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 Το παιχνίδι αποτελεί μια πολυσήμαντη λειτουργία για την υγιή ανάπτυξη του παιδιού,

καθώς μέσω του ευχάριστου κι ενεργητικού παιγνιακού βιώματος παρέχεται η δυνατότητα

απόκτησης δεξιοτήτων κοινωνικών, νοητικών, συναισθηματικών, κινητικών. Όταν μάλιστα

το παιχνίδι συνδυάζεται με την εκπαίδευση, τότε επιτυγχάνεται η ομαλή και διασκεδαστική

είσοδος/ένταξη των μαθητών/τριών στο σχολικό περιβάλλον και στην εκπαιδευτική

διαδικασία (Αυγητίδου, 2001).

 Πλήθος ερευνών τόνισε πως το παιχνίδι αποτελεί μια συναρπαστική δραστηριότητα στην

οποία συμμετέχουν υγιή παιδιά με ενθουσιασμό κι ανεμελιά, ενώ επιτυγχάνεται η μάθηση

μέσα από την πράξη. Ως εκ τούτου το παιχνίδι δεν είναι μόνον ένας τρόπος ψυχαγωγίας

των παιδιών, αλλά συμβάλλει καταλυτικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη των αισθήσεών του,

της κοινωνικότητας, της φαντασίας, της παραγωγής και χρήσης της γλώσσας, καθώς και

της γραφής.



 Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η παιδαγωγική αξία της

παιγνιώδους μορφής μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και η

εκπαιδευτική αξιοποίηση του παιχνιδιού το οποίο συμβάλλει στην

πολύπλευρη εξέλιξη του παιδιού, δηλαδή σε επίπεδο σωματικής, νοητικής-

γλωσσικής, συναισθηματικής, κοινωνικής, ηθικής ανάπτυξης στο σύγχρονο

μαθησιακό περιβάλλον.Επιπρόσθετα θα γίνει σαφές πως το παιχνίδι ως μια

αστείρευτη πηγή χαράς και εκπαίδευσης λειτουργεί ενοποιητικά αποτελώντας

έναν άρτιο κι ολιστικό μηχανισμό μάθησης και ανάπτυξης για τα παιδιά της

προσχολικής ηλικίας.





Σύμφωνα με τον Gray (2013) ο ορισμός του παιχνιδιού πρέπει να εμπεριέχει τα

κάτωθι 5 στοιχεία, τα οποία μεταβάλλουν μια δραστηριότητα σε παιχνίδι:

 Να την έχουν επιλέξει τα παιδιά και να είναι αυτό-κατευθυνόμενη,

 Να έχει εσωτερικά κίνητρα,

 Να κατευθύνεται από εσωτερικούς κανόνες,

 Να προϋποθέτει φαντασία,

 Το παιδί να είναι ενεργητικό και σε εγρήγορση χωρίς ένταση κι εκνευρισμό.

Ο Vygotsky (1978) ισχυρίστηκε πως το παιχνίδι των παιδιών είναι μια δραστηριότητα

την οποία επιθύμησε κι επέλεξε το ίδιο το παιδί, συνδέεται με κάτι το φανταστικό,

ενέχει κανόνων που είτε είναι στο μυαλό των παικτών είτε έχουν συμφωνηθεί από

την αρχή είτε όχι με την έμμεση βοήθεια των δασκάλων. Επιπρόσθετα ο Vygotsky

εστίασε στην τεράστια σημασία του παιχνιδιού για την ανάπτυξη του παιδιού ως

την κύρια δραστηριότητα της προσχολικής ηλικίας. Το παιχνίδι υποστήριξε

προωθεί τη φαντασία, ενδυναμώνει τη θέληση, την αφηρημένη σκέψη και την

ηθική συνείδηση.



Ο Hughes (2003) αναφέρθηκε στα κύρια κριτήρια για τον ορισμό του παιχνιδιού

αναφερόμενος στην ελευθερία επιλογής, στην προσωπική ευχαρίστηση και στην

απόσπαση του ενδιαφέροντος στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα.

Από την πλευρά της η Meckley (2002) συνόψισε διάφορες θεωρίες ορίζοντας το παιχνίδι

με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 Είναι ελεύθερη η επιλογή των παιδιών λόγω ηλικίας,

 Κατευθύνεται από εσωτερικά κίνητρα,

 Προσφέρει ευχαρίστηση και ικανοποίηση,

 Εμπλέκονται ενεργά και ουσιαστικά τα παιδιά,

 Είναι αυτό-κατευθυνόμενο,

 Έχει νόημα για το παιδί, δηλαδή το ευχαριστεί.

Η θεώρηση της Montessori επικεντρώθηκε στο γεγονός πως το παιχνίδι είναι και η κύρια

«δουλειά» των παιδιών, ενώ η Youell έκρινε πως «το παιχνίδι και η δουλειά δεν είναι

αντίθετα, ούτε και αποκλείει το ένα το άλλο».



Κατά τον Groos το παιχνίδι είναι το παράγωγο των ατομικών ενστίκτων, είναι δηλαδή το

μέσο που φέρνει τα ανθρώπινα ένστικτα στην επιφάνεια, τα σταθεροποιεί και τα

καλλιεργεί, ώστε το παιδί να προετοιμαστεί για το επόμενο στάδιο προς την ωριμότητα.

Σύμφωνα με τον Piaget με τη βοήθεια του παιχνιδιού τα παιδιά βελτιώνουν τη συμμετοχή

τους, τη μάθησή τους, την ανεξάρτητη απόδοσή τους, καθώς και την κοινωνική τους

ένταξη. Συνεχίζοντας τόνισε πως το παιχνίδι είναι για το παιδί ένα νέο εκφραστικό

εργαλείο, που το συνδέει με την πραγματικότητα. Το παιδί πολλές φορές θέλει να

εκφράσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του χωρίς όμως να μπορεί λόγω της ηλικίας του.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο έρχεται το παιχνίδι, καθώς μέσα από αυτό το παιδί μαθαίνει

να εκφράζεται ελεύθερα.

Σύμφωνα με τον Fröbel το παιχνίδι έχει τη δυναμική να εκδηλώνεται ελεύθερα και αβίαστα

από το παιδί, να αναπτύσσει/εξελίσσει τη νοητική του ικανότητα συνδέοντας τον

εσωτερικό του κόσμο με τον κόσμο των αισθήσεων, ξυπνώντας και την περιέργειά του.

Η Youell (2008) όρισε το παιχνίδι όχι μόνο ως διασκέδαση και ψυχαγωγία, όμως ως μία

διαδικασία στη διάρκεια της οποίας το παιδί σκέφτεται.



Είναι αλήθεια ότι με το παιχνίδι -όντας η πλέον σημαντική δραστηριότητα ή

«δουλειά» του παιδιού εν μέσω της προσχολικής ηλικίας- το παιδί μιλά,

εκφράζεται, κινείται, σκέπτεται, δημιουργεί, μεγαλώνει, ζει. Δεν είναι

άλλωστε τυχαίο πως το παιχνίδι εκφράζεται για τα παιδιά ως διασκέδαση,

γέλιο, ευθυμία, χαρά, ξεκούραση, απόλαυση, ξεφωνητά, δημιουργία, πάθος,

ελευθερία (Κάππας, 2005).



 Στον ψυχισμό του παιδιού της προσχολικής ηλικίας διεξάγονται κάποιες

σημαντικές αλλαγές μέσω του παιχνιδιού. Αυτές οι αλλαγές προλειάνουν το

έδαφος για την ομαλή μετάβαση του παιδιού προς νέα είδη-επίπεδα ανάπτυξης.

Με το παιχνίδι τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να κατακτούν ιδέες και να

ολοκληρώνουν πράξεις περισσότερο εξελιγμένες απ’ όσο θα μπορούσαν σε

καταστάσεις εκτός παιχνιδιού, δηλαδή, το παιδί αυξάνει τις απαιτήσεις από τον

εαυτό του και τοιουτοτρόπως μεταφέρεται στη ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης

(Πανταζής & Σακελλαροπούλου, 2005).

 Ακόμη στη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας θεωρείται πως η δράση στη

σφαίρα φαντασίας, η δημιουργία των εκούσιων προθέσεων και των σχεδίων της

πραγματικής ζωής, των εκούσιων κινήτρων με τη συμβολή του παιχνιδιού

αποτελούν ένα υψηλό επίπεδο ανάπτυξης. Μέσα από την οργάνωση των

διαφόρων δράσεων με τις οποίες απασχολείται το παιδί εξελίσσεται

πολύπλευρα. Το παιχνίδι λοιπόν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, που

καθορίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού διαδραματίζοντας

σημαντικότατο ρόλο στη γνωστική, σωματική, κοινωνική και συναισθηματική

εξέλιξη του παιδιού καθώς και στην ανάπτυξη του λόγου (Αντωνιάδης, 1994).



Ο Piaget σε επίπεδο παιδαγωγικών προεκτάσεων τόνισε την αξία του παιχνιδιού για

τον κοινωνικό - συναισθηματικό τομέα των παιδιών. Έθεσε τις βασικές αρχές της

διδασκαλίας δίνοντας έμφαση στη μία εκ των τριών αρχών, που εστιάζει στο

γνωστικό κομμάτι, που εμπεριέχει το παιχνίδι τονίζοντας ρητά την αξία του «να

διδάσκεις με το παιχνίδι».

Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους καλούνται συχνά να δικαιολογήσουν στους

γονείς τις ώρες του παιχνιδιού στα προγράμματα του νηπιαγωγείου, καθώς οι

γονείς δεν αντιλαμβάνονται ή δεν εκτιμούν ή δεν αξιολογούν όσο θα έπρεπε την

αξία του παιχνιδιού. Οι παιδαγωγοί όμως, που παρατηρούν συστηματικά τα

παιδιά στα σχολεία, όταν παίζουν, μπορούν να περιγράψουν πολλά θετικά

σημεία του παιχνιδιού, όπως την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης,

έκφρασης κι επικοινωνίας.



Το παιχνίδι δεν είναι απλώς ένα εξέχον χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας, αλλά

αποτελεί τον κύριο παιδαωγικό «μοχλό» στη μαθησιακή κι αναπτυξιακή πορεία κι

ανέλιξη του παιδιού, διότι:

 ενσωματώνει γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά ερεθίσματα,

 παρέχει το νόημα για την πρόσληψη νέων συνδέσεων και σχέσεων μεταξύ ιδεών,

εμπειριών, ικανοτήτων και γνώσεων,

 διευκολύνει τη μάθηση εκθέτοντας τα παιδιά σε νέες εμπειρίες, δραστηριότητες

και ιδέες,

 επιτρέπει στα παιδιά να δομούν νοήματα από τις εμπειρίες τους.



Στο παιχνίδι το παιδί ανακαλύπτει την ικανότητά του να χρησιμοποιεί τα δάχτυλά

του, ώστε να μάθει να χειρίζεται με επιδεξιότητα διάφορα αντικείμενα. Είναι

μια δεξιότητα της οποίας η εκπαίδευση βοηθάει σημαντικά το παιδί στα πρώτα

του μαθησιακά βήματα στο σχολείο, όπως για παράδειγμα το γράψιμο.

 Αδρή κίνηση είναι ικανότητα του παιδιού να εκτελεί δραστηριότητες, που

απαιτούν την ενεργοποίηση μεγάλων μυών ή μυϊκών ομάδων, όπως στη

βάδιση, στο τρέξιμο, κ.ά.



 Η γλώσσα είναι ένα πολυσύνθετο συμβολικό σύστημα, που συνδέεται με αντικείμενα, ιδέες,

συναισθήματα και γεγονότα. Για να μάθει το παιδί τη μητρική του γλώσσα θα πρέπει να

καταλάβει ότι υπάρχουν γύρω μας ορισμένα σταθερά πρόσωπα και αντικείμενα, στα οποία

αντιστοιχούν οι λέξεις, και ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσει και μερικές από τις σχέσεις

αλληλεπίδρασης κι αλληλεξάρτησης, που υπάρχουν ανάμεσα σε αυτά τα αντικείμενα και

στους ανθρώπους (Καρακατσάνη, 2004).

 Καθώς το παιδί μεγαλώνει, η αναπαραστατική ικανότητα του αναπτύσσεται, δηλαδή κατακτά

τη δυνατότητα να συμβολίζει μια σειρά από δραστηριότητες, οι οποίες σταδιακά συνδέονται

με πολύπλοκα συμβολικά παιχνίδια.

 Ένα μεγάλο τμήμα των δραστηριοτήτων, που χαρακτηρίζονται απλά σαν ένα παιχνίδι, δεν

είναι παρά η εφαρμογή πάνω στα αντικείμενα των γνωστικών σχημάτων, των τρόπων και

των τεχνικών της έρευνας, που διαθέτει το παιδί. Το παιδί ενεργεί πάνω στα αντικείμενα και

αντλεί γνώσεις από τον τρόπο με τον οποίο αυτά ανταποκρίνονται στις ενέργειές του.



 Το παιδί της προσχολικής ηλικίας κατανοεί καλύτερα τα κίνητρα και τα

συναισθήματα των άλλων, προσαρμόζει και τα συναισθήματα του, αρχίζει να

κατανοεί καλύτερα τον εαυτό του και να έχει συναίσθηση των ικανοτήτων του

και των αδυναμιών του.

 Το παιχνίδι συμβάλλει στην ελάττωση του εγωκεντρισμού, στην κατανόηση του

ρόλου και της αναγκαιότητας των κοινωνικών κανονισμών και στην ανάπτυξη

εμπάθειας. Παρέχει στο παιδί την ευκαιρία να υποδυθεί διάφορους κοινωνικούς

ρόλους από μικρή ακόμη ηλικία.

 Δοκιμάζει μορφές συμπεριφοράς χωρίς να εκτίθεται στους κινδύνους, που τυχόν

ενέχουν οι ενέργειες αυτές στην πραγματικότητα.



Πρωταρχική σημασία για την ανάπτυξη του παιδιού έχει το είδος της

αλληλεπίδρασης με τα πρόσωπα του περιβάλλοντος και δη του σχολικού.

Τα παιχνίδια ως στοιχεία, που διαμορφώνουν την ηθική του παιδιού και

τα ήθη της κοινωνίας για να μπορέσουν να συμβάλουν στην ορθή

ανάπτυξη της φαντασίας και του ήθους των παιδιών, θα πρέπει να

διδάσκουν, να διασκεδάζουν, να καλλιεργούν τη δημιουργική έκφραση

συναισθημάτων και σκέψεων, να βελτιώνουν τις σχέσεις τους με τα άλλα

παιδιά (Αυγητίδου, 2001).



Η ηθική ανάπτυξη συνδέεται με τις αξίες, τις συνήθειες και τις συμβάσεις, που

ρυθμίζουν τη σχέση του ατόμου με την κοινωνία και καλλιεργούνται στα παιδιά

από το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούνε, και αναπτύσσονται έχοντας ως

βασικό στόχο τη διαμόρφωση της ηθικής κρίσης σε αυτά.

Ο Piaget από την πλευρά του τόνισε πως η αίσθηση ηθικής στα παιδιά

αναδύεται μέσω από την αλληλεπίδραση των αναπτυσσόμενων γνωστικών

δομών καθώς και της κοινωνικής τους εμπειρίας, που συνεχώς διευρύνεται.



 Συμβολικό παιχνίδι: το παιδί χρησιμοποιεί σύμβολα με στόχο να αναπαραστήσει κάποιες

πράξεις. Το συμβολικό παιχνίδι και το παιχνίδι προσποίησης αναπτύσσεται στο δεύτερο έτος

της ζωής ενός παιδιού και είναι κυρίαρχο γύρω στα 5 του χρόνια.

 Μιμητικό παιχνίδι: τα παιδιά μιμούνται οτιδήποτε τα περιβάλλει, αλλά κυρίως τη

συμπεριφορά της ζωής των ενηλίκων. Έχει μεγάλη σημασία στη ζωή του παιδιού, γιατί δεν

μπορεί να ξεχωρίσει το φανταστικό από το πραγματικό.

 Μουσικό-κινητικο παιχνίδι: διεξάγεται με δραστηριότητες, που οργανώνονται για

ψυχαγωγικούς και ψυχοκινητικούς σκοπούς με έντονη κίνηση και μουσική.

 Κατασκευαστικό παιχνίδι: περιλαμβάνει δραστηριότητες παιχνιδιού, τις οποίες το παιδί

καταφέρνει να χειρίζεται αντικείμενα, ώστε να κατασκευάσει ή να δημιουργήσει ένα προϊόν.



 Συμπερασματικά, η παρούσα έρευνα ανέδειξε τη σημαντικότητα που έχει το

παιχνίδι για τη ζωή ενός παιδιού και δη της προσχολικής ηλικίας στη διάρκεια της

οποίας διαμορφώνει χαρακτήρα. Το παιχνίδι λοιπόν ως μια άριστη μέθοδος

αγωγής αποτελεί μια αστείρευτη πηγή χαράς και εκπαίδευσης παρέχοντας στο

παιδί την οδό για την ομαλή και μελλοντική ένταξή του στην κοινωνία (Κάππας,

2005). Το παιχνίδι εξελίσσει το παιδί σωματικά, νοητικά, γλωσσικά,

συναισθηματικά, κοινωνικά και ηθικά, καθώς μέσω του παιχνιδιού το παιδί μπορεί

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

συνάμα αποκτά ποικίλες κοινωνικές δεξιότητες.
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