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«μη τοίνυν βία… τους παίδας εν τοις μαθήμασιν, αλλά 
παίζοντας τρέφε, ίνα και μάλλον οιός τ’ ής καθοράν εφ’ ό 
έκαστος πέφυκεν». 

ΠΛΑΤΩΝ – Πολιτεία



Δικαιώματα του παιδιού



Ανάγκες παιδικής ηλικίας
Στάδια Βιοκοινωνικής ανάπτυξης (Erik Erikson) 

1. Βασική εμπιστοσύνη – δυσπιστία (1χρ)

2. Αυτονομία – αμφιβολία (2χρ)

3. Πρωτοβουλία – ενοχή (3-6χρ)

4. Φιλοπονία – κατωτερότητα (7-12χρ)

5. Ταυτότητα – σύγχυση ρόλων (13-20χρ)

6. Οικειότητα – απομόνωση (21-40χρ)

7. Δημιουργικότητα – αδράνεια (41-65χρ)

8. Καταξίωση – απόγνωση (65χρ και άνω)



Στάδιο: Αυτονομίας – Αμφιβολίας (2 χρονα)

Το παιδί έχοντας αποκτήσει συντονισμένες κινήσεις, σωματική 
ανάπτυξη και πιο ανεπτυγμένη γνωστική λειτουργία, 
επιθυμεί, έχει ανάγκη να αυτονομηθεί. 

Αν οι γονείς είναι ιδιαίτερα προστατευτικοί ή αν μεγαλοποιούν 
τις αποτυχίες του το παιδί θα αρχίσει να αμφιβάλει για τις 
ικανότητές του. 

Η αυτονομία του παιδιού αναπτύσσεται όταν οι ενήλικοι 
ενθαρρύνουν τη φυσική του τάση για ανεξαρτησία. 



Στάδιο: Πρωτοβουλία – ενοχή (3-6 χρόνων)

Με την ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων στο παιδί η 
συμπεριφορά του γίνεται σκόπιμη, ορίζεται από το ίδιο και 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. 

Στη φάση αυτή θέλει να γνωρίσει τον κόσμο και επιδίδεται σε 
δραστηριότητες εξερεύνησης και πειραματισμού. 

Αν αυτή η προσπάθεια υπονομευθεί από τους ενήλικες, το 
παιδί δεν θα αναπτύξει το αίσθημα της προσωπικής 
ευθύνης, αλλά θα αισθανθεί ενοχή για της πρωτοβουλίες 
που αναπτύσσει. 



Το στάδιο πρωτοβουλίας – ενοχής συμπίπτει χρονικά με την 
ανάπτυξη του Υπερεγώ.

(Freud: Αυτό, Υπερεγώ, Εγώ). 

………..Θέλω, Πρέπει, Είμαι.

Αν ο γονέας σ’ αυτή τη φάση προσπαθήσει να διαμορφώσει 
ένα ισχυρό Υπερεγώ στο παιδί, τότε του καλλιεργεί την 
ενοχή για τα πράγματα που αποτολμά.

Η εγκαθίδρυση ενός υγιούς συναισθήματος πρωτοβουλίας 
εξασφαλίζεται όταν το παιδί μπορεί ελεύθερα να δρα 
δημιουργικά κάτω από καταστάσεις οριοθετημένες, αλλά 
όχι τιμωρητέες. 



Κοπεγχάγη



Κοπεγχάγη



Τι είναι το παιχνίδι;

Γενικό φαινόμενο ή φυσική εκδήλωση που παρατηρούμε σε 
όλο το ανώτερο ζωικό κόσμο και στον άνθρωπο και ιδίως 
στον αναπτυσσόμενο άνθρωπο. 

Εκδηλώνεται ελεύθερα, αυτόβουλα και αβίαστα σαν 
ακαταμάχητη εσωτερική παρόρμηση για ελεύθερη κίνηση 
και δράση, ατομικά ή ομαδικά.  

Θεμελιώδες γνώρισμα της παιδικής ηλικίας, που εκδηλώνεται 
με ποικίλες μορφές και έχει ανυπολόγιστα θετικά 
αποτελέσματα. 

Παιχνίδι = Ικανοποίηση



Θεωρίες για το παιχνίδι

 Θεωρία της πλεονάζουσας ενεργητικότητας (Spencer)
Σύμφωνα με αυτή ο ζωντανός οργανισμός του παιδιού έχει 

μεγάλα αποθέματα εσωτερικής ενέργειας, τα οποία ασκούν 
πίεση και το παιχνίδι αποτελεί ανακουφιστική διέξοδο της 
περίσσιας ενέργειας. 

 Θεωρία της χαλάρωσης και αναψυχής (Patrick, Lazarus) 
To παιχνίδι προσφέρει στο παιδί ξεκούραση μετά από έντονες 

και κοπιαστικές δραστηριότητες.

 Θεωρία της εξάσκησης (Karl Groos)

To παιδί μέσα από το παιχνίδι εξασκείται και του παρέχονται 
πρακτικές ικανότητες προκειμένου να εφαρμόσει τις 
εμπειρίες του στην ενήλικη ζωή.



 Θεωρία της άμιλλας (Mcdougal)

Το παιχνίδι έχει την πηγή του σε ένα κίνητρο ανταγωνισμού, 
άμιλλας, η επιθυμία του να ξεπεράσει τους άλλους, να τους 
συναγωνιστεί.

 Θεωρία της ανακεφαλαίωσης (Stanley Hall)

Υποστηρίζεται ότι το παιδί κατά τα πρώτα στάδια της ζωής του 
ξαναπερνά από τα στάδια της ζωής από τα οποία πέρασε ο 
άνθρωπος για να φτάσει στην τωρινή εξελικτική μορφή του.



 Θεωρία της επιβεβαίωσης του εγώ (Jean Chateau)
Το παιδί θέλοντας να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του 

αναζητεί ριψοκίνδυνα παιχνίδια δείχνοντας έτσι στους 
μεγαλύτερους τη δύναμη, το θάρρος και γενικά την αξία του. 
«Το παιχνίδι είναι ταυτόχρονα μια ανιδιοτελής εξερεύνηση 
και πηγή αγαλλίασης» 

 Θεωρία της Κάθαρσης (Freud, Erikson)
Το παιχνίδι επιτρέπει το αναπτυσσόμενο άτομο να 

απαλλάσσεται από τις εγκλωβισμένες συγκινήσεις και να 
βρίσκει φαντασιακές ανακουφίσεις για τις παλιές 
απογοητεύσεις και στερήσεις. 



Γιατί είναι σημαντικό για την ανάπτυξη του παιδιού;

Το παιχνίδι:

 Παρέχει στα παιδιά την δυνατότητα της επανάληψης.

 Παρέχει την ευκαιρία στο παιδί να μάθει μέσω της δοκιμής 
και του λάθους.

 Με αυτό τα παιδιά γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ του 
εσωτερικού τους κόσμου και της εξωτερικής 
πραγματικότητας.

 Γνωρίζουν τα υλικά και τα χρησιμοποιούν για να φτάσουν 
τους στόχους τους. 

 Τα παιδιά θυμούνται περισσότερα πράγματα σε συνθήκες 
παιχνιδιού, επειδή εμπλέκονται ενεργά και ενεργοποιούνται 
τα εσωτερικά τους κίνητρα.



 Ασκούν τις ικανότητες επικοινωνίας.
 Το παιχνίδι δημιουργεί ευκαιρίες προβληματισμού.
 Δίνει την ευκαιρία τη δυνατότητα να ελέγχουν τη 

δραστηριότητα που εκτελούν.
 Διερευνούν τις εμπειρίες τους και ανακαλύπτουν τον κόσμο. 
 Δίνει στους ενήλικες την ευκαιρία να παρατηρούν τα παιδιά 

καθώς παίζουν και να κατανοούν τις ανάγκες τους και τα 
ενδιαφέροντά τους. 

 Με το παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν να χάνουν, να 
αποδέχονται την ήττα τους και να ξαναπροσπαθούν. 



Λαβάλ, Γαλλία





Έλλειψη ελεύθερου παιχνιδιού και διαταραχές…

 Σωματική ασφάλεια

 Αναπτυξιακή ασφάλεια

 Risk Deficit Disorder (Eager and Little)

 Nature Deficit Disorder (Louv)



 Risk Deficit Disorder. Διαταραχή ελλειμματικής λήψης 
ρίσκου/πρωτοβουλιών.

Ένα σύνολο προβλημάτων τα οποία εκδηλώνουν τα παιδιά 
λόγω της προσπάθειας απομάκρυνσης του κινδύνου από τις 
ζωές τους.  

 Ελαχιστοποίηση του κινδύνου RDD μέσω της ανάπτυξης 
δεξιοτήτων εκτίμησης και διαχείρισης ρίσκων/κινδύνων στα 
παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους. 



 Nature Deficit Disorder. Διαταραχή ελλειμματικής 
επαφής με τη φύση. (Last Child in the Woods, Richard 
Louv, 2005).

Περιγράφει το κόστος της αποξένωσης του ανθρώπου από τη 
φύση και εκδηλώνεται με περιορισμένη χρήση των 
αισθήσεων, δυσχέρεια ως προς την προσοχή και υψηλότερα 
ποσοστά σωματικών και συναισθηματικών νόσων. 

Για τη νέα γενεά η φύση είναι περισσότερο αφαίρεση, παρά 
πραγματικότητα. Όλο και περισσότερο η φύση γίνεται κάτι 
το οποίο παρακολουθούμε, καταναλώνουμε, φοράμε, 
αγνοούμε.



 Η απουσία τακτικής επαφής με τη φύση μπορεί να οδηγήσει 
σε ελλειμματική -κινητικά, συναισθηματικά και γνωστικά-
ανάπτυξη του παιδιού. Να οδηγήσει σε Διαταραχή 
ελλειμματικής επαφής με τη φύση. 

 Η νέα εποχή και η ανάπτυξη των πόλεων περιορίζει το 
παιχνίδι στη φύση και σε συνδυασμό με μια καλωδιωμένη 
κουλτούρα καθηλώνει τα παιδιά μέσα στο σπίτι (Louv, 
2005).





Γλυφάδα



Θυμάμαι…

Παιχνίδι = αναγνωρισμένο δικαίωμα των παιδιών.

Δραστηριότητες στη φύση = Πολλαπλά οφέλη 
υγιούς ανάπτυξης των παιδιών.

Περιορισμοί δραστηριοτήτων στη φύση + 
Υπερβολική έμφαση στην ασφάλεια = Απειλή για 
την υγιή ανάπτυξη των παιδιών σε όλους τους 
τομείς. 



Σας ευχαριστώ!


