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Περίληψη 

Η εργασία με θέμα, Παιχνίδια Δημιουργικής Γραφής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 

ξεκινά με έναν ορισμό για το παιχνίδι, όσο αυτό είναι εφικτό. Στο πρώτο κεφάλαιο 

γίνεται μια ιστορική αναδρομή για το παιχνίδι κατά τον Μεσαίωνα, το Βυζάντιο και 

την Νεότερη εποχή. Γίνεται λεπτομερή αναφορά σε συγκεκριμένα παιχνίδια με εικόνες 

που αντιπροσωπεύουν τις παραπάνω περιόδους. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε 

πιο αναλυτικά στις θεωρίες του παιχνιδιού, της παιγνιώδους συμπεριφοράς παλιές και 

σύγχρονες καθώς και θεωρίες μάθησης. Ξεκινάμε με τις αντιλήψεις του Πλάτωνα 

σχετικά με το παιχνίδι, τη θεωρία της Ανάπαυσης του Αριστοτέλη, τη θεωρία της 

Πλεονάζουσας Ενεργητικότητας και της θεωρίας της Επιτυχίας και της εξάρσεως του 

«Εγώ». Συνεχίζουμε με τη θεωρία του αταβισμού ή του προγονισμού-Θεωρία της 

Προγονικής Κληρονομικότητας ή της «Ανακεφαλαίωσης», την θεωρία της 

προπαρασκευής ή αυτοαγωγής ή θεωρία της προάσκησης των ενστίκτων. Γίνεται 

επίσης αναφορά στη θεωρία της αναψυχής (της ανάπαυλας, της ανακούφισης, της 

χαλάρωσης) στη θεωρία της Πολιτιστικής Διαπραγμάτευσης (Huizinga), στη θεωρία 

της άμιλλας και στη θεωρία της γενετικολειτουργικής αντίληψης. Στην συνέχεια 

γίνεται λόγος για τις σύγχρονες θεωρίες κατά τις οποίες παραθέτουμε τις απόψεις 

αξιόλογων ειδικών ψυχαναλυτικών, επιστημόνων και ψυχολόγων όπως είναι για 

παράδειγμα ο Φρουντ, ο Winnicott, ο Piaget, o Comenius, ο Bruner, ο Vygotsky, ο 

Frobel, ο Dewey και η Ιταλίδα παιδαγωγός Maria Montessori. Μετά περνάμε στη 

θεωρία της «Ροής», στις θεωρίες για την παιγνιώδη συμπεριφορά καθώς και την 

σημασία της παιγνιώδους συμπεριφοράς για το παιδί. Τέλος γίνεται λόγος για την 

θεωρία της Lieberman, τη θεωρία της Barnett, τη θεωρία του Bundy και τη θεωρία του 

Cooper. Στο τρίτο κεφάλαιο και το τελευταίο της εργασίας αναλύουμε την 

Δημιουργικότητα και τη Δημιουργική Γραφή. Ο όρος δημιουργική γραφή αναφέρεται 

στην ικανότητα να ελέγχει κανείς τις δημιουργικές σκέψεις και να τις μετατρέπει σε 

γραφή αλλά και να κατακτά συγγραφικές δεξιότητες, δηλαδή εκπαιδευτικές 

διαδικασίες κατά τις οποίες διεγείροντας κατάλληλα την δημιουργικότητα, 

οδηγούμαστε στην παραγωγή λόγου με τρόπο ελκυστικό και παιγνιώδη. Οι απόψεις 

του Κωτόπουλου μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι για το παιδί η περιπέτεια της 

Δημιουργικής Γραφής είναι ένας τρόπος να βιώσει τη γραφή. Επίσης οι Κωτόπουλος, 

Ζωγράφου και Βακάλη αναφέρουν ότι οι επιστημονικές συζητήσεις για την 

δημιουργικότητα στα νεότερα χρόνια αναφέρονται στη δημιουργική ικανότητα που 

εκφράζεται με δημιουργική συμπεριφορά και εκδηλώνεται μέσω της εφευρετικότητας, 

της σύνθεσης και του σχεδιασμού. Τέλος τονίζουμε την σπουδαιότητα της 

Δημιουργικής γραφής για το Νηπιαγωγείο και τον καθοριστικό και ουσιαστικό ρόλο 

που κατέχει για τα νήπια η γνωστική μαθησιακή περιοχή της Γλώσσας, η οποία 

συντελεί στην μαθησιακή εξέλιξη και παράλληλα τους δίνει την ευκαιρία να 

αποκτήσουν ακόμα περισσότερες ικανότητες και δεξιότητες από άλλες γνωστικές 

μαθησιακές περιοχές. Έτσι τα παιδιά προσχολικής αγωγής ασκούμενα με ασκήσεις 

Δημιουργικής γραφής, οι οποίες δέχονται την επιμέλεια του εκπαιδευτικού, 



εμπλουτίζουν την έκφρασή τους και τη δομή του λόγου τους που σταδιακά γίνεται όλο 

και πιο σύνθετη. Η εργασία τελειώνει με την αναφορά δυο παιχνιδιών, το παιχνίδι 

«Παραμυθοκάρτες» και το «παιχνίδι του παζλ» και τα συμπεράσματα. 

The assignment on Creative Writing Games for Preschoolers begins with a definition 

of play, as for as possible. In the first chapter there is a historical route for the game 

during the Middle Ages, Byzantium and the Moderna era. There is a detailed refence 

to specific games with images that represent  the above periods. In the second chapter 

we refer in more detail to the theories of the game, of the playful behaviour, old and 

modern as well as theories of learning. We start with Plato’s conception of the game, 

Aristotle’s Theory of Rest, the theory of Redundant Activity and the theory of Success 

and the dependence of the “Ego”. We continue with the theory of atavism or ancestry-

theory of Ancestral Inheritance or Recapitulation, the theory of preparation or self-ed-

ucation or the theory of instinct. Reference is also made to the theory of Recreation 

Crest, relief, relaxation, to the theory of Cultural Negotiation (Huizinga), to the theory 

of Rivalry and to the theory of Genetic-Functional perception. Then, we talk about the 

modern theories according to which we quote the views of remarkable psychoanalysts, 

scientists and psychologists as for example Froyd, Winnicott, Piaget, Comenius, Brune, 

Vygotsky, Frobel, Dewey and the Italian educator Maria Montessori. Then we move 

on to “Flow” theories, to theories of playful behaviour as well as the importance of 

playful behaviour for the child. Finally there is talk about the Lieberman theory, the 

Barnett Theory, the Bundy theory and the Cooper theory. In the third chapter and the 

last of the assignment we arialyze Creativity and Creative Writing. The tern Creative 

Writing refers to the ability to control creative thinking and turn it into writing but also 

to acquire writing skills, that is educational processes in which by properly stimulating 

creativity, we lead to the production of speech in an attractive and playful way. 

Kotopoulo’s views lead as to the conclusion that for the child the adventure of Creative 

Writing is way to experience writing. Kotopoulos, Zografou and Vakali also report that 

the scientific debates about creativity in recent years refer to the creative ability ex-

pressed through creative attitudes and manifested through ingenuity,compositionand 

design. Finally we emphasize the importance of Creative Writing for Kindergarten and 

the decisive and essential role that the cognitive learning are of the Language occupies 

for infants, which contributes to the learning development and at the same time gives 

them the opportunity to acquire even more satisfying skills than other cognitive learn-

ing areas. Thus pre-school children practiced with Creative Writing exercises, which 

are accepted by the teacher enrich their expression and the structure of their speech 

which gradually becomes more and more complex. The work ended with the report of 

two games the “Fairy Tale” game and the “puzzle game” and the conclusions.   

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Ορισμός του παιχνιδιού. 

Το παιχνίδι ως φαινόμενο πολυσχιδές και πολύμορφο έχει ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως 

από τους μελετητές στο πέρασμα του χρόνου. Η βιβλιογραφική αναδίφηση 

καταδεικνύει πως δεν υπάρχει ένας μοναδικός, ξεκάθαρος και ακριβής ορισμός για την 

ουσία και τη σύσταση του παιχνιδιού. Ωστόσο, είναι πολλοί οι ερευνητές, ψυχολόγοι 

και παιδαγωγοί, οι οποίοι επεχείρησαν να ορίσουν άλλοτε ακροθιγώς και άλλοτε πιο 

στοχευμένα την έννοια του παιχνιδιού, βασιζόμενοι κυρίως στα χαρακτηριστικά και τα 

αποτελέσματά του (Stagnitti, 2004; Wilson, 2010; Warner, 2008). Οι ορισμοί που 

προκύπτουν για το παιχνίδι διακρίνονται κατά τους Rubin, Fein και Vandenberg (1983) 

σε τρεις βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι ορισμοί, οι οποίοι 

εννοιολογούν το παιχνίδι ως μια σειρά από χαρακτηριστικά, τα οποία προκύπτουν 

λόγω βιολογικών ή/και ψυχολογικών προδιαθέσεων του παιδιού (play as disposition). 

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται όσοι ορισμοί προσδιορίζουν το παιχνίδι ως 

παρατηρήσιμη συμπεριφορά (play as observable behavior), ενώ στην τρίτη κατηγορία 

ταξινομούνται εκείνοι που θεωρούν το παιχνίδι ως συγκείμενο, πλαίσιο 

δραστηριοτήτων (play as context) (Δήμου, 2018). 

Στην ελληνική γλώσσα η λέξη «παιχνίδι» ανήκει στην ίδια οικογένεια λέξεων με τις 

λέξεις παιδί, παίζω, παιδεία, επιβεβαιώνοντας καθαυτό τον τρόπο τη στενή της σχέση 

με το παιδί, τη χαρά της δράσης και την πνευματική καλλιέργεια. Τα παιδιά από πολύ 

μικρή ηλικία ό,τι μαθαίνουν, το μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι. Εκφράζονται, 

εξελίσσονται σε κοινωνικό, συναισθηματικό, σωματικό επίπεδο, ερευνούν, 

πειραματίζονται, δημιουργούν, συνεργάζονται και επικοινωνούν μέσω μιας κοινής 

«παγκόσμιας» γλώσσας, δηλαδή το παιχνίδι. Φυσικά, το παιχνίδι δεν αποτελεί 

εφεύρεση των ημερών μας αλλά όπως υποστηρίζει ο Johan Huizinga (1989) στο βιβλίο 

του Homo Ludens «…το παιχνίδι είναι αρχαιότερο από τον πολιτισμό, διότι ο 

πολιτισμός προϋποθέτει πάντα την ανθρώπινη κοινωνία, και τα ζώα δεν περίμεναν να 

έρθει ο άνθρωπος για να μάθουν να παίζουν…» (Φωκίδης,2016). 

Το παιχνίδι είναι η δραστηριότητα μέσα από την οποία τα παιδιά καλύπτουν όλες τις 

αναπτυξιακές τους ανάγκες (Μaxim, 1989). Το παιχνίδι είναι αυτή η συναρπαστική 

δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν υγιή παιδιά με ενθουσιασμό και ανεμελιά 

(Scales et al., 1991) . Το παιχνίδι είναι μια δραστηριότητα, κατευθυνόμενη από το παιδί 

το «νόημα» της οποίας έχει σημασία για το ίδιο και όχι η κατάληξή της» (Kostelnik, 

Soderman & Whiren, 1993).Το παιχνίδι είναι η πραγματοποίηση της μάθησης μέσα 

από την πράξη» (Feeney, Christensen, & Moravcil, 1996) (Αμαραντίδου,2020). O 

Ολλανδός Johan Huizinga, όπως αναφέρεται στο άρθρο των Καλπογιάννη, Φύσσας και 

Αβδελίδου (2015), στο κλασικό του έργο Homo Ludens (1955), έχει διαμορφώσει τον 

δικό του ορισμό για το παιχνίδι: «Το παιχνίδι είναι ελεύθερη δραστηριότητα που 

γίνεται µε τρόπο συνειδητό, έξω από την «κανονική» ζωή, καθώς είναι κάτι «µη 

σοβαρό» αλλά ταυτόχρονα απορροφά εντελώς το παιδί που παίζει. Δεν σχετίζεται µε 



κάποια υλική ανταμοιβή και έχει τους δικούς του κανόνες και τα δικά του όρια» 

(Προκοπίου, 2020). 

Kατά τον Piaget (1979) «το παιχνίδι είναι μία ευχάριστη δραστηριότητα, εν’αντιθέσει 

με τις σοβαρές δραστηριότητες που αποσκοπούν σε ένα χρήσιμο αποτέλεσμα, ασχέτως 

του ευχάριστου χαρακτήρα τους» και επεκτείνει τις σκέψεις του, υποστηρίζοντας ότι 

το παιχνίδι απελευθερώνει το παιδί από προστριβές, το οδηγεί σε νοητικές κατακτήσεις 

και κοινωνικές διαδράσεις και του παρέχει τη δυνατότητα να εξελίξει τη φαντασία του 

για τις μελλοντικές του σκέψεις. Ο Vygotsky (1978) είδε το παιχνίδι σαν μια κοινωνικά 

συμβολική δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια της οποίας αναδύονται 

απραγματοποίητες τάσεις, επιθυμίες και ανάγκες του παιδιού, που μπορεί να τις κάνει 

πράξη, γιατί « στο παιχνίδι το παιδί πάντα συμπεριφέρεται ένα βήμα πιο πέρα από τη 

μέση ηλικία, ένα βήμα πιο πάνω από την καθημερινή του συμπεριφορά», έχοντας τη 

δυνατότητα μ’ αυτόν τον τρόπο να ορίσει τις πράξεις του και την εξέλιξή του (Τζήκα, 

2018)  

 Ο Meckley (2002) θεωρεί ότι το παιχνίδι πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

α) να είναι ελεύθερη επιλογή των παιδιών, β) να κατευθύνεται από εσωτερικά κίνητρα, 

γ) να παρέχει ευχαρίστηση και ικανοποίηση, δ) να είναι αυτόκατευθυνόμενο, ε) να έχει 

νόημα για το παιδί, στ) να εμπλέκει ενεργά τους παίχτες  (Αγγελίδου,2011). 

Η Γκουγκουλή απέδωσε τους ορισμούς του παιχνιδιού όπως χρησιμοποιούνται στη 

Νέα Ελληνική διευκρινίζοντας «ότι μιλώντας για το παιχνίδι εννοούμε την περιεκτική 

έννοια της λέξης όπως χρησιμοποιείται και περιλαμβάνει: 

α) γενική έννοια του παίζειν (play), 

β) το περιεχόμενο της παιγνιώδους δράσης (π.χ. παιχνίδια κανόνων, συμβολικό 

παιχνίδι) 

γ) το μέσο με το οποίο πραγματοποιείται το παίξιμο (toy), ή αλλιώς και άθυρμα 

(Γκουγκουλή, 1993). Ο όρος παιδιά επιλέγεται για να δηλώσει το παιχνίδι που 

συντελείται χωρίς ή με ελάχιστα όργανα (αλλά ο διαχωρισμός δεν είναι απόλυτος). 

(Χρυσάφης, 1925 ό.α Μάρκου,2019)). 

 

Ο Meckley (2002), συνοψίζοντας διάφορες θεωρίες, όρισε το παιχνίδι δίνοντάς του τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α) Να είναι ελεύθερη επιλογή των παιδιών. 

β) Να κατευθύνεται από εσωτερικά κίνητρα. 

γ) Να προσφέρει ευχαρίστηση και ικανοποίηση. 

δ) Να εµπλέκονται ενεργά οι παίκτες. 

ε) Να είναι αυτό-κατευθυνόµενο. 



στ) Να έχει νόηµα για το παιδί (Μουστάκα,2002). 

Σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Οργάνωσης για το Παιχνίδι [International Play 

Association (IPA) for the Child’s Right to Play (2002)]:  

 Το παιχνίδι είναι επικοινωνία και έκφραση, συνδυάζει τη σκέψη και τη δράση 

και προσφέρει ικανοποίηση. 

 Το παιχνίδι είναι ενστικτώδες, εθελοντικό και αυθόρμητο. 

 Το παιχνίδι βοηθάει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, γνωστικά, 

συναισθηματικά και κοινωνικά. 

 Το παιχνίδι είναι ένα μέσο για να μάθει κάποιος να ζει, και όχι ένας τρόπος για 

να περνά κάποιος την ώρα του. 

 Το παιχνίδι είναι συνδεδεμένο με την παιδική ηλικία, παρόλα αυτά, είναι κοινός 

τόπος ότι τα σημαντικά οφέλη του παιχνιδιού τα χρειαζόμαστε κατά κάποιον 

τρόπο σε όλη μας τη ζωή ( Τζήκα,2018). 

Σε μια πιο σύγχρονη προσπάθεια προσδιορισμού του παιχνιδιού, η Bartlett ορίζει το 

παιχνίδι ως «παθιασμένη ενασχόληση µε τον περιβάλλον που έχουμε γύρω µας µέσω 

της εξερεύνησης, της μεταβολής, του πειραματισμού και της προσποίησης, είτε µόνοι 

µας είτε µε άλλους», θεωρεί το παιχνίδι βασικό ανθρώπινο ένστικτο, κεντρικό για την 

ανάπτυξη (στο Καλπογιάννη, Φύσσας & Αβδελίδου, 2015). Επίσης η Staempfli 

πρόσθεσε πως το παιχνίδι δεν ενισχύει απλά την εγκεφαλική εξέλιξη, αλλά και την 

ευρεία εδραίωση κάποιου ποιο «ευέλικτου και διαφορετικού τρόπου σκέψης», ο οποίος 

θα εισάγει πιο ομαλά τα παιδιά στην πραγματική ζωή, στο ρόλο τους ως μελλοντικών 

πολιτών αλλά και στην εύρεση διεξόδων των προβλημάτων που τη διακατέχουν (στο 

Καλπογιάννη, Φύσσας &Αβδελίδου 2015 ό.α. Προκοπίου,2020 )  

Ο Stagnitti (2004) δίνει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην έννοια παιχνίδι: 

• 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 

πραγματικότητά 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 ό.α. Μάρκου,2019). 

1.2 Ιστορική αναδρομή 

Το παιδί και το παιχνίδι είναι δυο λέξεις που συνεπάγεται η μια την άλλη. Από τη 

γέννησή του κινείται χωρίς να έχει κάποιον συγκεκριμένο σκοπό χρησιμοποιώντας τις 

σωματικές και ψυχοπνευματικές λειτουργίες του. Το παιδί γίνεται δημιουργός των 

πρώτων βασικών παιχνιδιών και η πορεία τους είναι ανοδική, παράλληλα προς την 

πολιτική, ιστορική και πολιτιστική εξέλιξη των λαών. Αυτό συμβαίνει, επειδή τα 

παιχνίδια κατάφεραν να παραμείνουν στην παράδοση περνώντας από γενιά σε γενιά. 

Με το πέρασμα των χρόνων η εξέλιξη του ανθρώπου δημιούργησε την ανάγκη για 

κατασκευή παιχνιδιών με πιο σύνθετη μορφή. 

Ανασκαφές στη Μεσοποταµία, στην αρχαία Αίγυπτο, Κίνα, Ινδία, Περσία, Βυζάντιο, 

Ελλάδα και αλλού αποκάλυψαν κεραμικές και μεταλλικές μινιατούρες οι οποίες 

εικάζεται ότι ήταν τα παιχνίδια των παιδιών της εποχής, αλλά και ζωγραφιές που 

απεικόνιζαν αντικείμενα παιχνιδιού και ανθρώπους να παίζουν (Frost, 2010). Οι 

αρχαιολογικές και διαπολιτισμικές καταγραφές, µέσω των ζαριών και άλλων 

αντικειμένων παιχνιδιού της παλαιολιθικής εποχής που ανακάλυψαν, αποδεικνύουν 

την ύπαρξη παιχνιδιού από τα προϊστορικά χρόνια (Fox, 1977). Το παιχνίδι 

εντοπιζόταν, από τα αρχαία χρόνια, σε λαούς µε πολιτισμό και συνήθως αποτελούσε 

προετοιμασία για θρησκευτικές τελετές και αθλητικές εκδηλώσεις, αλλά και για 

απόκτηση ικανοτήτων κυνηγού και πολεμιστή. Στη Μεσοποταµία (σηµερινό Ιράκ) 

ανακαλύφθηκε στους βασιλικούς τάφους της Ουρ το παλαιότερο επιτραπέζιο παιχνίδι 

(3300πΧ), το «Βασιλικό παιχνίδι της Ουρ» ή «Παιχνίδι των είκοσι τετραγώνων» 

(Σκουμπουρδή,2015).  Το ενλόγω παιχνίδι, σχετιζόταν µε οικονομικές συναλλαγές, 

όμως οι κανόνες του δεν είναι γνωστοί (Λάζος, 2002).  



 

Εικ.1 Κουτί παιχνιδιών για παιχνίδι Senet and Twenty Squares, 1635–1458 π.Χ 

Το Βασιλικό Παιχνίδι της Ουρ, γνωστό και ως το παιχνίδι των είκοσι τετραγώνων, 

είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής αγώνων δύο παικτών που παίχτηκε για 

πρώτη φορά στην αρχαία Μεσοποταμία κατά τις αρχές της τρίτης χιλιετίας π.Χ. Το 

παιχνίδι ήταν δημοφιλές σε όλη τη Μέση Ανατολή μεταξύ των ανθρώπων όλων των 

κοινωνικών στρωμάτων και οι σανίδες για το παιχνίδι έχουν βρεθεί σε τοποθεσίες τόσο 

μακριά από τη Μεσοποταμία όπως η Κρήτη και η Σρι Λάνκα . Στο απόγειο της 

δημοτικότητάς του, το παιχνίδι απέκτησε πνευματική σημασία και τα γεγονότα στο 

παιχνίδι πιστευόταν ότι αντικατοπτρίζουν το μέλλον ενός παίκτη και μεταφέρουν 

μηνύματα από θεότητες ή άλλα υπερφυσικά όντα. Το Game of Ur παρέμεινε δημοφιλές 

μέχρι ύστερη αρχαιότητα , όταν σταμάτησε να παίζεται, πιθανώς να εξελιχθεί ή να 

μετατοπιστεί σε μια πρώιμη μορφή ταβλιού. Τελικά ξεχάστηκε παντού εκτός από τον 

εβραϊκό πληθυσμό της ινδικής πόλης Κότσι, ο οποίος συνέχισε να παίζει μια εκδοχή 

του μέχρι τη δεκαετία του 1950, όταν άρχισαν να μεταναστεύουν στο Ισραήλ .Το Game 

of Ur έλαβε το όνομά του επειδή ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά από τον Άγγλο 

αρχαιολόγο Sir Leonard Woolley κατά τις ανασκαφές του στο Βασιλικό νεκροταφείο 

στην Ουρ μεταξύ 1922 και 1934. Αντίγραφα του παιχνιδιού έχουν βρεθεί από τότε από 

άλλους αρχαιολόγους σε όλη τη Μέση Ανατολή.  



 

Εικ.2 Κανόνες πινακίδα με ημερομηνία 177 π.Χ. (Βρετανικό Μουσείο) 

Οι κανόνες του παιχνιδιού της Ουρ όπως παιζόταν τον δεύτερο αιώνα π.Χ. έχουν 

διατηρηθεί σε μια βαβυλωνιακή πήλινη πλάκα γραμμένη από τον γραμματέα Itti-

Marduk-balāṭu. Με βάση αυτό το tablet και το σχήμα του πίνακα παιχνιδιού , ο 

επιμελητής του Βρετανικού Μουσείου Irving Finkel ανακατασκεύασε τους βασικούς 

κανόνες για το πώς μπορεί να παιζόταν το παιχνίδι. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να 

τρέξει την πορεία του ταμπλό και να φέρει όλα τα κομμάτια του μπροστά στον 

αντίπαλό του. Όπως το σύγχρονο τάβλι, το παιχνίδι συνδυάζει στοιχεία στρατηγικής 

και τύχης .Το παιχνίδι της Ουρ ήταν δημοφιλές σε όλη τη Μέση Ανατολή  και οι 

πίνακες για αυτό έχουν βρεθεί στο Ιράν, η Συρία, την Αίγυπτο, τον Λίβανο, τη Σρι 

Λάνκα , την Κύπρο και την Κρήτη. Τέσσερις πίνακες παιχνιδιών που έχουν πολύ 

μεγάλη ομοιότητα με το Βασιλικό Παιχνίδι της Ουρ βρέθηκαν στον τάφο του 

Τουταγχαμών. Αυτοί οι πίνακες είχαν μικρά κουτιά για να αποθηκεύουν ζάρια και 

κομμάτια παιχνιδιού  και πολλοί είχαν σανίδες σετ στις πίσω πλευρές, έτσι ώστε ο ίδιος 

πίνακας να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παίξει οποιοδήποτε παιχνίδι και απλώς 



έπρεπε να αναποδογυριστεί. Το παιχνίδι ήταν δημοφιλές σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. 

[2] Μια έκδοση γκράφιτο του παιχνιδιού σκαλισμένη με ένα αιχμηρό αντικείμενο, 

πιθανώς ένα στιλέτο, ανακαλύφθηκε σε έναν από τους φρουρούς της πύλης με φτερωτό 

ταύρο από το παλάτι του Sargon II (721–705 π.Χ.) στην πόλη Khorsabad 1 . 

 

Εικ.3 Βασιλικό παιχνίδι της Ουρ. Πηγή .wikimedia 

Στην αρχαία Αίγυπτο έπαιζαν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, από τα πιο δηµοφιλή, το Σένετ 

(µεταξύ 3100-3500πΧ), «το παιχνίδι του περάσµατος» (“game of passing”). Το Σένετ 

είναι ένα από τα αρχαιότερα γνωστά επιτραπέζια παιχνίδια. Στην Αίγυπτο, σε ταφές 

της 1ης Δυναστείας, έχουν βρεθεί αποσπασματικά σωζόμενες “βάσεις” που μπορούν 

να ταυτιστούν με Σένετ (περ. 3100 π.Χ.). Ένα ιερογλυφικό σημείο που μοιάζει με βάση 

παιχνιδιού Σένετ εμφανίζεται στον τάφο του Mερκνερά (Merknera, 3300 – 2700 π.Χ.). 

Η πρώτη σαφής και αδιαμφισβήτητη ζωγραφική απεικόνιση αυτού του αρχαίου 

παιχνιδιού εντοπίζεται σε τάφο της 3ης Δυναστείας, ο οποίος ανήκει στον Χέσυ-Ρε 

(περ. 2686 – 2613 π.Χ.). Άνθρωποι απεικονίζονται να παίζουν Σένετ σε μία ζωγραφική 

παράσταση στον τάφο του (ή της;) Rashepes, όπως επίσης και σε άλλους τάφους της 

5ης και της 6ης Δυναστείας (περ. 2500 π.Χ.). Τα παλαιότερα άθικτα "κιβώτια" (βάσεις) 

Σένετ χρονολογούνται στο Μέσο Βασίλειο, αλλά διάφορες ζωγραφικές διακοσμήσεις 

που σώζονται σε μνημεία της 5ης και της 6ης Δυναστείας, μπορούν να χρονολογηθούν 

νωρίτερα, δηλαδή στην περίοδο του Παλαιού Βασιλείου. Στο Νέο Βασίλειο της 

                                                           

1 https://hmn.wiki/el/Royal_Game_of_Ur 

https://hmn.wiki/el/Royal_Game_of_Ur


Αιγύπτου (1550 – 1077 π.Χ.) – εάν όχι νωρίτερα – υπήρχε η αντίληψη ότι το Σένετ 

αντιπροσωπεύει το ταξίδι του "κα" στη μεταθανάτια ζωή. Ο συσχετισμός αυτός 

πραγματοποιήθηκε στο λεγόμενο "Κείμενο του Μεγάλου Παιχνιδιού", το οποίο 

εμφανίζεται σε διάφορους παπύρους. Η σύνδεση του παιχνιδιού με το "κα" έγινε επίσης 

για τον λόγο ότι τα ίδια τα παιχνίδια Σένετ φέρουν επάνω τους σύμβολα τα οποία 

σχετίζονται με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των αρχαίων Αιγυπτίων. Το παιχνίδι 

Σένετ αναφέρεται επίσης στο κεφάλαιο XVII του Βιβλίου των Νεκρών (wikipedia). 

 

Εικ.4. Ζωγραφική απεικόνιση της Νεφερτάρι (1295 – 1255 π.Χ.), συζύγου του Βασιλιά 

Ραμσή ΙΙ, από τον ταφικό της θάλαμο (QV66). Εδώ η Νεφερτάρι ασχολείται με κάποιο 

επιτραπέζιο παιχνίδι που μοιάζει με Σένετ (wikipedia). 

Το Σένετ υπήρξε ένα δημοφιλές παιχνίδι και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, εκτός 

Αιγύπτου, και είναι πιθανό ότι οι εμπορικές σχέσεις που είχαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι με 

τους γειτονικούς τους πολιτισμούς να συνέβαλαν στη διάδοση του παιχνιδιού στις 

περιοχές αυτές. Παιχνίδια Σένετ έχουν βρεθεί στην περιοχή της Συροπαλαιστίνης, σε 

θέσεις όπως το Arad και η Βύβλος, καθώς και στον ελλαδικό χώρο στην Κύπρο. Στην 

Κύπρο έχουν σωθεί πολλά παιχνίδια Σένετ κατασκευασμένα, σύμφωνα με το τοπικό 

έθιμο, από λίθο, τα οποία φαίνεται ότι είναι περισσότερα στον αριθμό από αυτά που 

βρέθηκαν στην Αίγυπτο. Το επιτραπέζιο αυτό παιχνίδι, δεν παιζόταν µόνο από παιδιά, 



αλλά και από ενήλικες, ακόµα και από τους ίδιους τους Φαραώ. Ήταν τόσο δηµοφιλές, 

ώστε δινόταν και ως επιτάφιο δώρο για την ψυχαγωγία των Αιγύπτιων στη µεταθανάτιο 

ζωή τους.  Οι πρωτότυποι κανόνες του παιχνιδιού αποτελούν ένα ζήτημα γύρω από το 

οποίο γίνονται πολλές εικασίες. Το παλαιότερο ιερογλυφικό σύμβολο που μοιάζει με 

το παιχνίδι Σένετ χρονολογείται γύρω στο 3100 π.Χ.Η πλήρης ονομασία του παιχνιδιού 

στα αιγυπτιακά έχει θεωρηθεί ότι είναι "zn.t n.t ḥˁb", που σημαίνει “δίοδος, ταξίδι, 

πύλη”(wikipedia). 

 
Εικ.5. Παιχνίδι Σένετ με επιγραφή από επιχρυσωμένη βαφή που αναφέρει τον 

Aμενχοτέπ III (περ. 1390 - 1353 π.Χ.). 

Το Μέχεν είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που συνήθιζαν να παίζουν στην αρχαία 

Αίγυπτο, το οποίο θυμίζει πολλά από τα επιτραπέζια παιχνίδια της σύγχρονης εποχής. 

Πήρε το όνομά του από μία θεότητα της αρχαίας αιγυπτιακής θρησκείας που 

ονομαζόταν Μέχεν, λέξη η οποία σημαίνει "αυτός που τυλίγεται ή κουλουριάζεται 

γύρω από κάτι". Ο Mehen είχε τη μορφή φιδιού, που τυλιγόταν γύρω από τον Θεό Ήλιο 

- Ρα, συνοδεύοντάς τον στο καθημερινό νυχτερινό ταξίδι του προς την Ανατολή. 

Ταυτίζεται επίσης με το αρχαίο αιγυπτιακό σύμβολο του "ουροβόρου φιδιού" (οὐρά [= 

ουρά] + βορά [= φαγητό] < βιβρώσκω [=τρώω]), ένα φίδι που περιελίσσεται γύρω από 

το σώμα του για να πιάσει με το στόμα την ουρά του, κατά τη διαδικασία της αλλαγής 

του δέρματός του. Ο ουροβόρος όφις, αποτελεί πανάρχαιο σύμβολο της αιώνιας ζωής. 

Το Μέχεν μαζί με το Σένετ υπήρξαν δύο από τα δημοφιλέστερα επιτραπέζια παιχνίδια 

της αρχαίας Αιγύπτου, που συντρόφευαν μικρούς και μεγάλους και διαδόθηκαν στις 

γειτονικές περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου”(wikipedia).  



 

Εικ.6. Επιτραπέζιο παιχνίδι Μέχεν από ασβεστόλιθο, με τα πιόνια του. Προέρχεται από 

την Άβυδο της Αιγύπτου και χρονολογείται περίπου στο 3000 π.Χ. Νέο Μουσείο του 

Βερολίνου. 

 

Εικ.7. Πιόνια από ελεφαντοστό σε μορφή λεόντων και λεαινών, και σφαιρίδια, από τον 

εξοπλισμό παιχνιδιού Μέχεν. Προέρχονται από τις περιοχές Αμπουζίρ ελ-Μελέκ (Abu-

sir el-Meleq) και Αμπού Ροάς (Abu Rawash). Βρίσκονται στο Μουσείο Αιγυπτιακών 

Αρχαιοτήτων Καΐρου. 



Το «Patolli»  ήταν ένα επιτραπέζιο τυχερό παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες στοιχημάτιζαν 

με ό,τι αντικείμενα (προϊόντα ή θησαυρούς) διέθεταν: κουβέρτες, φυτά, πολύτιμους 

λίθους, χρυσό, τρόφιμα ή οτιδήποτε άλλο. Σε ακραίες περιπτώσεις στοιχημάτιζαν τα 

σπίτια τους, την οικογένειά τους ή την ελευθερία τους. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι 

έπρεπε να προϋπάρξει συμφωνία για τα στοιχήματα. Παρουσίαζε κάθε παίκτης τα 

αντικείμενα που είχε στη διάθεσή του για να παίξει. Αφού πραγματοποιούταν η 

συμφωνία και πριν αρχίσει το παιχνίδι, οι παίκτες προσεύχονταν στον Θεό των 

παιχνιδιών Macuilxochitl, προσφέροντάς του θυμίαμα και τρόφιμα. Μόλις 

ολοκληρωνόταν η προσευχή το παιχνίδι μπορούσε να αρχίσει.  

 

Εικ.8. Το Patolli (wikipedia) 

Το ταμπλό του παιχνιδιού αποτελείτο από 52 θέσεις σε σχήμα «Χ» οι οποίες ήταν 

ζωγραφισμένες με υγρό καουτσούκ πάνω σε δέρμα, σε ψάθα, σε δάπεδο ή σε τραπέζι. 

Οι τέσσερις θέσεις στο κέντρο του «Χ» χαρακτήριζαν μία ειδική περιοχή, στην οποία, 

αν το πιόνι του ενός παίκτη, βρισκόταν στην ίδια θέση με του αντιπάλου, τότε ο παίκτης 

έπαιρνε το πιόνι του αντιπάλου και το έβαζε στην αφετηρία. Επιπλέον, ο αντίπαλος 

έπρεπε να του δώσει ένα από τα στοιχήματα. Μια άλλη ειδική περιοχή ήταν εκείνη η 

οποία επισημαίνεται με δύο πιο σκούρα τριγωνικά σχήματα κοντά στο τέλος του κάθε 

βραχίονα του «X». Αν ένας παίκτης τύχαινε να βάλει το πιόνι του σε μία από τις δύο 



αυτές τριγωνικές περιοχές, τότε έπρεπε να μεταβιβάσει την κυριότητα ενός 

στοιχήματός του στον αντίπαλο. Υπήρχαν, επίσης, δύο ειδικοί χώροι στο τέλος κάθε 

βραχίονα του «Χ». Αν το πιόνι κάποιου παίκτη τύχαινε σε έναν από αυτούς τους 

χώρους, τότε ο παίκτης ξανάπαιζε. Κάθε παίκτης είχε από έξι πιόνια (βότσαλα, πυρήνες 

καλαμποκιού, κομμάτια νεφρίτη κλπ.). Τα πιόνια των διαφορετικών παικτών είχαν 

διαφορετικό χρώμα μεταξύ τους. Ο στόχος του παιχνιδιού ήταν να κινηθούν τα έξι 

πιόνια πάνω στο ταμπλό του παιχνιδιού μέσα από συγκεκριμένη διαδρομή. Νικητής 

ήταν ο παίκτης ο οποίος θα κέρδιζε όλα τα στοιχήματα του αντιπάλου. Για να 

επιτευχθεί η νίκη, συχνά, χρειαζόταν οι παίκτες να παίξουν περισσότερους από έναν 

γύρους. Ένας γύρος ολοκληρωνόταν όταν ένας παίκτης μετακινούσε και τα έξι πιόνια 

του από την εκκίνηση στον τερματισμό, πριν τον άλλο παίκτη. Πέντε ή έξι μαύρα 

φασόλια ή κύβοι αριθμών, χρησιμοποιούνταν ως ζάρια. Τα φασόλια ήταν ειδικά 

κατασκευασμένα. Στη μία πλευρά τους υπήρχε μία τρύπα. Κάθε παίκτης κινούσε το 

πιόνι του τόσες θέσεις στο ταμπλό όσες οι τρύπες στα φασόλια που φαίνονταν. Αν η 

ένδειξη των φασολιών υπερέβαινε τον αριθμό των θέσεων στο ταμπλό τότε ο παίκτης 

έχανε τη σειρά του. Αν σε μία ρίψη όλα τα φασόλια στέκονταν στο πλάι τους, τότε 

αυτός που είχε πραγματοποιήσει τη ρίψη κέρδιζε όλα τα αντικείμενα/στοιχήματα και 

από τα δύο μέρη. Εάν σε μία ρίψη όλα τα φασόλια έπεφταν με την τρύπα προς τα πάνω, 

τότε ο παίκτης προχωρούσε το πιόνι του δέκα θέσεις (Σκουμπουρδή,2015).

 

Εικ.9. Το Patolli (wikipedia) 



 

Το Patolli ή Patole ήταν ένα από τα παλαιότερα παιχνίδια στην Αµερική, το οποίο 

αποτελούσε δραστηριότητα των ευγενών στα δικαστήρια. Το Patolli ή Patole παιζόταν 

από τους Αζτέκους την εποχή του Ισπανικά άφιξη στο Μεξικό. Ήταν ένα παιχνίδι 

τυχερών παιχνιδιών και έχει καταγραφεί ότι παιζόταν από ευγενείς για υψηλούς 

στοιχηματισμούς όπως πολύτιμους λίθους και χρυσές χάντρες. Πατόλλη (ή patole) 

ήταν ένα παιχνίδι αγώνων σε μια σανίδα σε σχήμα σταυρού. Κομμάτια έτρεχαν γύρω 

από τον πίνακα σύμφωνα με τις ρίψεις πέντε φασολιών, τα οποία ήταν σημειωμένα στη 

μια πλευρά και απλά στην άλλη. Πλήρεις κανόνες για το παιχνίδι δεν έχουν διασωθεί, 

αλλά ο ιστορικός επιτραπέζιων παιχνιδιών RC Bell πρότεινε μια εύλογη ανακατασκευή 

για αυτούς. Το παιχνίδι αυτό καθώς και οι παραλλαγές του παίζονταν από ένα ευρύ 

φάσµα προ-Κολοµβιανών Μεσοαµερικάνικων πολιτισµών2. 

Στην αρχαία Κίνα, εκτός από τις πολεµικές τέχνες, έπαιζαν σκάκι, κυνηγούσαν και 

ψάρευαν. Ανέπτυξαν διάφορες µορφές ποδοσφαίρου, καθώς και την κωπηλασία, την 

πυγµαχία κλπ. Το πιο δηµοφιλές παιχνίδι στην αρχαία Κίνα ήταν το Mahjong 

(χρονολογείται για άλλους πριν από 2.500 χρόνια, για άλλους τον 10ο µε 11ο αιώνα 

και για άλλους τον 18ο ή 19ο αιώνα, καθώς τότε—1880—έχουµε τα πρώτα ιστορικά 

στοιχεία για το παιχνίδι), το οποίο σε ελεύθερη απόδοση σηµαίνει σπουργίτι που 

τιτιβίζει  (mahjongdragon). Το Mah Jongg ή το (Mahjong) είναι ένα άλλο αρχαίο 

παιχνίδι που συνεχίζει να παίζεται σήμερα, παρά το γεγονός ότι ήταν περίπου 4000 

ετών! Ως ένα στενά φυλαγμένο μυστικό της κινεζικής αριστοκρατίας, εμφανίστηκε 

μόνο στη Δύση μόνο στον 20ό αιώνα. 

 

                                                           

2 https://gamecows.com/el/history-of-board-games/#new-world-new-games-patolli 



Εικ.10. Το Mahjong (wikipedia) 

Η τρέχουσα έκδοση του παιχνιδιού - ένα παιχνίδι τεσσάρων παικτών που παίζεται με 

πλακάκια σε έναν πίνακα - προήλθε από την Κίνα τη δεκαετία του 1920 και έχει πολλές 

ομοιότητες με το παιχνίδι καρτών Rummy. Το Mahjong παίζεται συνήθως από τέσσερα 

άτομα, στα οποία τα πλακίδια με διάφορα σχέδια σχεδιάζονται και απορρίπτονται έως 

ότου ένας παίκτης έχει ολόκληρο το χέρι των νικητήριων συνδυασμών3.Για το 

συγκεκριµένο παιχνίδι η µυθολογία αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της κηδεµονίας του 

βασιλιά Wu µια όµορφη γυναίκα, η οποία ζούσε στην αυλή του σε αποµόνωση, λόγω 

πλήξης, σκάλιζε φιγούρες σε ντόµινο από ελεφαντόδοντο και µπαµπού. Μόλις 

τελείωσε µε τις φιγούρες, δηµιούργησε το παιχνίδι και προσκάλεσε τις υπηρέτριές της 

να παίξουν. Αργότερα ο Κοµφούκιος ανέπτυξε το παιχνίδι αυτό µε περισσότερα 

σχήµατα και νέους κανόνες. Θεωρείται ότι είναι εµπνευσµένο από το ντόµινο και άλλα 

αρχαία παιχνίδια µε κάρτες τα οποία παίζονταν στην Κίνα. Το παιχνίδι Mahjong δεν 

στηρίζεται στην τύχη, αλλά για τη νίκη απαιτεί στρατηγική, ταχύτητα και προσήλωση. 

Στην Ιαπωνία έγινε δηµοφιλές το 1910, ενώ στην Αµερική και σε άλλες χώρες το 1920. 

Σήµερα, είναι ευρέως διαδεδοµένο σε πολλές χώρες του κόσµου καθεµία από τις 

οποίες άλλαξε το παιχνίδι και επινόησε τους δικούς της κανόνες, διαµορφώνοντάς το 

µε διαφορετικό τρόπο. Με την εφεύρεση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, 

δηµιουργήθηκε το ηλεκτρονικό Mahjong το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να παίζουν 

µε παίκτες από διαφορετικά µέρη του κόσµου (Σκουμπουρδή, 2015) 

 

Εικ.11. Το Mahjong (time) 

Στην αρχαία Ελλάδα το παιχνίδι ήταν συνδεδεµένο µε την παιδική ηλικία και αυτό 

φαίνεται από την κοινή ρίζα των λέξεων: παίγνιον, παιδιά, παιχνίδι, παίζω και 

                                                           

3 https://gamecows.com/el/history-of-board-games/#mah-jongg-sparrows-thought-to-be-named-for-

confucious-love-of-birds 



εµφανίστηκε για πρώτη φορά στην Οδύσσεια του Οµήρου. Οι γνώσεις μας για τα 

αρχαία παιχνίδια προέρχονται κυρίως από :  παιχνίδια που έχουν βρεθεί σε ανασκαφές 

ως κτερίσματα σε τάφους παιδιών ήδη από τα γεωμετρικά χρόνια («λαλούντα σύμβολα 

ευτυχισμένων ημερών» όπως πολύ γλαφυρά αναφέρει ο αρχαιολόγος και συγγραφέας 

Χρήστος Μπουλώτης στο βιβλίο Το ελληνικό παιχνίδι, Διαδρομές από την ιστορία 

του), ως αφιερώματα εφήβων σε ιερά γυναικείων και ανδρικών θεοτήτων (π.χ. στο Ιερό 

των Καβείρων στη Θήβα) καθώς και σε οικίες,  παραστάσεις αρχαίων ελληνικών 

αγγείων και ταφικών μνημείων, σε ρωμαϊκές τοιχογραφίες και ψηφιδωτά από το 

Ηράκλειο και τη Πομπηία της Ιταλίας που απεικονίζουν παιδιά που παίζουν,  

φιλολογικές μαρτυρίες: Ο Όμηρος, ο Ησίοδος, ο Πλούταρχος, ο Πλάτων, ο 

Αριστοτέλης, ο Ξενοφών, ο Δημοσθένης, ο Θεόκριτος, ο Λουκιανός, ο Πολυδεύκης, ο 

Ευστάθιος (στους υστεροβυζαντινούς χρόνους) και πολλοί άλλοι συγγραφείς 

αναφέρονται στα παιχνίδια, τα ονόματά τους και τους κανόνες τους. Αλλά και οι 

αρχαίοι γιατροί Ιπποκράτης και Γαληνός αναγνώριζαν την αξία των παιχνιδιών όπως 

της κρικηλασίας (τροχός) και της σφαίρας αντίστοιχα ως άσκηση και ως θεραπευτική 

αγωγή των ώριμων ανδρών. Και κοντά σε αυτά οι συγγραφείς αναφέρουν αινίγματα, 

γρίφους, λεκτικά γυμνάσματα, παιχνίδια με ζώα και έντομα, μηχανικά και αυτόματα, 

παιχνίδια πνευματικά και στρατηγικής όπως η πεσσεία, επιτραπέζιο παιχνίδι που 

θυμίζει τη σημερινή ντάμα και το σκάκι και παιζόταν πάνω σε άβακα με πεσσούς 

(πεσσά πεντάγραμμα ή πόλεις παίζειν) και πλήθος άλλα.  μυθολογικές παραδόσεις : 

Σύμφωνα με το μύθο ο θεός Ερμής έφτιαξε το πρώτο του παιχνίδι, ένα μουσικό όργανο, 

τη λύρα από καύκαλο χελώνας, «καλόν άθυρμα και ερατεινόν» (ομηρικός ύμνος). Ο 

Παλαμήδης γιος του Ναύπλιου, ανάμεσα στις άλλες εφευρέσεις του, λέγεται ότι 

επινόησε δύο αγαπημένα παιχνίδια των ενηλίκων: τους πεσσούς (που αναφέραμε 

παραπάνω) και τους κύβους (ζάρια), ενώ ο Πλάτων στον Φαίδρο τα αποδίδει ως 

επινοήσεις του αιγυπτιακού θεού Θωθ. Ο Αρχύτας ο Ταραντίνος κατασκεύασε την 

πρώτη πλαταγή (κουδουνίστρα). Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι Λυδοί υποστήριζαν ότι 

αυτοί ήταν ευρετές όλων των παιχνιδιών4 

 Στην αρχαία Ελλάδα το παιχνίδι διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο όχι μόνο για τη 

ψυχαγωγία των παιδιών αλλά και για την προετοιμασία τους ως μελλοντικοί πολίτες. 

Ο Πλάτωνας στους Νόμους του προτείνει για το σκοπό αυτό όπως τα παιδιά 

ασχολούνται με παιδαγωγικά ομαδικά παιχνίδια. Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει πως η 

εκπαίδευση των παιδιών αρχίζει από τη γέννησή τους. Για το λόγο αυτό η φυσική 

κατάσταση των παιδιών μέχρι τα επτά τους χρόνια πρέπει να ενισχύεται με επιλεγμένα 

κινητικά παιχνίδια, ενώ η πνευματική τους με την ανάγνωση παραμυθιών. Γενικότερα 

οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν πως τα παιχνίδια, κυρίως τα ομαδικά, έπρεπε να 

εντάσσονται στο πρόγραμμα αγωγής των παιδιών, καθώς μέσα από αυτά οδηγούνται 

στην τελειοποίηση τους ως άνθρωποι. Τα παιχνίδια στην Αρχαία Ελλάδα (αρχαία 

ελληνικά: αθύρματα) ήταν ποικίλα. Παίζονταν είτε σε εσωτερικούς χώρους είτε στις 

                                                           

4 https://arxaiologikoacharnes.files.wordpress.com/2014/03/cf84ceb5cebbceb9cebacebf-cf84cebf-

cf80ceb1ceb9cf87cebdceb9ceb4ceb9-cf83cf84ceb7-ceb4ceb9ceb1cf87cf81cebfcebdceb91-2015-
1.pdf 



αυλές από αγόρια και κορίτσια. Τα παιδικά παιχνίδια στην αρχαία ελλάδα ήταν: 

 

Πλαταγή (κουδουνίστρα) 

Ένα από τα πρώτα παιχνίδια που έπαιζαν τα μωρά στην αρχαιότητα ήταν «η πλαταγή», 

μια πήλινη κουδουνίστρα, που την έβαζαν στο χέρι του και με τον ήχο που έκαναν τα 

πετραδάκια που είχε μέσα, το έκαναν να ξεχνιέται και να σταματά τα κλάματα. 

                                       

Εικ.11. Η Πλαταγή 5 

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 

                                                           

5 https://cerart.wordpress.com/2011/09/08/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%B1-

%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1-
%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%80%CE%B7%CE%BB%CE%BF/ 



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. 

 

Εικ.12. Παιχνίδι: Πλαγγόνα. Πηγή εικόνας: homouniversalisgr.blogspot.com 

Πλαγγόνα 



Αγαπημένο παιχνίδι των μεγαλύτερων σε ηλικία αγοριών ήταν «το άθυρμα», ένα 

πήλινο αλογάκι πάνω σε ρόδες, που το έσερναν σε όλο το σπίτι. Το παιχνίδι όμως που 

λαχταρούσαν όλα τα αγόρια ήταν ένα «αμαξάκι με ρόδες». Συνήθως το έσερναν τα 

αγαπημένα τους σκυλιά κι όταν αυτά κουράζονταν το έσερναν τα παιδιά μόνα τους. 

 

Εικ.13. Άθυρμα του 10ου αιώνα π.Χ. (Αρχαιολογικό Μουσείο Κεραμεικού) 

Συνηθισμένο παιχνίδι ήταν «ο τροχός». Το "κύλιντρο" των Λεριών. Άλλο παιχνίδι ήταν 

«η απόρραξις». Παιζόταν από κορίτσια με τη «σφαίρα», μπάλα από δέρμα ή κομμάτια 

ύφασμα, ραμμένα και παραγεμισμένα με αλογότριχες, άχυρο ή μαλλί. Τα αγόρια, 

πετώντας την μπάλα με τα χέρια, προσπαθούσαν να την περάσουν στο στόμιο ενός 

αγγείου, κάτι σαν τη σημερινή καλαθοσφαίριση. Ο νικημένος έπρεπε να πάρει στην 

πλάτη το νικητή. Αυτό ονομαζόταν «εφεδρισμός», η "μπέτσα" των Λεριών6. 

Χαλκή Μυία (Τυφλόμυγα) 

Κανόνες του παιχνιδιού από τα αρχαία χρόνια:Δένανε με ένα μαντίλι τα μάτια ενός 

παιδιού και έλεγε: "χαλκή μύγα θα κυνηγήσω" και οι άλλοι αποκρίνονταν: "θα 

κυνηγήσεις μα δεν θα την πιάσεις" και τον χτυπούσαν με τις ζώνες τους μέχρι να πιάσει 

ένα παιδί. Αλλιώς το παιχνίδι λεγόταν μυίνδα, δραπετίνδα, ψηλαφίνδα.[1] Στη 

Βισαλτία παιζόταν σε ανοιχτούς χώρους με το όνομα «Τύφλα βουβάλα» και ο χώρος 

του παιχνιδιού περιοριζόταν με ένα μεγάλο σκοινί που ήταν δεμένο στις άκρες. Οι 

συνεχείς μετακινήσεις των παιδιών άλλαζαν τα όρια του παιχνιδιού, πράγμα που 

δυσκόλευε τον ρόλο της μάνας.[2] 

                                                           

6 https://akrobatontaspoimantikitheologia.wordpress.com  

https://akrobatontaspoimantikitheologia.wordpress.com/


Ακινητίνδα (Αγαλματάκια) 

Το αρχαίο παιχνίδι ακινητίνδα παίζεται και σήμερα με το όνομα αγαλματάκια, μόνο 

που υπάρχουν κάποιες διαφορές. Στην ακινητίνδα, οι παίκτες μόλις δοθεί το σύνθημα 

πρέπει να μείνουν ακίνητοι σε όποια στάση βρίσκονται. Εκείνος που θα κουνηθεί 

βγαίνει από το παιχνίδι. Στα αγαλματάκια, βρίσκονται όλα τα παιδιά στη γραμμή εκτός 

από ένα. Αυτό το παιδί βρίσκεται περίπου πέντε μέτρα μακριά από τα άλλα παιδιά και 

με γυρισμένη πλάτη λέει: "Αγαλματάκια ακούνητα, αμίλητα, αγέλαστα, μέρα ή 

νύχτα.Τα υπόλοιπα παιδιά όταν μιλάει κουνιούνται, όταν όμως ρωτάει απαντούν 

"μέρα" ή "νύχτα". Αν πουν "νύχτα" συνεχίζεται το παιχνίδι και αν πουν "μέρα" γυρνάει 

και μένουν όλοι αγάλματα. Τότε όποιος κουνηθεί μπαίνει στη θέση του παιδιού και 

ξαναρχίζει το παιχνίδι. 

Μπάλα 

Αυτό το παιχνίδι παίζεται ως εξής: το ένα παιδί πετά με δύναμη, τη μπάλα και εκείνη 

σκάει στο έδαφος και τη πιάνει ένα άλλο παιδί. Αυτό γίνεται συνεχώς και έτσι 

συνεχίζεται το παιχνίδι. Η μπάλα τους ήταν φτιαγμένη από δέρματα ζώων. 

Πεντέλιθα (Πεντόβολα) 

Τα πεντέλιθα (σήμερα πεντόβολα) είναι ένα αρχαίο παιχνίδι. Παίζεται όμως ακόμα και 

σήμερα. Στο παιχνίδι αυτό μπορούσαν να παίξουν όσα παιδιά ήθελαν. Το κάθε παιδί 

είχε συγκεντρωμένα πέντε βοτσαλάκια κοντά στα πόδια του. Ο κάθε παίκτης πετούσε 

ένα βοτσαλάκι ψηλά και έπρεπε να το ξαναπιάσει αφού πρώτα είχε πάρει από κάτω 

ένα ακόμα βοτσαλάκι. 

Η αποδιδρασκίνδρα 

Ένας παίκτης κλείνει τα μάτια του και οι άλλοι τρέχουν να κρυφτούν σε ορισμένο 

χρόνο. Ο παίκτης ανοίγει τα μάτια του και ψάχνει να τους βρει. Κάθε φορά που βρίσκει 

έναν, πρέπει να προλάβει να τρέξει πρώτος στη θέση του, αλλιώς χάνει. 

Το κολλαβίζειν 

Ένας παίκτης στέκεται όρθιος και με το χέρι του σκεπάζει τα μάτια του. Ένας άλλος 

τον κτυπά και συγχρόνως τον ρωτά με ποιο χέρι τον κτύπησε. 

Ασκωλιασμός (Ασκί) 

Στην αρχαιότητα το παιχνίδι αυτό ήταν ένα είδος ακροβασίας και παιζόταν κατά κύριο 

λόγο στις γιορτές του Διονύσου: Οι παίκτες ανέβαιναν με το ένα πόδι πάνω σε ένα 

φουσκωμένο ασκί αλειμμένο με λάδι και ο καθένας φανέρωνε την επιδεξιότητά του 

στην ισορροπία και στην ευλυγισία. Τις περισσότερες φορές ο παίκτης έπεφτε κάτω, 

πράγμα που διασκέδαζε τους άλλους παίκτες, οι οποίοι αδιαφορούσαν για το αν θα 

γελούσαν το ίδιο και οι άλλοι μ’ αυτούς, όταν σε λίγο, που θ’ ανέβαιναν κι΄αυτοί στο 



λαδωμένο ασκί θα πάθαιναν τα ίδια. Το παιχνίδι αυτό παίζεται και σήμερα στην Ήπειρο 

με την ονομασία Ασκί7. 

Παραλλαγές του παιχνιδιού Ένας παίκτης πηδώντας στο ένα πόδι καταδιώκει τους 

άλλους παίκτες που τρέχουν και με τα δύο πόδια ή μόνο με το ένα πόδι. Στις περιοχές 

όπου παίζεται έχει τις ιδιαίτερες ονομασίες του: κουτσαλωνάκι, κουτσοκαλόγερος. 

 

Βοιωτικό ερυθρόμορφο πηνίο 

Στο βοιωτικό ερυθρόμορφο πηνίο (σημερινό γιο-γιο), οι παίκτες σκαλίζουν στο ξύλο 

δυο δίσκους που ενώνονται στο κέντρο με έναν κυλινδρικό άξονα, πάνω στον οποίο 

στερεώνουν την αρχή μιας κλωστής την οποία στη συνέχεια τυλίγουν γύρω-γύρω. Το 

πηνίο αφήνεται από τον παίκτη να πέσει και η κλωστή ξετυλίγεται, ενώ με μια κίνηση 

του χεριού ξαναμαζεύεται γύρω από τον άξονα. Η κίνηση μπορεί να επαναλαμβάνεται. 

  

Εικ.14. Βοιωτικό ερυθρόμορφο πηνίο 

Σκαπέρδα (διελκυστίνδα) 

Στην σκαπέρδα, οι παίκτες καρφώνουν στο χώμα ένα δοκάρι, το οποίο έχει μια τρύπα 

στο κέντρο του, από όπου περνούν ένα σκοινί. Στις δύο άκρες του, δένεται από ένας 

παίκτης, έτσι ώστε ο ένας να μην κοιτά τον άλλο, και προσπαθούν τραβώντας με 

δύναμη, να φέρουν ο ένας τον άλλον κοντά στη δοκό. Το παιχνίδι αυτό παίζεται και με 

ισάριθμους σε κάθε πλευρά παίκτες8. 

                                                           

7 https://www.greekteachers.gr/ 
8 https://olympiada.wordpress.com/ 

https://www.greekteachers.gr/


 

Εικ.15. Σκαπέρδα (διελκυστίνδα) 

Απόρραξις 

Οι παίκτες κτυπούν τη μπάλα με δύναμη στο έδαφος ώστε να αναπηδήσει. Έπειτα την 

πιάνουν και την ξανακτυπούν. Όποιος παίκτης πετύχει τα πιο πολλά κτυπήματα 

κερδίζει. Άλλοτε πάλι πετούν τη μπάλα στον τοίχο και πρέπει να την πιάσουν πριν 

πέσει στο έδαφος. Το παιχνίδι αυτό μπορούν να παίζουν μόνοι τους ή ανά δυο9. 

Αστραγαλίζειν 

Το αστραγαλίζειν, το παιχνίδι δηλαδή με τους αστραγάλους ή αλλιώς τα κότσια, ήταν 

από τα αγαπημένα παιχνίδια των αγοριών και των κοριτσιών. Οι αστράγαλοι 

προέρχονταν από τα πίσω πόδια των κατσικιών και των αρνιών. Κάποιες φορές, αντί 

για αστραγάλους χρησιμοποιούνταν μικρές πέτρες ή καρύδια και αμύγδαλα. Τα παιδιά 

έπαιζαν και τους «αρτιάζειν αστραγάλους», τα μόνα ζυγά. Σε αυτά, ο ένας έκρυβε τους 

αστραγάλους στο χέρι του, και ο άλλος προσπαθούσε να μαντέψει αν ο αριθμός των 

αστράγαλων ήταν μονός ή ζυγός, δηλαδή περιττός ή άρτιος10. 

 

                                                           

9 https://www.kwr.gr/2014/11/blog-post_72.html 
10 https://blogs.sch.gr/gympanop/files/2009/05/paixnidia-stin-archaia-ellada.pdf 



Εικ.16. Αστραγαλίζειν 

Εις ώμιλλαν 

Τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας έπαιζαν το εις ώμιλλαν, τις ομάδες. Σε αυτό, χάραζαν 

έναν κύκλο στο χώμα και προσπαθούσαν, σημαδεύοντας από ένα ορισμένο σημείο, να 

στείλουν τον αστράγαλο του ζώου μέσα στον κύκλο. Ο κάθε παίκτης είχε δέκα βολές. 

Ο νικητής σχεδίαζε τον κύκλο και καθόριζε τη διάμετρο, καθώς και το σημείο βολής11. 

Ίυγξ 

Ανάμεσα στα παιχνίδια που προτιμούσαν τα παιδιά, ήταν η ίυγξ. Σε έναν ξύλινο, 

συνήθως, τροχίσκο, άνοιγαν δυο τρύπες, περνούσαν διπλή κλωστή και αφού την 

περίστρεφαν, την τραβούσαν και την χαλάρωναν. Ο ήχος που παραγόταν θύμιζε το 

πουλί ίυγγα, δηλαδή τον μυρμηγκοφάγο, από τον οποίο πήρε και το όνομα του το 

παιχνίδι. Λέγεται πως ανάλογα με τον παραγόμενο ήχο μπορούσαν να κάνουν διάφορες 

προβλέψεις12. 

 

Τροχός 

Οι τροχοί είναι συνήθως χάλκινοι και υπάρχουν μεγαλύτεροι και μικρότεροι. Η 

διάμετρος τους κυμαίνεται ανάμεσα στα 80 και 130 εκατοστά. Ο τροχός δεν είναι 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 κατάσταση13. 

Κερητίζειν 

Παιχνίδι που παιζόταν από δύο παίχτες, οι οποίοι προσπαθούσαν να κατευθύνουν μία 

σφαίρα με ραβδιά. Υπάρχει ανάγλυφη παράσταση του παιχνιδιού στο Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Ήταν ο πρόδρομος του σημερινού χόκεϊ. Το 

παιχνίδι διασώθηκε στη Βισαλτία με το όνομα «Γρούνα»/ γουρούνα. Ήταν παιχνίδι 

μιας ολιγάριθμης ομάδας παιδιών. Άρχιζε με την διαδικασία ανάθεσης του ρόλου της 

μάνας, που ήταν και ανεπιθύμητος ρόλος. Η μάνα προσπαθούσε με ένα ραβδί να βάλει 

ένα μικρό μεταλλικό κουτί, τη γρούνα, σε μια μικρή λακκούβα, ενώ οι άλλοι παίχτες 

επιδίωκαν το αντίθετο. Πάντα όμως η προσπάθεια γινόταν από τη μάνα και αντίπαλο 

έναν άλλον παίχτη της ομάδας.14 

                                                           

11https://el.wikipedia.org/wiki  
12 https://el.wikipedia.org/wiki 
13 https://www.flowmagazine.gr/ta_paixnidia_ton_arxaion_ellinon/ 
14 https://el.wikipedia.org/wiki 

https://el.wikipedia.org/wiki


 

Εικ.16. «Έφηβοι κερητίζοντες» – Ανάγλυφο από βάση αγάλματος, Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο 

Η μετά ράβδων παιγνική συμβολή 

Το παιχνίδι είναι γνωστό κυρίως από βυζαντινές πηγές. Ανήκει στα παιχνίδια ασκήσεις, 

παιχνίδια με αγωνιστικό περιεχόμενο και οι ρίζες του πιθανότατα να βρίσκονται στα 

αρχαία παιχνίδια με ραβδιά, ίσως στους ακοντισμούς. «Βέβαιον είναι … ότι κατά τους 

βυζαντινούς χρόνους υπήρξε αγωνιστική παιδιά δια ράβδων γινομένη». Και 

αναφέρεται ότι το παιχνίδι παιζόταν στην Κύπρο με το όνομα «Τζιρίτιν».[4] Ένα 

αγωνιστικό παιχνίδι με ραβδιά, διαφορετικό από το «Τζιρίτιν» της Κυπρου διασώθηκε 

μέχρι στις αρχές του περασμένου αιώνα στην Τερπνή Σερρών με το όνομα «Πάντα». 

Ήταν παιχνίδι που παιζόταν από μια ολιγάριθμη ομάδα παιδιών σε ανοιχτωσιές, όπως 

οι επίπεδοι βοσκότοποι ή οι φαρδείς δρόμοι. Ήταν ένα παιχνίδι που εξασκούσε τα 

παιδιά στο να ρίχνουν εύστοχα και αποτελεσματικά το ραβδί, που ήταν απαραίτητο 

εργαλείο στην καθημερινή ζωή για το βόσκημα μικρών ή μεγάλων ζώων. Η δυσκολία 

στο παιχνίδι ήταν ότι τα ραβδιά έπρεπε να ρίχνονται σε βολές παράλληλες με το έδαφος 

χωρίς να περιστρέφονται, όπως τα ακόντια15. 

Στρόμβος 

Αλλιώς: βέμβυξ, κώνος, ρόμβος, στρόβιλος. Είναι η γνωστή σβούρα. Στην αρχαία 

Ελλάδα έπαιζαν τη σβούρα, δίνοντας μόνο την αρχική κίνηση ή συντηρούσαν την 

αρχική της κίνησή της με χτυπήματα την κατά διαστήματα με ένα μαστίγιο. Υπάρχει 

εικόνα σε αγγείο με νεαρή γυναίκα να παίζει τη σβούρα με μαστίγιο. Ο Μ. Βασίλειος, 

στα χρόνια του οποίου το παιχνίδι ήταν πολύ κοινό, σημειώνει ότι ο στρόβιλος 

στροβιλιζόταν μόνο μία φορά, την αρχική, και μετά αφηνόταν ώσπου να σταματήσει. 

Σε μερικά χωριά της Βισαλτίας η συντήρηση της κίνησης στη σβούρα με μαστίγιο 

επέζησε μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα16. 

                                                           

15 https://www.olympia.gr/ 
16 http://2dim-triandr.thess.sch.gr/ 



 

Εικ.17. Στρόμβος 

Χυτρίνδα 

Παιχνίδι μιας ομάδας παιδιών. Μετά από κλήρωση ένας παίχτης στεκόταν στο κέντρο 

κρατώντας με το αριστερό χέρι του μια χύτρα στο κεφάλι του. Οι άλλοι γυρνώντας 

γύρω του προσπαθούσαν να τον χτυπήσουν κάνοντας έναν διάλογο μαζί του, ενώ 

προσπαθούσε να χτυπήσει με τα πόδια του κάποιον συμπαίκτη του. Όποιον πετύχαινε 

έπαιρνε τον ρόλο του με τη χύτρα στο κεφάλι. Σε μια δεύτερη παραλλαγή του 

παιχνιδιού, δεν υπήρχε χύτρα, υπήρχαν όμως στο κέντρο δύο παίχτες με τον έναν 

στέκεται στο κέντρο, καθιστός ή όρθιος ως «χύτρα», και ο δεύτερος να ακουμπά το 

χέρι του στο κεφάλι του πρώτου. Ο δεύτερος από το ζευγάρι προσπαθούσε να φυλάξει 

την «χύτρα» από τους υπόλοιπους της ομάδας που επιχειρούσαν να τον χτυπήσουν η 

αλλαγή των ρόλων γινόταν ΄όπως στην πρώτη παραλλαγή.[9] Η δεύτερη παραλλαγή 

του παιχνιδιού παιζόταν στη Βισαλτία με τον προστατευόμενο παίχτη να κάθεται πάνω 

σε μια πέτρα17.  

                                                           

17 https://el.wikipedia.org/wiki 



 

Εικ.18. Χυτρίνδα 

 

Ανώνυμο 

Παιχνίδι για αγόρια, που το έπαιζαν σε ανοιχτωσιές αφού χωρίζονταν σε δυο 

ολιγομελείς ομάδες. Ως υλικά για το παιχνίδι χρειάζονταν έξι στενόμακρες πέτρες, που 

χρησιμοποιούνταν ως στόχοι και πολλές μικρές πέτρες ως βολίδες, τουλάχιστο 

τριπλάσιες από τον αριθμό των παιχτών. Όλες οι πέτρες, στόχοι ή βολίδες, είχαν 

μέγεθος που καθοριζόταν από τις δυνατότητες των παιχτών. Οι βολίδες έπρεπε να 

ρίχνονται άνετα από τους παίχτες και να είναι αποτελεσματικές στις κρούσεις με τους 

στόχους. Οι στόχοι έπρεπε να είναι αρκετά μεγάλες πέτρες, έπρεπε όμως και να 

ανατρέπονται με τα χτυπήματα των βολίδων. Η κάθε ομάδα έστηνε στην περιοχή της 

τις δικές της πέτρες-στόχους πάνω στην ίδια νοητή ευθεία γραμμή με τις πέτρες--

στόχους της άλλης ομάδας. Οι στόχοι της ίδιας ομάδας απείχαν μεταξύ τους δυο έως 

τρία βήματα, ενώ των δυο ομάδων ήταν σε απόσταση που καθοριζόταν από τις 

δυνατότητες βολής των παιχτών. Οι παίχτες της κάθε ομάδας, με σειρά προτεραιότητας 

που καθοριζόταν με διαδικασίες κλήρωσης, εναλλάσσονταν ανά ένας στις βολές και 

έριχνε ο καθένας από τρεις βολίδες, με στόχο να ανατρέψει τους στόχους της αντίπαλης 

ομάδας. Η ευστοχία των παιχτών και η δύναμη στις βολές τους ήταν οι παράγοντες που 

καθόριζαν την εξέλιξη του παιχνιδιού και ξεχώριζαν το νικητή. Νικούσε η ομάδα που 

πετύχαινε πρώτη να ανατρέψει όλες τους στόχους της αντίπαλης ομάδας. Οι νικητές 

πέρα από την ικανοποίηση, που τους έδινε η πρωτιά στη δύναμη και στην ευστοχία, 

απολάμβαναν και το έπαθλο της καβάλας. Τους έπαιρναν στις πλάτες τους οι ηττημένοι 

και τους πήγαιναν βόλτα σε καθορισμένη από πριν διαδρομή, που συνήθως ήταν από 

τη θέση της μιας ομάδας έως τη θέση της άλλης. Μετά το παιχνίδι επαναλαμβανόταν 

με αλλαγή των θέσεων. Εξισορροπούσαν έτσι τυχόν διαφορές που υπήρχαν στο 

μέγεθος, στο σχήμα και στο στήσιμο των στόχων. Είναι περιγραφή του παιχνιδιού όπως 



παιζόταν ακριβώς στην αρχαία Ελλάδα.[15] «Τα ρούμπαλα» είναι το ίδιο παιχνίδι, με 

μικρές διαφορές στην εξέλιξή του. Στην αρχαία Σπάρτη (1200/1100πΧ), λόγω του 

ιδιόµορφου χαρακτήρα της κοινωνίας, τα παιχνίδια στόχευαν στην ανάπτυξη του 

οµαδικού πνεύµατος και της άµιλλας (Διαµαντόπουλος, 2009:50-54 ο.α. 

Σκουμπουρδή,2015). 

Το παιχνίδι κατά τον Μεσαίωνα 

Κατά τον Μεσαίωνα (5ος–15ος αιώνας) οι παιγνιώδεις, αλλά και οι αθλητικές 

δραστηριότητες εξαφανίστηκαν, γιατί την εποχή εκείνη θεωρούσαν ότι έπρεπε να 

διαµορφωθεί µόνο η ψυχή. Η εκπαίδευση επηρεαζόταν πολύ από τη µεσαιωνική 

εκκλησία και περιορίστηκε στα µοναστήρια. Επιβλήθηκε στα σχολεία σκληρή 

πειθαρχία, χρησιµοποιούνταν σωµατικές ποινές και το παιχνίδι δεν είχε θέση, εφόσον 

θεωρούνταν ταµπού, ανώφελο και πηγή ανηθικότητας και για αυτό τα περισσότερα 

παιχνίδια ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνα και βίαια. Τα παιχνίδια, την εποχή αυτή, 

χρησιµοποιούνταν περισσότερο για να προετοιµάσουν για την µελλοντική και 

επαγγελµατική ζωή. Από τα αρχαιολογικά ευρήµατα καταγράφονται παιχνίδια µε: 

κούκλες, άλογα, ιππότες, καθώς και ποικίλα άλλα κεραµικά παιχνίδια. Επίσης, 

φαίνεται από καταγραφές ότι έπαιζαν ένα παιχνίδι που έµοιαζε πολύ µε το σηµερινό 

τάβλι. Αντίθετα, στην Αναγέννηση (14ος–17ος αιώνας) υποστηρίχθηκε η αξία του 

παιχνιδιού και τονίστηκε η σηµασία του τόσο στην ψυχική όσο και στη σωµατική 

ανάπτυξη του παιδιού. Την εποχή της Αναγέννησης επινοήθηκαν, αναπτύχθηκαν και 

διαδόθηκαν πολλά παιχνίδια σε όλον τον κόσµο. Αυτήν την εποχή παιχνίδια από την 

Ασία όπως το µπιλιάρδο, το σκάκι και το τάβλι, άρχισαν να παίρνουν τη σηµερινή τους 

µορφή (Σκουμπουρδή,2015). 

Το παιχνίδι στο Βυζάντιο  

Για τα παιχνίδια-αντικείμενα στο Βυζάντιο υπάρχει ελλιπής φιλολογική και εικαστική 

πληροφόρηση. Η απουσία στοιχείων για τα παιχνίδια των παιδιών από τους 

βυζαντινούς συγγραφείς οφείλεται σύμφωνα με τον μελετητή Φαίδωνα Κουκκουλέ 

στην απαξιωτική θέση που είχε το παιδί στη κοινωνία της εποχής και γενικά του 

μεσαίωνα. Σύμφωνα με τους βυζαντινούς βιογράφους, οι ήρωες, οι μελλοντικοί 

βασιλείς, οι άγιοι ποτέ δεν παίζουν. Η παιδική ηλικία θεωρείται, σύμφωνα με την 

οπτική του ενήλικα, περίοδος μεταβατική προς την ενηλικίωση. Η ανατροφή και η 

εκπαίδευση συνδέονται με την έφεση για μάθηση. Αντίθετα, στοιχεία της παιδικής 

ηλικίας όπως η ανεμελιά, η χαλαρότητα, η επιπολαιότητα αναφέρονται στα κείμενα 

της εποχής υποτιμητικά. Ωστόσο είναι γενικά αποδεκτό από τους σύγχρονους 

μελετητές του αθύρματος και της παιδιάς ότι δεν υπάρχουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις τη βυζαντινή περίοδο από την ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα στο 

θέμα των παιχνιδιών. Σχεδόν όλα τα αρχαιοελληνικά παιχνίδια φαίνεται ότι 

διατηρήθηκαν με παραλλαγές και διαφοροποιήσεις - όπως ο τροχός, οι αστράγαλοι, η 

σφαίρα -ενώ παράλληλα υιοθετήθηκαν και ξένα φράγκικα και περσικά. Παιχνίδια –

αθύρματα φέρνει η αρχαιολογική έρευνα σε τάφους παιδιών αλλά και ενηλίκων που 

φωτίζει τις γνώσεις μας για τη χρονική περίοδο από τον 4ο έως τον 12ο αιώνα. Τα 



αντικείμενα αυτά που συνοδεύουν τον νεκρό λειτουργούν ως συντροφιά - αλλά και ως 

λατρευτικά- φυλακτά. Η έλλειψη πληροφοριών δεν σημαίνει ότι τα παιδιά στο 

Βυζάντιο δεν έπαιζαν. Η έμφυτη ανάγκη των παιδιών για παιχνίδι, αν και περιοριζόταν 

από τις κοινωνικές συμβάσεις της παραδοσιακής συντηρητικής χριστιανικής κοινωνίας 

έβρισκε έκφραση μέσα στο σπίτι κυρίως για τα κορίτσια (κούκλες) και έξω από αυτό 

για τα αγόρια (παιχνίδια στο δρόμο – πόλεμος, ιπποδρομίες). Με την επικράτηση του 

Χριστιανισμού απαντώνται νέα παιχνίδια που μιμούνται τις δραστηριότητες των 

μεγάλων και εξάπτουν τη φαντασία των παιδιών όπως η αναπαράσταση της βάπτισης 

της κούκλας που απαντάται έως σήμερα. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στο 

αγαπημένο παιχνίδι των κοριτσιών που τα μυεί στο ρόλο της μητέρας και της 

νοικοκυράς: την κούκλα -το νιννί επί το λαϊκότερον-, την πλαγγόνα των αρχαίων. Η 

λέξη κούκλα που έχει επικρατήσει έως σήμερα προέρχεται πιθανότατα από τη λατινική 

κουκούλα (cucula) που σημαίνει κάλυμμα του κεφαλιού με πανί (κεφαλόδεσμος). Οι 

κούκλες των Βυζαντινών κατώτερες αισθητικά από τις αρχαίες ελληνικές, 

κατασκευάζονταν από διάφορα υλικά όπως πηλό, γύψο, κερί, ελεφαντοστό, ξύλο, 

ύφασμα. Διακρίνονται από την Αργυριάδη σε δύο κατηγορίες: α) σε αυτές με 

σχηματοποιημένο σώμα, φουσκωμένα στήθη και τονισμένα τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου και β) στις αρθρωτές οστέινες ή ξύλινες με επίπεδα στήθη, μεγάλα 

τριγωνικά μάτια και στόμα σχεδόν ανύπαρκτο.18 

Παιχνίδια στα χρόνια της επανάστασης του 182119 

Στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα τα παιδιά έφτιαχναν διασκεδαστικά παιχνίδια από 

το «τίποτα». Αργότερα, όταν ξέσπασε η Επανάσταση η Δύση εμπνεύστηκε τα δικά 

της παιχνίδια από τη φλόγα του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων. 

Το 1801, ο Αγγλος περιηγητής A.L. Castellan εντυπωσιάζεται στην Ύδρα με το 

κολύμπι των μικρών παιδιών. «Ξαφνιάζεται που κολυμπούν ολόγυμνα». Στην 

Κέρκυρα, ο Γάλλος Saint Sauveur καταγράφει ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια στα 

πανηγύρια των χωριών που γίνονταν την ημέρα του πολιούχου Αγίου. Το «πέντε με 

μία». Το πρώτο παιχνίδι που έπαιρνε το κορίτσι ήταν μια πάνινη κούκλα η 

«κουτσούνα». «Ήταν η χαρακτηριστικότερη ελληνική κούκλα και είχε περισσότερο 

συμβολικό και μαγικό χαρακτήρα. Το κορίτσι αποκτούσε την πρώτη του Κουτσούνα 

γύρω στα τρία του χρόνια όταν για  πρώτη φορά θα είχε εγκράτεια ούρων. 

Επικρατούσε  η συνήθεια να κρατάνε την κούκλα αυτή μέχρι την  ώρα του γάμου και 

να μην την πλένουν ποτέ για να μη χάσει τη μαγική δύναμη της... Η κουτσούνα αυτή 

είχε απαραίτητα σχηματισμένη τη θηλή-μύηση στο θηλασμό...». Το πρώτο παιχνίδι 

που αποκτούσε το αγόρι γύρω στα τρία του χρόνια ήταν η «γουμάρα», «ένα συμβολικό 

γαϊδουράκι φτιαγμένο από κλαριά δέντρου, το οποίο είχε περισσότερο την έννοια  του 

φυλαχτού. Τη «γουμάρα»  έπρεπε να μάθει να τη φτιάχνει και το ίδιο». Οι ελληνικές 

οικογένειες που φιλοξενούσαν τους Ευρωπαίους περιηγητές συχνά πρόσφεραν ως 

                                                           

18 https://arxaiologikoacharnes.files.wordpress.com/2014/03/cf84ceb5cebbceb9cebacebf-cf84cebf-

cf80ceb1ceb9cf87cebdceb9ceb4ceb9-cf83cf84ceb7-ceb4ceb9ceb1cf87cf81cebfcebdceb91-2015-
1.pdf 
19 http://boraeinai.blogspot.com/2014/03/1821_25.html 



ενθύμιο μια κούκλα με τοπική φορεσιά, αντικείμενο που θαύμαζαν ιδιαίτερα οι ξένοι 

επισκέπτες. 

Κουτσούνα από τη Μακεδονία. Πάνινη χειροποίητη κούκλα των αρχών του 19ου 

αιώνα. 

 «Περιοδεύοντας το 1546 στην Κρήτη, ο Γάλλος βοτανολόγος και 

γιατρός Pierre Belon έψαχνε για βότανα, αλλά μελετούσε και τους ανθρώπους. 

Σημειώνει την κατάπληξη του για τη δεξιοτεχνία των Κρητικών στο τόξο. Επισημαίνει 

ότι από την παιδική τους ηλικία μαθαίνουν   να χρησιμοποιούν στην εντέλεια το 

σκυθικό τόξο και ότι τα μωρά που κλαίνε στην κούνια τους τα "ημερώνουν" δείχνοντας 

τους ένα τόξο ή παίζοντας με μια σαΐτα». 

Το 1815, ο πρόξενος της Γαλλίας Pouqueville ξεκίνησε περιοδεία στη Νότιο Ελλάδα 

Στην Πάτρα τα παιδιά του έκαναν επίδειξη της δεξιοτεχνίας τους  στη σφεντόνα 

Διαβάζουμε από τις σημειώσεις του: «Τα παιδιά, συγκεντρωμένα στο λιβάδι, μου 

έκαναν επίδειξη της δεξιοτεχνίας τους στο πέταγμα πέτρας με τη σφεντόνα και από 

αυτήν την άποψη δεν υστερούν καθόλου από τους προγόνους τους που διακρίνονταν 

σ' αυτό το είδος άσκησης...». 

Το παιχνίδι στην Νεότερη Εποχή 

Διακρίνοντας τον διαφορετικό ρόλο του παιχνιδιού στο πέρασµα των χρόνων, σε 

σχέση µε τις αντιλήψεις για την παιδική ηλικία, δηµιουργούνται τρεις χαρακτηριστικές 

περίοδοι (Σκουµπουρδή & Καλαβάσης, 2007). Στην πρώτη περίοδο (έως τον 18ο 

αιώνα), το παιχνίδι διαχωρίζεται από την εκπαίδευση. Κατά την περίοδο αυτή, ο ρόλος 

του παιδιού είναι παθητικός. Θεωρείται ότι το παιδί δεν έχει δυνατότητα λογικής 

κρίσης και ότι µόνο µέσω της εκπαίδευσης µπορεί να αποκτήσει ορθό συλλογισµό. 

Αυτή η οπτική  φαίνεται να υιοθετεί την αριστοτελική άποψη κατά την οποία το 

παιχνίδι δεν εµπεριέχει σκοπό, αλλά είναι αναγκαίο διάλειµµα για την ανασυγκρότηση 

των δυνάµεων και την ανανέωση της ενέργειας. Ενώ για τη συγκεκριµένη περίοδο το 

παιχνίδι δεν έχει εκπαιδευτική αξία, θεωρείται ότι πρέπει να υπάρχει στο εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα για να προσελκύει το ενδιαφέρον του παιδιού. Στη δεύτερη περίοδο (18ος 

και κυρίως 19ος αιώνας έως τη δεκαετία του ’70), όπου αρχίζει να αναγνωρίζεται η 

σηµασία της παιδικής ηλικίας, το παιδικό παιχνίδι θεωρείται πολύ σοβαρή 

δραστηριότητα και συνδέεται εν µέρει µε την εκπαιδευτική διαδικασία, αποκτώντας 

θεωρητικό ενδιαφέρον. Από αυτήν τη νέα θεώρηση της παιδικής ηλικίας και µε τη 

συµβολή της ψυχολογίας, αλλά και τη δηµιουργία θεσµών και επιστηµών γύρω από 

την αγωγή του παιδιού, γεννιέται ένα νέο εκπαιδευτικό κίνηµα σύµφωνα µε το οποίο 

το µικρό παιδί είναι ενεργό υποκείµενο. Το παιχνίδι αυτήν την περίοδο, θεωρείται η 

πρώτη εκδήλωση της δραστηριότητας του παιδιού, το ξύπνηµα των σωµατικών και 

πνευµατικών του ικανοτήτων, καθώς κατέχει κεντρικό ρόλο στη δραστηριότητά του. 

Θεωρείται ότι το παιδί έχει ανάγκη να παίξει, να αποκτήσει εµπειρία και να 

προετοιµαστεί για τη ζωή. Εντούτοις, παρατηρείται ότι στις σχολικές τάξεις παραµένει 

η αντιδιαστολή µεταξύ ψυχαγωγίας και εργασίας ή µεταξύ εκπαιδευτικών παιχνιδιών 

και ελεύθερων παιχνιδιών. Στην τρίτη περίοδο (από τη δεκαετία του ’70 και µετά), 

στην οποία οι νεότερες επιστηµονικές προσεγγίσεις τροφοδοτούν την παιδαγωγική 

σκέψη, το παιχνίδι συνδέεται λειτουργικά µε την ανάπτυξη του παιδιού και αποκτά 



εκπαιδευτική διάσταση ακόµη και στην ελεύθερη και αυθόρµητη µορφή του (Fournier, 

2004; James, 2001; Smith, 2001).  

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ, ΤΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΔΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Το παιχνίδι στον Πλάτωνα 

 Ο Πλάτωνας, αντιλαμβανόμενος την ηλικία και τις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, δίνει 

ιδιαίτερη έμφαση στο παιχνίδι για το οποίο θεωρεί ότι αποτελεί σπουδαίο μέσο αγωγής 

που συμβάλλει στη διαμόρφωση του ήθους των παιδιών, ότι 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 

(Καλπατσινίδου, 2019). 

 

 Θεωρία της Ανάπαυσης του Αριστοτέλη 

Η Μάρλου (2019) αναφέρει ότι η ποικιλία κινητικών δραστηριοτήτων του παιχνιδιού 

προσφέρει μυϊκή ξεκούραση ισχύει για ενήλικες (Πολιτικά 1337α). Ο Schaller κάνει 

λόγο για διάκριση μεταξύ πλήρους κόπωσης ολόκληρου του σώματος και μερικής 

κόπωσης ορισμένων οργάνων. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, το παιχνίδι εκπληρώνει 

μια λειτουργία ανακούφισης, στην περίπτωση της μερικής κόπωσης. Η θεωρία αυτή, 

όπως προείπαμε, ισχύει και για τα παιχνίδια των ενηλίκων σε μεγάλο βαθμό, οι οποίοι 



χαλαρώνουν από την πνευματική τους κόπωση με κινητικά παιχνίδια και από την 

κινητική κόπωση με πνευματικά (Κάππας, 2005). 

Η Θεωρία της Πλεονάζουσας Ενεργητικότητας 

Χαρακτηριστικό της παιχνιδιάρικης συμπεριφοράς, που μοιάζει να είναι παγκόσμιο, 

είναι η έντονη ζωηρότητα που παρατηρείται στα νεαρά άτομα (ανθρώπους ή ζώα). Ο 

Herbert Spencer (1873), βρετανός φιλόσοφος και ψυχολόγος του 19ου αιώνα, 

προσπαθώντας να ερμηνεύσει αυτούς τους θορυβώδεις τύπους του παιχνιδιού 

στηριζόμενος στις απόψεις του F. Schiller, ποιητή και φιλοσόφου του 18ου αιώνα, 

διατύπωσε τη θεωρία της πλεονάζουσας ενέργειας. Υποστήριξε ότι το παιχνίδι είναι 

αποτέλεσμα της υπερβολικής ενεργητικότητας, η οποία συσσωρεύεται (σαν 

φυσιολογικό προϊόν ενός υγιούς νευρικού συστήματος) στο παιδί και πρέπει να 

ελευθερωθεί. Η υπεραφθονία ενέργειας διοχετεύεται σε λειτουργίες, που φανερώνουν 

φυσιολογικούς τρόπους συμπεριφοράς, αλλά χωρίς άμεσο στόχο.( Carvey 1990, Evans 

et al, 1997)20. Στο σύγχρονο και εξελίξιµο πολιτισµό, ο ενήλικος άνθρωπος 

απολαµβάνει την ευκολία και την ευχέρεια της άνετης ζωής, καθώς είναι δοµηµένη η 

κοινωνία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε δράσεις για την εξεύρεση τροφής να είναι 

ξεπερασµένες. Το παιδί, επί προσθέτως, απολαµβάνει τη φροντίδα και την περιποίηση 

των γονέων του, καθιστώντας το ξεκούραστο και ανενεργό ως προς την ικανοποίηση 

βασικών αναγκών. Μέσω αυτής της καταστάσεως δεν δαπανώνται οι δυνάµεις και η 

ενέργεια του σώµατός του και προκαλείται δυσαναλογία ανάµεσα στην 

ενεργητικότητά του και τη δραστηριοποίησή του. Η περίσσια ποσότητα, λοιπόν, της 

ενέργειας µεταφέρεται στο νευρικό σύστηµα του παιδιού, δηµιουργεί ένα σύνολο 

κινήσεων χωρίς συγκεκριµένο σκοπό, και τέλος µετατρέπεται σε παιχνίδι (Γέρου, 

1984:19). Το παιχνίδι µεταµορφώνεται σε δρόµο προς την έξοδο της ενεργητικότητας, 

µιας και τα αποθέµατά της είναι σπουδαία στο σώµα. Η παρώθηση και οι ορµές του 

παιδιού για παιχνίδι είναι εσωτερικές. Η αποφόρτιση της πλεονάζουσας ενέργειας 

φέρει επιτυχία στην εξισορρόπηση του οργανισµού και την πνευµατική, σωµατική και 

ψυχική υγεία του. Επιφέρει το συναίσθηµα της χαλάρωσης και της ανακούφισης και 

προκαλεί ευχάριστη διάθεση (Ματσαγγούρας 2003:109) 

Η θεωρία έχει τρία τρωτά σημεία: α) δεν υπάρχει αντικειμενικό κριτήριο σχετικά με το 

ποσό της ενέργειας που θεωρείται πλεονάζον, β) η ιδέα της συσσώρευσης ενέργειας, 

που είναι αναγκαίο να απελευθερωθεί είναι εσφαλμένη κατά τη φυσιολογία, γ) δεν 

μπορεί να εξηγήσει γιατί τα παιδιά συχνά - ακόμα και όταν είναι εντελώς εξαντλημένα 

από το παιχνίδι εξακολουθούν να παίζουν, ενώ έχει ήδη ξοδευτεί η πλεονάζουσα 

ενέργειά τους (Evans et al, 1997) (Γρηγορίου,2017). 

 Θεωρία της επιτυχίας και της εξάρσεως του «Εγώ» 

Ο Γάλλος ψυχολόγος, φιλόσοφος και ψυχοθεραπευτής P.Janet υποστήριξε ότι το 

παιχνίδι αποτελεί το μέσο για να νιώσει το παιδί συναισθήματα χαράς που προκύπτουν 

                                                           

20 http://kerentzis.blogspot.com/2010/09/1_2882.html 



από μία επιτυχία, με τρόπο εύκολο συγκριτικά με τις επιτυχίες της ζωής, οι οποίες 

εξασφαλίζονται με μεγάλη προσπάθεια. Οι νίκες που κατακτώνται κατά τη διάρκεια 

ενός παιχνιδιού με μικρή σχετικά προσπάθεια, τονώνουν και αναζωογονούν τις 

ψυχικές λειτουργίες του παιδιού. Το ίδιο μέσω του παιχνιδιού επιζητά να επιβεβαιώσει 

το Εγώ του, εξαίροντας τις δυνατότητές του και να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα 

στο επίπεδο των ενηλίκων (Αντωνιάδης, 1994ό.α. Κώνστα,2020). Με παρόμοιες 

απόψεις ο Chateau J. (1950), Γάλλος ψυχολόγος, θεωρεί πως το παιδί επιζητεί μέσα 

από το παιχνίδι να επιβεβαιώσει το «εγώ» του, και να προβεί στη δοκιμασία των 

δυνατοτήτων του και των ορίων του ώστε να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο 

επίπεδο των μεγαλύτερων (Διαμαντόπουλος, 2009 ό.αν. Σταμάτη, 2019). Από την 

πλευρά του, Chateau  θεωρεί ότι το παιδί αναπτύσσεται τείνοντας προς ένα μοντέλο, 

προς ένα τελικό σκοπό, που είναι ενήλικος άνθρωπος. Το παιχνίδι αποτελεί μια 

ουσιαστική εκδήλωση της επιθυμίας αυτής του παιδιού να ξεπεράσει την παιδική 

ηλικία και θέτει σε κίνηση το σύνολο του δυναμικού της παιδικής προσωπικότητας, 

συνδεόμενο έτσι άμεσα με την διαδικασία ανάπτυξης. Ήδη με την ενσωμάτωσή του σε 

μια ομάδα που παίζει, το παιδί αποδέχεται ένα είδος «συμβολαίου παιχνιδιού», που το 

φέρνει σε επαφή με μοντέλα λειτουργίας του στην κοινωνία. Πορεία προσέγγισής του 

στη συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα που ζει, υλοποιείται τόσο με τα 

περιεχόμενα, όσο και με τις μορφές του παιχνιδιού. Chateau τονίζει ιδιαίτερα τη 

σημασία που έχουν για το παιδί δυο βασικοί προσανατολισμοί του παιχνιδιού του: 

- έλξη προς τους κανόνες και την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης τάξης στη διαδικασία 

του παιχνιδιού και 

- «επίκληση του πρωτότοκου», με άλλα λόγια σύνδεσή του με μοντέλα μεγαλύτερου 

παιδιού, που αποτελούν ενδιάμεσους σταθμούς στη διαδρομή που κάνει το παιδί προς 

ένα μοντέλο ενήλικου, το οποίο και αποτελεί τον τελικό προορισμό της διαδικασίας 

(Τσιμπίδας, 2005). 

Η θεωρία του αταβισμού ή του προγονισμού/Θεωρία της Προγονικής 

Κληρονομικότητας ή της "Ανακεφαλαίωσης" 

Η θεωρία του αταβισµού (του προγονισµού, της προγονικής κληρονοµικότητας, της 

ανακεφαλαίωσης), προέρχεται από την παρατήρηση του ψυχολόγου Hall ότι η 

παιγνιώδης συµπεριφορά αλλάζει µε την ηλικία και στηριζόμενος στο βιογενετικό 

νόμο του Haeckel, υποστήριξε ότι το παιχνίδι των παιδιών αντανακλά την πορεία της 

εξέλιξης από την προϊστορική εποχή ως σήμερα. «Η ιστορία του ανθρώπινου γένους 

ανακεφαλαιώνεται στην ανάπτυξη του κάθε παιδιού» (Carvey, 1990). Σύμφωνα λοιπόν 

με το βιογενετικό αυτό νόμο η ανάπτυξη του παιδιού, καθώς συντελείται μέσα από 

διάφορα στάδια, αποτελεί 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 

αιώνων 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). Σύμφωνα με τη θεωρία του Hall το 

παιδί αρχικά ξεκινά από το στάδιο ένα που το προσομοιάζει με το επίπεδο της 

πρωτόγονης ζωής. Προσπαθεί να διοχετεύσει και να εκφράσει με υψηλούς ρυθμούς τα 

υψηλά επίπεδα ενέργειας. Στο επόμενο στάδιο της τυπικής ανάπτυξης είναι έντονη η 

ευαισθησία απέναντι στη θρησκεία ή την κοινωνική διάκριση. Εδώ είναι το στάδιο της 

τυπικής μάθησης και δεν έχουν αναπτυχτεί ιδιότητες συλλογισμού. Στο επόμενο και 

καθοριστικό τρίτο στάδιο, του εφήβου, διαφαίνεται μια αναγέννηση. Η θεωρία εξηγεί 

σε ικανοποιητικό βαθμό τη διαδοχή σχετικά με τους τύπους παιχνιδιών, αδυνατεί όμως 

να εξηγήσει το στοιχείο του αυθορμητισμού στο παιδικό παιχνίδι ενώ παράλληλα 

αγνοεί το βασικό ρόλο των μιμητικών παιχνιδιών (Ζαχαριάδου, 2017).  Η κριτική για 

τη θεωρία αυτή, επικεντρώνεται στο ότι δεν µπορεί το αποτέλεσµα του παιχνιδιού να 

είναι η εξασθένιση των λειτουργιών προς τις οποίες απευθύνεται (Δηµητριάδη & 

Μπάκας, 201 

Η θεωρία της προπαρασκευής ή αυτοαγωγής ή θεωρία της προάσκησης των 

ενστίκτων. 

Η θεωρία αυτή, σύμφωνα με το κύριο εκπρόσωπό της, τον Γερμανό φιλόσοφο K. Groos 

ο οποίος παρατήρησε το παιχνίδι των ανθρώπων και των ζώων, κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Και στα δύο 

διέκρινε την προετοιμασία για τη ζωή του ενήλικα. Παρατήρησε ότι το παιχνίδι φέρνει 

στην επιφάνεια τα πρωτόγνωρα ένστικτα, τα καλλιεργεί και συντελεί στην ανάπτυξή 

τους προετοιμάζοντας έτσι το παιδί ή το ζώο 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 ένστικτα. Αντίθετα 

στο παιδί, όπως και στα ανώτερα θηλαστικά, η άσκηση μέσω του παιχνιδιού συμβάλει 

στην καλλιέργεια αυτών των ενστίκτων και παράλληλα αποτελεί εξαιρετικό τονωτικό 

σωματικής ανάπτυξης (Μάρκου, 2019). Η κριτική που έχει ασκηθεί στη θεωρία, 

εστιάζει στο ότι δεν κάνει σαφές αν τα κίνητρα που ωθούν στο παιχνίδι είναι γνωστά 

ή όχι στο άτοµο και αν η προσπάθεια του ατόµου που παίζει είναι σκόπιµη και 

θεληµατική (Σκουμπουρδή, 2015). 

Η θεωρία της αναψυχής (της ανάπαυλας, της ανακούφισης, της χαλάρωσης) 

Η θεωρία της αναψυχής (της ανάπαυλας, της ανακούφισης, της χαλάρωσης) δείχνει ότι 

το παιδί όταν νιώσει κουρασµένο καταφεύγει στο παιχνίδι για να ξεκουραστεί 

σωµατικά και ψυχικά, για να ηρεµήσει, να βρει γαλήνη, ηρεµία και ευχαρίστηση. Ο 

χαλαρωτικός και ψυχαγωγικός ρόλος του παιχνιδιού υποστηρίζεται από τον Lazarus. 

Η κριτική στη θεωρία αναφέρεται στο γεγονός ότι τα παιδιά δεν κουράζονται εύκολα 

για να καταφύγουν στο παιχνίδι, αλλά και αν κουραστούν, δηµιουργείται το ερώτηµα, 

γιατί να καταφύγουν στο παιχνίδι και όχι στην ξεκούραση (Χαραλαµπόπουλος, 1960 

ό.αν. Σκουμπουρδή, 2015)). 



Η θεωρία της Πολιτιστικής Διαπραγμάτευσης (Huizinga) 

Για τον Huizinga το παιχνίδι είναι αρχαιότερο από τον πολιτισμό μιας και τα ζώα δεν 

περίμεναν να έλθει ο άνθρωπος για να τα μάθει να παίζουν. Τα ζώα παίζουν ακριβώς 

όπως και οι άνθρωποι. Τα κουτάβια προσκαλούν το ένα το άλλο στο παιχνίδι με μια 

ορισμένη τελετουργικότητα η οποία εκδηλώνεται στη διάθεση και τις κινήσεις τους. 

Τηρούν τον κανόνα να μη δαγκώνουν ή να μη δαγκώνουν δυνατά το αυτί του αδελφού 

τους. Παριστάνουν ότι είναι πολύ αγριεμένα. Και -το σπουδαιότερο- είναι ολοφάνερο 

πως διασκεδάζουν και χαίρονται τρομερά με όλα αυτά τα καμώματα. Και υπάρχουν 

άλλες πολύ πιο ανεπτυγμένες μορφές. Κανονικοί αγώνες και ωραίες παραστάσεις 

μπροστά σε ένα κοινό που θαυμάζει. 

Είναι δηλαδή κάτι περισσότερο από μια απλή φυσιολογική λειτουργία ή αντίδραση, 

ένα απλό ένστικτο. Περισσότερο είναι μια σημαίνουσα λειτουργία, υπάρχει δηλαδή 

κάποιο νόημα σ' αυτήν. Μια λειτουργία με μεγάλη σπουδαιότητα μέσα στο διάγραμμα 

της ζωής, με μια δυσκολία όμως να καθορισθεί η ακριβής φύση και σημασία της. Είναι 

εκφόρτιση υπερεκχυλίζουσας ζωικής ενέργειας, ικανοποίηση κάποιου μιμητικού 

ενστίκτου, ανάγκη εκγύμνασης του νεαρού πλάσματος, εξάσκηση αυτοκυριαρχίας, 

άσκηση ικανοτήτων στην αναμέτρηση με τους άλλους για να συντηρήσει το αίσθημα 

της προσωπικής αξίας, εκτόνωση βλαβερών ενορμήσεων;Η πολιτιστική θεώρηση του 

παιχνιδιού δεν επικεντρώνει την προσοχή της στον αναπτυξιακό ρόλο που παίζει το 

παιχνίδι στην εξέλιξη και την ψυχική ισορροπία του ατόμου, αλλά στο ρόλο που παίζει 

το παιχνίδι στην ανάπτυξη του πολιτισμού (Ματσαγγούρας, 2003:112). Ο Huizinga 

θεωρεί ότι μέσα από το παιχνίδι η συλλογική συνείδηση θεμελίωσε και ανέπτυξε 

πλευρές του πολιτισμού όπως η ποίηση, η μουσική, ο χορός, η επιστήμη κ.λπ.  Τα  

σύγχρονα  παιχνίδια  προετοιμάζουν  τα  παιδιά  για  τη πολυπλοκότερη κοινωνία του 

μέλλοντος (Πετρίδης, 2012)21.. Ο Huizinga, ως οπαδός της θεωρίας της πολιτισμικής 

διαπραγμάτευσης, στο Homo Ludens (2000), ορίζει ότι το παιχνίδι αποτελεί μια 

ελεύθερη δραστηριότητα με συγκεκριμένους κανόνες, που απορροφά έντονα όσους 

εμπλέκονται σε αυτή στη δίνη του φανταστικού και του μυστηρίου και καλλιεργεί την 

ομαδικότητα. Παράλληλα, στα πλαίσια της θεωρίας της πολιτισμικής 

διαπραγμάτευσης, τονίζει ότι ο πολιτισμός δημιουργείται μέσα από το παιχνίδι. 

Επομένως, καθώς το παιχνίδι έχει μια πολιτιστική και δημιουργική λειτουργία, ο 

πολιτισμός έχει την καταγωγή του στο παιχνίδι και συνεπώς προέκυψε από αυτό 

(Ανδρεοπούλου, 2018). 

Η θεωρία της άμιλλας 

Διατυπώθηκε από τον Mc Dougall και υποστηρίζει ότι το παιχνίδι ξεκινάει από το 

κίνητρο για ανταγωνισμό και άμιλλα. Πηγάζει η θεωρία από την ανάγκη του ανθρώπου 

να αντιλαµβάνεται τον εαυτό του ως ανώτερο ον, που υπερπηδά τις δυνατότητες και 

τις δεξιότητες των άλλων. Το κίνητρο της άµιλλας δεν συναντάται κατεξοχήν στην 

                                                           

21 Πηγή http://petridis58.blogspot.com/2012/09/jhuizinga.html 

http://petridis58.blogspot.com/2012/09/jhuizinga.html


παιδική ηλικία, αλλά το συναντούµε και στους ενήλικες, οι οποίοι λόγω των 

εργασιακών τους καθηκόντων θέλουν να αναδειχθούν ως ισχυρότεροι. Άλλωστε και η 

ιστορία διδάσκει ότι σε επίπεδο πολιτικών, οικονοµικών και πολεµικών σχέσεων 

υπάρχει η ροπή προς την ανάδειξη της ανωτερότητας. Ωστόσο, στην καθηµερινή ζωή, 

όταν παρουσιάζεται η άµιλλα, αποκτά τη µορφή του παιχνιδιού. Σταδιακά κάνει, 

βέβαια, την εµφάνιση της, ξεκινώντας από το τέταρτο έτος του παιδιού, µιας και 

προηγουµένως δεν είχε κάποια αξία (Γέρου, 1984:24 ό.α. Γρηγορίου, 2017).  

Η θεωρία της γενετικολειτουργικής αντίληψης 

Η Μάρκου (2019)αναφέρει ότι 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 μέσω 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 τη 

θεωρία της προπαρασκευαστικής άσκησης, δε 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). Όμως και αυτή η θεωρία είναι ελλιπής, γιατί δεν δίνεται καμία απάντηση στα 

ερωτήματα: α) γιατί το παιδί παίζει; β) Γιατί ο ενήλικας άνθρωπος παίζει, αφού 

ανάπτυξη του σώματός του έχει ολοκληρωθεί; γ) Γνωρίζει το παιδί την ανάγκη που 

έχει για ανάπτυξη μέσα από το παιχνίδι; (Κοφίτσα,2019). 

Σύγχρονες θεωρίες 

Με την έναρξη του 20ου αιώνα εξελίχθηκαν σημαντικά οι επιστήμες και ιδιαίτερα η 

ψυχολογία, με αποτέλεσμα νέες απόψεις και νέες σχολές να ανακύψουν. Τα ρεύματα 

που κυριάρχησαν στην ψυχολογία ήταν τρία: α) η Ψυχανάλυση, β) ο Μπιχεβιορισμός 

και γ) η Γνωστική Θεωρία (Μάρκου,2019) 

Α. Η θεωρία του  Σιγκμουντ Φρόυντ 

Ο Τραβασάρος (2015) αναφέρει ότι στις ψυχαναλυτικές απόψεις ο πρώτος που 

επιχείρησε να εξηγήσει το παιχνίδι ήταν ο ίδιος ο θεμελιωτής της ψυχανάλυσης 

Σιγκμουντ Φρόυντ (Freud, 2005) Το ενδιαφέρον του Φρόιντ για το παιχνίδι προέκυψε 

στα πλαίσια των γενικότερων προβληματισμών του για τον ανθρώπινο ψυχισμό. Ο 

Φρόυντ προσεγγίζοντας το παιχνίδι το συνέκρινε ως δραστηριότητα με την 

δραστηριότητα του ποιητή, του λογοτέχνη και γενικά του δημιουργού. 

Χαρακτηριστικά γράφει : “Η πιο επιθυμητή και έντονη απασχόληση του παιδιού είναι 

το παιχνίδι. Μπορεί να έχουμε δικαίωμα να πούμε ότι, κάθε παιδί που παίζει, 

συμπεριφερεται σαν ποιητής, αφού πλάθει ένα ολόδικό του κόσμο που ζει σε ένα ρυθμό 

που ταιριάζει στην παιδικότητά του.” Ο Φρόυντ υποστηρίζει ότι το παιδί επενδύει 

αρκετή ψυχική ενέργεια στο παιχνίδι. Την ίδια στιγμή το παιδί μπορεί να διαχωρίσει 

τον κόσμο των παιχνιδιών του από τον πραγματικό κόσμο. Το παιχνίδι διαφέρει για 

τον Φρούντ από την ονειροπόληση από το γεγονός ότι στο παιχνίδι το παιδί αναζητάει 



με ευχαρίστιση στα ορατά και χειροπιαστά αντικείμενα της πραγματικότητας ενα 

στήριγμα για τις συνθήκες και τα αντικειμενα της φαντασίας του. (Freud, 2005) Ο 

ποιητής για τον Φρόυντ ενεργεί και αυτός σαν το παιδί που παίζει. Δημιουργεί ένα 

φανταστικό κόσμο που τον παίρνει στα σοβαρά, δηλαδή τον εφοδιάζει με πολύ ψυχική 

ενέργεια έχοντας την ικανότητα ταυτόχρονα να τον ξεχωρίζει από την πραγματικότητα 

(Freud, 2005). Για τον Φρόυντ οσο προχωράει η ηλικία ο άνθρωπος σταματάει να 

παίζει αλλά στην πραγματικότητα υποκαθιστάει την απόλαυση του παιχνιδιού με την 

φαντασίωση. Η διαφορά είναι ότι το παιδί παίζει χωρίς να κρύβεται, πολλές φορές 

παίζει μαζί με άλλα παιδιά και σχηματίζει ένα κύκλο αφιερωμένο ψυχικά μόνο στο 

παιχνίδι. Αντίθετα ο ενήλικας συνήθως ντρέπεται για τις φαντασιώσεις του, τις κρύβει 

και τις σκεπάζει σαν μεγάλα προσωπικά μυστικά (Freud, 2005). Το παιχνίδι του 

παιδιού ξεκινάει για τον Φρούντ από τις επιθυμίες του και πιο συγκεκριμένα από την 

επιθυμία του να μεγαλώσει να ενηλικιωθεί. Έτσι το παιδί όταν παίζει κάνει παντοτε το 

“μεγάλο” μιμείται στα παιχνίδια του ότι μπόρεσε να γνωρίζει από τους μεγάλους. Δεν 

κρύβει αυτήν την επιθυμία του. Αντίθετα ο ενήλικας γνωρίζει ότι το περιβάλλον του 

περιμένει από αυτόν όχι να παιζει και να αφηνεται στις φαντασιώσεις του αλλά 

αντίθετα να λειτουργεί μέσα στον πραγματικό κόσμο (Freud, 2005). Ο ενήλικας νιώθει 

ντροπή για τις φαντασιώσεις του γιατί τις αντιλαμβάνεται σαν απαγορευμένες και 

παιδαριώδεις. Ωστόσο, τόσο το παιχνίδι όσο και η φαντασίωση για τον Φρούντ είναι 

πραγματοποίηση μιας επιθυμίας. Οι ανικανοποίητες επιθυμίες είναι τα κίνητρα των 

φαντασιώσεων. Οι φαντασιώσεις διορθώνουν την πραγματικότητα που δεν είναι 

ικανοποητική.(Freud, 2005) Τέλος ο Φρούντ όπως αναφέραμε θεωρεί ότι στην βάση 

της λογοτεχνικής και ποητικής δημιουργικής δραστηριότητας βρίσκονται επίσης η 

φαντασίωση, η ονειροπόληση και η ανάγκη για την εκπλήρωση της επιθυμίας. (Freud, 

2005) 

Η Μάρκου (2019) επισημαίνει ότι το παιχνίδι για τον Freud θεωρείται ταυτόχρονα 

έκφραση της αρχής της ηδονής και ένας μηχανισμός κάθαρσης, που επιτρέπει την 

απελευθέρωση από ορισμένα τραύματα και ανακουφίζει το παιδί από το ψυχικό άγχος. 

Αποτελεί ένα ασφαλές πλαίσιο στο οποίο τα παιδιά μπορούν να αποδεσμευτούν από 

τους περιορισμούς της πραγματικότητας και να εκδηλώσουν µη αποδεκτές 

συμπεριφορές και συναισθήματα, χωρίς συνέπειες, κάτι που θα ήταν αδύνατον να 

πραγματοποιηθεί σε καθημερινές καταστάσεις (Αυγητίδου, 2001). 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 (Hoxter, 1996). 

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και ο Erikson (1977) που μέσω της ολιστικής θεώρησής του 

για το παιχνίδι, υποστηρίζει ότι, πέρα από τη συμβολή του για την κάθαρση από τις 

τραυματικές εμπειρίες, το παιχνίδι εκπληρώνει και τις επιθυμίες των παιδιών, 

προσφέροντάς τους μία αίσθηση ελπίδας για το μέλλον του ανθρώπινου είδους και για 

την ανάπτυξη της προσωπικής τους ταυτότητας (όπ. αναφ. στο Cattanach, 2003: 32). 

Το παιχνίδι, επομένως, προσφέρει στο παιδί κατά την ψυχαναλυτική θεωρία, την 



πραγματική κάθαρση και γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιείται από κλινικούς ψυχολόγους 

και ψυχαναλυτές ως μέσο διάγνωσης και θεραπείας (Παπαδιονυσίου, 2014). 

Η θεωρία του Winnicott (1971) 

O Άγγλος παιδίατρος και ψυχαναλυτής Winikott θεωρούσε το παιχνίδι ως κλειδί για 

τη συναισθηματική και ψυχολογική ευεξία του ατόμου, για αυτό και χρησιμοποιούσε 

το παιχνίδι ως κλινικό εργαλείο στην ψυχανάλυση. Για εκείνον, το παιχνίδι δεν 

ερμηνεύεται μόνο ως παιδικό παιχνίδι, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο οι ενήλικες 

παίζουν μέσω της ενασχόλησης τους με την τέχνη, τα αθλήματα, την επιλογή λέξεων 

στην ομιλία και το χιούμορ. Πίστευε, ότι μέσα από το παιχνίδι, ο άνθρωπος κάθε 

ηλικίας εκφράζει τη δημιουργικότητά του, ενεργεί με αυθορμητισμό και νιώθει 

ζωντάνια (Κώνστα,2020).Ο Winnicott (1971) θεωρούσε ότι το παιχνίδι εγκαθιστά µια 

δηµιουργική σχέση µε τον κόσµο, εφόσον µέσω του παιχνιδιού το παιδί αποκτά 

εµπειρίες και κοινωνικές επαφές, αναπτύσσει την προσωπικότητά του και έχει τη 

δυνατότητα να εκφράσει την επιθετικότητά του σε ένα πλαίσιο στο οποίο δεν φοβάται 

ότι θα τιµωρηθεί. Το παιχνίδι, δηλαδή, βρίσκεται κατά τον Winnicott στον αντίποδα 

της συµµόρφωσης. Με βάση την ψυχαναλυτική οπτική (Γκιάστας, 2012:47) οι µεγάλες 

κατηγορίες παιχνιδιού, µε τη σειρά που πρωτοεµφανίζονται στην παιδική ηλικία, είναι 

τα σωµατικά και αισθητηριακά παιχνίδια, τα παιχνίδια χειρισµού αντικειµένων, τα 

κοινωνικοσυναισθηµατικά παιχνίδια και τα παιχνίδια κανόνων. Οι δύο πρώτες 

κατηγορίες παιχνιδιού χαρακτηρίζονται από εναλλαγή των ορµών, είτε λιµπιντικά είτε 

από την ορµή της καταστροφής, ενώ οι δύο τελευταίες προσδιορίζονται από 

σηµαντικές αλλαγές στη διαπλοκή των ορµών. Τα σωµατικά ή λειτουργικά παιχνίδια 

(παιχνίδια µε απλές, επαναλαµβανόµενες µυϊκές κινήσεις µε ή χωρίς τη χρήση 

αντικειµένων) είναι τα κινητικά παιχνίδια που εκτελεί το νεογέννητο. Τα παιχνίδια µε 

αντικείµενα, τα κατασκευαστικά και µορφοποιητικά παιχνίδια είναι τα παιχνίδια µε τα 

οποία ασχολείται ένα βρέφος 4-5 µηνών. Τα κοινωνικόσυναισθηµατικά παιχνίδια ή 

παιχνίδια ρόλων είναι τα παιχνίδια των παιδιών µετά το 1ο έτος, στα οποία το παιδί 

ταυτίζεται µε ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγµα˙ κατά κάποιο τρόπο το µιµείται, γίνεται ένα 

µε αυτό και παίζει τον ρόλο του. Τέλος, µε τα παιχνίδια κανόνων ασχολούνται τα 

παιδιά από τεσσάρων ετών και πάνω (Σκουμπουρδή, 2015). 

Η θεωρία του Jean Piaget 

Ο Jean Piaget ήταν ένας από τους σημαντικότερους θεωρητικούς και ερευνητές της 

εκπαίδευσης, του 20ου αιώνα. Η θεωρία του είχε σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο με 

τον οποίο κατανοούμε τα παιδιά. Αυτός είπε κάποτε ότι «το παιχνίδι είναι η εργασία 

της παιδικής ηλικίας». Ο Piaget παρατηρούσε σε ερευνητικό επίπεδο παιδιά μέχρι την 

εφηβεία με σκοπό να εξετάσει πώς αναπτύσσουν λογική σκέψη και κατ’ επέκταση να 

ανακαλύψει τη φύση και τη διαδικασία ανάπτυξης του ανθρώπινου μυαλού. Τα στάδια 

της γνωστικής ανάπτυξης κατά τον Piaget είναι τα εξής: 

1. το αισθησιοκινητικό (0-2 έτη): στο στάδιο αυτό λειτουργούν συγχρόνως οι αισθήσεις 

και οι κινητικές δεξιότητες του βρέφους. Η γνώση επομένως κατακτιέται μέσω 



αισθησιοκινητικών δραστηριοτήτων (λ.χ. πιπίλισμα, βάδιση). Στο τέλος του σταδίου 

το βρέφος μιμείται, σκέφτεται. Αντιλαμβάνεται τον περιβάλλοντα χώρο, αλληλεπιδρά 

μαζί του και συγκρατεί στη μνήμη του εικόνες αντικειμένων. 

2. το προεννοιολογικό ή προσυλλογιστικό (2-6/7 έτη): στο στάδιο αυτό έχει αρχίσει 

σταδιακά να αναπτύσσεται η χρήση της γλώσσας. Τότε εμφανίζεται η συμβολική 

λειτουργία της σκέψης. Το παιδί σκέφτεται τις πράξεις βάσει της δικής του λογικής και 

αδυνατεί να κατανοήσει την οπτική του άλλου. Γι’ αυτό ερμηνεύει τον κόσμο μέσα απ’ 

τα δικά του μάτια, αποτελώντας έτσι το «κέντρο του κόσμου». 

3. των συγκεκριμένων λογικών πράξεων (6/7-12 έτος): στο στάδιο αυτό εμφανίζεται η 

λειτουργική σκέψη. Το παιδί μπορεί να λύσει συγκεκριμένα προβλήματα με λογικό 

τρόπο και κατακτά δεξιότητες, όπως αναστρεψιμότητα- αντιστρεψιμότητα, διατήρηση 

της ποσότητας, αλλαγή της μάζας, κατηγοροποίησης κ.α. 

4. των τυπικών λογικών πράξεων (από το 12 έτος μέχρι την ενηλικίωση): στο στάδιο 

αυτό το παιδί έχει αποκτήσει την ικανότητα της συστηματικής σκέψης. Μπορεί να 

λύσει αφηρημένα προβλήματα με λογικό τρόπο. Σχηματίζει υποθέσεις, ενδιαφέρεται 

για τα κοινωνικά θέματα, διατυπώνει επαγωγικούς και παραγωγικούς συλλογισμούς, 

κατανοεί αφηρημένες έννοιες. Μπορεί να λύσει αφηρημένα προβλήματα με λογικό 

τρόπο (Δρεμέτσικα, 2018). 

Οι Γεωργούλη, κ.α (2016) αναφέρουν ότι ο 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. 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 αγόρι π.χ. με ένα διάτρητο χάρτινο 

κύλινδρο συμβολίζει ένα τούνελ, απ’ όπου αφήνει να διέλθουν αυτοκίνητα. Το 

κοριτσάκι, παίζοντας την κούκλα, αναπαριστά όμοια σχέση με εκείνη της μητέρας και 

του μωρού. 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. (Διαμαντόπουλος,2009) 

Βασικές έννοιες της θεωρίας του Piaget είναι (Piaget & Inhelder, 1996 όπ. αναφ. στο 

Κόμης 2004): 

• Αφομοίωση: Όταν ένα παιδί αντιμετωπίζει άγνωστα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος του που δεν ταιριάζουν με τη μέχρι τότε οπτική του, προκύπτει μια 

«ανισορροπία» που το παιδί προσπαθεί να διορθώσει. Όταν η διόρθωση αυτή αφορά 

στην ένταξη της νέας εμπειρίας στην τρέχουσα εικόνα του για τον κόσμο, τότε η 

διαδικασία λέγεται «αφομοίωση». 

• Συμμόρφωση: Είναι η εσωτερική διαδικασία που λαμβάνει χώρα όταν προκύπτουν 

νέα γεγονότα στο περιβάλλον ενός παιδιού που δεν μπορούν να αφομοιωθούν από τα 

παλαιότερα (ήδη υπάρχοντα) γνωστικά σχήματα και συνεπώς τα τελευταία πρέπει να 

αλλάξουν. 

• Προσαρμογή: Είναι βιολογική αρχή και αποτελείται από δύο μηχανισμούς, την 

αφομοίωση και τη συμμόρφωση. Πρόκειται δηλαδή για τη διαδικασία που επιτρέπει 

τη μεταβολή των γνωστικών σχημάτων προκειμένου τα σχήματα αυτά να 

προσαρμοστούν σε νέες καταστάσεις. 

• Σχήμα: Το σχήμα αναπαριστά με αφαιρετικό τρόπο τα βασικά χαρακτηριστικά μιας 

έννοιας. Το σχήμα χρησιμοποιείται ως βάση για σύγκριση παρόμοιων «αντικειμένων» 

που πέφτουν στην αντίληψη του παιδιού. Τα ίδια νοητικά σχήματα μπορούν να 

αλλάξουν όταν προκύψουν νέες εμπειρίες και να αφομοιωθούν από προϋπάρχοντα 

σχήματα. Προκύπτει λοιπόν ότι το «σχήμα» αποτελεί μια μονάδα μάθησης δηλαδή 

πρόκειται για την προσαρμογή με τη χρησιμοποίηση της αφομοίωσης και της 

συμμόρφωσης ύστερα από μια σειρά δραστηριοτήτω (Στυλιαράς & Δήμου,  2015).  

Άλλοι υποστηρικτές των ψυχολογικών θεωριών όπως ο Dienes πρότεινε η διδασκαλία 

των µαθηµατικών να αρχίζει µε παιχνίδια. Κατά την άποψή του, η µάθηση των µικρών 

παιδιών επιτυγχάνεται κυρίως µέσω του παιχνιδιού. Τα παιδιά περνούν, από τη 

διαισθητική κατανόηση των κανόνων, στη µαθηµατική γνώση (Κόµπος, 1996:60), 

µέσω της επίδρασης των καταστάσεων ενός δοµηµένου παιχνιδιού. Ο Dienes 

διαχώρισε δύο τύπους παιχνιδιού, το πρωτογενές και το δευτερογενές. Το πρωτογενές 

παιχνίδι σχετίζεται µε την επαφή του παιδιού µε αντικείµενα και µε υλικά, µε σκοπό 

την άµεση ικανοποίηση των βασικών αναγκών του. Το δευτερογενές παιχνίδι είναι η 

συνειδητή δραστηριότητα του παιδιού, η οποία έχει κάποιο συγκεκριµένο σκοπό. 

Πρωτογενές παιχνίδι είναι, για παράδειγµα, η προσπάθεια του βρέφους να πιάσει την 

κουδουνίστρα του, ικανοποιώντας την ανάγκη του για κίνηση και απτική επαφή. Όταν, 

σε επόµενο στάδιο, παίρνει την κουδουνίστρα για να κάνει θόρυβο τότε έχουµε να 

κάνουµε µε δευτερογενές παιχνίδι. Το µαθηµατικό παιχνίδι µπορεί να ανήκει και στους 

δύο τύπους παιχνιδιού, σύµφωνα µε τον Dienes. Στον πρωτογενή του τύπο 

περιλαµβάνει τον χειρισµό και την εξερεύνηση διάφορων υλικών, χωρίς απώτερο 



σκοπό. Στον δευτερογενή του τύπο περιλαµβάνει την προσπάθεια του παιδιού να 

κατασκευάσει κάτι µε τα υλικά που έχει χειριστεί και εξερευνήσει, να ανακαλύψει 

ιδιότητες και χαρακτηριστικά και να διαµορφώσει αφηρηµένες έννοιες και κατηγορίες 

ή κανόνες. Οι δύο αυτοί τύποι παιχνιδιού δεν είναι πάντα απόλυτα διακριτοί µεταξύ 

τους. Μπορεί δηλαδή ένα παιδί να παίζει σε πρωτογενές επίπεδο, ύστερα να συνεχίσει 

στο δευτερογενές, να επιστρέψει κατόπιν σε ένα πρωτογενές κοκ. Το δευτερογενές 

παιχνίδι οδηγεί συνήθως σε διαδικασίες πολύ χρήσιµες για τη µάθηση, όπως η 

αφαίρεση, ο συµβολισµός και η κατηγοριοποίηση (Σκουμπουρδή,2015) . 

Η θεωρία του Comenius 

Ο Comenius υποστήριζε ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι εξολοκλήρου παιγνιώδης 

και διασκεδαστική, ώστε να διεγείρει το ενδιαφέρον των µαθητών για µάθηση 

(Vankúš, 2005). Θεωρούσε το παιχνίδι ως το φυσικό µέσο για τη µάθηση των παιδιών 

και ως την αυθόρµητη επίδειξη της δραστηριότητάς τους το οποίο είναι καλό για την 

υγεία και τη φυσική ανάπτυξή τους, εφόσον καλλιεργεί τις αισθήσεις, τη µνήµη, τη 

νόηση, τον λόγο και την προκοπή τους στην εργασία. Επίσης, επεσήµανε τη σηµασία 

του παιχνιδιού στην προετοιµασία για τη µελλοντική εργασία, προτείνοντας την 

καθοδήγηση του παιδιού από την αυθόρµητη παιγνιώδη δραστηριότητα στην εργασία 

µέσω της διαδικασίας του παιχνιδιού και µέσω της χρήσης παιχνιδιών µε κανόνες. 

Επιπλέον, τόνισε τη σηµασία των οµαδικών παιχνιδιών για την ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών (Σκουμπουρδή, 2016) 

Η θεωρία του Bruner (1997) 

 Για τον Bruner (1966) η μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία σταδιακής 

οικοδόμησης από την πρόσκτηση νέων γνώσεων πάνω στις προϋπάρχουσες (Elliot κ.ά., 

2008). Ο δρόμος προς τη γνώση περνάει από μια διαδρομή, η οποία ξεκινά από την 

ταξινόμηση των περιβαλλοντικών ερεθισμάτων σε κατηγορίες και καταλήγει στην 

κατανόηση των δομών των σχέσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση 

και τη μεταβίβαση της γνώσης (Χάρχαρος, 2015). Επιπρόσθετα, για τον ίδιο η μάθηση 

επέρχεται μέσα από την επίλυση προβλημάτων και της ανακαλυπτικής προσέγγισης 

για την επίλυσή τους. Στην ανακαλυπτική μάθηση οι μαθητές εισχωρούν βαθύτερα στο 

υπό εξέταση θέμα και ανακαλύπτουν μόνοι τους τις αρχές που το διέπουν 

(Τουλουμάκου, χ.χ.). Η ανακαλυπτική μάθηση προσφέρει στο παιδί εσωτερικά κίνητρα 

(Χάρχαρος, 2015), ανάπτυξη επαγωγικού συλλογισμού, ουσιαστική μάθηση και 

αυτοπεποίθηση (Μπουζαλάκου, 2006). Ο εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, 

πρέπει να επιλέγει τις κατάλληλες δραστηριότητες, οι οποίες δεν θα προσφέρουν στους 

μαθητές εύκολες προβληματικές καταστάσεις, ούτε πολύ δύσκολες, να δίδει 

ανατροφοδότηση στους μαθητές του ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να διευθετεί τα 

υλικά και την τάξη και να συνδέει τα υλικά με τις εμπειρίες των μαθητών. Ο μαθητής 

συμμετέχει ενεργά στην οικοδόμηση της γνώσης, αποκτά εσωτερικά κίνητρα και 

επιλύει προβλήματα, αναπτύσσοντας στρατηγικές επίλυσης. Επιπλέον, αλληλεπιδρά 

με τους συμμαθητές και τον ίδιο τον δάσκαλο (Τουλουμάκου, χ.χ.). Τα υλικά στο 

περιβάλλον της τάξης βρίσκονται σε σειρά. Όσον αφορά το μαθησιακό κλίμα, αυτό 



ενθαρρύνει το διάλογο (Δαλαμπούρα & Τουμάση, 2021). Για τον Jerome Bruner 

(1997), το παιχνίδι είναι ένα µέσο εξερεύνησης, ανακάλυψης και επινόησης, που 

επιτρέπει στο παιδί να κοινωνικοποιείται και παράλληλα να ανακαλύπτει δυνατότητες 

και δεξιότητες που έχει. Οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας, οι κανόνες, 

οι ρόλοι, οι συνέπειες των πράξεων και ως απόρροια όλων των παραπάνω η µάθηση, 

επιτυγχάνονται µέσα από το παιχνίδι. Ο Bruner υποστήριξε ότι το παιχνίδι ενισχύει τη 

δηµιουργικότητα και την επινοητικότητα του παιδιού και το εφοδιάζει µε τις 

απαραίτητες στρατηγικές και δεξιότητες που χρειάζονται, προκειµένου να είναι 

µελλοντικά σε θέση να ανταπεξέλθει στα προβλήµατα που θα προκύψουν στην 

πραγµατική του ζωή. Ο Bruner αναγνωρίζει τα κοινωνικά οφέλη του παιχνιδιού, καθώς 

το θεωρεί σηµαντικό για την κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού˙ εφοδιάζει το παιδί µε 

δεξιότητες σηµαντικές για την κοινωνική ζωή και τις διαπροσωπικές σχέσεις 

(Σπανού,2018).  

Η θεωρία του Vygotsky 

Η θεωρία του Vygotsky τονίζει τη εστιάζει στον τρόπο εκμάθησης στο κοινωνικό 

περιβάλλον, και τονίζει τη σημασία των κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων, και 

των δραστηριοτήτων αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητευόμενων στη δημιουργία της 

γνώσης του ατόμου (Cobern & Aikenhead, 2003). Η σκέψη του ατόμου δομείται με 

βάση την κοινωνική αλληλεπίδραση, τα κοινωνικά πλαίσια και τους κοινωνικούς 

παράγοντες που περιβάλλουν το άτομο, αν και οι διανοητικές λειτουργίες παίζουν 

σημαντικό ρόλο στο πως το άτομο αντιδρά και κατανοεί τα ερεθίσματα του κοινωνικού 

περιβάλλοντός του με το δικό του μοναδικό τρόπο (O’Connor & Michaels, 1993). 

Πρόκειται, συνεπώς, για εμπλοκή εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων (Vygotsky 

1978). Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός ερμηνεύει τη μάθηση ως κοινωνική και 

συνεργατική δραστηριότητα. Πραγματοποιείται, συνεπώς, μετάβαση από το κοινωνικό 

στο ατομικό επίπεδο με την αλληλεπίδραση να λαμβάνει επεξεργασία μέσα από την 

εσωτερίκευση της προσωπικής σκέψης (Scott et al. 2007). Αυτή η διαδικασία έχει ως 

προαπαιτούμενο την προσωπική ενεργό εμπλοκή του μαθητευόμενου στην διαδικασία 

της μάθησης, που προκύπτει από την προσωπική δυνατότητα του να κατανοεί, και 

αφορμάται από τις προϋπάρχουσες εμπειρίες και απόψεις του για τον κόσμο (Χαλκιά 

2010). Ο κοινωνικός Κονστρουκτιβισμός είναι η προβολή της πραγματικότητας, όπως 

αυτή διαμορφώνεται στο μυαλό του μαθητευόμενου, μέσα από συσχετισμό των 

ερωτήσεων που κάνει και των πληροφοριών του περιβάλλοντος, που οδηγούν σε 

ανάδυση της γνώσης (Tannen, 1996). Η πραγματικότητα των εννοιών αποκτάται μέσω 

κατανόησης και ερμηνείας, μέσα από διαδικασίες διαλόγου ανάμεσα σε μαθητευόμενο 

και στην πηγή της πληροφορίας (Fister, 1990) Ο κοινωνικός Κονστρουκτιβισμός 

αποδέχεται το γεγονός οτι η πραγματικότητα του ατόμου δημιουργείται νοητικά σε 

σχέση με τον πραγματικό κόσμο, και η πνευματική παραγωγική διαδικασία 

επηρεάζεται από τις εισροές που δέχεται το άτομο, μέσω της σύνθετης αλληλεπίδρασης 

με σημαντικούς εξωτερικούς παράγοντες του περιβάλλοντός του (Gergen, 1999 ό.α. 

Λαουδίκος,2021) 



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 δε 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 τη μορφή του συμβολικού παιχνιδιού των 

ρόλων (Αυγητίδου, 2001) O Vygotsky (1978) δίνει έμφαση στο νόημα που αποδίδουν 

τα παιδιά σε αντικείμενα, σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους, το οποίο 

κυριαρχεί στην άμεση αντίληψη του αντικειμένου. Το παιχνίδι απελευθερώνει με αυτό 

τον τρόπο το παιδί από περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Η φαντασιακή κατάσταση 

διαμορφώνει την πραγματικότητα ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες των 

παιδιών και με αυτό τον τρόπο δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύξουν την 

αφαιρετική σκέψη, εφόσον εμφανίζονται βαθμιαία νέες σχέσεις ανάμεσα στα 

αντικείμενα και στα νοήματά τους (Schwartzman 1978:275) (Αυγητίδου,2001 ό.α. 

Μάρκου,2019) 

Πολύ σημαντική ήταν η συμβολή του Vygotsky στην κατηγοριοποίηση των 

Παιχνιδιών, ο οποίος ανέπτυξε τη θεωρία του δίδοντας κοινωνικό νόημα και πλαίσιο 

στο Παιχνίδι. Επικεντρώνεται στην κοινωνική αλληλεπίδραση του παιδιού με το 

περιβάλλον του που το βοηθάει ταυτόχρονα στην εξέλιξή του σε γνωστικό-νοητικό 

επίπεδο. Διατυπώνει λοιπόν τη θεωρία της Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης που 

αναφέρεται στις δεξιότητες που επιτυγχάνει το παιδί μόνο του και σε αυτές που 

αποκτάει με τη βοήθεια συνομηλίκων ή ενήλικα. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, το 

Παιχνίδι διακρίνεται σε: 

• Εξερευνητικό (ή παιχνίδι με αντικείμενα ή αισθητηριακό παιχνίδι), για τα πολύ μικρά 

παιδιά (0-2,5 ετών), για την επαφή τους με αντικείμενα και υλικά, για τη νοητική τους 

ανάπτυξη και χαρακτηριστική την επαναλαμβανόμενη ενέργεια/κίνηση. 

• Κατασκευαστικό Παιχνίδι, στην ηλικία των 2,5 ετών και άνω, με κεντρικό άξονα τη 

δόμηση: τα παιδιά τοποθετούν μονάδες, επιμέρους στοιχεία που δεν έχουν νόημα, 

προκειμένου να κατασκευαστεί ένα σύνολο που έχει πλέον νόημα. 

• Παιχνίδι δραματοποίησης (μίμηση), για παιδιά 3-8 ετών, η διαδικασία κατά την οποία 

τα παιδιά δημιουργούν φανταστικούς κόσμους επινοώντας σενάρια και παίζοντας, 

ατομικά, με μικρά αντικείμενα και μινιατούρες. Τα παιδιά, παρά το γεγονός πως 

βρίσκονται στον ίδιο χώρο, παίζουν ανεξάρτητα μεταξύ τους αυτά τα παιχνίδια 

μίμησης, χωρίς να έχουν επικοινωνία. 

• Αισθησιο-κινητικό Παιχνίδι/Λειτουργικό Παιχνίδι , στην ηλικία των 3-8 ετών, το 

οποίο αναπτύσσει δεξιότητες κινητικότητας: περιλαμβάνει έντονο σωματικό παιχνίδι, 

έντονη σωματική δραστηριότητα όπου τα παιδιά τρέχουν, σκαρφαλώνουν, γλιστράνε, 



πηδάνε, κάνουν τραμπάλα ή και τσουλήθρα και σκαρφαλώνουν. Είναι μία μορφή 

κοινωνικού παιχνιδιού και συνήθως είναι δημοφιλές από αγόρια. 

• Συμβολικό Παιχνίδι, στην ηλικία των 3 ετών και άνω, όπου αποδίδονται διαφορετικά 

νοήματα σε κινήσεις και αντικείμενα από αυτά που εμπεριέχουν στην πραγματικότητα. 

Οι συμβολικές αυτές κινήσεις, όταν γίνονται ενοποιημένες αποτελούν «Παιχνίδι 

Ρόλων», ενώ όταν το παιχνίδι γίνεται ομαδικά, τότε έχουμε «κοινωνικό – δραματικό 

παιχνίδι». 

• Παιχνίδι με Κανόνες ή Συνεργατικό Παιχνίδι, από 5 ετών και άνω, όπου τα παιδιά 

παίζουν ομαδικά, δημιουργώντας λειτουργικά κοινωνικές ομάδες παίζοντας παιχνίδια 

με προκαθορισμένους κανόνες όπως ποδόσφαιρο ή επιτραπέζια, επικοινωνώντας 

μεταξύ τους σκέψεις και συναισθήματα 

• Τέλος, Παιχνίδι με Επινοημένους Κανόνες, για παιδιά 5-8 ετών, όπου τα παιδιά 

τροποποιούν ομαδικά τους κανόνες παραδοσιακών παιχνιδιών, επινοώντας τα δικά 

τους παιχνίδια, μέσα από αυτό-οργανωμένες ομάδες που δημιουργούν 

(Πεχλιβανίδη,2019). 

Η θεωρία του Fröbel 

Ο Friedrich Fröbel (1782-1852) ήταν γερμανός παιδαγωγός και ιδρυτής του νηπιακού 

κήπου (Kinder-garten). Η φιλοσοφία της παιδαγωγικής του βασιζόταν στη σφαιρική 

παιδεία την οποία έπρεπε να αποκτήσουν τα παιδιά και βρήκε εφαρμογή στη χρήση 

των παιχνιδιών, τα οποία ονόμασε «Δώρα» (Gabe). Στον νηπιακό κήπο του Fröbel τα 

παιχνίδια – δώρα έχουν έναν συγκεκριμένο σκοπό, να βοηθήσουν το παιδί να 

κατανοήσει τους νόμους της φύσης. Το παιχνίδι αποτελεί τον διαμεσολαβητή ανάμεσα 

στο παιδί και τον κόσμο. Κατ’ αυτό το τρόπο, ο Fröbel υποστηρίζει ότι μέσω του 

παιχνιδιού αναπτύσσεται ο μηχανισμός της σκέψης του παιδιού και του δίνεται η 

δυνατότητα να συνδέσει τον εσωτερικό του κόσμο με τον πραγματικό κόσμο των 

αισθήσεων, επιβεβαιώνοντάς του κάθε φορά το τι είναι ικανό να κάνει ανακαλύπτοντας 

τις δυνατότητές του (Χατζηστεφανίδου, 2008). Στη θεωρία του Fröbel το παιχνίδι 

καλλιεργεί την παιδική δράση, τη σκέψη, τη φαντασία, την αυτοσυγκέντρωση και 

δημιουργεί ευκαιρίες μάθησης μέσω της αντίληψης και της δύναμης του μυαλού, πάντα 

υπό την καθοδήγηση του δασκάλου (Kumar, 2008 ό.α. Χατζοπούλου,2020). 

Το παιχνίδι υπήρξε θεμελιώδης παράγων της παιδαγωγικής του Kindergarten, το 

σημαντικότερο μέσο για την αυτενέργεια του παιδιού τριών έως έξι ετών και την 

απελευθέρωση των δημιουργικών του δυνάμεων. Ουσιαστικά, η αγωγή με το παιχνίδι 

αποτελεί σημαντικό νεοτερισμό για τις παιδαγωγικές αντιλήψεις της εποχής67. Το 

παιχνίδι, δηλαδή, στην αναπτυξιακή βαθμίδα του νηπίου συμπεριλαμβάνει για το 

Fröbel τα πάντα ενώ «συνιστά μία τελείως διαφορετική συμπεριφορά που 

ενσωματώνεται στο παρόν, που χαλαρώνει αλλά παρ’ όλα αυτά απαιτεί τη συνεχή 

εντατικοποίηση όλων των δυνάμεων». Για το Fröbel το παιχνίδι είναι η ελεύθερη 

εκδήλωση των τάσεων του παιδιού και η απεικόνιση της εσωτερικής του προσπάθειας. 

Το παιχνίδι βοηθά στην ανάπτυξη της νόησης του, συνδέοντας τον εσωτερικό του 



κόσμο με τον κόσμο των αισθήσεων, αφυπνίζοντάς του την περιέργεια, τη φιλομάθεια 

και τη δίψα για γνώση. Στο παιχνίδι το παιδί επιβεβαιώνει κάθε φορά αυτό που μπορεί 

να κάνει ανακαλύπτοντας τις δυνατότητες της θέλησης και της σκέψης του. Πρέπει να 

ξεκινά με μία εύκολη και ελκυστική δραστηριότητα, προκειμένου να διατηρήσει 

ζωντανό το ενδιαφέρον του και να μπορέσει να αναπτύξει σωστά όλες τις ικανότητες 

του. Η εισαγωγή της αγωγής με το παιχνίδι αποτέλεσε σημαντικό νεοτερισμό σε σχέση 

με τη μαθητοποίηση του περιεχομένου αγωγής που ίσχυε στο αλληλοδιδακτικό 

Νηπιαγωγείο (Κυργιαννή,2014). 

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 ό.α. Γεωργούλη κ.ά.,2018) ) 

Η θεωρία του Dewey 

Το «προοδευτικό κίνημα» στην αγωγή συνδέθηκε κυρίως με το όνομα του φιλοσόφου 

John Dewey, οι απόψεις  του οποίου επηρέασαν την παιδαγωγική θεωρία και πράξη 

διεθνώς. Ο Dewey άσκησε κριτική στη σχολική πραγματικότητα της εποχής, η οποία 

βασιζόταν στην επιβολή γνωστικών αντικειμένων και μεθόδων από τους ενήλικες, 

ευνοούσε την απομνημόνευση και προωθούσε μια αντίληψη της γνώσης ως στατικού, 

τελικού προϊόντος. Υποστήριξε την παροχή στα παιδιά ευκαιριών οικοδόμησης των 

προσωπικών τους παραστάσεων μέσα από κοινές εμπειρίες  και τη δημιουργία σχέσεων 

με το κοινωνικό περιβάλλον (Dewey, 1963. Knoapas, 2004. Ratner, 1939). Η 

αλληλεπίδραση μεταξύ σχολείου και κοινωνίας αποτέλεσε βασική επιδίωξη για τον 

Dewey, καθώς  η εκπαίδευση έχει κοινωνική λειτουργία και συμβάλλει σε μια διαρκή 

ανασυγκρότηση εμπειριών (Dewey, 1897). Η εκπαίδευση για τον Dewey σήμαινε 

συμμετοχή του ατόμου σιην κοινωνική κληρονομιά, ώστε τα παιδιά «να μάθουν από 

τα πραγματικά αντικείμενα και τις  παραγωγικές εμπειρίες  που προηγουμένως  

παρέχονταν στο σπίτι» (Monighan-Nourot, 2006 σ. 57). Η εκπαίδευση, συνεπώς, 

σύμφωνα  με τον Dewey πρέπει να υλοποιείται μέσω της πρόσβασης των δυνατοτήτων 

του παιδιού από τις  απαιτήσεις  των κοινωνικών καταστάσεων στις οποίες συμμετέχει 

(Dewey, 1897). Ο Dewey ίδρυσε το 1896 στο Chicago το γνωστό «σχολείο-εργαστήρι» 

(Laboratory School), όπου πραγματοποιούνταν εκπαιδευτικά πειράματα και 

αναπτύσσονταν διαφορετικές  πρακτικές οι οποίες  δοκιμάζονταν, τροποποιούνταν και 

ξαναδοκιμάζονταν. Οι εργασίες  των ενηλίκων (ónoas για παράδειγμα η ξυλουργική 

και η υφαντική) μεταφέρονταν στην τάξη και τα παιδιά «ξανα-ανακάλυπταν» τη χρήση 

των εργαλείων για να λύσουν διάφορα προβλήματα (Ratner, 1939). Η απόκτηση 



δεξιοτήτων από τα παιδιά συνδεόταν με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που 

σχετίζονταν με την καθημερινή ζωή και εμπειρία (Καμπεζά,2008) 

Η θεωρία της Maria Montessori  

Η Ιταλίδα παιδαγωγός Maria Montessori, στις αρχές του 1900 περιέγραψε το παιχνίδι 

ως τη δουλειά του παιδιού (Rollins, 2018). Η πεποίθηση της Montessori ήταν πως µέσω 

του παιχνιδιού, το παιδί µαθαίνει όλα αυτά που του είναι χρήσιµα στην πορεία του 

προς την αυτονοµία και την ενήλικη ζωή. Σύµφωνα µε τη Montessοri, τα παιδιά 

αποζητούν αυτοκαθοδηγούµενες δραστηριότητες που εκπορεύονται από την 

πολιτισµική µας κληρονοµιά κι όχι παιχνίδια ρόλων τα οποία βασίζονται στη 

φαντασία. Η µέθοδος της Montessori, παραµένει ακόµη και σήµερα ιδιαιτέρως 

δηµοφιλής. Η Montessori επινόησε µια σειρά εκπαιδευτικών παιχνιδιών, τα οποία 

µέχρι σήµερα είναι βασικό εργαλείο των µοντεσσοριανών παιδαγωγών. Η Μontessori, 

δεν ενθάρρυνε το φαντασιακό ή το κοινωνιοδραµατικό παιχνίδι (Smith, 2009), ούτε 

ήταν τόσο θετικά διακείµενη στο ελεύθερο παιχνίδι, καθώς το αντιµετώπιζε ως µια 

ενασχόληση εκπαιδευτικά κατώτερη. Η Montessori υπήρξε όπως φαίνεται οπαδός του 

δοµηµένου και όχι του ελεύθερου παιχνιδιού. Γι’ αυτήν λειτουργούσε καθαρά ως 

εργαλείο για την επίτευξη γνωστικών επιτευγµάτων και όχι ως µέσο ανάπτυξης καθ΄ 

αυτό (Σπανού,2018). Η Montessori υποστηρίζει ότι το παιδί δεν είναι ευτυχισμένο όταν 

παίζει, αλλά όταν εργάζεται. Συμφωνούσε με την ανάγκη του παιχνιδιού σ’ αυτή την 

ηλικία, απέρριπτε ωστόσο αρκετές μορφές παιχνιδιού, κυρίως αυτές που 

περιλαμβάνουν τη φαντασία και την προσωποποίηση καθώς θεωρούσε ότι είναι 

ακατάλληλες για την τάξη κι ότι αντιτίθενται στην πραγματικότητα και την αλήθεια. 

Γι’ αυτό το λόγο, είχε διαμορφώσει αναλόγως το περιβάλλον για τα μικρά παιδιά. 

«Όταν φτάσουν στην ηλικία των τριών ετών περίπου προσφέρουμε στα παιδιά ένα 

περιβάλλον που διαθέτει χρήσιμα σπιτικά αντικείμενα: σκούπες, πιατάκια τραπεζάκια, 

όλα σε μικρογραφία, η πιο μεγάλη ευχαρίστηση των παιδιών είναι να δουλεύουν σωστά 

και δεν περνάει στιγμή που να μην είναι απασχολημένα (Κυργιαννή,2014).  

Η θεωρία «Ροής» 

Η θεωρία της Βέλτιστης Εμπειρίας (Optimal Experience) ή Ροής (Flow), εισηγητής της 

οποίας είναι ο Αμερικανός ψυχολόγος Mihaly Csikszentmihalyi, περιγράφει τη ροή, 

μια κατάσταση την οποία βιώνουν τα άτομα, όταν είναι απόλυτα αφοσιωμένα σε ένα 

έργο. Τα συναισθήματα ευχαρίστησης που νιώθουν, συνοδεύονται από τη δραματική 

βελτίωση των ικανοτήτων τους και τη διαμόρφωση εσωτερικών κινήτρων. Οι 

μαρτυρίες ανθρώπων με εμπειρίες ροής, δείχνουν ότι το συναίσθημα ευχαρίστησης, 

που συνδέεται με την εμπλοκή τους σε μια δραστηριότητα, είναι υποκειμενικό και 

εσωτερικό, καθώς δεν προέρχεται από την εκπλήρωση κοινωνικών στόχων ή από την 

ικανοποίηση βιολογικών αναγκών (Csikszentmihalyi, 2008). Σύμφωνα με τον 

Csikszentmihalyi, για την απόκτηση εμπειριών ροής, πρέπει να πληρούνται οι εξής 

προϋποθέσεις: 



 Οι στόχοι και οι κανόνες της δραστηριότητας που επιλέγεται, πρέπει να είναι 

κατανοητοί και σαφείς. 

 Το επίπεδο των δυσκολιών πρέπει να είναι ανάλογο των ικανοτήτων του 

ατόμου, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να το ωθούν στην υπέρβαση των ορίων του. 

 Ο βαθμός απορρόφησης του ατόμου στο έργο που έχει αναλάβει, πρέπει να 

είναι τέτοιος, ώστε να παραμορφώνεται η αίσθηση του χρόνου και η δράση να 

συγχωνεύεται με την αίσθηση του εαυτού. Αυτή η συγχώνευση δε νοείται ως 

απώλεια ταυτότητας ή συνείδησης, αλλά ως η απόλυτη συγκέντρωση σε ένα 

συγκεκριμένο έργο, με αποτέλεσμα την αδυναμία προσανατολισμού της 

προσοχής, σε άσχετες με το θέμα, πληροφορίες, σκέψεις ή συναισθήματα. 

Οι σχεδιαστές εκπαιδευτικών παιχνιδιών, που υιοθετούν αρχές της θεωρίας, πρέπει να 

προσαρμόζουν τις παρεχόμενες επιλογές (π.χ. βαθμός δυσκολίας του παιχνιδιού), στις 

ικανότητες, τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των παικτών, ώστε να διασφαλίζεται η 

παραμονή τους σε μια κατάσταση ροής και να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα γνωστικά 

οφέλη (Chen, 2007 ό.α. Νικολιάς-Μπλέτσας, 2021) . 

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 ( Μαντζιαβά, 2019). 

Σύμφωνα με την έννοια της παιγνιώδους συμπεριφοράς, το παιχνίδι αποτελεί ένα 

ατομικό εσωτερικό χαρακτηριστικό που εκδηλώνεται με ένα σταθερό και 

αναγνωρίσιμο τρόπο σε κάθε περιβάλλον και αφορά σε μια προδιάθεση του ατόμου να 

εμπλακεί με έναν ξεχωριστό ατομικό τρόπο σε παιγνιώδεις δραστηριότητες, κάθε 

είδους και διάρκειας. Η παιγνιώδης συμπεριφορά είναι ένα στοιχείο που διαθέτουν όλα 

τα παιδιά (Rentzou, 2012), το οποίο σύμφωνα με τον Cooper (2000), αφορά στην ουσία 

στο ατομικό στυλ παιχνιδιού του εκάστοτε παιδιού. Σύμφωνα με την παραπάνω 

προσέγγιση, η παιγνιώδης συμπεριφορά των ατόμων παρακινείται από εσωτερικά 

στοιχεία, ατομικά κίνητρα και στοιχεία της προσωπικότητάς τους (Singer, Singer, & 

Sherrod, 1980), τα οποία οδηγούν τα άτομα σε μια διαδικασία εθελοντικών και 

ατομικών στόχων. Σε αυτή τη διαδικασία, οι άνθρωποι έχουν την τάση να αποδίδουν 

ένα προσωπικό νόημα σε γεγονότα και καταστάσεις και να δημιουργούν φανταστικούς 



χαρακτήρες, κινούμενοι με μια ελευθερία ρόλων και δραστηριοτήτων, χωρίς επιβολές 

από το εξωτερικό τους περιβάλλον (Rubin, Fein, & Vanderberg, 1983 ό.α. Παπαντώνη, 

2016 ). 

Η σημασία της παιγνιώδους συμπεριφοράς για το παιδί 

Σύμφωνα με τον Lieberman (1977), η παιγνιώδης συμπεριφορά αναφέρεται στη 

συμπεριφορά που επιδεικνύουν τα παιδιά κατά το έντονο παιχνίδι τους και στην 

ευκολία με την οποία μπαίνουν και φεύγουν από καταστάσεις παιχνιδιού και θέματα 

παιχνιδιού. Επιπλέον, η παιγνιώδης συμπεριφορά συμβαίνει σε μια σχέση και είναι 

φαινόμενο δύο ατόμων. «Μπορούμε να είμαστε παιχνιδιάρικοι μόνοι μας, αλλά μόνο 

αν είχαμε πρώτα την εμπειρία να είμαστε παιχνιδιάρικοι με έναν άλλον» (Youell, 2008, 

σ. 122). Ενώ έχει διεξαχθεί τεράστιος όγκος έρευνας για να εξεταστεί πώς το παιχνίδι 

επηρεάζει τη συνολική ανάπτυξη των παιδιών, αυτό δεν ισχύει για την  παιγνιώδη 

συμπεριφορά. Η περιορισμένη έρευνα που διεξήχθη δείχνει ότι  η παιγνιώδης 

συμπεριφορά βοηθά τα παιδιά να μάθουν να σχετίζονται με τους άλλους, να 

επικοινωνούν και να γίνονται άτομα μέσα από το πλαίσιο του παιχνιδιού (Jenkinson, 

2001); βοηθά τα παιδιά να αντιμετωπίσουν το άγχος και την απογοήτευση (Moran, 

1987) και τους δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσουν την αγωνία τους πίσω στα αρχικά 

επίπεδα άγχους τους μετά από ένα γεγονός πρόκλησης άγχους (Barnett, 1998). ενισχύει 

τη δημιουργικότητα των παιδιών και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων (Barnett, 

1991a; Meador, 1992). βοηθά τα παιδιά να ρυθμίζουν, να εκφράζουν και να κατανοούν 

τα συναισθήματά τους (Barnett, 1991a, 1991b, 1998). ενισχύει την αυτοπεποίθηση των 

παιδιών (Barnett, 1991a) και την ανάπτυξη και χρήση του χιούμορ (Barnett, 1991a, 

1991b, 2007· McGhee, 1979). προάγει την υγιή ανάπτυξη και ευημερία των παιδιών 

(Cornelli Sanderson, 2010; Lester & Russell, 2010). υποστηρίζει τα παιδιά να δείχνουν 

χαρακτηριστικά όπως: αυτοπεποίθηση, φαντασία, κακία, ένταση, ευθυμία, περιέργεια, 

προσαρμογή και παρορμητικότητα (Barnett, 1991b; Lieberman, 1965, 1977). ενισχύει 

την έκφραση του συναισθήματος των παιδιών στο παιχνίδι, τη σωματική 

δραστηριότητα, τη φαντασία και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στο παιχνίδι (Singer, 

Singer, & Sherrod, 1980). Από την άλλη πλευρά, τα λιγότερο παιχνιδιάρικα παιδιά 

φαίνεται να θεωρούνται υπάκουα, εξαρτημένα, ανυπάκουα και λιγότερο πιθανό να 

αναζητήσουν νέες καταστάσεις ή να εκφραστούν από τους παιχνιδιάρικους 

συνομηλίκους τους (Barnett, 1991b). Εν συντομία, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι 

το παιχνίδι καθώς και το παιχνίδι είναι τα μέσα που χρησιμοποιεί ένα παιδί για να 

εκφράσει την προσωπικότητά του, τις επιθυμίες, τα όνειρα, τις φαντασιώσεις, τις 

επιθυμίες, τα τραύματα, τις συγκρούσεις, τα συναισθήματα και την κατασκευή και 

αναπαράσταση του κόσμου του (Barnett, 1998ό.α. Rentzou, 2012). 

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, 2003ό.α. Μαντζιαβά, 2019). 

Η θεωρία της Barnett 

Η Barnett (1990), με τη σειρά της υποστηρίζει ότι η παιγνιώδης συμπεριφορά αποτελεί 

χαρακτηριστικό όλων των παιδιών. Τόσο το παιχνίδι όσο και η παιγνιώδης 

συμπεριφορά αποτελούν τον τρόπο έκφρασης της προσωπικότητας, των επιθυμιών, της 

φαντασίας, των ευχών, των τραυμάτων, των συναισθημάτων αλλά και της 

κοσμοθεωρίας των παιδιών (Barnett, 1998, οπ. αναφ. στο Rentzou, 2012). Η  Barnett 

(1990, 1991a, 1991b, 1998, 2007), η οποία συνέχισε την έρευνα του Lieberman, έχει 

επίσης συνεισφέρει σημαντικά στον ορισμό και τη μέτρηση της  παιγνιώδους  

συμπεριφοράς. Όπως υποστηρίζει η Barnett (1998), πολλοί συγγραφείς αναφέρουν την 

ύπαρξη ενός παιχνιδιάρικου χαρακτηριστικού προσωπικότητας, το οποίο αναφέρεται 

σε χαρακτηριστικά όπως εύθυμη, χαρούμενη, χιουμοριστική και παιχνιδιάρικη στάση, 

πνευματώδης, ενεργητικός, καλός χαρακτήρας, πρόθυμο γέλιο, επιθυμία να συμμετέχει 

με άλλους άνθρωποι, φαντασία, συναισθηματική εκφραστικότητα, περιέργεια, 

διαφάνεια, αναζήτηση καινοτομίας και επικοινωνιακή ικανότητα (σελ. 99). Πρόσφατα, 

η Barnett (2007) όρισε την παιγνιώδη συμπεριφορά ως την «ικανότητα να πλαισιώνει 

ή να ξαναπλαισιώνει μια κατάσταση με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει στον εαυτό του 

(και πιθανώς στους άλλους) διασκέδαση, χιούμορ και/ή ψυχαγωγία» (σελ. 955)( 

Rentzou, 2012). Το παιχνίδι προσφέρει στο παιδί τη δυνατότητα να μάθει αλλά και να 

προσαρμοστεί στην πραγματικότητα μέσω της αλληλεπίδρασης που βασίζεται στην 

αυτενέργεια (Rentzou, 2012). Το πλαίσιο του παιχνιδιού δε διαθέτει συστηματοποίηση 

ή περιορισμούς αλλά αντίθετα διέπεται από χαρά και διασκέδαση, δίνοντας στο παιδί 

την ευκαιρία να δοκιμάσει και να επανελέγξει συνδυασμούς όχι μόνο γνωστών αλλά 

και άγνωστων δεδομένων, καθώς και να αναζητήσει ασυνήθιστες λύσεις και να 

ανακαλύψει πρωτόγνωρες αλληλεπιδράσεις (Rentzou, 2012). Μέσω της παραπάνω 

διαδικασίας και της θετικής ανατροφοδότησης αυξάνεται η ικανότητα σύλληψης νέων 



ιδεών και συνθέσεων και ενθαρρύνεται η αναζήτηση νέων τρόπων προσέγγισης (Alice, 

1987). Κατά συνέπεια, εάν επιθυμούμε να μειώσουμε την καθημερινή ρουτίνα, την 

τυφλή εφαρμογή κανόνων και τις τυποποιημένες διαδικασίες, θα πρέπει να 

εμπλουτιστεί το περιβάλλον του παιδιού με παιγνιώδεις δραστηριότητες οι οποίες 

παρέχουν ευκαιρίες για ιχνογραφικές και συμβολικές αναπαραστάσεις, με χιούμορ, με 

περιθώρια για χρήση αναλογιών, με ευκαιρίες μετασχηματισμών και τροποποιήσεων, 

με πλούσιο λογοτεχνικό υλικό, εναλλακτικούς τρόπους μάθησης, ευκαιρίες 

αυτενέργειας πλαίσια πρόσφορο στην αναζήτηση και τον πειραματισμό, ώθηση στην 

εμπλοκή του παιδιού με ποικιλία νέων όρων, εννοιών, ιδεών, πληροφοριών, δομών και 

αρχών (Renzulli, 1992 ό.α. Κανδρή,2020).  

Η θεωρία του Bundy 

Βασισμένο σε προγενέστερες εργασίες (Barnett, 1991a· Bateson, 1955· Lieberman, 

1965), το μοντέλο της Bundy όρισε το παιχνίδι «ως μια σχέση εναλλαγής μεταξύ του 

ατόμου και του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο η παιγνιώδης συμπεριφορά αποτελεί 

συνεισφορά του ίδιου του ατόμου» (Bundy, 1997, σελ 16). Σύμφωνα με την ίδια 

ερευνήτρια (Bundy, 1997) η διάθεση για παιχνίδι ενός παιδιού που εμπλέκεται σε μια 

παιγνιώδη δραστηριότητα έχει μεγαλύτερη αξία από το είδος του παιχνιδιού που αυτό 

έχει επιλέξει. Περαιτέρω, η Bundy (1997) ανέπτυξε ένα εργαλείο μέτρησης της 

παιγνιώδους συμπεριφοράς (το επονομαζόμενο Test of Playfulness, ToP), ορίζοντας 

και ερμηνεύοντας τέσσερις διαστάσεις του παιχνιδιού: εσωτερική παρακίνηση, 

εσωτερικός έλεγχος (ο έλεγχος του παιχνιδιού από το παιδί και όχι από τους 

εξωτερικούς κανόνες), ελευθερία/ ικανότητα αναστολής της πραγματικότητας (η 

ικανότητα του παιδιού να αναβάλλει τους εξωτερικούς κανόνες, οδηγίες, αιτίες και να 

δρα με βάση τις επιθυμίες του) και πλαισίωμα (η ικανότητα του παιδιού να ανταλλάσει 

λεκτικά, αλλά κυρίως μη λεκτικά μηνύματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού (framing). 

Παρόλο αυτά και το εργαλείο μέτρησης της Bundy παρουσίασε αδυναμίες ως προς την 

εγκυροτητα, αλλά και αξιοπιστία του, καθώς αποτέλεσε όργανο παρατήρησης μόνο της 

παιγνιώδους συμπεριφοράς του παιδιού στα πλαίσια της εργοθεραπείας (Bundy et al., 

2001, 2008· Okimoto et al., 1999 ό.α. Λαζαρίδου,2017).  

Η θεωρία του Cooper 

Η θεωρία του Cooper για την παιγνιώδη συμπεριφοράΒασισμένο στη θεωρία 

τουBundy (1997)περί παιχνιδιού, το μοντέλο του Cooper(2000) για το παιχνίδι των 

παιδιών ενσωματώνει το περιβάλλον παιχνιδιού, τις  δεξιότητες  του  παιδιού  κατά  το  

παιχνίδι,  το  οικογενειακό  και  πολιτισμικό περιβάλλον του, τη συμπεριφορά του ως 

προς το παιχνίδι και τις προτιμήσεις του σχετικά με αυτό. Επεκτείνοντας την άποψη 

του Bundy για το παιχνίδι ως συναλλαγή μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος, ο 

Cooper γράφει: «το κάθε παιδί φέρνει τις ικανότητες ανάπτυξης και δεξιότητες 

παιχνιδιού, μαζί με τις προτιμήσεις του για παιχνίδι και παιχνιδισμό, κατά τη διάρκεια 

του παιχνιδιού, το άμεσο περιβάλλον του είτε ενθαρρύνει ή περιορίζει τις 

δραστηριότητες του (Παπαδοπούλου & Μαμματά 2013).  Ο Cooper δηλαδή όρισε την 

παιγνιώδη συμπεριφορά ως το ατομικό στιλ που κάθε παιδί επιλέγει στο παιχνίδι του. 



Το μοντέλο του Cooper (2000) επικέντρωσε το ενδιαφέρον του σε δυο ζητήματα: 1) 

Στην οριοθέτηση μεταξύ της παιγνιώδους συμπεριφοράς και των αναπτυξιακών 

ικανοτήτων του παιδιού κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και 2) στο σημαντικό ρόλο 

που διαδραματίζει το πλαίσιο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του παιδιού κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού. Συνεπώς, το μοντέλο του Cooper (2000) δημιουργεί την 

ανάγκη να μελετηθούν εκτενέστερα οι έμφυτες ικανότητες του παιδιού προτού 

διαμορφωθεί το τελικό προφίλ της παιγνιώδους συμπεριφοράς του, πριν δηλαδή δεχτεί 

επιρροές από το περιβάλλον (Λαζαρίδου,2017).  

Σχήμα 1.Το εννοιολογικό μοντέλο παιχνιδιού και παιγνιδιώδους συμπεριφοράς του 

Cooper (2000)(Προσαρμογή από CornelliSanderson, 2010, σ. 29) Πηγή 

Παπαδοπούλου, Μαμματά 2013) 

 

 

 

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 Το φυσικό και κοινωνικό 

σκηνικό συνθέτουν και διαμορφώνουν τις ικανότητες ενός παιδιού στο παιχνίδι. Σε 

αυτό το μοντέλο, το πολιτισμικό και οικογενειακό περιβάλλον που εργάζεται για να 

σχηματίσει το παιχνίδισμα περιέχει οικολογικούς παράγοντες, όπως κοινωνικό-

οικονομικές καταστάσεις, κοινωνική στήριξη, εθνική ταυτότητα, καθώς και 



οικογενειακές διεργασίες και σύνδεση γονέα-παιδιού (Cornelli Sanderson, 2010 ό.α. 

Παπαδοπούλου & Μαμματά 2013)  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗΣ 

 

 

 Δημιουργικότητα και Δημιουργική Γραφή 

Ο όρος «δημιουργική γραφή» εγείρει ήδη από τη χρήση του μία σειρά ερωτημάτων, καθώς 

προσπαθεί να αποδώσει στη γλώσσα μας τον αγγλοσαξονικό “creative writing”, όπως για 

παράδειγμα τι ορίζουμε ως δημιουργικότητα και δημιουργία, ζητήματα ποιητικής και 

λογοτεχνικότητας, αφήγησης και παιδαγωγικής. Θέματα που στην πραγματικότητα άρχισαν να 

απασχολούν ευρέως την ελληνική επιστημονική κοινότητα μόλις πρόσφατα, όταν δηλαδή 

άρχισε να συνειδητοποιεί την ύπαρξη αυτού του νέου, αλλά τόσο παλαιού στην 

πραγματικότητα, επιστημονικού πεδίου. Η ιστορία της Δημιουργικής Γραφής ξεκινά 

ουσιαστικά στην Αθήνα με τον Αριστοτέλη, αλλά έχει τις ρίζες της πίσω και από αυτόν, καθώς 

το έργο του Περί Ποιητικής αποτελεί ουσιαστικά έναν ερμηνευτικό απολογισμό εκείνων των 

δημιουργικών πρακτικών που συνέλεξε και μελέτησε και που στο μεταξύ είχαν γίνει αποδεκτές 

και αριθμούσαν ήδη αρκετά χρόνια εφαρμογής (Κωτόπουλος 2012). Το έργο του Αριστοτέλη 

υποδεικνύει ουσιαστικά στους επίδοξους συγγραφείς τραγωδιών το τι θα πρέπει να περιέχει, 

αλλά και τι να αποφευχθεί στη σύνθεση των ποιητικών δραμάτων, αλλά ακόμη και τα 

βοηθητικά μέσα για την πραγματοποίηση των στόχων τους και τις ελλείψεις που μπορούν να 

αποβούν αρνητικές στο τελικό αποτέλεσμα. Η μοναδική πάντως ως τώρα μελέτη για την 

ιστορία της Δημιουργικής Γραφής αποτελεί το έργο του David Gershom Myers The Elephants 

Teach: Creative Writing Since 1880 (2006). Σύμφωνα με τον Myers η απαρχή της είναι αρκετά 

περίπλοκη και συνδέεται με πολλαπλούς εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς 

παράγοντες και σε κάθε περίπτωση σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη του κινήματος της 

«προοδευτικής εκπαίδευσης» σε αμερικάνικα γυμνάσια και λύκεια στον εικοστό αιώνα. Πρέπει 

πάντως να σημειώσουμε πως είχαν προηγηθεί στα αμερικάνικα Πανεπιστήμια ήδη από τις 

δεκαετίες 1870-1880 πολλαπλές εκφράσεις ανάλογης αμφισβήτησης (Κωτόπουλος, Βακάλη 

,2014). Σήμερα τον όρο Δημιουργική Γραφή τον  χρησιμοποιούμε διττά, αναφερόμενοι στην 

ικανότητα να ελέγχει κανείς τις δημιουργικές σκέψεις και να τις μετατρέπει σε γραφή, αλλά 

και στην ευρεία του σημασία, όπου εμπεριέχει το σύνολο των διάφορων εκπαιδευτικών 

πρακτικών και τεχνικών που στοχεύουν στην κατάκτηση συγγραφικών (κυρίως λογοτεχνικών) 

δεξιοτήτων, δηλαδή τις εκπαιδευτικές διαδικασίες κατά τις οποίες διεγείροντας κατάλληλα τη 

δημιουργικότητα, οδηγούμαστε στην παραγωγή λόγου µε τρόπο ελκυστικό και παιγνιώδη. Η 

ολιστική οπτική της Δημιουργικής Γραφής δεν περιορίζεται στην αναζήτηση των ιδιοτήτων 

που χαρακτηρίζουν ένα άτομο ως δημιουργικό, αλλά διερευνά τις ιδιαίτερες συνθήκες μέσα 

στις οποίες η δημιουργικότητα του ατόμου απελευθερώνεται. Ο Κωτόπουλος (2014) υιοθετεί 

µια ενεργή κριτική προσέγγιση για να είναι σε θέση να συγγράψει, να επανεξετάσει, να 

αναθεωρήσει και να διασκευάσει μέρος της δουλειάς του, καθώς λειτουργεί ταυτόχρονα σε 

δύο αλληλοσυμπληρούμενα πεδία: την πράξη του να γράφεις (δημιουργικά) και την πράξη να 

σκεφτείς κριτικά την πράξη της γραφής και τα αποτελέσματά της. Η μέθοδος αυτή προσεγγίζει 



βιωματικά το λόγο και τις δυνατότητές του και στηρίζεται στην αναδόμηση του, µε σκοπό της 

παραγωγή νέων κειμένων. Για το παιδί η περιπέτεια της Δημιουργικής Γραφής είναι ένας 

τρόπος να βιώσει τη γραφή. Η εξοικείωση του µε το λόγο, η εξερεύνηση των δυνατοτήτων του 

και η ανακάλυψη του προσωπικού του ύφους συνδυάζεται µε ένα δημιουργικό παιχνίδι και 

έτσι η γραφή και η ανάγνωση γίνονται δημιουργικές απασχολήσεις. Μέσα από το διδακτικό 

αντικείμενο της Δημιουργικής Γραφής οι μαθητές πειραματίζονται σε ποικίλα λογοτεχνικά 

είδη χωρίς το φόβο σωστού ή λάθους (Morley 2009, 6), ενώ ταυτόχρονα δίνεται έμφαση στη 

δημιουργική δραστηριότητα, στην αυτό-αποκάλυψη µέσω της γλώσσας και στην ευφάνταστη 

αξιοποίηση προσωπικών εμπειριών και συναισθημάτων (Protherough 1983, 56 ό.α, 

Κωτόπουλος, 2014). 

Οι Κωτόπουλος, Ζωγράφου & Βακάλη (2013) αναφέρουν ότι οι  επιστημονικές συζητήσεις 

για τη δημιουργικότητα στα νεότερα χρόνια αναφέρονται στη δημιουργική ικανότητα που 

εκφράζεται µε δημιουργική συμπεριφορά και εκδηλώνεται µέσω της εφευρετικότητας, της 

σύνθεσης και του σχεδιασμού (Guilford, 1956). Η δημιουργικότητα ορίζεται ως συνώνυμο της 

«αποκλίνουσας σκέψης», αυτής που έχει την ικανότητα «να σπάει συνεχώς τα σχήματα της 

εμπειρίας». Ο Ροντάρι σχολιάζει πως «είναι “δημιουργικό” ένα µαυλό που πάντα δουλεύει, 

που πάντα ρωτάει, που ανακαλύπτει προβλήματα εκεί όπου οι άλλοι βρίσκουν ικανοποιητικές 

απαντήσεις, που νιώθει άνετα σε ρευστές καταστάσεις, που διαθέτει κρίση αυτόνομη και 

ανεξάρτητη, που αρνείται το τυποποιημένο, που καταπιάνεται απ’ την αρχή µε τα πράγματα 

και τις έννοιες, χωρίς να εμποδίζεται από κοµφορµισµούς». Ζητούμενο στη σημερινή 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι το δημιουργικό άτομο που διαθέτει φαντασία και αυτοέκφραση 

και μπορεί να συγκροτήσει µια πολιτισμική ταυτότητα απαλλαγμένη από τις μηχανικές και 

αυτοματοποιημένες πρακτικές και να αποτελέσει έναν πολίτη µε κοινωνικές και 

περιβαντολλογικές ευαισθησίες (Ροντάρι, 1985). 

Η ικανότητα να ελέγχει και να δαμάζει το άτομο αυτό τις δημιουργικές σκέψεις του και να τις 

μετατρέπει σε γραφή και η γραπτή αποτύπωση των προσωπικών ιδεών, των συγκινήσεων και 

των συναισθημάτων του μαθητή είναι αυτό που ονομάζουμε πλέον Δημιουργική Γραφή. Ο 

όρος αυτός είναι μετάφραση της αγγλικής φράσης "creative writing" και συνδέεται µε τη 

διδασκαλία της λογοτεχνικής γραφής ή των διάφορων καλλιτεχνικών πρακτικών που 

στοχεύουν στην κατάκτηση ανάλογων συγγραφικών δεξιοτήτων (Balfe, 1998). 

Η σχέση της Δημιουργικής Γραφής με την έννοια της δημιουργικότητας είναι άμεση. Η 

τελευταία συνιστά́ ουσιώδες χαρακτηριστικό ́της ανθρώπινης ύπαρξης, που απελευθερώνεται 

ή ατροφεί́, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, ενώ ́η έρευνα και η πράξη έχουν αποδείξει 

ότι η δημιουργικότητα αυξάνεται με την εφαρμογή́ στρατηγικών γραφής (Καλογεροπούλου 

2006: 71). Η δημιουργικότητα σπάει διαρκώς τα σχήματα της εμπειρίας και χειρίζεται με 

διαφορετικό́ τρόπο αντικείμενα και έννοιες (Rodari 2003: 204), θέτει ερωτήσεις και δεν 

ικανοποιείται με εύκολες απαντήσεις, νιώθει άνετα σε ρευστές καταστάσεις, προβαίνει σε 

αυτόνομες κρίσεις και οδηγεί́, τελικά́, στην παραγωγή́ πρωτότυπων και ασυνήθιστων, 

χρήσιμων ωστόσο για την κοινωνία έργων (εφευρέσεις, καλλιτεχνικά́ έργα, ιστορικές 

ανακαλύψεις κ.τ.λ.). Ο Guilford ταυτίζει τη δημιουργικότητα με την «αποκλίνουσα σκέψη» 

και την αντιδιαστέλλει ως γνωστική́ διεργασία με τη «συγκλίνουσα», καθώς προτείνει 

περισσότερες από́ μία επιλογές στην επίλυση προβλημάτων, επιδεικνύει ευαισθησία στα 

στοιχεία του περιβάλλοντος και συσχετίζει φαινομενικά́ άσχετα μεταξύ ́τους πράγματα (1956). 

Είναι γνωστό́ ότι διάφορες τεχνικές ανάπτυξης της δημιουργικότητας χρησιμοποιήθηκαν και 

ως τεχνικές παραγωγής ιδεών στις διαδικασίες Δημιουργικής Γραφής (καταιγισμός ιδεων́-

ιδεοθύελλα, αντιστροφή́-επίλυση προβλήματος, συνδυασμός αταίριαστων στοιχείων, 



εννοιολογικός χάρτης, σχεδιάγραμμα κ.τ.λ.). Να θυμηθούμε, επίσης, ότι ρεύματα 

καλλιτεχνικών σχολών που γόνιμα τροφοδότησαν τη συγγραφή́ κειμένων ανέπτυξαν τεχνικές 

Δημιουργικής Γραφής. Οι εκπρόσωποί́ τους έπαιξαν, δηλαδή́, και πειραματίστηκαν με τη 

συγγραφή́, εμπλεκόμενοι σε μια διαδικασία, η οποία, συ- χνά, σε επιβραβεύει περισσότερο από ́

το τελικό́ αποτέλεσμα (ο εξπρεσιονισμός με την ανάπτυξη της μυθολογικής φαντασίας, ο 

σουρεαλισμός με την αυτόματη γραφή́, ο ντανταϊσμός με το παραθετικό ́ γράψιμο κ.τ.λ.) 

(Κωτόπουλος,2016).  

Η Δημιουργική Γραφή στο Νηπιαγωγείο 

Στο νηπιαγωγείο, καθοριστικό και ουσιαστικό ρόλο για τα νήπια, κατέχει η γνωστική 

μαθησιακή περιοχή της Γλώσσας, διότι συντελεί στην μαθησιακή τους εξέλιξη, ενώ 

παράλληλα, τους δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουν ακόμα περισσότερες ικανότητες και 

δεξιότητες, από άλλες γνωστικές μαθησιακές περιοχές. Μέσω της γλώσσας το νήπιο έχει τη 

δυνατότητα να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματα του αλλά και να γνωρίσει τον κόσμο 

γύρω του μέσα από τις διηγήσεις του παιδαγωγό. Είναι το εργαλείο που χρησιμοποιεί ο 

άνθρωπος για να επικοινωνήσει, με το οποίο εργαλείο το νήπιο μπορεί να πάρει μέρος σε 

διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις μέσα στην καθημερινότητα του, καταστάσεις όπως είναι 

και μια διαφωνία με τους γονείς του. (Jean & Massonet, 2001). Όσον αφορά το κομμάτι της 

Γλώσσας, αξίζει να σημειωθεί πως και ο προφορικός λόγος καλλιεργείται σ’ αυτό το στάδιο. 

Συγκεκριμένα η προφορική συμμετοχή των παιδιών στις συζητήσεις με την νηπιαγωγό, το 

παιχνίδι μεταξύ των παιδιών, οι κανόνες της τάξεις, η συζήτηση που πραγματοποιούν στο 

διάλειμμα για το τι θα παίξουν όπως και η οργάνωση του χώρου παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

κατάκτηση και εξέλιξη του προφορικού λόγου αλλά επιδρούν και θετικά στη μετέπειτα 

σχολική τους επίδοση αλλά και στη μαθητική τους εξέλιξη. (Μιχαλοπούλου, 2009). 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Wolf (2007), η εξιστόρηση ιστοριών και παραμυθιών σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, παίζει ουσιαστικό ρόλο, καθώς τα παιδιά τα οποία λαμβάνουν τέτοια 

γλωσσικά και ακουστικά ερεθίσματα, παρουσιάζουν περισσότερα θετικά αποτελέσματα στην 

σχολική τους επίδοση, από τα παιδιά που δε δέχονται τέτοια ερεθίσματα. Επιπλέον, όταν τα 

παιδιά συναντώνται με το περιεχόμενο του βιβλίου, το καθένα προσπαθεί να κατανοήσει την 

ιστορία με την δική του υποκειμενική οπτική γωνία και να φανταστεί τον ρόλο και τον κόσμο 

των ηρώων που συμμετέχουν στις ιστορίες αυτές (Στρατοπούλου,2019)  

Τα νήπια ωφελούνται πολλαπλώς από τις ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής καθώς: 

 Βοηθούνται στην ανάλυση και περιγραφή, ενώ ταυτόχρονα μυούνται στη σύγκριση 

και ταξινόμηση 

 Έρχονται σε επαφή με τη λογική ανάλυση / ερμηνεία, υπόθεση / πιθανολογία, 

φαντασία / επινόηση («πώς νομίζετε ότι θα ένιωθε ο ήρωας αν…) 

 Αναπτύσσουν την ικανότητα σύνθεσης πληροφοριών και ιδεών, καθώς 

επικεντρώνονται σε αντιπαραθέσεις, αντιφάσεις, διαφορετικές αποδεικτικές πηγές 

(«Τι νομίζετε ότι συνέβη στην πραγματικότητα;») 

 Ενθαρρύνονται στην αξιολόγηση, λήψη αποφάσεων και κρίση («θα ήταν δίκαιο 

αν…»)  

 Ενθαρρύνονται στη μετάδοση ιδεών και την εφαρμογή των γνώσεων («σε τι 

χρησιμεύει αυτό το στοιχείο στην πλοκή;») 

 Ασκούνται στην υπομονή, μέσω της διερεύνησης νέων δεδομένων, που συχνά μπορεί 

εκπλήττουν ή να λειτουργούν προσθετικά στις παλαιές γνώσεις – οδηγούνται στην 

επεξεργασία των νέων δεδομένων 



 Διατυπώνουν υποθέσεις και αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των καταστάσεων  

 Η κριτική τους σκέψη αναπτύσσεται, καθώς συμμετέχουν σε συζητήσεις και γίνονται 

αποδέκτες διαφορετικών απόψεων ή προτάσεων για τη συνέχιση της ιστορίας 

 Μαθαίνουν να λειτουργούν στην ομάδα (συνεργατική μάθηση), να μοιράζονται χώρο 

και υλικά, να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες και να αναλαμβάνουν την ευθύνη 

που τους αναλογεί. 

Η Δημιουργική Γραφή θα πρέπει ως εκπαιδευτική δραστηριότητα να είναι «καθοδηγούμενη 

από τον διδάσκοντα αντί να αναπτύσσεται ασύδοτα» και «προαιρετική». Ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να φέρει τα παιδιά σε επαφή με έντυπα κείμενα, παιδικά βιβλία, εφημερίδες και 

περιοδικά και να τους δώσει την ευκαιρία να κατανοούν το γραπτό λόγο και να ασκηθούν με 

δημιουργικές αναγνώσεις και παραγωγές κειμένων. Επίσης, ο παιδαγωγός μέσα από 

συζητήσεις που οργανώνει στη παρεούλα ενισχύει το προφορικό λόγο και το διάλογο. Όταν 

κάποιο παιδί είναι αποστασιοποιημένο το προτρέπει να εκφράσει την άποψη του και να 

συμμετέχει στη συζήτηση με τους υπόλοιπους. Επιπρόσθετα, ο νηπιαγωγός δεν πρέπει να 

παραμελεί και την ανάπτυξη της αφηγηματικής ικανότητας των παιδιών. Οργανώνοντας τις 

δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής οι οποίες σχετίζονται με την ανάγνωση βιβλίου, την 

ακρόαση μίας ιστορίας, παραγωγή συλλογικών κειμένων, βοηθούν στη γλωσσική αγωγή αλλά 

και στη γενικότερη ανάπτυξη των νηπίων (Βακάλη, Ζωγράφου, Τσαντάκη, & Κωτόπουλος, 

2013). Τα παιδιά προσχολικής αγωγής ασκούμενα σε ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής, οι 

οποίες δέχονται την επιμέλεια του εκπαιδευτικού, εμπλουτίζουν την έκφρασή τους και τη δομή 

του λόγου τους που σταδιακά γίνεται όλο και πιο σύνθετη. Ασκούνται στον εμπλουτισμό του 

προφορικού λόγου, στην αφήγηση, την περιγραφή, τη διήγηση, τη συνομιλία, την 

απομνημόνευση και απαγγελία και δεν αντιμετωπίζονται µόνο ως αναγνώστες, αλλά και ως εν 

δυνάμει συγγραφείς (Χατζησαββίδης, 2002). Οι ασκήσεις της, δημιουργούν ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου, και έτσι τα παιδιά να συνδυάσουν την γνώση με τα βιώματά τους, να 

συγκρίνουν τις πληροφορίες που δέχονται, να αναπτύξουν την σκέψη τους, να καταλάβουν το 

αίτιο και το αποτέλεσμα, να αναστοχαστούν κ.α.( Βακάλη Α., Ζωγράφου-Τσαντάκη Μ., 

Κωτόπουλος Τ., 2013ό.α. Παπαδωροθέου,2017). 

1ο Παιχνίδι «Παραμυθοκάρτες» 

Τα παιδιά όχι μόνο διαβάζουν παραμύθια αλλά δημιουργούν δικά τους με τις 

παραμυθοκάρτες. 

Οι παραμυθοκάρτες είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι δημιουργικής αφήγησης που 

απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής αλλά και σχολικής ηλικίας. Μέσα σε κάθε πακέτο 

υπάρχουν 49 κάρτες, οι οποίες είναι χωρισμένες σε 7 κατηγορίες, σύμφωνα με τα 

χρώματα του ουράνιου τόξου, αντιπροσωπεύοντας ένα δομικό στοιχείο του 

παραμυθιού. Για παράδειγμα οι κόκκινες κάρτες αντιπροσωπεύουν τον ήρωα ή την 

ηρωίδα του παραμυθιού, ενώ το πορτοκαλί τον τόπο όπου πραγματοποιούνται τα 

γεγονότα. Με παρόμοιο τρόπο χρησιμοποιούνται κι οι υπόλοιπες κάρτες του 

παιχνιδιού. 

Για να ξεκινήσει το παιχνίδι, πρέπει το κάθε παιδί να πάρει στην τύχη μια κάρτα από 

όλες τις χρωματικές κατηγορίες. Στην συνέχεια τα παιδιά τοποθετούν όλες τις κάρτες 

στη σειρά και πρέπει να τις παρατηρήσει με προσοχή και να περιγράψει προφορικά το 

περιεχόμενό τους, φτιάχνοντας μια ιστορία με νοηματική συνέχεια. Το παιχνίδι μπορεί 



να επαναληφθεί αμέτρητες φορές και κάθε φορά να προκύπτουν διαφορετικοί 

συνδυασμοί καρτών και διαφορετικές ιστορίες. 

Έτσι κάθε φορά τα παιδιά συζητούν όλα μαζί και καταλήγουν σε μια ιστορία την οποία 

στο τέλος θα την αφηγηθεί ένα από αυτά. Από ένα πακέτο παραμυθοκαρτών μπορεί να 

προκύψουν πολλά εκπαιδευτικά παιχνίδια, με τα οποία τα παιδιά δε θα κουραστούν 

ποτέ να παίζουν και συγχρόνως θα μαθαίνουν. Ακόμα βοηθά τα παιδιά να καλλιεργούν 

την φαντασία τους, περνώντας από το συνηθισμένο ρόλο του ακροατή, στο ρόλο του 

αφηγητή. Επίσης μέσα από το παιχνίδι τους δίνεται η δυνατότητα να καταλάβουν 

καλύτερα έννοιες και αξίες όπως τη φιλία, την αγάπη, την υπευθυνότητα. Μαθαίνουν 

επίσης να εκφράζουν τα συναισθήματα των άλλων, αλλά και τα δικά τους, γεγονός που 

τα βοηθά να αποδεχτούν το διαφορετικό. Ακόμα τα παιδιά μπορούν μέσα από το 

παιχνίδι να βάζουν σε μια σειρά τις σκέψεις τους και να φτιάχνουν τη δική τους 

ιστορία. Κυρίως όμως θα βοηθήσει εκείνα τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στην παραγωγή προφορικού λόγου να τις ξεπεράσουν με ευκολία. Παράλληλα ενισχύει 

την παρατηρητικότητα των παιδιών και τα διευκολύνει να πλάσουν τις δικές τους 

ιστορίες. 

 

 

2ο Παιχνίδι «Το παιχνίδι του παζλ» 

Ένα διαχρονικό και διασκεδαστικό παιχνίδι για τα παιδιά αποτελεί το παιχνίδι του 

παζλ. Το παζλ βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν τις διαφορετικές δεξιότητές τους με 

έναν ευχάριστο και ευεργετικό γι’ αυτά τρόπο. Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες 

αποτελούμενες από 5 ή 6 άτομα, ανάλογα το παζλ, που θα τους δώσουμε. Τα παιδιά 

προσπαθώντας να ενώσουν τα κομμάτια ενός παζλ εργάζονται συλλογικά και 

συγκεντρωμένα έχοντας στόχο να ενώσουν μια ιστορία, μια αφήγηση. Με 

διασκεδαστικά σχήματα και ζωηρά χρώματα τα παιδιά συμπληρώνουν σιγά-σιγά τα 

κομμάτια που λείπουν και μπροστά τους αποκαλύπτεται ένας νέος κόσμος που 

δημιούργησαν τα ίδια. Το παιχνίδι αυτό βοηθά τα παιδιά στο συντονισμό χεριών-

ματιών. Το παιδί αφαιρεί, προσθέτει ή μετακινεί τα κομμάτια ενός παζλ μαθαίνει να 

συντονίζει τις κινήσεις με το βλέμμα του και ταυτόχρονα το μυαλό του βρίσκεται 

διαρκώς σε εγρήγορση, επιλέγοντας ή απορρίπτοντας κάθε φορά ένα κομμάτι παζλ. 

Επίσης το παιδί καλείται να εξηγεί κάθε φορά γιατί επιλέγει το σωστό κομμάτι ή γιατί 

απορρίπτει ένα λάθος κομμάτι. Ταυτόχρονα καλλιεργείται η συνεργασία μεταξύ των 

παιδιών, αφού πρέπει να αποφασίζουν από κοινού για τις επιλογές τους. Έτσι κάθε 

φορά που προσθέτουν ένα κομμάτι και αποκαλύπτεται σιγά-σιγά η εικόνα, ζητάμε από 

τα παιδιά να μας πουν τι πιστεύουν ότι θα αποκαλυφθεί τελικά μετά την ολοκλήρωσή 

του. Έτσι καθώς προσπαθεί να επιλύσει το παζλ, καλείται να αντιμετωπίσει τις 

δυσκολίες που προκύπτουν και να διαχειριστεί την απογοήτευση ή το θυμό του. Στο 

τέλος όμως η ικανοποίηση που θα πάρουν τα παιδιά θα τα κάνουν ευτυχισμένα και θα 

τους δώσουν κίνητρο, για να συνεχίσουν στο επόμενο. Κάθε παιδί μέσα από αυτό το 



παιχνίδι αυξάνει την αυτοπεποίθησή του και την εμπιστοσύνη στις ικανότητές του. 

Φυσικά η συνεργασία με άλλα παιδιά αναπτύσσει το πνεύμα της ομαδικότητας και του 

αλληλοσεβασμού. 

Πλησιάζοντας προς την ολοκλήρωση του παζλ ζητάμε από τον αρχηγό κάθε ομάδας 

να μας αφηγηθεί με δικά του λόγια, τι βλέπει στην εικόνα που έφτιαξε. Έτσι βάζουμε 

το παιδί στο ρόλο του αφηγητή δηλαδή να προσπαθήσει να δώσει την δική του 

ερμηνεία για αυτό που έφτιαξε. Μέσα από την αφήγηση του παιδιού θα διαπιστώσουμε 

αν κατάλαβε το περιεχόμενο του παζλ ή μας αφηγείται μια δική του φανταστική 

ιστορία. Κατά την διάρκεια της αφήγησής του, θα έχει φυσικά και την δική μας βοήθεια 

για να φτιάξει καλύτερα τη δική του ιστορία για αυτό που βλέπει στο παζλ. Στη 

συνέχεια ζητάμε από τα υπόλοιπα παιδιά να μας αφηγηθούν και αυτά με την σειρά, τη 

δική τους ιστορία. Επίσης προτείνουμε στα παιδιά να συζητήσουμε για τυχόν αλλαγές 

στην ιστορία που αφηγούνται, για παράδειγμα, τι θα μπορούσαν να αλλάξουν στην 

εικόνα αυτή, να μας πουν τις εντυπώσεις τους, για το τι τους άρεσε περισσότερο ή όχι 

και τέλος να συγκρίνουμε τις ιστορίες που μας αφηγήθηκαν όλα τα παιδιά για κάθε 

παζλ που έφτιαξαν. 

Συμπεράσματα  

Τα παιχνίδια αυτά λειτουργούν ως εκπαιδευτικά παιχνίδια δημιουργικής αφήγησης και 

ως εκπαιδευτικό εργαλείο από νηπιαγωγούς, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, 

ακόμα και από γονείς. Κατά την προσωπική μου γνώμη η χρήση των παιχνιδιών αυτών 

είναι απαραίτητη γιατί προσφέρουν στα παιδιά αναρίθμητα οφέλη και γνώσεις, όπως η 

γνώση της αφήγησης. Το σπουδαιότερο όλων είναι ότι τα παιδιά καλλιεργούν 

διασκεδάζοντας και με ευχαρίστηση τη φαντασία τους, παίρνοντας σοβαρά τον ρόλο 

του αφηγητή και όχι του μέχρι τώρα ακροατή, αποκομίζοντας εύκολα γνώσεις και 

εφόδια χρήσιμα για τα επόμενα σχολικά τους χρόνια. 
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