
Η δύναµη
του παιχνιδιού

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

Το έντυπο αυτό δηµιουργήθηκε στα πλαίσια
του προγράµµατος “Η δύναµη του παιχνιδιού”,

που πραγµατοποιήθηκε µε δωρεά του
Ιδρύµατος Στάυρος Νιάρχος.



Tι είναι το παιχνίδι;

Πότε µια δραστηριότητα είναι παιχνίδι;
Η κατανόηση του τι είναι παιχνίδι είναι σηµαντική, καθώς αρκετές φορές οι ενήλικες 
δυσκολεύονται να το διαχωρίσουν από άλλες ευχάριστες ή σηµαντικές δραστηριότητες. Για 
παράδειγµα, ένα µάθηµα που γίνεται µε παιγνιώδη τρόπο ή µία ψυχαγωγική δραστηριότητα, 
όπως η παρακολούθηση µιας ταινίας, ∆ΕΝ είναι παιχνίδι. 

“Το παιχνίδι είναι αυτό που κάνουν τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι, 
όταν ακολουθούν τις δικές τους ιδέες και ενδιαφέροντα, µε το δικό 
τους τρόπο και για τους δικούς τους λόγους”. 

Χαρακτηριστικά µιας δραστηριότητας που είναι παιχνίδι:

1 Την έχουν επιλέξει τα παιδιά και είναι αυτο-κατευθυνόµενη. 

2 Η διαδικασία είναι πιο σηµαντική από το αποτέλεσµα. 

3 Κατευθύνεται από εσωτερικούς κανόνες.

4 Εµπεριέχει φαντασία και µια αίσθηση αποστασιοποίησης από την “αληθινή”, “σοβαρή” ζωή.

5 Το παιδί είναι ενεργητικό και σε εγρήγορση, αλλά όχι αγχωµένο.
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   για την πραγµατικότητα της ζωής 

Μέσα από το παιχνίδι
το παιδί έχει τη
δυνατότητα να:
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Η σηµασία του
παιχνιδιού
Η νοµική αναγνώριση και κατοχύρωση 
της σπουδαιότητας του παιχνιδιού από 
διεθνείς οργανισµούς (π.χ. ∆ιεθνής 
Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού) 
δείχνει τη σηµασία του παιχνιδιού για τα 
παιδιά κάθε ηλικίας. Κάθε παιδί, 
ανεξαρτήτως των ικανοτήτων του, έχει 
δικαίωµα στο παιχνίδι.

Αποτελεί υποχρέωση των ενηλίκων 
να παρέχουν και να προστατεύουν 
αυτό το δικαίωµα στα παιδιά, ως ένα 
αναγκαίο και απαραίτητο στοιχείο 
της ανάπτυξής τους.



Το παιχνίδι βρίσκεται σε κίνδυνο

Παράγοντες που συντελούν στη
µείωση του παιχνιδιού

Οι έρευνες σε διεθνές επίπεδο συµφωνούν ως προς το ότι υπάρχει αισθητή έκπτωση τόσο του χρόνου 
που παίζουν τα παιδιά όσο και της ποιότητας του παιχνιδιού.

Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε πως οι αντιλήψεις των γονέων και 
των παιδαγωγών που αφορούν το παιχνίδι και την αξία του 
επηρεάζουν σηµαντικά τις ευκαιρίες των παιδιών για παιχνίδι,
αλλά και τους τρόπους που τα παιδιά παίζουν.

Έλλειψη χρόνου για παιχνίδι 
Περιορισµένος ελεύθερος χρόνος των γονέων 

Τηλεόραση - ηλεκτρονικά παιχνίδια

κατευθυνόµενες από ενήλικες δραστηριότητες

Τα παιδιά σπάνια πια παίζουν χωρίς την επίβλεψη ενηλίκων

Έλλειψη χώρων παιχνιδιού

δηµιουργικότητα, την κοινωνικότητα και τη φαντασία, και να

∆υσλειτουργικές αντιλήψεις ενηλίκων για το παιχνίδι

ικανοτήτων στα παιδιά από πολύ µικρή ηλικία. Κάποιοι γονείς θεωρούν πως
το παιχνίδι αποτελεί τον αντίποδα της µάθησης, παρ' ότι η βιβλιογραφία και η

κατάκτηση δεξιοτήτων

Φόβοι των ενηλίκων σε σχέση µε το ρίσκο που µπορεί να έχει το παιδί όταν 

χτυπήσει, ακόµη και σε συνθήκες που δεν δικαιολογούν τέτοιες ανησυχίες.

PLAYING
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PLAYING

χαµηλότερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας

ελλειµµατικές κινητικές δεξιότητες

µειωµένη ικανότητα αξιολόγησης και διαχείρισης του ρίσκου

και υπερκινητικότητας-∆ΕΠΥ)

ελλειµµατικές κοινωνικές δεξιότητες, που µπορεί να οδηγήσουν σε δυσκολίες στη 

διαφορετικότητας

Συνέπειες από τη µείωση του παιχνιδιού

Υπάρχουν ατοµικές αλλά και κοινωνικές συνέπειες από την έλλειψη παιχνιδιού των παιδιών, οι οποίες µπορεί να είναι εξίσου σηµαντικές και για τους ενήλικες:

της συνοχής του κοινωνικού ιστού και δικτύου. Το παιχνίδι των παιδιών στη γειτονιά βοηθάει στη γνωριµία των ανθρώπων και στην ανάπτυξη της αίσθησης της κοινότητας.   Οι κάτοικοι µεγάλων πόλεων συχνά δεν γνωρίζουν πια τους γείτονές τους.  

στους κοινόχρηστους εξωτερικούς χώρους της κοινότητας έχει επιπτώσεις και στην αλληλεπίδραση µεταξύ των γονέων.   Οι γονείς δεν γνωρίζονται µεταξύ τους και έχουν µειωµένες ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση, αλληλοϋποστήριξη και ανταλλαγή πληροφοριών για το µεγάλωµα των παιδιών τους.



Τι πρέπει να
θυµόµαστε

Το παιχνίδι χρειάζεται Ελευθερία
Το παιχνίδι δεν µπορεί να προγραµµατιστεί µε κάθε λεπτοµέρεια. Μπορoύµε να 

κάνουν τα παιδιά µε αυτά. 

Είναι σηµαντικό να έχουµε µια διευκολυντική αλλά όχι παρεµβατική στάση στη διαδικασία 

Το παιχνίδι χρειάζεται Χρόνο

Το παιχνίδι χρειάζεται Χώρο
Η επαφή µε το φυσικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά σηµαντική για τα παιδιά.

ελευθερία στην εξερεύνησή τους.

Τα παιδιά είναι σηµαντικό να είναι σε θέση να ρυθµίσουν την περιοχή του παιχνιδιού: θα 

του περιβάλλοντος, όπως τραπέζια, καρέκλες, υφάσµατα, ξύλα, για να κάνουν µεγάλης 
κλίµακας κατασκευές. Με αυτόν τον τρόπο, το παιχνίδι γίνεται µια δραστηριότητα στην οποία 

Αρκετές φορές τα µικρά παιδιά µπορεί να επιλέξουν “περιορισµένους”
στήσουν το παιχνίδι τους, π.χ. κάτω από το τραπέζι, µέσα σε σκηνούλες, πίσω από
θάµνους κ.λπ. 

Το παιχνίδι βοηθιέται από τα “ανοικτά” Υλικά
είναι πολύ σηµαντική για την υγιή τους ανάπτυξη.

Καλό είναι τα παιδιά να έρχονται σε επαφή µε ένα ευρύ φάσµα “ ”
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 είναι καλύτερο να µην είναι πιστά αντίγραφα της πραγµατικότητας, αλλά να 
επιτρέπουν στα παιδιά να τα χρησιµοποιήσουν µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. 

τους και τα βαριούνται.

Είναι προτιµότερα τα παιχνίδια που κινητοποιούν το παιδί προς πιο ενεργητικές 
συµπεριφορές, παρά όσα το “διασκεδάζουν” µε παθητικό τρόπο. 

Το παιχνίδι δεν χρειάζεται Χρήµατα
Η διάθεση για παιχνίδι είναι εξαιρετικά σηµαντική και µπορεί να µετατρέψει την αλληλε-
πίδραση µε τον άλλο και µε τα αντικείµενα, σε µια επιτυχηµένη εµπειρία παιχνιδιού.

Η φαντασία µπορεί να µετατρέψει απλά υλικά, όπως ένα χαρτόκουτο, σε υπέροχα παιχνίδια.

Υπάρχουν αµέτρητα παιχνίδια που χρειάζονται ελάχιστα έως καθόλου υλικά, π.χ. κρυφτό, 
κυνηγητό, αλογάκι, µήλα, κουτσό, λάστιχο κ.λπ.

του παιχνιδιού είναι εξαιρετικά σηµαντική, ανεξάρτητα από το παιχνίδι που παίζουν.

Το ελεύθερο παιχνίδι είναι απρόβλεπτο και µπορεί να πάρει λίγο περισσότερο χρόνο
στην αρχή, µέχρι να ξεκινήσει. 

παιχνιδιού. 

Για να επωφεληθούν τα παιδιά πλήρως από το ελεύθερο παιχνίδι, είναι καλό να έχουν
στη διάθεσή τους αρκετό συνεχόµενο χρόνο, ιδανικά περισσότερο από 40 λεπτά.

Το ελεύθερο παιχνίδι δεν είναι αντικρουόµενο µε τη µάθηση, απεναντίας την ενισχύει.
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Παπάγου 26, 15234 Χαλάνδρι
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F www.facebook.com/paizontas

Aς εµπιστευτούµε
τα παιδιά

να παίξουν!

www.snf .org
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