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Πρόλογος
Παρά την ευρέως αναγνωρισµένη σηµασία του παιχνιδιού για την υγεία, την ανάπτυξη και την ευτυχία των
παιδιων, το ελεύθερο παιχνίδι έχει περιοριστεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια.
Ο χρόνος που τα παιδιά παίζουν έχει συρρικνωθεί και άλλες δραστηριότητες έχουν πάρει τη θέση του στην
καθηµερινότητά τους. Τα παιδιά εµπλέκονται σε όλο και περισσότερες δοµηµένες, κατευθυνόµενες από
ενήλικες δραστηριότητες, µαθησιακού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα, από όλο και µικρότερη ηλικία. Το
ελεύθερο, αδόµητο παιχνίδι συχνά αντιµετωπίζεται σα χαµένος χρόνος, ενώ στην πραγµατικότητα παίζει
καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη και τη µάθηση των παιδιών. Ταυτόχρονα τα παιδιά περνούν σηµαντικό
χρόνο µπροστά σε οθόνες, τόσο εντός όσο και εκτός σπιτιού.
Εκτός όµως από την ποσοτική µείωση του παιχνιδιού, το παιχνίδι έχει περιοριστεί και όσον αφορά το
περιεχόµενό του. Ιδιαίτερα η επαφή µε τη φύση και γενικότερα το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους, έχει
συρρικνωθεί σηµαντικά. Το παιχνίδι στις γειτονιές, που καθόριζε τη διαµόρφωση του κοινωνικού ιστού, έχει
σχεδόν εξαφανιστεί στις µεγάλες πόλεις. Τα παιδιά παίζουν υπό τη συνεχή επίβλεψη και εποπτεία ενηλίκων,
λόγω φόβων για την ασφάλειά τους, που συχνά είναι δικαιολογηµένοι. Οι µεικτές ηλικιακά οµάδες παιδιών
που αυτόνοµα διαχειρίζονται τις µεταξύ τους σχέσεις, το περιεχόµενο και το ρίσκο του παιχνιδιού τους, τείνουν
πια να εµφανίζονται µόνο στις νοσταλγικές πλατείες των καλοκαιρινών διακοπών.
Ο περιορισµός αυτός του παιχνιδιού έχει δυστυχώς επιπτώσεις στην υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών.
Ολοένα αυξανόµενα προβλήµατα στην παιδική ηλικία, όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης, το άσθµα, η µυωπία,
η κατάθλιψη, το άγχος και οι δυσκολίες προσοχής, έχουν συνδεθεί µε τη µείωση του παιχνιδιού. Είναι
ξεκάθαρο πως πρέπει να ξεκινήσουµε να αντιµετωπίζουµε το παιχνίδι µε τη σοβαρότητα που του αρµόζει.
Το εγχειρίδιο αυτό δηµιουργήθηκε µε στόχο να βοηθήσει τους γονείς να ενισχύσουν το παιχνίδι των παιδιών
τους. Στα κεφάλαια που ακολουθούν, θα βρείτε αρκετές πληροφορίες για το παιχνίδι, προερχόµενες από τη
σύγχρονη βιβλιογραφία και έρευνα. Στόχος µας είναι να απαντήσουµε σε απορίες που απασχολούν τους
γονείς, αλλά και να θέσουµε νέα ερωτήµατα σε σχέση µε το παιχνίδι των παιδιών. ∆ε στοχεύουµε σε έτοιµες
λύσεις, µαγικές συνταγές και λίστες δραστηριοτήτων. Το παιχνίδι είναι µια αυθόρµητη διαδικασία και παρότι
µπορούµε να το υποστηρίξουµε µέσα από τη στάση µας, τη διαµόρφωση του χώρου και την παροχή
κατάλληλων υλικών, δε γίνεται να προβλέψουµε ακριβώς το πως θα κατευθύνουν το παιχνίδι τα παιδιά. Μέσα
από παραδείγµατα και παρουσίαση καλών πρακτικών, ελπίζουµε να δώσουµε ρεαλιστικές στρατηγικές, ώστε
το παιχνίδι να αναπτυχθεί σε κάθε σπίτι, µέσα στις αντίξοες σηµερινές κοινωνικές συνθήκες.
Το παιχνίδι είναι το µεγαλύτερο εφόδιο που µπορούµε να δώσουµε στα παιδιά µας για το σήµερα, αλλά και
για το µέλλον τους, σε έναν ανταγωνιστικό κόσµο που διαρκώς αλλάζει.
Ελίντα Καλπογιάννη, MSc
Επιστηµονικά Υπεύθυνη του ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ
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Ορισµός παιχνιδιού

Όλοι µπορούµε να καταλάβουµε πότε τα παιδιά παίζουν ή να θυµηθούµε ευχάριστες στιγµές
παιχνιδιού από τη δική µας παιδική ηλικία. Παρ’ όλα αυτά είναι δύσκολο να ορίσουµε το τι
είναι παιχνίδι, και παλαιότερες προσπάθειες δεν έχουν καταλήξει σε κάποιον κοινά αποδεκτό
και ξεκάθαρο ορισµό, καθώς το παιχνίδι είναι διεργασία σύνθετη και πολύµορφη, µε
διαφορετικές εκφάνσεις. Γενικά, θα λέγαµε ότι είναι µια φυσική συµπεριφορά, αυθόρµητη,
εσωτερικά υποκινούµενη, που προκαλεί ευχαρίστηση και πολλές φορές απαιτεί φαντασία.
Το παιχνίδι έχει ταξινοµηθεί σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες.
α) Το παιχνίδι ως σειρά χαρακτηριστικών που προκύπτουν από τις βιολογικές ή ψυχολογικές προδιαθέσεις του
παιδιού (play as disposition).
β) Το παιχνίδι ως παρατηρήσιµη συµπεριφορά (Play as observable behaviour).
γ) Το παιχνίδι ως συγκεκριµένο πλαίσιο (play as context).
Σύµφωνα µε τον Neumann (1971) υπάρχουν 3 στοιχεία τα οποία ορίζουν το παιχνίδι: το εσωτερικό κίνητρο, η
εσωτερική πραγµατικότητα (η ελευθερία του ατόµου να αναστείλει τους κανόνες της πραγµατικότητας) και ο
εσωτερικός έλεγχος (το άτοµο είναι αυτό που παίρνει τις αποφάσεις) (Morrison & Metzger & Pratt, 1996).
Ο Hughes (2003) αναφέρθηκε στα παρακάτω τρία κριτήρια για τον ορισµό του παιχνιδιού:
• ελευθερία επιλογής
• προσωπική ευχαρίστηση
• εστιασµός στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσµα
Η 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.

O Ολλανδός Johan Huizinga στο κλασικό του έργο Homo Ludens (1955) έδωσε τον ακόλουθο ορισµό: «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. ∆εν σχετίζεται µε κάποια υλική
ανταµοιβή και έχει τους δικούς του κανόνες και τα δικά του όρια».
Ο Vygotsky στο έργο του The Role of Play in Development (1978) είπε ότι το παιχνίδι των παιδιών
είναι µια δραστηριότητα:
• Που επιθυµεί το παιδί.
• Που πάντα αφορά κάτι το φανταστικό.
• Που πάντα έχει κανόνες, οι οποίοι είναι στο µυαλό των παικτών και είτε έχουν συµφωνηθεί από την αρχή είτε όχι.
Ο Rubin και οι συνεργάτες του, στο Handbook of Child Psychology (1983), δίνουν στο παιχνίδι τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Το παιχνίδι είναι εσωτερικά υποκινούµενο και το παιδί συµµετέχει ενεργά.
• Το παιχνίδι είναι µια διαδικασία και δεν έχει κάποιο συγκεκριµένο στόχο.
• Το παιδί έχει έλεγχο του παιχνιδιού .
• Το παιχνίδι σχετίζεται µε τη φαντασία και την αναστολή της πραγµατικότητας.
• Το παιχνίδι έχει τους δικούς του κανόνες.
Είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε τι είναι παιχνίδι, καθώς αρκετές φορές οι ενήλικες δυσκολεύονται να το
διαχωρίσουν από άλλες ευχάριστες ή σηµαντικές δραστηριότητες. Για παράδειγµα, το µάθηµα που γίνεται µε
παιγνιώδη τρόπο ή µία ψυχαγωγική δραστηριότητα, όπως ο κινηµατογράφος ή µία ταινία σε dvd, δεν είναι
παιχνίδι.

Πιο σύγχρονες προσπάθειες ορισµού 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. Μάλιστα η θέση της αυτή
υποστηρίζεται και από άλλες επιστήµες: «σηµαντικές αλλαγές λαµβάνουν χώρα στον εγκέφαλο όταν τα
παιδιά παίζουν».
Η Staempfli υποστηρίζει ότι το παιχνίδι δεν βοηθάει µόνο στην ανάπτυξη του εγκεφάλου αλλά και στην
καλλιέργεια ενός «ευέλικτου και διαφορετικού τρόπου σκέψης», που επιτρέπει την επίλυση των
πραγµατικών προβληµάτων στη ζωή αργότερα.

Οι ερευνητές Fojortoft and Sageie’s, που µελέτησαν το φυσικό περιβάλλον ως χώρο για παιχνίδι,
αναγνώρισαν 3 είδη παιχνιδιού, που το καθένα συνεισφέρει µε διαφορετικό τρόπο στη µάθηση και
την ανάπτυξη:
• Λειτουργικό παιχνίδι (functional play): Αφορά τις αδρές κινήσεις και την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων.
• τρέξιµο, αναρρίχηση και άλλες κινητικές δραστηριότητες.
• Κατασκευαστικό παιχνίδι (construction play): Αφορά κατασκευές που κάνουν τα παιδιά έξω, στη φύση, που
ενισχύει τη δηµιουργική σκέψη και την ικανότητα επίλυσης προβληµάτων (µε κλαδιά, µε πέτρες κ.λπ.)
• Συµβολικό παιχνίδι (symbolic play): Αφορά το παιχνίδι ρόλων και το φανταστικό παιχνίδι, που επιτρέπει στα
παιδιά να πειραµατιστούν µε τις κοινωνικές δεξιότητες σε µελλοντικές πραγµατικές καταστάσεις.
Η θεώρηση της Montessori ότι το παιχνίδι είναι η δουλειά των παιδιών είχε κυριαρχήσει για αρκετά χρόνια. Η
Youell θεωρεί ότι «το παιχνίδι και η δουλειά δεν είναι αντίθετα, ούτε και αποκλείει το ένα το άλλο».
Η Youell ορίζει το παιχνίδι όχι µόνο ως διασκέδαση αλλά ως διαδικασία κατά την οποία το παιδί σκέφτεται
ευέλικτα, ρισκάρει (στο µυαλό του ή στην πράξη) και επιτρέπει σε δηµιουργικές σκέψεις να έρθουν στην
επιφάνεια.

Ο Else (2014) αναφέρθηκε στα παρακάτω δέκα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού:
1. Είναι διαδικασία, όχι συγκεκριµένη δράση.
2. Έχει επιλεγεί από το παιδί, µε διάθεση να συµµετέχει.
3. Απαιτεί την ενεργητική εµπλοκή του παιδιού.
4. Είναι επαρκώς ασφαλές, σωµατικά και ψυχολογικά.
5. Αποτελεί συνολική σωµατική και πνευµατική εµπειρία
6. Χάνεται η αίσθηση του χρόνου.
7. Χρειάζεται περιέργεια.
8. Προσφέρει ευχαρίστηση.
9. Είναι ∆ιαφορετικό για κάθε παιδί.
10. Προσφέρει ικανοποίηση ως αυτοσκοπός

O Peter Gray (2013) υποστηρίζει ότι ο ορισµός του παιχνιδιού πρέπει να εµπεριέχει τα
παρακάτω πέντε στοιχεία. Και οι περισσότεροι ερευνητές θεωρούν ότι αυτά είναι τα πιο
σηµαντικά χαρακτηριστικά που κάνουν µια δραστηριότητα παιχνίδι:
1. Την έχουν επιλέξει τα παιδιά και είναι αυτό-κατευθυνόµενη
2. Έχει εσωτερικά κίνητρα.
3. Κατευθύνεται από εσωτερικούς κανόνες.
4. Προϋποθέτει φαντασία.
5. Το παιδί είναι ενεργητικό και σε εγρήγορση, αλλά δεν έχει ένταση και εκνευρισµό.

1. Έχει επιλεγεί από το παιδί και είναι αυτό-κατευθυνόµενη
• Το παιδί θέλει να παίξει και δεν το υποχρεώνουµε εµείς να παίξει.
• Το παιδί δεν επιλέγει µόνο να παίξει αλλά και τι θα παίξει.
• Για τα οµαδικά παιχνίδια, βασικό είναι να υπάρχει η δυνατότητα να αποχωρήσει
κάποιος χωρίς να διαταραχτεί η δοµή και η συνέχεια του παιχνιδιού.

2.Έχει εσωτερικά κίνητρα
• Το παιδιά παίρνουν ικανοποίηση από την ίδια τη διαδικασία του παιχνιδιού και δεν
παίζουν για κάποια ανταµοιβή. Με άλλα λόγια η διαδικασία αυτή καθεαυτή έχει
σηµασία, και όχι το αποτέλεσµα.
• Το παιχνίδι έχει στόχους, αλλά οι στόχοι θεωρούνται µέρος του παιχνιδιού, δεν είναι οι
βασικοί λόγοι για να παίξει κάποιος. Οι στόχοι του παιχνιδιού είναι δευτερεύοντες σε
σχέση µε τον τρόπο που θα επιτευχθούν. Όταν τα παιδιά υποκινούνται από βραβεία,
ανταµοιβές και µπράβο, στην ουσία δεν παίζουν.

3. Τo παιχνίδι κατευθύνεται και υποκινείται από εσωτερικούς
κανόνες, αλλά οι κανόνες αφήνουν χώρο για δηµιουργικότητα
• Το παιχνίδι έχει πάντα κάποια δοµή, που απορρέει από τις ιδέες των παικτών. Στο οµαδικό
παιχνίδι οι κανόνες είναι κοινά αποδεκτοί. Η θεωρία του Vygotsky έχει στηριχτεί στους
κανόνες του παιχνιδιού, καθώς µε αυτό τον τρόπο τα παιδιά µαθαίνουν να ελέγχουν τις
παρορµήσεις τους και να συµµορφώνονται µε τους κοινωνικούς κανόνες.
• Οι κανόνες δεν είναι απόλυτοι και µπορούν να αλλάζουν ανάλογα µε τις συνθήκες. Το
κάθε είδος παιχνιδιού έχει διαφορετικούς κανόνες, π.χ. άλλοι είναι οι κανόνες για ένα
παιχνίδι κατασκευών και άλλοι για ένα παιχνίδι ρόλων.

4. Το παιχνίδι θέλει φαντασία

• Το παιχνίδι χρειάζεται ένα βαθµό νοητικής και ψυχολογικής αποµάκρυνσης από την
πραγµατικότητα. Η θεωρία του Huizinga είναι βασισµένη στο γεγονός ότι το παιχνίδι
αποτελεί τη βάση των κοινωνικών καινοτοµιών.
• Οι ερευνητές δίνουν πολύ µεγάλη σηµασία στο ρόλο του παιχνιδιού για την ανάπτυξη
της δηµιουργικότητας και της ικανότητας κάποιου να µπορεί να κατευθύνει τη σκέψη του
έξω από τις νόρµες της καθηµερινής πραγµατικότητας.
• Η σηµασία της φαντασίας είναι προφανής στα παιχνίδια ρόλων, που τα παιδιά
δηµιουργούν χαρακτήρες. Επίσης στο έντονο σωµατικό παιχνίδι (rough and tumble play)
τα παιδιά δεν παλεύουν αλλά κάνουν ότι παλεύουν. Αλλά και σε άλλα είδη παιχνιδιού,
όπως στο κατασκευαστικό παιχνίδι η φαντασία παίζει πρωταρχικό ρόλο, π.χ. όταν τα
παιδιά φτιάχνουν ένα κάστρο στην άµµο, αυτό δεν είναι πραγµατικό αλλά φέρονται σαν
να είναι πραγµατικό.

5. Το παιδί είναι ενεργητικό και σε εγρήγορση αλλά δεν έχει ένταση και εκνευρισµό

Στο παιχνίδι το παιδί πρέπει να έχει έλεγχο της συµπεριφοράς του, να προσέχει τους κανόνες και γενικά να είναι σε
µια κατάσταση εγρήγορσης. Μερικές φόρες υπάρχει ένταση στο παιχνίδι των παιδιών και, όταν αυτή η ένταση
προκαλεί στρες, η δραστηριότητα δεν είναι παιχνίδι.
Ο Mihalyi Csikszentmihalyi (1990) έχει µιλήσει για τη ροή του νου, την ώρα που παίζει το παιδί. Θεωρεί ότι οι
άνθρωποι είναι ευτυχισµένοι όταν βρίσκονται σε κατάσταση ροής, σε ένα είδος εσωτερικής έµπνευσης, που
προκαλεί έντονη συγκέντρωση και εστίαση σε κάποια ασχολία. Ο ίδιος περιγράφει τη ροή ως «την πλήρη
συµµετοχή σε µια δραστηριότητα. Το εγώ απουσιάζει. Ο χρόνος ρέει αρµονικά. Κάθε δράση, κίνηση, σκέψη
αναδύεται µε αρµονική συνέχεια από την προηγούµενη, σαν ένα µουσικό κοµµάτι τζαζ. Συµµετέχει ολόκληρη η
ύπαρξη και αξιοποιούνται στο έπακρο όλες οι ικανότητες».
Η προσοχή είναι στραµµένη στη δραστηριότητα και η αίσθηση του χρόνου και του εαυτού είναι µειωµένη. Ο νους
είναι στραµµένος σε ιδέες, οι κανόνες και οι εξωτερική πραγµατικότητα δεν έχει µεγάλη σηµασία. Αυτή η
κατάσταση του νου είναι ιδανική για τη δηµιουργικότητα και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

Πότε µια δραστηριότητα είναι παιχνίδι
Τα παιδιά δρουν µέσα και έξω από το παιχνίδι, ανάλογα µε τις επιθυµίες τους και το περιβάλλον τους. Το
παιχνίδι έχει µία συνέχεια, που σηµαίνει ότι δεν µπορεί να γίνει σαφής διάκριση ανάµεσα στο «παίζω» και
στο «δεν παίζω». Οι απαντήσεις στα ακόλουθα τρία ερωτήµατα µας βοηθούν να αναγνωρίσουµε πότε µια
δραστηριότητα είναι παιχνίδι.
1. Ποιος έχει τον έλεγχο;
Όταν τα παιδιά έχουν τον έλεγχο της κατάστασης και τους δίνεται η ελευθερία να επιλέξουν µια
δραστηριότητα από µια ευρεία ποικιλία επιλογών, αυτό είναι παιχνίδι. Αν ένας ενήλικας έχει τον έλεγχο,
συνήθως οι επιλογές των παιδιών είναι περιορισµένες.
2. Γιατί ποιο λόγο παίζουν τα παιδιά;
Όταν τα παιδιά παίζουν επειδή θέλουν να παίξουν, χωρίς να περιµένουν µια εξωτερική ανταµοιβή, αυτό
είναι παιχνίδι.
3. Ποιοι είναι οι περιορισµοί του περιβάλλοντος στη συµπεριφορά των παιδιών;
Όταν τα παιδιά είναι ελεύθερα να χρησιµοποιήσουν τα διάφορα υλικά όπως εκείνα θέλουν, χωρίς να
χρειάζεται να συµµορφώνονται µε την πραγµατικότητα, αυτό είναι παιχνίδι.
(Προσαρµοσµένο από Isenberg & Jalongo, 1997)

Βίντεο

Για τη σηµασία του παιχνιδιού
(John Cohn)

Τα παιδιά µιλάνε για τη
σηµασία του παιχνιδιού
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Το παιχνίδι
σε κίνδυνο

Για τη προαγωγή του παιχνιδιού στην παιδική ηλικία
και τη διασφάλιση του δικαιώµατος των παιδιών στο παιχνίδι

Το παιχνίδι σε κίνδυνο

Παρά την ευρέως αναγνωρισµένη σηµασία του παιχνιδιού για τη σωµατική, κοινωνική,
γνωστική, δηµιουργική και συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών, το παιχνίδι, και ειδικότερα
το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους, έχει περιοριστεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Οι
παράγοντες για τον περιορισµό του παιχνιδιού είναι ποικίλοι και αλληλοδιαπλεκόµενοι.
Παρότι τα οφέλη από το παιχνίδι, για την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών, είναι αδιαµφισβήτητα, η σύγχρονη
έρευνα αποκαλύπτει ανησυχητικά δεδοµένα σχετικά µε τη µείωση του παιχνιδιού (Clements, 2004; Ginsburg,
2007; Hewes, 2006).

Παράγοντες για τη µείωση του παιχνιδιού στις
σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες
Στη σύγχρονη κοινωνία, είναι πολλές οι µονογονεϊκές οικογένειες καθώς και οι οικογένειες όπου εργάζονται και
οι δύο γονείς, χωρίς να υπάρχουν άτοµα από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον να προσέχουν τα παιδιά.
Έτσι, τα παιδιά περνούν τη µέρα τους σε παιδικούς σταθµούς ή άλλα πλαίσια, από µικρή ηλικία.
Ταυτόχρονα, οι κοινωνικές συνθήκες, ιδιαίτερα στις µεγάλες πόλεις, καθιστούν ανέφικτο το παιχνίδι των
παιδιών έξω, χωρίς την επίβλεψη κάποιου ενήλικα. Ο χώρος γύρω από το σπίτι, στον οποίο τα παιδιά
επιτρέπεται να κινηθούν αυτόνοµα, έχει µειωθεί κατά 90% από τη δεκαετία του 1970 (Moss, 2012). Οι
οργανωµένες δραστηριότητες µετά το σχολείο και οι µορφωτικές δραστηριότητες αποτελούν δηµοφιλείς
εναλλακτικές, ώστε να παρέχεται στα παιδιά επίβλεψη από κάποιον ενήλικα.
Αυτή η εξάλειψη της δυνατότητας των παιδιών να παίξουν αυτόνοµα στη γειτονιά, σε συνδυασµό µε την
έλλειψη χρόνου των γονέων, έχουν παίξει πολύ σηµαντικό ρόλο στη µείωση του παιχνιδιού σε εξωτερικούς
χώρους.
Επιπλέον, οι χώροι παιχνιδιού που είναι διαθέσιµοι για τα παιδιά, είναι λίγοι και σε αρκετές περιπτώσεις
αφύλακτοι, κακοσυντηρηµένοι και βρόµικοι. Αρκετές δε από τις παιδικές χαρές, έχουν σχεδιαστεί µε τρόπο
που δεν προάγει το παιχνίδι και τη φαντασία, κάνοντάς τες µη ελκυστικές για τα παιδιά.
Σε αντιδιαστολή, τα περισσότερα παιδιά καταναλώνουν χρόνο κατά τη διάρκεια της µέρας µπροστά από την
τηλεόραση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η έλευση των φορητών ηλεκτρονικών µέσων, όπως τα smartphones
και τα tablets, τα τελευταία χρόνια, έχουν εντείνει σηµαντικά το φαινόµενο, καθώς οι οθόνες είναι πλέον
προσβάσιµες στα παιδιά, όχι µόνο εντός του σπιτιού, αλλά και σε εξωτερικούς χώρους. Η παρατεταµένη
χρήση τους από τα παιδιά περιορίζει το χρόνο δηµιουργικού παιχνιδιού και ενισχύει την παθητικότητα.

Ταυτόχρονα, οι γονείς αγχώνονται πολύ για τη σχολική επίδοση των παιδιών τους, από πολύ µικρή ηλικία. Στο
σχολικό πλαίσιο, ο χρόνος παιχνιδιού συνεχώς µειώνεται και το παιχνίδι αντιµετωπίζεται είτε ως µέσο
ανάπτυξης δεξιοτήτων, είτε ως χρόνος διαλείµµατος από την πραγµατική µάθηση. Το ελεύθερο, αδόµητο
παιχνίδι κάποιες φορές θεωρείται χαµένος χρόνος, ενώ στην πραγµατικότητα παίζει καθοριστικό ρόλο για την
ανάπτυξη και τη µάθηση των παιδιών (Hewes, 2006).
Υπάρχει η πίεση οι γονείς να παράγουν για την κοινωνία «υπερ-παραγωγικά παιδιά», τάση που ενισχύεται και
από τα ΜΜΕ, που προωθούν το µοντέλο του γονέα που θυσιάζεται, προκειµένου να τους προσφέρει όσο το
δυνατό περισσότερα ερεθίσµατα, µε τη µορφή µορφωτικών, αθλητικών ή καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Η
άποψη ότι τα παιδιά χρειάζονται συνεχώς κάποιον επαγγελµατία, ώστε να τα διδάσκει γνώσεις και δεξιότητες,
ενισχύει το αίσθηµα αποδυνάµωσης των γονιών για τον δικό τους ρόλο στην αλληλεπίδραση µε το παιδί τους.
Τα παιδιά έχουν, λοιπόν, πολύ περιορισµένο ελεύθερο χρόνο και ωθούνται προς όλο και περισσότερες
δοµηµένες και κατευθυνόµενες από ενήλικες δραστηριότητες, από όλο και µικρότερη ηλικία. Ακόµη, όµως, κι
όταν ο χρόνος υπάρχει, οι ενήλικες κάποιες φορές αποφεύγουν να εκθέτουν τα παιδιά σε παιχνίδι έξω, λόγω
φόβων πως θα κρυώσουν, θα λερωθούν, θα χτυπήσουν ή θα εκτεθούν σε µικρόβια.
Είναι σηµαντικό, όµως, να γνωρίζουµε, πως ο περιορισµός του παιχνιδιού έχει σηµαντικές βλαπτικές
επιπτώσεις στην υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών.

Βίντεο
Prescription for Play
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Επιπτώσεις από
τη µείωση του
παιχνιδιού

Για τη προαγωγή του παιχνιδιού στην παιδική ηλικία
και τη διασφάλιση του δικαιώµατος των παιδιών στο παιχνίδι

Επιπτώσεις από τη
µείωση του παιχνιδιού

Ο περιορισµός του παιχνιδιού έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη, την υγεία και την
κοινωνικότητα των παιδιών. Ειδικοί συνδέουν προβλήµατα που τα τελευταία χρόνια έχουν
αυξηθεί στα παιδιά, όπως η παχυσαρκία, οι δυσκολίες προσοχής, η κατάθλιψη και το άγχος,
µε τη µείωση διάφορων τύπων παιχνιδιού.
Από το 1950 και µετά, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί µια συνεχιζόµενη µείωση του
ελεύθερου παιχνιδιού των παιδιών, κυρίως γιατί οι ενήλικες έχουν ασκήσει έναν αυξανόµενο έλεγχο στις
δραστηριότητες των παιδιών τους. Πιο συγκεκριµένα το παιχνίδι στη φύση και σε εξωτερικούς χώρους έχει
υποστεί τη µεγαλύτερη µείωση.
Επίσης γενικά υπάρχει η τάση για εντατικοποίηση της προσχολικής και της σχολικής εκπαίδευσης, µε την
ταυτόχρονη µείωση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών αλλά και του χρόνου του διαλείµµατος στο σχολείο.
Ο περιορισµός του παιχνιδιού έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη, την υγεία και την κοινωνικότητα των
παιδιών. Ειδικοί συνδέουν προβλήµατα που είναι σε αύξηση στην παιδική ηλικία, όπως η παχυσαρκία, οι
δυσκολίες προσοχής, η κατάθλιψη και το άγχος µε τη µείωση διάφορων τύπων παιχνιδιού. (Ginsburg et al.,
2007, Gleave 2009).
Ανάλογα µε τις µειωµένες ευκαιρίες παιχνιδιού, υπάρχουν επιπτώσεις:
• στη σωµατική υγεία.
• στην ψυχική υγεία.
• στις κοινωνικές δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή.
• στις κινητικές δεξιότητες.
• στη δηµιουργικότητα.

Επιπτώσεις στη σωµατική υγεία
Ανάπτυξη του εγκεφάλου

Το παιχνίδι είναι ουσιώδες για την ανάπτυξη των παιδιών. Έρευνες δείχνουν πως είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την
υγιή ανάπτυξη του εγκεφάλου (Ginsburg, American Academy of Pediatrics, 2007).

Παιδική παχυσαρκία και προβλήµατα υγείας

Όσον αφορά την παιδική παχυσαρκία, έρευνα της KaBooM έχει δείξει ότι στις γειτονιές που δεν υπάρχουν πάρκα
ή παιδικές χαρές, τα περιστατικά της παιδικής παχυσαρκίας έχουν αυξηθεί κατά 29%. Τα παιδιά που έχουν κοντά
στο σπίτι τους κάποιο πάρκο ή κάποια παιδική χαρά είναι πιο πιθανό να έχουν κανονικό βάρος σε σχέση µε
παιδιά του δεν ζουν κοντά σε κάποιο πάρκο σε κάποια παιδική χαρά.
Κατά προσέγγιση, 17% των παιδιών ηλικίας 2-9 ετών είναι στα όρια της παχυσαρκίας, ενώ 14,8% θεωρούνται
υπέρβαρα. Η παιδική παχυσαρκία έχει διπλασιαστεί κατά τα τελευταία 30 χρόνια στα παιδιά προσχολικής και
εφηβικής ηλικίας, και έχει τριπλασιαστεί στα παιδιά ηλικίας 6-11 ετών. Μερικές ασθένειες που συνδέονται µε την
παιδική παχυσαρκία και φαίνεται πως είναι αυξηµένες στα παιδιά είναι ο διαβήτης Τύπου 2, η υπέρταση, το
άσθµα και η καρδιοαγγειακή ανεπάρκεια (McCurdy & Mehta, 2010).

Προβλήµατα όρασης

Η µείωση του παιχνιδιού σε εξωτερικούς χώρους και η πολύωρη παραµονή των παιδιών σε εσωτερικούς
χώρους, συχνά µπροστά σε οθόνες, έχει συσχετιστεί επίσης µε αυξηµένα προβλήµατα όρασης. Έχουν καταγραφεί
διάφορες παθήσεις των µατιών, όπως η µυωπία, το αίσθηµα κούρασης, η θολή όραση, η ξηροφθαλµία και
άλλα, που φαίνεται πως διατηρούνται και στην ενήλικη ζωή (Kozeis, 2009).

Επιπτώσεις στην ψυχική υγεία
Αύξηση του άγχους και την κατάθλιψης

Έρευνες στην Αµερική δείχνουν ότι το άγχος και η κατάθλιψη στην παιδική ηλικία έχουν αυξηθεί δραµατικά τα
τελευταία χρόνια, όπως επίσης έχουν αυξηθεί και οι απόπειρες αυτοκτονίας.
Αυτή η αύξηση του άγχους και της κατάθλιψης στα παιδιά και στους έφηβους φαίνεται ότι δεν σχετίζεται µε
πραγµατικούς κινδύνους ή µεγάλες αλλαγές στη ζωή τους. Αυτό που υποστηρίζει ο ερευνητής Twenge (2000)
είναι ότι το άγχος και η κατάθλιψη ήταν πιο χαµηλά κατά την περίοδο της ύφεσης στη Αµερική, κατά τη διάρκεια
του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου ή κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέµου. Ο ερευνητής καταλήγει ότι αυτή η αύξησή
του άγχους και της κατάθλιψης σχετίζεται µε τον τρόπο που τα παιδιά (και οι ενήλικες) βλέπουν τον κόσµο και όχι
µε το πώς είναι πραγµατικά ο κόσµος.

∆ιαταραχή ελλειµµατικής προσοχής - υπερκινητκότητας (∆ΕΠ-Υ)

Η µείωση του παιχνιδιού έχει σχετιστεί µε την αύξηση δυσκολιών προσοχής και συγκέντρωσης στα παιδιά, καθώς
και συγκεκριµένα µε τη ∆ιαταραχή ελλειµµατικής προσοχής - υπερκινητικότητας.
O Penksepp θεωρεί ότι ένας από τους λόγους αύξησης της ∆ΕΠ-Υ µπορεί να είναι η έλλειψη ευκαιριών των
παιδιών προσχολικής ηλικίας για ελεύθερο και κοινωνικό παιχνίδι.
Ο ίδιος θεωρεί ότι η αύξηση των κρουσµάτων της ∆ΕΠ-Υ αποτελεί εν µέρει «κοινωνική» ασθένεια και όχι
βιολογική (Panksepp, 2008).
Υποστηρίζει ότι τα παιδιά δεν παίζουν αρκετά έτσι ώστε να αναπτυχθεί υγιώς ο εγκέφαλος. Πρέπει να
δηµιουργηθούν χαρούµενοι και ελκυστικοί χώροι, που θα βοηθήσουν τα µικρά παιδιά να επωφεληθούν από το
παιχνίδι, ώστε να έχει θετικό αντίκτυπο στη ανάπτυξη του εγκεφάλου και πιο συγκεκριµένα στην ενίσχυση των
εκτελεστικών λειτουργιών του µετωπιαίου λοβού. Οι λειτουργίες αυτές αφορούν µεταξύ άλλων τις ικανότητες για
µάθηση, συγκέντρωση, οργάνωση, αυτοέλεγχο, ενσυναίσθηση, αυτορύθµιση και επίλυση προβληµάτων
(Barkley, 1997; Panksepp, et al., 2003). Οι λειτουργίες αυτές, οι οποίες αναπτύσσονται σηµαντικά µε το ελεύθερο
παιχνίδι, είναι συχνά επιβαρυµένες σε παιδιά µε δυσκολίες προσοχής.

Επιπτώσεις στην κοινωνικές δεξιότητες και την
κοινωνική συνοχή
Όταν τα παιδιά παίζουν οµαδικά, µε αυθόρµητο τρόπο χωρίς την κατεύθυνση από τους ενήλικες, έχουν τη
δυνατότητα να µάθουν να συνεργάζονται, να µοιράζονται, να διαπραγµατεύονται, να λύνουν τις διαφορές τους και
να υποστηρίζουν τον εαυτό τους. Τα παιδιά που δεν παίζουν σε οµάδες ή ακολουθούν µόνο δοµηµένες οµαδικές
δραστηριότητες χάνουν ευκαιρίες όχι µόνο για πληρέστερη κοινωνικοποίηση, αλλά και για προσωπική ανάπτυξη.
Ιδιαίτερα το παιχνίδι στην κοινότητα ή τη γειτονιά λειτουργεί και ως µέσον ανάπτυξης της κοινωνικής
ενσωµάτωσης των παιδιών. Τα παιδιά που δεν παίζουν στο πλαίσιο της κοινότητας ή της γειτονιάς έχουν αργότερα
σηµαντικές δυσκολίες για κοινωνική ενσωµάτωση και την αίσθηση ότι δεν ανήκουν κάπου, κάτι που µπορεί να
οδηγήσει σε σε αντικοινωνική και παραβατική συµπεριφορά ή σε συµπεριφορά εκφοβισµού (bullying) (Gill,
2015, Kids Matter, 2012).
Η µείωση του παιχνιδιού στη γειτονιά έχει όµως επιπτώσεις και στη δηµιουργία και συνοχή συνολικά του
κοινωνικού ιστού. Όταν τα παιδιά παίζουν στη γειτονιά, οι γονείς τους έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν
καλύτερα, να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον, αλλά και να ανταλλάξουν πληροφορίες για τον τρόπο που
µεγαλώνουν τα παιδιά τους. Οι περισσότεροι, στις µεγάλες πόλεις, δεν γνωρίζουν πια τους γείτονές τους,
κάτι που επιδρά αρνητικά τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες.

Επιπτώσεις στις κινητικές δεξιότητες
Η µείωση του παιχνιδιού έχει επιπτώσεις και στις κινητικές δεξιότητες των παιδιών. Η φυσική δραστηριότητα έχει
περιοριστεί, µιας και είναι καθισµένα όλο και περισσότερο χρόνο κατά τη διάρκεια της ηµέρας, από όλο και
µικρότερη ηλικία.
Όταν τα παιδιά δεν παίζουν κινητικά παιχνίδια, συστηµατικά και µε επαρκή διάρκεια, ιδιαίτερα σε εξωτερικό
περιβάλλον, έχουν περιορισµένες ευκαιρίες να αναπτύξουν τα αισθητηριακά ερεθισµάτα καθώς και βασικές
κινητικές δεξιότητες. Η φτωχή επεξεργασία των αισθητηριακών ερεθισµάτων από το σώµα και το περιβάλλον
συνδέεται τόσο µε δυσκολίες στο συντονισµό της κίνησης, όσο και µε δυσκολίες στη ρύθµιση της διέγερσης και
της συµπεριφοράς.
Τα παιδιά µπορεί να έχουν δυσκολίες στις αδρές κινήσεις, όπως στο τρέξιµο, την ισορροπία, τις δεξιότητες στην
µπάλα, τον κουτσό, το ποδήλατο, το σκαρφάλωµα. Τέτοιου τύπου δυσκολίες µπορεί να επηρεάσουν τα παιδιά,
πέρα από την κινητική τους ανάπτυξη, και στην κοινωνικοποίησή τους, η οποία συχνά γίνεται µε τα κινητικά
παιχνίδια και τον αθλητισµό. Επίσης οι δεξιότητες αδρής κίνησης συνδέονται µε την ανάπτυξη της αίσθησης του
σώµατος, την ανάπτυξη καλής στάσης και τη σταθεροποίηση των κεντρικών αρθρώσεων, που είναι πολύ
σηµαντικά και για τις καθιστικές δραστηριότητες στο σχολικό περιβάλλον.
Η µείωση του παιχνιδιού µπορεί να έχει επιπτώσεις και στις λεπτές κινήσεις των παιδιών. Μπορεί να έχουν
δυσκολίες στους επιδέξιους χειρισµούς µε τα χέρια, τον έλεγχο των κινήσεων των µατιών, που είναι απαραίτητος
για την ανάγνωση, το κράτηµα του µολυβιού και το συντονισµό µατιού χεριού, που συνδέονται µε δυσκολίες στη
γραφή, τη χρήση εργαλείων όπως το ψαλίδι κ.λπ. Πολλά παιδιά 3 και 4 χρονών έχουν την ικανότητα να
χρησιµοποιήσουν ένα tablet, αλλά δεν έχουν αρκετή επιδεξιότητα στα δάχτυλα τους για να καταφέρουν απλές
καθηµερινές δραστηριότητες.

Επιπτώσεις στη δηµιουργικότητα
Η µείωση του ελευθέρου παιχνιδιού έχει οδηγήσει σε µείωση της δηµιουργικότητας και πιο συγκεκριµένα σε µείωση
της «δηµιουργικής επεξεργασίας», που αφορά την ικανότητα ανάπτυξης µιας ιδέας σε κάτι ενδιαφέρον και καινοτόµο.
Τα παιδιά που δεν παίζουν δεν αναπτύσσουν τη φαντασία τους και κατ’ επέκταση τη δηµιουργικότητά τους.
Ο Runco υποστηρίζει ότι η «δηµιουργική επεξεργασία» αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους δείκτες για τη
µελλοντική επιτυχία των παιδιών, πιο αξιόπιστο και από τον δείκτη νοηµοσύνης και τους βαθµούς στο σχολείο.
Οι διεργασίες που κάνουµε για να αντιµετωπίζουµε ένα πρόβληµα χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: τις
συγκλίνουσες και τις αποκλίνουσες. Οι πρώτες έχουν µία και µοναδική λύση, ενώ οι δεύτερες έχουν πολλές
διαφορετικές λύσεις. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο τρόπος που παίζουν τα παιδιά συµβάλλει στη ικανότητα να
επιλύνουν τα προβλήµατα τους µε πολλές και διαφορετικές λύσεις καθώς το παιχνίδι έχει από τη φύση του το
στοιχείο της φαντασίας.
Όπως είναι αναµενόµενο, τα παιδιά που παίζουν περισσότερο είναι πιο δηµιουργικά στις προσπάθειες τους να
επιλύσουν κάποιο πρόβληµα (Pepler and Ross, 1981), ικανότητα ιδιαίτερα χρήσιµη, στον σύγχρονο κόσµο που
αλλάζει συνεχώς.

Ο ρόλος του παιχνιδιού είναι κεντρικός για την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών. Ως κοινωνία, θα
πρέπει να επανεκτιµήσουµε το ρόλο του ελεύθερου παιχνιδιού και να δηµιουργήσουµε τις κατάλληλες
συνθήκες. Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε τις επιπτώσεις από τη µείωση του παιχνιδιού, ώστε να
δράσουµε αναλόγως, προστατεύοντας τα παιδιά µας για το τώρα, αλλά κυρίως για το µέλλον τους.
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Το παιχνίδι
δικαίωµα όλων
των παιδιών

Για τη προαγωγή του παιχνιδιού στην παιδική ηλικία
και τη διασφάλιση του δικαιώµατος των παιδιών στο παιχνίδι

Το παιχνίδι δικαίωµα
όλων των παιδιών

Η νοµική αναγνώριση και κατοχύρωση της σπουδαιότητας του παιχνιδιού από διεθνείς
οργανισµούς, δείχνει την σηµασία του παιχνιδιού για παιδιά κάθε ηλικίας. Το κάθε παιδί,
ανεξάρτητα από τις ικανότητές του, έχει δικαίωµα στο παιχνίδι και αποτελεί υποχρέωση των
ενηλίκων να παρέχουν και να προστατεύουν το δικαίωµά αυτό.
Το παιχνίδι έχει αναγνωριστεί από τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού ως ένα αναγκαίο
και απαραίτητο στοιχείο της ανάπτυξης τους. Πιο συγκεκριµένα το Άρθρο 31 ορίζει ότι:
1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν στο παιδί το δικαίωµα στην ανάπαυση και στις δραστηριότητες του
ελεύθερου χρόνου, στην ενασχόληση µε ψυχαγωγικά παιχνίδια και δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για
την ηλικία του και στην ελεύθερη συµµετοχή στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή.
2. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη σέβονται και προάγουν το δικαίωµα του παιδιού να συµµετέχει πλήρως στην
πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή και ενθαρρύνουν την προσφορά κατάλληλων και ίσων ευκαιριών για
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και για δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο.

Επιπλέον το άρθρο 29 ορίζει ότι
Τα Συµβαλλόµενα Κράτη συµφωνούν πως η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να αποσκοπεί:
α. Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και στην πληρέστερη δυνατή ανάπτυξη των
χαρισµάτων του και των σωµατικών και πνευµατικών ικανοτήτων του.
β. Στην ανάπτυξη του σεβασµού για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τις θεµελιώδεις ελευθερίες και για
τις αρχές που καθιερώνονται στο Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών.
γ. Στην ανάπτυξη του σεβασµού για τους γονείς του παιδιού, την ταυτότητά του, τη γλώσσα του και τις
πολιτιστικές του αξίες, καθώς και του σεβασµού για τις εθνικές αξίες της χώρας στην οποία ζει, της
χώρας από την οποία µπορεί να κατάγεται και για τους πολιτισµούς που διαφέρουν από το δικό του.
δ. Στην προετοιµασία του παιδιού για µία υπεύθυνη ζωή σε µία ελεύθερη κοινωνία µέσα σε πνεύµα
κατανόησης, ειρήνης, ανοχής, ισότητας των φύλων και φιλίας ανάµεσα σε όλους του λαούς και τις
εθνικιστικές, εθνικές και θρησκευτικές οµάδες και στα πρόσωπα αυτόχθονης καταγωγής.
ε. Στην ανάπτυξη του σεβασµού για το φυσικό περιβάλλον.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η εκπαίδευση των παιδιών οφείλει να βοηθάει την πολύπλευρη ανάπτυξή
τους και να καλλιεργεί τα ταλέντα και τις δυνατότητές τους έτσι ώστε να προετοιµάζονται για µια υπεύθυνη ζωή.
Παράλληλα, τα παιδιά χρειάζεται να συµµετέχουν σε αυτοκατευθυνόµενο παιχνίδι και δραστηριότητες ελεύθερου
χρόνου.
Το παιχνίδι είναι πολύ σηµαντικό για την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Συνεισφέρει στην κοινωνική,
συναισθηµατική, ψυχολογική και σωµατική ανάπτυξη. Επίσης αποτελεί ένα µέσο µάθησης και ανάπτυξης των
νοητικών και γνωσιακών λειτουργιών.

Οι έρευνες δείχνουν ότι το παιχνίδι
έχει πολλαπλά οφέλη για τα παιδιά,
τις οικογένειες και την ευρύτερη κοινότητα.

Το παιχνίδι µπορεί
• Να βελτιώσει την αίσθηση του εαυτού, την αυτοεκτίµηση και τον αυτοσεβασµό τους.
• Να βελτιώσει και να διατηρήσει τη σωµατική και την ψυχική υγεία τους.
• Να τους δώσει την ευκαιρία να αναµιχθούν µε άλλα παιδιά.
• Να τους επιτρέψει να βελτιώσουν την αυτοπεποίθησή τους αναπτύσσοντας νέες δεξιότητες.
• Να προωθήσει τη φαντασία τους, την ανεξαρτησία τους και τη δηµιουργικότητά τους.
• Να προσφέρει ευκαιρίες στα παιδιά όλων των ικανοτήτων να παίξουν µαζί.
• Να χτίσει την ψυχική ανθεκτικότητά τους µέσα από την ανάληψη ρίσκου και την πρόκληση, την επίλυση
προβληµάτων και τη διαχείριση καινούριων καταστάσεων.
• Να παρέχει ευκαιρίες για µάθηση του περιβάλλοντος και της ευρύτερης κοινότητας.
• Να κάνει τους γονείς να αισθάνονται πιο ασφαλείς γνωρίζοντας ότι τα παιδιά τους είναι ευτυχισµένα και
απολαµβάνουν το χρόνο τους.
• Να προσφέρει ευκαιρίες για κοινωνική αλληλεπίδραση στην ευρύτερη κοινότητα και υποστηρίζει την
ανάπτυξη αίσθησης του ανήκειν, προωθώντας την κοινωνική συνοχή.
• Να δώσει αφορµή για την αξιοποίηση δηµόσιων χώρων, αφού οι δηµόσιοι εξωτερικοί χώροι έχουν
έναν σηµαντικό ρόλο στις καθηµερινές ζωές των παιδιών και των νέων, κυρίως ως σηµείο συνάντησης
φίλων.

Παιχνίδι και ένταξη
Το παιχνίδι έχει αναγνωριστεί από τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού ως ένα αναγκαίο και
απαραίτητο στοιχείο της ανάπτυξης τους. Ας σηµειωθεί ότι τα άρθρα αυτά του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών,
αφορούν όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις ικανότητες τους. Το κάθε παιδί έχει δικαίωµα στο παιχνίδι και
αποτελεί υποχρέωση των ενηλίκων να παρέχουν και να προστατεύουν αυτό το δικαίωµά.
Όλα τα παιδιά παίζουν. Τα παιδιά µε ιδιαιτερότητες µπορεί απλώς να εµπλακούν µε διαφορετικό τρόπο στο
παιχνίδι απ’ ότι τα παιδιά µε ανάπτυξη στα “φυσιολογικά” πλαίσια. Η φύση του παιχνιδιού τους εξαρτάται από
τον τύπο της δυσκολίας, τις ευκαιρίες που έχουν για παιχνίδι, τη προσβασιµότητα σε παιχνίδια και την παρουσία ή
µη συνοµηλίκων που µπορούν να διευκολύνουν το παιχνίδι (Frost, Wortham, & Reifel, 2012).
Πολύ συχνά τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες βιώνουν έντονο κοινωνικό αποκλεiσµό. Αυτό οφείλεται µόνο εν µέρη
στις δυσκολίες που έχουν, ή στο ότι συµπεριφέρονται µε τρόπους που οι συνοµήλικοί τους απορρίπτουν (Harrist
and Bradley, 2003).
Η κοινωνική αποµόνωση σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζονται τα
παιδιά µε ιδιαιτερότητες από το κοινωνικό σύνολο.

Τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες τείνουν να έχουν µειωµένες ευκαιρίες για παιχνίδι και κοινωνική συναναστροφή και
συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους για να µπορέσουν να παίξουν ενταγµένα
στην οµάδα των συνοµηλίκων τους. Αυτό οδηγεί σε άγχος και µία µεγάλη ποικιλία συναισθηµατικών
προβληµάτων, αλλά και κοινωνικής αποµόνωσης, που επιφέρουν επιπλέον επιβάρυνση στην ανάπτυξή τους. Το
παιχνίδι µπορεί επίσης να βοηθήσει δευτερογενώς, στην έκφραση συναισθηµάτων επιθετικότητας, θυµού και
θλίψης. (Santer, Griffiths & Goodall, 2007).
Πέρα λοιπόν, από τα σηµαντικά οφέλη του παιχνιδιού στην ανάπτυξη όλων των παιδιών, είναι αναγκαίο να
δούµε την ένταξη στο πλαίσιο του παιχνιδιού, ως µία διαδικασία αναγνώρισης, κατανόησης και άρσης των
περιορισµών στη συµµετοχή και στο ανήκειν (Early Childhood Forum, 2003).
Για να ενθαρρυνθούν τα παιδιά µε δυσκολίες ή αναπηρίες να ανακαλύψουν τον κόσµο µέσα από το παιχνίδι,
πρέπει οι ενήλικες να δουν το παιχνίδι ως κάτι σηµαντικό. Είναι καλό οι δραστηριότητες να µη διαχωρίζονται µε
στατικό τρόπο, σε κατάλληλες και µη κατάλληλες για τα παιδιά, ανάλογα µε τα προβλήµατά τους, αλλά οι
ενήλικες να προσαρµόζουν τις δραστηριότητες µε ευελιξία (Mallory, 1994).
Όταν µιλάµε για παιδιά µε ιδιαιτερότητες, εντάσσουµε ένα µεγάλο αριθµό παιδιών µε ποικίλα
χαρακτηριστικά, διάφορες διαγνώσεις και επίπεδα αναγκών. Κάποιες ενδεικτικές ιδιαιτερότητες που
µπορεί να εµφανίσουν τα παιδιά και έχουν µικρότερη ή µεγαλύτερη επίπτωση στο παιχνίδι τους είναι:
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Σχετικά µε την ένταξη στο παιχνίδι, ας µην ξεχνάµε…
• Τα παιδιά µε ιδιαιτερότητες, παρά τις όποιες δυσκολίες του, έχουν επίσης την ανάγκη για εξερεύνηση και
ικανοποίηση της περιέργειάς τους, οπότε χρειάζονται και ωφελούνται από το παιχνίδι. (O’Brien, 2010).
• Αντί η εκπαίδευση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες να προσανατολίζεται µονόδροµα στη διδασκαλία
δεξιοτήτων και την τροποποίηση της συµπεριφοράς τους, είναι σηµαντικό µέσα από το ελεύθερο
παιχνίδι να είναι στόχος η αυτονοµία τους και το χτίσιµο της αυτοπεποίθησής τους (O’Brien, 2010).
• Για την ένταξη χρειάζεται να φροντίσουµε κατάλληλα το περιβάλλον ώστε να είναι λειτουργικό και
ασφαλές, αλλά και παράλληλα προκλητικό και µε ποικιλία (Frost, Wortham, Reifel, 2012)
• Η τεχνολογία είναι ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο για να εντάξουµε στο παιχνίδι τα παιδιά µε δυσκολίες
(Frost, Wortham, Reifel, 2012). Έχει κυρίως βοηθητικό ρόλο, είτε έχει να κάνει µε εξοπλισµό για την
υποβοήθηση της κίνησης ή των αισθητηριακών δυσκολιών, είτε µε το συνεργατικό παιχνίδι µέσω
υπολογιστή.
• Πολλές φορές και τα χαρισµατικά παιδιά δυσκολεύονται να ενταχθούν στο παιχνίδι. Παρά το ότι
ενδιαφέρονται γι’ αυτό, συχνά δίνουν την εσφαλµένη εικόνα ότι τους αρέσει να παίζουν µόνα τους.
Επειδή διαθέτουν προχωρηµένες δεξιότητες για την ηλικία τους, πολλές φορές έχουν το πολύ ένα ή δύο
φίλους, ενώ τα ενδιαφέροντά τους είναι διαφορετικά από εκείνα της οµάδας συνοµηλίκων. Συχνά και τα
χαρισµατικά παιδιά στερούνται ευκαιριών για κοινωνική ένταξη και εµπλοκή σε οµαδικό παιχνίδι (Frost,
Wortham, Reifel, 2012).
• Υπάρχει περιορισµένη έρευνα σχετικά µε το πώς διαφέρει το παιχνίδι των παιδιών ανάλογα µε την
εθνικότητα και το πολιτιστικό υπόβαθρό τους (Meire, 2007). Οι µελέτες στην πλειοψηφία τους
συγκρίνουν τον τρόπο που συµπεριφέρονται τα δύο φύλα σε κάποιο συγκεκριµένο πολιτισµό,
συγκρίνοντας κυρίως δυτικό και ανατολικό κόσµο. Πολλές συγκλίνουν στο ότι η εθνική ταυτότητα
µπορεί να αντικατοπτρίζει τις πολιτισµικές διαφορές αλλά είναι µόνο µία πλευρά της ταυτότητας των
µικρών παιδιών και τελικά παίζει τόσο σηµαντικό ρόλο στο αν θα ενταχθούν τα παιδιά ή όχι στην
κοινωνική οµάδα, όσο και άλλα ατοµικά τους χαρακτηριστικά (Moore, 2002).
• Οι έρευνες για τα παραµεληµένα και κακοποιηµένα παιδιά δείχνουν πως εµπλέκονται, γενικότερα,
λιγότερο συχνά στο παιχνίδι, είναι αποσυρµένα και µε ανεσταλµένη τη φαντασία τους. Περιορίζονται
συχνά στο επαναλαµβανόµενο παιχνίδι, συχνά µε επιθετική θεµατολογία και µε αναπαραστάσεις σπιτιού
ή φυσικών καταστροφών και πολέµου, σε περίπτωση σωµατικής κακοποίησης. Πέρα από την ανάγκη να
προστατέψουµε τα παιδιά αυτά, χρειάζεται να προσπαθήσουµε να διαχειριστούµε αυτή την επιθετικότητα
και να διδάξουµε εναλλακτικές δεξιότητες για το παιχνίδι (Frost, Wortham, Reifel, 2012)

Η συµβολή των φορέων της κοινότητας
Είναι σαφές πως οι φορείς της κοινότητας µπορούν να παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο στην ενσωµάτωση των
παιδιών µε ιδιαιτερότητες σε δραστηριότητες παιχνιδιού, µέσα από την κατάλληλη διαµόρφωση των
κοινόχρηστων χώρων και των χώρων παιχνιδιού.
Ενδεικτικό είναι ένα πρόγραµµα που υλοποιείται εδώ και λίγο καιρό στο Κουίνσλαντ στης Αυστραλίας, µε το
όνοµα All Abilities Playground Project. Πρόκειται στην ουσία για τη µεταµόρφωση κάποιων παιδικών χαρών σε
χώρους διασκέδασης και παιχνιδιού για όλα τα παιδιά, συµπεριλαµβανοµένων αυτών µε ειδικές ανάγκες. Η
αποδοχή της αξίας του παιχνιδιού και η εστίαση στην παροχή ίσων ευκαιριών παιχνιδιού για όλα τα παιδιά,
οδήγησε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να δηµιουργήσει κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους, µε εξοπλισµό που
µπορούν να χαρούν όλα τα παιδιά.

Σχετικά µε την ένταξη στο παιχνίδι, ας µην ξεχνάµε…
• Να θυµόµαστε πως το παιχνίδι είναι δικαίωµα και ανάγκη όλων των παιδιών.
Να επικεντρωνόµαστε σε αυτά που µπορεί να κάνει το παιδί και όχι σε αυτά που δυσκολεύεται.
• Να εµπλέκουµε όλα τα παιδιά σε παιχνίδι και να ενθαρρύνουµε την κοινωνική αλληλεπίδραση.
• Να ζητάµε βοήθεια από τους ειδικούς που πιθανά παρακολουθούν το παιδί, για τους καλύτερους
τρόπους για να αναπτύξουµε το παιχνίδι του και την κοινωνική του ενσωµάτωση.
• Να σχεδιάζουµε κατάλληλα τους χώρους του παιχνιδιού, ώστε να προάγουν την ένταξη.
• Να επιλέγουµε σωστά τα υλικά του παιχνιδιού.
• Να σχηµατίζουµε ισορροπηµένες οµάδες παιχνιδιού (περιορισµένος αριθµός, ποικιλία ως προς τις
ηλικίες και το αναπτυξιακό επίπεδο).
• Να εµπλεκόµαστε ενεργά στο παιχνίδι.
• Να φροντίζουµε να υπάρχει ισορροπία ανάµεσα στο ελεύθερο και το κατευθυνόµενο παιχνίδι.
• Να αποφεύγουµε να παρεµβαίνουµε πολύ γρήγορα, αφήνοντας στα παιδιά το χρόνο να πειραµατιστούν
µε τις δυνάµεις τους και το περιβάλλον
• Να βλέπουµε τα παιδιά µε ιδιαιτερότητες ως παιδιά µε ικανότητες και όχι ως παιδιά σε ανάγκη (Frost,
Wortham & Reifel, 2012, Howard, & McInnes, 2013, O’Brien, 2010, Santer, Griffiths & Goodall,
2007).

Βίντεο
Children have the right to play.

Τα δικαιώµατά σου
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Tα είδη του
παιχνιδιού

Για τη προαγωγή του παιχνιδιού στην παιδική ηλικία
και τη διασφάλιση του δικαιώµατος των παιδιών στο παιχνίδι

Tα είδη του παιχνιδιού

Ως προς τα είδη του παιχνιδιού των παιδιών, έχουν διατυπωθεί ποικίλες θεωρίες, που το
κατηγοριοποιούν σύµφωνα µε διάφορα χαρακτηριστικά. Οι ταξινοµήσεις µας είναι χρήσιµες
για µπορούµε να αντιληφθούµε καλύτερα τις ικανότητες, τις προτιµήσεις και τη διάθεση του
κάθε παιδιού. Το µεγάλο εύρος του παιχνιδιού, παράλληλα, υποδεικνύει ότι πρέπει να
είµαστε ευέλικτοι ως προς την ταξινόµηση, έχοντας πάντα υπόψη ότι πολλές φορές
συνυπάρχουν περισσότερα από ένα είδη παιχνιδιού ταυτόχρονα (Meire, 2007).
Οι περισσότερες προσπάθειες ταξινόµησης διαχωρίζουν το παιχνίδι εξελικτικά, ανάλογα µε την ηλικία και το
αντίστοιχο αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού. Ο Jean Piaget υπήρξε από τους πρώτους θεωρητικούς που έκανε τη
διάκριση µεταξύ του παιχνιδιού εξάσκησης, του συµβολικού παιχνιδιού και το παιχνιδιού µε κανόνες (Piaget,
1951; Smith, 2001), µέσω της παρατήρησης. Από τότε, πολλοί θεωρητικοί διατύπωσαν διάφορες παραλλαγές
και εµπλούτισαν αυτό τον βασικού διαχωρισµό, όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα. Σηµαντική ήταν η
συµβολή του Vygotsky (1978), o οποίος έδωσε στο παιχνίδι κοινωνικό νόηµα. Η θεωρία της Ζώνης Επικείµενης
Ανάπτυξης (δεξιότητες που καταφέρνει το παιδί από µόνο τoυ και δεξιότητες που επιτυγχάνει µε το παιχνίδι µε
ικανούς συνοµηλίκους ή ενήλικες) αντιµετωπίζει το παιχνίδι ως κοινωνική αλληλεπίδραση που βοηθάει
παράλληλα το παιδί να εξελιχθεί σε γνωστικό επίπεδο.

Είδος Παιχνιδιού

Περιγραφή

Ηλικία

Εξερευνητικό
παιχνίδι / παιχνίδι
µε αντικείµενα /
αισθητηριακό
παιχνίδι

Τα πολύ µικρά παιδιά εξερευνούν αντικείµενα και καθώς
και το περιβάλλον γύρω τους (αγγίζουν, πιπιλίζουν,
πιέζουν, χτυπούν, πετούν).
Το αισθητηριακό παιχνίδι εµφανίζεται στις πρώτες
προσπάθειες του παιδιού να φάει µόνο του. Όσο
µεγαλώνει, υλικά όπως η πλαστελίνη, ο πηλός, η
µπογιά, το νερό, η άµµος, προστίθενται σε αυτό.
Χαρακτηριστικό του είναι ο επαναλαµβανόµενος
χαρακτήρας των ενεργειών.
Eκδηλώνει τον τρόπο µε τον οποίο το παιδί
αναπτύσσεται νοητικά. Με την επαφή του µε τα
αντικείµενα γνωρίζει τα χαρακτηριστικά τους και
δηµιουργεί σχέσεις αιτίου-αποτελέσµατος (π.χ. ρίχνει
επαναλαµβανόµενα µία µπάλα από το τραπέζι στο
πάτωµα). Το συνοδεύει η αίσθηση της απόλαυσης και το
ενδιαφέρον του παιδιού δεν εστιάζεται στον αντικείµενο,
π.χ. στην µπάλα, αλλά στην πράξη. Το αποτέλεσµα
έρχεται παρεµπιπτόντως. Πολλοί ενήλικες δεν εκτιµούν
την εξερευνητική του φύση και το µυστήριο που
εµπεριέχει. Όµως η εκπαιδευτική και αναπτυξιακή του
αξία είναι ανεκτίµητη. Το εξερευνητικό παιχνίδι είναι η
βάση για να εµπλακεί αργότερα το παιδί στο
διαχειριστικό και στο κατασκευαστικό παιχνίδι και επίσης
σε ό,τι δηµιουργικό και προσανατολισµένο στο έργο και
όχι στο αποτέλεσµα (Bozena, 2007).

0-2,5 ετών

Κατασκευαστικό
Παιχνίδι

Χρησιµοποιούνται αντικείµενα µε σκοπό να
κατασκευαστεί ή να δηµιουργηθεί κάτι. Επιµέρους
στοιχεία χωρίς νόηµα τοποθετούνται µαζί σε ένα σύνολο
που έχει νόηµα.

2,5 ετών
και άνω

Παιχνίδι
δραµατοποίησης
(µοναχική µίµηση)

Πολλά µικρά παιδιά περνούν πολύ χρόνο παίζοντας
παιχνίδια φαντασίας µόνα τους. Επινοούν σενάρια και
παίζουν πολλούς ρόλους µαζί. Παιχνίδια ή αντικείµενα,
π.χ. κούκλες, αυτοκίνητα, φιγούρες δράσης, συχνά
υποστηρίζουν αυτό το είδος του παιχνιδιού. Όσο
µεγαλώνουν, τα παιδιά δηµιουργούν ολόκληρους
κόσµους, συχνά χρησιµοποιώντας µικρά αντικείµενα ή
µινιατούρες (World play-Bozena, 2007) . Σε αυτή τη
φάση περισσότερα παιδιά από ένα παίζουν παράλληλα
ενώ βρίσκονται στον ίδιο χώρο, χωρίς όµως να έχουν
κάποια επικοινωνία µεταξύ τους ακόµα. Οι θεωρητικοί
δεν συµφωνούν ως προς το κατά πόσο διαχωρίζεται το
παιχνίδι µίµησης από το παιχνίδι γενικότερα, µε τους
περισσότερους να πιστεύουν ότι η µίµηση είναι
ενδογενής στο παιχνίδι.

3-8 ετών

Είδος Παιχνιδιού

Περιγραφή

Ηλικία

Αισθησιο-κινητικό
παιχνίδι /
Λειτουργικό
παιχνίδι
(Fjortoft, 2004)

Ξεκινά όταν τα βρέφη ανακαλύπτουν ότι µπορούν να
κάνουν τα αντικείµενα να κινούνται (π.χ. όταν κυλούν µία
µπάλα).
Περιλαµβάνει το έντονο σωµατικό παιχνίδι, µία µοναδική
µορφή του κοινωνικού παιχνιδιού, πιο δηµοφιλή στα
αγόρια. Αφορά συµπεριφορές πάλης µέσω παιχνιδιού,
η οποία συχνά ερµηνεύεται λανθασµένα ως
επιθετικότητα από τους ενήλικες.
Τα νήπια εµπλέκονται σε έντονη σωµατική
δραστηριότητα, δοκιµάζοντας τα όρια της δύναµής τους,
τρέχοντας, σκαρφαλώνοντας, γλιστρώντας και
πηδώντας, κάνοντας τραµπάλα ή/και τσουλήθρα,
σκαρφαλώνοντας ατοµικά ή σε οµάδες. Αναπτύσσονται
έτσι δεξιότητες αδρής κινητικότητας. Το παιχνίδι αυτού
του είδους εξελίσσεται αυθόρµητα σε παιχνίδια µε
επινοηµένους κανόνες.

3-8 ετών

Συµβολικό παιχνίδι

Τα παιδιά υποκρίνονται ότι µία πράξη ή ένα αντικείµενο
έχει νόηµα διαφορετικό από το πραγµατικό. Για
παράδειγµα, όταν ένα παιδί κάνει κυκλικές κινήσεις µε τα
χέρια του, λέει «µπιπ µπιπ» και µοιράζει κοµµατάκια
χαρτί, υποκρίνεται ότι στρέφει το τιµόνι, ότι πατάει το
κλάξον και ότι µοιράζει εισιτήρια λεωφορείου. Αν οι
πράξεις αυτές είναι επαρκώς ενοποιηµένες µπορούµε να
πούµε ότι το παιδί παίζει ένα «παιχνίδι ρόλων»
(υποκρινόµενο, σε αυτή την περίπτωση, τον οδηγό
λεωφορείου). Αν δύο ή περισσότερα παιδιά
εµπλέκονται στο παιχνίδι ρόλων, το παιχνίδι γίνεται
«κοινωνικό-δραµατικό».

3 ετών και άνω

Κοινωνικό δραµατοποιηµένο
παιχνίδι /
Συντροφικό
παιχνίδι

Παιχνίδι προσποίησης µε τους συνοµηλίκους. Τα παιδιά
αναλαµβάνουν κοινωνικούς ρόλους και επινοούν όλο
και πιο περίπλοκα αφηγηµατικά σενάρια, µε τα οποία
αλληλεπιδρούν µε φίλους σε µικρές οµάδες.
Ανταλλάσσουν σκέψεις και συναισθήµατα.

3-6 ετών

Παιχνίδι µε Κανόνες
/ Συνεργατικό
παιχνίδι

Τα παιδιά ξεκινούν επίσηµα να παίζουν παιχνίδια σε
κοινωνικές οµάδες. Αυτά τα παιχνίδια έχουν σταθερούς,
προκαθορισµένους κανόνες, π.χ. τράπουλα,
επιτραπέζια, ποδόσφαιρο. Αναλαµβάνουν ρόλους,
µοιράζονται συναισθήµατα και σκέψεις.

5 ετών και πάνω

Παιχνίδι µε
Επινοηµένους
Κανόνες

Τα παιδιά αρχίζουν να επινοούν τα δικά τους παιχνίδια
και τροποποιούν τους κανόνες των παραδοσιακών
παιχνιδιών στις δικές τους αυτο-οργανωµένες οµάδες.

5-8 ετών

(Hewes, 2007; Van der Kooj, 2007; Bozena, 2007; Fjortoft, 2004; Smilansky, 1968)

Η αλληλεπίδραση στο παιχνίδι
Ένας άλλος διαχωρισµός που µπορεί να γίνει, πέρα από τις δεξιότητες που καλλιεργούνται σε κάθε
αναπτυξιακό στάδιο, είναι σε οµαδικό και µοναχικό. Η εξέλιξη του παιχνιδιού αφορά και την ένταξη
του παιδιού σε µία οµάδα, όσο η ηλικία του προχωρά, αφού το παιδί από το µοναχικό παιχνίδι, όπως
είδαµε και παραπάνω, περνά στο συνεργατικό. Πιο αναλυτικά, τα είδη του παιχνιδιού βάσει της
αλληλεπίδρασης µε τους συνοµηλίκους είναι τα ακόλουθα:
• Μοναχικό παιχνίδι: Το παιδί παίζει µόνο του.
• Παιχνίδι παρατήρησης: Το παιδί παρακολουθεί τους άλλους να παίζουν χωρίς να συµµετέχει.
• Παράλληλο παιχνίδι: Το παιδί παίζει δίπλα δίπλα µε ένα άλλο παιδί, συχνά µε παρόµοια υλικά, αλλά χωρίς να
υπάρχει αλληλεπίδραση.
• Συσχετιστικό παιχνίδι: Τα παιδιά αρχίζουν να παίζουν µαζί, αλληλεπιδρώντας το ένα µε το άλλο, εµπλεκόµενα
στις ίδιες δραστηριότητες, παίζοντας τα ίδια παιχνίδια ή µιµούµενα το ένα το άλλο.
• Συνεργατικό παιχνίδι: Τα παιδιά αλληλεπιδρούν το ένα µε το άλλο, δρουν εκ περιτροπής, µοιράζονται και
αποφασίζουν τι θα παίξουν. Συνεργάζονται, αναπτύσσουν και διαπραγµατεύονται ιδέες.
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι διαχωρισµοί που έχουν γίνει είναι περισσότερο εργαλεία, που µας βοηθούν να
αναγνωρίσουµε και να υποβοηθήσουµε τις πολλαπλές πτυχές του παιχνιδιού. Τα διαφορετικά στάδια
αλληλοδιαπλέκονται όσο το παιδί µεγαλώνει, και κάθε είδος προσλαµβάνει στοιχεία του άλλου. Επίσης, σε µία
περίοδο παιχνιδιού µπορούµε να παρατηρήσουµε διαφορετικές µορφές του, χωρίς να είναι σαφής ο διαχωρισµός
µεταξύ τους. Για παράδειγµα, τα παιδιά προσποιούνται πως είναι χτίστες (παιχνίδι προσποίησης), ενώ
κατασκευάζουν έναν πύργο (κατασκευαστικό παιχνίδι), σε µία οργανωµένη οµάδα (συνεργατικό παιχνίδι).
Παροµοίως, τα βρέφη µπορεί να παίξουν κούκου-τσα (κοινωνικό παιχνίδι) ενώ εξερευνούν ένα κοµµάτι ύφασµα
(εξερευνητικό παιχνίδι).
Έτσι, παρότι η έρευνα έχει διαχωρίσει σε πάρα πολλά είδη το παιχνίδι, καλό είναι να µην ξεχνάµε την
πολύπλευρη φύση του, που µπορεί να συγκεράζει ταυτόχρονα πολλά διαφορετικά στοιχεία. Ενώ τα παιδιά
δείχνουν προτίµηση για κάποιο είδος παιχνιδιού, είναι σηµαντικό να έχουν εµπειρίες από όλα τα είδη, τα οποία
θα τα υποστηρίξουν στη µάθηση και στην ανάπτυξή τους.
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Ο ρόλος του
παιχνιδιού
στην ανάπτυξη
του παιδιού

Για τη προαγωγή του παιχνιδιού στην παιδική ηλικία
και τη διασφάλιση του δικαιώµατος των παιδιών στο παιχνίδι

Ο ρόλος του παιχνιδιού
στην ανάπτυξη του παιδιού

Το παιχνίδι είναι τόσο φυσική διαδικασία για τα παιδιά όσο και η ίδια τους η ανάπτυξη. Η σχέση
του παιδιού µε το παιχνίδι είναι αµφίδροµη: όσο το παιδί παίζει αναπτύσσει δεξιότητες και όσο
αναπτύσσεται βελτιώνει το παιχνίδι του. Πώς όµως και σε ποιους τοµείς βοηθά το παιχνίδι στην
ανάπτυξη του παιδιού;
Με το παιχνίδι τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να βιώσουν πληθώρα συναισθηµάτων, να δηµιουργήσουν την
προσωπική τους αβεβαιότητα και αµφιβολία, να έχουν την εµπειρία του απροσδόκητου, να ανταποκριθούν σε
νέες καταστάσεις, να διαµορφώσουν φιλίες και να προσκολληθούν σε ενήλικες και σε τοποθεσίες, και τελικά να
προχωρήσουν στη βασικότερη αναπτυξιακό δεσµό, που είναι η ισορροπηµένη αίσθηση του εαυτού τους και η
δηµιουργία ταυτότητας, µε την τελευταία διεργασία να ολοκληρώνεται, τελικά, στην εφηβεία (Gleave & ColeHamilton, 2012).
Το παιχνίδι, σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της οµαλής ανάπτυξης του
παιδιού (Hewes, 2007). Με το παιχνίδι το παιδί µαθαίνει να εργάζεται και να αγαπά, αλλά και να δοµεί την
αυτοεκτίµησή του (Υouell, 2008). Ειδικότερα, το µη δοµηµένο παιχνίδι έχει διαπιστωθεί ότι βοηθά τα παιδιά να
αναπτυχθούν σε όλους τους επιµέρους τοµείς: σωµατικά, κινητικά, γνωστικά και κοινωνικά. (Frost, Wortham,
Reifel, 2012; Community Health and the Built Environment Project Team, 2011). Όταν τα παιδιά δεν έχουν την
ευκαιρία να παίξουν πολύ και ποιοτικά, η ανάπτυξη αναστέλλεται και προχωρά µε ελλείµµατα (Υouell, 2008).

Σωµατική/Κινητική Ανάπτυξη
Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων τα βρέφη και τα νήπια ακολουθούν τον πιο
γρήγορο ρυθµό ανάπτυξης. Τo βάρος τους τριπλασιάζεται και το ύψος τους υπερδιπλασιάζεται.
Η ανάπτυξη έχει ως αφετηρία το πάνω µέρος του σώµατος, το κεφάλι, και προχωρά προς τα
κάτω. Μέχρι το τέλος της ηλικίας των 2 ετών το παιδί έχει κατακτήσει πλήρεις δεξιότητες
κίνησης, οι οποίες είναι, σε γενικές γραµµές, δύο ειδών:
∆εξιότητες αδρής κινητικότητας: Μεγάλες κινήσεις του σώµατος που αναπτύσσονται από νωρίς
(κλοτσιές, τεντώµατα, κινήσεις κατά το µπουσούληµα, κύλισµα, µικρά βήµατα, περπάτηµα, τρέξιµο,
πήδηµα, σκαρφάλωµα).
∆εξιότητες λεπτής κινητικότητας: Είναι αποτέλεσµα της κατάκτησης του ελέγχου των βραχιόνων και
των χεριών. Αφορούν συνδυασµό συγκεκριµένων ικανοτήτων. Η πρώτη δεξιότητα αφορά το κράτηµα ενός
αντικειµένου και συνεχίζει στην ανάπτυξη λεπτών λαβών και στην επιδέξια χρήση των χεριών και των
δαχτύλων.
Ο τύπος του παιχνιδιού που συνδέεται µε τις δεξιότητες αυτές αφορά το εξερευνητικό παιχνίδι/παιχνίδι µε
αντικείµενα/αισθητηριακό παιχνίδι µε το οποίο τα παιδιά πρώτα εξερευνούν τα αντικείµενα και έπειτα
παίζουν. Η εξερεύνηση αυτή γίνεται αρχικά µε το στόµα και τη γλώσσα, και έπειτα µε το να το κοιτούν
απλά και να το πετούν µακριά. Με τους αρχικούς αυτούς χειρισµούς, αρχίζουν να αναπτύσσουν τις λεπτές
τους κινήσεις και το συντονισµό χεριού-µατιού και έπειτα, όταν και οι υπόλοιπες κινητικές δεξιότητες έχουν
αναπτυχθεί, τα παιδιά µε το παιχνίδι εξασκούνται σε αυτές.
Στη νηπιακή ηλικία επιτυγχάνεται ο καλύτερος συντονισµός του σώµατος, η επίγνωση των σωµατικών
κινήσεων και ο συνδυασµός κίνησης και αντίληψης. Επίσης, αναπτύσσεται η επίγνωση του χώρου, των
διαφορετικών κατευθύνσεων και του ρυθµού.

Τι µπορούµε να κάνουµε για να προωθήσουµε το κινητικό
παιχνίδι κατά τη βρεφική ηλικία:
• Να επιδιώκουµε τα βρέφη να δοκιµάζουν διαφορετικές, αναπτυξιακά κατάλληλες, ενεργητικές θέσεις, όπως
να είναι ξαπλωµένα στην κοιλιά και όχι να βρίσκονται συνεχώς δεµένα σε καθισµατάκια τύπου ριλάξ.
• Να παρέχουµε ποικιλία κατάλληλων αντικειµένων και υλικών ώστε να διευρύνουµε τις εµπειρίες τους.
• Nα διασφαλίζουµε ότι όλα τα παιχνίδια είναι ασφαλή και κατάλληλα για παιδιά.
• Να τα ενθαρρύνουµε να δοκιµάζουν καινούργιες κινητικές δραστηριότητες όπως το να
σηκώνονται, να σέρνονται, να κυλούν.
• Να τους παρέχουµε συχνές ευκαιρίες να βρίσκονται σε φυσικό περιβάλλον.
• Να εκµεταλλευόµαστε καθηµερινές δραστηριότητες όπως το φαγητό, το µπάνιο, το
ντύσιµο ως ευκαιρίες για παιχνίδι και αλληλεπίδραση, µε την
εξερεύνηση του σώµατος και του περιβάλλοντος, π.χ. αισθητηριακό
παιχνίδι µε τις διαφορετικές υφές του φαγητού, τραγούδια µε τα µέρη
του σώµατος, παιχνίδια αλληλεπίδρασης µε τον γονιό.
• Να αποφεύγουµε την επαφή των βρεφών µε τις οθόνες (τηλεόραση,
tablet, κινητά τηλέφωνα) µέχρι την ηλικία των 2 ετών.

Τι µπορούµε να κάνουµε για να προωθήσουµε το κινητικό
παιχνίδι κατά τη νηπιακή ηλικία:
• Nα διασφαλίζουµε ότι τα παιδιά έχουν αρκετές ευκαιρίες να εµπλακούν σε σωµατικό/κινητικό παιχνίδι.
• Να προσπαθήσουµε το ελεύθερο παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους να είναι σταθερό µέρος της καθηµερινότητας
των παιδιών.
• Να διασφαλίζουµε ότι το εξωτερικό περιβάλλον εµπεριέχει ευκαιρίες για εξάσκηση όλων των τύπων των
κινητικών δεξιοτήτων.
• Να τους παρέχουµε συχνές ευκαιρίες να βρίσκονται σε φυσικό περιβάλλον.
• Να τα ενθαρρύνουµε να δοκιµάζουν καινούργιες κινητικές δραστηριότητες.
• Να περιορίσουµε την παρακολούθηση της τηλεόρασης και την απασχόληση σε tablet, κινητά τηλέφωνα και
άλλου τύπου οθόνες, και να την αντικαταστήσουµε µε παιχνίδι έξω.

Γνωστική Ανάπτυξη
Όπως η σωµατική και η κινητική ανάπτυξη, έτσι η γνωστική ανάπτυξη στα βρέφη και στα νήπια γίνεται µε πολύ
γρήγορους ρυθµούς. Σύµφωνα µε τον Piaget (1951) η νοηµοσύνη κατά τη βρεφική ηλικία εξαρτάται από τις
αισθήσεις και τις σωµατικές ικανότητες, και γι αυτό το λόγο χαρακτηρίζει την αντίστοιχη αναπτυξιακή περίοδο ως
αισθησιοκινητική. Οι αντίστοιχες δραστηριότητες παιχνιδιού, συνεπώς, εστιάζονται στις αισθήσεις και
διαφοροποιούνται ανάλογα µε την ικανότητα του παιδιού να χειρίζεται το σώµα του και τα υλικά.
Το παιχνίδι σε αυτή την ηλικία ωφελεί όλες τις γνωστικές διαδικασίες που αναπτύσσονται. Αρχικά, τα πρώτα
παιχνίδια µίµησης και δραµατοποίησης του παιδιού απαιτούν τη µονιµότητα του αντικειµένου, δηλαδή την
ικανότητα το παιδί να θυµάται ένα αντικείµενο όταν αυτό δεν είναι ορατό. Τα προ-συµβολικά παιχνίδια τα
διαδέχονται τα συµβολικά, πρώτα µοναχικά και έπειτα µε τη συµµετοχή και άλλων παιδιών. Όσο οι ηλικίες
προχωρούν και µέχρι την ηλικία των 7 ετών, τα παιδιά διευρύνουν την ικανότητα της συµβολικής τους σκέψης,
και αποκτούν τις πρώτες τους ικανότητες για λογικούς συλλογισµούς και για δηµιουργικές νοητικές πράξεις. Στο
παιχνίδι πλέον συµµετέχει η φαντασία και η δηµιουργικότητα. Χρησιµοποιούνται οι εικόνες που τα παιδιά έχουν
δηµιουργήσει στο µυαλό τους για να αναπαραστήσουν µια προηγούµενη εµπειρία, διαδικασία που αποτελεί
µορφή αφηρηµένης σκέψης. Παράλληλα, αναπτύσσεται και η γλώσσα, η διαµόρφωση της οποίας αλληλεπιδρά
µε το παιχνίδι. Τα παιδιά µαθαίνουν να κάνουν ερωτήσεις και να απαντούν σε αυτές, και διαµορφώνουν ένα
προσωπικό λεξιλόγιο ώστε να εκφράσουν ό,τι κάνουν (Cecchini, 2015).
Σε ο,τι αφορά το παιχνίδι στη φύση, έχει διαπιστωθεί από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ότι ο
ανακαλυπτικός και εξερευνητικός χαρακτήρας του είναι πολύτιµος για τη σφαιρική ανάπτυξη του παιδιού. Είναι
σηµαντικό να ενθαρρύνουµε τα παιδιά να εξερευνήσουν τη φύση σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντά τους.

Εξελικτικά στάδια του συµβολικού παιχνιδιού και παραδείγµατα
Σταδια Συµβολικού Παιχνιδιού

Παραδείγµατα παιχνιδιού

Προ-συµβολικό παιχνίδι
Αισθησιοκινητικό παιχνίδι, 2-12 µηνών
Μη λειτουργικό παιχνίδι, 9-12 µηνών
Οι ιδιότητες του αντικειµένου ελκύουν το παιδί.
Το παιδί κατανοεί πώς να χρησιµοποιεί ένα
αντικείµενο.

Το παιδί εξερευνά αντικείµενα και
παιχνίδια (αθύρµατα).
Το παιδί σηκώνει ένα αντικείµενο και
το αφήνει να πέσει.
Το παιδί βάζει στο στόµα του ένα κουτάλι
ή βάζει ένα τηλέφωνο στο αυτί του.

Συµβολικό παιχνίδι, Στάδιο 1 (13-19 µηνών)
Το παιδί παίζει µε παιχνίδια οικειοθελώς.
Το παιδί µιµείται δραστηριότητες άλλων προσώπων
ή αντικειµένων.

Το παιδί προσποιείται ότι κοιµάται.
Το παιδί προσποιείται ότι τρώει ή πίνει.
Το παιδί προσποιείται ότι σκουπίζει το πάτωµα.
Το παιδί προσποιείται ότι ταΐζει µία κούκλα.
Το παιδί ανακαλύπτει τις λειτουργίες ενός
παιχνιδιού.

Συµβολικό παιχνίδι, Στάδιο 2 (19-24 µηνών)
Το παιδί προεκτείνει το συµβολισµό πέρα από το
σώµα του.
Το παιδί συµπεριλαµβάνει άλλους αποδέκτες
δράσης.
Το παιδί µιµείται δραστηριότητες άλλων, όπως ζώα,
οχήµατα κ.λπ.

Το παιδί συνδυάζει δύο ή περισσότερα παιχνίδια.
Το παιδί εκτελεί δραστηριότητες προσποίησης µε
διάφορα αντικείµενα (πιάτο, κουτάλι, κούπα).
Το παιδί παίζει µε παιχνίδια, µε κατάλληλους
ήχους (αυτοκίνητο, αεροπλάνου).
Το παιδί κρατά το τηλέφωνο κοντά στο αυτί του
και πιέζει τα πλήκτρα.

Τι µπορούµε να κάνουµε για να προωθήσουµε
το συµβολικό παιχνίδι:
0-1 ετών

• Να µιλάµε και να τραγουδάµε στο παιδί, κάτι που προωθεί την αµοιβαία επικοινωνία. Ανταποκρινόµαστε στις
φωνές του βρέφους και ενθαρρύνουµε το µωρό να συνεχίσει να επικοινωνεί.
• Να αναφερόµαστε και να µιµούµαστε τους ήχους του περιβάλλοντος (ζώα, οχήµατα κ.λπ.).
• Από το δεύτερο µισό του πρώτου χρόνου να τους διαβάζουµε απλά βιβλία και να συζητάµε τις εικόνες τους µαζί
τους για να το βοηθάµε να εξοικειωθεί µε τα βιβλία. Το παιδί εµπλέκεται µε το να κοιτάζει τα βιβλία και να
ταυτοποιεί τους ήχους των λέξεων.

1-2 ετών

• Να παίζουµε παιχνίδια µίµησης.
• Να τραγουδάµε στα παιδιά και να συνδυάζουµε το τραγούδι µε κινήσεις.
• Να παρέχουµε υλικά διαφορετικών χρωµάτων, σχηµάτων, µεγεθών και υφής.
• Να µιλάµε στο παιδί για γεγονότα που συµβαίνουν, πράγµατα που βλέπει σε έναν περίπατο ή ανθρώπους
πουγνωρίζει.

2-3 ετών

• Να παρέχουµε ευκαιρίες για παιχνίδια ρόλων. Τα παιδιά αναπαριστούν µία σειρά θεµάτων όπως να στήνουν ένα
κατάστηµα ή να επισκέπτονται έναν φίλο.
• Να παίζουµε µε φαντασία µαζί µε το παιδί και αναπαριστούµε ιστορίες που αναπτύσσουν τη φαντασία τους.
• Να παρέχουµε κατάλληλα υλικά που ευνοούν τη φαντασία και το παιχνίδι ρόλων, όχι όµως µόνο πιστά
αντίγραφα «πραγµατικών» αντικειµένων.
• Να επιτρέπουµε στα παιδιά να παίζουν µε αληθινά, καθηµερινά αντικείµενα, εφόσον είναι ασφαλή, π.χ.
κατσαρόλες, ξύλινες κουτάλες, τάπερ, µικρές σκούπες κ.ά.
• Να φέρνουµε τα παιδιά σε τακτική επαφή µε τη φύση.

4-7 ετών

• Να διασφαλίσουµε ότι τα παιχνίδια και τα υλικά που παρέχουµε στα παιδιά τούς προκαλούν το ενδιαφέρον και
τα εξασκούν στην επίλυση προβληµάτων.
• Να παρέχουµε «ανοικτά» υλικά που ευνοούν τη φαντασία, π.χ. υφάσµατα, χαρτόκουτα, τουβλάκια, πλαστελίνες κ.ά.
• Να παρέχουµε ευκαιρίες στα παιδιά να εµπλέκονται στα δραµατικά παιχνίδια που προωθούν τη συνεργασία και
τη διαπραγµάτευση.
• Να έχουµε διαθέσιµα υλικά που ενθαρρύνουν την αναπαράσταση µέσω κατασκευής.
• Να παρέχουµε καλλιτεχνικά υλικά που ενθαρρύνουν την έκφραση ιδεών µέσω καλλιτεχνικών εµπειριών.
• Να προσφέρουµε ευκαιρίες για απλά παιχνίδια, που συµπεριλαµβάνουν απλούς κανόνες που τα νήπια µπορούν
να ακολουθήσουν.
• Να δίνουµε καθηµερινά ευκαιρίες για δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους. Το παιχνίδι σε εξωτερικούς
χώρους έχει βρεθεί πως ενισχύει την εξερεύνηση, την εφευρετικότητα, αλλά και την επίλυση προβληµάτων.
• Να φέρνουµε συχνά τα παιδιά σε επαφή µε τη φύση.

Γλωσσική Ανάπτυξη
Η γλωσσική ανάπτυξη στα βρέφη αρχίζει από πολύ νωρίς. Ήδη, από 4 ηµερών, ένα βρέφος είναι ικανό να
διακρίνει διαφορετικές γλώσσες. Από 2 µηνών αρχίζει να αναπτύσσει ήχους µε νόηµα που η µητέρα µπορεί να
ξεχωρίσει, µέχρι την ηλικία των 13 µηνών οπότε και χρησιµοποιεί τις πρώτες του λέξεις. Το βρέφος µε το παιχνίδι
αναπτύσσει το λεξιλόγιό του, και µέχρι δύο ετών να φτάνει στις 200 λέξεις. Αρχίζει να παίζει µε τους ήχους που
είναι σε θέση να παράγει από πολύ νωρίς και 2 ετών βάζει την οµιλία στα παιχνίδια µίµησης. Ο λόγος του είναι
τηλεγραφικός και σιγά σιγά εµπλουτίζεται, για να φτάσει στην προσχολική ηλικία όπου πλέον εµπλέκεται σε
προ-γραφικές και προ-αναγνωστικές δραστηριότητες. Τότε τα γλωσσικά παιχνίδια γίνονται ακόµα πιο πλούσια.

Τι µπορούµε να κάνουµε για να βοηθήσουµε τα γλωσσικά παιχνίδια στα βρέφη:
• Να κατανοήσουµε την ανάγκη τους να είµαστε ενεργός συνοµιλητής.
• Να δίνουµε την αµέριστη προσοχή µας στο παιδί, χωρίς να µας αποσπούν την η τηλεόραση, το κινητό κ.ά.
• Να εκµεταλλευόµαστε αφορµές για συζήτηση συχνά κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Να χρησιµοποιούµε τα
γεγονότα που γίνονται για να µιλάµε στο παιδί.
• Να µιλάµε στο βρέφος σαν αυτό να καταλαβαίνει. Να χρησιµοποιούµε έναν ενθουσιώδη τόνο όταν µιλάµε
µαζί του.
• Να διασφαλίσουµε ότι ανταποκρινόµαστε στις προσπάθειες του βρέφους να επικοινωνήσει.
• Nα ξεκινούµε συζητήσεις µε τα νήπια και να τους δίνουµε χρόνο να εκφραστούν.
• Να µη µας απασχολεί η έλλειψη ακρίβειας της γλώσσας των νηπίων.
• Να διασφαλίσουµε ότι το βρέφος νιώθει ότι το έχουµε καταλάβει ακόµα κι όταν δυσκολεύεται να
προφέρει τις λέξεις.
• Να διαβάζουµε στο βρέφος συχνά.
• Να δείχνουµε ενδιαφέρον όταν ασχολούµαστε µε βιβλία.
• Να κάνουµε την εµπειρία της ανάγνωσης ευχάριστη.
• Να µιλάµε στο παιδί για το βιβλίο δείχνοντάς του τις εικόνες και εξηγώντας του παράλληλα.
• Να κατονοµάζουµε τα αντικείµενα στα βιβλία µε εικόνες.
• Να αποφεύγουµε την επαφή των βρεφών µε τις οθόνες (τηλεόραση, tablet, κινητά τηλέφωνα) µέχρι την
ηλικία των 2 ετών.
Τι µπορούµε να κάνουµε για να βοηθήσουµε τα γλωσσικά παιχνίδια στα νήπια:
• Να διασφαλίζουµε ότι τα παιδιά µιλούν τουλάχιστον τον µισό χρόνο σε σχέση µε τον/την εκπαιδευτικό.
• Να δίνουµε τακτικές ευκαιρίες στα παιδιά να εξασκούνται στο διάλογο.
• Να περιγράφουµε τι κάνουν τα παιδιά όταν εµπλέκονται σε δραστηριότητες. Αυτό µας επιτρέπει να τους
διδάσκουµε καινούργιο λεξιλόγιο και συντακτικές δοµές, αλλά µας βοηθάει και να είµαστε
λιγότερο κατευθυντικοί στο παιχνίδι τους.
• Να χρησιµοποιούµε λέξεις για να βοηθήσουµε τα
παιδιά να κατανοήσουν καινούργιες έννοιες.

Κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη
Η ανάπτυξη της κοινωνικότητας είναι έµφυτη ανάγκη των βρεφών. Τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής τους
αναπτύσσουν µία σχέση προσκόλλησης µε τους φροντιστές τους, που τα βοηθάει να αποκτήσουν την αίσθηση
του εαυτού τους, η οποία συµπεριλαµβάνει την αυτό-αναγνώριση και τον αυτο-έλεγχό. Η ποιότητα αυτού του
ισχυρού δεσµού προσκόλλησης επηρεάζει τις µετέπειτα κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσει το παιδί, την
προσαρµογή του στον παιδικό σταθµό και την ποιότητα του παιχνιδιού του. Αν η προσκόλληση βιώνεται ως
ασφαλής, το παιδί εµφανίζει πιο σταθερή δέσµευση στο παιχνίδι και πιο εξελιγµένη ποιότητα παιχνιδιού.
Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τα παιδιά αναπτύσσουν κοινωνικές αλλά και συναισθηµατικές δεξιότητες.
Ερευνητές, όπως οι Smilansky and Shefatya (1990), υποστηρίζουν ότι η ικανότητα ενός παιδιού να µαθαίνει στο
σχολικό περιβάλλον εξαρτάται από την ευκολία του να σχετίζεται µε τους συνοµήλικους και τους ενήλικες. Το
ελεύθερο παιχνίδι αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της κοινωνικής και συναισθηµατικής ανάπτυξης του παιδιού,
καθώς επιτρέπει στα παιδιά:
• Να εξασκήσουν τη λεκτική αλλά και εξω-λεκτική επικοινωνία τους, µε το να διαπραγµατεύονται ρόλους, να
διεκδικούν τη συµµετοχή τους στο παιχνίδι άλλων παιδιών και να κατανοούν τα συναισθήµατα των άλλων.
• Να ανταποκρίνονται στα συναισθήµατα των συµµαθητών τους, να περιµένουν τη σειρά τους στο παιχνίδι και να
µοιράζονται παιχνίδια και αντικείµενα.
• Να πειραµατίζονται µε διαφορετικούς ρόλους και να έρχονται σε επαφή µε τις ανάγκες και τις επιθυµίες των
άλλων.
• Να βιώνουν τις οπτικές γωνίες των άλλων µέσω της διαχείρισης διαφωνιών και συγκρούσεων.
Το παιχνίδι υποστηρίζει τη συναισθηµατική και ψυχολογική ανάπτυξη επειδή δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να
εκφράζουν και να κατανοήσουν τα δικά τους συναισθήµατα τους αλλά και των συνοµήλικων τους. Τα παιδιά
διδάσκονται ανεπιτήδευτα πολύτιµες συναισθηµατικές δεξιότητες, όπως να έχουν µια ρεαλιστική αντίληψη για τον
εαυτό τους, την ικανότητα να ρυθµίζουν τα συναισθήµατά τους και τον αυτοέλεγχο.
Το κοινωνικό παιχνίδι ξεκινάει από τη βρεφική ηλικία, όταν το νεογέννητο βρέφος χρησιµοποιεί το κοινωνικό
χαµόγελο ανταποκρινόµενο στην παρουσία του φροντιστή του και εξελίσσεται στη συνέχεια από την επαφή του
µε τους γονείς και τα άτοµα του περιβάλλοντός του. Αργότερα, αρχίζει να παίζει µε άλλα παιδιά, είτε είναι τα
αδέλφια του, είτε άλλα παιδιά που συναντά. Οι σύντροφοί του στο παιχνίδι το βοηθούν να εξασκήσει τις
δεξιότητες που έχει κατακτήσει.

Στη νηπιακή ηλικία, η κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών διανθίζεται από άλλες κοινωνικές δεξιότητες, όπως η
καλλιέργεια της αυτοεκτίµησης, η συναισθηµατική αυτορρύθµιση και η ενσυναίσθηση (να µάθουν τα παιδιά να
µπαίνουν στη θέση του άλλου). Επίσης είναι πολύ σηµαντικές οι δεξιότητες επικοινωνίας, για την προσέγγιση των
άλλων παιδιών και την οµαλή συµµετοχή σε κοινωνικές οµάδες. Πλέον τα παιδιά συνειδητά συµπεριλαµβάνουν
άλλους στο κοινωνικό παιχνίδι, αφού έχουν περάσει από τα στάδια του µοναχικού, του παράλληλου και του
έντονου «άγριου» σωµατικού παιχνιδιού (rough and tumble). Ανάλογα µε τη στιγµή, τα παιδιά µπορεί να
προτιµούν το κοινωνικό ή το µοναχικό παιχνίδι, και παρατηρείται αύξηση του εύρους στο οποίο εµπλέκονται τα
νήπια (Rubin, 2001).
Πώς µπορούµε να υποστηρίξουµε το κοινωνικό παιχνίδι στα βρέφη:
• Να εµπλεκόµαστε σε συχνές αλληλεπιδράσεις πρόσωπο µε πρόσωπο για να το φροντίσουµε, να του
µιλήσουµε και να ανταποκριθούµε στο χαµόγελο του βρέφους.
• Να ανταποκρινόµαστε στα βρέφη όταν δείχνουν δυσαρέσκεια και αναζητούν ανακούφιση και προσοχή.
• Να είµαστε τρυφεροί και σταθεροί σε περίπτωση που χρειάζεται να επιβάλουµε τα όρια.
• Να υποστηρίζουµε και να καθοδηγούµε το παιχνίδι µε συνοµηλίκους όταν χρειάζεται.
• Να αποφεύγουµε την επαφή των βρεφών µε τις οθόνες (τηλεόραση, tablet, κινητά τηλέφωνα) µέχρι την ηλικία
των 2 ετών.
Πώς µπορούµε να υποστηρίξουµε το κοινωνικό παιχνίδι στα νήπια:
• ∆ίνουµε την ευκαιρία στα παιδιά να αλληλεπιδρούν ένα προς ένα και σε µικρές οµάδες, ώστε να
ενθαρρύνουµε την ανάπτυξη σχέσεων και πρωτοβουλίας.
• ∆ιευκολύνουµε το παιχνίδι µε µεγάλη οµάδα παιδιών.
• Βοηθούµε τα παιδιά να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, που τα βοηθούν να λειτουργούν επαρκώς σε µία
οµάδα συνοµηλίκων.
• Συµµετέχουµε στο παιχνίδι των παιδιών για να γίνουµε πρότυπα µίµησης κοινωνικών δεξιοτήτων και
κατάλληλων συµπεριφορών παιχνιδιού.
• Παρέχουµε υλικά που είναι κατάλληλα για θεµατικά παιχνίδια, π.χ. µεγεθυντικό φακό για να κάνουν τους
εντοµολόγους ή τους ντετέκτιβ.
• ∆ιευρύνουµε το κοινωνικό-δραµατικό παιχνίδι προτείνοντάς τους ρόλους και ιδέες. Αποδεχόµαστε πως κάποια
επιθετικότητα ανάµεσα στα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι φυσιολογική.
• Παρεµβαίνουµε και προτείνουµε εναλλακτική αντίδραση όταν παρατηρούµε ότι τα παιδιά εµπλέκονται στα
παιχνίδια εκφράζοντας υπερβολική επιθετικότητα.

Ανάπτυξη της δηµιουργικότητας και της φαντασίας
H συµβολή του παιχνιδιού στη δηµιουργικότητα έχει υπογραµµιστεί από τον Sigmund Freud. Σύµφωνα µε τα
λεγόµενά του, «κάθε παιδί στο παιχνίδι συµπεριφέρεται ως ένας δηµιουργικός συγγραφέας, γιατί δηµιουργεί έναν
δικό του κόσµου, ή, καλύτερα, αναπροσαρµόζει τα πράγµατα στον κόσµο του µε τρόπο που τον ευχαριστεί […]
Ο δηµιουργικός συγγραφέας κάνει το ίδιο όπως το παιδί στο παιχνίδι. ∆ηµιουργεί έναν φανταστικό κόσµο τον
οποίο παίρνει στα σοβαρά, στον οποίο επενδύει ποσότητα συναισθηµάτων».
Το πλαίσιο του παιχνιδιού είναι ιδανικό για την υποστήριξη της δηµιουργικής σκέψης και της φαντασίας των
παιδιών, επειδή προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον. Η έρευνα υποστηρίζει ότι το παιχνίδι και η δηµιουργική
σκέψη είναι συσχετιζόµενες συµπεριφορές επειδή και οι δύο βασίζονται στην ικανότητα των παιδιών να
χρησιµοποιούν σύµβολα (Johnson, Christie, et al., 1999; Singer & Singer, 1998; Spodek & Saracho, 1998). Οι
Jerome και Dorothy Singer (1985, 1998) θεωρούν την ικανότητα για προσποίηση ουσιαστική, για να είναι σε
θέση το παιδί να δηµιουργεί εσωτερικές φαντασιώσεις, να κινητοποιεί την περιέργειά του και να µπορεί να
πειραµατίζεται µε εναλλακτικές αποκρίσεις σε διαφορετικές καταστάσεις. Αυτή η ικανότητα, η οποία αναπτύσσεται
στα πλαίσια του παιχνιδιού, ενισχύει τη δυνατότητα των παιδιών να δεσµευτούν µε επιτυχία σε νέες καταστάσεις.
Η δηµιουργική σκέψη µπορεί επίσης να θεωρηθεί ως δεξιότητα για την επίλυση προβληµάτων, που έχει τις ρίζες
της στο παιχνίδι. Όταν τα µικρά παιδιά χρησιµοποιούν τη φαντασία τους, είναι πιο δηµιουργικά, έχουν καλύτερη
επίδοση στις σχολικές εργασίες και αναπτύσσουν µία προσέγγιση επίλυσης προβληµάτων στη µάθηση (Dansky,
1980; Dansky & Silverman, 1973; Frost et al., 2001; Fromberg & Bergen, 1998; Pepler & Ross, 1981; Singer,
1973; Sutton-Smith, 1986).

Ο ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του φύλου
Στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, το φύλο προσλαµβάνει εξαιρετικά µεγάλες διαστάσεις ως σηµαντικό σύµβολο της
διαφοράς των παιδιών και µαζί µε την ηλικία αποτελεί κύριο διαφοροποιητικό παράγοντα σύµφωνα µε τον οποίο
συλλαµβάνουµε την έννοια «παιδιά». Το να γίνεις αγόρι ή κορίτσι δεν είναι ζήτηµα απλής απάντησης στα
βιολογικά χαρακτηριστικά, αλλά µία διαδικασία ανακάλυψης και αναµέτρησης µε τα στερεότυπα του φύλου. Στα
παιχνίδια µε κανόνες που παίζουν τα παιδιά, το φύλο έχει πολύ µεγάλη σηµασία ως σταθερό σηµείο αναφοράς
και µέρος της ταυτότητας (James, 2001).
Το δραµατικό παιχνίδι στο οποίο εµπλέκεται το παιδί, ήδη πριν από την ολοκλήρωση των 2 ετών, αποτελεί την
πρώτη πραγµατικά συλλογική δραστηριότητα και συνεισφέρει στην ανάπτυξη της κοινωνικότητάς του.
Επίσης, προκειµένου να µιµηθούν τα γεγονότα της καθηµερινής ζωής, χρειάζεται να κινητοποιήσουν
συγκεκριµένες πλευρές της σκέψης τους, όπως η αφαίρεση και η ερµηνεία, προκειµένου να ξεχωρίσουν τα
ουσιώδη χαρακτηριστικά του φαινοµένου που αναπαριστούν. Τα παιδιά δοµούν πρότυπα µε βάση ιδέες, έννοιες
και ουσιώδη χαρακτηριστικά (Thyssen, 2001).
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∆ιάθεση
για παιχνίδι

Για τη προαγωγή του παιχνιδιού στην παιδική ηλικία
και τη διασφάλιση του δικαιώµατος των παιδιών στο παιχνίδι

Γιατί η διάθεση για παιχνίδι
είναι σηµαντική για
το παιχνίδι;

Η διάθεση για παιχνίδι είναι ένα αναπόσπαστο µέρος του παιχνιδιού. Το περιβάλλον και τα
υλικά είναι σηµαντικά, αλλά η παιχνιδιάρικη διάθεση µεταµορφώνει την όποια
δραστηριότητα σε παιχνίδι. Η ενίσχυση της διάθεσης αυτής έχει πολλές ευεργετικές
επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Το παιχνίδι δεν αποτελεί µόνο συµπεριφορά, αλλά και τρόπο σκέψης και προσέγγισης των πραγµάτων. Πέρα από
τα αντικείµενα και το χώρο, αφορά κυρίως την επιθυµία να που έχει κάποιος να παίξει. Όπως έχουν υποστηρίξει
ερευνητές (Barrnet,1990; Bundy, 1996, Liebermann, 1965;1977), για να µπορέσει να παίξει ένα παιδί, θα πρέπει
να έχει την εσωτερική προδιάθεση ώστε να αντιληφθεί τη δραστηριότητα ως παιχνίδι. Είναι η διάθεση του παιδιού
που µετουσιώνει ό,τι κάνει, και καθορίζεται από το εσωτερικό κίνητρο καθώς και την ελευθερία στην αναστολή
της πραγµατικότητας.
∆ιάθεση για παιχνίδι (playfulness) ορίζεται ως η ικανότητα «να πλαισιωθεί ή να αναπλαισιωθεί µια κατάσταση µε
τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει στον εαυτό µας και ίσως και στους άλλους διασκέδαση, χιούµορ και χαρά»
(Barnett,2007).
Η διάθεση για παιχνίδι έχει συσχετιστεί µε την ικανότητα για επίλυση προβληµάτων, µε τη ρύθµιση του
συναισθήµατος, την ενίσχυση της δηµιουργικότητας και την αποτελεσµατική έκφραση συναισθηµάτων, και
αποτελεί την ουσία του παιχνιδιού (Barnett, 1991b; Bundy, 2001; Bundy et al., 2008; Lieberman, 1977;
Okimoto, Bundy, & Hanzlik, 2000; Singer & Rummo; 1973, Singer, at al., 1980).
Στον αντίποδα, έχει βρεθεί ότι τα παιδιά που δεν εµφανίζουν παιχνιδιάρικη διάθεση είναι υπερβολικά υπάκουα ή
υπερβολικά απείθαρχα, παρουσιάζουν εξάρτηση από τους ενήλικες και δεν αποζητούν νέες και «προκλητικές»
εµπειρίες. (Barnett, 1991)
Σύµφωνα µε τον Barnett (1991) και την Bundy (1993), η παιχνιδιάρικη διάθεση αποτελεί χαρακτηριστικό της
προσωπικότητας σε όλα τα παιδιά, αλλά ο βαθµός στον οποίο εκδηλώνεται είναι διαφορετικός σε κάθε παιδί, µε
τη δυνατότητα να µπορεί να καλλιεργηθεί και να ενισχυθεί.

Η Liebermann (1965;1966;1977) αναγνώρισε πέντε χαρακτηριστικά για να περιγράψει την παιχνιδιάρικη διάθεση:
• Σωµατικός αυθορµητισµός
• Γνωσιακός αυθορµητισµός
• Κοινωνικός αυθορµητισµός,
• Έκδηλη χαρά
• Αίσθηση του χιούµορ.
Ο σωµατικός αυθορµητισµός αφορά το βαθµό της κίνησης και του συντονισµού του παιδιού την ώρα του
παιχνιδιού.
O γνωσιακός αυθορµητισµός αφορά το εύρος της φαντασίας, την ικανότητα να υιοθετεί διαφορετικούς ρόλους και
να χρησιµοποιεί τα αντικείµενα µε µη συµβατικούς τρόπους. O κοινωνικός αυθορµητισµός αφορά την ικανότητα
να είναι το παιδί ευέλικτο στις σχέσεις µε τους άλλους και την επιθυµία του να ξεκινήσει το παιχνίδι µαζί µε άλλα
παιδιά, και η έκδηλη χαρά περιγράφει την ικανότητα του παιδιού να εκφράσει τη χαρά του και τον ενθουσιασµό
του την ώρα που παίζει.
Τέλος, η αίσθηση του χιούµορ αφορά την ικανότητα που έχει ένα παιδί να πειράζει τα άλλα παιδιά και να
αστειεύεται µαζί τους κατά τρόπο, όµως, που δεν προσβάλλει και εκλαµβάνεται ως χιούµορ.
Καθένα από τα παραπάνω µπορεί να αξιολογηθεί µε την παρατήρηση και να ενισχυθεί µε πολλούς και
διαφορετικούς τρόπους.
Μιλώντας για τη διάθεση για παιχνίδι είναι σηµαντικό να συµπεριλάβουµε και τις απόψεις και σκέψεις των παιδιών
για το παιχνίδι, που αρκετά συχνά έχουν αποκλειστεί. Σύµφωνα µε την έρευνα του King (1979) τα παιδιά
περιέγραψαν ως παιχνίδι (ανεξάρτητα από το περιεχόµενο) τις δραστηριότητες που είχαν τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:

1. Ξεκινούσαν µε δική τους πρωτοβουλία.
2. ∆εν ήταν κατευθυνόµενες.
3. Ήταν διασκεδαστικές.
4. Ήταν υπό τον έλεγχό τους.
5. ∆εν συµµετείχαν ενήλικες.

Τα ίδια τα παιδιά µπορεί να θεωρούν, για παράδειγµα,
ότι µια δραστηριότητα είναι παιχνίδι όταν γίνεται στο πάτωµα,
όταν συνοδεύεται από θετικά συναισθήµατα και όταν τα υλικά
είναι υλικά παιχνιδιού και όχι ακαδηµαϊκά. Επίσης οι οµαδικές
δραστηριότητες θεωρούνται «πιο πολύ παιχνίδι» από τις ατοµικές.
Ο καθορισµός µιας δραστηριότητας ως παιχνίδι σχετίζεται και µε το
περιβάλλον όπου τα παιδιά βιώνουν τη δραστηριότητα. Τα παιδιά
που βρίσκονταν σε περισσότερο παιδοκεντρικά και βασισµένα στο
παιχνίδι περιβάλλοντα αναγνώριζαν περισσότερες δραστηριότητες
ως παιχνίδι. Τα παιδιά που βρίσκονταν σε πιο δοµηµένα,
κατευθυνόµενα από τους ενήλικες περιβάλλοντα, έκαναν πιο
σαφή διαχωρισµό ανάµεσα στο τι είναι παιχνίδι και τι δεν είναι,
θεωρώντας ότι οι δραστηριότητες που δίνονταν από τους
παιδαγωγούς δεν ήταν παιχνίδι.

Πώς µπορούµε να ενισχύσουµε
την παιχνιδιάρικη διάθεση των παιδιών;
Για να έχει κάποιος παιχνιδιάρικη διάθεση πρέπει να διαθέτει ευέλικτη σκέψη, ικανότητα να ρισκάρει µε τη σκέψη
και µε τις πράξεις του, να δοκιµάζει, και να νιώθει άνετα µε το να κάνει σκέψεις πέρα από τα συνηθισµένα.
Γενικά η παιχνιδιάρικη διάθεση σχετίζεται µε την ικανότητά µας να προσαρµοζόµαστε σε νέες καταστάσεις και πιο
συγκεκριµένα µε την αντιµετώπιση αντιξοοτήτων, µε τη συναισθηµατική έκφραση και τη ρυθµιστική ικανότητα.
Έρευνες έχουν δείξει ότι η καλύτερη κατανόηση του τρόπου που τα παιδιά βλέπουν το παιχνίδια µπορεί να
βοηθήσει τους παιδαγωγούς στην υιοθέτηση της διάθεσης για παιχνίδι (Howard, J. & McInnes, K.,2013).
Συχνά οι παιδαγωγοί αλλάζουν και προσαρµόζουν κάποιες δραστηριότητες για να µοιάζουν πιο πολύ µε παιχνίδι
και λιγότερο µε δουλειά. Αυτές οι µετατροπές έδειξαν ότι τα παιδιά που βρίσκονται σε παιχνιδιάρικο περιβάλλον
συµπεριφέρονται διαφορετικά και η σχετική µε τη δραστηριότητα απόδοσή τους είναι καλύτερη ως προς το τελικό
αποτέλεσµα και το χρόνο. Είχαν, επίσης, µεγαλύτερο κίνητρο, ήταν περισσότερο συγκεντρωµένα και εµφάνισαν
λιγότερες επαναλαµβανόµενες συµπεριφορές. Ίσως το πιο σηµαντικό είναι ότι ο τρόπος αυτός βελτιώνει γενικά τη
συναισθηµατική τους κατάσταση.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι αν αλλάξουµε τον τρόπο που προσεγγίζουµε τα παιδιά σε έναν πιο παιχνιδιάρικο
θα καταφέρουµε από τη µία να κατακτούν τα παιδιά περισσότερες δεξιότητες και από την άλλη να χαίρονται
περισσότερο τη µαθησιακή διαδικασία. Είναι σηµαντικό, λοιπόν, οι παιδαγωγοί να αφιερώσουν χρόνο ώστε να
κατανοήσουν την αντίληψη που έχουν τα παιδιά για το παιχνίδι, και να αναπτύξουν της δική τους παιχνιδιάρικη
διάθεση.

Καλές πρακτικές
συµµετοχή. Τα παιδιά, όταν ακολουθούν τις δικές τους ιδέες για παιχνίδι, χάνονται σε αυτό και
1. Ενεργητική
τους απορροφά η δραστηριότητα. Αυτό πολλές φορές δεν συµβαίνει όταν οι ενήλικες κατευθύνουν το

παιχνίδι. Είναι σηµαντικό να µπορούµε να ακολουθήσουµε τα παιδιά σε δραστηριότητες που επιλέγουν,
όπως για παράδειγµα το να παρατηρούν ένα έντοµο, να παίζουν µε τα χώµατα ή το νερό, να δηµιουργούν
τους δικούς τους κανόνες για ένα παιχνίδι ή να µπαίνουν σε ρόλους. Ακολουθώντας τα παιδιά στις στιγµές
αυτές που έχουν µια παιχνιδιάρικη διάθεση ενισχύουµε αυτή τους τη διάθεσή.

άγχος και περισσότερη παιχνιδιάρικη διάθεση από εµάς. Η πίεση του χρόνου για τις
2. Λιγότερο
δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια της ηµέρας, όπως το ντύσιµο, το φαγητό κ.ά.

συχνά λειτουργεί αρνητικά στο παιχνίδι και τη συµπεριφορά των παιδιών. Ίσως, λοιπόν,
ενσωµατώνοντας µια παιχνιδιάρικη στάση στην αντιµετώπιση των δραστηριοτήτων αυτών,
διευκολύνουµε τις διαδικασίες για µικρούς και µεγάλους. Οι ψυχικά ανθεκτικοί ενήλικες δηµιουργούν
παιδιά όχι τόσο ευάλωτα στο άγχος και γίνονται παραδείγµατα προς µίµηση.

παιδιά θέλουν, και πρέπει, να νιώθουν ασφαλή, και είναι σηµαντικό να αισθάνονται ότι µπορούν να
3. Ταεξερευνήσουν
το περιβάλλον τους χωρίς να φοβούνται. Όταν λέµε συνέχεια «όχι, όχι, όχι»,

καταφέρνουµε να περάσουµε τα εξής µηνύµατα: (α) ότι ο κόσµος δεν είναι ασφαλής και (β) ότι το παιδί
δεν µπορεί να κρίνει µόνο του την επικινδυνότητα µιας κατάστασης. Είναι βοηθητικό να καλλιεργούµε την
περιέργεια των παιδιών και να την κατευθύνουµε µε τρόπο ασφαλή. Έτσι τους δείχνουµε ότι είναι θεµιτό
κάποιος να έχει πρωτότυπες ιδέες και ότι τους έχουµε εµπιστοσύνη να εξερευνήσουν τον κόσµο.

των σηµαντικών ενηλίκων (γονέων και παιδαγωγών) ώστε να µπορούν να υποστηρίζουν και
4. Υποστήριξη
να ενισχύουν τη διάθεση των παιδιών για παιχνίδι.

Σηµεία-κλειδιά
• Η διάθεση για παιχνίδι αφορά µια γενικότερη στάση ενώ το παιχνίδι αφορά την εξωτερίκευση αυτής της στάσης.
• Πώς θα καταλάβω αν κάτι µοιάζει πιο πολύ µε παιχνίδι; (Howard & McInnes, 2013)
Μοιάζει µε παιχνίδι όταν...

Λιγότερο παιχνίδι όταν...

Τοποθεσία

πάτωµα

τραπέζι

Επιλογή

επιλογή

χωρίς επιλογή

Κέντρο ελέγχου

έλεγχος από παιδιά

έλεγχος από ενήλικες

Παρουσία ενήλικα

απουσία ενήλικα

παρουσία ενήλικα

Θετικό συναίσθηµα

θετικό συναίσθηµα

απουσία θετικού συναισθήµατος

Τύπος δραστηριότητας

µοιάζει µε παιχνίδι

µοιάζει µε εργασία

Κοινωνικές οµάδες

συνεργασία σε οµάδα

µοναχικότητα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Barnett, L. A. (1990) Developmental benefits of play for children. Journal of Leisure Research, 22 (2)
Barnett, L. A. (1991) Characterizing playfulness: Correlates with individual attributes and personality traits. Play & Culture, 4 (4)
Barnett, L. A. (2007) The nature of playfulness in young adults. Personality and Individual Differences, 43 (4).
Bundy, A. C. (1996) Play and playfulness: what to look for. In D. L. Parham & L. S. Fazio (Eds.), Play in occupational therapy for
children. ST Louis: Mosby.
Bundy, A.C., Nelson, L., Metzger, M., & Bingaman, K. (2001) Validity and reliability of a test of playfulness. Occupational
Therapy Journal of Research, 21 (4).
Bundy, A. C., Luckett, T., Naughton, G. A., Tranter, P. J., Wyver, S. R., Ragen, J., et al. (2008). Playful interaction: Occupational
therapy for all children on the school playground. American Journal of Occupational Therapy, 62 (5).
Howard, J. & McInnes, K. (2013) The essence of Play. A practic companion with professionals working with children and young
people. New York: Routledge.
Liebermann, J. N. (1965) Playfulness and divergent thinking: An investigation of their relationship at the kindergarten level.
Journal of Genetic Psychology, 107,(2).
Liebermann, J. N. (1977) Playfulness: its relationship to imagination and creativity. New York: Academic Press
Okimoto, A. M., Bundy, A., & Hanzlik, J. (2000) Playfulness in children with and without disability: Measurement and intervention. American Journal of Occupational Therapy, 54.
Singer, D. L., & Rummo, J. (1973) Ideational creativity and behavioral style in kindergarten-age children. Developmental Psychology, 8 (2)
Singer, J. L., Singer, D. G., & Sherrod, L. R. (1980) A factory analytic study of preschoolers' play behavior. Academic Psychology
Bulletin, 2 (2).

w w w. p a i z o n t a s . g r

Παιχνίδι σε
εξωτερικούς
χώρους και επαφή
µε τη φύση

Για τη προαγωγή του παιχνιδιού στην παιδική ηλικία
και τη διασφάλιση του δικαιώµατος των παιδιών στο παιχνίδι

Παιχνίδι σε εξωτερικούς
χώρους και επαφή µε τη φύση

Το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους είναι πολύ σηµαντικό καθώς συµβάλλει στη νοητική,
κοινωνική και αισθησιοκινητική ανάπτυξη των παιδιών. Παρά τη µεγάλη του σηµασία, όµως, τα
τελευταία χρόνια φαίνεται πως τα παιδιά παίζουν έξω όλο και λιγότερο. Κάποιοι ειδικοί
υποστηρίζουν ότι η µείωση του παιχνιδιού σε εξωτερικούς χώρους, και ιδιαίτερα στη φύση,
έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών.
Τα παιδιά περνούν πολύ χρόνο µπροστά σε οθόνες και σε κλειστούς χώρους, εν µέρει επειδή δεν επιτρέπεται να
παίζουν ελεύθερα σε εξωτερικούς χώρους. Όταν τους επιτρέπεται, συχνά δεν βρίσκουν κατάλληλους χώρους και
οµάδες άλλων παιδιών για να παίξουν. Σε πρόσφατη διεθνή έρευνα (Dorothy,2009), το 54 τοις εκατό των
µητέρων κατέταξαν το να παίζουν έξω, σε µια παιδική χαρά ή το πάρκο, µεταξύ των δραστηριοτήτων που έκαναν
τα παιδιά τους πιο ευτυχισµένα. Το εξωτερικό παιχνίδι ξεπέρασε όλες τις άλλες δραστηριότητες,
συµπεριλαµβανοµένης της τηλεόρασης (41 τοις εκατό) και της χρήσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών (19 τοις εκατό).
Μια άλλη έρευνα (Clarke, 2010) έδειξε ότι το 89 τοις εκατό των παιδιών προτιµάει το υπαίθριο παιχνίδι µε τους
φίλους του παρά την τηλεόραση.
Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτό που οι περισσότεροι γνωρίζουµε ενστικτωδώς, πως τα παιδιά έχουν
τη διάθεση και την επιθυµία να παίζουν σε εξωτερικούς χώρους. Έρευνες δείχνουν, όµως, πως πέρα από τον
περιορισµό των κατάλληλων εξωτερικών χώρων παιχνιδιού, κυρίως στις πόλεις, το παιχνίδι έξω έχει µειωθεί και
λόγω κάποιων δυσλειτουργικών αντιλήψεων των ενηλίκων. Σύµφωνα µε τους Sutterby και Frost (2002) πάρα
πολλοί εκπαιδευτικοί, πολιτικοί και γονείς πιστεύουν ότι το παιχνίδι σε εξωτερικό χώρο παίρνει πολύ χρόνο σε
σχέση µε τις ακαδηµαϊκές δραστηριότητες. Έτσι το διάλειµµα και το µάθηµα της φυσικής αγωγής σε πολλά
σχολεία έχει περιοριστεί ή έχει εντελώς εξαλειφθεί. Επίσης, συχνά οι ενήλικες αποφεύγουν να εκθέτουν τα παιδιά
σε παιχνίδι έξω λόγω φόβων πως τα παιδιά θα κρυώσουν, θα λερωθούν, θα χτυπήσουν ή θα εκτεθούν σε
µικρόβια.

Παιχνίδι σε φυσικό και διαµορφωµένο εξωτερικό περιβάλλον
Υπάρχουν δυο διαφορετικά ήδη εξωτερικών χώρων για παιχνίδι: το φυσικό περιβάλλον και το
διαµορφωµένο περιβάλλον. Σίγουρα υπάρχουν διάφορες σε αυτά τα δύο περιβάλλοντα, αλλά και τα δύο
µε τον τρόπο τους συµβάλλουν στην ανάπτυξη του παιδιού, καθώς η ποικιλοµορφία του εξωτερικού
περιβάλλοντος επιδρά στη συµπεριφορά και ενισχύει τις ευκαιρίες για δηµιουργικότητα, για µάθηση και
για ανάπτυξη. Έρευνες στη Νορβηγία (Fjortoft and Sageie,2000) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η δοµή
του εξωτερικού περιβάλλοντος έχει άµεση σχέση µε τον τύπο του παιχνιδιού που θα επιλέξουν τα παιδιά.

Παιχνίδι στο φυσικό περιβάλλον
Το παιχνίδι στο φυσικό περιβάλλον είναι το λιγότερο διερευνηµένο. Αφορά χώρους που δεν έχουν
διαµορφωθεί από ανθρώπους, δηλαδή δάση, λιβάδια, παραλίες, ποτάµια, λίµνες κ.λπ. Οι ειδικοί δεν
εστιάζονται την έκταση του χώρου, άρα µπορεί να είναι από ένα µικρό ρέµα, µέχρι η πλαγιά ενός βουνού.
Ο τρόπος που οι ενήλικες και τα παιδιά αντιλαµβάνονται το φυσικό περιβάλλον είναι διαφορετικός. Οι
ενήλικες «βλέπουν» το περιβάλλον πιο µακροσκοπικά ενώ τα παιδιά πιο µικροσκοπικά. Για παράδειγµα,
ο ενήλικας µπορεί να επιλέξει ένα σηµείο χάρη στην όµορφη θέα ή στην ποικιλία του τοπίου, ενώ τα
παιδιά µπορεί να εστιαστούν σε πολύ συγκεκριµένο σηµείο του περιβάλλοντος, για παράδειγµα σε µια
µυρµηγκοφωλιά, σε έναν κορµό δέντρου ή σε µια λακκούβα µε νερό. Τα παιδιά αντιλαµβάνονται το
περιβάλλον πιο λειτουργικά, ως χώρο για παιχνίδι, ενώ οι ενήλικες το βλέπουν πιο πολύ από την
αισθητική οπτική. Αυτό πρέπει να το έχουµε υπόψη µας, όταν είµαστε µε τα παιδιά στη φύση ή όταν
σχεδιάζουµε µια γωνιά παιχνιδιού.
Ο Richard Louv στο βιβλιο του Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder υποστηρίζει ότι είναι σηµαντικό τα παιδιά να παίζουν σε εξωτερικούς χώρους και υποστηρίζει ότι η
µείωση του παιχνιδιού στο φυσικό περιβάλλον έχει αρνητικές επιπτώσεις στην την υγεία των παιδιών,
χρησιµοποιώντας µάλιστα τον όρο «διαταραχές εξαιτίας της αποµάκρυνσης από τη φύση». Υποστηρίζει ότι
τα παιδιά στη φύση βρίσκουν ελευθερία, φαντασία και ιδιωτικότητα, φτιάχνουν έναν κόσµο που
ξεχωριστός από τον κόσµο των ενηλίκων και πολλές φορές φαντασιακό. Η ποικιλία των αισθητηριακών
ερεθισµάτων που υπάρχει στη φύση δεν µπορεί να αναπαραχθεί ή να αντιγραφεί σε κατασκευασµένα
περιβάλλοντα.

Παιχνίδι σε διαµορφωµένο εξωτερικό περιβάλλον
Οι Bixler και Floyd (1997) υποστηρίζουν ότι µερικές φορές η φύση µπορεί να είναι «άβολη» για αρκετούς
ενήλικες και παιδιά που έχουν συνηθίσει τη ζωή στη πόλη και οι τοποθεσίες µε κατασκευασµένο εξωτερικό
περιβάλλον δίνουν στα παιδιά την δυνατότητα να παίξουν έξω µε περισσότερη «ασφάλεια» από ό,τι σε ένα δάσος
ή σε ένα λιβάδι. Για να ισχύει κάτι τέτοιο, όµως, το περιβάλλον πρέπει να έχει διαµορφωθεί έτσι ώστε να
προσφέρει παρόµοιες ευκαιρίες µε τον φυσικό χώρο, κάτι που, δυστυχώς, τις περισσότερες φορές δεν συµβαίνει.
Για τα παιδιά, ο χώρος της αυλής, του παιδικού σταθµού ή και του σχολείου αποτελεί τον πιο σηµαντικό εξωτερικό
και διαµορφωµένο χώρο για παιχνίδι.
Είναι σηµαντικό να συµπεριλαµβάνουµε και φυσικά στοιχεία στους διαµορφωµένους εξωτερικούς χώρους. Έχει
παρατηρηθεί ότι οι αυλές µε πράσινο ενισχύουν το συνεργατικό παιχνίδι έναντι του ανταγωνιστικού. Σύµφωνα µε
τους Dyment and Bell’s «οι αυλές έγιναν πιο ειρηνικές και αρµονικές όταν προστέθηκαν τέτοια στοιχεία πρασίνου».
Αυτά τα στοιχεία «πρασίνου» µπορεί να είναι κάτι σχετικά απλό, όπως κάποια δέντρα, ένα µικρό παρτέρι, γλάστρες
ή κάτι πιο πολύπλοκο.
Εισάγοντας στοιχεία «πρασίνου» τα παιδιά έχουνε περισσότερες επιλογές για δραστηριότητες, ανάλογα µε τις ανάγκες
τους και τα ενδιαφέροντα τους. Άλλα παιδιά µπορεί να σκαλίζουν, αλλά να ποτίζουν, άλλα να φυτεύουν κ.λπ.

Η αξία του παιχνιδιού σε εξωτερικούς χώρους
Ένα σηµαντικό πρόβληµα είναι, όπως έχει προαναφερθεί, η διαφορετική στάση που έχουν οι ενήλικες και τα
παιδιά για τη σηµασία του παιχνιδιού. Όλοι συµφωνούν ότι τα παιδιά πρέπει να παίζουν έξω, όµως συχνά η
πραγµατικότητα απέχει από τη θεωρία. Το παιχνίδι στον εξωτερικό χώρο, είτε στη φύση είτε σε διαµορφωµένους
χώρους, είναι όµως θεµελιώδες για την ανάπτυξη των παιδιών.
Το παιχνίδι σε εξωτερικό χώρο προσφέρει στα παιδιά ποικιλία περιβαλλοντικών ερεθισµάτων, που συµβάλλουν
στην καλύτερη υγεία τους, την αύξηση της φυσικής τους δραστηριότητας, την ανάπτυξη της αισθητηριακής τους
επεξεργασίας, τη βελτίωση των κινητικών τους δεξιοτήτων, τη ρύθµιση της διέγερσής τους, την ανάπτυξη του
πειραµατισµού, καθώς και την κοινωνικότητά τους.
Το εξωτερικό περιβάλλον, είτε αυτό είναι κατασκευασµένο είτε φυσικό, είναι σηµαντικό για την ανάπτυξη των
παιδιών και αυτό θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στον προγραµµατισµό και το σχεδιασµό, τόσο σε τοπικό όσο
και σε εθνικό επίπεδο.

Το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, είναι πολύ σηµαντικό
καθώς βοηθάει στην ανάπτυξη τοµέων όπως:

η περιέργεια
η εξερεύνηση
η ανάληψη ρίσκου
και η αξιολόγησή του

η αυτορρύθµιση
η ικανότητα απορρόφη
σης
πληροφοριών
η κοινωνικοποίηση

ο συντονισµός των αδρώ
ν
και λεπτών κινήσεων
η αισθητηριακή επεξερ
γασία
η συγκέντρωση

Το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους και ιδιαίτερα στη φύση
προσφέρει:
Σωµατική υγεία

Βοηθάει στην καλή σωµατική υγεία και πιο ειδικά στην καταπολέµηση της παιδικής παχυσαρκίας και την πρόληψη
του διαβήτη και των καρδιαγγειακών παθήσεων. Επίσης το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους λειτουργεί προληπτικά
για δυσκολίες όρασης, όπως η µυωπία.

Ψυχική υγεία

Ειδικοί συνδέουν το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους, και ιδιαίτερα στη φύση, µε βελτίωση της διάθεσης και της
συµπεριφοράς των παιδιών, για παράδειγµα σε παιδιά µε δυσκολίες προσοχής και υπερκινητικότητας.

Χαρά και ευχαρίστηση

Όπως έχει πει και ο Nuffield (στο Warlde, 2003) «η καλύτερη προετοιµασία για την ενήλικη ζωή είναι να έχουµε
µια γεµάτη και ευχάριστη παιδική ηλικία». Οι περισσότερες χαρούµενες αναµνήσεις που έχουµε από την παιδική
µας ηλικία είναι συνήθως από παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους.

Γνωριµία µε τον κόσµο

Η µάθηση στο εξωτερικό περιβάλλον είναι πιο αποτελεσµατική και πιο διασκεδαστική. Τα παιδιά µπορούν να
µάθουν αριθµητική, γλώσσα, φυσική, χηµεία, οικολογία και πολλά άλλα, ενώ έρχονται σε επαφή µε τη φύση. Τα
παιδιά έτσι µαθαίνουν µε βιωµατικό τρόπο, συγκεντρώνονται καλύτερα και µπορούν να θυµούνται περισσότερες
πληροφορίες, επειδή µαθαίνουν µε τρόπο που έχει νόηµα.

Μάθηση για τον εαυτό τους και το περιβάλλον

Μαθαίνουν για τις συναισθηµατικές τους ικανότητες και τις σωµατικές τους ικανότητες. (Πόσο ψηλά µπορώ να
ανέβω; Τι θα γίνει άµα πέσω;) Μαθαίνουν για την αξία του φυσικού περιβάλλοντος και για τη θέση του ανθρώπου
στο περιβάλλον.

Ενίσχυση διαφορετικών ειδών παιχνιδιού

Κινητικό παιχνίδι. Ιδιαίτερα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να εµπλακούν σε
κινητικές δραστηριότητες, όπως το να κυλιστούν στο έδαφος, να συρθούν, να τρέξουν, να αναρριχηθούν και να
αιωρηθούν σε κούνιες.
Παιχνίδια κατασκευών. Αρέσει πολύ στα παιδιά, καθώς έχουν µεγάλο έλεγχο σε αυτό που φτιάχνουν (Ihn, 1998).
Μπορεί να ενισχυθεί µε τη χρήση αµµοδόχου, δεξαµενών µε νερό, µε ξύλινα/πλαστικά µεγάλα τούβλα και την
παροχή ποικιλίας µετακινούµενων αντικειµένων (loose parts) στην αυλή.
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Κοινωνικό παιχνίδι

Τα παιδιά χρειάζονται πολλές ευκαιρίες σε εξωτερικό χώρο για να εξασκήσουν και να βελτιώσουν την κοινωνικές
τους δεξιότητες και ικανότητες, όπως να σπρώχνουν κάποιον στη κούνια, να µοιράζονται τα παιχνίδια στην
αµµοδόχο, να συναποφασίζουν τους κανόνες σε ένα παιχνίδι.
∆ραστηριότητες όπως η κηπουρική, η παρατήρηση του καιρού, ένα πικνίκ στην αυλή είναι δραστηριότητες που
βοηθούν στο κοινωνικό παιχνίδι.

Παιχνίδι φαντασίας

Η αυλή είναι καλό να περιλαµβάνει κατασκευές που τα παιδιά θα µπορούν να αλλάξουν, να προσαρµόσουν και
να τις κάνουν όπως θέλουν, σύµφωνα µε ό,τι έχουν φανταστεί. Αυτές οι κατασκευές ενισχύουν το πλούσιο
φανταστικό παιχνίδι των παιδιών. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε απλά, χωρίς κόστος υλικά, όπως χαρτόκουτα,
µονωτική ταινία, µπογιές, υφάσµατα κ.λπ., για να φτιάξουν τα παιδιά ένα σπίτι, ένα κάστρο ή έναν πύραυλο.

Παιχνίδι µε κανόνες

Παιχνίδια όπως το κυνηγητό, το κρυφτό, τα παιχνίδια µε µπάλα είναι σχεδιασµένα για εξωτερικούς χώρους.
Παιχνίδια όπως το κουτσό ή το λάστιχο, που µπορούν να παιχτούν και σε περιορισµένους εξωτερικούς χώρους.

Να επιτρέπουµε στα παιδιά να είναι παιδιά

Να κάνουν αυτά που τους αρέσουν, να πηδάνε, να τρέχουν, να φωνάζουν, να κρύβονται, να πετάνε πράγµατα Οι
παραπάνω δραστηριότητες δεν µπορούν να γίνουν σε κλειστούς χώρους. Το παιχνίδι έξω καλύπτει τις βασικές
ανάγκες των παιδιών για ελευθερία, περιπέτεια, πειραµατισµό, ανάληψη ρίσκου κ.λπ. (Greenman, 1993).

Καλές πρακτικές για γονείς
• Οργανώνετε τακτικές επισκέψεις σε εξωτερικούς χώρους για να παίξουν τα παιδιά.
• Γνωρίστε εξωτερικούς και ασφαλείς χώρους στη γειτονιά σας.
• Βγάζετε τακτικά τα παιδιά έξω για παιχνίδι, όλες τις εποχές του χρόνου.
• Προσπαθήστε τα παιδιά να έχουν τουλάχιστον 30 λεπτά εξωτερικού παιχνιδιού κάθε µέρα.
• Περιορίστε τη χρήση της τηλεόρασης και των ηλεκτρονικών συσκευών.
• Σκεφτείτε τα πολλαπλά πλεονεκτήµατα του παιχνιδιού στη φύση.
• ∆ηµιουργήστε ένα χώρο στο µπαλόνι ή στην αυλή, που να είναι για τα παιδιά. Αυτό µπορεί να είναι κάτι
µικρό, όπως µια γλάστρα, ένα παρτέρι, µία λεκάνη µε νερό, όπου θα µπορούν να παίξουν και να
εξερευνήσουν τα παιδιά.
• Το καλοκαίρι χρησιµοποιήστε το στοιχείο του νερού, µε διάφορους τρόπους. Για παράδειγµα, µπορείτε
να γεµίσετε έναν κουβά µε νερό για να παίξετε, χρησιµοποιώντας πλαστικά ποτήρια, χωνιά,
νεροφατσούλες, ψαράκια κ.λπ.

Ενδιαφέρουσες προτάσεις για παιχνίδι
σε εξωτερικό χώρο (ανά εποχή):

Fun Outdoor
Activities for Kids

Collecting the best ideas
for outdoor play
and spaces from
around the blogosphere.

60 Nature Play
Ideas for Kids
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Παιχνίδι και
αυτορρύθµιση

Για τη προαγωγή του παιχνιδιού στην παιδική ηλικία
και τη διασφάλιση του δικαιώµατος των παιδιών στο παιχνίδι

Παιχνίδι και αυτορρύθµιση

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού η ελευθερία της έκφρασης των παιδιών είναι πολύ σηµαντική,
προκειµένου να αισθανθούν άνετα να εξερευνήσουν το περιβάλλον τους, αλλά και να
απολαύσουν τη διαδικασία. Ωστόσο, µε τους κανόνες που προκύπτουν αυθόρµητα ή
επιβάλλονται από άλλους, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το παιδί µαθαίνει να βάζει
συναισθηµατικά όρια στον εαυτό του, δηλαδή να αναπτύσσει δεξιότητες αυτορρύθµισης. Η
αυτορρύθµιση είναι ικανότητα πολύτιµη για τη µελλοντική ζωή του. Πώς όµως ορίζεται η
αυτορρύθµιση και πώς βοηθά το παιχνίδι στην καλλιέργειά της;
Η αυτορρύθµιση αναφέρεται στην ικανότητα του ατόµου να ρυθµίζει από µόνο του τα συναισθήµατα, τη
συµπεριφορά, την προσοχή, τις διαδικασίες σκέψης και το σώµα, ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες και
λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους του.
Πρέπει να «ρυθµίσουµε» τον εαυτό µας ώστε να είµαστε σίγουροι ότι έχουµε αρκετή ενέργεια, εγρήγορση ή
ηρεµία για να αντιµετωπίσουµε την καθηµερινή ζωή ή το υπερβολικό στρες. Τα παιδιά µαθαίνουν να
αυτορρυθµίζονται καθηµερινά όταν αλληλεπιδρούν µε τους ενήλικες που τα φροντίζουν.
Η αυτορρύθµιση µας βοηθά να διαχειριστούµε τις απογοητεύσεις της ζωής και τις στενοχώριες. Μας διευκολύνει
να συγκεντρωθούµε στους στόχους µας, να τελειώσουµε ό,τι έχουµε αρχίσει και να είµαστε σε θέση να
περιµένουµε για πράγµατα που θέλουµε. Αυτά τα στοιχεία είναι όλα πολύ σηµαντικά για να χτίσουµε µία ψυχικά
ανθεκτική προσωπικότητα.
Η αυτορρύθµιση είναι στενά συνδεδεµένη µε τον αυτοέλεγχο. Οι δεξιότητες αυτοελέγχου µας βοηθούν να
αναπτύξουµε την ικανότητά µας για αυτορρύθµιση. Το παιχνίδι διάφορων µορφών έχει συνδεθεί µε την ανάπτυξη
της αυτορρύθµισης στα παιδιά (James, 2001; Lester and Russell 2008).
Στοιχεία, δείχνουν πως όλο και περισσότερα παιδιά µπαίνουν στην προσχολική αγωγή µε δυσκολίες
αυτορρύθµισης. Η αυτορρύθµιση επηρεάζει την ικανότητα του παιδιού να συµµετέχει στο προσχολικό ή σχολικό
πλαίσιο µε δύο τρόπους:

Γνωστική αυτορρύθµιση
Η γνωστική αυτορρύθµιση επιτρέπει στα παιδιά να χρησιµοποιούν και να αναπτύσσουν τις γνωστικές διαδικασίες
που είναι απαραίτητες για τη µελλοντική ακαδηµαϊκή µάθηση και για την επίλυση προβληµάτων. Σχετίζεται µε
δεξιότητες όπως: η προσοχή, η µνήµη και η αυτοδιόρθωση.
Έρευνες συνέδεσαν την αυτορρύθµιση σε µικρές ηλικίες µε τη λειτουργικότητα του παιδιού στο σχολείο, πολύ
µετά το Νηπιαγωγείο και την Α’ ∆ηµοτικού, ενώ άλλες µελέτες αποδίδουν στην αυρτορύθµιση µεγαλύτερη
προγνωστική αξία για µελλοντική ακαδηµαϊκή επιτυχία, απ’ ό,τι σε χαρακτηριστικά όπως η νοηµοσύνη
(Zimmerman, 2008, Παπαδοπούλου, 2010).

Κοινωνικο-συναισθηµατική αυτορρύθµιση
Η κοινωνικο-συναισθηµατική αυτορρύθµιση βοηθάει τα παιδιά να ακολουθούν τους κανόνες της τάξης, να
είναι ευέλικτα και να µπορούν να µαθαίνουν σε ποικίλες κοινωνικές συνθήκες, από την αλληλεπίδραση
ένας-προς-έναν, µέχρι τη συµµετοχή σε µεγάλες οµάδες.
Με το παιχνίδι, τα παιδιά εκτίθενται οικειοθελώς σε µεγάλο εύρος συναισθηµάτων, που ποικίλουν και
ρυθµίζονται στο σχετικά ασφαλές πλαίσιο όπου εκτυλίσσεται η διαδικασία (Lester and Russell 2008). Είναι
σηµαντικό τα παιδιά όχι µόνο να µπορούν να εκφράσουν τις επιθυµίες και τα συναισθήµατά τους, αλλά και να
είναι ικανά να ρυθµίζουν τη συναισθηµατική τους έκφραση (Ashiabi, 2007).
Η ρύθµιση των συναισθηµάτων επιτυγχάνεται µε την απόκτηση πολιτισµικά αποδεκτών τρόπων έκφρασης και
περιλαµβάνει την υποκατάσταση ενός συναισθήµατος από ένα άλλο, την απόκρυψη των συναισθηµάτων και
την ελαχιστοποίηση ή τη µεγιστοποίηση της συναισθηµατικής έκφρασης (Cole, 1985). Στην προσχολική ηλικία,
στόχος είναι η µετακίνηση από τη ρύθµιση των συναισθηµάτων δυαδικού τύπου (φροντιστής-παιδί), προς την
αυτορρύθµιση του συναισθήµατος, η οποία λαµβάνει τη µορφή της µεταφοράς της ευθύνης από τον φροντιστή
στο παιδί (Sroufe, 1997). Στην αρχή οι φροντιστές έχουν σχεδόν ολοκληρωτικά την ευθύνη για να κρατούν τη
συναισθηµατική διέγερση διαχειρίσιµη, όπως το να ηρεµούν ένα παιδί που κλαίει. Στο πέρασµα του χρόνου, το
παιδί παίζει ενεργό ρόλο στη διαδικασία της ρύθµισης, ανταποκρινόµενο στους φροντιστές και, τελικά,
ψάχνοντας ρυθµιστική υποστήριξη µε οικειοθελείς προσπάθειες, όπως το να τρέχει στον φροντιστή όταν νιώθει
πληγωµένο (Denham, 1998).
Στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ συνοµηλίκων, είναι πολύ σηµαντικό τα παιδιά να είναι
ικανά να ρυθµίζουν τα συναισθήµατά τους, διότι η ικανότητα του να διαχειριστούν
τη συναισθηµατική διέγερση είναι κύρια στο να αναπτύξουν την ικανότητά τους
να σχετίζονται µε τους άλλους και να εκτιµήσουν
την κοινωνική τους ικανότητα (Denham, 1998).
Για παράδειγµα, στο κοινωνικό-δραµατικό
παιχνίδι τα παιδιά πρέπει να διαπραγµατευτούν
τους ρόλους τους. Κατά τη διάρκεια τέτοιων
διαπραγµατεύσεων, κάποια παιδιά δεν
παίρνουν τους ρόλους που επιθυµούν και
αυτό τα αναστατώνει. Παρ’ όλα αυτά, η
ικανότητα των παιδιών να ρυθµίσουν την
αναστάτωσή τους και πιθανά να
αναλάβουν διαφορετικούς ρόλους
καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τη
συµµετοχή τους στο παιχνίδι και
το πόσο επιθυµητά είναι ως
πιθανοί συµπαίκτες για
µελλοντικά παιχνίδια.

Αυτορύθµιση και παιχνίδι
Το παιχνίδι έχει συνδεθεί µε την ανάπτυξη της αυτορρύθµισης. Μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά:
• Μαθαίνουν να περιµένουν για την ικανοποίηση των επιθυµιών τους.
• Μαθαίνουν να ελέγχουν τις παρορµητικές συµπεριφορές τους και να ακολουθούν τους κανόνες προκειµένου να
µείνουν στο παιχνίδι.
• Βοηθούν στη ρύθµιση της συµπεριφοράς των συνοµηλίκων τους.
• Μαθαίνουν για τις πράξεις και τα συναισθήµατά τους.
• Προβλέπουν και οργανώνουν διάφορα σενάρια για το παιχνίδι τους.
Ιδιαίτερα η συστηµατική εµπλοκή του παιδιού, σε περίπλοκο, ώριµο παιχνίδι δραµατοποίησης, έχει συνδεθεί µε
την ανάπτυξη της αυτορρύθµισης. Αυτό το είδος παιχνιδιού περιλαµβάνει στοιχεία όπως, η ανάληψη κοινωνικών
ρόλων, η ανάπτυξη σεναρίων για την πορεία του παχνιδιού, ο διάλογος µεταξύ των φανταστικών χαρακτήρων, η
συµβολική χρήση των αντικειµένων και οι λεκτικές περιγραφές αντικειµένων ή καταστάσεων (Hirsh-Pasek, et al,
2009, Leong and Bodrova, 2012).

Αυτορύθµιση και µάθηση
• Τα παιδιά µαθαίνουν καλύτερα όταν οι κοινωνικές και συναισθηµατικές ανάγκες τους καλύπτονται. Η
αυτορύθµιση, η ευελιξία και η ικανότητα να µπαίνει κανείς στη θέση του άλλου, είναι δεξιότητες που αξίζει να
καλλιεργούµε στα παιδιά.
• Η διαδικασία της µάθησης, είναι εξ’ ίσου, αν όχι περισσότερο σηµαντική, µε το αποτέλεσµα. Η διευκόλυνση
από την πλευρά των παιδαγωγών, των γλωσσικών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων προσοχής, της ικανότητας
επίλυσης προβληµάτων, της ευέλικτης σκέψης και της αυτορύθµισης, είναι καίρια για την µελλοντική
ακαδηµαϊκή επιτυχία των παιδιών. Τα προσχολικά πλαίσια που προωθούν αυτές τις δεξιότητες, προετοιµάζουν
παιδιά µε αυτοπεποίθηση, συναισθηµατική εµπλοκή, υπευθυνότητα και όρεξη για µάθηση.

Στρατηγικές για την ενίσχυση της αυτορύθµισης των παιδιών
• Εµπλοκή των παιδιών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
• Παροχή επαρκούς χρόνου για παιχνίδι εξερεύνησης
• Καθορισµός υπευθυνοτήτων, για συγκεκριµένες, κατάλληλες δραστηριότητες, που θα ολοκληρώνουν
αυτόνοµα τα παιδιά.
• Συµµετοχή των παιδιών σε παιχνίδια, συζητήσεις, τραγούδια, δραστηριότητες τέχνης, που εξερευνούν τα
συναισθήµατα τους και τα συναισθήµατα των άλλων.
• Υποστήριξη της ανάπτυξης ώριµου, περίπλοκου παιχνιδιού δραµατοποίησης.
• Επεξήγηση στα παιδιά των λόγων πίσω από τους κανόνες.
• Επίδειξη, από τη µεριά των ενηλίκων, τρόπων που επιδεικνύουν αυτοέλεγχο και αυτορύθµιση.

Βίντεο
Play and self-regulation
Sesame Street: Me Want It

Developing Self-Regulation
Through Play
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Παιχνίδι
και ρίσκο

Για τη προαγωγή του παιχνιδιού στην παιδική ηλικία
και τη διασφάλιση του δικαιώµατος των παιδιών στο παιχνίδι

Παιχνίδι και ρίσκο

“

Πρέπει να περιορίζουµε
το ρίσκο, όσο αυτό είναι
απαραίτητο, όχι όσο αυτό
είναι εφικτό Tovey, 2007

”

“

ύτερή µας δόξα δεν
“ Η µεγαλ
δεν πέφτουµε ποτέ, αλλά

είναι ότι
ότι ξανασηκωνόµαστε κάθε
φορά που πέφτουµε. Κοµφούκιος

”

κανείς ζωντανός και όταν
Υπάρχει πάντα ένα ρίσκο στο να είναι
ύτερο ρίσκο. Ibsen
κάποιος είναι πιο ζωντανός έχει µεγαλ

”

“

Καλύτερα ένα σπασµένο κόκκαλο,

”

παρά ένα σπασµένο πνεύµa .

Ιnternational Pla

2011
y Association World Conference,

Η έννοια του ρίσκου είναι στενά συνδεδεµένη µε το παιχνίδι. Όλοι θυµόµαστε την έξαψη και
τον ενθουσιασµό που νιώθαµε κάθε φορά που σκαρφαλώναµε σε δέντρα ή πηδούσαµε από
µεγάλο ύψος. Και πολλά από τα έθιµα της χώρας µας περιλαµβάνουν «παιχνίδια» που αρκετές
φορές ενέχουν κάποιο ρίσκο, όπως οι φωτιές του Αϊ-Γιαννιού, το κολύµπι στα κρύα νερά των
Φώτων κ.λπ. Οι παλαιότερες έρευνες για το ρίσκο που τυχόν ενέχει το παιδικό παιχνίδι είχαν
επικεντρωθεί στις αρνητικές συνέπειες και όχι τόσο στις θετικές επιπτώσεις. Το ρίσκο είχε
συνδεθεί µε την απερισκεψία που οδηγεί σε δυσάρεστα αποτελέσµατα (τραυµατισµούς). Οι
ερευνητές, όµως, ήδη είχαν επισηµάνει πως το περιβάλλον που παρέχει υπερβολική
ασφάλεια στα παιδιά µπορεί να τους δηµιουργήσει εσφαλµένη και επικίνδυνη αντίληψη της
πραγµατικότητας. Οι πιο πρόσφατες έρευνες συµφωνούν ότι, πράγµατι, το ρίσκο, όσο
αντιφατικό κι αν ακούγεται, δηµιουργεί ασφαλή παιδιά. Με ποιον τρόπο, όµως;

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει πως το ρίσκο στο παιχνίδι είναι σηµαντικό για την ανάπτυξη των παιδιών, καθώς
συµβάλλει στην καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων, στη δοκιµή νέων συµπεριφορών, στον καθορισµό ορίων από τα
ίδια τα παιδιά και, τελικά, στην πλήρη ολοκλήρωση των δυνατοτήτων τους. Σύµφωνα µε τον Stine (1997), όταν
το παιχνίδι έχει ρίσκο, αντιµετωπίζουµε µια πρόκληση και καταλαβαίνουµε τις δυνατότητές µας και τα όριά µας. Η
προσπάθεια να ζήσουµε σε έναν κόσµο χωρίς ρίσκο όχι µόνο δεν είναι ρεαλιστική, αλλά αναστέλλει την ανάγκη
του παιδιού για προκλήσεις και ίσως το αφήνει τελικά πιο ευάλωτο σε µεγαλύτερη ηλικία, καθώς τότε ίσως να
εµπλακεί σε καταστάσεις µε µεγαλύτερο ρίσκο και επικινδυνότητα (Children's Play Council, 2004). Ευρήµατα από
το χώρο των νευροεπιστηµών δείχνουν πως τα παιδιά συνειδητά αναζητούν την αβεβαιότητα στο παιχνίδι, κάτι
που τα κάνει να αντιµετωπίζουν τους φόβους τους, αλλά και τροφοδοτεί περιοχές στον εγκέφαλο για την
ανάπτυξη συγκεκριµένων νευρωνικών περιοχών (Gill, 2007).
Σε συζητήσεις γονέων και εκπαιδευτικών, παρατηρείται συχνά ασάφεια σχετικά µε το τι σηµαίνει ρίσκο στο
παιχνίδι.
Ο Tovey (2007) θεωρεί ότι το παιχνίδι εµπεριέχει ρίσκο όταν:
• Επιχειρείς κάτι που δεν έχεις κάνει ξανά.
• ∆οκιµάζεις τα όρια του, συχνά λόγω ταχύτητας ή ύψους.
• Ξεπερνάς το φόβο σου.
H γρήγορη κίνηση, που προκαλεί ίλιγγο, είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα παιχνιδιού που έχει ρίσκο. Tα
παιδιά το έχουν ανάγκη, καθώς ενεργοποιεί τις αισθήσεις τους, προσφέρει αποτοξινωτική ευχαρίστηση και
διαδραµατίζει σπουδαίο ρόλο στις φιλίες και στην κοινωνική συνοχή µεταξύ των συνοµηλίκων τους. Ένα
τέτοιο παράδειγµα αποτελεί το «Γύρω γύρω όλοι» στις παιδικές χαρές. Οι ενήλικες προσπαθούν να
υποκαταστήσουν αυτή την αίσθηση µε πιο ελεγχόµενα παιχνίδια τύπου Roller Coasters. Όµως, σε αυτά τον
έλεγχο δεν τον έχει το παιδί, αλλά κάποιος άλλος, µε συνέπεια πολλά από τα προηγούµενα οφέλη να
χάνονται.
Αντίστοιχες απορίες, όµως, διατυπώνονται και ως προς το τι σηµαίνει ασφαλές περιβάλλον. Ο Stephenson
(2003) αναφέρει πως το ασφαλές περιβάλλον δεν αφορά την προφύλαξη από όλους τους πιθανούς
κινδύνους αλλά το περιβάλλον που δίνει δυνατότητες για εξερεύνηση, πειραµατισµό, δοκιµές και ρίσκο. Αν,
µάλιστα, δηµιουργούµε συνεχώς «ασφαλή» περιβάλλοντα, τότε οι προσδοκίες µας µπορεί να παραµείνουν
χαµηλές, τα παιδιά δεν έχουν ευκαιρίες να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, καταλήγοντας, ίσως, νωθρά,
ντροπαλά ή και ασυλλόγιστα.
Είναι σηµαντικό εδώ να διαχωρίσουµε την έννοια του θεµιτού ρίσκου στο παιχνίδι, από τη µη αποδεκτή
έκθεση των παιδιών σε κινδύνους. Για παράδειγµα, µια λασκαρισµένη βίδα, σε µια κακοσυντηρηµένη
κούνια, ή σπασµένα γυαλιά σε µία αµµοδόχο αποτελούν έναν µη αποδεκτό κίνδυνο, τον οποίο τα παιδιά
δεν µπορούν να προβλέψουν και από τον οποίο πρέπει να τα προστατεύουµε. Αντίθετα το ρίσκο της πτώσης
όταν ένα παιδί σκαρφαλώνει, είναι ρίσκο το οποίο µπορεί να προβλέψει και καλό είναι να µάθει να το
αντιµετωπίζει, ώστε να είναι ασφαλές.

∆εν πρέπει να φοβόµαστε το ρίσκο. Το επιτρεπτό ρίσκο είναι θέµα περίπλοκο, πρέπει κάποιος να ζυγίσει την
πιθανότητα επιτυχίας ή αποτυχίας, καθώς και τη σοβαρότητα των αρνητικών συνεπειών συγκριτικά µε τις θετικές
(Stephenson, 2003). Αυτό που έχει σηµασία είναι πώς οι ελεγχόµενες εµπειρίες ρίσκου γίνονται η υποδοµή ώστε
το παιδί να διαχειρίζεται πιο αποτελεσµατικά το ρίσκο στο µέλλον. Με την έκθεση σε ρίσκο τα οποία
διαχειρίζονται µε προσοχή, τα παιδιά τα εκτιµούν καλύτερα και µαθαίνουν να διαπραγµατεύονται µόνα τους τους
κινδύνους, χτίζοντας έτσι ανθεκτικότητα και πίστη στον εαυτό τους, ιδιότητες που είναι σηµαντικές για την
ανεξαρτησία τους και την ασφάλειά τους.
Το ρίσκο, όµως, δεν αφορά µόνο τη σωµατική ακεραιότητα, αλλά σχετίζεται και µε ψυχολογικούς
παράγοντες, δηλαδή:
• Το πώς θα σχετιστούν µε άλλα παιδιά και άλλους ενήλικες.
• Το πώς θα αντιµετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις.
• Από ποιον θα ζητήσουν βοήθεια (Children’s Play Council, 2004).

Χρειάζονται ευκαιρίες ώστε το παιδί να αναµετρηθεί µε τον εαυτό του
και τα όρια που βάζει στο καθετί που κάνει, κάτι που του προσφέρει
αυτογνωσία, ικανότητα για αυτορρύθµιση, αίσθηµα
αυτοαποτελεσµατικότητας αλλά και πιο ρεαλιστική αίσθηση των
κινδύνων που το περιβάλλουν στην καθηµερινή του ζωή. Το
περιβάλλον και τα υλικά στα οποία εκτίθεται το παιδί παίζουν
σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Όταν, για παράδειγµα, µία
σκάλα ή ένα δίχτυ έχει οµοιόµορφα χωρισµένα τα κενά για να πατήσει
το παιδί, εκείνο δεν χρειάζεται να προσέχει και να συγκεντρωθεί
σχετικά µε το πού να βάλει το πόδι του. Όµως στη ζωή οι ασυµµετρίες
είναι πολύ περισσότερες από τις συµµετρίες, και το παιδί θα κληθεί να
τις αντιµετωπίσει (Gill, 2007). Όταν τα παιδιά µπαίνουν στη διαδικασία
να ρισκάρουν, µαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται τα ρίσκα που θα
κλιθούν να αντιµετωπίσουν (Laevers, 1997).
Επιπλέον, τα παιδιά όταν βυθίζονται στην εικονική πραγµατικότητα των
ηλεκτρονικών παιχνιδιών και του διαδικτύου δεν µπορούν εύκολα να
χαράξουν τα όρια που σχετίζονται µε το ρίσκο. Όταν ένα παιδί παίζει
ένα video game όπου έχει τη δυνατότητα να πηδήξει βουνά και
ποτάµια µε το πάτηµα ενός κουµπιού ή να µάχεται βίαια χωρίς
επιπτώσεις, είναι σηµαντικό να αντιµετωπίζει προκλήσεις στη ζωή του
και να παίρνει ρίσκα, ώστε η αντίληψη του κινδύνου αλλά και των
δυνατοτήτων του να διαµορφωθούν ισορροπηµένα. Επίσης η αίσθηση
της έξαψης που δηµιουργείται στον εικονικό κόσµο των υπολογιστών
συχνά κάνει το παιδί πιο παθητικό, η πρόκληση µηδενίζεται και
χρειάζεται µεγάλη ενθάρρυνση από τον γονέα ώστε να µπει στη
διαδικασία να θεωρήσει το σκαρφάλωµα στο δέντρο έναν αρκετά
προκλητικό στόχο για εκείνο (Gill, 2007).

Τι µπορούµε να κάνουµε ως γονείς:
• Να επιτρέψουµε στα παιδιά µας το ρίσκο της αποτυχίας. Είναι σηµαντικό για ένα παιδί να µπορεί να κάνει λάθος
και να ξαναπροσπαθήσει µέχρι να τα καταφέρει. Συχνά µε το να προστατεύουµε τα παιδιά µας από τα λάθη και
την αποτυχία, συχνά τους προκαλούµε µεγαλύτερο άγχος, µικρότερη αντοχή στην προσπάθεια και χαµηλή
εµπιστοσύνη στις ικανότητές τους.
• Να επιτρέψουµε στα παιδιά να εξερευνήσουν τον κόσµο µε τις δικές τους ικανότητες. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι
ανάλογα µε την ηλικία τους, δεν χρειάζεται να επεµβαίνουµε και να βοηθάµε τα παιδιά, αλλά να τα αφήνουµε
να δοκιµάσουν µόνα τους και να βρουν τρόπους να πετύχουν αυτό που θέλουν, π.χ. στο σκαρφάλωµα, στις
κατασκευές κ.α. Ένα παιδί συνήθως θα σταµατήσει όταν δεν αισθάνεται άνετα µε ό,τι κάνει και θα ζητήσει
βοήθεια.
• Αν το παιδί πέσει την ώρα που παίζει, δεν πρέπει να µας πιάνει πανικός, καλό είναι να αντισταθούµε και να µην
µπούµε στον πειρασµό να τρέξουµε να το σηκώσουµε αµέσως, εκτός βέβαια και αν έχει χτυπήσει σοβαρά. Η
άµεση δική µας παρέµβαση καθησυχάζει µεν το παιδί προς στιγµή, αλλά, σε βάθος χρόνου, δεν το βοηθάει,
γιατί συνηθίζει στην ιδέα πως χρειάζεται πάντα έναν ενήλικα για να το σώσει. Επιπλέον αµφισβητεί τις ικανότητές
του να «βγει» από µια δύσκολη κατάσταση και αυτό µπορεί να οδηγήσει σε χαµηλή αυτοπεποίθηση.
• Να σκεφτόµαστε τι λέµε στα παιδιά όταν τα καθοδηγούµε σε µια καινούργια δραστηριότητα. Για παράδειγµα
φράσεις όπως «πιάσε το ποτήρι µε τα δυο σου χέρια» ή «κρατήσου από το µεγάλο κλαδί» είναι πιο
κατατοπιστικές από το «πρόσεξε µην το σπάσεις» ή «πρόσεξε µην πέσεις».
• Είναι σηµαντικό τα σχόλια που κάνουµε για την προσπάθεια των παιδιών να είναι θετικά. Σχόλια του τύπου «τι
καλά που τα καταφέρνεις» ή «µπράβο, συνέχισε» δείχνουν την εµπιστοσύνη µας και την υπερηφάνεια που
νιώθουµε για τα κατορθώµατά τους, αρκεί να τα λέµε µε ειλικρίνεια. Το συνεχές «πρόσεχε!» (που όλοι
σκεφτόµαστε µέσα µας!) δείχνει ότι αµφισβητούµε τις ικανότητες και τις δυνατότητες που έχουν.
• Να εκτιµούµε την κατάσταση και να προσαρµόζουµε τον περιβάλλοντα χώρο, ανάλογα µε τη δυσκολία της
δραστηριότητας και το ρίσκο. Αυτό µπορεί να σηµαίνει τη µετακίνηση µιας κινητικής δραστηριότητας σε µια
µαλακή επιφάνεια, όπως γρασίδι ή άµµο, ή την αφαίρεση αντικειµένων τα οποία θα µπορούσαν να γίνουν
επικίνδυνα.
• Τα παιδιά κάποιες στιγµές έχουν ανάγκη από ένα χώρο στον οποίο
δεν τους βλέπουν οι ενήλικες. Πρέπει να σεβόµαστε τον δικαίωµα
που έχουν στην ιδιωτικότητα.
• Να είµαστε ξεκάθαροι στα όρια που βάζουµε. Πάντα θα υπάρχουν
κάποια πράγµατα στα οποία θα πρέπει να πούµε όχι. Ας
βεβαιωθούµε πως έχουµε εξηγήσει στο παιδί γιατί δεν µπορεί να
κάνει αυτό που θέλει, µε τρόπο ανάλογο για την ηλικία του, και
όπου είναι δυνατό ας δώσουµε στο παιδί µια εναλλακτική πρόταση
προς την ίδια κατεύθυνση.
• Είναι φυσιολογικό κάποια στιγµή το παιδί να χτυπήσει. Ας
θυµηθούµε λίγο τον εαυτό µας όταν είµαστε παιδιά και τις φορές
που είχαµε χτυπήσει.
• Να θυµόµαστε πως το ρίσκο που επιτρέπουµε εξαρτάται από την
κουλτούρα µας και τις αντιλήψεις µας, όχι µόνο από τις δεξιότητες
των παιδιών σε συγκεκριµένη ηλικία.
• Τα πιο κατάλληλα περιβάλλοντα και υλικά που µπορούµε να
παρέχουµε στα παιδιά είναι εκείνα που βρίσκονται στη φύση, καθώς
εκθέτουν το παιδί σε ποικιλία προκλήσεων.
• Πρέπει να περιορίζουµε το ρίσκο όσο είναι απαραίτητο, όχι όσο
είναι εφικτό.
Stephenson, 2003
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Παιχνίδι και ψυχική
ανθεκτικότητα

Στο παρελθόν η βιβλιογραφία που αφορούσε την πρόληψη κινδύνων εστιαζόταν σε
αιτιολογικούς παράγοντες και σε παράγοντες επικινδυνότητας. Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί
πολύ µεγάλη σηµασία στους προστατευτικούς και στους ενισχυτικούς παράγοντες, που
µπορούν να βοηθήσουν το παιδί. Ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι και η ψυχική
ανθεκτικότητα, που ορίζεται ως η ικανότητα αποτελεσµατικής προσαρµογής του ανθρώπου σε
κακοτυχίες και σε στρεσογόνα γεγονότα.
Τα βρέφη και τα παιδιά έρχονται αντιµέτωπα µε πολλές καταστάσεις που προκαλούν άγχος από την αρχή της
ζωής τους. Αντιλαµβάνονται ότι δεν είναι το κέντρο του κόσµου, ότι αρκετές φορές πρέπει να περιµένουν για να
ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους, ότι πρέπει να βρουν τρόπους για να προσαρµοστούν στο περιβάλλον, το οποίο
συχνά δεν είναι και το ιδανικό.
Για τα βρέφη, ένα αίσθηµα, όπως η πείνα, προκαλεί στρες. Για τα παιδιά, ένα συναίσθηµα, όπως η απογοήτευση,
όταν προσπαθεί να κάνει κάτι το οποίο δεν καταφέρνει, προκαλεί άγχος. Ένα τυπικό παράδειγµα είναι το παιδί
που ζωγραφίζει κάτι και κάνει ένα λάθος Όλα τα παιδιά δεν θα αντιδράσουν µε τον ίδιο τρόπο. Κάποια παιδιά θα
θυµώσουν, αλλά θα ξεκινήσουν καινούργια ζωγραφιά, και κάποια αλλά θα θυµώσουν και θα απογοητεύουν
τόσο πολύ που δεν θα επιχειρήσουν να κάνουν άλλη. Κάποια θα µπορούν να προσαρµοστούν σε νέες
καταστάσεις, άλλα θα δυσκολευτούν πολύ και κάποια µπορεί να µην τα καταφέρουν. Η δυνατότητα
προσαρµογής και η δυνατότητα να ανακάµψουν έπειτα από µία στρεσογόνα κατάσταση αλλάζει κατά τη διάρκεια
της ζωής και µπορεί να ενδυναµωθεί ή να µειωθεί.

Ερευνητές όπως οι Lester and Russell (2008) έχουν υποστηρίξει τη σηµασία του παιχνιδιού στη βελτίωση και
ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας. Για παράδειγµα, ένα παιδί όταν παίζει κατασκευές µπορεί να κάνει ένα
λάθος και να διαλυθεί όλη του η κατασκευή. Πολλές φορές, οι ενήλικοι βλέπουν ότι η κατασκευή θα
καταρρεύσει και σπεύδουν να προλάβουν την «καταστροφή» µε τις δικές τους ιδέες ή, ακόµα χειρότερα, µε
επικριτικά σχόλια του τύπου «καλά δεν βλέπεις ότι θα πέσει;». Η στιγµή της κατάρρευσης όµως αποτελεί
µοναδική ευκαιρία για το παιδί. Θα κατανοήσει το λάθος του, να σκεφτεί έναν άλλο τρόπο για να προχωρήσει, να
καταλάβει ότι τα πράγµατα χαλάνε και ότι µπορεί να τα φτιάξει ξανά και ίσως, το πιο σηµαντικό, ότι έχει το ίδιο την
ικανότητα να ξεκινήσει από την αρχή. Οι δυσκολίες στη ζωή είναι αναµενόµενες και αναπόφευκτες. Το θέµα είναι
να µπορούµε να τις αντέξουµε και να τις ξεπεράσουµε.
Το παιχνίδι βοηθάει στη ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας σε τοµείς όπως η αυτορρύθµιση, η ικανότητα το
παιδί να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες καταστάσεις, η δηµιουργικότητα, η µάθηση, η ικανότητα να δηµιουργεί
δεσµούς µε ανθρώπους καθώς και η ικανότητα αντίδρασης στο στρες. Επίσης, προστατεύει από ψυχολογικές
διαταραχές όπως η κατάθλιψη και ενισχύει τις πιθανότητες για ευτυχισµένη προσωπική και επαγγελµατική ζωή
αργότερα.

Ποιο είδος παιχνιδιού όµως στα αλήθεια βοηθάει; Το κατευθυνόµενο από τους ενήλικες παιχνίδι στερεί από
τα παιδιά τη δυνατότητα να αναπτύξουν την ικανότητα επίλυσης των προβληµάτων που τυχόν θα τους
παρουσιαστούν. Είναι προτιµότερο, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, τα παιδιά να ακολουθούν τις δικές
τους ιδέες και να αντιµετωπίζουν τις δυσκολίες καθώς αυτές παρουσιάζονται.
Η ψυχική ανθεκτικότητα δεν πρέπει να ταυτίζεται µε την ικανότητα διαφυγής από µία δύσκολη κατάσταση,
αλλά ούτε µε την πλήρη συµµόρφωση µε την εξωτερική πραγµατικότητα, καθώς είναι µια δυναµική
διαδικασία που σχετίζεται µε πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες (Rutter, 2000).
Τι συµβαίνει, όµως, αν τα παιδιά δεν είναι ψυχικά ανθεκτικά. Τότε, είναι πιθανό να νιώθουν µειονεκτικά, να
µην έχουν αυτοπεποίθηση, να τα παρατάνε εύκολα, να σκέφτονται συνέχεια τις δύσκολες και τα προβλήµατα
και να το εξωτερικεύουν µε διάφορες αρνητικές συµπεριφορές, καθώς δυσκολεύονται να εκφράσουν µε
λόγια τα όσα αισθάνονται.
Το παιχνίδι, λοιπόν, λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας, που µειώνει την επίπτωση δύσκολων
καταστάσεων για το παιδί. Είναι σηµαντικό για τους παιδαγωγούς και τους γονείς να γνωρίζουν τη σηµασία και
την αξία του παιχνιδιού, που το καθιστούν ένα σηµαντικό για την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών.

Πρακτικές προαγωγής της ψυχικής ανθεκτικότητας
• Εστιάστε στις ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες του παιδιού (πχ. “τα καταφέρεις καλά στη ζωγραφική” και όχι
“σε όλα είσαι καλός”).
• Ενδυναµώστε το παιδί σας να λαµβάνει αποφάσεις.
• Αποφύγετε τις συγκρίσεις µε άλλα παιδιά.
• Η επιβράβευση πρέπει να είναι αυθεντική και όχι “ψεύτικη” για να νοιώσει το παιδί καλύτερα.
• Ενισχύστε την έκφραση όλων των συναισθηµάτων, έτσι ώστε το παιδί να µην φοβάται να µιλήσει για το πως
νοιώθει.
• Καλλιεργείστε τηn ενσυναίσθηση.
• Οι διαφωνίες στην οικογένεια θα πρέπει να εκφράζονται µε κατάλληλο τρόπο και όχι να κρύβονται.
• ∆είξτε την σηµασία της κοινότητας και της γειτονιάς.
• Βοηθήστε το παιδί να καταλάβει ότι έχει έλεγχο στη ζωή του και ότι η κάθε πράξη και απόφαση έχει κάποιες
συνέπειες.
• ∆είξτε έµπρακτα ότι πιστεύετε στο παιδί σας και ότι το αποδέχεστε γι’ αυτό που είναι και όχι γι’ αυτά που κάνει.
• Μιλήστε για τις δυσκολίες της ζωής και τους τρόπους που εσείς τις έχετε αντιµετωπίσει, άλλες φορές µε επιτυχία
και άλλες φορές όχι.

Γενικά η ψυχική ανθεκτικότητα µπορεί να προαχθεί όταν:
• Ενισχύσουµε την περιέργεια και την ανεξαρτησία.
• Ενισχύσουµε το µοίρασµα των ιδεών και των συναισθηµάτων.
• Ενισχύσουµε την ενσυναισθηση.
• Ακούµε τις σκέψεις και τις ιδέες των παιδιών για την επίλυση των δυσκολιών.
• ∆εχόµαστε τα λάθη και τη σηµασία τους.
• Παρέχουµε στοργή και κατανόηση όταν υπάρχουν δυσκολίες.
• Ζητάµε βοήθεια από τα παιδιά.
• Γίνουµε µοντέλο µίµησης για τα παιδιά.
• Είµαστε ευέλικτοι και έχουµε µια παιχνιδιάρικη διάθεση.

Βίντεο
Educating For Happiness and Resilience
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∆ιαµόρφωση του χώρου
και Υλικά για την προαγωγή
του παιχνιδιού

Μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για το παιχνίδι αφορά την κατάλληλη διαµόρφωση
τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού χώρου που προορίζεται γι’ αυτό. Ο σχεδιασµός
του, η τήρηση κανόνων ασφαλείας, ακόµα και η ύπαρξή του η ίδια βρίσκονται υπό συζήτηση,
καθώς φαίνεται πως ειδικά οι εξωτερικοί χώροι είναι περιορισµένοι και η ποιότητά τους
αµφίβολη. Το να φροντίσουµε τις συνθήκες του χώρου είναι ίσως η πιο σηµαντική υποστήριξη
που µπορούµε να προσφέρουµε στο παιχνίδι των παιδιών, αρκεί να γνωρίζουµε τον τρόπο και
να έχουµε εξασφαλίσει τα κατάλληλα µέσα.
Όσο σηµαντικό είναι να εξασφαλίσουµε τον κατάλληλο χώρο για να υποστηρίξουµε το
παιχνίδι των παιδιών, εξίσου σηµαντικό είναι να τους παρέχουµε τα κατάλληλα υλικά. Λόγω
της εµπορευµατοποίησης του παιχνιδιού, υπάρχει η αίσθηση πως χρειάζεται να ξοδέψουµε
ένα µεγάλο χρηµατικό ποσό για να ικανοποιήσουµε τα παιδιά και να τους παρέχουµε τις
βέλτιστες συνθήκες για να αναπτύξουν το παιχνίδι τους. Αυτό δεν αληθεύει και συχνά, τα χωρίς
ιδιαίτερο κόστος φυσικά ή ανακυκλώσιµα υλικά, µπορεί να προσφέρουν περισσότερες
ευκαιρίες δηµιουργικού παιχνιδιού. Αν επιστρατεύσουµε τη φαντασία µας, θα δούµε ότι
µπορούµε µε λίγα χρήµατα να παρέχουµε στα παιδιά έναν µαγικό κόσµο παιχνδιού.

∆ιαµόρφωση του Χώρου για Παιχνίδι
Εξωτερικός Χώρος

Το παιχνίδι πάντα συµβαίνει σε κάποιο περιβάλλον και φαίνεται πως τα παιδιά είναι ικανά να παίζουν σε κάθε
πιθανό σηµείο. Κυρίως, πάντως, τα παιδιά επιθυµούν να παίζουν στη γειτονιά τους, σε πάρκα ή σε παιδικές χαρές
που βρίσκονται κοντά στο σπίτι τους, ώστε να βλέπουν τους φίλους τους και να νιώθουν µέλη της κοινότητάς
τους.
Φαίνεται πως σε σχέση µε τον εσωτερικό χώρο, ο εξωτερικός έχει πολύ µεγαλύτερη επίδραση στη ζωή των
παιδιών (Woods & Hall, 2013). Ειδικότερα οι ανοιχτοί χώροι είναι πολύ σηµαντικοί και το παιχνίδι στους δρόµους
είναι πιο σπουδαίο απ’ ότι πιστεύουν οι ενήλικες (Bretz & Grecelius,1972, Meire, 2007). Έχει διαπιστωθεί ότι το
παιχνίδι στον εξωτερικό χώρο επηρεάζει πολύπλευρα και περισσότερο τα παιδιά, συνεισφέροντας µε έναν
ολοκληρωµένο τρόπο στη σωµατική και ψυχική τους υγεία. Τα παιδιά όταν παίζουν έξω, επιδίδονται σε έντονο
σωµατικό παιχνίδι, βιώνουν µεγαλύτερες αισθητηριακές προκλήσεις, εξασκούνται στην κίνηση και αναπτύσουν
τις κοινωνικές τους δεξιότητες.
Τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω φόβων για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών, αλλά και της προτίµησης µίας
‘στεγνής” και ασφαλούς καθηµερινότητας, το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους µειώθηκε σηµαντικά. Οι
σύγχρονες έρευνες όµως, κρούουν τον κωδωνα του κινδύνου, γύρω από τις επιπτώσεις που αυτή η µείωση έχει
φέρει στις ζωές των παιδιών (Frost, Wortham & Reifel, 2012, Woods & Hall, 2013).
Υπάρχουν διάφορα εξωτερικά περιβάλλοντα που έχουν διαµορφωθεί για το παιχνίδι των παιδιών, τα κυριότερα
όµως παραµένουν αυτά που τα παιδιά χρησιµοποιούν µε µεγαλύτερη συχνότητα, όπως η αυλή, ή το µπαλκόνι
του σπιτιού, το προαύλιο του παιδικού σταθµού και οι παιδικές χαρές.

• Ο εξωτερικός χώρος των σύγχρονων κατοικιών τείνει να είναι περιορισµένος, ιδιαίτερα στις πόλεις. Ακόµη όµως
και ένας µικρός χώρος, αν είναι διαµορφωµένος µε στόχο το παιχνίδι, µπορεί να προσφέρει πολύ ευχάριστες
στιγµές στα παιδιά σε συτηµατική βάση.
• To προαύλιο του παιδικού σταθµού, είναι ίσως το µόνο µέρος του παιδικού σταθµού όπου τα παιδιά
αλληλεπιδρούν µε τους δικούς τους όρους, µε την αναγκαία επίβλεψη από τους ενήλικες. Είναι σηµαντικό το
περιβάλλον της αυλής να επιτρέπει την εξερεύνηση, τον πειραµατισµό, την κίνηση και το δηµιουργικό παιχνίδι
(Meire, 2007).
• Η παιδική χαρά παραµένει ο πιο διαδεδοµένος τόπος παιχνιδιού, παρότι οι συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής
συχνά δεν είναι οι κατάλληλες.

Είδη Παιδικών χαρών (Μποτσόγλου, 2001):
Παραδοσιακές
Εξοπλισµένες µε παιχνιδοκατασκευές, τσουλήθρες, κούνιες, δοκούς, τραµπάλες. Προορίζονται για παιχνίδι
σωµατικής άσκησης.
Παιχνιδότοποι Περιπέτειας
Η χρήση τους δε βασίζεται στη χρήση κατασκευασµένου εξοπλισµού εγκατεστηµένου σε ένα σχεδιασµένο
περιβάλλον. Αντίθετα, προσφέρονται ευέλκιτα υλικά, συνήθως ξύλα που πια δε χρησιµοποιούνται, λάστιχα,
σωλήνες, τούβλα και άλλα “άχρηστα” αντικείµενα και υλικά τα οποία τα παιδιά µπορούν να τα χρησιµοποιούν
ελεύθερα. Τα παιδιά µπορούν να διαµορφώσουν τον παιχνιδότοπο όπως θέλουν, µε το να σκάβουν, να χτίζουν,
να κατεδαφίζουν.
Είναι απαραίτητη η παρουσία ενός ενήλικα εκπαιδευµένου επαγγελµατία στην ενίσχυση του παιχνιδιού (play
worker) ο οποίος δείχνει στα παιδιά πώς να χρησιµοποιούν τα διαθέσιµα εργαλεία που παρέχονται και
διευκολύνει τις δραστηριότητες παιχνιδιού.
Ολοκληρωµένες Παιδικές Χαρές
Συνδυάζουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά του παιχνιδότοπου περιπέτειας, όπως το δηµιουργικό παιχνίδι και των
παραδοσιακών παιδικών χαρών. Προσεκτικά σχεδιασµένα υπαίθρια περιβάλλοντα περιβάλλοντα που
υποστηρίζουν και προτείνουν δραστηριότητες παιχνιδιού οι οποίες συντελούν στην ανάπτυξη του παιδιού
(γνωστική, φυσική, συναισθηµατική, κοινωνική).

Ο εξωτερικός χώρος του σπιτιού (αυλή ή µπαλκόνι)
Ακόµη κι αν ο χώρος που διαθέτουµε είναι περιορισµένος, µπορεί να ενισχύσει το παιχνίδι των παιδιών τις ώρες
που βρίσκονται στο σπίτι.
Η ύπαρξη φυσικών υλικών, όπως το νερό, η άµµος και οι γλάστρες ή τα παρτέρια, δηµιουργούν πολλές
ευκαιρίες παιχνιδιού για τα παιδιά.
Ακόµη κι αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος για κινητικά παιχνίδια π.χ. µε µπάλα, ή πατίνι, ο εξωτερικός
χώρος µπορεί να γίνει:
• χώρος κατασκευών, µε απλά υλικά, όπως χαρτόκουτα, ξύλα
• χώρος παιχνιδιού φαντασίας, αν υπάρχουν κρυψώνες, µια σκηνούλα, κουζινικά κ.λπ.
• χώρος εξερεύνησης και επιστηµονικής ανακάλυψης, για παράδειγµα προσφέροντας µεγενθυντικό φακό, κυάλια,
εντοµοσκόπειο κ.λπ.

Κριτήρια για την ποιότητα του χώρου παιχνιδιού
Χρόνος
Όσο περισσότερο χρόνο µπορεί να κρατήσει µία δραστηριότητα παιχνιδιού και να
διατηρήσει το ενδιαφέρον του παιδιού ζωντανό, τόσο µεγαλύτερη αξία παιχνιδιού έχει.
Εγγύτητα
Όσο πιο κοντά στις ανάγκες και στις επιθυµίες του παιδιού είναι σχεδιασµένος
ο χώρος, τόσο δηµιουργικότερες µορφές παιχνιδιού αναπτύσσονται.
Προκλήσεις
Όσο περισσότερες δυνατότητες προσφέρει ο χώρος παιχνιδιού και τα
υλικά του στα παιδιά, τόσο αυξάνει και το επίπεδο των προκλήσεων
Καταλληλότητα
Η δυνατότητα του χώρου να ταιριάζει σε διαφορετικές ηλικίες και
ανάγκες των παιδιών την ίδια στιγµή (Meire, 2007).
Συνεργασία
Οι δυνατότητες που µπορεί να προσφέρουν ο χώρος και τα υλικά παιχνιδιού για
ανάπτυξη δραστηριοτήτων οµαδικού παιχνιδιού και συνεργασίας
(Helestine & Holborn, 1987).

Υλικά για την προώθηση του παιχνιδιού
σε εξωτερικό χώρο
Εξοπλισµός κινητικού παιχνιδιού
Μεγάλος εξοπλισµός όπως: τραµπάλες, ισορροπιστικές δοκοί, τσουλήθρες, κούνιες, τραµπολίνο, αλλά
και τα τρίκυκλα, ποδηλατάκια και πατίνια, δηµιουργούν πολλές ευκαιρίες για κινητικό παιχνίδι στα παιδιά.
∆εν πρέπει όµως να ξεχνάµε και τα κινητικά παιχνίδια µε πιο απλά υλικά, όπως τα παιχνίδια µε µπάλα, το
λάστιχο, το κουτσό, κ.λπ.
Φυσικά υλικά
Φαίνεται όµως ότι τα πιο πετυχηµένα υπαίθρια παιχνίδια είναι δωρεάν. Τα παιδιά απολαµβάνουν το χώµα, τη
λάσπη, την άµµο, τα χαλίκια και το νερό (Mc Donald, 2014). Με τα φυσικά υλικά µπορούν να συνδυάσουν
απλά αντικείµενα, όπως κουβάδες, φτυαράκια, ποτιστήρια, πιατάκια, σουρωτήρια, µπιτόνια, πλαστικά µ
πουκάλια και άλλα αντικείµενα. Ιδιαίτερα τα παιχνίδια µε το νερό είναι από τα αγαπηµένα παιχνίδια των µικρών
παιδιών. Για παράδειγµα µε τους κουβάδες του νερού και τις βούρτσες βαψίµατος το παιδί µπορεί να βάψει ένα
τοίχο, ενώ µε νερό και σαπούνι µπορεί να κάνει φουσκάλες και µπουρµπουλήθρες (Yawkey & Evenson, 1977).
Φορητά “άχρηστα” Υλικά (Loose parts):
Αναφορικά µε τα φορητά υλικά, πριν από 30 χρόνια, πρώτος ο Simon Nicholson θεωρητικοποίησε τη
χρησιµότητά τους (Nicholson, 1971, Tovey, 2007). Βοηθούν τα παιδιά να κάνουν συνδέσεις και να αναπτύξουν
το συλλογισµό και τη δηµιουργική τους σκέψη. Μπορεί να αφορούν µια ποικιλία ανακυκλωµένων υλικών,
όπως κουτιά, λάστιχα, καφάσια, υφάσµατα, καρούλια καλωδίων, πλαστκά βαρέλια, σωλήνες, κ.λπ.
Γιατί να επαναχρησιµοποιούµε τα υλικά;
Αναγνωρίζεται διεθνώς το γεγονός ότι τα περιβάλλοντα µε φορητά υλικά (loose parts), µπορούν να
βελτιώσουν τη συµµετοχή των παιδιών, τη λήψη αποφάσεων και τον αυτοέλεγό τους στο παινχίδι στο
εκαπιδευτικό πλαίσιο. Επίσης, τα αντικείµενα αυτά προκαλούν την ανάγκη αναζήτησης βοήθειας από τους
συνοµηλίκους, κάτι που επιδρά θετικά στην ανάπυξη δεξιοτήτων διαπραγµάτευσης (π.χ. τι µπορούµε να
κάνουµε µαζί, µε αυτά τα υλικά).

Χαρακτηριστικά των φορητών υλικών (loose parts):
• ∆εν έχουν προφανή παιγνιώδη χαρακτήρα
• Ενθαρρύνουν τη συνεργασία και την ανάπτυξη της αδρής κινητικότητας (βαριά ή ογκώδη υλικά, χρειάζονται
περισσότερα από ένα παιδιά για να µετακινηθούν)
• Έχουν περισσότερες από µία πιθανές χρήσεις (π.χ. τα παιδιά µπορούν να µπούν µέσα, να σταθούν πάνω κ.λπ.)
ή µπορούν εύκολα να συνδυαστούν µε άλλα αντικείµενα.
• Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µε δηµιουργικούς, προκλητικούς ή αβέβαιους τρόπους.
• Προωθούν ενδιαφέρουσες αισθητηριακές εµπειρίες.
• ∆εν εµπεριέχουν κινδύνους, το ρίσκο που µπορεί να ενέχουν µπορεί να εκτιµηθεί εύκολα από το παιδί (π.χ. δεν
είναι πιθανό να σπάσει εύκολα).
• Έχουν οικολογικό χαρακτήρα (π.χ. ανακυκλωµένα υλικά) (Ragen, 2015).

Ωφέλη από τη χρήση φορητών υλικών (loose parts):
• Η πρόσβαση σε αυτά είναι εύκολη, είναι ανθεκτικά και προσιτά οικονοµικά
• Παρέχουν ευκαιρίες για παιχνίδι στα παιδιά, όπου τα παιδιά δε χρειάζεται να επιδείξουν υψηλή επίδοση
• Προσφέρουν τη δυνατότητα για δηµιουργικό παιχνίδι
• Ενθαρρύνουν την κοινωνική συνεργασία, όσο τα παιδιά σχεδιάζουν, διαπραγµατεύονται και αλλληλεπιδρούν
• Πολλές φορές συνδέονται µε την καθηµερινή ζωή
π.χ. χαλασµένα πληκτρολόγια, παλιά τηλέφωνα.

των ενηλίκων, κάτι που τα κάνει ακόµα πιο διασκεδαστικά

• Αξιοποιούνται για τη µάθηση

Εσωτερικός Χώρος

Το σπίτι είναι ο χώρος που τα παιδια περνούν πολύ απο το χρόνο τους και µάλιστα χρόνο που συχνά
µοιράζονται µε τους γονείς τους. Ειδικά όταν ο καιρός δεν επιτρέπει το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους, το
περιβάλλον του σπιτιού µπορεί να είναι λίγο ασφυκτικό για µικρούς και µεγάλους.
Μέσα απο τη φαντασία, τα παιδια δηµιουργούν µαγικούς κόσµους ακόµη και µέσα στο γνώριµο περιβάλλον του
σπιτιού. Ένας καναπές µπορει να γίνει πειρατικό καράβι, κάτω απο το τραπέζι της τραπεζαριας µπορει να φτιαχτεί
ένα κρησφύγετο και ένα σεντόνι πάνω απο δυο πολυθρόνες µπορει να γίνει ένα κάστρο. Είναι σηµαντικο να
έχουµε ξεκαθαρίσει εκ των προτέρων ποιοί είναι οι χώροι του σπιτιού όπου είναι αποδεκτό για µας να παίζουν τα
παιδιά, για αποφυγή ατυχηµάτων, ζηµιών και καυγάδων. Ακόµη κι αν κάποιοι χώροι του σπιτιού, ή κάποια
έπιπλα δε θελουµε να χρησιµοποιούνται για παιχνίδι, είναι σίγουρο πως το να υπάρχουν συµφωνηµένοι χώροι
µέσα στο σπίτι που το παιδι µπορει να διαµορφωσει µε φαντασία και µάλιστα µε τη δική µας συµβολή, θα
βοηθήσει το παιχνίδι του.

Φαίνεται ότι στα παιδιά αρέσει πολύ να οριοθετείται η περιοχή όπου δρουν µε τα αντικείµενα µε βάση
θεµατικών. Για παράδειγµα µπορεί να υπάρχει στο σπίτι του παιδιού:
• χώρος ανάγνωσης, µε βιβλία και αναπαυτικό κάθισµα ή µαξιλάρια για να καθίσει)
• χώρος µουσικής, µε παιδικά µουσικά όργανα και αυτοσχέδια οργανάκια
• χώρος κατασκευών, µε τουβλάκια, βίδες, κ.λπ.
• χώρος παιχνιδιού φαντασίας, µε κούκλες, υφάσµατα για µεταµφίεση, καπέλα, κουζινικά κ.λπ.
• χώρος ζωγραφικής και χειροτεχνίας, µε χαρτιά, µπογιές κ.λπ.
• χώρος ανακάλυψης της φύσης, µε µεγενθυτικούς φακούς, κυάλια κλπ.
Οι “χώροι” αυτοί δε χρειάζεται να είναι µεγάλοι, ούτε απαραίτητα αποµακρυσµένοι ο ένας από τον άλλο. Ακόµη
και η τακτοποίηση των συγκεκριµένων υλικών σε ένα κουτί, ή ένα συγκεκριµένο ντουλάπι, µπορεί να δώσει στο
παιδί την αίσθηση της σταθερότητας που χρειάζεται.

Υλικά για την προώθηση του παιχνιδιού σε εσωτερικό χώρο
Για να υποστηρίξουµε την εξερεύνηση των παιδιών µέσα από το παιχνίδι στο σπίτι, είναι καλό να είναι διαθέσιµή
σε αυτά µία µεγάλη ποικιλία υλικών διαφορετικών υφών, χρωµάτων, σχηµάτων και µεγεθών. Χρειάζεται να
υπάρχουν τόσο οικεία στο παιδί υλικά, όσο και άλλα που είναι καινοτόµα ώστε να τους προσφέρουν την
πρόκληση. Θα πρέπει τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στα αντικείµενα ώστε να µπορούν να επιλέγουν εκείνα που
ταιριάζουν στους σκοπούς τους.
Το παιχνίδι προσποίησης, όπου τα παιδια υποκρίνονται ανάλογα µε σενάρια απο τη φαντασία τους, είναι πολυ
σηµαντικό για την εκφραση συναισθηµατων, για την αναπτυξη κοινωνικων σχεσεων αλλα και για τη µάθηση των
παιδιών. Τα αντικείµενα για το παιχνίδι φαντασίας, δε χρειάζεται να είναι πιστά αντίγραφα της πραγµατικότητας
αλλά να επιτρέπουν στα παιδιά να τα χρησιµοποιήσουν µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Υλικά που δεν
κατευθύνουν το παιχνίδι των παιδιών, αλλα είναι "ανοιχτά", βοηθούν ιδιαίτερα την ανάπτυξη της φαντασίας τους.
Για παράδειγµα υλικά όπως: υφάσµατα, χαρτόνια, τουβλάκια, πλαστελίνη, µπορούν να "µεταµορφωθούν" σε
οτιδήποτε θελήσει το παιδί και έτσι να διευρύνουν το παιχνίδι του. Τα πιο δηµιουργικά αντικείµενα είναι τα
πολυχρηστικά και ευέλικτα στη χρήση (Santer, Griffiths & Goodall, 2007).
Η επικράτηση των πλαστικών παιχνιδιών στο εµπόριο θα ήταν καλό να µετριαστεί από φυσικά υλικά που
παρέχουν µία πιο πλούσια πηγή αισθητηριακών ερεθισµάτων. Καλό είναι να υπάρχει διαθέσιµο ένα ευρύ φάσµα
υλικών, καθώς και υλικά από τη φύση, όπως: κοχύλια, πέτρες, χαρτόνια, κουτιά, ξύλα, πλαστελίνη, νήµατα,
µαλλί, κοµµάτια υφάσµατος. Επίσης, καλό είναι να ανανεώνονται συχνά γιατί τα παιδιά εξοικειώνονται εύκολα
µαζί τους και τα βαριούνται.

Τα παιδιά ενθουσιάζονται όταν τους επιτρέπουµε να χρησιµοποιήσουν πραγµατικά αντικείµενα του σπιτιού στο
παιχνίδι τους. Εφόσον το αντικείµενο είναι ασφαλές και ανθεκτικό, µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε είτε
αφήνοντας το παιδί να µιµηθεί αυτο που βλεπει να κάνουν οι ενήλικες, π.χ. να σκουπισει χρησιµοποιώντας τη
σκούπα, είτε για άλλο σκοπό απο τη λειτουργία του π.χ. να παίξει ντραµς χρησιµοποιώντας τα κατσαρολικά.
Πραγµατικά, υλικά όπως ρολά, χαρτόκουτα, καλαµάκια, υλικά συσκευασίας, τραβούν το ενδιαφέρον των
παιδιών. Το γεγονός πως µπορούν να τα διαµορφώσουν όπως εκείνα θέλουν, σύµφωνα µε τη φαντασία τους,
κάνει τα υλικα αυτά χρήσιµα στο παιχνίδι. Για παράδειγµα ένα µεγάλο χαρτοκουτο µπορει να γίνει σπίτι, βάρκα,
κάστρο κι ένα σωρό άλλα, ανάλογα µε την επιθυµία του παιδιού και χωρις να κοστίσει απολύτως τίποτα.
Όσον αφορά τα παιχνίδια τα οποία αγοράζουµε, είναι σαφώς προτιµότερα αυτά που κινητοποιούν το παιδί προς
πιο ενεργητικές συµπεριφορές, παρά αυτά που το “διασκεδάζουν” µε παθητικό τρόπο. Η µεγάλη ποσότητα
ακριβών παιχνιδιών, δεν εγγυάται τη βέλτιστη ανάπτυξη του παιχνιδιού των παιδιών.
Πέρα από το ρόλο όµως που έχουν τα υλικά, δεν πρέπει να ξεχνάµε την καίρια σηµασία της αλληλεπίδρασης
µεταξύ των παιδιών, ή των παιδιών και των γονέων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ανεξάρτητα µε το ποια είναι
η δραστηριότητα.

Χαρακτηριστικά των φορητών υλικών (loose parts):
• ∆εν έχουν προφανή παιγνιώδη χαρακτήρα
• Ενθαρρύνουν τη συνεργασία και την ανάπτυξη της αδρής κινητικότητας (βαριά ή ογκώδη υλικά, χρειάζονται
περισσότερα από ένα παιδιά για να µετακινηθούν)
• Έχουν περισσότερες από µία πιθανές χρήσεις (π.χ. τα παιδιά µπορούν να µπούν µέσα, να σταθούν πάνω κ.λπ.)
ή µπορούν εύκολα να συνδυαστούν µε άλλα αντικείµενα.
• Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µε δηµιουργικούς, προκλητικούς ή αβέβαιους τρόπους.
• Προωθούν ενδιαφέρουσες αισθητηριακές εµπειρίες.
• ∆εν εµπεριέχουν κινδύνους, το ρίσκο που µπορεί να ενέχουν µπορεί να εκτιµηθεί εύκολα από το παιδί (π.χ. δεν
είναι πιθανό να σπάσει εύκολα).
• Έχουν οικολογικό χαρακτήρα (π.χ. ανακυκλωµένα υλικά) (Ragen, 2015).

Ωφέλη από τη χρήση φορητών υλικών (loose parts):
• Η πρόσβαση σε αυτά είναι εύκολη, είναι ανθεκτικά και προσιτά οικονοµικά
• Παρέχουν ευκαιρίες για παιχνίδι στα παιδιά, όπου τα παιδιά δε χρειάζεται να επιδείξουν υψηλή επίδοση
• Προσφέρουν τη δυνατότητα για δηµιουργικό παιχνίδι
• Ενθαρρύνουν την κοινωνική συνεργασία, όσο τα παιδιά σχεδιάζουν, διαπραγµατεύονται και αλλληλεπιδρούν
• Πολλές φορές συνδέονται µε την καθηµερινή ζωή
π.χ. χαλασµένα πληκτρολόγια, παλιά τηλέφωνα.
• Αξιοποιούνται για τη µάθηση

των ενηλίκων, κάτι που τα κάνει ακόµα πιο διασκεδαστικά

Ιδέες για τη χρήση υλικών µέσα στο σπίτι (Baressi, 2014)
• Να τοποθετήσουµε ένα παλιό στρώµα ή µία παχιά κουβέρτα στο µέσο ενός δωµατίου για να πηδούν και να
κυλιoύνται τα παιδιά
• Να δηµιουργήσουµε σηµάδια στο έδαφος χρησιµοποιώντας κολλητική ταινία. Τα παιδιά θα εφεύρουν διάφορα
παιχνίδια µε βάση αυτά τα σηµάδια
• Να επιτρέπουµε στα παιδιά να χρησιµοποιήσουν καρέκλες και κουβέρτες για να φτιάξουν κάστρα
• Να κρατάµε ανακυκλώσιµα αντικείµενα όπως ρολά χαρτιού και καπάκια, ή µεγάλα κουτιά και χαρτιά
περιτυλίγµατος, για κατασκευές
• Να ορίσουµε έναν καναπέ ως τον καναπέ του παιχνιδιού από τον οποίο τα παιδιά µπορούν να βγάλουν τα
µαξιλάρια. Με λίγη φαντασία ο καναπές µπορεί να γίνει λεωφορείο, κάστρο, πλοίο ή οτιδήποτε άλλο.

Kανόνες ασφαλείας
Ηλικές 0-3

• Επιλέγουµε παιχνίδια κατάλληλα για την ηλικία του παιδιού, καθώς τα βρέφη βάζουν τα παιχνίδια στο στόµα
µε κίνδυνο να πνιγούν.
• Αποφεύγουµε αντικείµενα που περιλαµβάνουν µπάλες, βώλους, κουµπιά και αντικείµενα µικρότερα
διαµέτρου 5 cm
• ∆εν αφήνουµε ποτέ τα παιδιά να παίζουν µε ξεφούσκωτα µπαλόνια καθώς υπάρχει κίνδυνος πνιγµού
• ∆εν επιτρέπουµε στα παιδιά να παίζουν µε σακούλες, γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
• Ελέγχουµε τα παιχνίδια να µην έχουν κάποιο µέρος που µπορεί να αποσπαστεί από τα παιδιά και να το
καταπιούν.
• Ελέγχουµε τα παιχνίδια να µην έχουν αιχµηρές άκρες και πλευρές.

Ηλικίες 3-5

• ∆ιδάσκουµε τα µεγαλύτερα παιδιά να κρατούν µακριά από τα µικρότερα, παιχνίδια που µπορεί να είναι
επικίνδυνα για εκείνα.
• Αποφεύγουµε τα παιχνίδια που έχουν κατασκευαστεί από υλικό που µπορεί να σπάσει σε κοµµάτια µε
αιχµηρές άκρες

Για όλες τις ηλικίες
• ∆ιαβάζουµε τις οδηγίες χρήσης και τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν δώσουµε τα παιχνίδια στα παιδιά
• Επιλέγουµε παιχνίδια µε την ένδειξη ASTM D-4236, που σηµαίνει ότι έχουν ελεγχθεί ως προς την τοξικότητα
• Ελέγχουµε τα παιχνίδια τακτικά ως προς το αν έχουν σπάσει, ή έχουν φθαρεί υπερβολικά και έτσι
παρουσιάζουν κάποιο κίνδυνο.
• Ζητούµε από τα παιδιά να φορούν κράνη όταν οδηγούν ποδήλατο, ή όταν κάνουν πατίνια.
• Μαθαίνουµε τα παιδιά να µαζεύουν τα παιχνίδια τους όταν δεν τα χρησιµοποιούν για να µην πέσουν, είτε
εκείνα, είτε κάποιος άλλος.
• ∆εν επιτρέπουµε ποτέ στα µικρά παιδιά να παίζουν µε βεγγαλικά.
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Παιχνίδι και
επιθετικότητα

Για τη προαγωγή του παιχνιδιού στην παιδική ηλικία
και τη διασφάλιση του δικαιώµατος των παιδιών στο παιχνίδι

Παιχνίδι και επιθετικότητα

Η επιθετικότητα είναι συµπεριφορά φυσιολογική, ειδικά στα µικρά παιδιά, που αρκετές φορές
φέρνει σε αµηχανία τους ενήλικες. Η επιθετικότητα εµφανίζεται από τη βρεφική ηλικία, όµως
κορυφώνεται συνήθως στα ηλικία των δύο ετών ενώ κατά τα επόµενα δυο χρόνια
παρουσιάζει µείωση, καθώς τα παιδιά κοινωνικοποιούνται στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Αρκετές
φορές, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, εµφανίζονται επιθετικές συµπεριφορές που µπορεί να
είναι δύσκολες στη διαχείρισή τους. Είναι σηµαντικό να µπορεί κάποιος να διακρίνει τη
φυσιολογική επιθετικότητα και το έντονο σωµατικό παιχνίδι από την επικίνδυνη επιθετική και
την εκφοβιστική συµπεριφορά, καθώς αυτό θα καθορίσει αν θα παρέµβουµε ή όχι, και µε ποιο
τρόπο.
Ο ορισµός της επιθετικότητας δεν είναι εύκολος. Θα µπορούσαµε να την ορίσουµε σύµφωνα µε τον Bouchard
(1996): «Κάθε πράξη η οποία, κατά τη διάρκεια µιας συµπλοκής, παραβιάζει ή κινδυνεύει να παραβιάσει τη
σωµατική ή ψυχολογική ακεραιότητα ενός ατόµου». Αυτός ο ορισµός εµπεριέχει µεγάλο εύρος συµπεριφορών,
από τη λεκτική βία µέχρι την έντονη σωµατική βία.
Υπάρχει η τάση να θεωρούµε την επιθετικότητα κάτι κακό και ανεπιθύµητο. Η επιθετικότητα, όµως, είναι
απαραίτητη για να µπορέσει ένα παιδί να ανεξαρτητοποιηθεί από τους γονείς του και για να µπορέσει να αναλάβει
πρωτοβουλίες για την επίτευξη των στόχων του. Το παιδί πρέπει να «επιτεθεί» στους γονείς του προκείµενου να
σχηµατίσει ταυτότητα και να ξεχωρίσει τον εαυτό από τους άλλους. Η επιθετικότητα δηλαδή αποτελεί υγιή
έκφραση συναισθηµάτων και δεν είναι πάντα συνυφασµένη µε τη βία και την καταστροφή.
Ο διαχωρισµός µεταξύ δυσλειτουργικής-προβληµατικής και φυσιολογικής επιθετικής συµπεριφοράς δεν είναι
εύκολος, καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (συχνότητα, ένταση, διάρκεια, στόχο, αποτέλεσµα). Θα
χαρακτηρίζαµε µια συµπεριφορά προβληµατική, όταν ενοχλεί το ίδιο το παιδί και το περιβάλλον του. Συνήθως
υπάρχει σύγχυση ανάµεσα στην επιθετική συµπεριφορά και στην επιθετικότητα ως ενόρµηση. Το πρώτο αφορά
µια πράξη, ενώ το δεύτερο περισσότερο ένα συναίσθηµα που µπορεί να εκφραστεί µε ασυνείδητο τρόπο, χωρίς
δηλαδή να είναι συνειδητός ο έλεγχος και χωρίς πάντα να έχει σαφή στόχο.

Το να προσποιούµαι ότι είµαι επιθετικός δεν σηµαίνει ότι είµαι επιθετικός. Η επιθετική συµπεριφορά έχει πρόθεση
να κάνει κακό στον άλλο, ενώ το επιθετικό παιχνίδι (π.χ. έντονο, «άγριο» παιχνίδι, παιχνίδια πάλης και µάχης) δεν
έχει πρόθεση να κάνει κακό και να χτυπήσει κάποιον. Όταν τα παιδιά παίζουν «πόλεµο», αυτό απαιτεί µεγάλο
αυτοέλεγχο, και λειτουργεί ως προετοιµασία για την ενήλικη ζωή και για πιο σοβαρές και περίπλοκες κοινωνικές
συνθήκες.
∆εν αποτελεί σκοπό αυτού του εγχειριδίου να εστιάσουµε στους παράγοντες της προβληµατικά επιθετικής
συµπεριφοράς, αλλά θα λέγαµε ότι είναι πολυπαραγοντική (βιολογικοί παράγοντες, κοινωνικοί-οικογενειακοί
παράγοντες, ιδιοσυγκρασία του ατόµου) και είναι συχνά αρκετά δύσκολο να καταδείξουµε έναν µόνο παράγοντα
ως υπεύθυνο.
Οι ερευνητές σήµερα εστιάζουν στην αλληλεπίδραση ανάµεσα στους γενετικούς και τους περιβαλλοντικούς
παράγοντες.

Γιατί βοηθάει το έντονο σωµατικό παιχνίδι (rough and tumble play)
Παρ’ ότι πράγµατι το έντονο «άγριο» σωµατικό παιχνίδι µπορεί να έχει τη χροιά σύγκρουσης ή του πειράγµατος,
και να ενέχει το ρίσκο να καταλήξει σε καβγά, παραµένει ιδιαίτερα σηµαντικό και απαραίτητο για την οµαλή
ανάπτυξη των παιδιών. Χάρη σε αυτό εκτονώνουν τη σωµατική τους ενέργεια, αποκτούν πιο ρεαλιστική εικόνα
του σώµατός τους, βελτιώνουν την ισορροπία τους, τον οπτικοκινητικό συντονισµό τους και την αδρή
κινητικότητα, ασκούνται στη διαχείριση των σχέσεων µε τους συνοµηλίκους και µαθαίνουν να διεκδικούν τα
θέλω τους. Οπότε, µε το να απαγορεύει συστηµατικά κανείς αυτό το είδος του παιχνιδιού, µπορεί να
παρεµποδίσει το βίωµα εµπειριών ουσιαστικά διαµορφωτικών για την προσωπικότητα και την κοινωνικοποίηση
των παιδιών.

∆ιαφοροποίηση ανάµεσα σε έντονο σωµατικό παιχνίδι, καυγά και εκφοβισµό
Ο όρος «έντονο σωµατικό παιχνίδι» συνήθως χρησιµοποιείται όταν δύο ή περισσότεροι µαθητές χτυπούν,
απειλούν, κυνηγούν o ένας τον άλλον, ή προσπαθούν να παλέψουν µεταξύ τους µε ένα φιλικό, µη εχθρικό,
παιγνιώδη τρόπο. Η έρευνα έχει δείξει ότι ακόµα και σε πολύ µικρή ηλικία (περίπου πέντε ετών) οι µαθητές
συνήθως είναι σε θέση να διαχωρίσουν το έντονο σωµατικό παιχνίδι από έναν τυπικό για την ηλικία τους καβγά.
Οι µαθητές, όταν ρωτούνται για ποιο λόγο συµµετέχουν στο έντονο σωµατικό παιχνίδι, αναφέρουν: «Είναι
διασκεδαστικό», «Μου αρέσει», «Με κάνει να γελάω».
Το έντονο σωµατικό παιχνίδι διαφέρει από τον εκφοβισµό και τον τσακωµό ως προς τη «σχέση ανάµεσα στις
εµπλεκόµενες πλευρές» και την «έκφραση και ατµόσφαιρα». Αυτοί που συµµετέχουν στο σωµατικό παιχνίδι
συνήθως είναι φίλοι και συµπαθούν ο ένας τον άλλον, κάτι που εκφράζεται τόσο µέσω της πιο θετικής στάσης
που διατηρεί ο ένας απέναντι στον άλλο, όσο και µέσω της φύσης της αλληλεπίδρασής τους.
Η κύρια διαφορά του τυπικού καβγά από τον εκφοβισµό, ο οποίος πολλές φορές εµπεριέχει έναν πραγµατικό
αλλά συνήθως άνισο τσακωµό αφορά την επαναλαµβανόµενη φύση της συµπεριφοράς και την ανισορροπία
της δύναµης. Ο «πραγµατικός» τσακωµός είναι συχνά περιστατικό µεµονωµένο ανάµεσα σε δύο πλευρές
ισότιµες ως προς τη σωµατική ή την ψυχολογική ισχύ.
∆ηλαδή δεν υπάρχει ανισορροπία δύναµης,
η οποία αποτελεί σηµαντικό στοιχείο
του εκφοβισµού.

Η επίδραση του χώρου, των δραστηριοτήτων και των παρεχόµενων υλικών
στη συµπεριφορά των παιδιών
Το φυσικό περιβάλλον, οι δραστηριότητες στις οποίες εµπλέκονται, καθώς και τα υλικά τα οποία έχουν τα παιδιά
στη διάθεσή τους επηρεάζουν τη µεταξύ τους συµπεριφορά. Για παράδειγµα, όταν τα παιδιά είναι περιορισµένα
σε κλειστό χώρο για πολλές ώρες, δηµιουργείται ένταση και προκαλούνται καβγάδες µεταξύ τους, κάτι που δεν
συµβαίνει τόσο συχνά όταν έχουν την ευκαιρία να παίξουν σε ελεύθερο εξωτερικό χώρο. Επίσης, τα παιδιά
προσχολικής ηλικίας δεν µπορούν να µείνουν σε καθιστικές δραστηριότητες για πολλή ώρα. Αντίστοιχα
παρατηρούµε πως όταν τα υλικά µε τα οποία µπορούν να παίξουν τα παιδιά είναι πολύ λίγα, τότε συχνά γίνονται
πιο ανταγωνιστικά µεταξύ τους και ίσως να εκφραστούν µε πιο επιθετικές συµπεριφορές.

Επίσης η παροχή επαρκών υλικών, που προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών, θα βοηθούσε τη θετική
αλληλεπίδραση και θα µειώσει τους καβγάδες.
• Η επαφή των παιδιών µε τα φυσικά στοιχεία, όπως το νερό, το χώµα, η λάσπη, είναι πολύ σηµαντική για την
υγιή τους ανάπτυξη και τη ρύθµιση της διέγερσής τους.
• Καλό είναι τα παιδιά να έρχονται σε επαφή µε ένα ευρύ φάσµα «ανοιχτών» υλικών µε ποικίλες ιδιότητες: µεγάλα
και µικρά, βαριά και ελαφριά αντικείµενα, φυσικά αλλά και τεχνητά υλικά, π.χ. κοχύλια, πέτρες, χαρτιά, ξύλα,
πλαστελίνη, νήµατα, µαλλί, κοµµάτια υφάσµατος, τουβλάκια.
• Τα αντικείµενα πρέπει να ανανεώνονται συχνά γιατί τα παιδιά εξοικειώνονται εύκολα µαζί τους και τα βαριούνται.
• Είναι προτιµότερα τα παιχνίδια που κινητοποιούν το παιδί προς πιο ενεργητικές συµπεριφορές, παρά όσα
«διασκεδάζουν» το παιδί µε παθητικό τρόπο.
Είναι σηµαντικό να θυµόµαστε πως για την οργάνωση κατάλληλων δραστηριοτήτων και την παροχή επαρκών
υλικών δεν χρειάζονται πάντα χρήµατα.
• Η διάθεση για παιχνίδι είναι εξαιρετικά σηµαντική και µετατρέπει την αλληλεπίδραση µε τον άλλο και µε τα
αντικείµενα σε επιτυχηµένη εµπειρία παιχνιδιού.
• Η φαντασία µετατρέπει απλά υλικά, όπως ένα χαρτόκουτο, σε υπέροχα παιχνίδια.
• Υπάρχουν αµέτρητα παιχνίδια που χρειάζονται από ελάχιστα, έως καθόλου υλικά, π.χ. κρυφτό, κυνηγητό,
κουτσό, παιχνίδι µε νερό, παιχνίδι µε σαπουνόφουσκες, ζυµάρι κ.λπ.
• Η αλληλεπίδραση µεταξύ των παιδιών, ή των παιδιών και των ενηλίκων, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι
εξαιρετικά σηµαντική, ανεξάρτητα από το παιχνίδι που παίζουν.

Λίγα λόγια για τα βίαια παιχνίδια
Ένα αρκετό µεγάλο ποσοστό αγοριών και κοριτσιών παίζει µε βίαια παιχνίδια
(όπλα, σπαθιά κ.λπ.). Οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα βίαια παιχνίδια παρακινούν
το έντονο σωµατικό παιχνίδι, αλλά δεν έχει κάποια επίπτωση στην επιθετική
συµπεριφορά. Επίσης δεν υπάρχουν δεδοµένα που να συνδέουν τα βίαια
παιχνίδια µε τη στάση των παιδιών απέναντι στον πόλεµο και τη βία.
Πολλές φορές οι ενήλικες δυσκολεύονται να διαχωρίσουν το πραγµατικό από
το προσποιούµενο βίαιο παιχνίδι. Τα παιδιά όµως από πολύ νωρίς µπορούν να
τα διαχωρίσουν, καθώς η πραγµατική βία τα τροµάζει, ενώ το παιχνίδι ρόλων τα
διασκεδάζει χωρίς να τα φοβίζει. Ίσως πρέπει να πούµε ότι η επιλογή πιο
άγριων παιχνιδιών και το προσποιούµενο βίαιο παιχνίδι δεν κάνει τα παιδιά
βίαια. Η βία που ίσως βλέπουν στο σπίτι από τους γονείς τους και τους άλλους
σηµαντικούς ενήλικες είναι πολύ πιο σηµαντική για τη στάση που έχουν
απέναντι στη βία και την επιθετική συµπεριφορά.

Καλές πρακτικές για την πρόληψη επιθετικών συµπεριφορών
Είναι σηµαντικό να µπορούµε να διακρίνουµε και να διαχωρίζουµε το έντονο σωµατικό παιχνίδι από τον καβγά
και τον εκφοβισµό, καθώς από αυτό εξαρτάται ο τρόπος που θα παρέµβουµε, αν είναι αναγκαίο. Στη διάκριση
αυτή βοηθά η προσεκτική παρατήρηση των συµπεριφορών, των λέξεων, της γλώσσας του σώµατος και των
εκφράσεων του προσώπου των παιδιών.
Μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί αν µία κατάσταση αφορά το έντονο σωµατικό παιχνίδι, έναν τυπικό
καβγά ή συµπεριφορές εκφοβισµού. Για παράδειγµα, είναι πιθανό ένας καβγάς στην πραγµατικότητα να έχει
προκληθεί από συµπεριφορές εκφοβισµού που διαρκούν µεγάλο χρονικό διάστηµα, και ο µαθητής που
εκφοβίζεται ξαφνικά να ανταπαντά στο παιδί που του επιτίθεται. Επίσης, ένα συµβάν που και οι δύο πλευρές
χαρακτηρίζουν ως «διασκεδαστικό» ή «αθώο παιχνίδι» µπορεί στην πραγµατικότητα να αποτελεί ξεκάθαρο
εκφοβισµό. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η προσεκτική παρατήρηση του περιστατικού είναι ιδιαίτερα
σηµαντική.
Η άµεση και αποτελεσµατική παρέµβαση είναι καθοριστική και απαραίτητη, ώστε να σταµατούν άπρεπες
συµπεριφορές εκφοβισµού. Είναι όµως επίσης σηµαντικό να επιτρέπεται στα παιδιά να βιώνουν και να χαίρονται
το έντονο σωµατικό παιχνίδι. Οι, πολύ συχνά, υπερβολικές αντιδράσεις των ενηλίκων απέναντι στο έντονο
σωµατικό παιχνίδι φαίνεται να σχετίζονται µε βαθύτερα άγχη. Πιθανά µε το φόβο ότι θα κατηγορηθούν για το ότι
κάποιο παιδί χτύπησε ή αναστατώθηκε, και επιπλέον µε την αίσθηση ότι δεν εκπληρώνουν τον ενήλικο ρόλο
τους ως φροντιστές των παιδιών, επιτρέποντας το παιχνίδι τέτοιου είδους.

Μικρές αλλαγές για µεγάλα αποτελέσµατα
• Δώστε στα παιδιά ευκαιρίες έκφρασης των συναισθηµάτων τους, µέσω του παιχνιδιού, της αφήγησης
ιστοριών και της ζωγραφικής.
• Βοηθήστε τα παιδιά να παρατηρούν τον εαυτό τους και τη συµπεριφορά τους, εκ των υστέρων. Τα παιδιά
που κατανοούν τα συναισθήµατά τους µπορούν να ελέγχουν καλύτερα τις αντιδράσεις τους.
• Καλλιεργήστε την ενσυναίσθηση. Τα παιδιά που είναι σε θέση να κατανοούν τα συναισθήµατα των άλλων
µπορούν να συµπαρασταθούν σε κάποιο παιδί που θυµατοποιείται και να εµποδίσουν άλλα παιδιά από το
να πληγώσουν κάποιο παιδί.
• Εµπλέξτε τα παιδιά σε συζητήσεις που ενισχύουν την ενσυναίσθηση. Συζητήστε γιατί οι άνθρωποι έχουν
διαφορετικές αρχές και πιστεύω, και τον αντίκτυπο που µπορεί να έχουν οι πράξεις τους στους άλλους.
• Ενισχύστε την αυτοπεποίθηση των παιδιών και τη σχέση σας µαζί τους. Αφιερώστε τους χρόνο χωρίς
περισπασµούς και µοιραστείτε µαζί τους χαρούµενες στιγµές σε παιχνίδι που έχουν επιλέξει τα ίδια.
• Συµβάλετε στη δηµιουργία µιας κοινότητας χωρίς αποκλεισµούς. Όταν τα παιδιά παίζουν π.χ. στην παιδική
χαρά, ενισχύστε τη συνεργασία και όχι την ανταγωνιστικότητα. Εντάξτε, στο βαθµό που είναι εφικτό, όλα τα
παιδιά στις δραστηριότητες ώστε να µην υπάρχει κοινωνικός αποκλεισµός.
• Ενηµερωθείτε και ενηµερώστε τα παιδιά σας για τον εκφοβισµό και για τις µορφές µε τις οποίες
εµφανίζεται. Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να σας αναφέρουν τέτοια περιστατικά όταν τα αντιληφθούν.
• Διαβάστε στα παιδιά, σε τακτική βάση, καθώς το διάβασµα παρέχει µια διασκεδαστική και νοητικά
διεγερτική εµπειρία. Ρωτήστε τα παιδιά για τους χαρακτήρες: «τι µπορεί να σκέφτονται;» , «τι µπορεί να
νιώθουν;». Το διάβασµα ενισχύει τη δυνατότητα του να µπαίνουµε στη θέση κάποιου άλλου και τη
βελτίωση της ενσυναίσθησης.
• Δώστε την ευκαιρία στα παιδιά να παίξουν. Το παιχνίδι αποτελεί τη βάση της υγιής ανάπτυξης και της
καλλιέργειας της ενσυναίσθησης. Τα παιδιά περνούν δυσανάλογα πολύ χρόνο σε δοµηµένες,
κατευθυνόµενες από ενήλικες δραστηριότητες ή παραµένουν παθητικά µπροστά από οθόνες (κινητά
τηλέφωνα, ταµπλέτες, υπολογιστές). Τα αυθόρµητα και δηµιουργικά παιχνίδια, οι αυτοκατεθυνόµενες
δραστηριότητες που έχουν τα ίδια τα παιδιά επιλέξει και το παιχνίδι στη φύση είναι πάρα πολύ σηµαντικά
για την ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηµατικών δεξιοτήτων. Με το παιχνίδι το παιδί µαθαίνει να
περιµένει τη σειρά του, να αντέχει να χάνει, να διεκδικεί τη νίκη µε κανόνες που πολλές φορές µαζί µε τα
άλλα παιδιά θέτει, να εκτονώνει την έντασή του και να συνεργάζεται στο πλαίσιο της οµάδας.
• Οργανώστε το χώρο και το χρόνο των παιδιών ώστε να ενισχύεται η ρύθµιση της διέγερσης και της
συµπεριφοράς τους.
• Παρέχετε στα παιδιά επαρκή και κατάλληλα, όχι απαραίτητα ακριβά, υλικά ώστε να οργανώσουν το
παιχνίδι τους.
• Επιδιώξτε τη συνεργασία µεταξύ των γονέων και του παιδικού σταθµού.

Βίντεο
Aggressive Themes in Play

Aggression, Anger, and the Origins
of Violence in Children
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Η τεχνολογία
και το παιχνίδι

Για τη προαγωγή του παιχνιδιού στην παιδική ηλικία
και τη διασφάλιση του δικαιώµατος των παιδιών στο παιχνίδι

Η τεχνολογία και το παιχνίδι

Το θέαµα ενός νηπίου εξοικειωµένου µε την τεχνολογία σε µεγαλύτερο βαθµό απ' ό,τι ένας
ενήλικας µας είναι πλέον παραπάνω από οικείο. Γνωστές εταιρείες παιχνιδιών παρέχουν στο
εµπόριο gadgets ειδικά σχεδιασµένα για βρέφη λίγων µηνών. Παράλληλα, διεθνείς
παιδιατρικοί οργανισµοί προειδοποιούν τους γονείς ότι σε πολύ µικρές ηλικίες, κάτω των δύο
ετών, ο χρόνος έκθεσης των παιδιών στις οθόνες πρέπει να είναι µηδενικός. Παρ' όλα αυτά,
επικρατεί και η άποψη πως παιχνίδι πλέον θεωρείται και η οθόνη των ηλεκτρονικών συσκευών.
Μαζί µε την τηλεόραση που παρέχει πλέον συστηµατικά συντροφιά και διασκέδαση σε πολλά
παιδιά, η τεχνολογία φαίνεται να αποτελεί σταθερά, πλέον, στη ζωή των παιδιών, σε αντίθεση
µε το ελεύθερο παιχνίδι, που, όπως είδαµε, σταδιακά µειώνεται. Παρ’ ότι είναι ξεκάθαρο πως
τα παιδιά θα είναι συγχρονισµένα µε τη σηµερινή πραγµατικότητα, είναι επίσης σαφές πως τα
οφέλη του ελεύθερου παιχνιδιού χάνονται εξαιτίας της υπερβολικής ενασχόλησής τους µε τα
ηλεκτρονικά µέσα.
Η χρήση της τεχνολογίας από τα παιδιά περιγράφεται από τη διεθνή βιβλιογραφία ως ένας από τους
σηµαντικότερους παράγοντες µείωσης του ελεύθερου παιχνιδιού (Ginsburg, 2007), ιδιαίτερα στις πόλεις
(Clements, 2004) και σε οικογένειες που ανήκουν σε πιο χαµηλά κοινωνικό-οικονοµικά στρώµατα (Milteer &
Ginsburg, 2012). Η όλο και πιο αυστηρά δοµηµένη καθηµερινότητα των παιδιών εκτός σχολείου και οι αλλαγές
στην ισορροπία µεταξύ εργασίας και ζωής πολλών οικογενειών έχουν περιορίσει την ελευθερία στο παιχνίδι, που
για τις προηγούµενες γενιές ήταν δεδοµένη. Όταν υπάρχει ελεύθερος χρόνος, άλλοι παράγοντες όπως η κίνηση
στους δρόµους, το έγκληµα και ο φόβος αποτρέπουν τα παιδιά από το να παίζουν έξω, µε αποτέλεσµα το
παιχνίδι να αντικαθίσταται από την πολύωρη παραµονή µπροστά σε οθόνες (Lester, Jones & Russel, 2011). Οι
οθόνες πλέον δεν είναι διαθέσιµες µόνο στο σπίτι, αλλά µε τη δυνατότητα των ηλεκτρονικών µέσων να
µεταφέρονται (tablets, laptops, κινητά τηλέφωνα) τα παιδιά είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε αυτές από
παντού.
Έρευνα µεγάλης κλίµακας έδειξε πως τα παιδιά προσχολικής ηλικίας περνούν κατά µέσο όρο 4 ώρες ηµερησίως
µπροστά στη µικρή οθόνη, κάτι που χαρακτηρίζεται ως ανησυχητικό (Tandon et al., 2010). Η τηλεόραση είναι
ελκυστική για τα µικρά παιδιά και συχνά χρησιµοποιείται καταχρηστικά από τους ενήλικες, ως baby sitter. Άµεση
επίπτωση του φαινοµένου αυτού είναι τα αυξηµένα ποσοστά παχυσαρκίας σε µικρές ηλικίες.

Επιπλέον, πολλά παιδιά παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια από την ηλικία των τριών ή τεσσάρων ετών (Van der
Kooj, 2007), ενώ πιο παλιά το παιχνίδι στον υπολογιστή αφορούσε περισσότερο µεγαλύτερες ηλικίες (Frost,
Wortham & Reifel, 2012). Η έκθεση των βρεφών και των νηπίων σε οθόνες από τόσο νωρίς φαίνεται να σχετίζεται
άµεσα µε διάφορες δυσκολίες αυτορρύθµισης (ικανότητα να παρηγορεί το παιδί τον εαυτό του, δυσκολία στον
ύπνο, συναισθηµατική ρύθµιση, βραχύχρονη µνήµη και προσοχή) (Radesky, Silverstein & Christakis, 2014) αλλά
και µε συµπεριφορές κοινωνικής αποµόνωσης.
∆εν έχει γίνει, προς το παρόν, αναλυτική µελέτη της σοβαρότητας των επιπτώσεων της τόσο στενής επαφής των
παιδιών µε τα ηλεκτρονικά µέσα από τόσο µικρή ηλικία, επειδή είναι πρόσφατο, αλλά ραγδαία αυξανόµενο
φαινόµενο. Συνεπώς, η έρευνα δεν δεν δύναται να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και το ρυθµό αύξησης της
χρήσης των ηλεκτρονικών µέσων. Η Αµερικανική Παιδιατρική Εταιρεία συστήνει τη µηδενική έκθεση βρεφών
κάτω των δύο ετών σε οθόνες, καθώς επίσης και την περιορισµένη χρήση ακόµα και εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών
προγραµµάτων. (Radesky, Schumacher, & Zuckerman, 2014, Αmerican Academy of Pediatrics, 2011).
Οι λόγοι τους οποίους επικαλούνται οι παιδίατροι ώστε να αποτρέψουν τους γονείς από το να εκθέτουν τα παιδιά
τους στις οθόνες αφορούν διάφορες βλαβερές συνέπειες. Τα παιδιά µπορεί να κοιτάζουν τα φωτεινά χρώµατα και
την κίνηση σε µία οθόνη, αλλά ο εγκέφαλός τους δεν είναι σε θέση να νοηµατοδοτήσει όλες αυτές τις περίεργες
εικόνες και να τις συνδέσει µε τα ερεθίσµατα στον κόσµο γύρω τους (Hill, 2013). Επίσης, µε το να απασχολούνται
τα παιδιά συστηµατικά µπροστά στην οθόνη, χάνουν ευκαιρίες εµπλοκής µε άλλες δραστηριότητες που είναι
απαραίτητες για την υγιή ανάπτυξή τους.
Η κόσµος του εµπορίου των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, έχει διευρυνθεί,
αντιπροσωπεύοντας πλέον µία βιοµηχανία δισεκατοµµυρίων. Μόνο το 2000 πουλήθηκαν 280 εκατοµµύρια
τεµάχια στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Με τον εντυπωσιακό σχεδιασµό τους και τον αλληλεπιδραστικό
τους χαρακτήρα, τα video games είναι ιδιαίτερα ελκυστικά. Επίσης, είναι πλέον πιο προσβάσιµα σε χαµηλά
οικονοµικά στρώµατα, καθώς οι τιµές τους γίνονται όλο και πιο προσιτές. Πρόκειται για µεγάλη βιοµηχανία, που
προσφέρει ποικίλα και συντονισµένα µεταξύ τους ερεθίσµατα, συχνά και µέσα και από τη «συνεργία» των
διαφορετικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης, µε τους δηµοφιλείς χαρακτήρες ταινιών ή παιδικών σειρών να γίνονται
ήρωες των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Έτσι, ο υπολογιστής ως αντικείµενο έχει µετατραπεί σε παιχνίδι των παιδιών,
παράλληλα όµως παρατηρείται και έκπτωση στην ικανότητά τους να αλληλεπιδράσουν µε χειροπιαστά
αντικείµενα, αφού πλέον η πραγµατικότητά τους έχει µετατραπεί σε εικονική.
Έχει διαπιστωθεί πως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν µεταβάλει τον τρόπο µε τον οποίο παίζουν τα παιδιά
στην πραγµατική ζωή. Παρατηρείται, για παράδειγµα, ότι πολύ συχνά τα παιδιά έχουν την τάση να
αναπαράγουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που παίζουν στην αυλή, όπως η περίπτωση όπου παιδιά σχολικής
ηλικίας έκαναν στο παιχνίδι τους στο διάλειµµα µία αναπαράσταση του περιβάλλοντος παιχνιδιού του Super
Mario 5. Είναι ενδιαφέρον, όµως, το γεγονός πως αυτή η αναπαράσταση είχε εµπλουτιστεί από τη φαντασία
των παιδιών (Johnson, 2007), δηµιουργώντας ένα πιο περίπλοκο και πιο πλούσιο περιβάλλον σε σχέση µε
το εικονικό, κάτι που δείχνει τη µεγάλη σηµασία του ελεύθερου παιχνιδιού για τη νοητική ανάπτυξη των
παιδιών, µε τρόπο που δεν µπορεί να υποκατασταθεί από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Παράλληλα, πολλά παιδιά εσωτερικεύουν τις βίαιες εικόνες και τα σχετικά στερεότυπα (φύλου, εθνικότητας)
που εµπεριέχουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, και τα υιοθετούν, αποκτώντας έτσι ανοχή στη βία και θεωρώντας
πως είναι φυσικό να εµφανίζει κανείς τέτοιου είδους συµπεριφορές.
Φαίνεται, παρ’ όλα αυτά, πως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι δυνατόν να έχουν
και ευεργετική επίδραση στην ανάπτυξη των παιδιών και δεν είναι ρεαλιστικό να
επιχειρούµε, ως ενήλικες, να τα αποκλείσουµε εντελώς από
τη ζωή τους.

Καλές πρακτικές για τη διαχείριση της νέας τεχνολογίας.
Οι περισσότεροι γονείς και παιδαγωγοί συµφωνούν πως είναι σηµαντικό, αντί να δαιµονοποιούµε την τεχνολογία,
να γίνουµε µέρος της ψηφιακής ζωής των παιδιών και να τα εκπαιδεύσουµε στην κριτική στάση απέναντί της.
Παράλληλα, είναι σηµαντικό το ελεύθερο παιχνίδι να µην παραµερίζεται αλλά να διατηρεί τη θέση του στην
καθηµερινότητα των παιδιών, όσο κι αν απειλείται από την επικράτηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
Μπορούµε να υποστηρίξουµε την υγιή σχέση των παιδιών µε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια όταν:
• Παρέχουµε στα παιδιά τακτικές ευκαιρίες για παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους.
• Εκθέτουµε τα παιδιά σε ποικιλία παιχνιδιών και δραστηριοτήτων, ώστε να έχουν θετικές εµπειρίες πολλών
ειδών. Έτσι είναι πιο πιθανό να αποφύγουµε το µονόδροµο των ηλεκτρονικών µέσων, ιδιαίτερα όταν τα
παιδιά φτάσουν σε µεγαλύτερη ηλικία.
• ∆ιαφυλάσσουµε την ισορροπία στο παιχνίδι του παιδιού, ώστε να είµαστε σίγουροι ότι τα καθιστικά
ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν αντικαθιστούν σε µεγάλο βαθµό το ελεύθερο σωµατικό παιχνίδι.
• Είµαστε προσεκτικοί ως προς το υλικό και τις διαδικτυακές συνδέσεις µε τις οποίες έρχεται σε επαφή το
παιδί, καθώς µπορεί εύκολα να εκτεθεί σε ανεπιθύµητο υλικό.
• Θυµόµαστε ότι η νέα τεχνολογία διευρύνει µεν την κοινωνικότητα του παιδιού µε τους εικονικούς
συµπαίκτες του, δεν αντικαθιστά όµως την πραγµατική επαφή µε άλλα παιδιά.
• Αποφεύγουµε να δαιµονοποιούµε την τεχνολογία, αλλά προσπαθούµε να εξοικειωθούµε περισσότερο µε
αυτή, καθώς µπορεί να είναι ένα µέσο ώστε να επικοινωνήσουµε µε τα παιδιά και να έρθουµε κοντά τους.
• Συζητάµε µε τα παιδιά για τα παιχνίδια που παίζουν, έχοντας υπόψη ότι αποτελούν µέρος της ιδιαίτερης
κουλτούρας τους.
• Παίζουµε µε τα παιδιά ηλεκτρονικά παιχνίδια. Αξιοποιούµε την ευκαιρία να τα σχολιάζουµε µαζί τους,
προλαµβάνοντας έτσι δυσλειτουργικές αντιλήψεις και στάσεις.
• Λαµβάνουµε υπόψη µας την καταλληλότητα συγκεκριµένων κονσόλων και προγραµµάτων παιχνιδιού.
Παρ’ ότι κάποια βίαια παιχνίδια κατάλληλα για εφήβους και ενηλίκους είναι επιθυµητά και από παιδιά
µικρής ηλικίας, είναι σηµαντικό να τα προστατεύουµε από το περιεχόµενό τους.
• Λαµβάνουµε υπόψη στις επιλογές µας τα χαρακτηριστικά κάθε παιδιού ξεχωριστά, ανάλογα µε το ατοµικό
επίπεδο ωριµότητάς του και όχι µόνο βασιζόµενοι στους σχετικούς δείκτες καταλληλότητας ηλικίας χρήσης
που αναγράφονται. Κάποια παιδιά µπορεί να ταραχτούν ή να δυσκολευτούν από το περιεχόµενο
παιχνιδιών, ακόµα και αν διαθέτουν ένδειξη καταλληλότητας για την ηλικία τους.

Βίντεο
Gaming to re-engage boys in learning
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Παιχνίδι και
κοινότητα

Για τη προαγωγή του παιχνιδιού στην παιδική ηλικία
και τη διασφάλιση του δικαιώµατος των παιδιών στο παιχνίδι

Παιχνίδι και κοινότητα

Με τον όρο «παιχνίδι στην κοινότητα» εννοούµε το παιχνίδι στη γειτονιά. Η βιβλιογραφική
έρευνα έχει δείξει τα πολλαπλά του οφέλη, καθώς σχετίζεται µε τη δηµιουργία ταυτότητας στα
παιδιά και την ανάπτυξη ή και την ενδυνάµωση των σχέσεων τόσο των παιδιών όσο και των
ενηλίκων.
Ήδη από τη δεκαετία του 1960 είχε επισηµανθεί ότι η γειτονιά παρέχει σηµαντικές ευκαιρίες στα παιδιά για να
γνωρίσουν και να εξερευνήσουν το περιβάλλον τους, χωρίς την καθοδήγηση των ενηλίκων τους. Η γειτονιά είναι
ο «ενδιάµεσος χώρος», το µεταβατικό στάδιο ανάµεσα στην παιδική-εφηβική ηλικία και την ενήλικη ζωή. ∆ίνει
στα παιδιά την αίσθηση της κοινότητας και βοηθάει παράλληλα τους ενήλικες να δηµιουργήσουν ένα δίκτυο
βοήθειας και αλληλοϋποστήριξης, καθώς έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τον κοινωνικό τους κύκλο και να
ανταλλάξουν πληροφορίες για το µεγάλωµα των παιδιών τους, ή και να µοιραστούν πιο προσωπικά τους θέµατα.
Ερευνητές από την Ελβετία έχουν αποδείξει ότι υπάρχει άµεση συσχέτιση ανάµεσα στο παιχνίδι στη γειτονιά και
στην δηµιουργία σταθερών υποστηρικτικών κοινωνικών δικτύων. Τα παιδιά αναπτύσσουν φιλίες και µαθαίνουν
κοινωνικούς κανόνες. Πολλές φορές, δε, προλαµβάνονται διαταραχές συµπεριφοράς – σε έρευνα µε δείγµα
5.000 παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών, αποδείχτηκε ότι συµπεριφορές όπως οι καβγάδες, ο εκφοβισµός, τα ψέµατα
και οι κρίσεις έντονου θυµού, σχετίζονται µε την έλλειψη της αίσθησης του ανήκειν κάπου (Edwars and Bromfiels,
2009).
Το παιχνίδι στη γειτονιά δίνει στα παιδιά µια πιο θετική εικόνα για την κοινότητα στην οποία ζουν και τα κάνει να
νιώθουν ευπρόσδεκτα και ασφαλή (Beunderman, 2010). Είναι σηµαντικό για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των
παιδιών (Bird 2007).

Γειτονιά είναι ο φυσικός χώρος;
Κάποιοι γειτονιά θεωρούν τον φυσικό χώρο, κάποιοι άλλοι τους ανθρώπους και κάποιοι άλλοι και τα δύο. Η
Valentine (2004) θεωρεί πως η έννοια της γειτονιάς δεν πρέπει να θεωρείται σταθερή και καθορισµένη, αλλά
δοµηµένη σε ένα κοινό νόηµα και όχι στον φυσικό χώρο. Αυτό σηµαίνει ότι για δύο παιδιά µου µένουν στην ίδια
πολυκατοικία, η γειτονιά για το ένα µπορεί να είναι πιο «µεγάλη» και για το άλλο πιο «µικρή». Ενδιαφέρουσα
είναι µια έρευνα (De Visscher et al 2008) που δείχνει ότι τα παιδιά προτιµούν να παίζουν σε συγκεκριµένα σηµεία,
όχι λόγω του χώρου που προσφέρουν αλλά κυρίως λόγω κοινωνικών στοιχείων, δηλαδή λόγω των ανθρώπων
που συναντούν εκεί, των φίλων τους. Γειτονιά, λοιπόν, είναι εκεί που νιώθω καλά µε τους φίλους µου.

Παιχνίδι και σχέσεις στη γειτονιά
Ο περιορισµός της χρήσης των δρόµων και των ελεύθερων χώρων έχει οδηγήσει σε φτωχές ή ανύπαρκτες
κοινωνικές σχέσεις (Living streets report, 2009). Ένας βασικός λόγος είναι η κατακόρυφη αύξηση της
κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στους δρόµους. Όσο πιο πολυσύχναστος είναι ένας δρόµος τόσο λιγότερες είναι
οι κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων (Hart and Parkhurst, 2011).
Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα παιδιά που περπατάνε για να πάνε σχολείο (σε αντίθεση µε όσα πηγαίνουν
µε τους γονείς τους µε το αυτοκίνητο) φαίνεται να έχουν πιο ενεργητική θέση στη γειτονιά και ότι τείνουν να
δηµιουργούν πιο γερές κοινωνικές σχέσεις (Living streets report, 2009), πολύ σηµαντικό καθώς έτσι
διαµορφώνονται πιο ενεργοί πολίτες, που συµµετέχουν στα κοινά.
Η ασφάλεια των δηµόσιων χώρων και της παιδικής χαράς αποτελεί σηµαντικό και βάσιµο λόγο που τα παιδιά δεν
παίζουν έξω από το σπίτι. Συχνά οι λίγες παιδικές χαρές που υπάρχουν είναι αφύλακτες, δεν ελέγχονται
κατάλληλα, είναι κακοσυντηρηµένες και κατεστραµµένες, γεµάτες σκουπίδια, γόπες από τσιγάρα, περιττώµατα
ζώων, σπασµένα γυαλιά, εκθέτοντας τα παιδιά σε κίνδυνο.
Πέρα από τους παραπάνω σοβαρούς παράγοντες, οι γονείς, επηρεασµένοι και από τα ΜΜΕ, ανησυχούν και για
κινδύνους κοινωνικής φύσης: εκφοβισµός, κακές συναναστροφές, αγνώστους, που µπορεί να βλάψουν τα παιδιά.
Κατά συνέπεια, καλλιεργείται στα παιδιά ο φόβος. Παρόλο που δεν γίνεται να µη λαµβάνονται υπόψη οι πάσης
φύσεως κίνδυνοι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι απαγωγές έχουν αυξηθεί, από έρευνες στο
εξωτερικό τουλάχιστον. Η έλλειψη εµπιστοσύνης απέναντι στην κοινότητα και οι φοβισµένοι γονείς δίνουν στα
παιδιά σαφή εντύπωση και εικόνα για τον κόσµο: ότι εκεί έξω υπάρχει κίνδυνος, ενώ ο ιδιωτικός χώρος είναι πιο
ασφαλής, κάτι επίσης που δυστυχώς είναι αναληθές, καθώς µεγάλο ποσοστό των κακοποιήσεων γίνεται από
γνωστούς και σε ιδιωτικούς χώρους.

Στις πόλεις παρατηρείται το φαινόµενο της αποµόνωσης, της έλλειψης εµπιστοσύνης των ενηλίκων απέναντι στους
γείτονές τους, και της ελλιπούς στήριξης στον γονεϊκό ρόλο. Σε έρευνα του Irwin et al (2007) αποδείχτηκε ότι η
πλειοψηφία των γονέων χαρακτηρίζει την γειτονιά που ζει επικίνδυνη και ισχυρίστηκε πως δεν έχει εµπιστοσύνη
στους γείτονες να προσέχουν τα παιδιά τους.
Τα παιδιά, λοιπόν, δεν κινούνται πλέον αυτόνοµα και δεν παίζουν σχεδόν ποτέ στον δρόµο της γειτονιάς τους. Στις
δεκαετίες του 1970 και του 1980, το 80% των παιδιών µεταξύ 7 και 8 ετών στη Μεγάλη Βρετανία, περπατούσαν
από και προς το σχολείο τους χωρίς επιτήρηση. Τη δεκαετία του 1990 το ποσοστό αυτό είχε ήδη πέσει στο 10%.
(Hillman, Adams and Whitelegg, 1990). Επίσης η ακτίνα από το σπίτι τους όπου τα παιδιά επιτρέπεται να παίζουν
χωρίς επίβλεψη έχει µειωθεί κατά 90% από το 1970. (Moss, 2012)
Τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν πως, ακόµα κι αν βελτιωθούν οι χώροι για ελεύθερο παιχνίδι, δεν θα είναι και πάλι
αρκετό για να δηµιουργηθεί η αίσθηση ασφάλειας (Willets, 2008). Πρέπει να δηµιουργηθεί ή να αποκατασταθεί
η εµπιστοσύνη ανάµεσα τους ανθρώπους που διαµένουν στην ίδια γειτονιά.
Λόγω των δυσκολιών που έχουν συµβάλει στη µείωση του αυθόρµητου, σε αρκετές χώρες του εξωτερικού
οργανώνονται δράσεις στο δρόµο, µε τη συνεργασία των κατοίκων και της κοινότητας, και µε την άδεια της
τροχαίας. Οι δράσεις αυτές φαίνεται να αναβιώνουν την αίσθηση της γειτονιάς, δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να
παίζουν µπροστά στο σπίτι τους και ενισχύουν την εµπιστοσύνη και την αλληλοϋποστήριξη µεταξύ των γειτόνων.
Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παίξουν, µε ασφάλεια, παιχνίδια που απαιτούν κίνηση, όπως για παράδειγµα,
ποδήλατο, πατίνια, µπάλα, κουτσό, κ.λπ., αλλά και να κοινωνικοποιηθούν γνωρίζοντας τα παιδιά που µένουν
κοντά τους. Τα παραπάνω δείχνουν µε τον πιο σαφή τρόπο ότι δράσεις ενδυνάµωσης της γειτονιάς, µε παιχνίδι και
δραστηριότητες στην κοινότητα, είναι απαραίτητα για τη ανάπτυξη κοινωνικών δεσµών.
Με πρωτοβουλία δράσεων τέτοιου τύπου, µπορεί να βελτιωθούν και να αναδιαµορφωθούν οι ελεύθεροι χώροι
και οι παιδικές χαρές – είναι σηµαντικό, όµως, να λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες όλων των µελών της κοινότητας,
συµπεριλαµβανοµένων και των παιδιών. Τα παιδιά νιώθουν ότι παρότι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί συχνά ακούν
τη γνώµη τους, η φωνή τους δεν φτάνει στους αρµόδιους που παίρνουν τις αποφάσεις σε την κοινότητα και σε τη
γειτονιά. ∆εν έχει νόηµα, όµως, να φτιαχτεί ένας χώρος µε ακριβά παιχνίδια, χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η γνώµη
των παιδιών και των γονιών που θα τον χρησιµοποιήσουν.

Ο ρόλος του παιδικού σταθµού
Ο παιδικός σταθµός παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση των σχέσεων στη γειτονιά, καθώς αποτελεί
σηµείο συναντήσεις των γονιών (Barnes, 2007). Σε αρκετές περιπτώσεις, οι γονείς γνωρίζονται και αποκτούν
σχέσεις, µέσω των παιδιών τους που πάνε στον ίδιο παιδικό σταθµό. Είναι όµως επίσης συχνό το φαινόµενο,
γονείς να µην γνωρίζουν κανένα άλλο γονέα από τον παιδικό σταθµό του παιδιού τους και να µην αναπτύσσουν
σχέσεις ούτε καν µε τις παιδαγωγούς.
Παρότι δύσκολο, είναι εξαιρετικά σηµαντικό, ο παιδικός σταθµός να ενισχύει τις σχέσεις των οικογενειών στη
γειτονιά και να βοηθάει στην ανάπτυξη της εµπιστοσύνης και της συµµετοχής των παιδιών και των ενηλίκων στη
ζωή της κοινότητας.

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Τι µπορεί να γίνει από την πλευρά του Παιδικού Σταθµού
• Ενίσχυση της σχέσης εµπιστοσύνης και της επικοινωνίας µεταξύ των γονέων και των παιδαγωγών του Παιδικού
Σταθµού.
• ∆ηµιουργία οργανωµένων ευκαιριών για τη γνωριµία µεταξύ των γονέων.
• Ευαισθητοποίηση των γονέων για τη σηµασία του παιχνιδιού σε εξωτερικούς χώρους της κοινότητας
• ∆ιοργάνωση µιας µέρας παιχνιδιού στον Παιδικό Σταθµό, ή στην παιδική χαρά της γειτονίας, για τα παιδιά και
τους γονείς του σταθµού. Αν τα παιδιά είναι πολλά, θα µπορούσε να γίνει ανά τµήµα ή ηλικιακή οµάδα, και οι
γονείς θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην προετοιµασία.
• Αναζήτηση πληροφοριών και υποστήριξης, ιδέες από ειδικούς στο θέµα του παιχνιδιού.
• Υποστήριξη της συµµετοχής των παιδιών στις αποφάσεις που αφορούν το παιχνίδι. Μπορούν οι παιδαγωγοί και
οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά να γράψουν ένα γράµµα ή να ετοιµάσουν ένα βίντεο προς τον ∆ήµαρχο, µε τις
σκέψεις τους, τις επιθυµίες και τις προτάσεις τους για τους ελευθέρους χώρους.

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Τι µπορεί να γίνει από την πλευρά της Κοινότητας
• Ευαισθητοποίηση των φορέων της κοινότητας για τη σηµασία του παιχνιδιού.
• Ενίσχυση της ενεργής συµµετοχής των κατοίκων σε θέµατα που αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους και τους
χώρους παιχνιδιού, για τη βελτίωση της κάθε γειτονιάς.
• Αύξηση της συµµετοχής των παιδιών στις αποφάσεις που αφορούν τους δηµόσιους χώρους. Η αντίληψη των
παιδιών για το χώρο του παιχνιδιού δεν είναι ίδια µε ενός ενήλικα. Τα κέντρα των αποφάσεων θα πρέπει να
λαµβάνουν υπόψη τους τη γνώµη και την άποψη των παιδιών.
• Προσεκτικός σχεδιασµός και τακτικοί έλεγχοι των χώρων.
• Κατάλληλη φύλαξη, καθαρισµός και συντήρηση των παιδικών χαρών.
• Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας για τη σηµασία και την αξία του παιχνιδιού στη γειτονιά. Η
αλλαγή κουλτούρας και η ενηµέρωση µπορεί να µεταµορφώσει τους δηµόσιους χώρους και τις παιδικές χαρές.
• ∆ιοργάνωση δράσεων παιχνιδιού στους δρόµους της κοινότητας, µε τη συνεργασία των κατοίκων της γειτονιάς
και τη βοήθεια της Τροχαίας.

Βίντεο
Reclaiming Streets for Play

We Built This City

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Barnes, J. (2007) Down Our Way: The relevance of neighbourhoods for parenting and child development. Chichester:
Wiley.
Beunderman, J. (2010) People Make Play: The impact of staffed play provision on children, families and communities.
London: Play England.
Bird, W (2007) Natural Thinking: Investigating the links between the Natural Environment, Biodiversity and Mental Health,
Sandy, RSPB.
De Visscher, S. and Bouverne-De Bie, M. (2008) Children’s Presence in the Neighbourhood: A social-pedagogical perspective, Children and Society, 22(6)
Edwards, B and Bromfield, L, M (2009) Neighbourhood Influences on Young Children’s Conduct Problems and Pro-Social
Behaviour: Evidence from an Australian national sample, Children and Youth Service Review, 31
Gleave, J. and Cole-Hamilton, I. (2012) A world without play: A literature review. UK: Play England
Hart, J. and Parkhurst G. (2011) Driven to excess: Impacts of motor vehicles on the quality of life of residents of three
streets in Bristol UK. World Transport Policy & Practice, 17 (2):12-30. http://www.eco?logica.co.uk/pdf/wtpp17.2.pdf
Hillman, Μ., Adams, J. and Whitelegg, J. (1990) One false move... A Study of Children's Independent Mobility. Policy
Studies Institute Publishing: Bournemouth, UK.
Irwin, L, G, Johnson, A, Henderson, V, S, Dahinten and Hertzman, C (2007) Examining How Context Shapes Young
Children’s Perceptions of Health. Child: Care, health and development, 33(4)
Living Streets (2008) Backseat Children. London: Living Streets.
Living Streets (2009) No Ball Games Here (or Shopping or Talking to their Neighbours): How UK streets have become
no-go areas for our communities. London: Living Streets.
Morrow, V (2006) Understanding Gender Differences in Context: Implications for young children’s everyday lives, Children
and Society, 20 (2)
Moss, S. (2012) Natural childhood.The National Trust. https://www.nationaltrust.org.uk/document-1355766991839/
Valentine, G (2004) Public Space and the Culture of Childhood. Aldershot: Ashgate.
Willets, D. (2008) More ball games. The Childhood Review, UK.
http://www.actoea.org.au/wp-content/uploads/2012/01/childhood-review.pdf

w w w. p a i z o n t a s . g r

