απελευθερώνεται από την εξάρτηση, τους φόβους και τις αδυναμίες, 

γνωρίζει την ελευθερία και την πειθαρχία, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί το μέσο με το 

οποίο μαθαίνει να δέχεται τους κοινωνικούς και πνευματικούς όρους της ομάδας του. 

Το παιχνίδι είναι μια σοβαρή ενέργεια και απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Έχει όλα τα 

χαρακτηριστικά μιας τέλειας παιδαγωγικής διδασκαλίας.  



     Το κύριο έργο του είναι να αναπτύξει ολόκληρη την προσωπικότητα του παιδιού. 

Το παιχνίδι απορροφά απόλυτα το πνεύμα του παιδιού. Η προσοχή του παιδιού 

βρίσκεται συγκεντρωμένη για μια μεγάλη χρονική διάρκεια. Έτσι, το παιδί αποκτά 

πρωτοβουλία, φαντασία και ενδιαφέρον. Καμιά ενέργεια δεν απαιτεί επανάληψη, 

καμιά ενέργεια δεν αναπτύσσει την προσωπικότητα με έναν τρόπο τόσο 

αξιοσημείωτο. Το παιχνίδι είναι πραγματικά η βασική αρχή της εκπαίδευσης και 

επιδρά στο πνεύμα, τις συγκινήσεις και το σώμα του παιδιού (Κυριαζοπούλου- 

Βαλινάκη, 1977.  Carvey, 1990).  

      Ο Freud (Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, 1977) από την  πλευρά του, κατατάσσει το 

παιχνίδι στα προϊόντα της φαντασίας και στους εκφραστικούς τρόπους του 

ασυνείδητου. Με το παιχνίδι αντιμετωπίζονται δυσάρεστες καταστάσεις, γιατί το 

παιδί μετατρέπει σε ενεργό κατάσταση μια ένταση από την οποία υποφέρει. Κατά τον 

Freud (Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, 1977) το παιδί παίζει καταστάσεις της ζωής των 

μεγάλων, σκηνές στις οποίες είναι ανεξάρτητο, βρίσκει αυτοεπιβεβαίωση και ασκεί 

εξουσία.  

     Το παιδί σκηνοθετεί με το παιχνίδι του και υποτάσσει καθετί που στη ζωή του το 

εντυπωσίασε ή το απείλησε. Η σημασία της κάθαρσης μας επισημαίνει τη μεγάλη 

σημασία του ελεύθερου παιχνιδιού, καθώς το παιδί μόνο του επιλέγει και οργανώνει 

το παιχνίδι του (Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, 1977). 

      Σύμφωνα με τον Groos το παιχνίδι θεωρείται παράγωγο των ατομικών ενστίκτων. 

Είναι δηλαδή το μέσον που φέρνει τα ανθρώπινα ένστικτα στην επιφάνεια, τα 

σταθεροποιεί και τα γυμνάζει για να προετοιμαστεί το παιδί για την ηλικία της 

ωριμότητας. Ο Groos αναφέρει ότι τα ζωικά ένστικτα, τόσο στους ανθρώπους, όσο 

και στα ζώα προέρχονται από τη φύση ακατέργαστα. Στα κατώτερα ζώα όμως δε 

συναντούμε ίχνος  παιχνιδιού το οποίο θα μπορούσε να γυμνάσει, κατά κάποιο τρόπο 

αυτά τα ένστικτά. 

      Η επέκταση της όμως και στα άλλα είδη παιχνιδιών, όπως για παράδειγμα τα 

πνευματικά και τα μιμητικά, προσκρούει σε σοβαρές αντιρρήσεις. Μια άλλη 

αδυναμία της θεωρίας αυτής είναι ότι δεν εξηγεί γιατί παίζουν και οι μεγάλοι, αφού 

το παιχνίδι θεωρείται  σαν μέσον προετοιμασίας για την ενήλικη ζωή και επομένως 

έπρεπε να παίζουν μόνο τα παιδία. (Διαμαντόπουλος,2009). 

2.2.6 Η θεωρία της ανακούφισης ή αναψυχής 

   Ο πρώτος που διατύπωσε αυτή τη θεωρία ήταν ο Αριστοτέλης, ο οποίος μαζί με τον 

Πλάτωνα, κάνει λόγο για «αυτοφυή παιδιά» (Κάππας, 2005). Ο Schaller (βρέθηκε 

στο Κάππας, 2005) κάνει διάκριση μεταξύ πλήρους κόπωσης ολόκληρου του 

σώματος και μερικής κόπωσης ορισμένων οργάνων. Σύμφωνα με τη θεωρία της 

ανάπαυσης, το παιχνίδι εκπληρώνει μια λειτουργία ανακούφισης, στην περίπτωση της 

μερικής κόπωσης. Η θεωρία αυτή ισχύει σε μεγάλο βαθμό για τα παιχνίδια των 

ενηλίκων, οι οποίοι χαλαρώνουν από την πνευματική τους κόπωση με κινητικά 



παιχνίδια και από τη σωματική τους κόπωση με πνευματικά παιχνίδια (Κάππας, 

2005). 

   Υποστηρικτές της θεωρίας αυτής ήταν ο Πλούταρχος και αργότερα ο Lazarus, όπου 

ισχυρίστηκαν ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από παιχνίδι για να αποκτήσουν δυνάμεις 

και να αποβάλλουν τη ρουτίνα και τη καθημερινή ένταση τους. Συγκεκριμένα ο 

Πλούταρχος θεώρησε όλα τα παιχνίδια ως «ηδύσματα του πόνου». Τη θεωρία αυτή 

συστηματοποίησε στην συνέχεια ο Lazarus(1883). Σύμφωνα με την συγκεκριμένη 

θεωρία, όπως φανερώνει και ο τίτλος της, ο άνθρωπος παίζει για να αποκτήσει 

δυνάμεις από την κούραση και την ένταση της καθημερινής δουλειάς. Γι’ αυτό και η 

θεωρία αυτή, είναι γνωστή ως “relaxation and recreation theory”.  

      Η θεωρία αυτή όμως έχει πολλές ελλείψεις, εφόσον δε μας εξηγεί για ποιό λόγο 

παίζουν τα ξεκούραστα άτομα ή γιατί υπάρχει ανταγωνισμός στις δραστηριότητες 

που επιλέγουν να κάνουν τα παιδιά που σημαίνει περαιτέρω κούραση και ένταση 

(Αντωνιάδης, 1994). Τέλος δεν μας εξηγεί επίσης γιατί έπαιζαν οι πρωτόγονοι, αφού 

ο τρόπος ζωής τους απαιτούσε πολύ μεγαλύτερη σωματική κούραση 

(Διαμαντόπουλος,2009).  

2.2.7 Η θεωρία της βιολογικής λειτουργίας. 

      Η θεωρία αυτή, εισηγητής της οποίας είναι ο Ελβετός ψυχολόγος E. Claparede, 

αναφέρει ότι το παιχνίδι ενυπάρχει στον άνθρωπο ως έμφυτη βιολογική τάση. Κι 

αυτό διότι μέσο του παιχνιδιού υποβοηθείται η διαμόρφωση των οργάνων του 

ανθρώπου και επιτυγχάνεται έτσι η ζωική λειτουργία. Υποστηρίζει επίσης πως το 

παιχνίδι δίνει στον οργανισμό του παιδιού, και ιδιαίτερα στο νευρικό του σύστημα, 

την αναγκαία διέγερση για ανάπτυξη.  

    Η θεωρία αυτή που πλησιάζει την θεωρία της προπαρασκευαστικής άσκησης, δεν 

δίνει κατάλληλη απάντηση στο ερώτημα γιατί παίζει το παιδί, αφού με την 

προσέγγιση αυτή δεν εξηγείται για ποιο λόγο παίζει και ο ενήλικος του οποίου η 

σωματική ανάπτυξη έχει ολοκληρωθεί. (Διαμαντόπουλος, 2009). 

   Αναφέρει επίσης ότι η βιολογική λειτουργία ενός ατόμου επιτυγχάνεται με το 

παιχνίδι και διαμορφώνεται από τα όργανα του ανθρώπινου σώματος. Το παιχνίδι 

είναι αυτό που δίνει την αναγκαία διέγερση για ανάπτυξη και το παιδί παίζει εξ αιτίας 

της κατασκευής του σώματός του. Η συγκεκριμένη θεωρία αδυνατεί να εξηγήσει 

γιατί παίζει ένα παιδί ή γιατί παίζει ο ώριμος άνθρωπος όπου το σώμα του έχει ήδη 

αναπτυχθεί; Παρόλα αυτά, η θεωρία αυτή κρύβει πολλές αλήθειες (Αντωνιάδης, 

1994). 

2.2.8 Η βιωματική θεώρηση 

    Η βασική ιδέα «βιωματικής θεώρησης » αναφέρεται στη βιωματική κατάσταση, 

στις  ικανότητες και στο πρόγραμμα διδασκαλίας. Οι βιωματικές καταστάσεις 

αφορούν προβλήματα, φόβους, χαρές και ελπίδες, μέσα στις οποίες ζουν τα παιδιά ή 



πρόκειται να ζήσουν.  Από τις καταστάσεις αυτές προσδιορίζονται και οι προς 

ανάπτυξη ικανότητες. Η «βιωματική θεώρηση» εδώ έχει διπλή λειτουργία.  Από τη 

μία εξυπηρετεί, ως αποφασιστικό μέτρο, στον προσδιορισμό συγκεκριμένων στόχων 

οι οποίοι προκύπτουν από τις καταστάσεις και από την άλλη συνδέει την αγωγή με 

αφορμές από την κατάσταση, ώστε η μάθηση και η απόκτηση εμπειριών να 

επιτυγχάνονται μέσα από τη ίδια την κατάσταση. Για τη δεύτερη σημασία της η 

«βιωματική κατάσταση» χαρακτηρίζεται ως «διδακτική αρχή». (Πανταζής & 

Σακελλαρίου, 2003). 

2.2.9 Η θεωρία της υπαρξιακής διέγερσης 

   Ο Haigis (βρέθηκε στο Κάππας, 2005) δε δέχεται την ερμηνεία του παιχνιδιού ως 

όρεξη για δραστηριότητα, αλλά αναζητά το υποκειμενικό κέρδος από το παιχνίδι. Το 

κέρδος αυτό βρίσκεται στο βίωμα της βιολογικής διακινδύνευσης. Το παιδί θεωρεί 

ολόκληρο τον κόσμο έμψυχο, όπως έμψυχα θεωρεί και τα αντικείμενα με τα οποία 

παίζει. Η υπαρξιακή διακινδύνευση των παιχνιδιών του, βιώνετε ως διακινδύνευση 

της δικής του ύπαρξης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αισθάνεται έντονα την ύπαρξη 

του. Στα πλαίσια της θεωρίας αυτής τονίζεται ότι το παιχνίδι είναι πάντα ένα παιχνίδι 

με τη ζωή (Κάππας, 2005). 

2.2.10 Η θεωρία της πολιτιστικής διαπραγμάτευσης 

     Κατά τον Huizinga (1989), ο άνθρωπος είναι «homο ludens», δηλαδή «παίζων 

άνθρωπος» και ο πολιτισμός γεννιέται από την έμφυτη τάση του ανθρώπου να παίζει. 

Οι διάφορες πολιτισμικές μορφές, από το δίκαιο και τη φιλοσοφία ως την ποίηση και 

την τέχνη, μπορούν να κατανοηθούν ως εκδηλώσεις ή μεταμορφώσεις της 

θεμελιώδους ορμής προς το παιχνίδι, ενώ ειδικά ο χορός αποτελεί μια ιδιαίτερη 

μορφή παιχνιδιού (Huizinga, 1989). 

    Όπως παρατηρεί ο Huizinga (1989) «οι λαοί που έχουν έντονο και πολύπλευρο 

«ένστικτο» παιχνιδιού έχουν και διάφορες ξεχωριστές εκφράσεις για τη 

δραστηριότητα του παιχνιδιού». Ο Huizinga (1989) υποστηρίζει πως το παιχνίδι στις 

απλούστερες μορφές του, στο πρωτόγονο παιχνίδι των νηπίων δηλαδή, παρουσιάζει 

μεγαλύτερη δυσκολία να περιγράφει απ’ ότι το κοινωνικό παιχνίδι (παιχνίδια 

κανόνων, διαγωνισμοί, αγώνες που αναπτύσσονται μετά την ηλικία των επτά ετών) 

(Huizinga, 1989).  

    Επίσης, θεωρεί ότι μέσα από το παιχνίδι η συλλογική συνείδηση θεμελίωσε και 

ανέπτυξε πλευρές του πολιτισμού όπως η ποίηση, η μουσική, ο χορός, η επιστήμη, 

και ότι τα σύγχρονα παιχνίδια προετοιμάζουν τα παιδιά για την πολυπλοκότερη 

κοινωνία του μέλλοντος (Κάππας, 2005). 

 

 



2.3.Νεότερες θεωρίες για το παιχνίδι 

    Με την έναρξη του 20ου αιώνα εξελίχθηκαν σε σημαντικό βαθμό οι επιστήμες 

ιδιαίτερα όμως η ψυχολογία και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να εμφανιστούν και να 

δημιουργηθούν νέες απόψεις και ιδέες καθώς και καινούργιες σχολές. 

2.3.1 Η θεωρία του Jean Piaget 

  Ένας από τους σπουδαιότερους σύγχρονους ερευνητές του 

παιχνιδιού, τα πορίσματα και οι θεωρίες του οποίου αποτελούν στις μέρες μας σημεία 

αναφοράς στην επιστήμη της Ψυχολογίας, είναι ο μεγάλος Ελβετός ψυχολόγος  

JeanPiaget (1896-1980). Αυτός, σε αντίθεση με άλλους ερευνητές, δεν αρκέστηκε 

στην απλή μελέτη του παιχνιδιού ως φαινομένου, ούτε αντιμετώπισε τη σπουδαία 

αυτή δραστηριότητα ως μια μεμονωμένη και ανεξάρτητη δράση, αλλά ερεύνησε το 

παιχνίδι και τις μορφές του σε βάθος και το εξέτασε σε σχέση με τη νοητική 

ανάπτυξη και την ψυχολογική συγκρότηση του παιδιού, στα διάφορα στάδια της 

εξέλιξης του (Διαμαντόπουλος,2009 ). 

    Σύμφωνα με τον Piaget όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως εθνικές ή πολιτισμικές 

διαφορές, πρέπει να παίζουν. Είναι η «δουλειά» τους να παίζουν  χωρίς να υπάρχουν 

φυλετικές ή ηλικιακές διακρίσεις, είναι παγκόσμιο και είναι για όλα τα παιδιά. Με το 

παιχνίδι τα παιδιά ενισχύουν τη συμμετοχή τους, τη μάθησή τους, την ανεξάρτητη 

απόδοσή τους, και την κοινωνική τους ένταξη. Με το παιχνίδι επιτυγχάνεται η  

συμμετοχή στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που εκθέτουν τα παιδιά σε σημαντικές 

έννοιες των μαθηματικών, της γλώσσας και της επιστήμης. Η ανάπτυξη της σκέψης 

και της γλώσσας γίνεται μέσω του παιχνιδιού. 

     Ο Piaget αναφέρθηκε κυρίως στη συμβολή του παιχνιδιού και στη γνωστική 

ανάπτυξη του παιδιού. Υποστήριξε ότι το παιχνίδι είναι για το παιδί ένα καινούριο 

εκφραστικό μέσο που το συνδέει με την πραγματικότητα. Το παιδί πολλές φορές 

θέλει να εκφράσει ανάγκες και επιθυμίες του, χωρίς να μπορεί, σε αυτό έρχεται και 

αναλαμβάνει το παιχνίδι, που μέσα από αυτό το παιδί εκφράζεται ελεύθερα. Μέσα 

από το παιχνίδι το παιδί αφομοιώνει στη σκέψη του το υλικό της εμπειρίας που 

προέρχεται από τη γνώση των αντικειμένων και των καταστάσεων. Έτσι, μεταβάλλει 

την πραγματικότητα, εκφράζει τα συναισθήματά του και αναπτύσσει τη σχέση του με 

το περιβάλλον. 



     Ο Piaget υπήρξε ο πρώτος κλινικός ψυχολόγος ο οποίος πειραματικά απέδειξε ότι 

η νοητική συγκρότηση του ατόμου διέρχεται από συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξης, 

όπου σε κάθε στάδιο το παιδί έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο σκέψης, λειτουργίας και 

αντίδρασης. Η ύπαρξη αυτών των σταδίων σχετίζεται, κατά τον Piaget, με την πορεία 

ωρίμανσης του παιδιού και η μετάβαση στο επόμενο στάδιο προϋποθέτει πάντα τη 

δημιουργική βίωση του προηγούμενου.( Διαμαντόπουλος,2009) Το παιχνίδι για τον 

Piaget διακρίνεται σε τρία στάδια, τα οποία αποτελούν και τρεις διαφορετικές μορφές  

παιχνιδιού αυτές  είναι: 

 Το  παιχνίδι της άσκησης. Η μορφή αυτή του παιχνιδιού εμφανίζεται από  

τους πρώτους μήνες της ζωής του ανθρώπου και ανήκει στα λειτουργικά 

παιχνίδια,  λόγω της σημασίας του για την ψυχοσωματική εξέλιξη του 

παιδιού. Το παιχνίδι της  άσκησης εκδηλώνεται αρχικά με απλές φωνητικές 

και κινητικές εκδηλώσεις, ενώ σ’  αυτό συνδυάζει προοδευτικά το παιδί τις 

απλές κινήσεις με τη χρήση διαφόρων  αντικειμένων του εξωτερικού κόσμου. 

(Διαμαντόπουλος,2009). 

 

 Το συμβολικό παιχνίδι. Το παιχνίδι αυτό εμφανίζεται προς το τέλος της  

βρεφικής ηλικίας και κατά τη διεξαγωγή του έχουμε πλασματικές 

παραστάσεις και  εργασίες πάνω σε ένα αντικείμενο. Το παιδί μιμείται 

πράγματα, γεγονότα και  καταστάσεις που δεν βρίσκονται πλησίον του, αλλά 

μόνο στην σκέψη και στην  φαντασία του. Αναπαριστά δηλαδή αντικείμενα 

που τον ενδιαφέρουν, χωρίς να υπάρχουν κοντά του. Με αντικείμενα απλά 

που έχει στην διάθεση του αναπαριστά απόντα  αντικείμενα απλά που έχει στη 

διάθεση του αναπαριστά απόντα αντικείμενα που για  διαφόρους λόγους το 

ενδιαφέρουν και θέλει να ασχοληθεί με αυτά. Το συμβολικό παιχνίδι είναι 

ατομικό και φανταστικό, το  οποίο συντελεί στην εξέλιξη του παιδιού και 

στην ανακάλυψη του Εγώ. (Διαμαντόπουλος,2009). 

 

 Το παιχνίδι των κανόνων. Η μορφή αυτή, που αποτελεί την τελειότερη  

έκφραση του παιχνιδιού, εμφανίζεται κατά την νηπιακή και την παιδική 

ηλικία και  διέπεται από καθορισμένους κανόνες. Με την εξέλιξη της ηλικίας 

το παιχνίδι αποκτά  άρτια οργάνωση, όπου οι συμπαίκτες έχουν μεγαλύτερη 

αυτοπειθαρχία και  συνηθίζουν αυτοβούλως να υποτάσσονται στους κανόνες 

του παιχνιδιού γεγονός που τους βοηθάει να σέβονται τους κανόνες. 

(Διαμαντόπουλος,2009). 

Σύμφωνα με τον Piaget το παιχνίδι είναι μια πράξη αφομοίωσης , «assimilation» 

(Μετοχιανάκη, 2000).Σύμφωνα με τη θεωρία του, η αφομοίωση είναι  μια διαδικασία 

κατά την οποία το παιδί δρα πάνω στην πραγματικότητα, αποκτά  εμπειρίες τις οποίες 

επαναλαμβάνει, τις επεξεργάζεται και στη συνέχεια τις  αφομοιώνει, δηλαδή τις κάνει 

μέρος του εαυτού του.  



    Όλες αυτές οι ενέργειες του παιδιού πραγματοποιούνται κυρίως με μεσολαβητή το 

παιχνίδι. Άρα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ανάμεσα στην ανάπτυξη της παιδικής 

νοημοσύνης και την ανάπτυξη της παιγνιώδους συμπεριφοράς υπάρχει 

αλληλεπίδραση (Πανταζής, 2004). 

    Σύμφωνα με τον  Piaget (Γκουγκούλη – Κουριά, 1999. Schwabe&Unkefer, 2008) 

όταν το άτομο επικοινωνεί με το περιβάλλον του, η συμπεριφορά του διακρίνεται από 

δύο στοιχεία: από τη μία πλευρά αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί τα τρέχοντα 

περιστατικά, σύμφωνα με τις προηγούμενες εμπειρίες του, σε μια προσπάθεια να 

εναρμονιστεί στην πραγματικότητα με ό,τι του είναι οικείο (αφομοίωση).  

    Από την άλλη πλευρά, παρατηρεί νέες διαστάσεις σε μια περίσταση και τις 

λαμβάνει υπόψη του σε μια προσπάθεια να μεταβάλει τον εαυτό του, προκειμένου να 

ενταχθεί σε μια νέα πραγματικότητα (συμμόρφωση). Οι δυο αυτές διαστάσεις της 

συμπεριφοράς, αν και ρευστές, είναι πάντοτε παρούσες. 

     Ωστόσο, ενδέχεται η μια να υπερισχύει της άλλης, γεγονός που δηλώνει ότι η 

καθεμιά από αυτές έχει διαφορετική προέλευση και εμφανίζεται σε διαφορετικό 

ρυθμό ανάπτυξης. Το παιχνίδι εμφανίζεται, κυρίως, όταν υπάρχει πληθώρα 

διαφορετικών τρόπων σκέψης και δράσης, με τις οποίες το άτομο επιχειρεί να 

χειριστεί την πραγματικότητα (Γκουγκούλη – Κουριά, 1999). 

2.3.2 Η θεωρία του Vygotsky 

  Ο Vygotsky υποστηρίζει ότι το παιχνίδι είναι μια κατάσταση 

φανταστική, όπου το παιδί μπορεί να αποβάλλει την ενέργεια που νιώθει με βάση τις 

συναισθηματικές του ανάγκες, οι οποίες αδυνατούν να εκπληρωθούν μέσα στη 

κοινωνία. Το παιχνίδι είναι επομένως, σπουδαίο μέσο αποκατάστασης και 

ικανοποίησης του παιδιού (Μετοχιανάκη, 2008). Όπως τονίζει ο Μετοχιανάκης 

(2000), στηριζόμενος πάντα στην θεωρία του Vygotsky το παιχνίδι ερμηνεύεται ως 

δημιουργία μιας φανταστικής κατάστασης και δίνει διέξοδο στην ένταση που 

δημιουργείται από την επιθυμία του παιδιού για εκπλήρωση γενικών και 

μακροπρόθεσμων συναισθηματικών αναγκών, που δεν μπορούν να εκπληρωθούν 

στην κοινωνία  (Μετοχιανάκης, 2000). 

    Ο Vygotsky (1978) θεωρούσε το παιχνίδι ως την κορυφαία πηγή της ανάπτυξης 

στην προσχολική ηλικία αλλά όχι ως κυρίαρχη μορφή δραστηριότητας. Στην 



κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του περί μάθησης, το παιχνίδι, όπως και οι άλλες 

ψυχολογικές λειτουργίες, είναι κοινωνικό ως προς την προέλευση, διαμεσολαβείται 

από  τη γλώσσα και μαθαίνεται μαζί με άλλους ανθρώπους μέσα σε κοινωνικά 

πλαίσια. 

    Πίστευε ότι όλες οι μορφές του παιχνιδιού έχουν φανταστικά στοιχεία και ότι 

διέπονται εγγενώς από κανόνες. Η εξελικτική πορεία του παιχνιδιού χαρακτηρίζεται 

από τις μεταβαλλόμενες σχέσεις μεταξύ φαντασιακών καταστάσεων και κανόνων, οι 

οποίες κάποιες φορές υπονοούνται και κάποιες άλλες αποτελούν αντικείμενο ρητής 

διαπραγμάτευσης πριν ή κατά τη διάρκεια της εξέλιξης ενός επεισοδίου παιχνιδιού 

(Αυγητίδου, 2001). 

   Κατά τον Vygotsky, το παιχνίδι είναι αποφασιστικής σημασίας για την ανάπτυξη 

του  παιδιού: είναι η κύρια δραστηριότητα της προσχολικής ηλικίας. Το παιχνίδι δίνει 

ώθηση στη φαντασία και οδηγεί στην ανάπτυξη της θέλησης, της αφηρημένης 

σκέψης και της ηθικής συνείδησης. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το παιδί 

κατακτά δεξιότητες και επιτεύγματα, τα οποία δεν θα μπορούσε να γνωρίσει εκτός 

πλαισίου του παιχνιδιού. Στο παιχνίδι, το παιδί πρέπει, για παράδειγμα, να συσχετίσει 

τις επιθυμίες και τις ανάγκες του με τους ρόλους και τους κανόνες του παιχνιδιού. 

Σύμφωνα με τον Vygotsky , το γνήσιο παιχνίδι αρχίζει με την μορφή του συμβολικού 

παιχνιδιού των ρόλων. (Αυγητίδου,2001). 

    Με άλλα λόγια, στο παιχνίδι το παιδί αυξάνει τις απαιτήσεις από τον εαυτό του 

και, με αυτό τον τρόπο, μεταφέρεται στη ζώνη της εγγύτερης ανάπτυξης, την οποία ο 

Vygotsky προσδιόρισε ως: « η απόσταση μεταξύ του πραγματικού αναπτυξιακού 

επιπέδου, όπως αυτό καθορίζεται από την αυτόνομη επίλυση προβλημάτων, και του 

επιπέδου της δυνητικής ανάπτυξης, όπως αυτό καθορίζεται από την επίλυση 

προβλημάτων με καθοδήγηση από ενηλίκους ή σε συνεργασία με περισσότερο 

ικανούς συνομηλίκους» (Vygotsky 1978). 

     Με νέους όρους της θεωρίας του Vygotsky, το παιχνίδι περικλείει 

κοινωνικοπολιτισμικές και διαπροσωπικές διαδικασίες, καθώς και ενδοπροσωπική 

μεταβολή. Ο Vygotsky υποστήριζε ότι τα παιδιά αποκτούν ισχυρό κίνητρο για 

μάθηση μέσα στο παιχνίδι τους. Η μάθηση κατευθύνει την ανάπτυξη και είναι πάνω 

από όλα μια διαδικασία δοσοληψίας, η οποία περιέχει διαφορετικές μεθόδους 

αλληλεπίδρασης και τρόπους διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένου του παιχνιδιού 

(Αυγητίδου, 2001). 

     Ο Vygotsky (Αυγητίδου, 2001) πρόβαλε την άποψη ότι η σχέση μεταξύ φαντασίας 

και ρεαλιστικής σκέψης είναι σύνθετη και ότι μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες 

μορφές γνωστικής λειτουργίας στην ενήλικη ζωή. Ένα κεντρικό χαρακτηριστικό του 

παιχνιδιού είναι ότι η δράση απορρέει από ιδέες, οι οποίες δημιουργούν ευκαιρίες για 

συμβολική και αφηρημένη σκέψη. Τα παιδιά μεταθέτουν τη γνώση και τις ικανότητες 

σε διαφορετικά πλαίσια εντάσσοντας τη φαντασία και την πραγματικότητα σε ένα 

ενιαίο σύνολο (Αυγητίδου, 2001). 



     Η χαρά δεν μπορεί σύμφωνα με τον Vygotsky (1997) να θεωρηθεί το κύριο 

χαρακτηριστικό του παιχνιδιού. O Vygotsky υποστήριξε ότι το παιδί παίζοντας 

ικανοποιεί κάποιες ανάγκες. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τον ιδιαίτερο 

χαρακτήρα αυτών των αναγκών, για να μπορέσουμε αντιληφθούμε τη μοναδικότητα 

του παιχνιδιού, σαν μορφή δραστηριότητας.  

      Χαρακτηριστικά ο Vygotsky (1997) λέει: «ο ρόλος που το παιδί υποδύεται και η 

σχέση του με το αντικείμενο (εάν αυτό έχει αλλάξει σημασία), θα πηγάζει πάντα από 

τους κανόνες». Η μετάβαση από τα παιχνίδια με ορατή φανταστική κατάσταση και 

κρυφούς κανόνες, στα παιχνίδια με φανερούς κανόνες και κρυφή φανταστική 

κατάσταση, σκιαγραφεί την εξέλιξη του παιδικού παιχνιδιού (Vygotsky, 1997· 

Κερεντζής, 2010). 

2.3.3 Η θεωρία του Frοbel 

   Ο Frοbel (1782-1852) είναι παγκοσμίως γνωστός ως ο δημιουργός του νηπιακού 

κήπου (Kindergarden). Είναι ο πρώτος ο οποίος  έγραψε μια θεωρία η οποία 

σύμφωνα με αυτόν στην νηπιακή ηλικία το παιδί αναπτύσσεται περισσότερο από 

κάθε άλλη ηλικία στον σωματικό και πνευματικό τομέα. (Κυριαζοπούλου– Βαληνάκη 

, 1977)  

    Για τον Fröbel το παιχνίδι, εκδηλώνετε ελεύθερα και αβίαστα από το παιδί, 

αναπτύσσει την νοητική του ικανότητα συνδέοντας τον εσωτερικό του κόσμο με τον 

κόσμο των αισθήσεων, ξυπνώντας την περιέργεια και την δίψα του για γνώση, με το 

παιχνίδι το παιδί ανακαλύπτει το τι μπορεί να κάνει. Ο Fröbel  πίστευε στην 

αποτελεσματικότητα της δράσης του παιδιού όταν αυτή εντάσσεται στο παιχνίδι. Το 

παιδί για να αναπτύξει σωστά όλες τις ικανότητες του θα πρέπει να ξεκινήσει με μια 

εύκολη αλλά ελκυστική δραστηριότητα ώστε να κρατηθεί ζωντανό το ενδιαφέρον 

του. (Χ. Χατζηστεφανίδου) 

   Το φραιμπελιανό σύστημα μπορεί να θεωρηθεί επαναστατικό για την εποχή του. Ο 

Fröbel ήταν ο πρώτος ο οποίος προσπάθησε να εφοδιάσει και να οργανώσει τις 

δραστηριότητες των παιδιών με παιχνίδια για να βοηθήσει την ανάπτυξη και την 

αγωγή τους. Εισήγαγε στο Νηπιαγωγείο την έννοια της κατασκευής, το «learning by 

doing». Ο Fröbel πίστευε στην αποτελεσματικότητα της δράσης του παιδιού, κυρίως 

όταν αυτή είναι αυτόβουλη και ενταγμένη στο παιχνίδι. Το σύστημα του για την 

αγωγή του νηπίου στηρίζεται στην ενιαία ψυχοφυσική ενότητα του ανθρώπινου νου, 

που ακολουθεί τους εξελικτικούς φυσικούς νόμους. Οι φυσικοί αυτοί νόμοι δεν είναι 

δεοντολογικοί, αλλά είναι απόρροια των ψυχολογικών τάσεων των μικρών παιδιών 

για κίνηση και ενέργεια, για χειροτεχνική δραστηριότητα, για παραγωγή και 

δημιουργία, για ρυθμική κίνηση, για γνώση, για κοινωνικότητα. ( Χ. Γ. Χαρίτος). 

2.3.4 Η θεωρία της Maria Montessori 

   Η M. Montessori (1870-1952) επινόησε το μοντεσσοριανό παιδαγωγικό σύστημα, 

γνωστό ως «μοντεσσοριανή μέθοδος». Ίδρυσε το  «Σπίτι του παιδιού», όπου 



σύμφωνα με τις αρχές της τα παιδιά μαθαίνουν και προοδεύουν όταν υπάρχει 

ελευθερία, χωρίς να πιέζονται, καθώς επίσης να εκφράζονται όπως αυτά θέλουν.  

   Η Montessori έχει περιορίσει την παρέμβαση του δασκάλου στην δραστηριότητα 

του παιδιού και έχει αντικαταστήσει την διδασκαλία, από υλικά που του επιτρέπουν 

να αποκτήσει μόνο του τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται, έχοντας κάθε παιδί 

τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής της δραστηριότητας του, αναπτύσσεται σύμφωνα 

με τις πιο βαθιές και τις πιο προσωπικές δημιουργικές ανάγκες του.  

   Η προσωπικότητα του παιδιού αναπτύσσεται μόνο χάρη στη δική του προσωπική 

δύναμη, ενώ αναλαμβάνει τη δική του δραστηριότητα. Το παιδί ανακαλύπτει, μέσα 

από το δικό του ρυθμό ατομικής εργασίας, τη λειτουργία του υλικού και περνά 

προοδευτικά από τα στάδια της πορείας θα έχει επιλέξει, από την συγκεκριμένη 

πράξη στην αφηρημένη αναπαράσταση. Καθώς αυξάνεται η ικανότητα αφαίρεσης, 

διαπιστώνουμε μια αύξηση της αυτονομίας και της ικανότητας να οργανώσει το 

περιβάλλον σύμφωνα με τις ανάγκες του.  

   Στο ίδρυμα Montessori δεν υπάρχει δάσκαλος που διδάσκει, αλλά μόνο ενήλικες 

που βοηθούν το παιδί να δουλέψει χρησιμοποιώντας το κατάλληλο υλικό και 

περιβάλλον, για να μπορεί να συγκεντρώνεται και να μαθαίνει. Το υλικό που 

χρησιμοποιεί η Montessori είναι ελκυστικό, με λαμπερά ωραία χρώματα και 

αρμονικά σχήματα μέσα σε ένα καλαίσθητο και πρακτικό περιβάλλον για τα παιδιά.  

   Σύμφωνα με την Montessori η εργασία του παιδιού χρησιμεύει στο να 

τελειοποιήσει το είναι του και το περιβάλλον δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πεδίο 

ελιγμών, έτσι θα του ετοιμάσει ένα περιβάλλον που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

της ζωής και της ανάπτυξης του. 

2.3.5 Η θεωρία του Bruner J. 

Ο Bruner πιστεύει ότι το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό στην 

ανάπτυξη του παιδιού, καθώς μέσα απ αυτό, το παιδί μπορεί να αναπτύξει τη 

δημιουργικότητα του, να γνωρίσει άλλες πτυχές για τη ζωή και να πειραματιστεί με 

τα διάφορα αντικείμενα χωρίς παρεμβάσεις άλλων. Έτσι, το παιδί μπορεί να μάθει να 

χειρίζεται με νέους τρόπους τα αντικείμενα και να ικανοποιεί πιο περίπλοκες 

καταστάσεις (Χατζηνεοφύτου, 2009). 

 



2.4 Θεωρίες για την παιγνιώδη συμπεριφορά 

    Η παιγνιώδης συμπεριφορά βοηθάει τα παιδιά να μαθαίνουν να σχετίζονται με 

άλλους, να επικοινωνούν, και να γίνουν ξεχωριστά μέσα από το περιβάλλον του 

παιχνιδιού, τα βοηθάει να αντιμετωπίζουν την ανησυχία και τον εκνευρισμό, και τους 

επιτρέπει να ρυθμίζουν την αγωνία τους πίσω στα βασικά επίπεδα άγχους μετά από 

κάποιο συμβάν που προκάλεσε αγωνία (Rentzou, 2012).  

     Εδώ και αρκετά χρόνια έχουν δημιουργηθεί και διατυπωθεί πολλές και διάφορες 

θεωρίες για την παιγνιώδη  συμπεριφορά που διακατέχει τα παιδιά στην προσχολική 

ηλικία. Παρόλα αυτά υπάρχουν θεωρίες που ξεχωρίζουν και διαφοροποιούνται 

αρκετά σε σχέση με άλλες που θα δούμε στη συνέχεια. Κυριαρχούν δυο βασικές 

διαφορές σχετικά με την παιγνιώδη συμπεριφορά, η άποψη που υποστηρίζει, ότι, τα 

παιδιά έχουν έμφυτη  την ικανότητα να εκφράζονται μέσα από το παιχνίδι και η 

άποψη που υποστηρίζει ότι η παιγνιώδης συμπεριφορά των παιδιών είναι αποτέλεσμα 

αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. 

2.4.1 Η θεωρία της Lieberman  

      Για την Lieberman (1965), η παιγνιδιώδης συμπεριφορά είναι ένα 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ένα 

παιδί παίζει και ορίζεται λειτουργικά ως αυθορμητισμός, στη φυσική, κοινωνική και 

γνωστική λειτουργία και ως φανέρωση χαράς και αίσθηση του χιούμορ (Ζαχοπούλου, 

2003).   

     Ο φυσικός αυθορμητισμός αναφέρεται στη συχνότητα με την οποία ένα παιδί 

εμπλέκεται σε αυθόρμητες φυσικές κινήσεις (όπως τρέξιμο, χοροπηδητό, και 

σκήρτιμα). Αυτή η φυσική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από πληθωρικότητα, 

ρυθμική κίνηση, και συντονισμένη κίνηση.  

     Ο κοινωνικός αυθορμητισμός, από την άλλη, καταγράφει τη συχνότητα με την 

οποία το παιδί έχει την ικανότητα να αλληλεπιδρά ευέλικτα με τον «ομαδικό 

περίγυρο του», έτσι ώστε να μπορεί να μετακινηθεί μέσα και έξω από το παιχνίδι της 

ομάδας και να ενσωματώσει τον εαυτό του στη δραστηριότητα (Ζαχοπούλου, 2003. 

Cornelli Sanderson, 2010). 

      Ο γνωστικός αυθορμητισμός αναφέρεται στο βαθμό με τον οποίο το παιδί 

παρουσιάζει ευφάνταστη ικανότητα, ειδικά στο δραματικό παιχνίδι, καθώς και στο 

πώς είναι ικανό το παιδί να διαμορφώσει και να αλλάξει την εκφραστικότητα στο  

παιχνίδι  του όσο αλλάζει το πλαίσιο (Ζαχοπούλου, 2003. Cornelli Sanderson, 2010).  

       Τέλος, η αίσθηση του χιούμορ περιγράφεται ως η ικανότητα να βρίσκει το παιδί 

γεγονότα που του φαίνονται αστεία, καθώς και η κλίση του στο να κάνει 

ομοιοκαταληξίες και απαλά πειράγματα. Η Lieberman υποστήριξε ότι η δική της 

εκδοχή περί παιγνιδιώδους συμπεριφοράς έχει κοινά χαρακτηριστικά με την 

δημιουργικότητα και την φαντασία (CornelliSanderson, 2010. Ζαχοπούλου, 2003). 



2.4.2 Η θεωρία της Barnett  

     Η παιγνιώδης συμπεριφορά, σύμφωνα με την Barnett (1990) είναι χαρακτηριστικό 

όλων των παιδιών. Η ίδια υποστηρίζει, ότι το παιχνίδι όσο και η παιγνιώδης 

συμπεριφορά είναι ο τρόπος που χρησιμοποιεί ένα παιδί  για να εκφράσει τη 

προσωπικότητά του, τις επιθυμίες, τις φαντασίες, τις ευχές, τα τραύματα, τις 

διαφορές, τα συναισθήματα, και το οικοδόμημα και την αναπαράσταση του κόσμου 

του (Barnett, 1998). 

       Η Barnett (1990) διεξήγαγε μελέτες με σκοπό να βελτιώσει το όργανο μέτρησης 

παιγνιώδους συμπεριφοράς της Liberman (1965). Διατήρησε τους πέντε παράγοντες 

που προτάθηκαν αρχικά όμως σε κάθε διάσταση χρησιμοποίησε πέντε ερωτήσεις, 

αντί για δυο, με πενταβαθμιαία κλίμακα αξιολόγησης. Το ερωτηματολόγιο αυτής της 

μορφής δόθηκε σε μια ομάδα ειδικών.  

      Η έρευνα της Barnett οδήγησε στην αναθεωρημένη έκδοση του ερωτηματολογίου 

που ονομάστηκε Children’s Playfulness Scale (CPS) το οποίο αποτελείται συνολικά 

από είκοσι τρεις ερωτήσεις (Ζαχοπούλου, 2003). Πρόσφατα η Barnett 2007 (βρέθηκε 

στο Rentzou, 2012) καθορίζει την παιγνιώδη συμπεριφορά «ως την ικανότητα του 

παιδιού να εισέλθει σε μια κατάσταση παιχνιδιού με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδώσει 

στον εαυτό του διασκέδαση, χιούμορ και ψυχαγωγία» . 

2.4.3 Η θεωρία του Bundy    

      Στο τομέα της εργοθεραπείας, πολλά μοντέλα παιχνιδιού και παιγνιδιώδους 

συμπεριφοράς έχουν αναπτυχθεί με σκοπό την κλινική αξιολόγηση του παιχνιδιού. 

Βασισμένο στη θεωρία της Lieberman (1965), τη θεωρία του Bateson (1955 ) και στη 

σχετική εργασία της Barnett (1991a), το μοντέλο του Bundy ορίζει το παιχνίδι ως μια 

σχέση εναλλαγής μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο η 

παιγνιδιώδης συμπεριφορά αποτελεί συνεισφορά του ίδιου του ατόμου. 

   O Bundy (1997) ερμηνεύει τα κριτήρια της παιγνιώδους συμπεριφοράς και τα 

χαρακτηρίζει από εσωτερική παρακίνηση ,από εσωτερικό έλεγχο , την ελευθερία να 

αναστείλει την πραγματικότητα , και το πλαισίωμα.   

    Οι Rubinetal. (1983), ερμηνεύουν το εσωτερικό κίνητρο σε αυτό το μοντέλο ως 

έμφυτη ευχαρίστηση και διαδικασία που απορρέει από το παιχνίδι. Η διάσταση 

εσωτερικού κίνητρου απορρέει κατευθείαν από προηγούμενες προτάσεις σύμφωνα με 

τις οποίες  η σκέψη ήταν απαραίτητη στον ορισμό του παιχνιδιού. Παρόμοια, η 

ελευθερία στην αναστολή της πραγματικότητας προέρχεται από την ικανότητα του 

παιδιού για μη κυριολεκτικό ή αντιπροσωπευτικό παιχνίδι (Rubinetal., 1983).  

    Οι Bundyetal (2001∙ βρέθηκε στο Cornelli Sanderson, 2010) υποστηρίζουν ότι: «το 

παιχνίδι είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ του παιδιού και του περιβάλλοντος, που 

εκδηλώνεται από εσωτερικά, ελεγχόμενα κίνητρα, χωρίς να δεσμεύεται από την 

αντικειμενική πραγματικότητα. Το παιχνίδι θεωρείται ότι είναι μια συνεχής σειρά από 



συμπεριφορές που είναι περισσότερο ή λιγότερο παιχνιδιάστικες ανάλογα με το 

βαθμό στον οποίο τα κριτήρια είναι παρόντα» (CornelliSanderson, 2010). 

   Στα πλαίσια του μοντέλου του Cooper (2000) οι γνωστικές δεξιότητες περιγράφουν 

τον οργανισμό του παιχνιδιού και την άριστη γνώση των δραστηριοτήτων, οι φυσικές 

δεξιότητες περιέχουν συγχρονισμό κινήσεων και τελειοποίηση κινήσεων, και οι 

κοινωνικές ικανότητες περιέχουν κοινωνικές γνώσεις και ικανότητες στην 

επικοινωνία.  

   Το περιβάλλον παιχνιδιού ορίζεται ως τα φυσικά στοιχεία (όπως διαθέσιμος χώρος 

παιχνιδιού και ποικιλία υλικών για παιχνίδι) αλλά και ως τα κοινωνικά στοιχεία 

(όπως παρουσία και άλλων παιδιών ή και ενηλίκων κατά το παιχνίδι) που είναι 

παρόντα στο πλαίσιο του παιχνιδιού.  

   To μοντέλο του Cooper (2000) είναι χωρισμένο  σε δυο κατηγορίες: 1) Η 

οριοθέτηση μεταξύ παιγνιώδους συμπεριφοράς και αναπτυξιακών 

ικανοτήτων/δεξιοτήτων στο παιχνίδι και 2) η σημαντικότητα του πλαισίου στις 

δεξιότητες του παιδιού στο παιχνίδι. Το μοντέλο του Cooper (2000) για το 

παιχνίδισμα και η έμφαση στις επιρροές του περιβάλλοντος είναι η βάση για την 

αντίληψη που έχουμε για το παιχνίδι και την παιγνιώδη συμπεριφορά 

(CornelliSanderson, 2010). 

2.5 Θεωρίες της μάθησης που σχετίζονται με την Παιδαγωγική, την εφαρμογή 

και τη διαμόρφωση του παιχνιδιού 

2.5.1 Εισαγωγή 

   Προκειμένου να μελετηθούν οι θεωρίες μάθησης που έπαιξαν ρόλο στην επίδραση 

της Παιδαγωγικής όσον αφορά την εφαρμογή του παιχνιδιού θα πρέπει πρώτα να 

εξεταστεί και να διευκρινιστεί η σημασία του όρου Παιδαγωγική στην προσχολική 

ηλικία  μαζί με τα στοιχεία και την απαρτίζουν. 

2.5.2 Ετυμολογία-Ορισμός και Αρχές της Παιδαγωγική ως Επιστήμης  

      Αρχικά η ετυμολογία του όρου Παιδαγωγική αποτελείται από τους  δύο βασικούς 

όρους που είναι πρώτον το ουσιαστικό «παιδί», που αποτελεί το πυρήνα στον οποίο 

διαδραματίζεται η εφαρμογή της Παιδαγωγικής μεθόδου, και  δεύτερον το 

αρχαιοελληνικό ρήμα «άγω» ,που σημαίνει καθοδηγώ ,δηλαδή οδηγώ κάποιον  στην 

λύση ενός προβλήματος μέσα από συμβουλή, οδηγώντας τον να βρει μόνος του την 

απάντηση φτάνοντας σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. 

    Συγκεκριμένα η Παιδαγωγική ορίζεται ως η καθοδήγηση και η εποπτεία του 

παιδιού για να φτάσει σε ένα σκοπό, κατ’ επέκταση η επιστήμη που πραγματεύεται 

τους σκοπούς, τις αρχές και τις μεθόδους αγωγής και της μάθησης στην προσχολική 

ηλικία. Η αγωγή αναφέρεται  στις επιδράσεις που δέχεται ο άνθρωπος από τις 

σκόπιμες και μεθοδευμένες αλλά και από τις απρογραμμάτιστες και τυχαίες ενέργειες 

ή αλληλεπιδράσεις. Οι αρχές που διέπουν την αγωγή είναι 1)Μόρφωση: το 



αποτέλεσμα όλης της διαδικασίας της αγωγής 2)Μάθηση: η απόκτηση γνώσεων καθ’ 

όλη την διάρκεια της ζωής μας 3)Διδασκαλία: οι ενέργειες και οι χειρισμοί των 

εκπαιδευτικών 4)Εκπαίδευση: η οργανωμένη αγωγή και μάθηση και τέλος 5)Παιδεία: 

όλες οι παραπάνω έννοιες.  

     Όπως διαπιστώνεται οι παραπάνω αρχές συνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους, καθώς δεν μπορεί  σε καμία περίπτωση να υπάρξει η μια χωρίς την άλλη σαν 

μια αλυσίδα που έχει αρχή-μέση-τέλος και όλα αυτά οδηγούν σε ένα ολοκληρωμένο 

αποτέλεσμα και βγάζουν ένα νόημα και ένα κατανοητό συμπέρασμα. 

2.5.3 Το αντικείμενο, ο σκοπός  και οι προϋποθέσεις πραγμάτωσης του σκοπού 

της Παιδαγωγικής 

    Η Παιδαγωγική έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και τον προσδιορισμό των 

παραγόντων που επηρεάζουν το νέο άτομο, το οποίο βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη 

υπό το πρίσμα των επιδράσεων των διαδικασιών της αγωγής και της μάθησης. 

Μελετά το φαινόμενο της αγωγής και της μάθησης του παιδιού, τις 

προγραμματισμένες και απρογραμμάτιστες ενέργειες με στόχο την εκπαίδευση του 

παιδιού, τους σκοπούς και τα μέσα αγωγής που χρησιμοποιεί  και επιλέγει. 

προκειμένου να  επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει από την αρχή, την σχέση που 

δημιουργείται και καλλιεργείται μεταξύ παιδαγωγού και παιδαγωγημένου και τέλος 

την εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή τις οργανωμένες και ελεύθερες δραστηριότητες 

που συνδέονται και πραγματοποιούνται μέσα από το παιχνίδι στηριζόμενες στο 

Δ.Ε.Π.Π.Σ, στη γνώση, στην εμπειρία και στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών που 

δρουν μέσα στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο. 

    Οι προϋποθέσεις που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί ο κύριος σκοπός της Παιδαγωγικής είναι 1)η ιδιαιτερότητα της 

προσωπικότητας του παιδιού, 2)η πολύπλευρη γνώση του παιδιού, 3) η 

σημαντικότητα του ευρύτερου κοινωνικό-πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος 

στη συμπεριφορά του νέου ατόμου και 4)η αναγκαιότητα παροχής δυνατοτήτων 

μάθησης και εκπαίδευσης στο νέο άτομο με τρόπο συστηματικό και οργανωμένο. Με 

λίγα λόγια το κυρίαρχο ζητούμενο σε όλη αυτή την διαδικασία που εξετάζεται και 

διαπραγματεύεται είναι η πολύπλευρη μελέτη της παιδαγωγικής  διαδικασίας. 

2.5.4 Που εξυπηρετεί η συμβολή της Παιδαγωγικής στα παιδιά; 

    Οι λόγοι που ενισχύει η Παιδαγωγική ως μέθοδος και ως επιστήμη τα παιδιά και 

την σχέση τους με το παιχνίδι ποικίλουν. Πρώτα απ’ όλα τα παιδιά δεν έχουν 

ανεπτυγμένες τις κοινωνικές τους δεξιότητες για να συμμετέχουν στο παιχνίδι. 

Επιπλέον αντιμετωπίζονται κάποιες περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν αποκλειστικές 

φιλίες, κλίκες, αποκλεισμοί και στερεοτυπικές σχέσεις. Ακόμη το παιχνίδι πολλές 

φορές περιορίζεται σε πολυπλοκότητα και δημιουργικότητα. 

    Επίσης υπάρχουν φορές που τα παιδιά δεν αξιοποιούν πλήρως τα υλικά στο 

πλαίσιο του παιχνιδιού η χτίζουν «φτωχά» σενάρια. Ενώ άλλη περίπτωση είναι το 



γεγονός το παιδί να τριγυρίζει από παιχνίδι σε παιχνίδι , να μη γνωρίζει με τι θέλει να 

παίξει και να κάνει άσκοπες ενέργειες, ή να μην παίρνει καμία πρωτοβουλία στο 

παιχνίδι, να είναι διαρκώς ήσυχο και να μην παραπονιέται, πράγμα το οποίο δεν είναι 

καλό και υποδηλώνει κάποιο χαρακτηριστικό στην προσωπικότητα του παιδιού και 

στην αλληλεπίδραση του με τα άλλα άτομα. 

   Υπάρχουν στιγμές που τα παιδιά επαναλαμβάνουν τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού ή δεν 

αφοσιώνονται πλήρως σε ένα αντικείμενο και αλλάζουν συνέχεια χώρο παιχνιδιού. 

Τέλος τα παιδιά παίζουν παράλληλα με το ίδιο υλικό ή πολύ συχνά με ην ίδια 

θεματική(π.χ. μόνο με τα φρούτα). 

   Όλοι αυτοί είναι οι λόγοι που χρειάζεται και είναι σε μεγάλο επίπεδο απαραίτητη η 

συμβολή της Παιδαγωγικής μεθόδου, καθώς μέσα από αυτήν τα παιδιά μαθαίνουν 

πώς να εξυπηρετούν στο μέγιστο βαθμό την σωστή, εποικοδομητική και εκπαιδευτική 

ενασχόληση τους με το παιχνίδι αλλά και πώς να επικοινωνούν με το κοινωνικό τους 

περιβάλλον μέσα στο σχολικό πλαίσιο και συνάμα και στην καθημερινότητα τους με 

άλλα άτομα. 

2.6.Θεωρίες μάθησης για το παιχνίδι 

2.6.1Συμπεριφορισμός:  

     Η μάθηση ορίζεται ως μια αλλαγή στη συμπεριφορά του μαθητή που προκύπτει 

μέσω εμπειριών και ασκήσεων που τίθενται από το δάσκαλο. Η μάθηση συντελείται 

με την ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς είτε μέσω της αμοιβής της(θετική 

ενίσχυση) είτε μέσω της τιμωρίας(αρνητική ενίσχυση).Κεντρικοί οι ρόλοι του 

δασκάλου ως μεταδότη της γνώσης στους μαθητές και βασικό παράγοντα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία που ενισχύει την επιθυμητή συμπεριφορά, των διδακτικών 

στόχων του μαθήματος που διατυπώνονται με τη μορφή συμπεριφορών που οι 

μαθητές πρέπει να αναπτύξουν. Δίνει έμφαση στην αναμετάδοση της πληροφορίας 

και στην τροποποίηση της συμπεριφοράς. Η μάθηση συνίσταται στη τροποποίηση 

της συμπεριφοράς. 

2.6.2Οικοδομισμός ή Δομιτισμός:  

      Η μάθηση είναι μια υποκειμενική και εσωτερική διαδικασία οικοδόμησης 

νοημάτων και θεωρείται το αποτέλεσμα οργάνωσης και προσαρμογής των νέων 

πληροφοριών σε ήδη υπάρχουσες γνώσεις. Αναγνωρίζει δηλαδή ότι τα παιδιά, πριν 

ακόμα πάνε σχολείο, διαθέτουν γνώσεις και το σχολείο πρέπει να βοηθήσει να 

οικοδομηθούν νέες γνώσεις πάνω σε αυτές που ήδη κατέχουν. Κεντρικοί ρόλοι του 

μαθητή που αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση της γνώσης του, της 

προηγούμενης ή πρότερης γνώσης του μαθητή η οποία θα πρέπει να τροποποιηθεί και 

να επεκταθεί ως αποτέλεσμα μάθησης. Ο δάσκαλος αναλαμβάνει έναν 

υποστηρικτικό-συμβουλευτικό ρόλο στη δραστηριότητα των μαθητών. Εστιάζουν το 

ενδιαφέρον τους στο εσωτερικό του γνωστικού μας συστήματος, στη δομή και τη 

λειτουργία του: η μάθηση συνίσταται στην τροποποίηση των γνώσεων. 



2.6.3Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες-Θεωρία της δραστηριότητας 

    Η μάθηση θεωρείται ως διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Το άτομο μέσα 

από τη συνεργασία με άλλα άτομα αναπτύσσει ικανότητες και δεξιότητες που 

διαφορετικά θα βρίσκονταν σε λανθάνουσα κατάσταση εξέλιξης. Κατά τον Vygotsky 

η νοητική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορική 

δραστηριότητα έξω από το κοινωνικό, ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο διαδραματίζεται. Κεντρικοί ρόλοι της συνεργασίας και της γλώσσας ως 

εργαλείου που συμβάλλει στη διαμόρφωση της ταυτότητας του ατόμου. Διδακτικές 

προσεγγίσεις: σύνθετες ομαδικές εργασίες, αλληλοδιδακτική.  

2.6.4 Κοινωνικός Κονστρουκτιβισμός 

    Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός   έχει εξελιχθεί από το έργο του Vygotsky, η 

θεωρία του δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές 

επιρροές στην μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών. Δίνει έμφαση κυρίως στην γνώση 

που κατακτιέται μαζί με άλλους ανθρώπους. Η Rogoff (1990) υποστηρίζει την έννοια 

του Vygotsky περί μαθητείας στην μάθηση, στη σκέψη και στην ανάπτυξη, μέσω της 

οποίας τα παιδιά συμμετέχουν σε δραστηριότητες πέρα από το πραγματικό επίπεδο 

της δεξιότητας τους.  Ο κοινωνικός κονστρουκτιβιστικός προσανατολισμός 

υποστηρίζει ότι η γνωστική λειτουργία προσδιορίζεται πάντα από το πλαίσιο και ότι 

τα εργαλεία που διαμεσολαβούνται μέσω του πολιτισμού (culturally media tedtools) 

είναι σημαντικά για την ανάπτυξη της γνώσης και των δεξιοτήτων της κατανόησης. 

(Αυγητίδου,2001). 

2.6.5 Ο οικοδομισμός του J.Piaget(Η παιδαγωγική θεωρία της LOGO) 

   Πάνω στις απόψεις του Piajet αναπτύχθηκε η παιδαγωγική θεωρία της LOGO.Η 

γλώσσα προγραμματισμού LOGO σχεδιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60’, για 

εκπαιδευτικούς κυρίως σκοπούς στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης(Μ.Ι.Τ) 

από ομάδα ερευνητών στη τεχνητή νοημοσύνη με επικεφαλής τον SeymourPapert. Το 

όνομα της οφείλεται στην ελληνική λέξη «λόγος»(λογικό). Βασίζεται σε δύο κύρια 

επιχειρήματα του εμπνευστή της:1) Η εμπειρία με τη LOGO οδηγεί στην απόκτηση 

γνωστικών δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, δεξιότητες που μπορούν να 

μεταφερθούν και σε άλλα μαθήματα και 2)Η LOGO συνιστά έναν ιδανικό χώρο για 

τη μάθηση μαθηματικών εννοιών όπως μεταβλητή αναδρομικότητα κλπ. 

2.6.6 Ο οικοδομισμός του J.Piaget-Η κονστρακτιονιστική κατασκευαστική 

προσέγγιση 

     Η μάθηση είναι αποτελεσματική όταν ο μαθητής πειραματίζεται κατασκευάζοντας 

ένα προϊόν που έχει νόημα για τον ίδιο. Οι κονστρακτιονίστες πηγαίνουν ένα βήμα 

πιο πέρα και επιδιώκουν να δημιουργήσουν περιβάλλοντα όπου τα παιδιά παίζουν και 

χειρίζονται αντικείμενα και μπορούν συνεπώς να συνεχίσουν να μαθαίνουν νέους 

συλλογισμούς με φυσικό τρόπο και πέρα από την καθιερωμένη εκπάιδευση. 

 



2.6.7 Η θεωρία του εποικοδομητισμού 

    Σύμφωνα με την συγκεκριμένη θεωρία , το μυαλό του μικρού παιδιού δεν 

αντιμετωπίζεται ως tabularasa (λευκό χαρτί) μέχρι να βρεθεί στο σχολικό περιβάλλον 

και να αποκτήσει γνώσεις (Καριώτογλου, 2006), όπως υποστήριζαν παλαιότερες 

παραδοσιακές θεωρίες, αλλά η γνώση «οικοδομείται» ενεργά και η πραγματικότητα 

«κατασκευάζεται» μέσα από τα δικά του βιώματα από το περιβάλλον (κοινωνικό, 

φυσικό, τεχνητό).   

      Ο Ausube αναφέρει ότι οι προϋπάρχουσες γνώσεις που έχει το παιδί αποτελούν 

τις βάσεις για να «οικοδομηθεί» η νέα γνώση, γι' αυτό και ο/η δάσκαλος/α πρέπει να 

τις γνωρίζει καλά (στο Κόκκοτας, 2000).Εκφραστές του κονστρουκτιβισμού υπήρξαν 

ο Piaget και ο Vygotsky, αλλά και οι Bruner, Gardner και Goodman. Ο Piaget 

υποστήριζε ότι τα βρέφη γεννιούνται με συγκεκριμένα «σχήματα» που τους 

επιτρέπουν «ένα μοντέλο δράσης σε παρόμοιες συνθήκες» (Cole&Cole, 2002α). Τα 

σχήματα αυτά εμπλουτίζονται και αλλάζουν ή δημιουργούνται νέα μέσα από τις 

εμπειρίες που αποκτά το άτομο κατά την διάρκεια της ανάπτυξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ -ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ Ο 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ-ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

3.1 Επικοινωνία νηπιαγωγείου και οικογένειας 

    Η επικοινωνία που αναπτύσσεται ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια      

συνιστά μια διαδικασία μετάδοσης μηνυμάτων από τον έναν πομπό προς το άλλον 

δέκτη. Παίρνει διάφορες μορφές ανάλογα με τις θέσεις των επικοινωνούντων, τα 

μέσα που χρησιμοποιούνται και το σκοπό που επιδιώκεται σε κάθε περίπτωση. Η 

αμφίδρομη επικοινωνία  ή ανοιχτή επικοινωνία των δύο κατευθύνσεων  είναι μια 

δυναμική διαδικασία κατά την οποία ο δέκτης ανταποκρίνεται  στο μήνυμα του 

πομπό .Η επικοινωνία θεωρείται αποτελεσματική, αν ο δέκτης κατανοήσει ορθά το 

μήνυμα του πομπού και επιτυχή, αν ανταποκριθεί θετικά σε αυτό 

    Το σχολείο αποτελεί ένα κοινωνικό υποσύστημα που περιλαμβάνει τον διευθυντή, 

τους εκπαιδευτικούς, τον μαθητή, τους γονείς του και φορείς της κοινότητας, οι 

οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους προκειμένου να επιτύχουν την πρόοδο και την 

ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. 

     Η οικογένεια είναι ένα κοινωνικό υποσύστημα, το οποίο περιλαμβάνει τους γονείς 

ή το γονέα με το παιδί ή τα παιδιά που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους  για την επίτευξη 

ατομικών, συλλογικών και κοινωνικών στόχων. Ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται 

και τα πρόσωπα –συγγενικά και μη, τα οποία έχουν αναλάβει την ανατροφή του 

παιδιού ή των παιδιών ή συμμετέχουν σε αυτή(π.χ. γιαγιά). 



     Η ανάγκη για επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας προκύπτει από την 

συνταγματική θεμελίωση του γονικού δικαιώματος. Οι γονείς έχουν μορφωτικό 

δικαίωμα έναντι κάθε άλλου φορέα παιδαγωγικής αρμοδιότητας. Ο συνδυασμός 

αυτός καθιερώνει όμως και την υποχρέωση του κράτους για τη λήψη θετικών μέτρων, 

που να συμπληρώνουν και να βελτιώνουν τον πολύκωπο χαρακτήρα της 

οικογενειακής ζωής. 

3.2 Η έννοια της γονεϊκής εμπλοκής 

     Ο όρος γονεϊκή εμπλοκή αναφέρεται στη συμμετοχή του γονέα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία του παιδιού του, που μπορεί να γίνεται κάτι ανεξάρτητα  από τη στάση 

που τηρεί το σχολείο, ανάλογα με την προσωπικότητα, τις στάσεις και άλλα 

χαρακτηριστικά του γονέα. Αφορά τη συμπεριφορά που τηρεί ο γονέας στο σπίτι και 

στο σχολείο απέναντι στο παιδί του, τις στάσεις και τις πεποιθήσεις του όσον αφορά 

την εκπαίδευσή του  και τις προσδοκίες του για το μέλλον του.  

     Οι σύγχρονοι ορισμοί της γονεϊκής εμπλοκής  έχουν αντικαταστήσει τον όρο 

«γονεϊκή» με το όρο «οικογενειακή εμπλοκή», διότι οι πιο σημαντικοί ενήλικες στη 

ζωή πολλών παιδιών σήμερα είναι συγγενικά τους ή άλλα πρόσωπα , τα οποία 

προσφέρουν καθημερινή φροντίδα. 

3.3 Μοντέλα επικοινωνίας νηπιαγωγείου και οικογένειας 

3.3.1 Το σταδιακό μοντέλο: 

   Ιστορικά ίσως είναι το πρώτο μοντέλο που προσδιορίζει τη σχέση σχολείου και 

οικογένειας. Στηριζόμενο στις εξελικτικές θεωρίες του Erinkson και του Piajet έχει 

ως βάση τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού μέσα στο χρόνο. Έτσι την ευθύνη για την 

ανάπτυξη του παιδιού αναλαμβάνει πρώτα η οικογένεια, ύστερα το σχολείο και τέλος 

το ίδιο το άτομο που έχει στο μεταξύ ενηλικιωθεί.  

 

  Βέβαια το σταδιακό μοντέλο δεν προβλέπει, ούτε επιτρέπει την αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στα δύο περιβάλλοντα, αλλά υποθέτει την παράδοση της ευθύνης από την 

οικογένεια στο σχολείο, όταν το παιδί εισέλθει στην προσχολική ηλικία. 

 

 



3.3.2 Το οργανικό μοντέλο: 

     Βασίζεται στις ιδέες κοινωνιολόγων, όπως του Weber(1947) και του 

Parsons(1959) σύμφωνα με τις οποίες οι διάφοροι οργανισμοί ή οι οργανωμένες 

ομάδες λειτουργούν αποτελεσματικά  όταν ενεργούν αυτόνομα και ανεξάρτητα. Το 

μοντέλο αυτό επηρέασε καθοριστικά τη λειτουργία και τη διοίκηση του σχολείου και 

δημιούργησε μια στάση διστακτικότητας σε γονείς και δασκάλους για τη μεταξύ τους 

συνεργασία. Η οικογένεια και το σχολείο έρχονται σε επαφή μόνο για να 

αντιμετωπίσουν προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς του παιδιού.  

      Συνεπώς το οργανικό μοντέλο όπως και το σταδιακό μοντέλο αποθαρρύνει τη 

διαπλοκή ανάμεσα στα δύο περιβάλλοντα. Παρόλα αυτά και τα δύο μοντέλα 

επηρεάζουν ακόμα και σήμερα σε μεγάλο βαθμό την σκέψη των εμπλεκόμενων 

φορέων. Άρα, η οικογένεια έχει τις δικές της λειτουργίες ως οργανισμός και μια 

συγκεκριμένη ιεραρχική δομή και το ίδιο συμβαίνει και με το νηπιαγωγείο. Οι 

αρμοδιότητες της οικογένειας και του νηπιαγωγείου είναι διακριτές, διαφορετικές και 

ο κάθε οργανισμός λειτουργεί πιο αποτελεσματικά όταν ενεργεί αυτόματα και 

ανεξάρτητα από τους άλλους. 

3.3.3 Το οικοσυστημικό ή βιο-οικοσυστημικό μοντέλο του (Bronfenbrenner): 

   Βασίζεται στην παραδοχή ότι το άτομο σε όλη την διάρκεια της ζωής του 

συμμετέχει ταυτόχρονα σε πολλά υποσυστήματα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και 

το επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθμό. Καθώς μάλιστα μεγαλώνει και ωριμάζει, ο 

βαθμός αλληλεπίδρασης γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος. Το μοντέλο συνίσταται από 

πέντε ομόκεντρους κύκλους εκ των οποίων ο μεγαλύτερος αποτελεί το 

μακροσύστημα, που αναφέρεται στην κουλτούρα, τις αξίες και τους νόμους της 

κοινωνίας και ο μικρότερος περιλαμβάνει το άτομο. 

    Ενδιάμεσα και από το κέντρο προς την περιφέρεια, εκτείνονται τα 

μικροσυστήματα, το μεσοσύστημα και το εξωσύστημα, τα οποία περιλαμβάνουν το 

άτομο και όλο πιο μεγάλες και πιο απρόσωπες ομάδες. Τα μικροσυστήματα όπως η 

οικογένεια και το σχολείο χαρακτηρίζονται από μια άτυπη δομή και λειτουργία και 

από άμεση αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ των μελών τους. Το μεσοσύστημα 

αποτελεί ένα πιο απρόσωπο σύστημα αλληλεπιδράσεων και επικοινωνίας ανάμεσα 

στα μικροσυστήματα στα οποία ανήκει το άτομο. Συνεπώς οικογένεια και σχολείο 

αλληλεπιδρούν. 

    Το εξωσύστημα, περιλαμβάνει το κράτος, το έθνος, τους επαγγελματικούς φορείς 

και άλλα, καθώς και τα Μ.Μ.Ε και την τεχνολογία που διαμορφώνουν άμεση 

επικοινωνία και σχέσεις μεταξύ και σχέσεις μεταξύ των ατόμων περισσότερο 

συμβολικές παρά ουσιαστικές. Όσο μεγαλώνει η απόσταση του κάθε υποσυστήματος 

από το άτομο τόσο ελαττώνεται η επίδραση που ασκεί πάνω σε αυτό, αλλά δε 

μηδενίζεται ποτέ. Επειδή τα μικροσυστήματα ασκούν μεγαλύτερη επίδραση στο 

άτομο από τα άλλα ενδιάμεσα υποσυστήματα η οικογένεια και το σχολείο που 



ανήκουν σε αυτά ασκούν και καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού κι έτσι η 

μεταξύ τους αλληλεπίδραση στο μεσοσύστημα θεωρείται επιθυμητή και αυτόνομη. 

 

 

3.3.4 Το μοντέλο των επικαλυπτόμενων σφαιρών της Epstein: 

   Αναγνωρίζει τις συνεχείς αλλαγές που συμβαίνουν στο οικογενειακό και σχολικό  

περιβάλλον. Στην εξωτερική του δομή το μοντέλο παριστάνει το σχολείο, την 

οικογένεια και την κοινότητα ως τρία σφαιρικά συστήματα που βρίσκονται σε διαρκή 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Σημείο τομής τους είναι το παιδί. Ο βαθμός των 

σφαιρών, δηλαδή ο βαθμός αυξομείωσης της ψυχολογικής και κοινωνικής απόστασης 

μεταξύ των τριών συστημάτων, εξαρτάται από δυνάμεις όπως η ηλικία και η τάξη 

φοίτησης του παιδιού, οι κοινωνικές συνθήκες της περιόδου κατά την οποία το παιδί 

φοιτά στο νηπιαγωγείο, οι στάσεις των νηπιαγωγών και ο βαθμός ευαισθητοποίησης  

της κοινότητας σε θέματα εμπλοκής των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

    Όσον αφορά τις σφαίρες της οικογένειας και του σχολείου, η μεγαλύτερη 

επικάλυψη για τα περισσότερα παιδιά παρατηρείται κατά την διάρκεια  της 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Η επικάλυψη  αυτή διατηρείται σε όλες 

τις τάξεις, όταν οι γονείς διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον τους για μάθηση του 

παιδιού τους και την εμπλοκή τους στο σχολείο ή όταν οι νηπιαγωγοί εμπλέκουν 

συνεχώς τους γονείς στην συνηθισμένη διδακτική τους πρακτική. Η μέγιστη 

επικάλυψη συμβαίνει, όταν δηλαδή, υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία  και συχνή 

συνεργασία μεταξύ γονέων και νηπιαγωγών στα πλαίσια ενός προγράμματος που 

περιλαμβάνει πολλούς τύπους γονεικής εμπλοκής. 

   Πλήρης επικάλυψη δεν συμβαίνει ποτέ, επειδή και η οικογένεια και το σχολείο 

διατηρούν η κάθε πλευρά ορισμένες λειτουργίες και πρακτικές, οι οποίες είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους. Επίσης, ο βαθμός επικάλυψης των δύο σφαιρών 

διαφοροποιείται, όταν αλλάζει η νηπιαγωγός και ανάλογα με την στάση της αλλάζει 

και ο βαθμός εμπλοκής των γονέων στο νηπιαγωγείο. Τέλος όσο αυξάνεται η ηλικία 

του παιδιού τόσο μειώνεται ο βαθμός επικάλυψης στα δύο περιβάλλοντα, διότι βάσει 



ερευνών, μειώνεται και η ικανότητα των γονέων να βοηθούν τα παιδιά τους να 

επιλύουν τα σχολικά τους προβλήματα. 

     Στην εσωτερική του δομή το μοντέλο της Epstein περιλαμβάνει τις 

αλληλεπιδράσεις  που παρατηρούνται εντός κάθε συστήματος, δηλαδή κατά την 

επικοινωνία μεταξύ των γονέων, των παιδιών και των άλλων σχετικών προσώπων στο 

πλαίσιο της οικογένειας και κατά την επικοινωνία μεταξύ του διευθυντή, των 

νηπιαγωγών και του λοιπού προσωπικού στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου. 

Περιλαμβάνει επίσης τις αλληλεπιδράσεις και τις επιρροές μεταξύ των δύο 

συστημάτων της οικογένειας και του σχολείου, κατά την επικοινωνία τους σε 

οργανωσιακό(επικοινωνία οικογένειας-νηπιαγωγείου) και σε ατομικό επίπεδο            

(επικοινωνία γονέα-νηπιαγωγούς).  

     Το παιδί επηρεάζει και επηρεάζεται από τις αλληλεπιδράσεις αυτές και από τις 

τακτικές του νηπιαγωγείου και της οικογένειας και ο τρόπος με τον οποίο τις 

κατανοεί, καθορίζει τα κίνητρα του για μάθηση, τη στάση του απέναντι στο 

νηπιαγωγείο, την κοινωνική του ανάπτυξη και τα ακαδημαϊκά του αποτελέσματα. 

 

 

3.3.5 Το μοντέλο των σχέσεων οικογένειας-σχολείου των Ryan&Adams: 

    Περιγράφει συστήματα σχέσεων, τα οποία έχουν σχέση με χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας και με αλληλεπιδράσεις των μελών της οικογένειας που επηρεάζουν 

τη συμπεριφορά του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο και την επικοινωνία μεταξύ 

των δύο συστημάτων. Περιλαμβάνει 7 επίπεδα τα οποία εντάσσονται σε 4 

κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκει  το επίπεδο(0), που αναφέρεται στις 

επιδόσεις και τη συμπεριφορά του παιδιού στο σχολείο και το επίπεδο(1), που 

περιλαμβάνει χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του παιδιού όπως η ευφυΐα, η 

αυτοεκτίμηση και άλλα. 

    Στην δεύτερη κατηγορία ανήκει το επίπεδο(2), που επικεντρώνεται στην εμπλοκή 

των γονέων στη σχολική δράση του παιδιού και το επίπεδο(3), που αναφέρεται στο 

πλήθος και το βαθμό των αλληλεπιδράσεων μεταξύ γονέων και παιδιού σε κοινές 



δραστηριότητες εκτός σχολείου. Στην Τρίτη κατηγορία ανήκει το επίπεδο(4), που 

εστιάζει στην ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των μελών της πυρηνικής οικογένειας 

και του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος και το επίπεδο(5), που 

επικεντρώνεται στα ειδικότερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, στις αντιλήψεις 

και τις προσδοκίες κάθε γονέα. 

    Τέλος στην τέταρτη κατηγορία ανήκει το επίπεδο(6), που αναφέρεται στα του 

κοινωνικού-οικονομικού-πολιτισμικού περιβάλλοντος της οικογένειας. Κάθε μια από 

τις παραμέτρους επηρεάζει και επηρεάζεται από τις υπόλοιπες. Ωστόσο, όσο 

εγγύτερα βρίσκεται μια παράμετρος από το επίπεδο(0) τόσο περισσότερο επηρεάζει 

τη συμπεριφορά και τις επιδόσεις του παιδιού και όσο εγγύτερα βρίσκονται μεταξύ 

τους τα επίπεδα με τα χαρακτηριστικά των ατόμων ή τις διεργασίες που επιτελούν 

τόσο εντονότερες είναι οι επιπτώσεις από την επίδραση διαφορετικών παραμέτρων. 

3.3.6 Το μοντέλο των κοινωνικών συστημάτων των Guba&Getzels: 

     Αποτελείται από τη νομοθετική διάσταση που περιγράφει τη λειτουργία του 

οργανισμού μέσα στην κοινωνία και από την ιδιογραφική διάσταση, που περιγράφει 

τη λειτουργία του εργαζόμενου μέσα στον οργανισμό. Με βάση τη νομοθετική του 

διάσταση ,το σχολείο, ως οργανισμός βρίσκεται σε σχέση αλληλεπίδρασης με το 

ευρύτερο κοινωνικό σύστημα στο οποίο ανήκει και περιλαμβάνει τους ρόλους των 

ατόμων που εργάζονται σε αυτό. Οι εν λόγω ρόλοι καθορίζονται επίσημα από την 

πολιτεία, αλλά σύμφωνα με την ιδιογραφική χρωματίζονται και από ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των εργαζομένων, από τα κίνητρα και τις 

ανάγκες τους, που αλληλεπιδρούν με το κλίμα και το ήθος του σχολείου. 

      Έτσι λοιπόν η τελική συμπεριφορά του σχολείου αποτελούν συνάρτηση των 

απαιτήσεων κάθε ρόλου και των αναγκών του ατόμου που ορίστηκε να παίζει το 

ρόλο αυτό. Το μοντέλο των Gubaκαι Getzels προβλέπει την αντίδραση του σχολείου 

σε καινοτομίες π.χ. σε πρόγραμμα ενίσχυσης της γονεϊκής εμπλοκής και γενικότερα 

σε συνθήκες αβεβαιότητας του περιβάλλοντος που το αναγκάζουν να αναπτύξει 

προστατευτικούς και προσαρμοστικούς μηχανισμούς. 

3.3.7 Το μοντέλο των πολιτικών συστημάτων του Eston: 

      Εξηγεί τις συναλλαγές που αναπτύσσονται μεταξύ οργανισμών και οργανωμένων 

ομάδων που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση. Το εκπαιδευτικό σύστημα υποστηρίζεται 

από πίεσης όπως οι οργανωμένοι γονείς, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των 

εκπαιδευτικών, τα Μ.Μ.Ε και άλλα, οι οποίες προβάλλουν συχνά 

αλληλοσυγκρουόμενα και ενεργοποιούν ανάλογες αντιδράσεις. 

       Το σχολείο ως μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος, ακόμα και σε ένα 

συγκεντρωτικό σύστημα όπως το δικό μας, επηρεάζει μέσω των αποφάσεων του 

διευθυντή και των εκπαιδευτικών τις ζωές πολλών οικογενειών και επηρεάζεται από 

αυτές καθώς και από άλλες ομάδες όπως τα Μ.Μ.Ε που λειτουργούν ως καθρέφτης 



της κοινής γνώμης. Για το λόγο αυτό, οφείλει να ξεκινήσει διάλογο με τους γονείς και 

να αξιοποιήσει την υποστήριξη τους ακούγοντας  τη γνώμη τους και δίνοντας τους 

ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικής. 

3.3.8 Το μοντέλο της γονεικής εμπλοκής των HooverDempsey&Salder: 

     Αποτελεί ένα πλαίσιο για την κατανόηση των κινήτρων των γονέων για την 

εμπλοκή τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Συγκροτείται από 5 επίπεδα. Στο 

πρώτο επίπεδο, το μοντέλο εισηγείται  ότι οι γονείς εμπλέκονται στην εκπαίδευση 

των παιδιών τους ανάλογα με την αντίληψη και το ενδιαφέρον που έχουν για την 

’’κατασκευή’’ του γονεικού ρόλου εμπλοκής, την αντίληψη τους σχετικά με το πόσο 

αποτελεσματικοί είναι στο να παρέχουν βοήθεια στο παιδί τους μέσω της εμπλοκής 

τους και την άποψη τους αναφορικά με τις προκλήσεις  του σχολείου και την 

επιθυμία ή την ανάγκη του παιδιού για εμπλοκή των γονέων. 

      Στο δεύτερο επίπεδο, το μοντέλο περιγράφει τους παράγοντες που πιθανόν 

επηρεάζουν τους τύπους της εμπλοκής που επιλέγουν οι γονείς, οι οποίοι είναι η 

αντίληψη τους σχετικά με τις γνώσεις και τις ικανότητες που διαθέτουν ώστε να 

βοηθούν το παιδί τους , η χρονική τους διαθεσιμότητα για την υποστήριξη του 

παιδιού τους στο σπίτι και στο σχολείο και οι ειδικές προκλήσεις που δέχονται από το 

παιδί, τον δάσκαλο και το σχολείο για εμπλοκή και συνεργασία. 

      Στο τρίτο επίπεδο, το μοντέλο εισηγείται συγκεκριμένους μηχανισμούς εμπλοκής 

που χρησιμοποιούν οι γονείς για να επηρεάζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα των 

παιδιών τους, όπως η προτυποποίηση στα παιδιά κατάλληλων δεξιοτήτων, ώστε να 

μπορούν αυτά να φέρουν εις πέρας τις εργασίες του σχολείου, η ενίσχυση της θετικής 

συμπεριφοράς τους στη μάθηση και η παροχή εκπαίδευσης που τα βοηθά 

αποτελεσματικά στις σχολικές τους δραστηριότητες. 

      Στο τέταρτο επίπεδο, το μοντέλο υποδεικνύει ότι οι δραστηριότητες γονεϊκής 

εμπλοκής επηρεάζουν θετικά τη μάθηση των μαθητών, όταν οι γονείς χρησιμοποιούν 

τις κατάλληλες στρατηγικές εμπλοκής σε κάθε φάση της ανάπτυξης του παιδιού και 

όταν συγκλίνουν οι δραστηριότητες που επιλέγουν με τις προσδοκίες του σχολείου 

σχετικά με την εμπλοκή τους. Τέλος στο πέμπτο επίπεδο, το μοντέλο εστιάζει στις 

επιδόσεις των μαθητών ως αποτέλεσμα γονεϊκής εμπλοκής, οι οποίες αφορούν στα 

επιτεύγματα τους, στις γνώσεις τους, στις δεξιότητες τους, στην προσωπική τους 

αντίληψη σχετικά με την ακαδημαϊκή τους αποτελεσματικότητα και άλλα. 

   Συνοψίζοντας  όλα τα παραπάνω μοντέλα γονεϊκής εμπλοκής που αναφέρθηκαν 

διαπιστώνεται ότι η συνεργασία είναι απαραίτητη, γιατί η αλληλεπίδραση σχολείου, 

οικογένειας, παιδιού και κοινότητας θεωρείται δεδομένη σύμφωνα νε την 

οικοσυστημική θεωρία, ενώ σε διαφορετική περίπτωση η έλλειψη συνεργασίας και 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο συστημάτων σχολείου και οικογένειας 

αποδυναμώνει όλους τους υπόλοιπους κοινωνικούς φορείς(οικογένεια-σχολείο-παιδί-

κοινότητα). 



3.4. Οι κατηγορίες του παιχνιδιού σύμφωνα με την ηλικία: 

3.4.1 Το μοναχικό παιχνίδι 

   Μοναχικό χαρακτηρίζεται συνήθως το παιχνίδι του νηπίου μέχρι και το τρίτο έτος 

της ηλικίας τους. Τον περισσότερο καιρό τα μικρά παιδιά παίζουν μόνα τους, 

αγνοώντας αν υπάρχουν στο ίδιο χώρο άλλα άτομα. Το μοναχικό παιχνίδι δίνει την 

ευκαιρία στο παιδί να αντιληφθεί την ύπαρξη και την αξία της προσωπικότητας του. 

Ενισχύεται επίσης το κομμάτι της δημιουργικότητας του, γίνεται περισσότερο 

εφευρετικό και μπορεί να σκεφτεί παραπάνω από μια λύσεις σε κάποιο πρόβλημα 

καθώς και μαθαίνει να έχει υπομονή σε μερικες καταστάσεις. 

    Όταν το παιδί παίζει μόνο του, μπορεί να εξασκήσει τις καινούργιες δεξιότητες που 

έχει κατακτήσει, να δοκιμάσει ενστικτωδώς τις υπάρχουσες φυσικές και πνευματικές 

του ιδιότητες, αλλά και να νιώσει ελεύθερο, αφού μπορεί να αναπαράγει τις 

καθημερινές του εμπειρίες όπως εκείνο θέλει, χωρίς να το παρατηρεί και να το 

επιβλέπει κανείς, νιώθει δηλαδή ανεξάρτητο (Κάππας, 2005). 

3.4.2 Το ομαδικό παιχνίδι 

    Το ομαδικό παιχνίδι ξεκινάει κυρίως από την ηλικία των τριών χρονών και τα 

παιδιά αρχίζουν να παίζουν σε μικρές παρέες ή ανά δυο. Αυτή η ανάγκη του παιδιού 

να εμπλακεί σε ομάδες, να συναναστραφεί με άλλα άτομα και να περάσει 

διασκεδαστικά μαζί τους μέσα από το παιχνίδι παίζει σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη 

της κοινωνικοποίησης και συνεργασίας του με άλλα άτομα. Μέσα από το ομαδικό 

παιχνίδι το παιδί ενισχύει την σωματική και πνευματική του ικανότητα, αποκτώντας 

έτσι αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό του. 

   Μαθαίνει να είναι δίκαιο και να πράττει σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού 

αποβλέποντας πάντα στο κοινό καλό της ομάδας του ,και δημιουργώντας έτσι ένα 

αίσθημα αλληλοσεβασμού, αυτοπειθαρχίας, συνεργασίας και αλληλοβοήθειας μεταξύ 

των μελών της ομάδας μέσα από το οποίο καλλιεργείται και η φιλία. Σκέφτεται και 

δρα περισσότερο με το «εμείς» παρά με το «εγώ». Μέσω του ομαδικού παιχνιδιού, το 

παιδί παίρνει πρακτικά μαθήματα αυτογνωσίας και αυτό γιατί διαπιστώνει ότι μέσα 

από τη δράση οι προσωπικές του δυνάμεις, έχουν όριο αντοχής και απόδοσης 

(Αντωνιάδης, 1994). 

3.4.3 Το παράλληλο παιχνίδι 

   Περίπου στην ηλικία των δύο χρονών, τα παιδιά αρχίζουν να απολαμβάνουν το 

παιχνίδι κοντά στα άλλα τα παιδιά, έστω και αν δεν παίζουν μαζί και το καθένα 

ασχολείται με κάτι διαφορετικό. Για τα παιδιά αυτό αποτελεί μια πηγή διασκέδασης 

και ευχαρίστησης (Κάππας, 2005).Το  παράλληλο παιχνίδι χωρίζεται σε δυο 

κατηγορίες. 



   Η πρώτη είναι το παράλληλο ατομικό όπου τα παιδιά βρίσκονται στον ίδιο χώρο 

αλλά παίζουν με κάτι διαφορετικό. Αυτό το είδος εμφανίζεται στο τρίτο έτος της 

ηλικίας του παιδιού, σε αυτήν την ηλικία έχουν δεχτεί την ύπαρξη και άλλων παιδιών 

στο χώρο τους. Η δεύτερη κατηγορία είναι το παράλληλο ομαδικό όπου τα παιδιά 

βρίσκονται στον ίδιο χώρο και ασχολούνται με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο αυτό το 

είδος εμφανίζεται στο τέταρτο έτος της ηλικίας του παιδιού (Αντωνιάδης, 1994). 

3.4.4 Το αυθόρμητο παιχνίδι 

   Το αυθόρμητο παιχνίδι ως δραστηριότητα αποτελεί το κυρίαρχο νόημα ή τη 

διαδικασία μέσα από την οποία τα παιδιά αντιλαμβάνονται, εξερευνούν, κατανοούν, 

περιεργάζονται και μιλούν για τον κόσμο που τους περιβάλλει. Η φανταστική 

διάθεση που καλλιεργείται στο παιδί κατά την διάρκεια του αυθόρμητου παιχνιδιού 

είναι μια απαραίτητη μετάβαση ή ζώνη επικείμενης ανάπτυξης η οποία βοηθά το 

παιδί στην κατανόηση του συνδέσμου μεταξύ συμβόλων, αντικειμένων και πράξεων 

που αναπαριστούν. 

3.4.5 Το κατευθυνόμενο παιχνίδι 

   Το κατευθυνόμενο παιχνίδι ή αλλιώς το παιχνίδι των κανόνων, που αποτελεί και 

την τελειότερη έκφραση του παιχνιδιού, εμφανίζεται στη προσχολική ηλικία αλλά και 

στη παιδική και διέπεται από καθορισμένους κανόνες, τους οποίους το παιδί πρέπει 

να εφαρμόζει και να τους τηρεί (Κάππας, 2005). 

   Το κατευθυνόμενο παιχνίδι βοηθάει να εποπτεύουμε τα παιδιά και αρκετές φορές 

να συμμετέχουμε και εμείς οι ίδιοι, είναι δηλαδή το παιχνίδι που οργανώνουμε εμείς. 

Με την εξέλιξη της ηλικίας το παιχνίδι γίνεται και πιο οργανωμένο, όπου οι 

συμπαίχτες προσπαθούν καλύτερα και μπορούν από μόνοι τους να εντάσσονται στους 

κανόνες του παιχνιδιού (Γέρου, 1984). 

3.5 Οι κατηγορίες του παιχνιδιού σύμφωνα με τον στόχο τους 

3.5.1 Το παιχνίδι κίνησης 

   Στα παιχνίδια κίνησης κυριαρχεί κατά κύριο λόγο το στοιχείο της 

κίνησης/ταχύτητας και της σωματικής άσκησης. Η συμμετοχή του παιδιού σε 

κινητικές δραστηριότητες παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπλαση του σώματος του 

παιδιού και στην σωματική του ακεραιότητα,  καθώς το παιδί μπορεί να σκεφτεί και 

να ανακαλύψει αμέτρητους τρόπους χρησιμοποιώντας το σώμα του. 

   Η κίνηση βοηθά το παιδί να ανακαλύψει το περιβάλλον του, είναι συστατικό 

στοιχείο επικοινωνίας,  είναι ευχαρίστηση και διασκέδαση (Ζαχοπούλου, 2009).Στην 

συγκεκριμένη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται τα παιχνίδια ταχύτητας, για 

παράδειγμα  τρέξιμο. Τα παιχνίδια ευκινησίας που το παιδί παίζει για να εξασκήσει 

τα χέρια και τα δάχτυλα του στην ευλυγισία και να λυγίσει τις αρθρώσεις του, 

περισσότερο από κάποιον άλλο συμπαίκτη του.  



   Τα παιχνίδια ισορροπίας, όπου πρέπει να μάθει να κρατά την ισορροπία του, χωρίς 

να πέσει στο έδαφος και συνδυάζοντας κάποιες κινήσεις για να μάθουν να 

ισορροπούν καλύτερα. Και τέλος τα παιχνίδια επιδεξιότητας, όπου τα παιδιά 

χρησιμοποιούν την ευκινησία του σώματος σε συνδυασμό με την συγκέντρωση και 

την πνευματική διάθεση ώστε να φτάσουν σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, π.χ. 

σημαδεύουν με το μπαλάκι για να πετύχουν το καλάθι. 

3.5.2 Το πνευματικό παιχνίδι 

   Αυτή η κατηγορία παιχνιδιού ενισχύει κατά πολύ την κριτική σκέψη του παιδιού, 

την εφευρετικότητα, την προσοχή, την μνήμη, την συγκέντρωση και γενικά όλες τις 

πνευματικές ικανότητες του νηπίου. Πνευματικά παιχνίδια είναι τα παιχνίδια 

προσοχής, μνήμης, λογισμού, εφευρετικότητας, καθώς και λογοπαίγνια τα οποία 

ευχαριστούν το παιδί γιατί καταβάλλει κάποια προσπάθεια για να τα λύσει (Κάππας, 

2005). 

   Συγκεκριμένα τα παιχνίδια προσοχής: έχουν σκοπό  να κάνουν τα παιδιά να 

διατηρούν συνεχώς την προσοχή τους και να δίνουν αμέσως απάντηση (Κάππας, 

2005).Επίσης τα παιχνίδια μνήμης: έχουν σκοπό να ωθήσουν το παιδί να συγκροτεί 

όσο πιο πολλά αντικείμενα μπορεί για να εξασκεί τη μνήμη του (Κάππας, 

2005).Ακόμη τα παιχνίδια λογισμού: είναι μικρά προβλήματα που αρέσει πολύ στα 

παιδιά να δίνουν κάποια λύση αλλά για να τα καταφέρουν χρειάζεται να 

χρησιμοποιήσουν όλες τις πνευματικές τους ικανότητες (Αντωνιάδης, 1994). 

     Επιπλέον τα παιχνίδια εφευρετικότητας: παιχνίδια που αποτελούνται από πολλά 

κομμάτια, (παζλ) τα οποία πρέπει να τοποθετηθούν με τη σωστή σειρά για να 

προκύψει ένα αποτέλεσμα τα παιδιά εξετάζουν λεπτομερώς το κάθε κομμάτι για να  

φτιάξουν το σχέδιο (Αντωνιάδης, 1994).Και τέλος τα λογοπαίγνια: ο λόγος έχει 

μεγάλη σημασία στη ζωή του παιδιού. Διασκεδάζουν πολύ με τους γλωσσοδέτες. Τα 

παιχνίδια λόγου ακονίζουν το μυαλό τους με ευχάριστο τρόπο (Αντωνιάδης, 1994. 

Κάππας, 2005) . 

3.5.3 Το κοινωνικό παιχνίδι 

   Το κοινωνικό παιχνίδι ενισχύει την κοινωνικοποίηση του παιδιού με άλλα άτομα 

και αφήνει στο περιθώριο τους φραγμούς που νιώθει το ίδιο, τον εγωκεντρισμό του 

και δίνει την θέση του στο συμφέρον της ομάδας και αναπτύσσει την ευγενή άμυλα 

μεταξύ τους. Αποτελεί μια οργανωμένη δραστηριότητα με σαφείς επιδιωκόμενους 

στόχους και κανόνες δράσης και συνεργασίας. Κύρια χαρακτηριστικά του είναι η 

φαντασία και οι κανόνες που δημιουργεί το ίδιο το παιδί. 

3.5.4.Το συμβολικό-φανταστικό παιχνίδι 

    Το συμβολικό παιχνίδι αρχίζει να εμφανίζεται στο νήπιο στην ηλικία των τριών 

ετών. Στο συγκεκριμένο είδος παιχνιδιού κυριαρχεί μια φανταστική προδιάθεση η 

οποία απέχει πολύ από την πραγματική κατάσταση σε ό, τι και αν επιλέξει να κάνει 



το παιδί. Έτσι τα παιδιά μπορούν να υποδυθούν φανταστικούς ρόλους και να 

αποδώσουν διαφορετική σημασία σε αντικείμενα και γεγονότα από την πραγματική 

τους. Το συμβολικό παιχνίδι παρουσιάζεται σε μία περίοδο  της συμβολικής 

νοημοσύνης του παιδιού. 

    Παράλληλα στο ίδιο είδος ανήκει κατά μια έννοια και το φανταστικό παιχνίδι . 

Ξεκινάει κυρίως από το  δεύτερο έτος της ηλικίας και στην αρχή είναι μιμητικό. 

Πολλές φορές το φανταστικό παιχνίδι υποδηλώνει τις αποτυχίες και τους φόβους του 

παιδιού και έτσι εκδηλώνει  τις ανησυχίες του. Δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τον 

πραγματικό κόσμο και έτσι καταφεύγει σε αυτό το είδος παιχνιδιού. (Γέρου,1984). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό είναι η δημιουργία ενός φανταστικού φίλου 

στην περίπτωση που το παιδί νιώθει μοναξιά καθώς μπορεί είτε να μην έχει αδέρφια 

είτε να είναι εσωστρεφής και να μην εμπλέκεται σε παρέες. 

3.5.5. Το μιμητικό παιχνίδι 

    Στο μιμητικό παιχνίδι τα μικρά παιδιά μιμούνται οτιδήποτε τους περιβάλει και 

μπορούν να αντιληφθούν και να δουν μέσα από το φυσικό και κοινωνικό τους 

περιβάλλον και ιδίως την συμπεριφορά της ζωής των ενηλίκων. Επιδρά σημαντικά 

στη ζωή του παιδιού, καθώς δεν μπορεί να ξεχωρίσει από το πραγματικό παιχνίδι και 

επίσης δίνει την δυνατότητα στο παιδί να ταυτίζεται απόλυτα με το πρόσωπο που 

υποδύεται. 

3.5.6 Το θεατρικό παιχνίδι 

   Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι μπορούμε να ωθήσουμε το παιδί στην ενασχόληση 

του με την τέχνη και ιδιαίτερα με το θέατρο, το όποιο περιλαμβάνει και άλλα 

καλλιτεχνικά στοιχεία όπως είναι η μουσική, η ζωγραφική, η λογοτεχνία κλπ. Το 

θεατρικό παιχνίδι αποτελεί ένα μοναδικό είδος παιχνιδιού και μια παιδαγωγική 

μέθοδο, που δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να εκφραστούν ελεύθερα, να 

επικοινωνήσουν με την ομάδα και «να ταξιδέψουν» σε έναν δικό τους φανταστικό 

κόσμο πέρα από τις δεσμεύσεις που τους περιορίζει  η πραγματικότητα της 

καθημερινότητας. 

3.5.7 Το μουσικό-κινητικό παιχνίδι 

     Το μουσικό-κινητικό  παιχνίδι εμπεριέχει περισσότερο δραστηριότητες, οι οποίες 

συμβάλλουν περισσότερο σε ψυχαγωγικούς και ψυχοκινητικούς σκοπούς και 

συνδυάζεται παράλληλα με μουσική και κίνηση. Βέβαια μπορεί να πραγματοποιηθεί  

και χωρίς μουσική και στην θέση της να μπει η αναπαραγωγή ήχων κάτι που 

διασκεδάζει πολύ τα παιδιά. Επιπλέον αυτό το είδος παιχνιδιού ενισχύει αρκετά και 

το κομμάτι της κοινωνικοποίησης των παιδιών. 

   Το συγκεκριμένο παιχνίδι περιλαμβάνει αρχή, μέση και τέλος, ξεκινώντας πάντα 

μέσα από μια αφορμή ,εισάγοντας δηλαδή τα παιδιά στο θέμα μέσα από ένα 

παραμύθι, μια ταινία, ένα τραγούδι, μια ιστορία που μας συνέβη κλπ. Και πάντα 



προετοιμάζουμε τα παιδιά για το θέμα που θα ακολουθήσει, προσελκύοντας με 

κάποιο τρόπο το ενδιαφέρον τους. 

3.5.8 Το αισθησιο-κινητικό και εξερευνητικό παιχνίδι 

    Το συγκεκριμένο είδος παιχνιδιού το συναντάμε κατά την βρεφική ηλικία μέχρι 

και το δεύτερο έτος της ζωής. Με το αισθησιο-κινητικό παιχνίδι τα βρέφη αρχίζουν 

να εξερευνούν, μαθαίνουν να χειρίζονται  αντικείμενα, αλληλεπιδρούν με τους γύρω 

τους και έρχονται σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον.  

    Στο τέλος του πρώτου έτους αρχίζουν να κατανοούν τις έννοιες της αιτίας και του 

αποτελέσματος, ενώ παράλληλα ανακαλύπτουν τις επιδράσεις που έχουν οι πράξεις 

τους σε αντικείμενα και ανθρώπους. Το αισθητικοκινητικό και εξερευνητικό παιχνίδι 

μπορεί να περιλαμβάνει σκαρφαλώματα, τρέξιμο, κουδουνίστρες, μπάλες, παιχνίδια 

με άμμο, αυτοκινητάκια πάνω στα οποία κάθεται το παιδί κ.α. (Κάππας, 2005). 

3.5.9 Το κατασκευαστικό παιχνίδι 

    Το κατασκευαστικό παιχνίδι περιλαμβάνει δραστηριότητες παιχνιδιού, όπου το 

παιδί χειρίζεται αντικείμενα για να κατασκευάσει ή να δημιουργήσει ένα προϊόν 

(Κάππας, 2005). Είναι κυρίαρχο στην νηπιακή ηλικία και συμπεριλαμβάνονται οι 

κατασκευές με τουβλάκια, η συναρμολόγηση lego, αεροπλάνων , πλοίων, παζλ 

κλπ.(Κάππας, 2005). 

3.5.10 Το διαδικτυακό παιχνίδι 

   Στην σημερινή εποχή έχουν κάνει την εμφάνιση τους και τα διαδικτυακά παιχνίδια 

(π.χ. Η/Υ,tablet, smartphone, playstasion,videogames κλπ.), με τα οποία τα παιδιά τον 

τελευταίο διάστημα περνούν την καθημερινότητα τους και τον ελεύθερο χρόνο τους,  

έχουν ξεχάσει την παιδική και ανέμελη ηλικία τους, έχουν «εγκλωβιστεί» μέσα σε 

μια οθόνη οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής, αγνοώντας την χαρά της κίνησης, 

της επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους και της αλληλεπίδρασης με το φυσικό 

περιβάλλον. 

   Στη συνέχεια παρουσιάζονται επιγραμματικά τα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα 

αυτής της κατάστασης που έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τα δεδομένα της παιδικής 

ηλικίας. 

Θετικά αποτελέσματα 

 Προκαλεί διασκέδαση και ενισχύει την δημιουργικότητα του παιδιού 

 Το παιδί νιώθει άνετα με την τεχνολογία 

 Αυξάνεται η αυτοπεποίθηση του παιδιού καθώς μέσα από αυτά τα παιχνίδια 

αποκτά την δυνατότητα του ελέγχου. 



 Οξύνεται η κριτική σκέψη του παιδιού εφόσον αναζητά λύσεις σε διάφορα 

προβλήματα, κρίνει, αμφισβητεί, συγκρίνει σκέφτεται με την λογική καθώς και 

πειραματίζεται. 

 Δίνει την ευκαιρία στο νήπιο να προσανατολιστεί καλύτερα στον χώρο και να 

επιτύχει τον συντονισμού χεριού-ματιού. 

 Ενισχύουν την γλωσσική ικανότητα στα αυτιστικά παιδιά, προσφέρουν θεραπεία 

στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

 Το παιδί έρχεται σε επαφή με την τεχνολογία, μαθαίνει πολλά στοιχεία από τον 

χώρο της πληροφορικής και έρχεται πιο κοντά με τους γονείς παίζοντας μαζί 

τους. 

 Παράλληλα επιδρά θετικά και στο κομμάτι της απομνημόνευσης. 

 Κάποια παιχνίδια  έχουν πιο δημιουργικό περιεχόμενο και ωθούν τα παιδιά στην 

καλλιτεχνική έκφραση σε όλους τους τομείς. 

Αρνητικά αποτελέσματα 

 Προκαλούν επιθετικές σκέψεις, εχθρικές προθέσεις καθώς και ενισχύουν την 

εγκληματικότητα και επιθετικότητα. 

 Το παιδί υιοθετεί επιθετικές τάσεις και υπάρχει πιθανότητα να γίνει ένας «βίαιος 

ενήλικας» 

 Μειώνονται οι σχολικές επιδόσεις του παιδιού 

 Το παιδί κλείνεται στον εαυτό του, γίνεται εσωστρεφής και αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα χαμηλή αυτοεκτίμηση, μείωση αυτοπεποίθησης, φοβίες, αρνητικές 

σκέψεις και όλα αυτά οδηγούν σε ψυχολογικά προβλήματα. 

 Καταργούν την ομαδικότητα και ενισχύουν περισσότερο την ατομικότητα. 

 Προκαλεί εθιστική συμπεριφορά στο παιδί που οδηγεί στην παραμέληση της ζωής 

του και του εαυτού του καθώς και στην εξάρτηση του ως μοναδικό σκοπό της 

ζωής του το παιχνίδι. 

 Οδηγούν στην μείωση της καλής φυσικής κατάστασης, εφόσον το άτομο 

παραμένει αδρανή , αυξάνονται οι κακές  διατροφικές του συνήθειες, οδηγώντας 

έτσι στην παχυσαρκία αλλά και αργότερα σε καρδιακά νοσήματα. 

 Ενισχύουν την στάση των νέων απέναντι στα στερεότυπα των δύο φύλλων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΊΔΙ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ 

ΜΕ ΘΕΩΡΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 

4.1 Εισαγωγή 

    Η ανάπτυξη ορίζεται ως «οι μεταβολές που συντελούνται στις φυσικές και 

νευρολογικές δομές, τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου. 

Πρόκειται για αλλαγές διαρκείας που γίνονται προοδευτικά, με τρόπο συστηματικό 

και καθορισμένο, και τείνουν προς έναν ορισμένο σκοπό» (Χατζηνεοφύτου, 2009). 



    Η πορεία εξέλιξης του ανθρώπου, χωρίζεται σε διάφορες περιόδους ανάπτυξης, 

όπου παρουσιάζονται ορισμένα χαρακτηριστικά αναπτυξιακά γνωρίσματα 

(αναπτυξιακοί στόχοι, μορφές συμπεριφοράς, ικανότητες και δεξιότητες). Η πορεία 

της ανάπτυξης χωρίζεται στις εξής περιόδους: (α) προγεννητική περίοδος  (από τη 

σύλληψη ως τη γέννηση), (β)  νεογνική περίοδος (από τη γέννηση ως την 3η 

εβδομάδα), (γ) βρεφική ηλικία (από τον 1ο ως τον 18ο μήνα), (δ) νηπιακή ηλικία 

(από τον 18ο μήνα ως 3 ετών), (ε) πρώτη παιδική ή προσχολική ηλικία  (από 3 1/2 

ετών ως 6 ετών) (Χατζηνεοφύτου, 2009). 

    Στον ψυχισμό του παιδιού προσχολικής ηλικίας, συμβαίνουν σημαντικές αλλαγές 

μέσω του παιχνιδιού. Αυτές οι αλλαγές προετοιμάζουν το έδαφος για τη μετάβαση 

του παιδιού σε ένα νέο επίπεδο ανάπτυξης. Το παιχνίδι είναι μια κυρίαρχη 

δραστηριότητα που καθορίζει την ανάπτυξη του παιδιού και παίζει σημαντικό ρόλο 

στη γνωστική, σωματική, κοινωνική και συναισθηματική εξέλιξη του παιδιού καθώς 

και στην ανάπτυξη του λόγου (Αντωνιάδης, 1994). 

    Η ανάπτυξη αποτελεί την πρώτη φάση της εξέλιξης. Η ανθρώπινη ανάπτυξη 

μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Υπάρχουν, λοιπόν, τέσσερις τομείς ανάπτυξης: (α) 

ο σωματικός - ψυχοκινητικός (β) ο γνωστικός-γλωσσικός  (γ) ο ψυχοκοινωνικός και 

τα τέλος (δ) ο συναισθηματικός. Και μεταξύ τους παρατηρείται μια συνεχής 

αλληλεπίδραση. 

4.1.1(α). Κινητική-Σωματική ανάπτυξη: 

     Όσον αφορά την σωματική και κινητική ανάπτυξη του νηπίου, το παιχνίδι βοηθά 

στην γενική σωματική άσκηση του ατόμου. Το παιδί μαθαίνει, να τρέχει, να πηδά, να 

ελίσσεται, να κυλιέται κλπ. Με αυτόν τον τρόπο το παιχνίδι βελτιώνει τον κινητικό 

συντονισμό, ενδυναμώνει τον μυϊκό τόνο και ενισχύει τον έλεγχο και την ισορροπία 

των  κινήσεων. Επίσης βοηθά στην ανάπτυξη του οπτικό-κινητικού συντονισμού 

μέσα από δραστηριότητες λεπτής και αδρής κινητικότητας με μικρά και μεγάλα 

αντικείμενα όπως πέταγμα, πιάσιμο, κλωτσιά, κύλισμα  κλπ. 

Δεξιότητες αδρής κινητικότητας: Μεγάλες κινήσεις του σώματος που 

αναπτύσσονται από νωρίς (π.χ. κλωτσιές, τέντωμα, κινήσεις κατά το μπουσούλημα, 

κύλισμα, μικρά βήματα, περπάτημα, τρέξιμο, πήδημα, σκαρφάλωμα). 

Δεξιότητες λεπτής κινητικότητας: Είναι αποτέλεσμα της κατάκτησης του ελέγχου 

των βραχιόνων και των χεριών. Αφορούν συνδυασμό συγκεκριμένων ικανοτήτων .Η 

πρώτη δεξιότητα αφορά το κράτημα ενός αντικειμένου και συνεχίζει στην ανάπτυξη 

λεπτών λαβών και στην επιδέξια χρήση των χεριών και των δαχτύλων. 

    Τα παιχνίδια που κυριαρχούν σε αυτές τις δεξιότητες αφορούν το εξερευνητικό 

παιχνίδι με αντικείμενα/αισθητηριακό παιχνίδι με το οποίο τα παιδιά πρώτα 

περιεργάζονται  τα αντικείμενα και ύστερα παίζουν. Η εξερεύνηση αυτή γίνεται 



πρώτα με το στόμα και την γλώσσα και μετά με το να το κοιτούν και να το πετούν 

μακριά.  

4.1.1(β). Ψυχό-κινητική ανάπτυξη 

     Το παιδί καθώς μεγαλώνει, εξελίσσεται στον τομέα της κίνησης, της νόησης και 

του συναισθήματος. Κινητικά, αποκτά μεγαλύτερες δεξιότητες τόσο στην αδρή 

κινητικότητα, αρχίζοντας από το μπουσούλημα και περπατώντας όσο και στη λεπτή 

κινητικότητα με το να χρησιμοποιεί τον καρπό, την παλάμη και τα δάκτυλά του 

(Νικολακάκη, κ. ο., χωρίς έτος δημοσίευσης). 

    Η κινητική ανάπτυξη είναι μία περιοχή έρευνας που μελετά τις προσαρμοστικές 

αλλαγές του παιδιού, στόχος των οποίων είναι η βελτίωση της κινητικής ικανότητας 

και αποδοτικότητα (Τραυλός, 1998). Η ψυχοκινητική ικανότητα ορίζεται ως η 

δυνατότητα που έχει το άτομο να εκτελεί κινητικές δεξιότητες με μέγιστο βαθμό 

βεβαιότητας, καταναλώνοντας την ελάχιστη δυνατή ενέργεια σε όσο το δυνατό 

μικρότερο χρονικό διάστημα (Τραυλός, 1998). 

4.1.2 Γνωστική-Γλωσσική ανάπτυξη 

    Ως γνωστική ικανότητα του παιδιού ορίζεται η ικανότητά του να αντιλαμβάνεται 

πρόσωπα, αντικείμενα και καταστάσεις. Η ανάπτυξη και η εξέλιξή της εξαρτάται από 

το αν το παιδί είναι σε θέση να κατανοεί, να σκέφτεται, και να έχει συγκεκριμένη 

άποψη και στρατηγική τόσο για το χειρισμό καταστάσεων όσο και για την επίλυση 

προβλημάτων. Έτσι, όταν αναφερόμαστε στη γνωστική ανάπτυξη εννοούμε θέματα 

όπως οι στρατηγικές και τα περιεχόμενα της παιδικής μνήμης, η διαδικασία 

ανάπτυξης προσδοκιών από τα παιδιά, η ικανότητα διαχωρισμού μεταξύ 

πραγματικότητας και φαντασίας και η ικανότητα του παιδιού να κατηγοριοποιεί και 

να απομνημονεύει τις εμπειρίες από τη παιδική του ηλικία (Cole&Cole, 2002a). 

     Ο όρος γνωστική ανάπτυξη αναφέρεται στις μεταβολές που συμβαίνουν στις 

γνωστικές ικανότητες με την πάροδο της ηλικίας (Δημητρίου, Χατζηνεοφύτου, 

2001).Ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες οι ψυχολόγοι συμμετέχουν σε μια ζωηρή 

αντιπαράθεση για τη σημασία του παιχνιδιού στην γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη 

του παιδιού  (Bretherton, 1989∙ Brown, et. al, 1993). Οι δυο βασικές θέσεις στην 

αντιπαράθεση αυτή προέρχονται από το έργο του Piaget (1962)  και του Vygotsky 

(1978). 

     Σύμφωνα με τον Piagetνοητική ανάπτυξη σημαίνει απόκτηση από το άτομο νέων 

γνωστικών ικανοτήτων που δεν υπήρχαν πριν. Η βασική υπόθεση της θεωρίας του 

Piaget εστιάζει στις νοητικές δομές, οι οποίες αποτελούν οργανωμένες ιδιότητες της 

σκέψης και σχηματίζονται στο άτομο από το πλαίσιο της αλληλεπίδρασης του με το 

περιβάλλον του.  

    Κεντρική θέση στην συγκεκριμένη θεωρία κατέχει η έννοια σχήμα, η οποία κατά 

τον Piaget, είναι η προσαρμογή που έχει επιτευχθεί σε ορισμένη κατάσταση ως 



αποτέλεσμα μιας ολόκληρης σειράς δραστηριοτήτων. Τα σχήματα αποτελούν ένα 

είδος «μικρών ή μεγάλων μονάδων επίγνωσης και επικοινωνίας του οργανισμού με το 

περιβάλλον του», διαφέρουν σε κάθε ηλικία και επομένως διαφέρει κι ο τρόπος 

σκέψης του παιδιού από εκείνη του ενήλικα. 

     Ο Piaget καθόρισε 4 στάδια από τα οποία διέρχεται η νοητική ανάπτυξη του 

ατόμου. Αρχικά είναι η αισθησιοκινητική περίοδο, που παρουσιάζεται στο παιδί από 

την στιγμή που γεννιέται μέχρι και την ηλικία των 2 ετών. Σε αυτή την φάση 

κυριαρχούν περισσότερο αισθησιοκινητικές δραστηριότητες, που στηρίζονται σε 

έμφυτα αντανακλαστικά όπως είναι η όραση, η αφή, η γεύση και η ακοή.  

    Στην συνέχεια εισέρχεται στην περίοδο της προλογικής σκέψης, η οποία 

εμφανίζεται στο παιδί από την ηλικία των 2 και φτάνει μέχρι την ηλικία των 7 ετών. 

Σε αυτό το στάδιο το παιδί έχει κατακτήσει και αναπτύξει κάποιες βασικές έννοιες 

όπως σύμβολα, εικόνες και γλώσσα αλλά δεν μπορεί να τις εξηγήσει περαιτέρω. 

Ύστερα περνά στην φάση των συγκεκριμένων λογικών πράξεων που κυριαρχούν στο 

παιδί από την ηλικία 7 έως 11 ετών. Σε αυτή τη φάση γίνεται εμφανές  ότι το παιδί 

έχει κατακτήσει πλέον κάποιες λογικές έννοιες και είναι σε θέση να τις εξηγήσει και 

να τις αναλύσει(π.χ. χώρος, χρόνος, αιτία κλπ). 

    Τέλος ολοκληρώνεται με την περίοδο των τυπικών λογικών πράξεων που 

εμφανίζεται στην ηλικία των 11 έως 15 ετών στο παιδί. Σε αυτήν την περίοδο το 

άτομο μπορεί πλέον να κάνει αφηρημένες σκέψεις , να δημιουργεί υποθέσεις, 

ελέγχοντας την καθεμία από αυτές ώστε να είναι σε θέση να πάρει την κατάλληλη 

απόφαση. Ακόμη μπορεί να εξηγήσει μαθηματικές έννοιες και φυσικές επιστήμες 

,αλλά είναι σε θέση να κρίνει και να εξερευνήσει φαινόμενα και καταστάσεις που 

συμβαίνουν στο περιβάλλον του. 

    Από την άλλη πλευρά ο Vygostky αναφέρθηκε στις κοινωνικοπολιτισμικές 

θεωρίες, η μία θεωρία αναφέρεται «στην Ζώνη της Επικείμενης Ανάπτυξης»: ότι 

δηλαδή η ανθρώπινη δράση διαμεσολαβείται από πολιτισμικά σύμβολα, λέξεις και 

εργαλεία τα οποία επιδρούν στην δραστηριότητα του ατόμου και συνεπώς στις 

νοητικές του διεργασίες. 

    Σύμφωνα με τον Vygostky κάθε άτομο έχει ένα πυρήνα γνώσεων που 

χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων. Γύρω από αυτόν τον 

πυρήνα τοποθετείται η Ζ.Ε.Α, η οποία μπορεί να πραγματοποιήσει δραστηριότητες 

μόνο όταν βοηθείται από άλλους. Η βασική μονάδα ανάλυσης είναι η δραστηριότητα, 

η οποία αποτελείται από το υποκείμενο τους κανόνες και τις λειτουργίες. Η 

δραστηριότητα γίνεται με την διαμεσολάβηση εργαλείων( όργανα-σήματα-γλώσσες), 

τα οποία δημιουργούνται από τα άτομα για να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους. 

    Η άλλη αναφέρεται «στην θεωρία της δραστηριότητας». Αυτή η θεωρία έχει 

σημαντικές εφαρμογές στις έρευνες που αφορούν την επικοινωνία ανθρώπου-

μηχανής και ειδικότερα στο σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων με υπολογιστή( 



συνεργατική μάθηση). Η συνεργατική μάθηση με υπολογιστή βασίζεται στην 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στο υποκείμενο(μαθητή) και το αντικείμενο(στόχο της 

μάθησης) και τα διαθέσιμα εργαλεία.  

    Πέρα από την γνωστική ανάπτυξη που προσφέρει το παιχνίδι σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει και η γλωσσική ανάπτυξη που δημιουργείται στο νήπιο μέσα από το 

παιχνίδι, αλλά και βέβαια η αλληλεπίδραση αυτών των δύο εννοιών εφόσον 

συνδέονται μεταξύ τους και επηρεάζει η μια την άλλη. 

     Η γλώσσα είναι ένα πολύπλοκο συμβολικό σύστημα που αντιπροσωπεύει 

αντικείμενα, ιδέες, συναισθήματα και γεγονότα. Για να μάθει το παιδί την μητρική 

του γλώσσα θα πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχουν γύρω μας ορισμένα σταθερά 

πρόσωπα και αντικείμενα, στα οποία οι λέξεις αναφέρονται και να έχει 

συνειδητοποιήσει μερικές από τις σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης 

ανάμεσα σε αυτά τα αντικείμενα και στους ανθρώπους (Καρακατσάνη, 2004). 

     Τα παιδιά όταν είναι μόνα τους παρουσιάζουν παίζοντας ένα είδος εξερεύνησης 

και εξάσκησης της γλώσσας με το γλωσσικό του παιχνίδι. Στις περιπτώσεις των 

μοναχικών μονολόγων του και στις ιδιωτικές εξερευνήσεις του το παιδί αρχίζει να 

αντιλαμβάνεται τα δομικά χαρακτηριστικά της γλώσσας του και βαθμιαία γίνεται όλο 

και πιο ικανό στη ευχερή παραγωγή του φυσιολογικού λόγου. ( Garvey, 1977). 

    Καθώς μεγαλώνει το παιδί και συγκεκριμένα στην ηλικία των 2 με 6 ετών, αρχίζει 

η ανεξαρτητοποίηση του και η επέκταση των εμπειριών του. Οι γλωσσικές του 

ικανότητες επεκτείνονται και το παιχνίδι είναι η πιο σημαντική του έκφραση και 

προετοιμασία για την ζωή και την εργασία, καθώς και το μέσω ανάπτυξης της 

γλώσσας και της επικοινωνίας του. ( Παπαδόπουλος, 1997).  

4.1.3 Κοινωνική-Ψυχοκοινωνική-Ηθική ανάπτυξη 

    «Κοινωνικοποίηση, είναι η διαδικασία μέσα από την οποία οι άνθρωποι γίνονται 

αποδεκτά μέλη του κοινωνικού συνόλου στο οποίο ανήκουν μαθαίνοντας τις αξίες, τα 

πιστεύω, τα ήθη και κανόνες συμπεριφοράς της εν λόγω κοινωνίας» (Χατζηνεοφύτου, 

2009: 846). 

    Ο ψυχοκοινωνικός τομέας επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στις αλλαγές στα 

συναισθήματα και τους τρόπους με τους οποίους το παιδί αποκτά σχέσεις με άλλους 

ανθρώπους, την κοινωνική του ανάπτυξη (Χατζηνεοφύτου, 2009). Πρωταρχική 

σημασία για την ανάπτυξη του παιδιού έχει το είδος της αλληλεπίδρασής του με τα 

πρόσωπα του περιβάλλοντος. Σημαντικό ρόλο λοιπόν στην ανάπτυξη του παίζει όχι 

μόνο η παρουσία του γονέα αλλά και η στάση του απέναντι στις πρώτες προσπάθειές 

του για εξερεύνηση του περιβάλλοντος, οι ευκαιρίες που του παρέχονται για 

επιτεύγματα όσο και η ικανοποίηση που του δείχνουν στις ικανότητές του 

(Κάππας,2005). 



     Στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης εμπλέκονται πολλά άτομα, όπως οι γονείς, 

τα αδέρφια, οι φίλοι. Αλλά και θεσμοί, όπως η εκκλησία, το σχολείο καθοδηγούν το 

άτομο σε όλη τη διαδικασία της κοινωνικοποίησής του μέσα από την εκπαίδευση, την 

αποδοχή ή την απόρριψη και πιο πλατιές ιστορικές επιδράσεις κοινωνικών και 

πολιτισμικών κανόνων, προτύπων και αξιών (Χατζηνεοφύτου, 2009). 

     Κοινωνιολόγοι υποστηρίζουν, ότι τα παιχνίδια είναι στοιχεία, που διαμορφώνουν 

τόσο την ηθική του παιδιού, όσο και τα ήθη της κοινωνίας. Για να βοηθούν την ορθή 

ανάπτυξη της φαντασίας και του ήθους των παιδιών, τα παιχνίδια θα πρέπει να 

(Αυγητίδου, 2001): 

 Να διδάσκουν και να ψυχαγωγούν 

 Να προωθούν τη δημιουργική έκφραση συναισθημάτων σκέψεων και ιδεών 

 Να μην περιέχουν αντί- μηνύματα 

 Να ενισχύουν τις καλές σχέσεις με τους ανθρώπους 

 Να ενισχύουν και όχι να αντιμάχονται στις θετικές αξίες (Παπαδημητρακόπουλος, 

χωρίς έτος δημοσίευσης). 

     Ο L. Vygotsky  , ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη γνωστική ανάπτυξη, η οποία δίνει 

έμφαση στο κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού. Μέσω των κοινωνικών επαφών και 

των διαλόγων που γίνονται μεταξύ του παιδιού και των εκπροσώπων του πολιτισμού, 

εξελίσσονται οι νοητικές του λειτουργίες. Οι ευκαιρίες για μάθηση και καθοδήγηση 

που προσφέρονται από το περιβάλλον, αναπτύσσουν τις γνωστικές ικανότητες και οι 

εκπρόσωποι  του κάθε πολιτισμού αποτελούν πηγή όλων των εννοιών, ιδεών, 

δεξιοτήτων και στάσεων του παιδιού (Δημητρίου, Χατζηνεοφύτου, 2009). 

    Κατά τον Jean Piaget στις παιδαγωγικές προεκτάσεις που έχει ασχοληθεί, τονίζει 

για το κοινωνικό- συναισθηματικό τομέα και το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι σε 

αυτόν. Ο Jean Piaget είχε ασχοληθεί με τις βασικές αρχές της διδασκαλίας, η μία εκ 

των τριών αρχών υποστηρίζουν και συνθέτουν το γνωστικό κομμάτι που εμπεριέχει 

το παιχνίδι καθώς ότι ο Jean Piaget τονίζει ρητά “ να διδάσκεις με το παιχνίδι” 

(C.Kamii κ.ο.,1979). 

     Ένας επιπλέον σημαντικός παράγοντας που ενσωματώνεται στην κοινωνική 

ανάπτυξη του νηπίου είναι και ο η ηθικός τομέας του παιδιού καθώς έρχεται σε 

επαφή με άλλα άτομα, επικοινωνεί και συμβιώνει μαζί τους. Στην ουσία αποτελεί 

μέρος ενός κοινωνικού συνόλου, διότι εντάσσεται σε διάφορες ομάδες και αυτό 

προϋποθέτει με την σειρά του μια ευγενή αλληλεπίδραση και συμπεριφορά απέναντι 

στα υπόλοιπα άτομα. 

    Η ηθική ανάπτυξη αφορά τις αξίες, τις συνήθειες και τις συμβάσεις που ρυθμίζουν 

τη σχέση του ατόμου με την κοινωνία και καλλιεργούνται στα παιδιά από το 

κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται έχοντας ως στόχο τη 

διαμόρφωση της ηθικής κρίσης σε αυτά. Αναφέρεται στις αλλαγές της αίσθησης της 



δικαιοσύνης και του τι είναι σωστό και τι λάθος καθώς και στις αλλαγές στη 

συμπεριφορά σε θέματα ηθικής (Καρακατσάνη, 2004). 

    Καθώς τα παιδιά  μεγαλώνουν αρχίζουν να αντιλαμβάνονται και να γνωρίζουν το 

περιβάλλον τους, να διακρίνουν την έννοια του καλού από εκείνη του κακού και να 

ξεχωρίζουν την καλοσύνη από την σκληρότητα αλλά και την ιδιοτέλεια από την 

γενναιοδωρία. Με το πέρασμα των χρόνων η ηθική κρίση που αποκτά το παιδί όταν 

ωριμάζει συνδέεται με την λήψη ευθυνών και αποφάσεων και με το γεγονός αν η 

πράξη αυτή είναι σωστή ή λανθασμένη. 

    Ο Piaget υποστήριζε ότι η αίσθηση ηθικής στα παιδιά, προκύπτει από την 

αλληλεπίδραση των αναπτυσσόμενων γνωστικών δομών τους και της κοινωνικής 

τους εμπειρίας που συνεχώς διευρύνεται. Ως προς τη γνωστική ανάπτυξη μέσα από 

έρευνες και μελέτες, έχει αναπτύξει τέσσερα στάδια γνωστικής ανάπτυξης που 

μπορούν να συγκριθούν με την ιστορική εξέλιξη του ανθρώπινου είδους (Πετρίδης, 

2011). 

     Ο Kohlberg θεωρούσε την ηθική ανάπτυξη ως μια γνωστική λειτουργία που 

βασικό της χαρακτηριστικό είναι ο ηθικός διαλογισμός. Μετά από μελέτες και 

έρευνες που έκανε σε παιδιά και εφήβους. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν 

τρία επίπεδα ηθικής ανάπτυξης το καθένα από τα οποία χωρίζεται σε δύο στάδια. Το 

πρώτο επίπεδο προσδιορίζεται ως στάδιο της «προσυμβατικής ηθικής». Σε αυτό τα 

παιδιά εστιάζουν την προσοχή τους στην τιμωρία και την υπακοή και ως στόχο έχουν 

την επιβράβευση για αυτό και αποφεύγουν να κάνουν κακό στους άλλους.  

     Το δεύτερο επίπεδο είναι το στάδιο της «συμβατικής ηθικής», όπου τα παιδιά 

ενεργούν ως καλά μέλη της κοινωνίας, έτσι ώστε να είναι αρεστά και να ικανοποιούν 

τα υπόλοιπα μέλη του κοινωνικού συνόλου ή της ομάδας στην οποία ανήκουν. Το 

τρίτο επίπεδο αναφέρεται στην «μετασυμβατική ηθική» (Πετρίδης, 2011). 

4.1.4 Συναισθηματική ανάπτυξη 

     Το παιχνίδι βοηθά στην έκφραση των συναισθημάτων είτε πρόκειται για αρνητικά 

είτε για θετικά. Το παιδί μέσα από το παιχνίδι έχει την δυνατότητα να εκφράσει 

συναισθήματα, σκέψεις, επιθυμίες, φόβους και στόχους, κάτι το οποίο δεν μπορεί να 

κάνει στην καθημερινή του ζωή εξαιτίας ίσως της ντροπής που έχει, του φόβου που 

αισθάνεται να μοιραστεί κάποια θέματα που το απασχολούν με άλλους και πως 

εκείνοι θα αντιδράσουν μαζί του αλλά και λόγω της έλλειψης κατάλληλου 

λεξιλογίου. 

     Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το παιχνίδι μπορεί να εκφράσει τον φόβο, το άγχος, 

τις ελπίδες, τις επιθυμίες του, να αντιμετωπίσει τα αρνητικά συναισθήματα και να 

δώσει εικόνα και ήχο στις ελπίδες και τις φιλοδοξίες του, οι οποίες διαφορετικά θα 

έσβηναν σταδιακά διάθεσης (Καραπάτσια, 2012).  



     Καθώς το παιδί κατακτά τον κόσμο του, το παιχνίδι το βοηθά να αναπτύξει νέες 

δεξιότητες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και αυξάνουν την ανθεκτικότητα του 

για να αντιμετωπίσει μελλοντικές προκλήσεις. Επίσης, με το παιχνίδι τα παιδιά 

αποκτούν όνειρα και στόχους για τη μελλοντική τους ζωή ως ενήλικες, όπως για 

παράδειγμα ασχολίες που θα ταίριαζαν στην ενήλικη επαγγελματική τους καριέρα.  

      Επιπλέον, το παιχνίδι συμβάλει σημαντικά στην μείωση του άγχους και την 

βελτίωση της διάθεσης (Καραπάτσια, 2012). Είναι γνωστό ότι η μείωση του άγχους 

διασφαλίζεται μέσα από το παιχνίδι καθώς το παιδί έρχεται σε επαφή με άλλους 

ανθρώπους, αλληλεπιδρά με το φυσικό περιβάλλον, βρίσκει τρόπους να χειρίζεται τις 

στρεσογόνες καταστάσεις και μαθαίνει να αποκτά αυτοέλεγχο. 

      Το παιχνίδι ως «καλός φίλος και σύμμαχος της ζωής του παιδιού  » δίνει την 

ευκαιρία στο νήπιο να αναπαραστήσει μια κατάσταση που ενδεχομένως του 

δημιούργησε φόβο στην πραγματικότητα, με σκοπό να την ελέγξει μέσα στο παιχνίδι 

και στην συνέχεια να την αποβάλει, αντιμετωπίζοντας έτσι τους φόβους και τα 

ανασφάλειες του. 

     Το παιδί είναι πλέον σε θέση να γνωρίζει τις ικανότητες του, που υπερτερούν και 

που όχι, μαθαίνει να έχει υπομονή, προσπαθώντας πάντα για το καλύτερο δυνατό, 

κατευθύνεται εκεί που τον οδηγεί η γνώση και το ένστικτο του από τα  βιώματα του 

καθώς και να αναλαμβάνει μόνος του βάζοντας σε μια τάξη τις ευθύνες που του 

αναλογούν.  

      Επίσης κατανοεί τα όρια που πρέπει να τηρεί όσον αφορά την δική του 

ιδιοσυγκρασία που καθορίζει την προσωπικότητα του , αλλά και ποια συμπεριφορά 

είναι αποδεκτή ή όχι από τους συνομηλίκους. Το παιδί μπορεί ως εκ τούτου να 

καθορίσει τα κίνητρα και τους στόχους του με βάση τις δικές του προσδοκίες και 

επιθυμίες. Αρχίζει λοιπόν με τον καιρό να προσαρμόζεται στα συναισθήματα των 

γύρω του, να τα ενστερνίζεται, μερικές φορές ίσως και να ταυτιστεί με αυτά και μέσα 

από όλη αυτή την διαδικασία «να εισέρχεται σιγά-σιγά και στα μονοπάτια της εν-

συναίσθησης», γνωρίζοντας καλύτερα έτσι τον εαυτό του αλλά και των υπόλοιπων 

ανθρώπων που τον περικλείουν. 

      Συνεπώς για να μπορέσει το παιδί να ζήσει μια χαρούμενη ζωή, για να γίνει ικανό 

να προσαρμόζεται στην κοινότητα όπου ζει, να δημιουργήσει σχέσεις με άλλους, να 

σέβεται τα δικαιώματα του και τις προτιμήσεις, να παραδέχεται τις απόψεις του, τους 

περιορισμούς της ομάδας, πρέπει να μάθει στην κατάλληλη στιγμή της ωρίμανσης 

του να συνάπτει κοινωνικές σχέσεις (Barnett, 1991). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 

ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Η ΛΕΞΗ ’’ΠΑΙΧΝΙΔΙ Η ΠΑΙΓΝΙΟΝ’’-  ΙΣΤΟΡΙΚΗ 

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΊΔΙ 



5.1 Που έχει τις ρίζες της η λέξη «παιχνίδι»; 

     Για το παιδί κάθε δραστηριότητα είναι παιχνίδι, όπως δηλώνεται και από την 

ετυμολογική συγγένεια των δύο λέξεων. Η λέξη παιχνίδι έχει τις ρίζες της στην αρχαία 

ελληνική γλώσσα, η οποία είχε τρεις τουλάχιστον διαφορετικές λέξεις για το παιχνίδι. 

Η συνηθέστερη από τις τρεις ήταν η λέξη «παιδιά» που σημαίνει «ό,τι ανήκει ή ό,τι 

αναφέρεται στο παιδί». (Huizinga, 1989). Η λέξη «παιδιά» - καθώς και τα παράγωγά 

της: «παίζειν», «παίγμα» και «παίγνιον» χρησιμοποιούνταν, για να δηλώσουν όχι μόνο 

τα παιχνίδια των παιδιών, αλλά και κάθε είδος παιχνιδιού ακόμα και το υψηλότερο και 

το ιερότερο, όπως για παράδειγμα, τις ιερές τελετουργίες. Όλες οι παραπάνω λέξεις 

εμπεριείχαν την έννοια της ξεγνοιασιάς, της ευθυμίας και της χαράς. (Huizinga, 1989). 

Από την άλλη, είναι κοινώς αποδεκτό από τους επιστήμονες πως το παιχνίδι συμβάλλει 

στη διανοητική ανάπτυξη του παιδιού. 

5.2 Ιστορική αναδρομή του παιχνιδιού 

    Από τους αρχαιότατους ακόμα χρόνους το παιχνίδι αποτέλεσε αντικείμενο 

παράστασης στην τέχνη (γλυπτική, ζωγραφική), καθώς και αντικείμενο περιγραφής 

στη πεζογραφία και την ποίηση. Οι αρχαίοι λαοί της Ανατολής όπως οι Αιγύπτιοι, οι 

Κινέζοι, οι Ινδοί, είχαν δημιουργήσει πολλά παιχνίδια που διαδραματίζονταν κυρίως 

στις θρησκευτικές τελετές. Γυμναστικά παιχνίδια, κωπηλασία, πυγμαχία, πάλη, 

χορευτικά παιχνίδια, σφεντόνες, κοντάρια, τόξα είναι μερικά από τα παιχνίδια των 

αρχαίων αυτών πολιτισμών.  

    Αλλά ακόμα και στην Ελλάδα το παιχνίδι κατείχε εξέχουσα θέση. Τα παιχνίδια 

φτιάχνονταν συχνά από τα ίδια τα παιδιά με υφάσματα, ξύλο, πηλό. Το ρήμα παίζω 

εξάλλου στην αρχαία Ελλάδα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με το ρήμα χορεύω, ενώ το 

συναντάμε αρχικά στην Οδύσσεια του Ομήρου. Συγκεκριμένα στη ραψωδία ζ στο 

στίχο 100 η Ναυσικά παίζει με τις δούλες της τόπι ΄΄σφαίρῃ ταὶ δ᾿ ἄρ᾿ ἔπαιζον, ἀπὸ 

κρήδεμνα βαλοῦσαι΄΄, χορεύοντας και τραγουδώντας. Επιπλέον στην Ιλιάδα στον στίχο 

88 της ραψωδίας Ψ, ο Όμηρος αναφέρει το παιχνίδι αστράγαλοι ΄΄νήπιος οὐκ ἐθέλων 

ἀμφ᾽ ἀστραγάλοισι χολωθείς΄΄. 

    Θα μπορούσε να διευκρινιστεί λοιπόν πως τα κυριότερα παιχνίδια στην Αρχαία 

Ελλάδα είναι: α) παιχνίδι με σφαίρα: μπάλα, τρόπα ,β)παιχνίδι με λίθους: 

πετροπόλεμο, πεντέλιθα,γ) παιχνίδι με τροχό: τροχός, κύκλιντρο, δ)τυχερά παιχνίδια: 

εννιάδα, διαγραμμισμός,ε)ομαδικά παιχνίδια: αμπάριζα, κρυπτίνδα, ζ)χαλκήμυία( 

τυφλόμυγα), η)παιχνίδια με σκοινί: αιώρα, σχοινάκι και θ)παιχνίδια με αντικείμενα: 

κώνος, πένταυρον. Η κούκλα μάλιστα έχει τις ρίζες της στην Ελλάδα πριν 2500 

χρόνια πιθανόν στη Βοιωτία, η λεγόμενη παγγόνα. 

      Στα κλασικά χρόνια το παιχνίδι εμφανίζεται εντονότερα στις ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Ακόμα και στη Σπάρτη, όπου η αγωγή ήταν αυστηρή, το παιχνίδι 

δεν έχασε την εξέχουσα θέση του. Τα παιδιά έπαιζαν το πένταθλο που βασιζόταν σε 

απλές ασκήσεις αλμάτων και δρόμων και κατέληγε σε σφαιριστικά παιχνίδια. 



      Την περίοδο του Μεσαίωνα η εκπαίδευση περιορίστηκε στα μοναστήρια και οι 

θεοκρατικές αντιλήψεις της εποχής προωθούσαν την πεποίθηση ότι πρέπει να 

ασκείται η ψυχή κι όχι το σώμα. Έτσι το παιχνίδι θεωρούνταν ανώφελο, ενώ 

παράλληλα απαγορεύθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. 

   Την εποχή του Βυζαντίου δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για τη θέση του παιχνιδιού 

στην κοινωνία, πιθανόν λόγω της καθαρά εκκλησιαστικής εκπαίδευσης της περιόδου 

ενώ κατά την Τουρκοκρατία μερικά από τα παιχνίδια των παιδιών ήταν το κυνηγητό, 

ο πετροπόλεμος, το κουτσό, η τυφλόμυγα. Την περίοδο του παγκοσμίου πολέμου το 

παιχνίδι δεν είχε ιδιαίτερη θέση στη ζωή των παιδιών, όταν η εύρεση φαγητού 

αποτελούσε καθημερινό άθλο. 

     Στην εποχή της Αναγέννησης στην Ευρώπη, ο μεταρρυθμιστής Λούθηρος έδωσε 

το σύνθημα για άθληση. Την εποχή εκείνη εμφανίστηκαν και τεχνικά παιχνίδια όπως 

τάβλι και σκάκι. Με την επίδραση του ρομαντικού κινήματος του 18ου αιώνα, ήρθε 

ξανά στο προσκήνιο το παιχνίδι. Ο J.J.Rousseau (1712-1778) διακήρυσσε την 

επιστροφή στη φυσική ζωή και στο παιχνίδι και πίστευε ότι το παιχνίδι ήταν 

δικαίωμα του παιδιού για να εξερευνήσει τον φυσικό κόσμο, στον οποίο ανήκει. 

     Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός παιδαγωγός J.Dewey (1869-1952) υποστήριξε ότι 

τα παιχνίδια και οι χειροτεχνικές παιγνιώδεις απασχολήσεις είναι οι καλύτεροι 

σκοποί της αγωγής για την παιδική ηλικία. 

5.3 Σημαντικές θεωρίες αρχαίων φιλοσόφων 

    Μέσα από το παιχνίδι εδώ και χιλιάδες χρόνια τα παιδιά ψυχαγωγούνται, 

αυτοδιαπαιδαγωγούνται, ανταγωνίζονται σωστά με τα συνομήλικα τους, μαθαίνουν 

να πειθαρχούν, διαμορφώνουν χαρακτήρα, δημιουργούν προσωπικότητα και 

κοινωνικοποιούνται. Διάφοροι επιστήμονες με στόχο να ερμηνεύσουν τη φύση και τη 

σημασία του παιχνιδιού, ανέπτυξαν πολλές θεωρίες. Οι πρώτοι Έλληνες φιλόσοφοι 

που κατανόησαν την μεγάλη αξία του παιχνιδιού ήταν ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο 

Αναξαγόρας, ο Πλούταρχος και ο ιατροφιλόσοφος Γαληνός. 

5.3.1 Η θεωρία του Πλάτωνα 

 Ο Πλάτωνας θεώρησε, το παιχνίδι μέσο αγωγής, αυτογνωσίας και 

καλλιέργειας του παιδιού. Είπε ότι: «Έλληνες αεί παίδες εστέ». Παρατήρησε πως η 

ηλικία μεταξύ 3-6 ετών χαρακτηρίζεται έντονα από το παιχνίδι και για αυτό το λόγο 



θα έπρεπε οι παιδαγωγοί να παρατηρούν τα παιχνίδια των παιδιών, εφόσον μέσα από 

αυτά είναι δυνατόν να αναπτύσσουν ικανότητες. Στο έργο του Πολιτεία ανέφερε ότι 

τα παιδιά θα πρέπει να διδάσκονται μέσα από το παιχνίδι και έτσι πίστευε πως θα 

μπορέσουν να ανταποκριθούν σωστά σε κάποιο επάγγελμα στο μέλλον.  

5.3.2 Η θεωρία του Αριστοτέλη 

 Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι το παιχνίδι συμβάλλει στην ψυχική και 

πνευματική προαγωγή του παιδιού, ενώ παράλληλα αναπτύσσει τη δημιουργικότητα 

του. Συμβούλευε τους γονείς να προτείνουν στα παιδιά να παίζουν πρωτότυπα 

παιχνίδια, για να αφοσιώνονται σ’ αυτά και να ενοχλούν λιγότερο και ταυτόχρονα να 

αναπτύσσουν δημιουργική φαντασία. 

5.3.3 Σωκράτης και Σόλων 

 Ο Σωκράτης και ο Σόλων τόνισαν τη μεγάλη 

σημασία του παιχνιδιού για τη σωματική και πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου. 

5.3.4 Αναξαγόρας 

 Κατά τον Πλούταρχο, ο φιλόσοφος Αναξαγόρας ζήτησε τη μέρα 

που θα πεθάνει, να μην τον κηδέψουν με τιμές, αλλά να αφήσουν τα παιδιά να 

σχολάσουν από τα μαθήματά τους και να παίξουν. 

 

 



5.3.5Ιπποκράτης 

 Ο Ιπποκράτης συμβούλευε τους μεγάλους να τρέχουν με τον κρίκο, 

(το σημερινό στεφάνι, το τσέρκι), για να διατηρήσουν τη φόρμα τους και τους 

μικρούς για να παίξουν. 

5.3.6 Πολυδεύκης 

  Ο Πολυδεύκης στο «Ονομαστικό» του περιγράφει πενήντα 

ομαδικά παιγνίδια και αναφέρεται σε παιγνίδια που έπαιζαν τα αγόρια και αυτά που 

έπαιζαν κορίτσια. Στα υπαίθρια ομαδικά παιγνίδια, όπως κυνηγητό, κρυφτό, τόπι, 

στεφάνι, κότσια, σβούρα, έπαιζαν αγόρια. Τα κορίτσια παίζανε μέσα στο σπίτι με 

πήλινες ή κέρινες «πλαγγόνες» (κούκλες),που τις έντυναν με ρούχα. Ακόμα έπαιζαν 

με τόπια, στεφάνια, μικροσκοπικά είδη νοικοκυριού. 

5.3.7 Πλούταρχος και Γαληνός 

 Ο Πλούταρχος και ο ιατροφιλόσοφος Γαληνός 

έγραψαν πολλά έργα για από τον παιδαγωγικό ρόλο των παιχνιδιών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

6.1 Ιστορική αναδρομή 

    Η βιωματική προσέγγιση της μάθησης( γνωστή και ως προσέγγιση project ή 

βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία ή πραξιακή προσέγγιση) ξεκίνησε από τις αρχές 

του αιώνα μας(Rawcliffe,1924, Bruner,1930) και έχει τις ρίζες της στο έργο των 

Dewey, Kilpatrick, Bruner,Vygotsky, και Piaget(Kaltz&Chard1993, 1995). Η 



προσέγγιση αυτή αποτέλεσε βασικό μέρος των αγγλικών infant schools ,της «ανοιχτής 

εκπαίδευσης» στην Αμερική, κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970,ενώ μοιάζει με την 

σύγχρονη αναπτυξιακή-αλληλεπιδραστική προσέγγιση Bank Street. 

     Μέσα στα χρόνια ποικίλες παραλλαγές αυτής της προσέγγισης έχουν 

χρησιμοποιηθεί από παιδαγωγούς σε διάφορες χώρες. Τελευταία έχει παρατηρηθεί ένα 

νέο ενδιαφέρον  για την χρήση της ιδιαίτερα στην προσχολική και πρωτοσχολική 

ηλικία, καθώς περιλαμβάνει  δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να  συνεισφέρουν 

παιδιά με διαφορετικές ικανότητες( Kaltz&Chard, 1995). 

     Όπως είναι γνωστό άλλωστε  το σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης( γνωστό και ως 

projectή σχέδιο εργασίας) αναφέρεται ως προσέγγιση, για να τονιστεί το γεγονός ότι 

αποτελεί ένα μέρος του προγράμματος της προσχολικής αγωγής, και όχι μια διδακτική 

μέθοδο ή μοντέλο(Kaltz&Chard, 1993). 

6.2 Τι είναι η βιωματική προσέγγιση της μάθησης; 

   Με τον όρο βιωματική μάθηση εννοούμε τη διαδικασία οικειοποίησης της γνώσης 

μέσω  της εμπειρίας και της αναζήτησης προσωπικού νοήματος σε αυτή. Η βιωματική 

προσέγγιση της είναι η σε βάθος μελέτη ενός θέματος από ένα ή περισσότερα παιδιά.  

    Μέσα από αυτή την προσέγγιση  τα παιδιά βοηθούνται να κατανοήσουν καλύτερα 

γεγονότα και φαινόμενα του περιβάλλοντος τους που αξίζουν να τύχουν της προσοχής 

τους. Κατά τη διάρκεια του σχεδίου εκπαιδευτικής δράσης τα παιδιά ενθαρρύνονται να 

παίρνουν αποφάσεις και να κάνουν επιλογές, συνήθως σε συνεργασία με τους 

συνομηλίκους τους και με τη βοήθεια της παιδαγωγού( Katz,1998). 

      Η θεωρία της βιωματικής μάθησης δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που παίζει η 

εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης, καθώς και στους δεσμούς μεταξύ της σχολικής 

τάξης, της καθημερινής ζωής των μαθητών και της κοινωνικής πραγματικότητας. Οι 

τρεις μεγάλες παραδόσεις της βιωματικής μάθησης προέρχονται από τους Dewey, 

Lewin  και Piaget. 

 Ο Dewey  από τη φιλοσοφική προοπτική του πραγματισμού επεσήμανε από το 

1938 τη σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση και την εμπειρία, διακηρύσσοντας 

την πεποίθησή του ότι κάθε γνήσια μορφή εκπαίδευσης γεννιέται από την 

εμπειρία. Παραφράζοντας το απόφθεγμα του Λίνκολν για τη δημοκρατία 

υποστήριξε ότι η εκπαίδευση είναι «απ’ την εμπειρία, για την εμπειρία και 

μέσω της εμπειρίας». 

 

 Η δεύτερη μεγάλη παράδοση της βιωματικής μάθησης προέρχεται από το χώρο 

της δυναμικής της ομάδας. Ο  Lewin  με την εργασία του στη δυναμική των 

ομάδων, καθώς και η μεθοδολογία της έρευνας-δράσης ανέδειξαν την αξία της 

υποκειμενικής προσωπικής εμπειρίας στη μάθηση.  



 Η Τρίτη μεγάλη παράδοση προέρχεται από τη συνεισφορά του Piaget  και 

έγκειται στην περιγραφή της μάθησης, ως μιας διαδικασίας αλληλεπίδρασης 

μεταξύ του προσώπου και του περιβάλλοντος. 

    Παράλληλα βέβαια η βιωματική μάθηση ανταποκρίνεται στην ανάγκη ανάπτυξης 

του συνόλου της προσωπικότητας του ατόμου και όχι μόνο στην βελτίωση της 

νοητικής του ικανότητας. Επομένως ο όρος βιωματική μάθηση αναφέρεται τόσο στο 

περιεχόμενο και τις παιδαγωγικές μεθόδους της μαθησιακής διαδικασίας, όσο και στο 

κλίμα και την αλληλεπίδραση της σχολικής τάξης. 

   Αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης που επεκτείνεται πέρα από τα 

θρανία, τα σχολικά βιβλία, τη μετωπική διδασκαλία και την απομνημόνευσή της 

"ύλης". Πλέον τα παιδιά μπορούν να  βιώσουν και να πραγματοποιήσουν μέσα από 

έρευνα και αναστοχασμό διάφορων ειδών θέματα, φαινόμενα και γεγονότα που τα 

απασχολούν, μετατρέποντας  αυτομάτως έτσι την θεωρία σε πράξη και ανακάλυψη 

προς κάτι νέο και καινοτόμο. 

6.3 Τι στόχους  πρεσβεύει η βιωματική προσέγγιση; 

    Οι στόχοι που θέτουμε με τη βιωματική προσέγγιση της μάθησης είναι να 

βοηθήσουμε τα παιδιά ώστε, σύμφωνα με τις Katz&Chard(1995): 

1. Να αναπτυχθούν ολόπλευρα( νοητικά, γλωσσικά, κοινωνικά, συναισθηματικά 

και κινητικά) 

2. Να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες, όπως το να μάθουν πώς να 

επιλύουν προβλήματα, να εκφράζονται με διάφορους τρόπους, να περιμένουν 

τη σειρά τους, να συνεργάζονται και να λύνουν τις διαφορές τους.  

3. Να αναπτύξουν την φαντασία και την δημιουργικότητα τους. 

4. Να κάνουν επιλογές( με τι θα ασχοληθούν, πότε, που, με ποιους κ.ο.κ.), ώστε 

να μάθουν να λειτουργούν αυτόνομα. 

5. Να νιώσουν υπεύθυνα, αλλά και να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό 

τους και στους άλλους και 

6. Να αισθανθούν ικανοποίηση για τη συμβολή τους σε ένα κοινό έργο. 

6.4 Ποιος ο ρόλος της παιδαγωγού και των γονέων ; 

Ρόλος της παιδαγωγού 

 Να βοηθήσει τα παιδιά στον προγραμματισμό του σχεδίου εκπαιδευτικής 

δράσης 

 Να δουλεύει μαζί τους, να τους προτείνει πηγές, βρίσκοντας έτσι τα 

κατάλληλα υλικά γα τις δραστηριότητες ή να τους τα προμηθεύει η ίδια 

 Να συνεργάζεται με τα νήπια και να τα διευκολύνει, κάνοντας τους 

προτάσεις, ερωτήσεις κλπ. 

 Να τα παρατηρεί, καθώς μαθαίνουν και συναναστρέφονται με άλλα άτομα και 

να καταγράφει την πρόοδό τους 



 Να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών, δημιουργώντας τους 

προκλήσεις και ευκαιρίες ανάλογα με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα 

τους. 

 Τέλος να αξιολογήσει το έργο εκπαιδευτικής δράσης, την πορεία του, τα 

αποτελέσματα του, καθώς και τη συμβολή σε αυτό τόσο των νηπίων όσο της 

δικής της. 

Ρόλος των γονέων 

      Η συμβολή των γονέων όσον αφορά τα σχέδια εκπαιδευτικής δράσης είναι 

αρκετά ενεργή, καθώς οι γονείς έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, φέρνοντας στην τάξη αντικείμενα, βιβλία ή τις συλλογές 

τους, μιλώντας για το επάγγελμα τους ή ένα χόμπι τους, συμπληρώνοντας 

ερωτηματολόγια που θα βοηθήσουν την παιδαγωγό να αποκτήσει επιπλέον 

πληροφορίες ως προς το τι μπορεί να ενδιαφέρει το παιδί σχετικά με το συγκεκριμένο 

σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης. 

     Όλη αυτή η διαδικασία φέρνει πιο κοντά τους γονείς με τα παιδιά, περνώντας 

δημιουργικό χρόνο μαζί τους, παρατηρώντας την πρόοδο τους  στο συγκεκριμένο 

κομμάτι και νιώθοντας έτσι ικανοποίηση και ενθουσιασμό ,διότι τα παιδιά μαθαίνουν 

και ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα μέσα από τις συγκεκριμένες 

δραστηριότητες. 

6.5 Πως γίνεται η επιλογή των θεματικών προσεγγίσεων; 

     Ερέθισμα για το ξεκίνημα ενός σχεδίου εκπαιδευτικής δράσης μπορεί να αποτελέσει 

η πρόταση ενός παιδιού ή της παιδαγωγού σε συνεννόηση με τα παιδιά, ενός γονέα, 

κάποιο γεγονός ή πρόβλημα κ.ο.κ. Στην αρχή όταν τα παιδιά δεν είναι ακόμα 

εξοικειωμένα με τα σχέδια εκπαιδευτικής δράσης, μπορεί να προτείνει η παιδαγωγός 

κάποια πιθανά θέματα, από τα οποία στη συνέχεια έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν 

τα νήπια. 

     Όταν η εργασία με τα σχέδια εκπαιδευτικής δράσης είναι πρωτόγνωρη για την 

παιδαγωγό και τα παιδιά καλό είναι το θέμα που επιλέγεται: α) να σχετίζεται με τις 

εμπειρίες των παιδιών, β) οι εξερευνήσεις σχετικά με αυτό να μπορούν να γίνουν μέσα 

στην τάξη παρά έξω απ’ αυτή, γ) να αφορά τη μελέτη πραγματικών αντικειμένων και 

όχι αφηρημένων, δ)να υπάρχει δυνατότητα να διαρκέσει για ένα χρονικό διάστημα, ε) 

να προσφέρει ευκαιρίες συνεργασίας ανάμεσα στα παιδιά και στ) να μπορούν να 

συνεισφέρουν σε αυτό οι γονείς(Katz&Chard,1993). 

     Ο Dearden(1983) προτείνει ορισμένα κριτήρια για την επιλογή θέματος ενός 

σχεδίου εκπαιδευτικής δράσης, τα οποία είναι: α) η άμεση σχέση του με την 

καθημερινή ζωή των παιδιών, β)η σύνδεση του με το συνολικό πρόγραμμα,  και γ) η 

αξία του στην προετοιμασία των παιδιών για τη ζωή τους αργότερα. 



      Τα σχέδια εκπαιδευτικής δράσης διαρκούν από μερικές μέρες ή εβδομάδες μέχρι 

μερικούς μήνες, και ολοκληρώνονται όταν εξαντληθεί το ενδιαφέρον των παιδιών και 

των παιδαγωγών. 

6.6 Εφαρμογή της βιωματικής προσέγγισης της μάθησης 

     Η διαδικασία που ακολουθείται σε ένα σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης, σύμφωνα με 

τουςKatz&Chard( 1993),(1995), Lee-Keenan&Nimo (1995) και Coltman&Whitebread 

(1998) είναι οι εξής: 

      1.Το σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης εισάγεται με ένα γεγονός ή μια δραστηριότητα 

που θα προκαλέσει το ενδιαφέρον των παιδιών και θα τα οδηγήσει να δουλέψουν πάνω 

σε ένα θέμα. Η εισαγωγή μπορεί να γίνει  με συζήτηση, παρουσίαση εικόνων ή 

διαφανειών, μια επίσκεψη, ένα ομαδικό παιχνίδι κλπ. 

      2.Τα παιδιά και η παιδαγωγός μοιράζονται τις ιδέες και τις γνώσεις τους για το 

θέμα μέσα από τη συζήτηση, το συμβολικό παιχνίδι, τη ζωγραφική κλπ. Σε αυτή την 

φάση έχουν και οι γονείς την δυνατότητα να συμμετέχουν στο σχέδιο εκπαιδευτικής 

δράσης, προτείνοντας τρόπους ή δραστηριότητες τις οποίες μπορούν οι ίδιοι να 

υλοποιήσουν και να πάρουν μέρος. 

      3.Έπειτα η παιδαγωγός μπορεί να καταγράψει όλες τις προτάσεις σε μικρές κάρτες, 

να τις ταξινομήσει ανάλογα με τις υποενότητες τους και  στη συνέχεια να φτιάξει ένα 

ιστόγραμμα  σε ένα μεγάλο χαρτί με όλες τις προτάσεις. 

      4.Οι ερωτήσεις και οι ιδέες των παιδιών τα ωθούν σε δραστηριότητες, οι οποίες 

μπορούν να επαναλαμβάνονται με διαφορετικούς στόχους κάθε φορά, και να 

περιλαμβάνουν συμβολικό παιχνίδι, γλωσσικές, κινητικές, εικαστικές και μουσικές 

δραστηριότητες, δραματοποίηση, επισκέψεις ατόμων στην τάξη, εκπαιδευτικούς 

περιπάτους κλπ.        

      5.Καθ’ όλη την διάρκεια του σχεδίου εκπαιδευτικής δράσης  γίνονται διαλλείματα 

ενημέρωσης όπου τα παιδιά μοιράζονται μεταξύ τους ερωτήσεις, απαντήσεις και 

λύσεις, και αυτές συγκρίνονται με τις αρχικές τους ιδέες και τις ιδέες της παιδαγωγού, 

ενώ διαρκώς συμβουλεύονται το ιστόγραμμα και αξιολογούν τη μέχρι τότε πρόοδο του 

σχεδίου εκπαιδευτικής δράσης. 

       6. Σε κάποια φάση το σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης πρέπει να ολοκληρωθεί. Την 

απόφαση για την ολοκλήρωση του σχεδίου εκπαιδευτικής δράσης παίρνει η 

παιδαγωγός σε συνεννόηση με τα παιδιά. Έπειτα προτρέπει να χρησιμοποιήσουν  έναν 

συμβολικό τρόπο, για να αναπαραστήσουν και να ανακεφαλαιώσουν όσα έμαθαν κατά 

την διάρκεια του σχεδίου εκπαιδευτικής δράσης(π.χ. έκθεση των έργων των παιδιών, 

των πινάκων ή των φωτογραφιών με τα αποτελέσματα του σχεδίου εκπαιδευτικής 

δράσης, η δραματοποίηση, θεατρική παράσταση κλπ.).Μοιράζοντας έτσι τις 

ανακαλύψεις τους με άλλους(γονείς, παιδιά άλλων τάξεων ή μέλη της κοινότητας). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο 

Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΝΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ ΟΙ 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΟΥΣ 

7.1 Ανάγκη ανάπτυξης προγραμμάτων προσχολικής αγωγής 

     Τα τελευταία χρόνια είναι εμφανήςη αύξηση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την 

προσχολική αγωγή, η οποία, μεταξύ άλλων, αποτελεί απόρροια: α)του αυξανόμενου 

αριθμού των εργαζόμενων μητέρων αλλά και των μονογονεϊκών οικογενειών, β)της 

ανικανότητας της πυρηνικής οικογένειας να προσφέρει επαρκή κοινωνικά ερεθίσματα 

στα παιδιά, γ) της έλλειψης ευκαιριών των παιδιών για παιχνίδι, ιδιαίτερα στις μεγάλες 

πόλεις και δ) των πορισμάτων της ψυχολογίας, σχετικά με την επιρροή του 

περιβάλλοντος στην ανάπτυξη της νοημοσύνης, τη μεγαλύτερη επίδραση του κατά 

αρχικά στάδια της ανάπτυξης των παιδιών, και τις καταστροφικές συνέπειες στον 

εγκέφαλο από την έλλειψη κατάλληλων ερεθισμάτων κατά τα πρώτα χρόνια της 

ζωής(Βοσνιάδου,1993 /Ζαχαρενάκης,1993/Nash, 1997/David, 1998/Ζαφρανά & 

Ζαφρανά,1998/Lindsey,1998/99). 

   Μέρος αυτού του ενδιαφέροντος αποτελεί η δημιουργία προγραμμάτων για την 

προσχολική ηλικία. Η ανάπτυξη αυτή επηρεάζεται από: α) διάφορους κοινωνικούς, 

οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες(π.χ. αυξημένο ωράριο στα ολοήμερα 

νηπιαγωγεία ως λύση για τις εργαζόμενες μητέρες),β)ποικίλες θεωρίες για την 

ανάπτυξη και τη μάθηση(π.χ. συμπεριφοριστικές, ψυχοδυναμικές, αναπτυξιακές)και γ) 

διάφορες σχετικές έρευνες. 

     Συγκεκριμένα υπάρχουν δύο κατηγορίες προγραμμάτων προσχολικής ηλικίας. Στην 

πρώτη περίπτωση ανήκουν τα λεγόμενα «τυπικά» ή «άκαμπτα» προγράμματα, στα 

οποία ακολουθείται αυστηρά ο προγραμματισμός, είναι δηλαδή δεσμευτικά για την 

παιδαγωγό, και αποκλείονται οι αναδυόμενοι στόχοι και δραστηριότητες. Στην δεύτερη 

περίπτωση ανήκουν τα «ευέλικτα» προγράμματα, στα οποία ο προγραμματισμός 

αποτελεί την πυξίδα, και υπάρχει η δυνατότητα για αναδυόμενους στόχους και 

δραστηριότητες, καθώς και για προσαρμογή του προγράμματος στη συγκεκριμένη 

ομάδα παιδιών (Φράγκος, 1984/ Παπάς, 1990/ Βρεττός & Καψάλης, 1997/ Κιτσαράς, 

1998). 

      Στα πρώτα προγράμματα, τα λεγόμενα και παραδοσιακά, δίνεται έμφαση στη 

διδακτέα ύλη, ενώ στα δεύτερα, τα λεγόμενα και σύγχρονα ή κουρίκουλα δίνεται 

έμφαση σε σαφείς τεκμηριωμένους στόχους. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, σύμφωνα 

με τον Χρυσαφίδη(1992), αναπτύσσονται δύο κατηγορίες προγραμμάτων: α) μια 

κατηγορία ψυχολογικής κατεύθυνσης, στην οποία διατυπώνονται διδακτικοί στόχοι, με 

βάση τα πορίσματα της εξελικτικής ψυχολογίας, μεταβάλλοντας τις δραστηριότητες 

του νηπιαγωγείου σε μια συνεχή εξάσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, και β) μια 

κατηγορία κοινωνιολογικής κατεύθυνσης, στην οποία στόχος είναι η ολόπλευρη 



ανάπτυξη των παιδιών, στα πλαίσια μιας διαδικασίας αυτοκαθορισμού και 

δημιουργικής παρουσίας στην κοινωνική ομάδα. 

7.2 Το πρόγραμμα προσχολικής αγωγής του Frobel 

Ο Frobel ως «πατέρας» της προσχολικής αγωγής έθεσε νέες 

βάσεις για την αγωγή των νηπίων. Το σχολείο με την μεγαλύτερη εξάπλωση ήταν ο 

νηπιακός κήπος ή νηπιαγωγείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1837 στη Γερμανία από 

τονFrobel(1782-1852). ΟFrobel θεωρείται ο ιδρυτής της προσχολικής αγωγής και ο 

θεμελιωτής της διδακτικής μεθοδολογίας των νηπίων( Williams, 1992/ Χαρίτος, 

1998).Και αυτό, όχι μόνο διότι ήταν ο πρώτος που σχεδίασε ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα προσχολικής παιδαγωγικής, το οποίο εφάρμοσε σε ειδικό εκπαιδευτικό 

ίδρυμα, αλλά διότι εισήγαγε το παιχνίδι ως βασικό μέσο διδασκαλίας και έδειξε ότι τα 

παιδιά έχουν ανάγκη από πολλές εμπειρίες για να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τον 

κόσμο( Williams, 1992/Σμαράγδα-Τσιαντζή, 1995/ Curtis, 1998/ Χαρίτος, 1998). 

     Υπήρξε ρομαντικός παιδαγωγός και φιλόσοφος και επηρεάστηκε από την 

Υπερβατολογική φιλοσοφία του I.Kant, η οποία υποστήριζε ότι «Το θεϊκό ενυπάρχει 

στον άνθρωπο». ΟFrobelθεωρούσε το παιχνίδι ως μια δασκαλοκεντρική διαδικασία, 

μιμητική ,που περιστρέφεται γύρω από ένα προκαθορισμένο περιεχόμενο, αλλά ως μια 

μορφή δημιουργικής δραστηριότητας που εκφράζει τις αναδυόμενες δυνατότητες των 

παιδιών και αντικατοπτρίζει το συγκεκριμένο τρόπο που μαθαίνουν( Williams, 1992). 

       Διαφοροποίησε μάλιστα το παιχνίδι από την εργασία. Όρισε το παιχνίδι ως τη 

διαδικασία στην οποία συμμετέχουν τα παιδιά, όταν τα ίδια ξεκινούν μια 

δραστηριότητα , και την εργασία ως την ενασχόληση με μια δραστηριότητα την οποία  

τους έχει υποδείξει ένας ενήλικος(Bruce,1997).Ο Frobelπίστευε ότι το σχολείο πρέπει 

να ενθαρρύνει τη φυσική ανάπτυξη των μικρών παιδιών, τα οποία έβλεπε ως 

«λουλούδια» σε έναν κήπο που θα άνθιζαν μόνον αν τα φρόντιζαν κατάλληλα. Μια 

βασική ιδέα του ήταν το πιστεύω του ότι πριν σχηματιστούν οι έννοιες στο μυαλό του 

παιδιού , πρέπει να προηγηθούν οι εντυπώσεις, οι απόψεις, οι αντιλήψεις και οι 

εμπειρίες που σχετίζονται με αυτές τις έννοιες(Χαρίτος,1998). 

       Το πρόγραμμα του περιελάμβανε δραστηριότητες με τα «δώρα»(υλικά 

κατασκευασμένα από τονFrobel, όπως ξύλινες σφαίρες, κύβοι, κύλινδροι κ.α., τα οποία 

έπρεπε να χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά με τον τρόπο που τους υποδείκνυε η 

παιδαγωγός, χωρίς να αλλάζει η δομή αυτών των υλικών)και τις «εργασίες» ή 



«ασχολίες» ή «απασχολήσεις»( δραστηριότητες που επινόησε ο Frobel, όπως 

κατασκευές από πηλό, χαρτοκοπτική, χαρτοδιπλωτική, ξυλογλυπτική, κατασκευή 

κομπολογιών με χάντρες, κέντημα κ.α., οι οποίες πραγματοποιούνταν με 

συγκεκριμένες οδηγίες, αλλά δινόταν η δυνατότητα στα παιδιά να επέμβουν στα υλικά 

και να δημιουργήσουν νέα πράγματα. 

     Με τα δώρα καλλιεργούνταν, σύμφωνα με τον Frobel, η όραση, οι κινητικές 

δεξιότητες και ο προφορικός λόγος, και με τις εργασίες, οι κινητικές δεξιότητες και 

αυξανόταν η μυϊκή δύναμη. Εκτός από αυτές τις δραστηριότητες, τα παιδιά 

ασχολούνταν με την μελέτη της φύσης, την κηπουρική, την φροντίδα των κατοικίδιων 

ζώων, τα τραγούδια, τις ιστορίες, τη φυσική και την αισθητηριακή αγωγή, την 

ανάγνωση και την αριθμητική(Spoker&Brown, 1993/ Χαρίτος, 1998).Βάση για κάθε 

είδους μάθηση, σύμφωνα με τον Frobel, ήταν οι τρεις μορφές γνώσης: α)της 

ζωής(φροντίδα ζώων, κηπουρική, δουλειές του σπιτιού), β)των μαθηματικών 

(γεωμετρικά σχήματα, παιχνίδι με οικοδομικό υλικό) και γ) της ομορφιάς( κίνηση, 

μουσική)(Nourot, 1993). 

7.3 Το πρόγραμμα προσχολικής αγωγής της Montessori 

  Μια από τις πρώτες γυναίκες γιατρούς της Ιταλίας. Η μητέρα της 

προσχολικής εκπαίδευσης. Η Montessori ήταν γιατρός, ασχολήθηκε με την προσχολική 

εκπαίδευση και συγκεκριμένα με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Έτσι ίδρυσε  το 1907 στη 

Ρώμη το « Σπίτι του Παιδιού» → «Casa dei Bambini», για παιδιά ηλικίας 2-6 ετών, στο 

οποίο δοκίμασε το πρόγραμμα της και με τυπικώς ανεπτυγμένα παιδιά. Επιπλέον 

ίδρυσε και μια σχολή, στην οποία εκπαιδεύονταν παιδαγωγοί στη μέθοδο της, καθώς 

και ένα Διεθνές Κέντρο Παιδαγωγικών Σπουδών( Βαληνάκη, 1997).  

      Μετά το θάνατο της το 1925, ο γιος της υπηρέτησε ως πρόεδρος της Διεθνούς 

Μοντεσσοριανής Ένωσης και συνέχισε να διαδίδει τη μέθοδο και τις ιδέες της μέχρι το 

1981 που πέθανε και αυτός, και έκτοτε έχει αναλάβει ο εγγονός της, ο οποίος δεν 

ασχολείται τόσο ενεργά(Chatin-McNichols,1992).Toπρόγραμμα της Montessoriήταν το 

πρώτο που διαδόθηκε ευρέως και ίσως για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ όλα τα 

άλλα. 

       Η Montessoriστήριξε το πρόγραμμα της την άποψη ότι τα παιδιά μπορούν να 

μάθουν, όταν τους δοθεί η ελευθερία να προοδεύσουν με το δικό τους ρυθμό σε ένα 

καλά οργανωμένο περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει έναν ελκυστικό χώρο και 

πλούσια υλικά(Lewis, 1997). Υπήρξε  πρωτοπόρος στην τοποθέτηση  παιδιών μικτών 



ηλικιών, καθώς πίστευε ότι τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να βοηθούν τα μικρότερα  

και να αποτελούν πρότυπα γι’ αυτά, ενώ  συγχρόνως όλα τα παιδιά επωφελούνται από 

την ποικιλία των ηλικιών(Lewis, 1997). 

      Η διδασκαλία σε μια μοντεσσοριανή τάξη είναι κατά κύριο λόγο εξατομικευμένη , 

ώστε το κάθε παιδί να δουλεύει με το δικό του ρυθμό και το γρήγορο παιδί να μην 

καθυστερείται από το αργό ή το αργό να μην προσπαθεί να φτάσει το 

γρήγορο(Montessori, 1997). Για αυτό το λόγο οι ομαδικές δραστηριότητες είναι 

ελάχιστες .Τα παιδιά μαθαίνουν πολλά από το περιβάλλον τους ,το οποίο είναι 

προκατασκευασμένο, τακτικό και αισθητικά ευχάριστο. 

      Τα υλικά τοποθετούνται στο χώρο για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η παιδαγωγός 

αρχικά εισάγει τα παιδιά στο προκατασκευασμένο περιβάλλον και έπειτα εκείνα 

μπορούν να κινηθούν σε αυτό ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους(Lindauer, 

1993/ Humphryes, 1998).Τα υλικά είναι επίσης αισθητικά ωραία και προκαλούν το 

ενδιαφέρον των νηπίων, ενώ το καθένα από αυτά είναι σχεδιασμένο για μια 

συγκεκριμένη χρήση(Lindauer, 1993). 

      Η μέθοδος της Montessori στοχεύει 1)στην κινητική εκπαίδευση με σκοπό την 

αυτονομία, την ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας, την προσοχή και την ενίσχυση 

τωνκινητικών δεξιοτήτων, 2)στην αισθητηριακή εκπαίδευση που αποσκοπεί στην 

αναγνώριση των ομοιοτήτων και των διαφορών, στην παρατήρηση, στη σύγκριση, 

στην ταξινόμηση ,στην ενίσχυση της προσοχής και της κρίσης, 3)στην γλωσσική 

εκπαίδευση που έχει ως στόχο την προετοιμασία των παιδιών για την σωστή χρήση της 

γλώσσας και δίνει έμφαση στην ανάπτυξη του λεξιλογίου και τέλος 4) στη διδασκαλία 

της ανάγνωσης, της γραφής και των μαθηματικών η οποία προετοιμάζει τα παιδιά 

στους συγκεκριμένους τομείς. 

      Η Montessori που σεβόταν πολύ τα παιδιά ,πίστευε ότι το περιβάλλον πρέπει να 

προσαρμόζεται στις ανάγκες τους και να μοιάζει με το σπίτι τους(Montessori, 

1914/1965). Για αυτό το λόγο ο χώρος όπως τον περιέγραφε η ίδια περιλαμβάνει ένα 

βασικό δωμάτιο για τις δραστηριότητες με το διδακτικό υλικό ,μια αίθουσα υποδοχής 

και μια τραπεζαρία, ένα γυμναστήριο, έναν κήπο και ένα χώρο για ζώα. Επιπλέον τα 

έπιπλα είναι στις διαστάσεις των παιδιών και ελαφριά ώστε να μπορούν να τα 

μετακινήσουν με ευκολία( Lewis, 1997/Goffin, 1994). 

      Ο ρόλος της παιδαγωγού σε μια μοντεσσοριανή τάξη είναι να προετοιμάζει ένα 

περιβάλλον που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών. Η παιδαγωγός αποτελεί 

το παράδειγμα, τη βοηθό και το άτομο στο οποίο μπορεί να ανατρέξει το παιδί κατά τη 

διαδικασία της αυτοεκπαίδευσής του(Lindauer, 1993). Είναι μια επιδέξια 

παρατηρήτρια που επιδεικνύει στα παιδιά τη σωστή χρήση των υλικών και καθορίζει 

πότε είναι έτοιμα να προχωρήσουν  σε πιο σύνθετες δραστηριότητες. Σέβεται τα 

παιδιά, τα επιτηρεί και τα βοηθάει, όταν χρειάζεται, αλλά δεν τους επιβάλλει ποτέ 

τίποτα. Επιπλέον δεν τα διορθώνει ποτέ, διότι, αν το κάνει πιθανό να τα οδηγήσει σε 



μια αφύσικη προσπάθεια να με σκοπό να μάθουν την επιθυμητή απάντηση(Goffin, 

1994). 

     Τα παιδιά αποκτούν κίνητρα από τις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται και 

όχι από τη σχέση τους με την παιδαγωγό(Lay-Dopyera&Dopyera, 1992).Το παιδί, 

σύμφωνα με την Montessori, είναι ένα κοινωνικό ον που εξερευνά ενεργητικά το 

περιβάλλον του, που μαθαίνει πώς να αναζητάει πληροφορίες, που έχει δυνατότητες 

και εσωτερικά κίνητρα για αυτοανάπτυξη, αυτοδιδασκαλία και 

αυτοεκπαίδευση(Lindauer, 1993). 

       Η σχέση παιδαγωγού-παιδιών, αλλά και των παιδιών μεταξύ τους, χαρακτηρίζεται 

από ζεστασιά, σεβασμό, θετική ενίσχυση και ανταπόκριση(Humphryes, 1998). Η 

ουσιαστική όμως σχέση σε μια μοντεσσοριανή τάξη δεν βρίσκεται ανάμεσα στο παιδί 

και την παιδαγωγό ή στα παιδιά μεταξύ τους, αλλά ανάμεσα στο παιδί και τα 

υλικά(Lewis, 1997). 

7.4 Το πρόγραμμα προσχολικής αγωγής του John Dewey(Bank Street) 

  Το πρόγραμμα αυτό ξεκινάει στις αρχές του 1900 και σχετίζεται 

με το προοδευτικό κίνημα για την εκπαίδευση και τις απόψεις του Dewey. Εκτός από 

τον Dewey όμως, επηρεάστηκε σύμφωνα με τους Shapiro και Mitcell (1992), 

Zimiles(1993) και Goffin(1994) και από α) τη δυναμική ψυχολογία του Freud και των 

συνεχιστών του, όπως η Anna Freudκαι ο Eriskon, β)τους αναπτυξιακούς ψυχολόγους 

που ασχολήθηκαν με τη νοητική ανάπτυξη, όπως ο Piaget, ο Lewin και ο Vygotsky και 

γ)θεωρητικούς και πρακτικούς παιδαγωγούς, όπως η Isaacs, η Mitchellκαι η Pratt, οι 

οποίες είτε διαμορφώθηκαν από αυτούς τους ψυχολόγους είτε εφάρμοσαν την δική 

τους προσέγγιση. 

    Το πρόγραμμα άρχισε με τα προοδευτικά πειραματικά «nursery schools» της Νέας  

Υόρκης των ΗΠΑ. Το 1916 διαμορφώθηκε ένα Γραφείο Εκπαιδευτικών Πειραμάτων, 

ένας οργανισμός που ενίσχυε αυτό το πρόγραμμα για την προσχολική αγωγή και 

εκπαίδευε παιδαγωγούς. Ιδρύθηκε από την Mitchell η οποία θεωρούσε ότι η 

εκπαίδευση μπορεί να βελτιώσει την κοινωνία. Το 1930, το Γραφείο αυτό 

εγκαταστάθηκε στην οδό της Νέας Υόρκης Bank Street, από όπου πήρε και το όνομα 

του το πρόγραμμα. 

      Η ονομασία του προγράμματος , αναπτυξιακό-αλληλεπιδραστικό δίνει έμφαση 

στην μια περίπτωση στην ανάπτυξη και στην άλλη  στην αλληλεπίδραση που 



αναπτύσσει το παιδί με το περιβάλλον καθώς και στην ανάπτυξη ως αλληλεπίδραση 

μεταξύ νόησης και συναισθήματος, που δημιουργείται με την σχέση  ανάμεσα στο 

παιδί και το περιβάλλον του( DeVries&Kohlberg, 1987). 

      Τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος κατά τους Davidκαι Dombro (1992) 

και Saphiro και Mitchell (1992), είναι τα εξής:1) η παιδοκεντρική διδασκαλία, 2)η 

προσοχή στο μαθησιακό περιβάλλον, 3) η έμφαση στην ολόπλευρη ανάπτυξη του 

παιδιού και ιδίως στην  κοινωνικοσυναισθηματική, 4)η προσοχή που δίνεται στη 

διαδικασία παρά στο αποτέλεσμα και 5) η ευαισθησία στις ατομικές διαφορές και τις 

αναπτυξιακές διαδικασίες που αντανακλούν.  

     Οι βασικοί στόχοι σύμφωνα με τους DeVriesκαι  Kohlberg(1987), Shapiroκαι 

Mitchell(1992) και Zimiles(1993) είναι οι εξής:1) η ατομικότητα, 2)η 

κοινωνικοποίηση, 3)η ανάπτυξη των ικανοτήτων (αυτοεκτίμηση, εμπιστοσύνη στον 

εαυτό κ.α.) και 4) η αυτονομία. Οι ειδικοί στόχοι είναι:1)η ανάγκη του παιδιού να 

κατανοήσει το περιβάλλον του μέσα από την αλληλεπίδραση του με αυτό, 2)ο 

υποστηρικτικός ρόλος του παιχνιδιού ως μέσου απόκτησης εμπειριών, 3)η δημιουργία 

αυτοελέγχου και η αντιμετώπιση των εσωτερικών συγκρούσεων,4) η ενίσχυση της 

θετικής αυτοεικόνας και 5)η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας. 

    Η σχέση παιδιών-παιδαγωγού είναι μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

Προκειμένου να υλοποιηθεί  αυτή η σχέση αλλά και να διαρκέσει , η παιδαγωγός 

σύμφωνα με τους Biber(1977),Dombro(1992a) και Zimiles(1993) είναι απαραίτητο:1) 

να ακούει προσεκτικά τα παιδιά για να κατανοήσει τις ανάγκες τους, 2)να υποστηρίζει 

τα νήπια που αντιμετωπίζουν προβλήματα,3) να διαμορφώνει μια προσωπική σχέση με 

κάθε παιδί 5) να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τα νήπια. 

   Επίσης κατά τον Dombro(1992a)είναι σκόπιμο ο/η παιδαγωγός 1) να γνωρίζει κάθε 

παιδί προσωπικά ,2) να θέτει κανόνες, 3)να μην διορθώνει τα παιδιά αλλά να ενισχύει 

την κατανόηση των εννοιών μέσα από το παιχνίδι και τις εμπειρίες τους, 4) να 

αποδέχεται το γεγονός ότι δεν μαθαίνουν όλα τα παιδιά τα ίδια πράγματα από μια 

δραστηριότητα και 5)να μαθαίνει πολλά για τα νήπια μέσα από την παρατήρηση. 

   Η τάξη έχει μια σαφή δομή και εύκολα κατανοητούς κανόνες που βοηθούν τα παιδιά 

να λειτουργούν αυτόνομα(Zimiles,1993). Το πρόγραμμα στηρίζεται στην ενεργητική 

μάθηση και προσφέρει πολλές δυνατότητες στα νήπια για να ρωτούν, να 

προγραμματίζουν, να πειραματίζονται, να ανακαλύπτουν, να κάνουν επιλογές, να 

βρίσκουν εναλλακτικούς τρόπους και να γνωρίζουν τον κόσμο. Η προσφορά αυτών 

των δυνατοτήτων στα παιδιά συνιστά μια δυναμική διαδικασία προγραμματισμού και 

λήψης αποφάσεων( Biber,1977/ De Vries&Kohlberg, 1987/Jablon, 1992a). 

     Ο χώρος της τάξης χαρακτηρίζεται το εργαστήριο για τη μάθηση του παιδιού και 

είναι διαμορφωμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε τα παιδιά να κινούνται ελεύθερα, να 

δουλεύουν μεμονωμένα και σε ομάδες, να επιλέγουν τα υλικά με τα οποία θα 

ασχοληθούν καθώς τις δραστηριότητες τους. 



   Χωρίζεται σε διαφορετικές γωνίες ανάλογα με τις ανάγκες και προτιμήσεις των 

παιδιών, σύμφωνα με τους Mitchellκαι Balaban (1992) είναι απαραίτητο να υπάρχει 

α)ένας χώρος για δημιουργικές εικαστικές δραστηριότητες, β)ένας άνετος χώρος με 

υλικό για ανάγνωση, γ) ένας μεγάλος χώρος, ώστε το παιδί να μπορεί να 

απομονώνεται, δ) ένας χώρος για τις συναντήσεις όλης της ομάδας και ε) ένας 

εξωτερικός χώρος.  

      Επιπλέον άλλοι χώροι που προσφέρουν πολλές ευκαιρίες στα νήπια είναι κατά τους 

Mitchellκαι Balaban(1992): 1) η γωνιά του οικοδομικού υλικού, 2)η γωνιά του 

μαραγκού 3)η γωνιά για το συμβολικό παιχνίδι, 4)η γωνιά του παιδαγωγικού υλικού 

και 5)η γωνιά με τα μικρά ζώα. 

   Τέλος βασικό κομμάτι του προγράμματος αποτελούν 1)η παρατήρηση και η 

καταγραφή της συμπεριφοράς των παιδιών καθώς σύμφωνα με την Dombro(1992c) 

βοηθάει τον/την παιδαγωγό να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με την προσωπικότητα 

του κάθε παιδιού, να κατανοήσει τα ενδιαφέροντα τους και να επιλύσει τυχόν 

προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν, 2)οι κανόνες  και η πειθαρχία που 

αποβλέπουν στην καθοδήγηση της συμπεριφοράς του παιδιού ώστε να γίνει αποδεκτή 

και 3) η αξιολόγηση, η οποία ενισχύει περαιτέρω τον προγραμματισμό των 

δραστηριοτήτων, τις ανάγκες που μπορεί να έχουν ορισμένα νήπια και την εκπλήρωση 

των στόχων του προγράμματος. 

7.5 Το πρόγραμμα προσχολικής αγωγής του J.Piaget (High Scope) 

  Το πρόγραμμα «Υψηλών Στόχων» (High Scope) 

στηρίζεται στη θεωρία του δομισμού. Δομισμός ή δομητισμός είναι ο όρος που 

χρησιμοποίησε ο Piagetγια να αποτυπώσει τη διαδικασία της αλλαγής που 

πραγματοποιείται στη σκέψη καθώς μαθαίνουν οι άνθρωποι. Η μάθηση, σύμφωνα με 

τον Piaget είναι μια ενεργητική διαδικασία, η οποία έχει ως βάση την κατανόηση και η 

γνώση που αποκτούμε ανασυγκροτείται με κάθε νέα ανακάλυψη(Waite-Stupiansky, 

1977) 

   Το πρόγραμμα « Υψηλών Στόχων» δημιουργήθηκε τη δεκαετία του ’60 στο 

Μίσιγκαν των ΗΠΑ και αρχικά διαμορφώθηκε για παιδιά από χαμηλά 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Συγκεκριμένα, το 1962, ο Weikart άρχισε το «Σχέδιο 

Δράσης για το Προσχολικό Κέντρο Perry», με σκοπό να ανακαλύψει τα αίτια και τον 

τρόπο βελτίωσης της συνεχιζόμενης αποτυχίας των μαθητών του Λυκείου της 

περιοχής, οι οποίοι ήταν από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Υλοποίησε ένα 

πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης στο προσχολικό κέντρο Perry,στο οποίο τέθηκαν οι 

βάσεις για το πρόγραμμα «Υψηλών Στόχων». 



     Οι βασικές αρχές του προγράμματος κατά τους Hohmann και Weikart(1995), 

Weikartκαι Schweinhart(1993) και Curtis(1998) είναι οι εξής: 1) Τα παιδιά οικοδομούν 

τη γνώση μέσα από την ενεργητική μάθηση, 2) Η ενεργητική μάθηση σχετίζεται με τις 

θετικές αλληλεπιδράσεις νηπίων-παιδαγωγού, 3)Το περιβάλλον του νηπιαγωγείου 

ασκεί μεγάλη επίδραση στη συμπεριφορά των παιδιών, 4) Πρέπει να υπάρχει μια 

καθημερινή διαδικασία που να ενισχύει την ενεργητική μάθηση, η οποία να 

περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την πράξη και την αξιολόγηση και 5) Η παιδαγωγός δεν 

έχει κάτι συγκεκριμένο να διδάξει στα παιδιά. Ακούει προσεκτικά τα σχέδια τους, τα 

βοηθάει κυρίως με εύστοχες ερωτήσεις  να τα υλοποιήσουν, τα ενθαρρύνει να επιλύουν 

προβλήματα, να παίρνουν αποφάσεις και να διαμορφώνουν την αυτονομία τους. 

    Σε ένα περιβάλλον στο οποίο προωθείται η ενεργητική μάθηση, τα παιδιά σύμφωνα 

με τους Hohmann&Weikart(1995):1) Εμπλέκονται με δραστηριότητες οι οποίες 

απορρέουν από τις προτιμήσεις τους, 2) Έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν υλικά και 

να αποφασίσουν πως θα τα επεξεργαστούν, 3) Ανακαλύπτουν ιδιότητες  των 

αντικειμένων, χρησιμοποιώντας το σώμα τους και τις αισθήσεις τους, και απαντούν 

έτσι στα ερωτήματα τους, ενώ ικανοποιούν την περιέργεια τους, 4) Βρίσκουν σχέσεις 

και αλλαγές από τη επαφή τους με τα αντικείμενα, 5) Μοιράζονται τα βιώματα τους με 

τους φίλους τους και 6)Είναι πολύ πιθανό να κάνουν λάθη και να παραδειγματιστούν 

από αυτά. 

    Οι θετικές αλληλεπιδράσεις παιδιών-παιδαγωγού ενισχύονται μέσα από ένα κλίμα 

υποστήριξης, όταν τα νήπια και ο/η παιδαγωγός ελέγχουν από κοινού τη διδακτική και 

μαθησιακή διαδικασία. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή του/της παιδαγωγού στο 

παιχνίδι τους ακολουθώντας τις οδηγίες του παιδιού αλλά και παραχωρώντας τον 

έλεγχο σε κάποια δραστηριότητα στο παιδί. (Holmann&Weikart, 1995). 

   Έτσι οι θετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παιδιών και των παιδαγωγών 

συμβάλλουν στην αυτοπεποίθηση των παιδιών, διαμορφώνουν ένα κλίμα 

εμπιστοσύνης μεταξύ τους αλλά και με άλλα άτομα, αποκτούν αυτονομία και 

πρωτοβουλία ενώ ενισχύεται και η συναισθηματική τους νοημοσύνη. Η εφαρμογή του 

προγράμματος ‘’Υψηλών Στόχων’’ από την παιδαγωγό θέτει σε κυρίαρχο ρόλο την 

οικογένεια όσον αφορά  την ανάπτυξη των παιδιών καθώς επίσης συμβάλλει στην 

εξομάλυνση της μετάβαση τους από το σχολείο στο σπίτι. (Hohmann&Weikart, 1995). 

Στο πλαίσιο αυτό, οι γονείς αποτελώντας τους πρώτους δάσκαλους ενός νηπίου, πρέπει 

να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι στη τάξη.(Hohmann, Banet&Weikart, 1979). 

     Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται στις καλές σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας και 

τη λήψη αποφάσεων για τα παιδιά και το πρόγραμμα μέσα από το ομαδικό πνεύμα. 

Αξίζει να αναφερθούν επίσης και οι προϋποθέσεις του χώρου της τάξης. Τα ωραία 

χρώματα, οι ζεστές και άνετες γωνίες και το φώς θεωρούνται κυρίαρχα στοιχεία που 

συνθέτουν έναν φιλικό και ζεστό χώρο. Ανάλογα με διάφορες θεματικές υπάρχουν οι 

γωνίες της άμμου και του νερού, η γωνία του οικοδομικού υλικού, του κουκλόσπιτου, 

των εικαστικών, του παιχνιδιού, του βιβλίου και της γραφής, του ξυλουργού, της 



μουσικής και του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Φυσικά σημαντικό ρόλο παίζει και ο 

εξωτερικός χώρος του σχολείου. 

    Στα πλαίσια του προγράμματος ‘’Υψηλών Στόχων’’ εφαρμόζεται καθημερινά 

συγκεκριμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων με την ίδια σειρά. Αυτές είναι : ο ατομικός 

σχεδιασμός, πραγματοποίηση και αναστοχασμός των δραστηριοτήτων, συμμετοχή σε 

δραστηριότητες μικρής και μεγάλης ομάδας, παιχνίδι στον εξωτερικό χώρο, φαγητό 

και ανάπαυση. Η μεγαλύτερη κατηγορία του προγράμματος αφορά το τρίπτυχο του 

σχεδιασμού, της πραγματοποίησης και του αναστοχασμού των δραστηριοτήτων. 

Επίσης παρόλο που η παρουσίαση της δραστηριότητας γίνεται από παιδαγωγούς, κάθε 

παιδί είναι ελεύθερο να εργαστεί με τα υλικά με όποιο τρόπο εκείνο επιθυμεί. 

   Ο ρόλος της παιδαγωγού στα πλαίσια του προγράμματος ‘’Υψηλών Στόχων’’ είναι 

ενεργητικός ως προς την αλληλεπίδραση με τα νήπια, την αξιολόγηση  τους και το 

σχεδιασμό του πλαισίου το οποίο θα συμπεριλάβει τις ‘’εμπειρίες-κλειδιά’’. ( 

Weikart&Schweinhart, 1993).  

    Ο βασικός στόχος του παιδαγωγού είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης των παιδιών 

και της ενεργητικής τους μάθησης. Αυτό επιτυγχάνεται με μια σειρά διαδικασιών οι 

οποίες καθορίζουν την ιδιαιτερότητα και την αξία του παιδαγωγικού ρόλου . Αυτές 

είναι : 1) Η οργάνωση του περιβάλλοντος και της καθημερινής πορείας ώστε να 

προωθείται η ενεργητική μάθηση, 2)Η παροχή στα παιδιά ποικίλων υλικών που 

συναντώνται στην καθημερινή ζωή , στη φύση κτλπ. ανάλογα με τα ενδιαφέροντα 

τους και του απαραίτητου χρόνου που να επιτρέπει την αξιοποίηση τους, 3) Η 

εξασφάλιση κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας το οποίο θα επιτρέπει στα παιδιά 

να εκφράζονται ελεύθερα, να αναγνωρίζουν κα να επιλύουν τα προβλήματα τους, 

4)Η ενθάρρυνση των θετικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, προκειμένου τα παιδιά 

να συνεργάζονται και να αλληλοβοηθούνται, 5) Ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων 

ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών και εναλλακτικών ιδεών σε περίπτωση που 

οι πρώτες δεν λειτουργήσουν, 6) Η συζήτηση μέσω ερωτήσεων ή προτάσεων με τις 

‘’εμπειρίες κλειδιά’’, γεγονός που συμβάλλει στην γλωσσική, νοητική, αισθητική, 

κινητική και κοινωνική τους ανάπτυξη, 7)Η ενθάρρυνση των νηπίων να κάνουν 

επιλογές, να συζητούν τις σκέψεις τους και η αποδοχή των απαντήσεων των παιδιών 

ακόμα και αν είναι λανθασμένες.  

    Βασικό εργαλείο στο πρόγραμμα ‘’Υψηλών Στόχων’’ αποτελούν οι εμπειρίες-

κλειδιά, οι οποίες εισήχθησαν τα τελευταία τριάντα χρόνια και ουσιαστικά αφορούν 

την παρουσίαση των αρχών του προγράμματος με κατανοητό τρόπο από πλευράς των 

παιδαγωγών εστιάζοντας στις δυνατότητες που έχουν τα παιδιά για να κάνουν κάτι. 

Οι εμπειρίες-κλειδιά είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους και ξεκινούν είτε από τις 

παιδαγωγούς είτε από τα παιδιά, ενώ σε κάθε τέτοια εμπειρία αντιστοιχούν ποικίλες 

δραστηριότητες από διαφορετικά αναπτυξιακά επίπεδα.  

   Παρόλη τη συνεχή ανανέωση των ομάδων εμπειριών -κλειδιών τελευταία έχουν 

διαμορφωθεί οι : δημιουργική αναπαράσταση, η γλώσσα και ο εγγραμματισμός, 



πρωτοβουλία και κοινωνικές σχέσεις, κίνηση, μουσική, ταξινόμηση, σειροθέτηση, 

αριθμός, χώρος, χρόνος.(Hohmann&Weikart, 1995). Μέσα από τις εμπειρίες-κλειδιά 

η παιδαγωγός λαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το τρόπο σκέψης των 

παιδιών, τις δυνατότητες τους και διαμορφώνει αντίστοιχες προσδοκίες, ενώ 

λαμβάνει υπόψη της τα ενδιαφέροντα τους ώστε να επιλέγει δραστηριότητες και 

υλικά με βάση τις προτιμήσεις τους. 

7.6 Το πρόγραμμα προσχολικής αγωγής του Loris Malaguzzi ( Reggio Emilia) 

   Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Reggio Emilia είναι μια 

φιλοσοφία που επικεντρώνεται στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Άρχισε από τον Loris Malaguzzi, ο οποίος ήταν και ο ίδιος δάσκαλος ,και δίδασκε 

τους γονείς των γύρω χωριών του Reggio Emilia στην Ιταλία ύστερα από τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι γονείς θεωρούσαν, πως η καταστροφή που δημιουργήθηκε 

από τον πόλεμο, συνιστούσε αναγκαία μια νέα, γρήγορη προσέγγιση στην διδασκαλία 

των παιδιών τους. Πίστευαν ότι τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης είναι αυτά σύμφωνα 

με τα οποία τα παιδιά διαμορφώνουν την προσωπικότητα τους ως άτομα. Αυτό είχε 

σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ενός προγράμματος το οποίο είχε ως βάση του τις 

αρχές του σεβασμού και της ευθύνης. Ακόμη οδήγησε στη δημιουργία της κοινότητας 

μέσα από την εξερεύνηση και την ανακάλυψη σε ένα υποστηρικτικό και 

εμπλουτισμένο περιβάλλον, βασισμένο στα ενδιαφέροντα των παιδιών, μέσα από ένα 

αυτό-καθοδηγούμενο πρόγραμμα σπουδών. 

    Η πόλη Reggio Emilia στην Ιταλία είναι αναγνωρισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο για 

τις καινοτόμες, παιδαγωγικές πρακτικές που πραγματοποιούνται στα σχολεία της 

,καθώς και για την ισχύουσα σε αυτά φιλοσοφία εκπαίδευσης των μαθητών. Αυτή η 

φιλοσοφία του έγινε γνωστή ως η προσέγγιση του Reggio Emilia, την οποία έχουν 

καθιερώσει πολλά προγράμματα προσχολικής ηλικίας σε αρκετές χώρες. Η 

φιλοσοφία του Reggio Emilia στηρίζεται στις παρακάτω αρχές: 

 Τα παιδιά χρειάζεται να έχουν  κάποιον έλεγχο εκτός από την κατεύθυνση που 

τους προσφέρει η μάθηση 

 Να έχουν την δυνατότητα να μάθουν μέσα από τις αισθήσεις τους 

 Να αναπτύσσουν σχέσεις με τους συνομηλίκους τους αλλά και με τα υλικά 

στοιχεία του περιβάλλοντος 

  Να επικοινωνούν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους 

    Η πρακτική του Reggio Emilia στη διδασκαλία των μικρών παιδιών εστιάζει 

περισσότερο στη φυσική τους ανάπτυξη αλλά και στην αλληλεπίδραση τους με το 



περιβάλλον. Οι γονείς λαμβάνουν ουσιαστικό ρόλο σε όλη την προσέγγιση του 

προγράμματος. Χαρακτηρίζονται ως υποστηρικτές, σύντροφοι και συνεργάτες για τα 

παιδιά τους. Οι εκπαιδευτικοί  δίνουν ιδιαίτερη αξία στην συναναστροφή των γονέων 

με τα παιδιά τους και τους συμπεριλαμβάνουν σε κάθε πτυχή του προγράμματος 

σπουδών. 

    Στο πρόγραμμα του Reggio Emilia ο εκπαιδευτικός παρουσιάζεται περισσότερο ως 

συμμαθητής και συνεργάτης του παιδιού παρά ως δάσκαλος. Οι εκπαιδευτικοί 

υποστηρίζουν την μάθηση των παιδιών, υλοποιώντας κατάλληλες δραστηριότητες και 

μαθήματα που βασίζονται στις ανάγκες και στις προτιμήσεις των παιδιών αλλά και με 

την ενεργή συμμετοχή τους στις δραστηριότητες. Ως συνεργάτης του παιδιού ,ο 

εκπαιδευτικός βρίσκεται μέσα στη διαδικασία της μάθησης. Η μακροπρόθεσμη 

ευθύνη των δασκάλων να ενισχύουν την κατανόηση των παιδιών συνιστά το κύριο 

κομμάτι στο πρόγραμμα του Reggio Emilia. 

    Η αυτονομία του δασκάλου είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα, καθώς δουλεύει σε εργασίες μαζί με τα παιδί, μπορεί ακόμη να διευρύνει 

τη μάθηση του συλλέγοντας πληροφορίες όπως φωτογραφίες, σημειώσεις, βίντεο και 

συζητήσεις που μπορούν να επανεξεταστούν αργότερα.  Ο εκπαιδευτικός είναι 

απαραίτητο να διατηρεί μια ενεργή κοινή συμμετοχή στις δραστηριότητες για να 

εξασφαλίσει ότι το παιδί κατανοεί αυτά που του διδάσκουν. 

    Η οργάνωση του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι για το 

πρόγραμμα του νηπιαγωγείου του Reggio Emilia και συχνά χαρακτηρίζεται ως’’ 

τρίτος δάσκαλος του παιδιού’’. Κύριοι στόχοι  στη δημιουργία νέων χωρών και στη 

βελτίωση των παλιών συμπεριλαμβάνουν την ένταξη κάθε αίθουσας και του σχολείου 

με τον περιβάλλοντα χώρο. Η σημασία του περιβάλλοντος έγκειται στο γεγονός ότι 

τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα τον κόσμο μέσα από το περιβάλλον, το 

οποίο προσφέρει ποικίλες και μεταβαλλόμενες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, 

εμπειρίες και γεγονότα που βιώνουν τα ίδια τα άτομα καθώς και αμέτρητούς τρόπους 

έκφρασης ιδεών και απόψεων. 

   Τα νηπιαγωγεία, γενικά είναι γεμάτα με εσωτερικά φυτά και φρούτα και 

πλημμυρισμένα με φυσικό φώς. Οι τάξεις είναι ανοιχτές και ενώνονται σε ένα 

κεντρικό σημείο στην piazza( μικρή πλατεία, σάλα), η κουζίνα έχει θέα και πρόσβαση 

στον περιβάλλοντα χώρο η οποία διασφαλίζεται μέσα από μεγάλα παράθυρα τις 

αυλές και τις πόρτες που υπάρχουν μέσα σε κάθε τάξη. 

   Οι είσοδοι «αιχμαλωτίζουν» την προσοχή και των ενηλίκων μέσω της χρήσης 

καθρεφτών ( πάνω στους τοίχους, στα πατώματα και στα ταβάνια) φωτογραφίες και 

εργασίες παιδιών συνοδευμένα από ηχογράφηση των συζητήσεων τους. Αυτά τα ίδια 

τα στοιχεία χαρακτηρίζουν το εσωτερικό των τάξεων, όπου οι δημιουργίες/εργασίες 

είναι τοποθετημένες σε διάταξη από αντικείμενα που έχουν βρεθεί και από υλικά τη 

τάξης.  



   Άλλα βοηθητικά στοιχεία του χώρου συμπεριλαμβάνουν άφθονο χώρο για υλικά ο 

οποίος συχνά ταχτοποιείται για να τραβήξει την προσοχή των καλλιτεχνικών τους 

χαρακτηριστικών. Σε κάθε αίθουσα υπάρχουν μεγάλα μέρη τοποθετημένα στο κέντρο 

το atelier και ένα μικρότερο atelier, και ξεκάθαροι παρουσιασμένοι χώροι για 

εργασίες μεγάλων και μικρών ομάδων αντίστοιχα. Διαμέσου του σχολείου γίνεται 

προσπάθεια να δημιουργηθούν ευκαιρίες για να επικοινωνούν τα παιδιά. Συνεπώς το 

βεστιάριο βρίσκεται στην κεντρική αίθουσα , οι αίθουσες συνδέονται με τηλέφωνα , 

διαδρόμου ή παράθυρα και οι τραπεζαρίες και τα μπάνια είναι σχεδιασμένα να 

ενθαρρύνουν την επικοινωνία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ(Δ.Ε.Π.Π.Σ) 

8.1 Σκοπός  

   Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα 

παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο 

πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

   Το Νηπιαγωγείο, ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού (μετά την οικογένεια), θα 

πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να 

κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητη η 

ισότιμη ενσωμάτωση της Προσχολικής Αγωγής στον ενιαίο σχεδιασμό της 

εκπαίδευσης, δεδομένου ότι η Προσχολική Αγωγή αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του 

εκπαιδευτικού συστήματος κάθε προηγμένης κοινωνίας και γενικευμένη αρχή. 

8.2 Βασικές αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών 

για το νηπιαγωγείο 

   Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο είναι 

ένα οργανωμένο σύστημα εργασίας το οποίο σκιαγραφεί το τι θα πρέπει να μάθουν τα 

παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται οι γενικές επιδιώξεις που 

καθορίζονται και το τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός και ταυτόχρονα θέτει το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η μάθηση και η διδασκαλία. Προκειμένου δε 

να είναι αναπτυξιακά κατάλληλο και αποτελεσματικό για όλα τα παιδιά του 

Νηπιαγωγείου θα πρέπει: 

 Να θέτει ρεαλιστικούς στόχους και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τα 

ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας 

 Να προσαρμόζεται με ευελιξία στις ανάγκες, στις ικανότητες και στις κλίσεις του 

κάθε παιδιού και να εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών 

 Να παρέχει ευκαιρίες για τη στήριξη της πολιτισμικής ταυτότητας και της 

γλώσσας όλων των παιδιών  

 Να βασίζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες και να συνδέει τη γνώση 



με την καθημερινή πρακτική στο σχολείο 

 Να ενισχύει την αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους, τη συνεργασία με τους 

γονείς και τους εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμίδων και γενικά το άνοιγμα του 

Νηπιαγωγείου στην ευρύτερη κοινωνία  

 Να ενιαιοποιεί τη γνώση, να προάγει τη διαθεματικότητα 

 Να προκαλεί το ενδιαφέρον για τη μάθηση και να προάγει, τη γνώση, την 

κατανόηση και την ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών 

 Να ενθαρρύνει την πρόσβαση σε ποικίλες πηγές της γνώσης, την επιλογή και τη 

χρήση ποικίλου υλικού την προσέγγιση και παρουσίαση διαφόρων θεμάτων με 

πολλούς τρόπους 

 Να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους, να εξασκούν 

τις δεξιότητες τους και να συνεχίζουν να μαθαίνουν διαρκώς προάγοντας την 

αναζήτηση, την αιτιολόγηση, την κριτική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων, τη λύση 

προβλημάτων 

 Να επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν λάθη, να μην επιδιώκει την εξασφάλιση των 

“σωστών ’’ απαντήσεων, αλλά να αξιοποιεί ανάλογα τα λάθη τους κατά το 

σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου. 

 Να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύσσουν και να εκφράζουν ιδέες και 

συναισθήματα με πολλούς τρόπους, όπως με το παιχνίδι, τη δραματοποίηση, τη 

γραφή, τη ζωγραφική, κ. ά. 

 Να ενισχύει την αυτοαντίληψη και αυτονομία 

 Να στηρίζει το ρόλο της γλώσσας σε όλα τα προγράμματα 

 Να αναδεικνύει το παιχνίδι ως τον πυρήνα του όλου προγράμματος 

 Να ενσωματώνει όπου είναι δυνατόν, την τεχνολογία στις διάφορες 

δραστηριότητες του προγράμματος και να αξιοποιεί ποικιλία πηγών 

πληροφόρησης, όπως το διαδίκτυο 

  Να ενσωματώνει την αξιολόγηση στο πρόγραμμα 

 Να μπορεί να ανανεώνεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες 

προκλήσεις της εποχής μας. 

8.3 Προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων 

    Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο 

προσδιορίζει τις κατευθύνσεις των προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης 

δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Δημιουργίας και 

Έκφρασης (Εικαστικά, Δραματική Τέχνη, Μουσική, Φυσική Αγωγή) και 

Πληροφορικής για το παιδί του Νηπιαγωγείου. 

 



Α. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ 

    Το πρόγραμμα της Γλώσσας για το Νηπιαγωγείο στηρίζεται στην άποψη ότι η 

γνώση και η γλώσσα οικοδομούνται σταδιακά, μέσα από επικοινωνιακές σχέσεις 

υποστηρικτικού χαρακτήρα. 

 

   Ένας από τους κεντρικούς άξονες της προσέγγισης είναι ότι τα παιδιά οικοδομούν 

τη γνώση κάνοντας αναπόφευκτα λάθη κατά τη διαδικασία, λάθη όμως, που η 

συγκεκριμένη προσέγγιση μας επιτρέπει να τα δούμε ως εκφράσεις της προσπάθειάς 

τους να κατακτήσουν τη γνώση. Κατά συνέπεια είναι φυσικό αυτά τα λάθη, που 

συνδέονται με την αναπτυξιακή πορεία των παιδιών, να γίνονται σ’ ένα βαθμό 

αποδεκτά, αποτελώντας παράλληλα σημείο εκκίνησης του σχεδιασμού της 

μαθησιακής διαδικασίας που μακροπρόθεσμα στοχεύει στο ξεπέρασμά τους. 

 

      Για τη σύνταξη του συγκεκριμένου προγράμματος ελήφθησαν υπόψη τα 

πορίσματα ερευνών και μελετήθηκαν τα σχετικά με τη γλώσσα προγράμματα και 

άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Σ αυτά τονίζεται ιδιαίτερα ο σημαντικός ρόλος που 

μπορεί να διαδραματίσει το Νηπιαγωγείο στην πρόληψη της σχολικής αποτυχίας, η 

οποία στις μικρές ηλικίες συνδέεται κατά κύριο λόγο με την έλλειψη εξοικείωσης του 

παιδιού με εκφάνσεις της γλώσσας που έχουν σχέση με το γραπτό λόγο. Και αυτό, 

όπως είναι γνωστό, αφορά περισσότερο τα παιδιά που προέρχονται από μη 

προνομιούχα παιδαγωγικά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα θεωρούμε ότι μπορεί να συμβάλει σε μια προοπτική καλύτερης 

προετοιμασίας των παιδιών για την ένταξή τους σε μια κοινωνία γραπτής 

επικοινωνίας, όπως η σημερινή. 

Β. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Τα μικρά παιδιά διαμορφώνουν, τροποποιούν και δομούν ιδέες με τη συνεχή 

αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Αναπτύσσουν απλές 

μαθηματικές δεξιότητες με την εφαρμογή των ιδεών τους σε καθημερινές πράξεις και 

προβλήματα. Χειρίζονται απλές μαθηματικές έννοιες για να αντιληφθούν τη λογική 

καθημερινών πράξεων και προβλημάτων, ρωτούν γύρω από σχέσεις, σχέδια και 

ακολουθίες. 

    

    Σκοπός του προγράμματος των Μαθηματικών για το Νηπιαγωγείο είναι να 

υποβοηθήσει τα παιδιά μέσα από βιωματικές καταστάσεις να επεκτείνουν τις πρώτες 

μαθηματικές γνώσεις τους και να εφαρμόζουν οικείες μαθηματικές δομές σε νέες 

καταστάσεις. Να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν νέα δεδομένα, να συγκρίνουν και 

να μετασχηματίζουν απλές σχέσεις και διαδικασίες με τη δοκιμή και τον έλεγχο. Να 

ενδιαφέρονται να επινοούν και να επιλύουν προβλήματα και να αξιοποιούν τη 

σύγχρονη τεχνολογία. Κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, ομαδικά και 

ατομικά, τα παιδιά αναπτύσσουν ειδικές ικανότητες όπως να συγκρίνουν και να 

συσχετίζουν αντικείμενα, να αντιλαμβάνονται κάποιες ιδιότητες, σχέσεις και 

συνδυασμούς και τέλος να μετρούν και να αναγνωρίζουν απλά σχήματα στο 

περιβάλλον. 



 

Γ. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

     Η Μελέτη Περιβάλλοντος στο Νηπιαγωγείο είναι πλαίσιο δράσης και 

αλληλεπίδρασης άρρηκτα συνδεδεμένο με τα βιώματα των παιδιών. Μέσα σε ένα 

ελκυστικό, κατάλληλα διαμορφωμένο και εμπλουτισμένο μαθησιακά περιβάλλον 

διαρκούς αλληλεπίδρασης μέσα στην τάξη ή και στο άμεσο φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον έξω από την τάξη, προετοιμάζονται και πραγματοποιούνται ομαδικές και 

ατομικές δραστηριότητες. Αυτές οι δραστηριότητες ξεκινούν από τις ανάγκες και τις 

γνώσεις των παιδιών, ενεργοποιούν τη δημιουργικότητα, την ανταλλαγή ιδεών και 

οδηγούν σε νέες γνώσεις. 

    Η Μελέτη Περιβάλλοντος στο Νηπιαγωγείο συνδέεται άρρηκτα με τη διαδικασία 

μάθησης εφόσον αφορά την προσέγγιση θεμάτων που ενδιαφέρουν τα παιδιά. Τα 

παιδιά επιλέγουν τρόπους, υλικά και μέσα προκειμένου να μελετήσουν πράγματα, 

φαινόμενα και γεγονότα. 

     Βασικές γνώσεις και διαδικασίες από το χώρο των Φυσικών Επιστημών της, 

Γεωγραφίας, Ιστορίας, Θρησκευτικών, έννοιες της Κοινωνικής και Πολιτικής 

Αγωγής καθώς και στοιχεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, 

Κυκλοφοριακής Αγωγής προσεγγίζονται διαθεματικά μέσα από δραστηριότητες που 

αφορούν τη Μελέτη Περιβάλλοντος. Ακόμα απλές έννοιες από τα Μαθηματικά και 

δραστηριότητες από τη Δημιουργία και Έκφραση εμπλέκονται αβίαστα. Παράλληλα 

εμπλουτίζεται η Γλώσσα, αναπτύσσεται η Επικοινωνία και αξιοποιείται στον 

ανάλογο βαθμό η Τεχνολογία. 

    Οι επιδιώξεις, το περιεχόμενο και οι ενδεικτικές δραστηριότητες της Μελέτης 

Περιβάλλοντος για το Νηπιαγωγείο αναπτύσσονται γύρω από δυο 

άξονες:1)Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση και 2) Φυσικό περιβάλλον 

και αλληλεπίδραση 

     

1) ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

    α) Το παιδί στο νηπιαγωγείο και η σχέση του με τους άλλους 

Στο σύνθετο περιβάλλον του Νηπιαγωγείου, τα νέα κοινωνικά βιώματα που 

αποκτούν τα παιδιά και οι συνεπακόλουθες πολυδιάστατες γνώσεις που 

διαμορφώνονται ως προς την κοινωνική ζωή αποτελούν σημαντική κατάκτηση στην 

εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας. Το παιδί είναι μέλος μιας οικογένειας, μιας 

συνοικίας, ενός χωριού ή μιας πόλης και βιώνει μέσα στο μικρόκοσμό του τις 

απαιτήσεις, τους συμβιβασμούς και τις συγκρούσεις που συνεπάγεται η οργανωμένη 

κοινωνικά ζωή, αλλά τις βιώνει συνήθως μέσα στο προστατευτικό κέλυφος της 

οικογένειας, η οποία καταφέρνει να απορροφά τους κραδασμούς και να φιλτράρει τις 

υπερβολικές αντιπαλότητες και αντιθέσεις. 

 



Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει συνείδηση της πολυπλοκότητας του κοινωνικού 

πλαισίου μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται το παιδί και να αξιοποιεί τις εμπειρίες 

και τις πολιτισμικές καταβολές του, καθώς σ’ αυτό το πρώιμο επίπεδο της 

εκπαίδευσης η καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών διαμορφώνεται 

κυρίως μέσα από το χώρο των βιωμάτων τους. 

 

Τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να αναπτύσσουν την αυτοεκτίμησή τους, 

τις βασικές ικανότητες συνεργασίας και ταυτόχρονα να συνειδητοποιούν τη 

μοναδικότητά τους και να εντοπίζουν τις ομοιότητές και τις διαφορές τους με τους 

άλλους και να τις σέβονται. Θα πρέπει, επίσης, να καταστούν ικανά να περιγράφουν 

το άμεσο περιβάλλον τους και να γνωρίζουν τις βασικές διαφορές ανάμεσα σ’ αυτό 

και σε άλλα ευρύτερα περιβάλλοντα μέσα από συγκρίσεις που ενθαρρύνονται να 

πραγματοποιούν. Είναι εμφανές ότι η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων στο 

επίπεδο του Νηπιαγωγείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το περιεχόμενο που 

αναδύεται μέσα από τις δραστηριότητες της Γλώσσας και με τη συμμετοχή των 

παιδιών σε δραστηριότητες άλλων προγραμμάτων. 

β) Το παιδί στο ευρύτερο ανθρωπογενές περιβάλλον 

       Τα μικρά παιδιά με τη φυσική κίνηση και το παιχνίδι διευρύνουν συνεχώς τις 

αντιλήψεις τους για το χώρο. Εξερευνούν το άμεσο περιβάλλον. Αναγνωρίζουν πως 

το περιβάλλον γύρω τους μπορεί να μεταβάλλεται και ότι μπορούν με τη δική τους 

παρέμβαση να το διαφοροποιούν. Διαπιστώνουν πως οι άνθρωποι, τα πράγματα και 

οι ιδέες ταξιδεύουν από το ένα μέρος στο άλλο. Αναπτύσσουν τις πρώτες ιδέες τους 

γύρω από τα σύμβολα και τους χάρτες. Κατανοούν πως οι επικοινωνιακοί κώδικες 

είναι χρήσιμοι στην καθημερινή ζωή και “διαβάζουν” κάποιους από αυτούς π.χ. τους 

φωτεινούς σηματοδότες στο δρόμο. Γνωρίζουν πως οι χάρτες και η σφαίρα 

παριστάνουν τον πραγματικό κόσμο σε μικρογραφία και διαβάζουν απλά 

σχεδιαγράμματα και απλούς χάρτες π.χ. χάρτες και σχεδιαγράμματα επιτραπέζιων 

παιχνιδιών. Αναγνωρίζουν κάποιες επινοήσεις των ανθρώπων, όπως και τη 

χρησιμότητα της επιστήμης στην καθημερινή ζωή. 

 

Παρόλο που τα μικρά παιδιά δεν έχουν κατακτήσει απόλυτα την έννοια του 

χρόνου και της χρονικής ακολουθίας, καταλαβαίνουν απλές έννοιες του χρόνου όπως 

π.χ. τώρα, πριν, τα πολύ παλιά χρόνια, μετά κλπ. και ενδιαφέρονται να διευρύνουν 

τον κόσμο τους ως προς το “εδώ’’ και το “τώρα”. Αγαπούν τα παραμύθια, τους 

μύθους, τις βιογραφίες και πλάθουν δικές τους ιστορίες. Ενδιαφέρονται και ρωτούν 

για σημαντικούς ανθρώπους του παρελθόντος καθώς και για σπουδαία γεγονότα. 

Ξεφυλλίζουν άλμπουμ και ημερολόγια. Συγκρίνουν φωτογραφίες, αναλύουν και 

σχολιάζουν γεγονότα και χαρακτήρες. Απολαμβάνουν μια επίσκεψη στο μουσείο ή σε 

αρχαιολογικούς χώρους και επεξεργάζονται το πληροφοριακό-εκπαιδευτικό υλικό 

που τους διατίθεται. Στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να 

εξερευνούν στοιχεία από το ανθρωπογενές περιβάλλον και να μαθαίνουν 



περισσότερα για τον εαυτό τους και για τις σχέσεις στον κόσμο που μοιράζονται. 

2)ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

    Τα μικρά παιδιά «ανακαλύπτουν» τον κόσμο με την κίνηση, την εξερεύνηση και 

την αλληλεπίδραση. Χρησιμοποιούν αρχικά τις αισθήσεις τους, κάνουν υποθέσεις, 

προσπαθούν να γνωρίσουν τον κόσμο. Διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές, 

αντιλαμβάνονται σχέσεις αλληλεξάρτησης, προσπαθούν να ερμηνεύσουν φαινόμενα 

και αλλαγές που συμβαίνουν γύρω τους. Μοιράζονται τις γνώσεις τους με τους 

άλλους, ανταλλάσσουν ιδέες και τροποποιούν τις απόψεις τους. Η προσωπική 

παρατήρηση και η περιέργεια για την προέλευση, την κατασκευή, τη μορφή, τη 

λειτουργία και τη χρήση των πραγμάτων είναι οι κινητήριες δυνάμεις. 

 

   Τα παιδιά ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τα ζώα και τα φυτά. 

Παρατηρούν τους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς και παρακολουθούν την 

ανάπτυξή τους. Παίζουν με το νερό, το χώμα κλπ και μαθαίνουν για τα 

χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος. Ρωτούν για τον καιρό, για τα καιρικά 

φαινόμενα και την επίδρασή τους στο περιβάλλον. Ενδιαφέρονται για τον τεχνικό 

κόσμο. Θέτουν ερωτήσεις για τα αντικείμενα και τις ιδιότητες. Με την παρατήρηση 

αναζητούν πληροφορίες από διάφορες πηγές. Σχεδιάζουν και πραγματοποιούν 

έρευνες και απλά πειράματα. Ενδιαφέρονται να χρησιμοποιούν εργαλεία, να μετρούν, 

να κόβουν, να συνδέουν, να διαλύουν, να χρησιμοποιούν όργανα όπως για 

παράδειγμα μαγνήτες, μικροσκόπια κ.ά. Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά μαθαίνουν για το 

φυσικό περιβάλλον με την παρατήρηση και τη διερεύνηση. 

Δ. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΦΡΑΣΗ 

   Η Δημιουργία και Έκφραση περιλαμβάνει τα προγράμματα σχεδιασμού και 

ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετικών με τα Εικαστικά, το Θέατρο - Δραματική 

Τέχνη, τη Φυσική Αγωγή και τη Μουσική. Αυτά τα προγράμματα διατηρούν την 

αυτονομία τους, αλλά διαθέτουν και κοινούς κώδικες. Ενεργοποιούν τις φυσικές 

ικανότητες των παιδιών, συγκινούν, μαγεύουν, αφυπνίζουν την περιέργειά τους, 

κινητοποιούν τη φαντασία, ενθαρρύνουν την έκφραση, καλλιεργούν τη 

δημιουργικότητα και δίνουν ευκαιρίες για πειραματισμό με υλικά και τεχνικές.  

 

1) Εικαστικά 

   Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά με κατάλληλες δραστηριότητες διακρίνουν την ομορφιά 

στη φύση, στο περιβάλλον και στα έργα τέχνης με τα οποία έρχονται σε επαφή. 

Αναπτύσσουν ενδιαφέρον για την καλλιτεχνική δημιουργία καθώς και επιθυμία να 

συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Παρατηρούν, πειραματίζονται με 

διαφορετικά υλικά και τεχνικές, ερευνούν και χρησιμοποιούν τις εμπειρίες και τις 

ιδέες τους ως στοιχεία καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης. Ανακαλύπτουν ότι η 

τέχνη είναι μέσο έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Χρησιμοποιούν 

την τέχνη σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες του προγράμματος. 



2) Το θέατρο-Η δραματική τέχνη 

   Η Δραματική Τέχνη στο Νηπιαγωγείο είναι εκπαιδευτική διαδικασία κατά την 

οποία αναδεικνύονται ικανότητες και κλίσεις των παιδιών. Το παιδί με τη Δραματική 

Τέχνη εκφράζεται, δημιουργεί, επικοινωνεί, μαθαίνει για τον εαυτό του και τον 

κόσμο, εκτονώνεται, απελευθερώνεται. Μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, 

συντροφικότητας και ασφάλειας προσπαθεί να ερμηνεύσει την ανθρώπινη 

συμπεριφορά, να κατανοήσει τον κόσμο, να σχηματίσει τη δική του αντίληψη για τα 

όσα συμβαίνουν γύρω του, να μεταμορφώσει την καθημερινότητα.  

 

   Με την κίνηση, τη φωνή, το λόγο και τα υλικά που επιλέγει, εκφράζει, μόνο του ή 

σε συνεργασία με άλλους, εμπειρίες, συναισθήματα και ιδέες. Διηγείται ή πλάθει 

ιστορίες. Χειρίζεται αντικείμενα και τους αποδίδει νέες σημασίες. Σημειώνεται ότι η 

πολυχρωμία και η πολυμορφία των υλικών ερεθίζουν τη φαντασία και την 

εφευρετικότητα των παιδιών και τα οδηγούν σε νέους δρόμους. Η κοινή δράση με τα 

άλλα παιδιά οδηγεί στην ανάγκη της οργάνωσης και της αποδοχής κανόνων. Το παιδί 

μαθαίνει να δημιουργεί μέσα από το διάλογο, να ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, να 

μοιράζεται φόβους και ανησυχίες και να συνεργάζεται. 

 

    Ο εκπαιδευτικός συμμετέχει στη διαδικασία, παίζει ρόλους, εμψυχώνει τα παιδιά, 

προκαλεί τη φαντασία τους με ερωτήσεις και ενισχύει την πρωτοβουλία τους. 

Εξασφαλίζει το κατάλληλο περιβάλλον και τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα. 

3) Φυσική Αγωγή 

   Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μικρού παιδιού είναι η 

συνεχής κίνηση. Αν παρατηρήσουμε το παιδί θα δούμε ότι συνεχώς τρέχει, πηδά, 

αιωρείται, αναρριχάται, χορεύει ή ασχολείται με κάποια άλλη δραστηριότητα 

περισσότερο ή λιγότερο έντονη. Αυτή η έμφυτη και αυθόρμητη ενεργητικότητα του 

παιδιού είναι η βάση της ανάπτυξης και της καλής υγείας του. 

 

    Το παιχνίδι γεμίζει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του παιδιού αυτής της ηλικίας. 

Είναι το μέσο με το οποίο γνωρίζει τον εαυτό του, μαθαίνει για τους ανθρώπους, και 

τον κόσμο γύρω του, αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες και τα όριά του. Συμβάλλει 

στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. Τα παιδιά με το παιχνίδι μαθαίνουν να 

συνεργάζονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες και ρόλους, μαθαίνουν να τηρούν και να 

σέβονται κανόνες. 

 

       Στο Νηπιαγωγείο προγραμματίζουμε δραστηριότητες που στοχεύουν στην ολική 

κινητικότητα του παιδιού και προάγουν, σύμφωνα με το σκοπό της Φυσικής Αγωγής, 

τη σωματική, κοινωνική, συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού. 

Εξασφαλίζουμε ένα ασφαλές περιβάλλον, τον απαραίτητο εξοπλισμό και 

διευκολύνουμε τη συμμετοχή του παιδιού σε διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια 



λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες της ηλικίας του. 

4)Μουσική 

     Η Μουσική στο Νηπιαγωγείο σκοπεύει στην καλλιέργεια της αισθητικής 

ικανότητας και ευαισθησίας, στην κατανόηση και απόλαυση της μουσικής και στην 

απελευθέρωση της δημιουργικής ικανότητας των παιδιών. Κάθε παιδί φέρνει στο 

Νηπιαγωγείο τα δικά του μουσικά βιώματα, έχει τα δικά του ενδιαφέροντα και τις 

δικές του ικανότητες. Τονίζεται ότι όλα τα παιδιά έχουν μουσικές δυνατότητες και 

μπορούν να αναπτύξουν μουσικές ιδέες. 

    Η ανάπτυξη της μουσικής αντίληψης και ανάλογων δεξιοτήτων εξαρτάται από την 

ποιότητα, ποικιλία και καταλληλότητα των μουσικών εμπειριών, όπως αυτές δίνονται 

μέσα και έξω από την τάξη. Η Μουσική στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να περιλαμβάνει 

ποιοτικά παιδικά τραγούδια και μουσική διαφόρων πολιτισμών. Όλα τα παιδιά θα 

πρέπει να βιώνουν κατάλληλες μουσικές εμπειρίες μέσα σε ένα ευχάριστο 

περιβάλλον 

    Τα παιδιά χρειάζεται να αποκτήσουν μουσικές δεξιότητες σχετικές με τον έλεγχο, 

το χειρισμό και την παρουσίαση του ήχου (δηλαδή να ακούν, να τραγουδούν, να 

παίζουν και να συνθέτουν). 

  

Ε. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

   Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο είναι να εξοικειωθούν 

τα παιδιά με απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη 

επαφή με διάφορες χρήσεις του, ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας καθώς και ως 

εργαλείου ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών 

τους δραστηριοτήτων. 

 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να προσεγγίζουν βασικές 

έννοιες που αφορούν τον υπολογιστή, να αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες χειρισμού 

λογισμικού γενικής χρήσης και να «παίζουν» με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τον 

υπολογιστή στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ευαίσθητης ηλικίας τους. Τέλος τα 

παιδιά ευαισθητοποιούνται και ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ως 

χρήσιμο εργαλείο για τον άνθρωπο. 
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