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Περίληψη 

Πολλά έχουν γραφτεί από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα για το παιχνίδι, που για 

το παιδί είναι το καθαυτό περιεχόμενο της ύπαρξής του. Στα πρώτα χρόνια της ζωής 

και ανάπτυξης , το παιχνίδι είναι αυτό που δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την 

ψυχοκινητική εξέλιξη αλλά και την ανάπτυξη ευρύτερων δεξιοτήτων στο παιδί. Μέσα 

από το παιχνίδι το παιδί έχει την ευκαιρία να κατανοήσει τον κόσμο, να 

αλληλεπιδράσει με τους άλλους γύρω του με κοινωνικό τρόπο, να εκφραστεί , να 

αναπαραστήσει τις σκέψεις και τις ιδέες του, να ελέγξει τα συναισθήματά του, να 

αναπτύξει την ικανότητα συμβολισμού, την φαντασία και δημιουργικότητά του. 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζεται ο ρόλος του παιχνιδιού και ειδικότερα η 

εξέχουσα σημασία που αυτό κατέχει στην αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα στη 

φιλοσοφική θεώρηση του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αναλύεται πόσο σημαντικό 

είναι το παιχνίδι στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, αφού με αυτό αναπτύσσεται 

η κοινωνικότητα τους και η ομαλή ένταξη τους στο περιβάλλον. Επιπλέον, 

εξετάζονται οι παιδαγωγικές αντιλήψεις των δύο φιλοσόφων. 

Λέξεις Κλειδιά: παιχνίδι, Πλάτων, Αριστοτέλης, παιδεία 
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Abstract 

Much has been written since antiquity to date about the game, which for the child is 

the very content of its existence. In the first years of life and development, play is 

what creates the ideal conditions for psychomotor development and the development 

of wider skills in the child. Through the game the child has the opportunity to 

understand the world, to interact with others around him in a social way, to express 

himself, to represent his thoughts and ideas, to control his feelings, to develop the 

ability of symbolism, his imagination and creativity. 

This thesis examines the role of the game and, in particular, its prominent importance 

in ancient Greece, namely the philosophical view of Plato and Aristotle. It analyzes 

how important the game is in the child's full development, as it develops their 

sociability and their smooth integration into the environment. Furthermore, the 

pedagogical perceptions of the two philosophers are examined. 

Keywords: play, Plato, Aristotle, education 
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Εισαγωγή 
Το παιχνίδι διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού κατά τη διάρκεια 

της βρεφικής, νηπιακής και σχολικής ηλικίας και ζωής. Αποτελεί τόσο μέσο 

ψυχαγωγίας όσο και παιδαγωγικό μέσο, με σκοπό την καλλιέργεια της 

κοινωνικότητάς του. Η ιστορία του παιχνιδιού χάνεται στα βάθη των χρόνων και ο 

λόγος που άντεξε είναι ο αυθόρμητος χαρακτήρας του. Η δραστηριότητα αυτή, είναι 

η ένδειξη της ψυχικής υγείας και ανάπτυξης, καθώς το παιδί αναπτύσσει τη σκέψη 

του, μαθαίνει να ανταπεξέρχεται σε δυσκολίες, οξύνεται η κρίση του, εξερευνά τον 

κόσμο, ζει σε φανταστικούς κόσμους που τους κατασκευάζει όπως αυτό επιθυμεί. Το 

παιδί παίζοντας αποκτά αντίληψη και αίσθηση του σώματος του, καταφέρνει να 

κυριαρχήσει στις κινήσεις του και να τις οριοθετήσει. Με το παιχνίδι αναπτύσσεται η 

καλαισθησία, η οποία καθιστά το παιδί ικανό να κατανοεί το φυσικό, το κοινωνικό 

και τον πνευματικό κόσμο. 

Κατά την αρχαιότητα φιλόσοφοι ανέλυσαν το ρόλο του παιχνιδιού και γενικότερα 

διατύπωσαν παιδαγωγικές θεωρίες. Στην Ακαδημία του Πλάτωνα και στο Λύκειο του 

Αριστοτέλη εξετάστηκαν και αναπτύχθηκαν όλα τα βασικά θέματα της παιδείας, 

τόσο τα θεωρητικά όσο και τα πρακτικά. Ο Πλάτωνας ιδρύει την Ακαδημία για να 

μεταδώσει στους συμπολίτες του πως ψυχή της κάθε πολιτείας αποτελεί η παιδεία. 

Θεωρείται ο πατέρας των επιστημών αγωγής και φέρνει στην επιφάνεια την αξία την 

παιδευτική. Εξετάζει και εισάγει το περιεχόμενο, τις μεθόδους, το σκοπό της 

εκπαίδευσης και το παιδευτικό ήθος. Στα έργα του «Πολιτεία» και «Νόμοι» 

βρίσκονται οι πιο ολοκληρωμένες και εύστοχα τεκμηριωμένες απόψεις του για την 

παιδεία. 

Για τον Αριστοτέλη, η εκπαίδευση είναι ο κοινωνικός θεσμός που μπορεί να 

επιδράσει καταλυτικά στην εξέλιξη της πολιτικής και, άρα, να λειτουργήσει ως 

δομικός παράγοντας της. Βεβαίως εξετάζει την παιδεία ως φιλόσοφος, αλλά 

διατυπώνει και προτάσεις διδακτικής μεθοδολογίας εντάσσοντας το περιεχόμενό τους 

σ’ έναν ευρύτερο πολιτικό σχεδιασμό, οπότε θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι οι 

έννοιες που χρησιμοποιεί έχουν και έναν μετεκπαιδευτικό χαρακτήρα. Προβαίνει σε 

παιδαγωγικές επισημάνσεις και προτείνει «μέσα» για την κατεύθυνση της κοινωνίας 

προς το πρότυπό της, αυτό της κατάκτησης της ευδαιμονίας, ως πληρώματος ή 

σύνθεσης των αρετών, με τις αναγκαίες καθάρσεις που διαδικαστικά πρέπει να 

αναληφθούν. Πρόκειται για τα εργαλεία εκείνα που ενσωματώνουν σε προχωρημένο 
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βαθμό τον σκοπό για τον οποίο επιλέγονται και, επομένως, δεν κινούνται στην 

περιοχή του τυχαίου. 

Η παρούσα εργασία δομείται από δύο κεφάλαια. Στο πρώτο γίνεται λόγος για τις 

παιδαγωγικές αντιλήψεις του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, ενώ στο δεύτερο 

αναλύεται η σημασία του παιχνιδιού στη ζωή του παιδιού και η αξία που αυτό 

αποκτά στις θεωρίες των δύο φιλοσόφων. 
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Κεφάλαιο 1ο Οι Παιδαγωγικές Απόψεις του Πλάτωνα και του 

Αριστοτέλη 
 

1.1 Οι Παιδαγωγικές απόψεις του Πλάτωνα 

1.1.1 Οι βαθμίδες Εκπαίδευσης 

Ο Πλάτωνας στους «Νόμους» ασχολήθηκε με την αγωγή και ενέταξε τη φιλοσοφία 

σε κλάδο με παιδευτική αξία. Διακρίνει στο έργο του τέσσερεις βασικές βαθμίδες 

εκπαίδευσης, οι οποίες είναι η προσχολική, στοιχειώδης, μέση και ανώτατη.
1
  

Η προσχολική εκπαίδευση καλύπτει τα τρία πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού και 

εστιάζει στη σωματική ανάπτυξη και ψυχική και συναισθηματική καλλιέργεια. Κατά 

τη διάρκεια αυτής της βαθμίδας το παιδί αρχίζει να διαμορφώνει το χαρακτήρα του 

και σημαντική επίδραση ασκούν οι γονείς, οι οποίοι οφείλουν να συμπεριφέρονται με 

μέτρο και να αποφεύγουν την υπερβολή ή την έλλειψη στην έκφραση των 

συναισθημάτων τους. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά υιοθετούν θετικά συναισθήματα 

και δε διακατέχονται από φόβο, άγχος και αβεβαιότητα.
2
 

Η δεύτερη βαθμίδα καλύπτει ηλικιακά τα έτη 3-6, έτη κατά τα οποία με τη βοήθεια 

της ορθής εκπαίδευσης τα παιδιά αποκτούν καλές «έξεις», δηλαδή συνηθίζουν σε 

καλές συμπεριφορές μέσω της επανάληψης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη 

διήγηση μύθων, οι οποίοι συνδυάζουν την πραγματικότητα με τη φαντασία και 

δημιουργούν στο παιδί διδάγματα και πρότυπα προς μίμηση ή αποφυγή.
3
 

 

Η Τρίτη βαθμίδα αφορά ηλικίες 6-10 ετών, όπου σημασία δίνεται στην εκγύμναση 

του σώματος των παιδιών με σωματικές ασκήσεις, χορούς, παιχνίδια με όπλα, πάλη. 

Βασικό  μάθημα είναι και η μουσική, η οποία περιλαμβάνει την ποίηση, τη μελωδία 

και τον ρυθμό. Τα πρώτα ποιητικά κείμενα έχουν περιεχόμενο μυθικό, αλλά ηθικού 

περιεχομένου. Ο ρυθμός και η αρμονία της μουσικής ημερεύουν τον άνθρωπο και τον 

κάνουν πιο χρήσιμο για την κοινωνία. Από τις μελωδίες αποκλείονται τα θρηνώδη 

και τα συμποσιακά άσματα. Με τον τρόπο αυτό, ο Πλάτωνας ζητάει λογοκρισία για 

τους μύθους και τα ποιήματα. Αποκλείει ακόμη και τη διδασκαλία των ομηρικών 

                                                             
1 Πλάτωνος, «Νόμοι» 908 D - E. 
2
 Νασιάκου Κ., (2002), « Η παιδεία στον Πλάτωνα», Επιμέλεια Ανδριόπουλος Ζ.,σ.318 

3 Νασιάκου, ό.π. 321 
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ποιημάτων, γιατί παρουσιάζουν τους θεούς με πολλά ελαττώματα και καλλιεργούν 

την ασέβεια των νέων προς αυτούς.
4
 

Στην επόμενη βαθμίδα εκπαιδευτική τα παιδιά από 10-13 ετών διδάσκονται 

ανάγνωση και γραφή. Η διδασκαλία περιέχει κείμενα έμμετρα ή πεζά με ηθοπλαστικό 

περιεχόμενο καθώς και Μαθηματικά. Από 13-16 ετών συνεχίζεται η διδασκαλία 

μουσικής από τους κιθαριστές, μια και στην αρχαία Αθήνα η μουσική κατέχει 

ιδιάζοντα ρόλο στη ζωή των πολιτών. Διδάσκεται, επίσης, η γυμναστική , αλλά με 

δυσκολότερες ασκήσεις, όπως ρίψεις, πορείες, ιππασία. Διδάσκονται, επίσης, τα 

Μαθηματικά (Αριθμητική, Γεωμετρία, Αστρονομία και Αρμονική) σε ανώτερο 

επίπεδο. Η διδασκαλία των Μαθηματικών έχει και πρακτικό αλλά και ιδεολογικό 

σκοπό. Εξυπηρετεί τις ανάγκες της ζωής, αλλά καλλιεργεί και το πνεύμα. Προάγει 

την αφηρημένη σκέψη. Από τα αισθητά πράγματα μας οδηγούν προς τις αφηρημένες 

έννοιες και αποτελούν κατ΄ αυτόν τον τρόπο την προπαίδεια της φιλοσοφίας.
5
 

Από την ηλικία 16-18 ετών η εκπαίδευση αποκτά χαρακτήρα πιο ποιοτικό και 

ιδεολογικό και επικεντρώνεται στη θρησκεία και σε μετάδωση θεολογικών και 

μεταφυσικών ζητημάτων. Οι νέοι οφείλουν να είναι ευσεβείς προς τους θεούς και η 

περίπτωση ασέβειας τιμωρείται με αυστηρές ποινές. Τέλος, 18-20 ακολουθεί η 

στρατιωτική θητεία των μελλοντικών Αθηναίων πολιτών. Στην «Πολιτεία» αναφέρει 

ο φιλόσοφος ότι η εκπαίδευση των φρουρών της πόλης και των αρχόντων, πρέπει να 

φτάνει μέχρι το 20ο έτος της ηλικίας. Στη συνέχεια οι άρχοντες για 10 ακόμα χρόνια 

θα συνεχίσουν τις μαθηματικές σπουδές τους. Μετά το 30ο έτος και για 5 χρόνια 

συνεχόμενα οι πιο ικανοί θα σπουδάσουν διαλεκτική δηλ. φιλοσοφία. Οι άρχοντες θα 

είναι ώριμοι να αναλάβουν τη διοίκηση της πόλης στο 50ο έτος της ηλικίας τους.
6
 

Ο Πλάτωνας διδάσκει ότι οι επιστήμες πρέπει να αποβλέπουν στην ηθική πρόοδο του 

ατόμου και του κοινωνικού συνόλου. Είναι εισηγητής της αυτενεργούς μάθησης και 

του σχολείου εργασίας. Είναι πολύ γνωστή η φράση του στην («Πολιτεία» 536 ), 

«ΜΗ ΤΟΙΝΥΝ ΒΙΑ, Ω ΑΡΙΣΤΕ, ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΑΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΜΑΣΙΝ, ΑΛΛΑ 

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΤΡΕΦΕ». Τονίζει την αξία της εποπτικής διδασκαλίας και της 

άσκησης. Για τον δάσκαλο πιστεύει ότι πρέπει να τον διακρίνει το ήθος και η 

                                                             
4 Νασιάκου, ό.π., 332 
5
 Νασιάκου, ό.π., 334 

6 Νασιάκου, ό.π., 335 
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επιστημονική κατάρτιση. Πιστεύει ακόμη ότι ο δάσκαλος διδάσκει περισσότερο με το 

παράδειγμά του και λιγότερο με τις συμβουλές και τις υποδείξεις.
7
 

 

1.1.2 Σκοπός της Παιδείας 

Στους «Νόμους» ο Πλάτωνας δίνει τον ορισμό της παιδείας, η οποία «είναι η 

διαπαιδαγώγηση προς την αρετή, που αρχίζει από την παιδική ηλικία και που 

αποβλέπει στο να κάμει τον πολίτη τέλειο, να γνωρίζει να εξουσιάζει και να 

εξουσιάζεται με δικαιοσύνη. Η παιδεία που αποβλέπει στον πλούτο ή στην πολιτική 

δύναμη ή στην απόκτηση σοφίας χωρίς δικαιοσύνη και φρόνηση, αυτή είναι χυδαία 

και ανελεύθερη και δεν αξίζει καθόλου να λέγεται παιδεία».
8
 

Θεωρεί ο ίδιος ότι η παιδεία αποτελεί κινητήριο μοχλό της εύρρυθμης λειτουργίας 

του κράτους. Ενδιαφέρεται για τη διάσωση και επιβίωση της πόλης-κράτους, γεγονός 

που επέρχεται μέσα από τη διάπλαση και μόρφωση ικανών ατόμων για να την 

κυβερνήσουν. Η κοινωνική πρόοδος στηρίζεται σε ένα αυστηρό εκπαιδευτικό 

σύστημα, όπου κυριαρχούν τα αυστηρά ήθη και η κοινή ζωή των πολιτών. Έτσι, η 

παιδεία σχεδιάζεται από τον ίδιο με τρόπο απόλυτο και ιδιαίτερα αυστηρό.
9
 

Η παιδεία των πολιτών αποτελεί μέλημα της πολιτείας, η οποία μέσα από το 

κατάλληλο εκπαιδευτικό σύστημα, ανατρέφει και διαμορφώνει πολίτες, με απώτερο 

στόχο την κατάκτηση του «υψίστου αγαθού», της ευδαιμονίας. Η παιδεία, λοιπόν, για 

τον Πλάτωνα αποτελεί πράξη πολιτική και δίνει προσοχή στην ψυχοσωματική 

διάπλαση των νέων. Ο κατάλληλος παιδαγωγός είναι ο φιλόσοφος, ο οποίος έχει 

προσεγγίσει την ιδέα του αγαθού και σε αυτό οδηγεί και τους υπολοίπους. Η παιδεία 

δεν περιέχει μόνο την ποσότητα και τα αντικείμενα γνώσης και μάθησης, αλλά 

ταυτόχρονα και τις μορφές που οι γνώσεις παρουσιάζονται. Η παιδεία δεν παρέχεται 

αποκλειστικά από το χώρο του σχολείου μα και από παράγοντες και φορείς έξω από 

αυτό.
10

 

 

 

                                                             
7 Νασιάκου, ό.π., 342 
8 Δεσποτόπουλος Κ., (1980), « Πολιτική Φιλοσοφία του Πλάτωνος», Αθήνα: Παπαζήση, σ. 103 
9
 Δεσποτόπουλος, ό.π., 104 

10 Νασιάκου, ό.π., 376 
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1.1.3 Οι παιδαγωγικές αρχές στην «Πολιτεία» 

Στην «Πολιτεία» ο Πλάτων εκθέτει διεξοδικά τις παιδαγωγικές του αντιλήψεις. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε κανένα σημείο του έργου του δε συνδέεται η 

παιδεία με τη σχολική επίδοση των μαθητών, σε εξέταση προφορική ή γραπτή ή και 

σε βαθμολογία. Αυτό που έχει σημασία γι αυτόν δεν είναι η απόκτηση και 

αφομοίωση γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά η διαμόρφωση ενός δυνατού χαρακτήρα, 

ενός καλλιεργημένου ήθους. Επικεντρώνεται, με λίγα λόγια, στην ηθική 

διαπαιδαγώγηση των νέων μαθητευομένων του κι όχι στην ποσότητα των γνώσεων 

και στην άριστη κατοχή γνωστικών αντικειμένων.
11

 

Ιδιαίτερη σημασία στην πλατωνική αγωγή δεν έχει η διήγηση μιας ιστορίας μα η 

μίμηση, που νοείται ως η εξοικείωση με το ήθος κάποιου άλλου προσώπου. Ο 

φιλόσοφος θεωρεί τη μίμηση επικίνδυνη, διότι πιστεύει ότι αυτός που μιμείται 

κάποιον άλλο οδηγείται σε διχασμό, υπονομεύει την προσωπικότητά του και στο 

τέλος γίνεται παρόμοιος με το μιμητή. Δεν καταφέρνει να διατηρήσει την προσωπική 

του υπόσταση, χειραγωγείται, παρασύρεται και ταυτίζεται με το μιμούμενο 

πρόσωπο.
12

 

 

 

1.1.4 Η αξία της πλατωνικής παιδείας 

Ο Πλάτωνας δίνει μεγάλη βαρύτητα στην έννοια της παιδείας μέσα στην ιδανική του 

πολιτεία. Θεωρεί πως ο πεπαιδευμένος έχει τη δυνατότητα μέσα από το διάλογο να 

ανταλλάξει απόψεις με το συνομιλητή και να αντικρούσει θέσεις μέσα από τη χρήση 

επιχειρημάτων, σε αντίθεση με τον απαίδευτο, ο οποίος λόγω έλλειψης κρίσης 

συμπεριφέρεται σαν άγριο θηρίο και δρα καθαρά ενστικτωδώς. Μάλιστα, την 

απαιδευσία τη συνδέει με τη βαρβαρότητα και τη θεωρεί χειρότερη και από το 

θάνατο.
13

 

Η παιδεία στην πλατωνική φιλοσοφία αποφέρει οφέλη τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο 

και σε συλλογικό. Η πολιτεία στηρίζεται στη θέσπιση νόμων, οι οποίοι είναι ορθοί 

και οδηγούν στην ευδαιμονία του συνόλου, όταν τίθενται από τους άρχοντες με 

                                                             
11 Ασπρουλάκης Κ., (1979), « Νόμοι και άρχοντες σχετικά με το παιδευτικό πρόβλημα στον 
Πλάτωνα», σ. 32 
12

 Ασπρουλάκης, ό.π. 36 
13 Πολιτεία 424 e 
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παιδεία και γνώση. Στόχο της παιδείας δεν αποτελεί η απόκτηση γνώσεων μα η 

αναγωγή τους σε ιδέες. Ο Πλάτων θεωρεί ότι υπάρχουν δύο κόσμοι. Ο κόσμος των 

αισθητών πραγμάτων, στον οποίο υπάρχουν τα αντικείμενα που αφομοιώνουμε με τις 

αισθήσεις και ο κόσμος των ιδεών, στον οποίο δεν μπορεί κανείς να περάσει εύκολα 

και το καταφέρνουν μόνο οι φιλόσοφοι, οι οποίοι και αντικρίζουν την αλήθεια και το 

αγαθό και σκοπό ζωής έχουν τη διακυβέρνηση της πόλης και την οδήγηση των 

υπολοίπων πολιτών προς την ευδαιμονία, μέσα από την παιδεία.
14

 

1.1.5 Τα διδάγματα της πλατωνικής παιδείας 

Τα σημαντικότερα διδάγματα που εντοπίζονται στην πλατωνική φιλοσοφία, είναι τα 

εξής: 

 Ο άνθρωπος πρέπει να χαρακτηρίζεται από αρμονία και μέτρο και να μην 

ασυδοτεί. Καθένας πρέπει να πράττει το δικό του συγκεκριμένο έργο και να 

μην πολυπραγμονεί. Σε διαφορετική περίπτωση, διαταράσσεται η ισορροπία 

στην πόλη, η οποία παύει να είναι δίκαιη και οδεύει προς την καταστροφή.
15

 

 Η παιδεία συνδέεται άρρηκτα με την πειθαρχία, η οποία σχετίζεται με τη 

νόηση, τις υποδείξεις και οδηγίες του εκπαιδευτικού, τις ηθικές αξίες που 

μεταδίδονται με τη λογική και τις αποφάσεις που λαμβάνει η πολιτεία με 

στόχο το γενικό, συλλογικό συμφέρον. Αν χαθούν ή διαβρωθούν αυτές οι 

αρχές, η πολιτεία στερείται την ελευθερία της.
16

 

 Στο χώρο τον εκπαιδευτικό δε νοείται η ύπαρξη ασυδοσίας. Οι δάσκαλοι και 

οι γονείς δεν πρέπει να είναι πολύ επιεικείς με τα παιδιά. Η γνώση απαιτεί 

υπακοή, εργατικότητα και διαφοροποίηση του ρόλου διδάσκοντα-

διδασκομένου. Ο δάσκαλος πάντα έχει στο νου του ότι ο μαθητής πρέπει να 

φτάσει προς το Αγαθό, μέσω του οποίου θα έρθει σε επαφή με τις αξίες, τις 

οποίες θα εφαρμόσει στην πόλη για να επιτευχθεί η ευδαιμονία.
17

 

 

 

                                                             
14 Πολιτεία 518 cd 
15 Πολιτεία 401 da-412a 
16

 Πολιτεία 564a 
17 Πολιτεία 414 b 
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1.2 Οι παιδαγωγικές απόψεις του Αριστοτέλη  
Είναι ευρέως γνωστό πως ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε επίσης διεξοδικά με την 

παιδεία και ενώ δέχθηκε επιδράσεις από τον προκάτοχο και δάσκαλό του Πλάτωνα, 

συνέχισε και ανέπτυξε τις δικές του θεωρίες σχετικά με τον τρόπο μάθησης και τους 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τις πεποιθήσεις του συναντάμε στα έργα του «Ηθικά 

Νικομάχεια» και στα «Πολιτικά Νικομάχεια». 

Σκοπός της αγωγής κατά τον Αριστοτέλη είναι:
18

 

 Να δώσει στον τρόφιμο τις πρακτικές εκείνες γνώσεις που είναι απαραίτητες 

για τις ανάγκες τις ζωής, 

 Να καλλιεργήσει στην ψυχή του μαθητή την αγάπη προς το αγαθό και την 

αρετή, 

 Να αναπτύξει τις διανοητικές ικανότητες του παιδευμένου, 

 Να δημιουργήσει καλές έξεις,  

 Να καταστήσει τους εκπαιδευμένους να γνωρίζουν τα καθήκοντα και τα 

δικαιώματά τους μέσα στο κοινωνικό σύνολο και να βρίσκουν την αιτία της 

επιτυχίας και της δυστυχίας τους.  

Η εκπαίδευση, πιστεύει ο Αριστοτέλης, οφείλει να είναι ιδιωτική και δημόσια. Η 

ιδιωτική εκπαίδευση αρχίζει από τη γέννηση και διαρκεί μέχρι το 7ο έτος, οπότε 

αρχίζει η δημόσια εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της δημόσιας εκπαίδευσης η 

ιδιωτική  βοηθά και  συμπληρώνει τη σχολική αγωγή. Η κοινή εκπαίδευση πρέπει να 

γίνεται σε δημόσια ιδρύματα. Την όλη φροντίδα  την επωμίζεται η πολιτεία. Η αγωγή 

πρέπει να είναι μεν κοινή, αλλά να προσαρμόζεται σε κάθε περίπτωση προς την 

αντιληπτική ικανότητα και την ατομικότητα του μαθητή. 
19

 

Τα μορφωτικά ιδεώδη του Αριστοτέλη  είναι τα εξής: 

 «Τα χρήσιμα προς τον βίο» , το ωφελιμιστικό δηλαδή ιδεώδες. Οι χρήσιμες 

και πρακτικές γνώσεις πρέπει πάντοτε να οδηγούν στην ηθική ζωή και στην 

ελευθερία του ατόμου και όχι στη χυδαία και ανελεύθερη ζωή.
20

  

 «Τα τείνοντα προς την αρετή», το ηθικό ιδεώδες. Η όλη αγωγή πρέπει να 

οδηγεί στην ηθικοποίηση του ανθρώπου. Για να πετύχει η ηθικοποίηση του 

                                                             
18 Πολιτικά 1277 Β, 13 - 15 
19

 Ηθικά Νικομάχεια 174 
20 Πολιτικά 1337 Β και 1338 Α 
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ανθρώπου, πρέπει οι τρεις δυνάμεις της αγωγής η φύση, το έθος και ο λόγος 

να βρίσκονται σε αρμονία μεταξύ τους.
21

 

 «Τα προς τη διάνοια τείνοντα», η ανάπτυξη δηλαδή των πνευματικών 

ικανοτήτων. Η ανάπτυξη των διανοητικών ικανοτήτων δεν πρέπει να 

καλλιεργεί τον εγωισμό και την αλαζονεία. Πρέπει να οδηγεί προς την 

ενάρετο ζωή. 
22

 

 «Τα περιττά», το καλαισθητικό ιδεώδες. Ο Αριστοτέλης είναι ο πρώτος που 

εισάγει στη διδασκαλία και το μάθημα της «γραφικής», της ιχνογραφίας.
23

 

 «Το πολιτειακό ιδεώδες». Η μόρφωση του ανθρώπου δεν πρέπει να αποβλέπει 

μόνο στην ευδαιμονία του ατόμου, αλλά και του κοινωνικού συνόλου.
24

 

Από όλα αυτά συμπεραίνεται ότι τα μορφωτικά ιδεώδη είναι ανάλογα με τον σκοπό 

της αγωγής. Ο άνθρωπος κατευθύνεται προς τα εκπαιδευτικά ιδεώδη και 

πραγματοποιεί τον σκοπό της αγωγής παρωθούμενος από διάφορες ορμές, όπως ορμή 

για επικοινωνία, ορμή για γνώση, ορμή για κίνηση και ορμή για μίμηση. 

Ο Αριστοτέλης διακρίνει τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η πρώτη αρχίζει από τη 

γέννηση και φτάνει μέχρι το 7ο έτος της ηλικίας του παιδιού. Κατά το πρώτο έτος της 

ηλικίας του το παιδί πρέπει να τρέφεται πολύ καλά, γιατί τότε χτίζονται τα θεμέλια 

της υγείας του. Από το 2
ο
  μέχρι το 5

ο
 γίνεται μια λογική σωματική άσκηση στα 

παιδιά. Διδάσκονται  μύθοι ηθικού περιεχομένου από το οικογενειακό περιβάλλον και 

λίγη μουσική, χωρίς όμως να κουράζεται το παιδί. Από το 5
ο
  μέχρι το 7

ο
 έτος μέσω 

των παιχνιδιών και των άλλων ελεύθερων δραστηριοτήτων των παιδιών  

καταβάλλεται προσπάθεια να ανακαλυφθούν και να καλλιεργηθούν τα ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα και οι κλίσεις τους. Αποφεύγονται τα θεάματα και οι ανήθικοι λόγοι. 

Την ανατροφή των παιδιών αναλαμβάνουν μόνο οι γονείς και όχι οι δούλοι.
25

 

Η επόμενη βαθμίδα αρχίζει από το 7ο και τελειώνει στο 14ο έτος. Αυτή είναι η 

περίοδος της υποχρεωτικής φοίτησης των παιδιών στο σχολείο. Τα παιδιά 

                                                             
21 Πολιτικά 1332 Α 
22 Πολιτικά 1337 Β 
23 Πολιτικά 1337 Α 
24

 Πολιτικά 1337 Β 
25 Πολιτικά 1336 Α και Β 
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διδάσκονται γράμματα (ανάγνωση, αριθμητική και γραφή), γυμναστική, μουσική και 

γραφική – ιχνογραφία.
26

 

Η τρίτη και τελευταία βαθμίδα αρχίζει από το 14ο και φτάνει μέχρι το 21ο έτος. Είναι 

η τελευταία βαθμίδα της αγωγής. Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, πρέπει να 

κατανοήσει ο νέος τις αξίες και τις ιδέες του αγαθού. Τα παιδιά διδάσκονται 

γραμματική, ρητορική, διαλεκτική, φυσική, ιστορία, πολιτική και φιλοσοφία. Στο 

χρονικό αυτό διάστημα οι νέοι  εκπληρώνουν και τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις.
27

 

1.2.1 Αριστοτέλης: Πολιτικά, Βιβλίο Η΄ -Στόχος της  Εκπαίδευσης η «Ευδαιμονία» 

Ιδανικό πολίτευμα για τον Αριστοτέλη είναι εκείνο το οποίο οδηγεί τους πολίτες στην 

ευδαιμονία. Για να επιτύχει αυτό το σκοπό, οφείλει να διδάξει την ηθική. Οι πολίτες 

είναι ηθικά ενάρετοι και καλύπτουν τις ανάγκες τους στα πλαίσια του οίκου τους και 

εθίζονται σε ορθούς τρόπους συμπεριφοράς και επίλυσης προβλημάτων. Κάθε 

ενάρετος ιδιωτικά πολίτης αποτελεί μονάδα της πόλης, οι οποία στο σύνολό της 

χαρακτηρίζεται ενάρετη και ευδαίμων. Άρα, η ηθική αποτελεί μέρος της πολιτικής 

αρετής. Για τον Αριστοτέλη, το να αποκτήσει η πόλη αρετή και ευδαιμονία δεν είναι 

έργο της τύχης, αλλά της γνώσης και της θέλησης των πολιτών και οι παράγοντες που 

καθιστούν ενάρετο τον πολίτη είναι τρεις: η φύση, η συνήθεια και η λογική. 

Επιπλέον, οι εν λόγω τρεις παράγοντες πρέπει να βρίσκονται σε συμφωνία μεταξύ 

τους.
28

 

Ο φιλόσοφος ασχολείται με την φροντίδα της πρώτης ηλικίας και για την επόμενη 

έως τα πέντε, υποστηρίζοντας πως δεν πρέπει να επιβάλλεται τίποτα με την βία στα 

παιδιά παρά να επιτρέπεται τόση κίνηση όση χρειάζεται, για να αποφευχθεί η 

οκνηρία. Ο νομοθέτης πρέπει να προβλέψει την αποτροπή τής εν λόγω κατάστασης 

και με το παιγνίδι. Επιπλέον, σε αυτή την ηλικία οι παιδονόμοι αναλαμβάνουν την 

φροντίδα για το ποιοι μύθοι  διαβάζονται, διότι το περιεχόμενό τους έχει διδακτικό 

περιεχόμενο. Όλα αυτά κατά τον Αριστοτέλη είναι ο προπομπός για τις μετέπειτα 

ασχολίες, αφού τα περισσότερα παιχνίδια είναι μιμήσεις σοβαρών εργασιών, που  

είναι και αντικείμενο της παιδείας των νέων. Συνεχίζοντας γι’ αυτή την ηλικία τονίζει 

                                                             
26 Πολιτικά 1337 Β 
27

 Πολιτικά 1337 Β 
28 Πολιτικά, Η΄,1332a 28-39 
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πως οι παιδονόμοι πρέπει να κρατούν τα παιδιά μακριά από ακουστικές και οπτικές 

εντυπώσεις, οι οποίες δεν ταιριάζουν σε ελεύθερους ανθρώπους.
29

 

 

1.2.2 Αριστοτέλης: Πολιτικά, Βιβλίο Θ΄  -Η Παιδεία ως Ζήτημα Πολιτικό 

Ο Αριστοτέλης σε αυτό το κεφάλαιο  επιχειρεί να αποδείξει πως για την παιδεία είναι 

απαραίτητο να ισχύει ειδική νομοθεσία και πρέπει να είναι τα παρεχόμενα μορφωτικά 

αγαθά ίδια για όλους. Υποστηρίζει δηλαδή την ισότητα και την παροχή ίσων 

ευκαιριών προς όλους. Αυτή του η άποψη χαρακτηρίζεται δημοκρατική. Ο νομοθέτης 

πρέπει να φροντίσει την εκπαίδευση των νέων, διότι διαφορετικά η απαιδευσία 

ζημιώνει το πολίτευμα. Η αγωγή του πολίτη προστατεύει το πολίτευμα. Επομένως, τα 

θέματα που αφορούν στο κράτος πρέπει να τα φροντίζει το ίδιο το κράτος. Η παιδεία, 

λοιπόν, αποτελεί ζήτημα πολιτικό. Σημαντικό είναι να καλλιεργηθεί στους πολίτες το 

αίσθημα του ανήκειν στην πόλη και όχι μόνο στον εαυτό τους.
30

 

Σημαντικές θεωρούνται οι γνώσεις που λαμβάνει στο σχολείο το παιδί. Ο 

Αριστοτέλης θεωρεί ότι υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις και δε συμφωνούν όλοι 

σχετικά με το είδος των γνώσεων που οφείλει να αποκομίζει ο νέος. Οι σύγχρονοί του 

αντιδρούσαν με το εφαρμοστέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διότι δεν ήταν αποδεκτό 

ότι όλοι οι νέοι πρέπει να διδάσκονται τα ίδια ούτε σε σχέση με την αρετή ούτε σε 

σχέση με τον άριστο βίο. Η αρετή ίσως ανήκει στο πρακτικό τμήμα του έλλογου 

μέρους της ψυχής, ενώ ο άριστος βίος στο θεωρητικό και ανώτερο μέρος αυτής. 

Ερώτημα, επίσης, προς συζήτηση αποτελεί  το αν πρέπει η παιδεία να επιδιώκει 

περισσότερο την ανάπτυξη του πνεύματος ή τη διαμόρφωση του ήθους, διότι δεν 

υπάρχει επαρκώς διευκρινισμένη απάντηση στο ποιο είναι το σπουδαιότερο μέρος 

της ψυχής.
31

  

Αναμφίβολα όμως κανείς δεν αμφισβητεί ότι από τα ωφέλιμα πράγματα πρέπει να 

διδάσκονται όσα χρειάζονται και όσα δεν κινδυνεύουν να καταστήσουν βάναυσο 

όποιον τα διδάσκεται. Βάναυση μάθηση θεωρείται, ό,τι αχρηστεύει το σώμα ή τη 

ψυχή. Ως παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε τις εργασίες εκείνες που τελούνται 

                                                             
29 Γαλάνη Σ., (2012), « Οι προτάσεις περί παιδείας του Αριστοτέλη ως αντίδοτο στις κοινωνικές και 
πολιτικές εκτροπές (παθογένειες) της σύγχρονης εποχής». Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο : 
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/5787 
30

 Πολιτικά, Θ΄, 1337a 21-23 
31 Πολιτικά, Θ΄, 1337a 35-42 
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με σκοπό την αμοιβή, επειδή απασχολούν τη σκέψη και την καθιστούν αδρανή και 

μικρής εμβέλειας ως προς την ποιότητα των προϊόντων της. Εδώ  πρέπει να 

σημειωθεί ότι ο Σταγειρίτης φιλόσοφος διατυπώνει λόγο για την παιδεία των 

ελεύθερων πολιτών. Γι’ αυτό και θεωρεί πως οι εν λόγω πολίτες οφείλουν να 

διατηρούν έναν ερασιτεχνισμό στις ελεύθερες σπουδές (μουσική, ζωγραφική, 

λογοτεχνία), για να τις εκτιμούν και να τις υπηρετούν, όπως προσιδιάζει στην υφή 

τους. Να μην τις αντιμετωπίζουν με ωφελιμιστικού και ποσοτικού τύπου κριτήρια.
32

 

Τα μαθήματα που  συμφωνούν με την άποψη πως πρέπει να διδάσκονται χρήσιμα 

πράγματα, είτε προάγουν την αρετή, είναι κατά βάση τέσσερα: ανάγνωση, γραφή, 

γυμναστική, μουσική και ιχνογραφία. Η ανάγνωση, η γραφή και η ιχνογραφία 

χρησιμεύουν και εξυπηρετούν ποικίλες βιοτικές ανάγκες. Η γυμναστική συντελεί 

στην ανδρεία. Όσο για την μουσική, οι νομοθέτες πριν τον φιλόσοφο, τη θεωρούσαν 

ως προϋπόθεση της παιδείας αλλά και ως απόλαυση και αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου. Της προσέδιδαν δηλαδή το αυθεντικό αισθητικό περιεχόμενο, χωρίς όμως να 

την εγκλωβίζουν στην ιδιαίτερη περιοχή της. Επιπλέον, ο ελεύθερος χρόνος, όταν 

εξασφαλίζεται, είναι ανακούφιση, ευχαρίστηση και γενικότερα ανάπαυλα 

ταυτόχρονα. Άρα, πρέπει για την ώρα αυτή να διδάσκονται ορισμένα πράγματα, προς 

ευχαρίστηση, και όχι για χάρη άλλων, όπως γίνεται με την εργασία. Για τον λόγο 

αυτό, διδασκόταν η μουσική και όχι διότι ήταν απαραίτητη ή χρήσιμη, αλλά για να 

καταστήσει ευχάριστες τις ελεύθερες ώρες. 
33

 

 

1.2.3 Η παιδεία, συνδετικός ιστός της πολιτικής με την ηθική  

Ο Αριστοτέλης στα «Πολιτικά» θεωρεί την παιδεία σημαντική για την επίτευξη της 

ευδαιμονίας στο κράτος. Το άτομο αποκτά παιδεία και διαμορφώνει το χαρακτήρα 

εκείνο του ενάρετου πολίτη. Η παροχή και πρόσκτηση ορθής παιδείας συνάδει με την 

υιοθέτηση της ηθικής αρετής, η οποία μετέπειτα οδηγεί στην πολιτική αρετή. Ο 

νομοθέτης, λοιπόν, αποτελεί το φορέα που θεσμοθετεί νόμους για την παιδεία, η 

εφαρμογή των οποίων εθίζει τον πολίτη σε πράξεις και συμπεριφορές ηθικές, 

προκειμένου να καταστεί ενάρετος τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Ο 

ρόλος του νομοθέτη χαρακτηρίζεται παιδαγωγικός , αφού ωθεί το άτομο προς την 

αρετή. Ο νομοθέτης είναι το πολιτικό εκείνο πρόσωπο στο οποίο η πολιτεία έχει 

                                                             
32

 Πολιτικά, Θ΄, 1337b 3-22 
33 Πολιτικά, Θ΄, 1337b 23-42 & Πολιτικά, Θ΄, 1338a 1-15 
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αναθέσει τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε οι μέλλοντες πολίτες 

να αποκτήσουν τις αρετές εκείνες που θα τους οδηγήσουν στην ευδαιμονία. Η παιδεία 

είναι ο θεσμός εκείνος που συνδέει την ηθική με την πολιτική.
34

 

Η μετάδοση και απόκτηση γνώσεων συνδέεται με την απόκτηση ηθικών αξιών από το 

άτομο, γεγονός που οδηγεί στη διαπίστωση πως η ηθική περιλαμβάνει το περιεχόμενο 

των αξιών με έμφαση στην ηθική μόρφωση και εκπαίδευση. Η διδαχή και μύηση 

στην ηθική ξεκινά από την παιδική ηλικία, κατά τη διάρκεια της οποίας το άτομο 

διατυπώνει και κατανοεί το περιεχόμενο της ηθικής και προβαίνει σε πραγμάτωση 

ηθικών ενεργειών και πράξεων. Η ηθική δεν μπορεί να διδαχθεί ως ιδιαίτερο 

γνωστικό αντικείμενο, διότι η έννοιά της διαχέεται σε διάφορες επιστήμες και η 

απόκτησή της πραγματώνεται διά μέσου παιδευτικών διαδικασιών. Επίσης, μπορεί να 

διερευνηθεί μέσα από τις βασικές έννοιες της φιλοσοφίας της παιδείας και από την 

αγωγή.
35

 

Η εκπαίδευση διαδραματίζει καίριο ρόλο στην μύηση του ατόμου στην ηθική αρετή, 

αφού δίνει έμφαση στην υιοθέτηση και υπακοή σε κανόνες συμπεριφοράς, με 

απώτερο στόχο την πειθαρχία. Τα εκπαιδευτικά μέσα δε διαχωρίζονται από τους 

σκοπούς και κατά τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων ιδιαίτερο ρόλο 

αποκτούν οι εκπαιδευτικές αξίες. Φορείς όπως το κράτος, οι δάσκαλοι και οι γονείς 

πρέπει να συνεισφέρουν ανάλογα στην εκπαιδευτική διαδικασία προς όφελος όλων, 

με στόχο μια ευημερούσα κοινωνία.
36

 

Ο Αριστοτέλης προτείνει ένα σύστημα εκπαίδευσης, το οποίο δεν εστιάζει απλά στην 

απόκτηση γνώσεων, αλλά ταυτόχρονα προετοιμάζει τους νέους να γίνουν σωστοί 

πολίτες. Όλοι οι πολίτες έχουν ίσα εκπαιδευτικά δικαιώματα και η εκπαίδευση 

αποκτά δημοκρατικό χαρακτήρα και προσιδιάζει στο δημοκρατικό τρόπο οργάνωσης 

της πόλης των Αθηνών. Με άλλα λόγια, για τον Αριστοτέλη η παιδεία αποτελεί 

συλλογικό αγαθό. Ο ιδιωτικός και δημόσιος βίος των πολιτών  βελτιώνεται, εφόσον  

δημιουργούνται οι συνθήκες εκείνες για να αναπτυχθεί η αρετή και να κατακτηθεί η 

ελευθερία, για να οδηγηθεί ο κάθε πολίτης στην πνευματική και κοινωνική τελείωσή 

του, δηλαδή ολοκλήρωσή του. Συγχρόνως, οδηγείται και η κοινωνία στην τέλεια 

                                                             
34 Τερέζης, Χ., (1998)., «Θέματα Αριστοτελικής φιλοσοφίας». Αθήνα: Τυπωθήτω, σ.121 
35 Καρυφύλλης, Γ., (1999). «Γνωσολογικά και ηθικά ζητήματα στη φιλοσοφία της παιδείας», 
Θεσσαλονίκη: Βάνιας., σ.199-201 
36 Καραφύλλης Γ., ό.π., 204 
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μορφή της, αφού συντίθεται από πολίτες και εάν ο πολίτης είναι «τέλειος», τότε και η 

κοινωνία που είναι το σύνολο των πολιτών είναι και η ίδια «τέλεια». Μια κοινωνία 

που καθίσταται ικανή να εκφράζει αξιολογικές κρίσεις η ίδια για το καλό και το 

κακό, το δίκαιο και το άδικο, μπορεί να οικοδομεί μια συνειδητή συλλογική ηθική, 

οδηγώντας και στην πραγμάτωση του «τέλους» της, της ενδελέχειας.
37

 

 

1.2.4 Η συμβολή της μουσικής παιδείας στην «ηθική» διαπαιδαγώγηση των νέων  

Η μουσική κατείχε πρωτεύοντα ρόλο στην αρχαία Αθήνα και αποτελούσε μέρος της 

εκπαίδευσης, αφού με αυτήν οι πολίτες αποκτούσαν ηρεμία ψυχής. Οι πολίτες 

μάθαιναν από τους κιθαριστές μουσική, πραγμάτωναν διαγωνισμούς μουσικούς με 

θρησκευτικό περιεχόμενο. Ο Αριστοτέλης εκτιμά την αξία της μουσικής παιδείας, 

αλλά δεν επιτρέπει στον ελεύθερο πολίτη να παίζει μουσική ή να τραγουδά ως 

επαγγελματίας και τονίζει ότι πρέπει να ασχολείται αυτός με την μουσική μόνο ως 

ελεύθερη προσωπική επιλογή για χάρη του ίδιου και των φίλων του . Ο Αριστοτέλης 

από κοινού με τον δάσκαλό του τον Πλάτωνα θεωρούν τον ρόλο της μουσικής ως 

παιδευτικό και εκπολιτιστικό μέσο των ηθών, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους 

ενήλικες. Ο Αριστοτέλης επιμένει περισσότερο στην καθαρτική ιδιότητα των τεχνών, 

ιδιαίτερα της μουσικής, ακόμα και στο πλαίσιο της διασκέδασης.
38

 

Ο Αριστοτέλης  εισάγει τη μουσική στον εκπαιδευτικό προγραμματισμό που 

προτείνει. Εντοπίζει στην καλλιτεχνική - αισθητική παιδεία, εκείνες τις προϋποθέσεις 

που μεταμορφώνουν τον άνθρωπο από άτομο σε  πολίτη. Ως φιλόσοφος και πολιτικός   

στη μουσική προφανώς ανακαλύπτει την ευκαιρία για μετασχηματισμούς. Είναι 

πιθανόν να εκτιμά ότι μέσω της ακουστικής πρόσληψής της ενεργοποιείται στην 

εσωτερικότητα ένας άλλος κόσμος. Ο Αριστοτέλης προσβλέπει όχι μόνο στην γνώση 

αυτή καθ’ αυτή για την μόρφωση του νέου πολίτη, αλλά και στην διαμόρφωση 

εκείνων των εσωτερικών καταστάσεων που  την αξιοποιούν. Και η μουσική φαίνεται 

στην κρίση του να παρέχει τέτοιου είδους συνθήκες για  εσωτερικότητα.
39

 

 

                                                             
37 Τερέζης Χ., ό.π., 154 
38 Μερκούρης, Δ. (2009). «Η μουσική παιδεία κατά την αρχαιοελληνική περίοδο». Διαθέσιμο στον 
δικτυακό τόπο: http:// www.Komotiniblogs.gr (30-06-2018). 
39 Γαλάνη Σ. , ό.π. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Το παιχνίδι στην Αρχαία Ελλάδα 
Οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν μεγάλη σημασία στο ρόλο του παιχνιδιού. Το είχαν σαν 

μέσο αυτό-αγωγής. Πολλά από τα παιχνίδια που αρέσουν και σήμερα στα παιδιά, 

όπως οι κούκλες, οι σβούρες, η μπάλα  είναι ήδη γνωστά από τα αρχαία χρόνια. 

Αυτοί πρώτοι κατάλαβαν την αξία των ομαδικών παιχνιδιών και πίστευαν ότι με αυτά 

πραγματοποιείται η τελειοποίηση του ανθρώπου. Γι’ αυτό τα εντάξανε στο 

πρόγραμμα αγωγής των παιδιών. Θεωρούσαν όμως ότι ήταν σημαντικά και για τους 

μεγάλους. Έτσι και οι μεγάλοι αφιέρωναν μεγάλο μέρος από τον ελεύθερο χρόνο 

τους σε ομαδικά παιγνίδια και σε αγώνες. Στην αρχαία Ελλάδα έπαιζαν πολλά 

ομαδικά παιγνίδια. Τα έπαιζαν στο δρόμο και στις αυλές, και πάντα υπήρχαν 

κανόνες, που όλοι έπρεπε να τηρούν πιστά. Γι’ αυτό, επίσης, έλεγαν πως το παιγνίδι 

είναι ένα μεγάλο αγαθό. Αναπτύσσει την συντροφικότητα, ασκεί το σώμα, καλλιεργεί 

το πνεύμα, μαθαίνει τα παιδιά να σέβονται τους κανόνες - νόμους του παιγνιδιού και 

έτσι, όταν μεγαλώσουν, να σέβονται και να τηρούν τους νόμους της πατρίδας τους.  

Ο Πλάτωνας τόνιζε την ανάγκη να αφήνουν τα παιδιά να παίζουν ως τα έξι τους 

χρόνια, με όποια παιγνίδια ήθελαν και όπως ήθελαν. Τόνιζε όμως πως θα έπρεπε να 

έχουν κάποια κατεύθυνση, έτσι ώστε μέσα από αυτά να προσανατολίζονται προς την 

εκμάθηση κάποιου επαγγέλματος. Ο Αριστοτέλης συμβούλευε τους γονείς να δίνουν 

όσο γίνεται πιο πρωτότυπα παιγνίδια, για να αφοσιώνονται σε αυτά και να ενοχλούν 

λιγότερο και ταυτόχρονα να αναπτύσσουν δημιουργική φαντασία.  

Στην Ομηρική Εποχή, ο κόσμος επιδίδονταν στα παιχνίδια με άριστο φίλαθλο 

πνεύμα, διότι πίστευε ότι εξυπηρετούσαν ευγενείς σκοπούς και ιδεώδη. Πληροφορίες 

για τα παιχνίδια αντλούμε κυρίως από τα δύο Ομηρικά έπη, την Οδύσσεια και την 

Ιλιάδα. Μετά την ομηρική εποχή, οι αρχαίοι φιλόσοφοι τόνισαν τη μεγάλη σημασία 

των παιχνιδιών, στη σωματική και ψυχική κατάσταση των παιδιών. 

 Την μεγάλη σημασία και αξία του παιχνιδιού πάνω στη μάθηση, τόνιζαν ο 

Σωκράτης, ο Σόλωνας και ο Λυκούργος. Πίστευαν ότι η διδασκαλία πρέπει να 

εμπλουτίζεται και να προσφέρεται με διάφορα παιχνίδια, γυμναστική και χορό. Οι 

Έλληνες αυτής της περιόδου προτιμούσαν τα σφαιριστικά παιχνίδια, για αυτό 

κατασκεύαζαν ιδιαίτερους χώρους, τα σφαιριστήρια.  
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Στην αρχαία Σπάρτη, μέσα στα πλαίσια της αυστηρής στρατιωτικής άσκησης, το 

παιχνίδι δεν έχασε τη θέση του, που είχε σκοπό την τέρψη των παικτών, την 

ανακούφιση από τις διδασκαλίες και τις εργασίες, καθώς και την ανάπτυξη άμιλλας 

και ομαδικού πνεύματος. Αντίθετα, στην Αθήνα το παιχνίδι είχε θέση στην αγωγή 

των παιδιών από πολύ νωρίς, στα πλαίσια της διάπλασης του καλού και αγαθού 

πολίτη.  

2.1 Τα Παιχνίδια στην Αρχαία Αθήνα 
Το παιχνίδι έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ελληνική κοινωνία. Από τα αρχαία 

χρόνια, έχει βοηθήσει χιλιάδες παιδιά στον κόσμο στις δυσκολίες και τα προβλήματά 

τους. Οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν ως μέσο αυτοαγωγής, γι’αυτό και έδιναν μεγάλη 

σημασία στον ρόλο του. Αυτοί ήταν οι πρώτοι που κατάλαβαν την αξία των 

ομαδικών παιχνιδιών και πίστεψαν ότι με αυτά μπορούσε να πραγματοποιηθεί η 

τελειοποίηση της ανθρωπότητας. Για αυτόν τον λόγο τα εντάξανε στο πρόγραμμα 

αγωγής των παιδιών .Θεωρούσαν ,όμως ότι ήταν επίσης σημαντικά και για τους 

ενήλικες. Έτσι και εκείνοι αφιέρωναν μεγάλο μέρος του ελεύθερου τους χρόνου σε 

αγώνες και ομαδικά παιχνίδια. Στην αρχαία Ελλάδα έπαιζαν πολλά ομαδικά παιχνίδια 

στις αυλές και στο δρόμο και πάντα υπήρχαν κανόνες οι οποίοι τηρούνταν πιστά από 

όλους. Γι’αυτό το λόγο, κιόλας, έλεγαν πως το παιχνίδι ήταν ένα μεγάλο αγαθό. Το 

παιχνίδι αναπτύσσει την συντροφικότητα, ασκεί το σώμα, καλλιεργεί το πνεύμα, 

μαθαίνει  τα παιδιά να σέβονται τους κανόνες-νόμους του παιχνιδιού και έτσι να 

σέβονται και να τηρούν τους νόμους της πατρίδας τους όταν μεγαλώσουν. 

 

Τα παιχνίδια στην αρχαία Αθήνα, όπως και σε όλο τον κόσμο, φτιάχνονταν από χώμα 

και νερό, πηλό ή ξύλο. Κάποια από αυτά ήταν σβούρες, άλλα ήταν  κούκλες και άλλα 

ήταν ζωάκια. Τα παιδιά έπαιζαν πολλές ώρες με τα παιχνίδια τους. Αρκετές φορές 

μαζεύονταν φίλοι σε ένα σπίτι κι έπαιζαν μαζί και περνούσαν αρκετές ώρες 

διασκέδασης. Δεν έλειπαν βέβαια μερικές φορές και οι καυγάδες. 

Ο Πλάτωνας τόνιζε πάντοτε την ανάγκη οι γονείς να επιτρέπουν στα παιδιά τους να 

παίζουν ως τα έξη τους χρόνια, με όποια παιχνίδια ήθελαν εκείνα και με όποιο τρόπο 
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ήθελαν. Όμως τόνιζε πως θα έπρεπε να έχουν κάποια κατεύθυνση σε έναν 

προσανατολισμό εκμάθησης κάποιου επαγγέλματος, το οποίο θα τα οδηγούσε σε μια 

ήρεμη και γαλήνια ζωή. 

Ο Αριστοτέλης έδινε συμβουλές στους γονείς να δίνουν στα παιδιά τους όσο δυνατόν 

πιο πρωτότυπα παιχνίδια, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αφοσίωση σε αυτά και να 

τους ενοχλούν λιγότερο και ταυτόχρονα να αναπτύσσουν δημιουργική φαντασία. 

Ο Ιπποκράτης συμβούλευε τους γονείς να τρέχουν με τον κρίκο για την καλύτερη 

διατήρηση της σωματικής τους υγείας και τα παιδιά για να παίξουν. 

Ο Πολυδεύκης στο « Ονομαστικό» του περιγράφει πενήντα ομαδικά παιχνίδια και 

αναφέρεται συγκεκριμένα σε εκείνα που συνήθιζαν να παίζουν τα αγόρια και σε 

εκείνα που συνήθιζαν να παίζουν τα κορίτσια. Τα αγόρια έπαιζαν τα υπαίθρια 

παιχνίδια, όπως το κυνηγητό, το κρυφτό, τα κότσια, το τόπι, το στεφάνι και η 

σβούρα. Τα κορίτσια παίζανε μέσα στο σπίτι με πήλινες ή κέρινες κούκλες, που 

ονομάζονταν «πλαγγόνες», τις οποίες έντυναν με ρούχα, που τα είχαν φτιάξει μόνα 

τους. Ακόμα πολύ συνηθισμένα ήταν τα τόπια, τα στεφάνια και τα μικροσκοπικά είδη 

νοικοκυριού. 

Μερικά από τα πιο γνωστά και δημοφιλή παιχνίδια στην αρχαία Αθήνα, είναι τα 

παρακάτω: 

 ΠΛΑΤΑΓΗ: Ένα από τα πρώτα παιχνίδια που έπαιζαν τα μωρά στην αρχαία 

Αθήνα ήταν η πλαταγή, μια πήλινη κουδουνίστρα, που την έβαζαν στο χέρι 

του και με τον ήχο από πού έκαναν τα πετραδάκια που είχε μέσα, το έκαναν 

να ξεχνιέται και να σταματάει το κλάμα. Επίσης σύμφωνα με τις δοξασίες της 

εποχής απομάκρυνε τα κακά πνεύματα. 

 ΠΛΑΓΓΟΝΕΣ: Τα κορίτσια στην αρχαιότητα εκπαιδεύονταν για το ρόλο της 

μητέρας από πολύ μικρή ηλικία και για αυτό τον λόγο δεν αποχωρίζονταν τις 

κούκλες τους, τις πλαγγόνες. Οι κούκλες τους είχαν διαφορετικά ονόματα 

ανάλογα από το υλικό κατασκευής τους. Ονομάζονταν «νύμφες και κόρες» 

όταν ήταν φτιαγμένες από πηλό ή κερί και είχαν συμβολικό χαρακτήρα. 

Εκείνες που κινούνταν με την με την βοήθεια συρμάτων, όπως οι σημερινές 

μαριονέτες, ονομάζονταν «νευρόσπαστα» ή «δαίδαλα», αφού οι κούκλες με 

κινητά μέλη αποδίδονταν στον σπουδαίο τεχνίτη της Κνωσού, Δαίδαλο. 
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 ΑΘΥΡΜΑ: Το αγαπημένο παιχνίδι των μεγαλύτερων αγοριών ήταν το 

άθυρμα, ένα πήλινο αλογάκι πάνω σε ρόδες, που το έσερναν σε όλο το σπίτι. 

 ΑΜΑΞΑΚΙ ΜΕ ΡΟΔΕΣ: Την επιθυμία  των αγοριών στην αρχαία Αθήνα να 

δείξουν πως έχουν μεγαλώσει και να μιμούνται τους μεγάλους ικανοποιούσε 

ένα αμαξάκι με ρόδες, που ήταν αντίγραφα εκείνων που χρησιμοποιούσαν  οι 

νέοι στους αγώνες. Τα αμαξάκια αυτά τα έσερναν σκύλοι, μικροκαμωμένα 

άλογα ή τα ίδια τα παιδιά. 

 ΚΑΛΑΜΟΝ ΠΕΡΙΒΗΝΑΙ: Όταν τα παιδιά δεν είχαν αμαξάκι με ρόδες, ένα 

καλάμι μεταμορφωνόταν μέσα από τα παιδικά μάτια τους σε άλογο. Ακόμη 

και ο βασιλιάς της Σπάρτης Αγησίλαος έπαιζε αυτό το παιχνίδι με τα εγγόνια 

του. 

 

 ΑΙΩΡΑ: Ήταν η γνωστή κούνια ή κρεμάστρα 

 Η Ίυγξ: Ένα από τα παιχνίδια που προτιμούσαν τα παιδιά ήταν η 

Ίυγξ.Άνοιγαν δύο τρύπες σε ένα ξύλινο τροχίσκο, περνούσαν διπλή κλωστή 

και αφού το περιέστρεφαν, μια το τραβούσαν και μια το χαλάρωναν. Ο ήχος 

που παραγόταν θύμιζε ένα πουλί, την ίυγγα, δηλαδή την μυρμηγκοφάγο, από 

το οποίο πήρε και το όνομά του το παιχνίδι. Λένε μάλιστα πως ανάλογα με 

τον ήχο που παραγόταν μπορούσαν να κάνουν διάφορες προβλέψεις. 

 ΑΜΠΑΡΙΖΑ: Ήταν το κυνηγητό, το οποίο συναντάμε σήμερα με το ίδιο 

όνομα και σαν σκλαβάκια. 

 Η ΧΑΛΚΗ ΜΥΙΑ: Ένα αγαπημένο ομαδικό παιχνίδι ήταν η χαλκή μυία, που 

είναι η σημερινή μας τυφλόμυγα. Έδεναν με ένα μαντίλι τα μάτια ενός 

παιδιού που φώναζε: «πάω να κυνηγήσω την χαλκή μυία». Οι άλλοι του 

απαντούσαν: «θα την κυνηγήσεις, αλλά δεν θα την πιάσεις» και τον 

χτυπούσαν απαλά στην πλάτη με ραβδάκια. Ο παίχτης με τα μάτια κλειστά 

προσπαθούσε να πιάσει ένα από τα άλλα παιδιά. Όταν τα κατάφερνε, έπαιρνε 

το άλλο παιδί τη θέση του. 

 ΤΟ ΚΟΛΛΑΒΙΖΕΙΝ: Το κολλαβίζειν ή κολλαβισμός ήταν το γνωστό σε εμάς 

μπιζ. Πρώτα τα παιδιά έβαζαν κλήρο να δουν ποιος θα κλείσει τα μάτια. Το 

παιδί αυτό στεκόταν σκυφτό κι έβαζε το δεξί του χέρι στην αριστερή του 

μασχάλη, κρατώντας την παλάμη ανοιχτή προς τα πάνω. Με το αριστερό του 

χέρι κρατούσε τα μάτια του κλειστά. Ένα από τα άλλα παιδιά, που στέκονταν 
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πίσω του, το χτυπούσε στη μασχάλη κι έπειτα όλα μαζί χοροπηδούσαν και 

στριφογύριζαν το δάχτυλο, φωνάζοντας «ζζζζζζζζζζ», όπως κάνει η μέλισσα. 

Το παιδί έπρεπε να μαντέψει ποιος το είχε χτυπήσει. Αν δεν τα κατάφερνε, 

καθόταν πάλι να το χτυπήσουν. 

 

 Η ΑΠΟΔΙΔΡΑΣΚΙΝΔΑ ή ΚΡΥΠΤΙΔΑ: Η αποδιδρασκίνδα είναι το σημερινό 

μας κρυφτό. Ένας παίχτης έκλεινε τα μάτια του και οι άλλοι έτρεχαν να 

κρυφτούν σε συγκεκριμένο χρόνο. Ο παίχτης αυτός, όταν άνοιγε τα μάτια του 

έπρεπε να βρει που κρύβονται οι άλλοι και να προλάβει να φτάσει πρώτος στη 

θέση του. 

 Η ΑΚΙΝΗΤΙΝΔΑ: Η ακινητίνδα είναι το σημερινό «αγαλματάκια ακούνητα, 

αγέλαστα κι αμίλητα». Οι παίχτες, μόλις δοθεί το σύνθημα, πρέπει να μείνουν 

ακίνητοι σε όποια στάση βρίσκονται. Εκείνος που θα κινηθεί, βγαίνει από το 

παιχνίδι. 

 Ο ΑΣΚΩΛΙΑΣΜΟΣ: Ο ασκωλιασμός είναι το σημερινό κουτσό. Το παιχνίδι 

αυτό παιζόταν με διάφορους τρόπους: 

(α) Ποιος θα φτάσει μακρύτερα, πηδώντας στο ένα πόδι. 

(β) Ένας παίχτης κυνηγάει τους άλλους, που τρέχουν στο ένα πόδι. 

(γ) Μετρούν ποιος θα κάνει τα περισσότερα πηδήματα στο ένα πόδι. 

 Η ΣΦΑΙΡΑ: Η σφαίρα (μπάλα) στην αρχαία Ελλάδα ήταν κατασκευασμένη 

από αλογότριχες κι ως εξωτερικό περίβλημα είχε δέρμα ή κομμάτια ύφασμα 

ραμμένα μεταξύ τους. Την μπάλα δεν τη χτυπούσαν ποτέ με τα πόδια, αλλά 

έπαιζαν πάντα με τα χέρια. Υπήρχαν διάφορα παιχνίδια με μπάλες. 

(α) Τα μικρότερα παιδιά έβαζαν στόχο το στόμιο ενός αγγείου. 

(β) Τα μεγαλύτερα παιδιά έβαζαν για στόχο δύο ξύλα και η μπάλα έπρεπε να περάσει 

ανάμεσά τους. 

(γ) Σε ένα άλλο παιχνίδι (το κερητίζειν) οι παίχτες έσπρωχναν μια μικρή δερμάτινη 

μπαλίτσα με μπαστούνια, που θυμίζουν πολύ τα μπαστούνια του χόκεϊ. 
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 Η ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ ή ΣΚΑΠΕΡΔΑ:Το παιχνίδι αυτό ήταν πολύ αγαπητό στα 

παιδιά. Στη διελκυστίνδα, τα παιδιά στέκονταν σε δύο αντικριστές γραμμές το 

ένα πίσω από το άλλο, κρατώντας ένα μεγάλο σκοινί. Στο έδαφος, κάτω από 

το κέντρο του σκοινιού υπήρχε ένα ξύλο για σημάδι. Η μια ομάδα 

προσπαθούσε να τραβήξει την αντίθετη ομάδα προς το μέρος της και ο 

πρώτος από την αντίθετη σειρά να πατήσει το ξύλο.Το παιχνίδι παιζόταν και 

με δύο μόνο παίχτες. Έστηναν όρθιο ένα ξύλο, που είχε μια τρύπα στη μέση. 

Περνούσαν από εκεί ένα σκοινί και στην κάθε του άκρη δενόταν ένας παίχτης. 

Αυτός που θα κατόρθωνε τραβώντας με δύναμη το σκοινί να κάνει τον 

αντίπαλό του να αγγίξει το ξύλο κέρδιζε το παιχνίδι. 

 ΤΡΟΧΟΣ:  Οι τροχοί είναι συνήθως χάλκινοι και υπάρχουν μεγαλύτεροι και 

μικρότεροι. Η διάμετρος τους είναι από 80 έως 130 εκατοστά. Ο τροχός δεν 

ήταν όμως μόνο παιχνίδι. Τον χρησιμοποιούσαν και στις παλαίστρες, όπου 

γυμνάζονταν οι νέοι. Ο Ιπποκράτης μάλιστα, ο φημισμένος γιατρός, στο 

βιβλίο του «Περί Διαίτης», τον συστήνει σε όσους θέλουν να κρατηθούν σε 

καλή φυσική κατάσταση. 

 Ο ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ή ΒΕΜΒΙΞ ή ΣΤΡΟΜΒΟΣ: είναι η γνωστή μας ξύλινη ή 

μεταλλική σβούρα. Η παλαιότερη αναφορά στην γνωστή μας σβούρα υπάρχει 

στην Ιλιάδα όπου ο Όμηρος συγκρίνει την περιστροφή μιας πέτρας που 

εκσφενδονίζει ο Αίας ο Τελαμώνιος με την χαρακτηριστική κίνηση της 

σβούρας πριν σταματήσει να περιστρέφεται. Οι στρόμβοι ήταν φτιαγμένοι 

από ξύλο, ορείχαλκο ή πηλό. Στις ανασκαφές της Τροίας βρέθηκαν 

Κεραμεικοί στρόμβοι. 

 Γιο-Γιο:Οι παίκτες σκάλιζαν σε ένα ξύλο δυο δίσκους που ενώνονταν στο 

κέντρο με έναν κυλινδρικό άξονα , πάνω στον οποίο στερέωναν την αρχή μιας 

κλωστής την οποία στη συνέχεια τυλίγουν γύρω-γύρω . Το γιο-γιο ήταν 

έτοιμο. Το αφήνουν να πέσει και η κλωστή ξετυλιγόταν ,ενώ με μια κίνηση 

του χεριού ξαναμαζευόταν γύρω από τον άξονα. Έπειτα , το άφηναν πάλι να 

πέσει και ξανά από την αρχή. 
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2.2 Το παιχνίδι στον Πλάτωνα 

Η πορεία προς το Αγαθό, την ευδαιμονία, είναι σκληρή κι επίπονη στην πλατωνική 

φιλοσοφία. Απαιτεί χρήση μέσων γνωστών και κατανοητών από τα παιδιά, 

κατάλληλα εναρμονισμένων με την ιδιαίτερη φύση τους. Έτσι, ο Πλάτωνας, 

αντιλαμβανόμενος την ηλικία και τις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στο παιχνίδι. Το παιχνίδι αποτελεί σπουδαίο μέσο αγωγής που συμβάλλει 

στη διαμόρφωση του ήθους των παιδιών. Καλλιεργεί την πειθαρχία και την υπακοή 

σε κανόνες και εξοβελίζει την ανταγωνιστικότητα και τη βία.  

Αποτελεί μέσο με παιδαγωγική αξία, μυεί το παιδί στη διεκπεραίωση μιας 

δραστηριότητας και έργου που αργότερα συναντά και στη ζωή του. Βασικό 

χαρακτηριστικό γνώρισμα του παιχνιδιού είναι η τάξη. Το παιδί μέσα σε έναν κόσμο 

γεμάτο διλήμματα και γρίφους, αποκομίζει μια προσωρινή τελειότητα. Εμπεριέχει, 

ακόμη, το στοιχείο της έντασης, αφού ο παίκτης δοκιμάζεται ως προς την αντοχή, τη 

δύναμη και ανεξάρτητα με τη νίκη ή ήττα του, μένει προσηλωμένος και ακολουθεί 

πιστά τις οδηγίες του εκάστοτε παιχνιδιού, χωρίς να έχει το δικαίωμα να παρεκκλίνει 

της ορθής του πορείας.  

Το παιχνίδι έχει χαρακτήρα παιγνιώδη στον Πλάτωνα, όπως και στον Piaget, ο οποίος 

στην παιγνιοθεωρία του επηρεάστηκε από τις πλατωνικές απόψεις και ασχολήθηκε με 

τη διανοητική ανάπτυξη του παιδιού και την επίδραση του παιχνιδιού στη νοημοσύνη 

του. Έτσι, το «παίζον» παιδί αναπτύσσει την αντιληπτική του ικανότητα, τη 

συναισθηματική του νοημοσύνη, πειραματίζεται, αντιδρά αυθόρμητα. Βοηθά, 

παράλληλα, τη διαδικασία μάθησης, αφού όταν η γνώση παρέχεται υπό μορφή 

παιχνιδιού, επιτυγχάνεται η συμμετοχικότητα και το ενδιαφέρον των παιδιών. Άρα, 

το παιχνίδι αποτελεί ενεργητική μέθοδο διδασκαλίας, όπου τα παιδιά παίζοντας 

αφομοιώνουν νοητικές πραγματικότητες.  
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2.3 Το παιχνίδι στον Αριστοτέλη 
Ο Αριστοτέλης συμβούλευε τους γονείς να δίνουν όσο γίνεται πιο πρωτότυπα 

παιγνίδια, για να αφοσιώνονται σε αυτά και να ενοχλούν λιγότερο και ταυτόχρονα να 

αναπτύσσουν δημιουργική φαντασία. Η Ψυχαναλυτική θεωρία ή θεωρία της 

Κάθαρσης έχει τις ρίζες της στην θεωρία της κάθαρσης του Αριστοτέλη. Κύριος 

εκπρόσωπος αυτής της θεωρίας είναι ο J. Freud, ο οποίος θεωρεί ότι το παιχνίδι δεν 

είναι απλώς ένα αναπτυξιακό επίτευγμα ή ένα μέσο για να περάσει το παιδί την ώρα 

του αλλά είναι σημαντικό αφού απηχεί τις προσπάθειες του παιδιού να συμφιλιωθεί 

με τα συγκινησιακά του βιώματα. Αποτελεί μια γέφυρα ανάμεσα στην εσωτερική και 

εξωτερική πραγματικότητα του παιδιού. Το παιχνίδι παρέχει στο παιδί τη δυνατότητα 

να αντιμετωπίζει αγχώδεις καταστάσεις με συμβολικό τρόπο.  

Για τους υποστηρικτές της θεωρίας αυτής, το παιχνίδι ικανοποιεί χωρίς κίνδυνο, για 

τα άτομα και τη κοινωνία, ορισμένες επιθυμίες ή και βίαια ακόμα πάθη, τα οποία η 

συνείδηση τα απωθεί και ο πολιτισμός τα κατακρίνει. Τα πολεμικά παιχνίδια, για 

παράδειγμα, προσφέρουν πράγματι διέξοδο σε βίαιες ορμές, αλλά αυτό δεν σημαίνει 

ότι όλα τα παιχνίδια αποτελούν συμβολική έκφραση καταπιεζόμενων επιθυμιών. Το 

παιδί προσπαθεί με το παιχνίδι να αντιμετωπίσει τραυματικές εμπειρίες και να 

ελέγξει μια κατάσταση, στην οποία υπήρξε παθητικός δέκτης. Το παιχνίδι αποκτά 

έτσι ένα καθαρτικό ρόλο που βοηθά το παιδί στην άμβλυνση των συναισθημάτων 

φόβου και έντασης. Η ψυχαναλυτική θεωρία χαρακτηρίζεται ανεπαρκής για μια 

λογική ερμηνεία του παιχνιδιού. 
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Κεφάλαιο 3ο Το Παιχνίδι στη Σημερινή Εποχή 

3.1Ορισμός και Χαρακτηριστικά του Παιχνιδιού 
Με τον όρο παιχνίδια, εννοούμε όχι μόνο τα ατομικά παιχνίδια, αλλά και τις 

σωματικές και πνευματικές παιγνιώδης ασκήσεις, όπως η λύση  γρίφων,  οι λεκτικές 

ασκήσεις, οι εργασίες με ξύλο ή πυλό, το παιδικό θέατρο,  η ζωγραφική  και το 

τραγούδι. Το παιδί και στην περίπτωση που δεν έχει στην διάθεση του τα απαραίτητα 

υλικά για να παίξει, τότε με την φαντασία του, δημιουργεί, φανταστικές περιπέτειες 

με ήρωα τον εαυτό του. Το φαινόμενο αυτό είναι επίσης παιχνίδι. Αυτές οι 

παιγνιώδης δραστηριότητες συνοδεύονται από μια αυθόρμητη, φυσική, αβίαστη και 

προ παντός χαρούμενη ψυχική συμμετοχή, που αντικατοπτρίζει την παιδική ζωή του 

ανθρώπου.  Γι’ αυτό και με τη λέξη παιχνίδια εννοούμε όλες τις δραστηριότητες στις 

οποίες συμμετέχει το παιδί και έχουν το στοιχείο της διασκέδασης μέσα τους.
40

 

Το παιχνίδι δεν είναι μόνο ένας τρόπος για να περάσουν τα παιδιά ευχάριστα την ώ 

ρα τους, αλλά βοηθάει σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη του παιδιού. Δηλαδή, να 

αναπτύξει τις αισθήσεις του, την κοινωνικότητα του, την φαντασία του, την 

παραγωγή και χρήση της γλώσσας, καθώς και της γραφής. Το παιχνίδι έχει την 

ιδιότητα να σχετίζεται και σε ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξης του 

παιδιού, στο να σχηματίσει το ίδιο το παιδί την αντίληψη για την πραγματικότητα, 

την αυτογνωσία, καθώς και να το προετοιμάσει για την ικανότητά του να 

δημιουργήσει πολιτισμό.
41

 

Κατά την C. Garvey (1990), 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. 

                                                             
40

 Αντωνιάδης, ό.π., 67 
41 Αντωνιάδης, ό.π., 73 
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 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  συγγένεια συστήματος με ό,τι δεν είναι παιχνίδι.».
42

 

3.2 Η Παιδαγωγική Αξία του παιχνιδιού 
Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών εξαίρουν τη σημασία και τη συμβολή του 

παιχνιδιού στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου. Μάλιστα, εμπεριέχουν τα 

προγράμματα αυτά το παιχνίδι, ως πρακτική σωματικής και 

κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης του ατόμου. Ακόμη και η μάθηση, δηλαδή ο 

γνωστικός τομέας, ενισχύεται με τη βοήθεια και ένταξη του παιχνιδιού στη 

μαθησιακή διαδικασία, αφού μέσα από το παιχνίδι το άτομο αφομοιώνει και κατανοεί 

ευκολότερα τη γνώση και μάλιστα με βιωματικό τρόπο και αναλαμβάνοντας ρόλο 

ενεργό, συμμετέχοντας σε αυτό.
43

 

Μέσα από την εμπλοκή του παιδιού στο παιχνίδι, ενισχύεται η αλληλεπίδρασή του 

και επικοινωνία του με τους άλλους, αποκτάται η αυτογνωσία και κατανοείται ο 

ρόλος του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος στη ζωή κι ανάπτυξη του ατόμου. 

Σε επίπεδο γνωστικό, σύμφωνα με τον Piaget, το παιχνίδι μεταδίδει πληροφορίες και 

παρέχει ερεθίσματα για παρατήρηση, απόκτηση δεξιοτήτων και εμπειριών, γνώσεων. 

Επιπλέον, το «παίζον» άτομο έρχεται σε επαφή με το σώμα του, κατανοεί την κίνηση, 

προσανατολίζεται στο χώρο.
44

 

Φυσικά, διαπιστώνεται ότι το παιχνίδι συμβάλλει τα μέγιστα στην ψυχαγωγία του 

ατόμου και την ποιοτική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Το παιδί έρχεται σε 

επαφή με το περιβάλλον, με τη φύση, αποκτά εμπειρίες και γνώσεις, 

κοινωνικοποιείται.
45

 

 

 

 

                                                             
42

 Carvey, C., (1990). «Το παιχνίδι: η επίδραση στην εξέλιξη του παιδιού» , Αθήνα: Κουτσουμπός Α.Ε., 
σ.57-64 
43 Αυγητίδου Σ., (2001), «Το παιχνίδι: Σύγχρονες ερμηνευτικές και διδακτικές προσεγγίσεις», 
Αθήνα:Τυπωθήτω  
44

 Αυγητίδου, ό.π. 
45 Αυγητίδου, ό.π. 
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3.2.1Το παιχνίδι και η σωματική ανάπτυξη του παιδιού  

Η λεπτή κινητικότητα σχετίζεται με το πόσο ικανό είναι το παιδί να χρησιμοποιεί τα 

δάχτυλά του για να χειρίζεται με επιδεξιότητα διάφορα αντικείμενα. Η λεπτή 

κινητικότητα σχετίζεται με την κίνηση των χεριών.  Η αδρή κινητικότητα αφορά τις 

κινήσεις που κάνει το παιδί, προκειμένου να στηριχτεί, να μετακινηθεί. Τα παιχνίδια  

εξασκούν την αδρή κινητικότητα ( στεφάνια,  μπάλες). Με τα παιχνίδια ένα παιδί 

αποκτά ευλυγισία, ακρίβεια των κινήσεών του, αλλά και στην καλύτερη κατανόηση 

της έννοιας του χώρου. Μέσα από το παιχνίδι το παιδί αναπτύσσει σταδιακά τον αδρό 

συντονισμό και με την πάροδο του χρόνου η αδρή κίνηση έχει ωριμάσει, με 

αποτέλεσμα την εκτέλεση σύνθετων πια κινήσεων που απαιτούν ακρίβεια, όπως για 

παράδειγμα να κάνει κούνια, να σκαρφαλώνει, να πηδάει ψηλά.
46

 

 3.2.2 Το παιχνίδι και η νοητική- γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού  

Η γλώσσα και η έκφραση συνδέονται άρρηκτα με τη σχέση ανάμεσα στα άτομα και 

τα διάφορα αντικείμενα του περιβάλλοντος. Το παιδί, κατά τη διάρκεια ενός 

παιχνιδιού, μιμείται και αναπαριστά σκηνές της καθημερινής ζωής, τις οποίες 

συναντά συχνά. Τα συμβολικά παιχνίδια αναφέρονται στις δραστηριότητες οικείων 

προσώπων, όπως για παράδειγμα την μαμά, τον μπαμπά, τον γιατρό και 

αντικατοπτρίζουν το επίπεδο κατανόησης της κοινωνικής πραγματικότητας μέσα 

στην οποία μεγαλώνει. Η εμφάνιση της αναπαραστατικής σκέψης κάνει δυνατή την 

εκμάθηση της γλώσσας.
47

 

 Τα επίπεδα οργάνωσης της γλώσσας (φωνολογία, γραμματική, έννοια) και τα 

περισσότερα φαινόμενα της ομιλίας, όπως οι ήχοι, η  ένταση, η κατανομή χρόνου 

ομιλίας σε μια συζήτηση, οι στόχοι της ομιλίας,  αποκτούν νόημα και δυναμική μέσα 

από το παιχνίδι. Το μοναχικό τραγούδι είναι ένα είδος παιχνιδιού για το παιδί. Σε 

αυτή την περίπτωση, το παιδί χρησιμοποιεί τον ήχο για παιχνίδι, ο οποίος περιέχει  

γλωσσολογικά στοιχεία  που χρησιμοποιούνται στην επικοινωνία.
48

 

Σημαντικό επίσης ρόλο διαδραματίζει το παιχνίδι στη  διανοητική ανάπτυξη του 

παιδιού, και συγκεκριμένα, τα ομαδικά παιχνίδια. Οδηγούν στην κοινωνικοποίηση, 

συμβάλλουν στην ηθική του ανάπτυξη και προσφέρουν ακόμη και στοιχεία για την 

αυτογνωσία του. Τέλος, υπάρχει και ένας άλλος λόγος για τον οποίο το παιδί πρέπει 
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να παίζει και υποστηρίζει έμμεσα την πνευματική ανάπτυξη και εξέλιξή του. Το 

παιχνίδι  ψυχαγωγεί το παιδί. Του δίνει τη δυνατότητα να ξεφύγει από όλα όσα το 

καταπιέζουν,  και το κουράζουν, και από αυτή την άποψη είναι σημαντική η συμβολή 

του στην επίτευξη μιας θετικής πνευματικής και ψυχικής κατάστασης, που ευνοεί την 

ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων και της δεκτικότητας του παιδιού στις 

περιπτώσεις της υποχρεωτικής μάθησης.
49

 

 3.2.3 Το παιχνίδι και η συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού  

Το παιχνίδι, κυρίως το ομαδικό, δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να εκφράζει τα 

συναισθήματά του, να τα κατανοεί και μέσα από τους κανόνες που θέτει και την 

πειθαρχία, να κατανοεί και τα συναισθήματα των άλλων, αποκτώντας ενσυναίσθηση. 

Αναγνωρίζει τα προτερήματα και μειονεκτήματά του και κάνει προσπάθειες συνεχούς 

βελτίωσής του. Το παιχνίδι  μειώνει τον εγωκεντρισμό, συνδράμει στην κατανόηση  

της αναγκαιότητας των  κανονισμών. Παρέχει στο παιδί την ευκαιρία να υποδυθεί 

διάφορους  ρόλους, δραστηριότητα που απαιτεί γνώση του συγκεκριμένου ρόλου και 

των σχέσεων του με τους ρόλους που παίζουν τα άλλα παιδιά. Δοκιμάζει μορφές 

συμπεριφοράς, αφού θέτει διλήμματα για τις μορφές συμπεριφοράς, τις συνέπειες που 

αυτές έχουν και συνδέει το ρόλο του παιχνιδιού με το ρόλο του ατόμου στην 

πραγματική κοινωνία.
50

 

 

 3.2.4 Το παιχνίδι και η κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού  

«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».
51

  

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. Στη 

διαδικασία της κοινωνικοποίησης εμπλέκονται πολλά άτομα, όπως οι γονείς, τα 

αδέρφια, οι φίλοι. Αλλά και θεσμοί, όπως η εκκλησία, το σχολείο καθοδηγούν το 
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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.
52

 

 Το παιδί, κατά το δεύτερο έτος της ζωής του, θα αναπτύξει μια συγκεκριμένη εικόνα 

του κοινωνικού του κύκλου, των φίλων και των γνωστών του. Θεωρεί πως βρίσκεται 

στο κέντρο αυτού του κύκλου και πως όλοι σκέφτονται όπως εκείνο. Αυτή η περίοδος 

χαρακτηρίζεται ως εγωκεντρική. Η άποψη του για τον κόσμο το δυσκολεύει να 

συνυπάρξει με άλλα παιδιά. Αν και παίζει μαζί με τα άλλα παιδιά και υπάρχει 

ανταγωνισμός για τα παιχνίδια, το παιδί δεν συμμετέχει σε ομαδικά παιχνίδια με 

ευκολία. Επιπλέον, το παιδί αδυνατεί να μοιραστεί παιχνίδια με άλλα παιδιά. 

Δυστυχώς, ο ανταγωνισμός για τα παιχνίδια και την προσέλκυση της προσοχής 

καταλήγει σε χτυπήματα μεταξύ των παιδιών και κλάματα. Το παιδί, πιθανώς θα 

αρχίσει να γίνεται κτητικό με τα παιχνίδια που ξέρει ότι του ανήκουν.
53

 

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας του παιδιού, διαδραματίζει και η 

εμπειρία. Από το τέλος της βρεφικής ηλικίας το παιδί που έρχεται σε επαφή με άλλα 

παιδιά, μέσα από οργανωμένες ομάδες παιχνιδιού, δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον για 

ανάμειξη σε ομάδες συνομήλικων. Πιο συγκεκριμένα, το παιδί αφού συμπληρώσει το 

πρώτο έτος της ζωής του, όσο περισσότερο χρόνο περνά με άλλα παιδιά, τόσο πιο 

κοινωνικό γίνεται, ίσως λόγο ότι η εμπειρία έχει ως αποτέλεσμα τη μάθηση. Με άλλα 

λόγια, το παιδί μαθαίνει να παίζει, να μοιράζεται τα πράγματά του.
54

 

Η περίοδος του εγωκεντρισμού υποχωρεί σιγά – σιγά στην ηλικία των τριών ετών. Το 

παιδί αρχίζει να παίζει κανονικά με τα άλλα τα παιδία και συνεργάζεται αντί να παίζει 

απλώς δίπλα τους. Το ενδιαφέρον για τους συνομηλίκους, παρουσιάζει κατά τη 

διάρκεια αυτού του έτους, συνεχώς μια αυξητική τάση και το παιδί εξοπλισμένο με 

καινούργιες κοινωνικές δεξιότητες είναι έτοιμο να συγκεντρωθεί στο παιχνίδι με 

άλλα παιδιά όλο και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Επιπρόσθετα, καταλαβαίνει 

πως δεν σκέφτονται όλοι όπως αυτό και ότι κάθε σύντροφός του στο παιχνίδι έχει 
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μοναδικά χαρακτηριστικά. Ένα σημαντικό γεγονός σε αυτή τη χρονική περίοδο είναι 

πως το παιδί αποκτά φιλίες.
55

 

 

3.2.5 Το παιχνίδι και η ηθική ανάπτυξη του παιδιού  

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. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν μαθαίνουν από το 

περιβάλλον τους να ξεχωρίζουν το τι είναι καλό και τι κακό και να διακρίνουν την 

καλοσύνη από τη σκληρότητα και τη δικαιοσύνη από την αδικία.
56

 

 Με το πέρασμα των χρόνων η ηθική συνάδει με τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το 

αν μια πράξη είναι σωστή ή λανθασμένη.  Στα αρχικά στάδια της νηπιακής και της 

παιδικής ηλικίας, εκτός από τα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης που είναι σταθερά, 

παρατηρούμε και τα στάδια της ηθικής ανάπτυξης να ακολουθούν σχετικά σταθερούς 

κανόνες. Ωστόσο, η νοητική ανάπτυξη δε σημαίνει και ηθική ανάπτυξη. Παράλληλα, 

οι αξίες που αφορούν τη σχέση των ατόμων μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους, 

θεωρούνται ως γνώση, καθώς αποτελούν μια προσαρμογή μέσα στην κοινωνία στην 

οποία ζουν. Τόσο η γνώσεις όσο και οι αξίες συνδέονται μεταξύ τους. Οι αξίες  είναι 

θέμα γνώσης.
57

 

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 έχει 

αναπτύξει στάδια γνωστικής ανάπτυξης. Το πρώτο στάδιο είναι το αισθησιοκινητικό 

(από τη γέννηση ως το δεύτερο έτος). Σε αυτό το στάδιο η γνωστική ανάπτυξη των 

παιδιών περιορίζεται σε κινητικά αντανακλαστικά. Το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο 

της προενεργητικής σκέψης, (δεύτερο με έβδομο έτος), οπότε τα νήπια αρχίζουν να 

χρησιμοποιούν σύμβολα και αρχίζουν να κατατάσσουν αντικείμενα σε κατηγορίες.
58
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3.3 Το θεατρικό παιχνίδι 
Μέσα από το παιχνίδι μπορούμε να φέρουμε το παιδί σε κάποια επαφή με την τέχνη 

και ιδιαίτερα με το θέατρο. Το παιχνίδι είναι ένα μέσο οικείο για το παιδί και 

αποτελεί ένα τρόπο προσέγγισης του παιδιού με την τέχνη. Μόνο μέσω του 

παιχνιδιού το παιδί μπορεί να διοχετεύσει τη βαθιά παρόρμηση που έχει για 

εσωτερική έκφραση και συμμετοχή στα κοινά. Το παιδί παίζοντας ερμηνεύει κάποιο 

ρόλο και ερμηνεύοντας αυτό το ρόλο ανακαλύπτει καινούριους τρόπους έκφρασης 

και πληροφόρησης. Μέσω του θεατρικού παιχνιδιού, το παιδί έχει τη δυνατότητα 

ελεύθερης έκφρασης , και μπορεί να ανακαλύπτει καινούριους τρόπους σχέσης και 

έκφρασης που το βοηθάνε να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του. Το θεατρικό 

παιχνίδι λοιπόν, κινείται σε επίπεδα ψυχολογικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά καθώς και 

καλλιτεχνικά. Αυτό που κάνει ξεχωριστό το θεατρικό παιχνίδι είναι ότι τις 

περισσότερες φορές το θέμα το καθορίζουν τα ίδια τα παιδιά. Στήνουν το σκηνικό, 

επιλέγουν το χώρο δράσης, μεταμφιέζονται και παίρνουν τους ρόλους που θέλουν.
59

 

Το θέμα στο θεατρικό παιχνίδι δεν είναι προκαθορισμένο. Δημιουργείται  από τα ίδια 

τα παιδιά στη διάρκεια της πρώτης και, κυρίως, της δεύτερης φάσης. Ενδέχεται, όμως 

να υπάρχουν και κάποια θεατρικά παιχνίδια που ακολουθούν ένα συγκεκριμένο 

σχέδιο δράσης που έχει προετοιμάσει ο εμψυχωτής -δάσκαλος. Δεν είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός θεατρικού παιχνιδιού η ύπαρξη ενός 

προκατασκευασμένου κειμένου. Ορισμένα θεατρικά παιχνίδια, που στηρίζονται σε 

κάποιο «σχέδιο δράσης», θα πρέπει να αφήνουν περιθώρια ελεύθερης δημιουργίας 

και αναζήτησης ως προς τον καθορισμό του θεματολογικού υλικού.
60

 

Χώρος δράσης του θεατρικού παιχνιδιού μπορεί να είναι κάθε σημείο του χώρου 

όπου κινούνται τα παιδιά. Μέσα σε μια αίθουσα, ένα δωμάτιο, έναν παιχνιδότοπο, 

ένα πάρκο, το δρόμο. Αν υπάρχει θεατρική αίθουσα, το θεατρικό παιχνίδι παίρνει 

άλλη μορφή, ακολουθεί μια διαφορετική διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή καλό 
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είναι τα καθίσματα στην πλατεία του θεάτρου να μην είναι βιδωμένα. Να μπορούν να 

μαζεύονται, ώστε η πλατεία ν’ «ανοίγει» και να επιτρέπει την ελεύθερη και άνετη 

κίνηση των παιδιών.Το χώρο όπου θα διεξαχθεί το θεατρικό παιχνίδι τον επιλέγει 

βέβαια, ο δάσκαλος – εμψυχωτής. Βασική του φροντίδα θα πρέπει να είναι ο χώρος 

να είναι ασφαλής για τα παιδιά, να μη δημιουργεί κινδύνους τραυματισμών, να 

επαρκεί για τον αριθμό των παιδιών που πάρουν μέρος. Να έχει κάποια υποτυπώδη 

αισθητική και να είναι καθαρός. Το χώρο δράσης, λοιπόν, τον καθορίζει βασικά ο 

δάσκαλος- εμψυχωτής το σκηνικό, όμως, χώρο, το σημείο, δηλαδή, όπου τα παιδιά  

παρουσιάζουν τους σκηνικούς αυτοσχεδιασμούς και τα διάφορα σκηνικά δρώμενα  

πρέπει να τον επιλέγουν μόνα τους τα παιδιά.
61

 

Το θεατρικό παιχνίδι εστιάζει σε τέσσερεις παράγοντες, οι οποίοι είναι:
62

 

 Σωματική Έκφραση Η γλώσσα του σώματος. Πρόκειται για την απόκτηση 

δεξιοτεχνιών και επίδειξης των κινήσεων των μελών του σώματος. 

  Διαδικασία της αναπαράστασης. Τι ακριβώς αναπαριστάνει κάποιος όταν 

παριστάνει κάτι; Ανάπτυξη της συμβολικής σκέψης, του κριτικού στοχασμού.  

  Η Ομάδα. Βασική προϋπόθεση για να υπάρξει θεατρικό παιχνίδι είναι η 

ομάδα και η δυναμική των συλλογικών ενεργειών και η ποιότητα των 

ανθρωπίνων σχέσεων. 

  Ο Εμψυχωτής. Ο δάσκαλος εμψυχωτής καθιστά κάτι ευαίσθητο. 

Διαχειρίζεται κρίσεις, βελτιώνει τις σχέσεις των μελών της ομάδας, αξιοποιεί 

και ενθαρρύνει ατομικές ή ομαδικές δημιουργικές απόπειρες. 
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3.4 Δραστηριότητες- Παιχνίδια στο Νηπιαγωγείο 
 

1η Δραστηριότητα 

Θέμα: Κάντο όπως τα ζωάκια 

Γνωστικοί στόχοι: 

• Να εκτελεί προφορικές εντολές και να ακολουθεί οδηγίες. 

• Να εκφράζεται με ρόλους. 

• Να μιμείται κινήσεις.. 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

• Να βιώνει με το σώμα του το χώρο. 

• Να εκτελεί λεπτές κινήσεις 

• ισορροπία  

Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι: 

• Να παίζει τηρώντας τους κανόνες του παιχνιδιού. 

• Να εκτελεί πρόθυμα τις εντολές ή οδηγίες που του δίνονται. 

• Να περιμένει τη σειρά του. 

Υλικά: κάρτες με ζώα 

Προετοιμασία 

Κατά την προετοιμασία η νηπιαγωγός αναφέρει στα νήπια ότι με αφορμή την 

παγκόσμια ημέρα των ζώων θα παίξουν ένα παιχνίδι για να γνωρίσουν καλύτερα τα 

μέρη του σώματος και να μάθουν μιμούμενα τις κινήσεις διαφόρων ζώων. 
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Κύριο Μέρος 

Στο κύριο μέρος  ως υλικά χρησιμοποιεί η παιδαγωγός κάρτες που απεικονίζουν ζώα, 

όπως ο λαγός, η καμηλοπάρδαλη, το φίδι. Η νηπιαγωγός δείχνει μια κάρτα κάθε φορά 

και ζητά από το παιδί να πάει στη γωνιά των εικαστικών και να γυρίσει: περπατώντας 

στα τέσσερα όπως ο σκύλος, βαριά όπως ο ελέφαντας, αθόρυβα όπως το ποντίκι, 

αδέξια όπως η πάπια, σηκώνοντας το κεφάλι όσο γίνεται ψηλότερα, όπως η 

καμηλοπάρδαλη, με πηδηματάκια όπως το βατραχάκι. Τα νήπια μπαίνουν στη σειρά 

και όταν έρθει η σειρά τους ακολουθούν τις οδηγίες της νηπιαγωγού. Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται, ώστε κάθε νήπιο να μιμηθεί κινήσεις διαφόρων ζώων. 

Κλείσιμο 

Στο κλείσιμο η νηπιαγωγός ευχαριστεί τα νήπια και τα συγχαίρει για τις μιμήσεις 

τους. Τα νήπια εκφράζουν ενθουσιασμό για τη διαδικασία του παιχνιδιού και 

χαλαρώνουν στη γωνιά της παρεούλας, σχολιάζοντας την όλη διαδικασία και 

γελώντας με τις μιμήσεις τους. 

 

2η Δραστηριότητα 

Θέμα: Το καροτσάκι του αγρότη 

Γνωστικοί στόχοι: 

• Να απαντά σε ερωτήσεις. 

• Να συμμετέχει στην συζήτηση ομάδας. 

• Να εκφράζεται με ρόλους. 

• Να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις. 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

• ισορροπία 

• ενίσχυση λεπτής κινητικότητας 

• Να βιώνει με το σώμα του το χώρο. 
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• Να αναγνωρίζει την εικόνα του σώματός του. 

• Να βιώνει με το σώμα του το χώρο. 

Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι: 

• Να συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες. 

Υλικά: υπολογιστής 

Προετοιμασία 

Τα νήπια συγκεντρώνονται στη γωνιά της παρεούλας και στον υπολογιστή 

παρακολουθούν το παραμύθι «Οι αγρότες». Η νηπιαγωγός τα ενημερώνει ότι θα 

μιλήσουν για την αγροτική ζωή. 

https://www.youtube.com/watch?v=_mwk1DwTjL0 

Η νηπιαγωγός ρωτάει: 

-Με τι ασχολούνται οι αγρότες στο παραμύθι; 

-Οι αγρότες κυρία αρμέγουν, μαζεύουν τα αυγά, βάζουν τα στάχυα στο στάβλο, 

ταϊζουν τα ζώα. 

- Με τι μεταφέρουν τα στάχυα στο στάβλο; 

-Μια μηχανή τα μαζεύει από το χωράφι και μετά τα πηγαίνουν με τα χέρια. 

-Πώς αλλιώς θα μπορούσαν να τα μεταφέρουν για να μην κουραστούν; 

-Με το καροτσάκι. Εμένα ο παππούς μου στο χωριό έχει καροτσάκι 

-Ωραία. Αρα οι αγρότες χρησιμοποιούν το καροτσάκι για τις δουλειές τους 

 Κύριο Μέρος 

Στη συνέχεια, η νηπιαγωγός καλεί τα νήπια να σχηματίσουν ζευγάρια, ώστε το ένα να 

παίξει το ρόλο του αγρότη και το άλλο το καροτσάκι. Το ένα θα είναι όρθιο και θα 

κρατά τα πόδια του άλλου, το οποίο θα περπατά με τα χέρια, αναλαμβάνοντας να 

μιμηθεί το καροτσάκι. Με τη δράση αυτή η νηπιαγωγός διαπιστώνει δύναμη ή 
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αδυναμία στα χέρια των νηπίων. Τα νήπια εναλλάσσουν τους ρόλους τους, κάνοντας 

μια φορά τον αγρότη που κατευθύνει το καροτσάκι και την άλλη φορά το καροτσάκι. 

Κλείσιμο 

Στο τέλος, τα νήπια κάθονται στη γωνιά της παρεούλας και διηγούνται μια ιστορία 

της αγροτικής ζωής από προσωπικά βιώματα ή από το παραμύθι. 

 

3η Δραστηριότητα 

Θέμα: Η οικογένειά μου 

Γνωστικοί στόχοι: 

•Να ονομάζει τα μέλη του σώματος. 

•Να παρατηρεί και να περιγράφει. 

•Να συγκρίνει πρόσωπα. 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

•Να αναγνωρίζει την εικόνα του σώματός των άλλων.  

Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι: 

•Να συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες 

Υλικά: φωτογραφίες, χαρτόνι, κόλλα, όσπρια, χάντρες, αυτοκόλλητα 

Προετοιμασία 

Η νηπιαγωγός, με αφορμή τη γιορτή της μητέρας, την προηγούμενη μέρα έχει 

ζητήσει από τα νήπια να φέρουν φωτογραφίες των μελών της οικογένειάς τους από το 

σπίτι. Οι φωτογραφίες συγκεντρώνονται και το κάθε νήπιο συστήνει στη γωνιά της 

παρεούλας στους υπολοίπους την οικογένειά του. 
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 Κύριο Μέρος 

Στη συνέχεια, συγκρίνουν τα πρόσωπα, το σώμα, την ενδυμασία των γονιών ή 

αδελφών τους με αυτά των άλλων παιδιών. Τα νήπια εξασκούνται στη λεπτή 

κινητικότητα μέσα από τη δημιουργία ενός κολάζ αποτελούμενο από πρόσωπα της 

κάθε οικογένειας. Η νηπιαγωγός, αφού συγκεντρώσει τα νήπια στη γωνιά των 

εικαστικών, δίνει σε κάθε νήπιο ένα χαρτόνι πολύχρωμο και κόλλα και ζητά να 

φτιάξουν ένα κάδρο με όλα τα μέλη της οικογένειας, για να το κάνουν δώρο στους 

γονείς τους. Επίσης, μοιράζει αυτοκόλλητα, όσπρια και χάντρες για να το 

διακοσμήσουν. 

Κλείσιμο 

Στο κλείσιμο, τα νήπια παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους στην τάξη και εξηγούν τι 

έχουν χρησιμοποιήσει στο κολάζ τους. Αναφέρουν σε ποιο σημείο του σπιτιού τους 

θα το κρεμάσουν. 

 

4η Δραστηριότητα 

Θέμα: Το σακουλάκι του μανάβη 

Γνωστικοί στόχοι: 

•Να εκτελεί προφορικές εντολές και να ακολουθεί οδηγίες. 

•Να μιμείται κινήσεις. 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

• Ισορροπία. 

• Συντονισμός. 

• Να βιώνει με το σώμα του το χώρο. 

• Να γνωρίζει το χρόνο και το ρυθμό.  

Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι: 

•Να παίζει τηρώντας τους κανόνες του παιχνιδιού. 
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•Να εκτελεί πρόθυμα τις εντολές ή οδηγίες που του δίνονται. 

Υλικά: υπολογιστής, σακουλάκι, ρύζι, αλεύρι 

 

 

Προετοιμασία 

Κατά την προετοιμασία η νηπιαγωγός βάζει στο διαδίκτυο τα νήπια να ακούσουν το 

τραγούδι «Με τα πόδια μου» στο σύνδεσμο  

https://www.youtube.com/watch?v=J2s8U2oLy1w 

και ζητά από τα νήπια να χορεύουν μιμούμενα τις κινήσεις της εικόνας και των 

στίχων του τραγουδιού. 

  

Κύριο Μέρος 

Η νηπιαγωγός, έπειτα, με τη βοήθεια των παιδιών, γεμίζει με ρύζι ή αλεύρι ένα μικρό 

πλαστικό σακουλάκι. Το παιδί τοποθετεί το σακουλάκι στο πόδι του και προσπαθεί 

να το ανασηκώσει. Η κίνηση μπορεί να επαναληφθεί και με το άλλο πόδι. Για να γίνει 

η δραστηριότητα δυσκολότερη του ζητά να περπατήσει είτε ακολουθώντας πορεία 

είτε ελεύθερα χωρίς να ρίξει το σακουλάκι απο το πόδι του. 

Κλείσιμο 

Στο κλείσιμο τα νήπια, αφού επικροτηθεί η προσπάθειά τους από τη νηπιαγωγό, 

ξεκουράζονται σε όποια γωνιά επιλέξουν. 

 

5η Δραστηριότητα 

Θέμα: Χόκι Πόκι 

Γνωστικοί στόχοι: 

•Να εκτελεί προφορικές εντολές και να ακολουθεί οδηγίες. 
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•Να μιμείται κινήσεις. 

•Να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις. 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

•Να βιώνουν με το σώμα τους το χώρο. 

•Να ακολουθούν το ρυθμό. 

•Να εκτελούν λεπτές και αδρές κινήσεις.  

Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι: 

• Να εκφράζουν με κίνηση του σώματος και με λόγο τα συναισθήματά τους. 

• Να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες. 

• Να εκτελούν πρόθυμα τις εντολές ή οδηγίες που τους δίνονται. 

Υλικά: υπολογιστής 

 

Προετοιμασία 

Από το  

https://www.youtube.com/watch?v=P7kyL1H_lUE&list=PLanpdook0WrDI-

hA5dkP59-Si9-dI0A-2 

 η νηπιαγωγός βάζει στον υπολογιστή το τραγούδι «Χόκι Πόκι» και ζητά από τα 

νήπια να ακολουθούν το ρυθμό και να μιμούνται τις κινήσεις της. 

Κύριο Μέρος 

Στη συνέχεια, είμαστε σε κύκλο ή όλοι μαζεμένοι σ’ ένα σημείο. Ακούγεται το 

τραγούδι πάλι και ανάλογα με τα παραγγέλματα της νηπιαγωγού κάνουμε τις 

αντίστοιχες κινήσεις. Η νηπιαγωγός επιλέγει να παραφράσει το γνωστό Χόκυ Πόκυ 

συνδυάζοντας το με κίνηση και έκφραση. Δημιουργήθηκαν λοιπόν στιχάκια για την 

χαρά , την λύπη , τον θυμό και το φόβο, συναισθήματα που είναι πιο γνώριμα στα 

παιδιά. Τραγουδώντας το με τα παιδιά αλλάζουμε κάθε φορά την έκφραση μας και 
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τον τόνο της φωνής μας, κάνοντας ταυτόχρονα ανάλογες κινήσεις. Στην χαρά 

τραγουδάμε χαρούμενα, στην λύπη, λυπημένα, στον θυμό, θυμωμένα και στον φόβο, 

φοβισμένα. Στο τέλος κάθε στροφής παίρνουμε πόζα με το ανάλογο συναίσθημα. 

Κλείσιμο 

Στο κλείσιμο, τα νήπια μαζεύονται στη γωνιά της παρεούλας και αναφέρουν το 

συναίσθημα που εκφράζει καλύτερα τη σημερινή τους διάθεση και το μέλος του 

σώματος που χρησιμοποιούν για την έκφραση αυτού του συναισθήματος. 
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Επίλογος 
Συμπερασματικά, βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για τη ζωή ενός 

παιδιού. Από τα παλιά, ακόμα, χρόνια ο ρόλος του παιχνιδιού είχε μεγάλη σημασία 

για τους Έλληνες. Αυτό διαπιστώνεται από την ένταξή του ως εργαλείου αγωγής 

στην αρχαία Ελλάδα και την αξία του στις παιδαγωγικές αντιλήψεις των φιλοσόφων 

Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως θεωρούσαν το παιχνίδι 

μεγάλο αγαθό. Γνώριζαν τα πλεονεκτήματά του και προσπαθούσαν μέσω αυτών να 

εμπλουτίσουν τα παιδιά τη δημιουργικότητα, την καλλιέργεια του πνεύματος, καθώς 

και την ομαδικότητα.  

Η σημασία, λοιπόν, του παιχνιδιού, παρατηρούμε πως διατηρήθηκε όλα αυτά τα 

χρόνια μέχρι και τη σημερινή εποχή. Επίσης, αναφέρεται η αναπτυξιακή σημασία του 

παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, το παιχνίδι εξελίσσει το παιδί σωματικά, νοητικά, 

γλωσσικά, συναισθηματικά, κοινωνικά και ηθικά. Μέσα από το παιχνίδι, το παιδί 

μπορεί και καλλιεργεί τη δημιουργικότητά του, την έκφραση των συναισθημάτων του 

και αποκτά κοινωνικές δεξιότητες. Παράλληλα, εξελίσσει το χιούμορ του, κατανοεί 

πως αποτελεί οργανικό μέλος της κοινωνίας και γίνονται αντιληπτά τα 

χαρακτηριστικά του. Επιπρόσθετα, μέσω του παιχνιδιού, το παιδί μαθαίνει να 

αντιμετωπίζει το άγχος και την αγωνία που του προκαλούν ορισμένες καταστάσεις. 

Το παιχνίδι, θα λέγαμε ότι, αποτελεί ένα ασφαλές πλαίσιο στο οποίο μπορούν να 

αποδεσμευτούν από περιορισμούς της πραγματικότητας. 

Επιπρόσθετα, μεγάλη είναι και η σημασία του θεατρικού παιχνιδιού, καθώς αυτό 

βοηθάει το παιδί να απελευθερώνεται, να αναπτύσσει τη δημιουργικότητά του όπως, 

επίσης, και τη φαντασία του. Με το θεατρικό παιχνίδι, τα παιδιά επινοούν 

καταστάσεις, χαρακτήρες και γεγονότα φανταστικά ή πραγματικά, και αυτό επιδρά 

όχι μόνο ατομικά το παιδί αλλά και ομαδικά. Δημιουργεί μεταξύ των παιδιών σχέσεις 

συνεργασίας, εμπιστοσύνης και αλληλοεπικοινωνίας. Μέσα από τη δράση και τη 

κίνηση, τα παιδιά εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους, διεγείροντας έτσι και τη 

προσοχή τους. Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε το ρόλο του παιδαγωγού και πόσο 

σημαντικός είναι για τη σωστή εξέλιξη του παιδιού, παίρνοντας τα σωστά εφόδια που 

μπορεί να αποκτήσει απ’ το παιχνίδι. 
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