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Προτιμώμενα παιχνίδια 
μαθητών γ’ και δ’ δημοτικού

Βλειώρας Γεώργιος1

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια εκφράζεται συχνά η ανησυχία ότι τα παιδιά παί-
ζουν παιχνίδια που τα απομονώνουν από τους συνομηλίκους τους. Η ανη-
συχία αυτή αντικατοπτρίζει δύο βασικές υποθέσεις: πρώτον, ότι τα ομαδι-
κά παιχνίδια είναι σημαντικά για την ανάπτυξη και, δεύτερον, ότι τα παιδιά 
προτιμούν να παίζουν μη-ομαδικά παιχνίδια. Η παρούσα έρευνα διερευνά 
τις δύο αυτές υποθέσεις. Μετά από ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογρα-
φίας καταλήγει ότι τα ομαδικά παιχνίδια είναι σημαντικά, αλλά όχι απα-
ραίτητα για τη γνωστική, τη συναισθηματική και την κοινωνική ανάπτυξη 
των παιδιών. Μετά από ατομικές συνεντεύξεις 196 μαθητών και μαθητρι-
ών Γ’ και Δ’ Δημοτικού, καταλήγει ότι τα περισσότερα παιδιά προτιμούν 
ομαδικά παιχνίδια. Πριν καταλήξουμε αν η ανησυχία που αναφέρθηκε στη 
αρχή είναι δικαιολογημένη, απαιτείται διερεύνηση των παιχνιδιών που τε-
λικά παίζουν τα παιδιά, καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν τις 
συμπεριφορές αυτές πέραν των προτιμήσεων. 

Λέξεις-κλειδιά: Παιχνίδι, Σχολική ηλικία, Γνωστική ανάπτυξη, Κοινωνική 
ανάπτυξη, Συναισθηματική ανάπτυξη.

Abstract

Nowadays people often worry that children play games that isolate 
them from their peers. This worry reflects two basic assumptions: First, 
that games entailing interactions with peers are developmentally important 
and, second, that children prefer to play games that do not entail interac-
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tions with peers. This study investigates these assumptions. A literature re-
view exhibits that games entailing interactions with peers are important but 
not essential for the cognitive, emotional and social development. The data 
from 196 3rd and 4th graders exhibit that most children prefer such games. 
Before concluding whether the aforementioned worry is justified, we need 
to investigate what games children eventually play and what affects these 
behaviors beside preferences. 

Key-words: Game, School age, Cognitive growth, Social growth, Sentimen-
tal growth.

1. Εισαγωγή

Γονείς, εκπαιδευτικοί και μέσα ενημέρωσης εκφράζουν τα τελευταία 
χρόνια την ανησυχία ότι τα παιδιά στην εποχή μας παίζουν παιχνίδια που 
τα απομονώνουν από τους συνομηλίκους τους. Η ανησυχία αυτή αντικα-
τοπτρίζει δύο βασικές υποθέσεις. Η πρώτη είναι ότι τα ομαδικά παιχνίδια 
είναι σημαντικά για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών. Για παράδειγμα, υπο-
στηρίζεται ότι παίζοντας στην αλάνα τα παιδιά, αναπτύσσουν κοινωνικές 
δεξιότητες. Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι τα παιδιά σήμερα δεν παίζουν 
ομαδικά παιχνίδια. Για παράδειγμα, δεν παίζουν ποδόσφαιρο με τους φί-
λους τους και έτσι δεν αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει να διερευνήσει τις δύο αυτές υποθέσεις. 
Σε θεωρητικό επίπεδο, παρουσιάζει μια σύνοψη της βιβλιογραφίας που διε-
ρευνά τη σχέση παιχνιδιού και ανάπτυξης. Η βιβλιογραφία αυτή συμφωνεί 
στο συμπέρασμα ότι το ομαδικό παιχνίδι είναι χρήσιμο αλλά, όχι απαραί-
τητο για τη γνωστική, την κοινωνική και τη συναισθηματική ανάπτυξη του 
παιδιού. Σε εμπειρικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 191 ατόμων, η 
παρούσα έρευνα διερευνά τα παιχνίδια που δηλώνουν ως αγαπημένα μα-
θητές Γ’ και Δ’ Δημοτικού: Είναι τα παιχνίδια αυτά κατά βάση μη-ομαδικά; 
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα περισσότερα παιδιά προτιμούν ομαδικά 
παιχνίδια, και μάλιστα ότι οι διαφοροποιήσεις των προτιμήσεών τους ως 
προς το φύλο και την ηλικία συμφωνούν με παλαιότερες έρευνες. 
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1.1. Το παιδί και το παιχνίδι

Η ετυμολογική προέλευση των λέξεων παιδί και παιχνίδι από το παις 
δείχνει τη σαφή σχέση μεταξύ των δύο εννοιών στην ελληνική γλώσσα 
(Λουκόπουλος, 1926. Μπαμπινιώτης, 2002). Ωστόσο, και η διεθνής βιβλι-
ογραφία θεωρεί συχνά ότι το παιχνίδι είναι το βασικότερο χαρακτηριστι-
κό της παιδικής ηλικίας (Newman & Holzman, 1993) ή, τουλάχιστον, ότι 
τα παιδιά αφιερώνουν πολύ χρόνο και ενέργεια σε αυτό (Meadows, 1999). 
Διεθνείς έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά αφιερώνουν ως και 3 ώρες την 
ημέρα στο παιχνίδι (Larson & Verma, 1999), ενώ στην Ελλάδα αφιερώνουν 
κατά τι λιγότερο από 1 ½ ώρα (Vleioras, 2008). 

Δεδομένης της στενής αυτής σχέσης μεταξύ παιδιού και παιχνιδιού, 
εντύπωση προκαλεί το πόσο λίγο έχει διερευνήσει τη σχέση αυτή η εξελι-
κτική ψυχολογία. Ενδεικτική της ελλιπούς αυτής διερεύνησης είναι η θέση 
του παιχνιδιού σε εγχειρίδια εξελικτικής ψυχολογίας. Στα εγχειρίδια αυτά 
η σημασία του παιχνιδιού αναφέρεται στην προσχολική ηλικία (π.χ. Cole & 
Cole, 2002) και είτε αναφέρεται παρεμπιπτόντως, είτε παραμελείται πλή-
ρως στη σχολική ηλικία (π.χ. Pressley & McCormick, 2007). Η παραμέ-
ληση αυτή, πιθανώς, καταδεικνύει ότι οι σχετικοί κλάδοι της εξελικτικής 
και της εκπαιδευτικής ψυχολογίας δεν θεωρούν το παιχνίδι άξιο προσοχής 
(πρβλ. Pellegrini, 2005). Επιπλέον, τα ΜΜΕ, ασχολούνται συχνά με τις 
πιθανές αρνητικές επιδράσεις του παιχνιδιού στην κοινωνική προσαρμο-
γή και στη σχολική επίδοση των παιδιών (Pellegrini, Blatchford, Kato, & 
Baines, 2004). 

Ένα πρόβλημα στη διερεύνηση της σημασίας του παιχνιδιού είναι ο ορι-
σμός του: Ενώ είναι εύκολο να σκεφτούμε παραδείγματα παιχνιδιών, είναι 
δύσκολο να ορίσουμε τα χαρακτηριστικά που καθιστούν αυτές τις συμπε-
ριφορές παιχνίδια και που τις διαφοροποιούν από συμπεριφορές που δεν 
είναι παιχνίδια (π.χ. Meadows, 1999). Το βέβαιο είναι ότι ένας ορισμός του 
παιχνιδιού πρέπει να είναι πολυδιάστατος. Για παράδειγμα, ο Smith (2007) 
ορίζει το παιχνίδι ως μια συμπεριφορά που είναι διασκεδαστική, γίνεται για 
τη χαρά της ίδιας της συμπεριφοράς και δεν έχει κάποιον προφανή ή άμεσο 
στόχο. Ακολούθως, είναι δυνατό ένα παιχνίδι να μην παρουσιάζει ένα ή 
περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, η συμμετοχή 
σ’ ένα ομαδικό παιχνίδι μπορεί να μην είναι ευχάριστη αν το παιδί δεν είναι 
αρκετά ικανό ή μπορεί να αποσκοπεί στη νίκη ή στην απομάκρυνση του 
παιδιού από το χώρο που ηρεμεί ο ενήλικας (βλ. και Αγαλιώτης, 1988).
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Μια άλλη άποψη είναι ότι, επειδή ένας σαφής και περιεκτικός ορισμός 
του παιχνιδιού δεν είναι δυνατός, είναι προτιμότερο να κατηγοριοποιή-
σουμε τα παιχνίδια και να ορίσουμε ότι δεν είναι παιχνίδια οι δραστηριό-
τητες που δεν εντάσσονται στις κατηγορίες αυτές (Meadows, 1999). Εδώ, 
το πρόβλημα έγκειται στη δημιουργία ενός πλήρους και περιεκτικού συ-
στήματος κατηγοριοποίησης που δεν θα αντικατοπτρίζει θεωρητικές προ-
τιμήσεις (για αντίστοιχους προβληματισμούς, Piaget, 1951. Rubin, Fein 
& Vandenberg, 1983). Μέχρι να βρεθεί ένας ικανοποιητικός ορισμός του 
παιχνιδιού είναι αρκετό να δεχτούμε την άποψη του Piaget (1951) ότι το 
παιχνίδι είναι μια από τις πολλές πλευρές κάθε δραστηριότητας.  

1.2. Το παιχνίδι και η ανάπτυξη

Από τις αρχές ήδη του προηγούμενου αιώνα έκαναν την εμφάνισή 
τους θεωρίες που τόνιζαν τη σημασία του παιχνιδιού για την ανάπτυξη του 
παιδιού (για μια πλήρη ανασκόπηση παλαιότερων και νεότερων θεωριών, 
Rubin, et al., 1983). Ενδεικτικά, πρώιμες θεωρίες του παιχνιδιού τόνιζαν τη 
σημασία του για την εξάσκηση δεξιοτήτων που θα είναι απαραίτητες στην 
ενήλικη ζωή ή για τη δαπάνη πλεονάζουσας ενέργειας. Οι θεωρίες αυτές 
ποτέ δεν έγιναν αντικείμενο συστηματικής εμπειρικής διερεύνησης. Επί-
σης, νεότερες θεωρίες τονίζουν, τη σημασία του παιχνιδιού, και ιδιαίτερα 
του ομαδικού παιχνιδιού τόσο για τη γνωστική, όσο και για την κοινωνική 
και τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. 

Για παράδειγμα, στη θεωρία του Piaget το παιχνίδι αποτελεί ένα πλαί-
σιο εξάσκησης ήδη κεκτημένων γνωστικών δεξιοτήτων. Έτσι, στο έργο του 
Piaget, στο παιχνίδι αντικατοπτρίζεται η μέχρι τούδε γνωστική ανάπτυξη 
του παιδιού, αλλά δεν προκαλεί την ανάπτυξη αυτή. Από την άλλη, σύμ-
φωνα με ύστερους υποστηρικτές της θεωρίας αυτής, το ομαδικό παιχνίδι, 
και μάλιστα με συμπαίχτες ιδίας ικανότητας, προάγει τη γνωστική ανάπτυξη 
του παιδιού (π.χ. Boden, 1979). Αντίστοιχη είναι και η θέση του Vygotsky με 
τη διαφορά ότι εδώ σημαντικό είναι το παιχνίδι με πιο ικανούς συμπαίχτες 
(Vygotsky, 1978. Hedegaard, 1996). Έτσι, σε θεωρητικό επίπεδο, το ομαδικό 
παιχνίδι είναι σημαντικό για τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. 

Επιπλέον, σε θεωρητικό επίπεδο, το παιχνίδι είναι σημαντικό και για 
την κοινωνική και τη συναισθηματική ανάπτυξη. Για παράδειγμα, σύμφωνα 
με τον Freud, μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά μπορούν να πραγματοποιούν 
τις ευχές τους και να εξασκούνται στην αντιμετώπιση καταστάσεων που 
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τα αγχώνουν. Έτσι, μέσα στο παιχνίδι τα παιδιά μπορούν να παραστήσουν 
ότι είναι ενήλικες στους οποίους θα ήθελαν να μοιάσουν. Επίσης, μπορούν 
να δραματοποιήσουν καταστάσεις που τα αγχώνουν, για να ελέγξουν το 
άγχος αυτό (Rubin, et al., 1983). Επίσης, τα παιδιά μπορεί να χρησιμο-
ποιήσουν κάποια παιχνίδια ως μεταβατικά αντικείμενα, για να μάθουν να 
κινούνται ανεξάρτητα από τη μητέρα τους (Harris & Butterworth, 2002). 
Ακόμα, κατά την Mead, μέσα από το ομαδικό παιχνίδι το παιδί αναπτύσσει 
την ικανότητα να βλέπει την πραγματικότητα με το πρίσμα των άλλων. Η 
ικανότητα αυτή προάγει την ανάπτυξη του εαυτού (Faulkner, 1995). Εν κα-
τακλείδι, σημαντικές αναπτυξιακές θεωρίες αναγνωρίζουν κομβική θέση 
για την ανάπτυξη στο ομαδικό παιχνίδι. 

Ωστόσο, τα συμπεράσματα της σχετικής έρευνας, δεν είναι τόσο ξεκά-
θαρα. Σε μια κριτική θεώρηση της βιβλιογραφίας, ο Faulkner (1995) δια-
κρίνει τρεις πιθανότητες ως προς τη σημασία του παιχνιδιού: (α) το παιχνί-
δι δεν είναι σημαντικό για την ανάπτυξη, (β) το παιχνίδι είναι απαραίτητο 
για την ανάπτυξη και (γ) το παιχνίδι είναι σημαντικό αλλά όχι απαραίτητο 
για την ανάπτυξη. Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα το παιχνίδι σχετίζεται 
καταρχάς με γνωστικά επιτεύγματα, όπως η κατανόηση του κόσμου, της 
γλώσσας και των επιστημονικών εννοιών (Goodman & Goodman, 1990) 
και η ανάπτυξη στρατηγικών άθροισης (Bjorklund & Rosenblum, 1990). 
Επιπλέον, συσχετίζεται και με κοινωνικά-συναισθηματικά επιτεύγματα, 
όπως η ανάπτυξη της θεωρίας του νου (Smith, 2007) και η αποκέντρωση 
της σκέψης (Γαλανάκη, 2003). Τα ευρήματα αυτά συντείνουν ότι το παιχνί-
δι είναι κάποιας σημασίας για την ανάπτυξη των παιδιών. 

Επίσης, φαίνεται ότι δεν είναι τόσο το παιχνίδι καθαυτό που προάγει 
την ανάπτυξη, όσο συγκεκριμένες πλευρές του. Έτσι, άλλες δραστηριότη-
τες εκτός από το παιχνίδι μπορούν να προάγουν την ανάπτυξη κατά τον 
ίδιο τρόπο (Faulkner, 1995. Smith, Cowie & Blades, 1998). Για παράδειγμα, 
έχει βρεθεί ότι στη συσχέτιση παιχνιδιού και γνωστικής ανάπτυξης το ση-
μαντικό κομμάτι δεν είναι το παιχνίδι καθαυτό, αλλά είναι η παρουσία 
και η καθοδήγηση των ενηλίκων. Αντίστοιχα, στην εκμάθηση κοινωνικών 
δεξιοτήτων από το ομαδικό παιχνίδι το σημαντικό κομμάτι είναι η αλλη-
λεπίδραση με τους συνομηλίκους. Έτσι, φαίνεται ότι από τις τρεις πιθανές 
θέσεις του Faulkner η δεύτερη είναι πιο ρεαλιστική: Το παιχνίδι, και ιδιαίτε-
ρα το ομαδικό παιχνίδι, είναι σημαντικό για την ανάπτυξη, όπως και άλλες 
δραστηριότητες εκτός από το παιχνίδι, οι οποίες μπορούν να προάγουν την 
ανάπτυξη αυτή. 
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1.2. Στόχος της παρούσας έρευνας

Στην αρχή της εισαγωγής τέθηκαν δύο στόχοι για την παρούσα εργα-
σία. Ο πρώτος ήταν η διερεύνηση της σημασίας του ομαδικού παιχνιδιού 
για την ανάπτυξη κατά τη διεθνή βιβλιογραφία. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το 
ομαδικό παιχνίδι είναι σημαντικό αλλά όχι απαραίτητο για τη φυσιολογι-
κή ανάπτυξη του παιδιού. Από την άποψη αυτή φαίνεται ότι η έγνοια για 
το τι παίζουν τα παιδιά σήμερα έχει μια βάση: Για παράδειγμα, μοναχικά 
παιχνίδια, όπως είναι αρκετά βιντεοπαιχνίδια, είναι δυνατό να μην έχουν 
ωφέλιμες συνέπειες για την ανάπτυξη των παιδιών. 

Σε εμπειρικό επίπεδο, εντύπωση προκαλεί η απουσία συστηματικής δι-
ερεύνησης από τους εξελικτικούς και εκπαιδευτικούς ψυχολόγους σχετικά 
με το τι παίζουν τα παιδιά σύημερα. Επιπροσθέτως, έχουν πραγματοποι-
ηθεί από ανθρωπολόγους (π.χ., Λουκόπουλος, 1926. Opie & Opie, 1998), 
συστηματικές διερευνήσεις των παιχνιδιών. Στις έρευνες αυτές καταγρά-
φονται και περιγράφονται τα παιχνίδια, τα οποία είναι διαθέσιμα στα παι-
διά σε διαφορετικά κοινωνικά και ιστορικά πλαίσια. 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια πρώτη απόπειρα καταγραφής των 
προτιμήσεων των παιδιών σε παιχνίδια. Ξεκινά από τη βάση ότι τα παι-
διά σήμερα, πιθανόν, παίζουν κυρίως μοναχικά παιχνίδια. Στην περίπτωση 
αυτή είναι σημαντικό να δούμε αν τα παιχνίδια αυτά αποτελούν επιλογή 
τους ή όχι. Αν από τη μια, αποτελούν επιλογή τους θα πρέπει να αναζη-
τήσουμε τις αιτίες των προτιμήσεων τους και να παρέμβουμε στις αιτίες 
αυτές. Αν, από την άλλη, τα παιδιά προτιμούν να παίζουν, αλλά τελικά δεν 
παίζουν ομαδικά παιχνίδια, τότε μπορούμε να πούμε με μια σχετική βεβαι-
ότητα ότι την ευθύνη για τυχόν προβληματική ανάπτυξη δεν την φέρουν 
τα ίδια τα παιδιά, αλλά χωρικοί και χρονικοί περιορισμοί που καθορίζουν 
την τελική συμπεριφορά τους πέρα και πάνω από τις επιθυμίες τους. 

Σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό η διερεύνηση των προτιμήσεων των παι-
διών σε παιχνίδια είναι σημαντική, για να ξέρουμε προς τα πού να κατευ-
θυνθούμε κινούμενοι προς τη λύση της ανησυχίας μας για τα παιχνίδια που 
παίζουν τα παιδιά σήμερα. Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια πρώτη κίνηση 
προς αυτή την κατεύθυνση. Πέραν από τη διερεύνηση των προτιμώμενων 
παιχνιδιών στους 191 συμμετέχοντες του δείγματος, γίνεται επιπλέον δι-
ερεύνηση των τυχόν διαφοροποιήσεων ως προς το φύλο, την τάξη και το 
μέγεθος του οικισμού διαμονής. 
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Μέθοδος

2.1. Δειγματοληψία

Στην έρευνα συμμετείχαν 191 μαθητές και μαθήτριες Γ’ και Δ’ Δημοτι-
κού. Οι τάξεις αυτές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δύο λόγους. Πρώτον, 
τα παιδιά στις τάξεις αυτές αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη μέση σχολική 
ηλικία απ’ ότι οι πρότερες και οι ύστερες τάξεις του Δημοτικού. Δεύτερον, 
η μετάβαση από τη Γ’ στην Δ’ Δημοτικού ενέχει τη μετάβαση σε περισσότε-
ρες απαιτήσεις από το σχολικό σύστημα. Προφανώς, αν υπήρχαν περισσό-
τεροι πόροι, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετήσουμε τα προτιμώμενα 
παιχνίδια σε όλο το εύρος ηλικιών του Δημοτικού σχολείου. 

Τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων είχαν ως ακολούθως: Ως προς 
το φύλο, 97 (50,8%) ήταν αγόρια και 94 (49,2%) ήταν κορίτσια. Ως προς 
την τάξη φοίτησης, 82 (42,9%) φοιτούσαν στη Γ’ και 108 (56,5%) στη Δ’ 
Δημοτικού, ενώ ένα παιδί δεν ανέφερε την τάξη φοίτησης. Τα περισσότερα 
παιδιά (92,7%) ζούσαν και με τους δύο γονείς τους, ενώ τα υπόλοιπα μόνο 
με τη μητέρα τους. Επίσης, τα περισσότερα παιδιά (85,9%) είχαν τουλάχι-
στον έναν αδερφό. 

Η ηλικία των πατέρων των συμμετεχόντων κυμαινόταν από 32 ως 58 
ετών (μ = 43,0 και τ = 5,0), ενώ των μητέρων τους κυμαινόταν από 29 ως 
51 έτη (μ = 38,3 και τ = 4,4). Ο πίνακας 1 αναπαριστά την κατανομή των 
γονέων ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο. Στον Πίνακα αυτό* βλέπουμε 
ότι στο μεγαλύτερο μέρος τους οι γονείς είχαν τουλάχιστον απολυτήριο 
Λυκείου. 

Τέλος, τα χαρακτηριστικά των οικογενειών των συμμετεχόντων είχαν 
ως ακολούθως: Ως προς το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, οι μητέρες 24 
(12,6%) παιδιών το χαρακτήρισαν χαμηλό ή μάλλον χαμηλό, οι μητέρες 
102 (53,4%) παιδιών το χαρακτήρισαν μεσαίο, οι μητέρες 64 (33,5%) παι-
διών το χαρακτήρισαν υψηλό ή μάλλον υψηλό, ενώ δεν είχαμε σχετικά 
στοιχεία για μια οικογένεια. Ο πίνακας 2 αναπαριστά την κατανομή των 
οικογενειών ως προς το μέγεθος του οικισμού διαμονής τους, βάσει των 
στοιχείων της τελευταίας απογραφής (όπως καταγράφονται στο δικτυακό 
τόπο www.statistics.gr). Στον πίνακα αυτό φαίνεται ότι περίπου οι μισοί 
συμμετέχοντες έμεναν σε οικισμούς με λιγότερους από 50.000 κατοίκους. 

* Οι πίνακες εμφανίζονται στο τέλος του άρθρου.
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Λόγω της παρατήρησης αυτής, περαιτέρω χρήση του μεγέθους του οικι-
σμού διαμονής έγινε στη βάση της σύγκρισης οικισμών μικρότερων και 
μεγαλύτερων των 50.000 κατοίκων. 

Η δειγματοληψία είναι συμπτωματική. Ο βασικός λόγος για την επι-
λογή αυτής της μεθόδου είναι ο πρακτικός περιορισμός της διενέργειας 
της έρευνας κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Συστηματικές 
μέθοδοι δειγματοληψίας απαιτούν επίσημες άδειες από τις αρμόδιες αρχές 
και η χορήγηση των αδειών αυτών είναι χρονοβόρες. Εντούτοις,  το συ-
μπτωματικό της δειγματοληψίας, δικαιολογείται ενμέρει από τη διερευνη-
τική φύση της παρούσας έρευνας. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η 
επανάληψη της έρευνας σε ένα πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα. 

2.2. Διαδικασία – Όργανο μέτρησης

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ημιδο-
μημένης συνέντευξης στο σπίτι του συμμετέχοντα και σε χρόνο βολικό για 
τον ίδιο και τη μητέρα του. Οι μητέρες παρείχαν την άδεια για τη συμμετοχή 
του παιδιού τους στην έρευνα και στοιχεία για τις ίδιες, τους πατέρες, την 
οικογενειακή κατάσταση, το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο και τον τόπο 
διαμονής (όπως περιγράφονται στο Δείγμα). Τα παιδιά παρείχαν στοιχεία 
για τους εαυτούς τους. Τέλος, τα παιδιά απαντούσαν στην ερώτηση «Ποιο 
είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι;» και περιέγραφαν στον συνεντευκτή το 
παιχνίδι αυτό. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων καταγράφονταν από το 
συνεντευκτή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης σε ειδική φόρμα. 

Η ερώτηση για το αγαπημένο παιχνίδι είναι ανοιχτή για δύο λόγους. 
Από τη μια, δεν προκαταβάλλει τις απαντήσεις των παιδιών. Από την 
άλλη, δεν προϋποθέτει κάποια σαφή και περιεκτική κατηγοριοποίηση των 
παιχνιδιών που είναι διαθέσιμα στα παιδιά σήμερα. Μια τέτοια κατηγοριο-
ποίηση δεν είναι γνωστή στο συγγραφέα. 

3. Αποτελέσματα

Τα παιδιά περιέγραψαν συνολικά 54 παιχνίδια. Τα παιχνίδια αυτά κα-
τηγοριοποιήθηκαν, βάσει ενός συστήματος που κατασκευάστηκε για την 
παρούσα έρευνα (Πίνακας 3). Το σύστημα αυτό έχει τα ακόλουθα χαρα-
κτηριστικά:
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1. Διακρίνει τα παιχνίδια ανάλογα με τις διαφορές και τις ομοιότητές 
τους ως προς τους κανόνες (έχουν κανόνες ή όχι), τα μέσα (π.χ., 
μπάλα ή εμπορική συσκευασία), τη συμμετοχή συμπαιχτών (π.χ., 
απαραίτητη ή προαιρετική συμμετοχή συμπαιχτών, μοναχικό παι-
χνίδι) και την ενεχόμενη σωματική δραστηριότητα (π.χ., παιχνίδια 
που απαιτούν τρέξιμο). Βάσει του χαρακτηριστικού αυτού, το σύ-
στημα κατηγοριοποίησης περιλαμβάνει πιο λεπτές διαφορές από 
τη διάκριση ομαδικού έναντι μη-ομαδικού παιχνιδιού, που παρου-
σιάζεται ως σημαντική στην εισαγωγή.

2. Δημιουργήθηκε εκ των υστέρων, βάσει των απαντήσεων των παι-
διών. Όπως ήδη αναφέρθηκε, στο συγγραφέα δεν είναι γνωστό 
ένα σύστημα κατηγοριοποίησης των παιχνιδιών που είναι διαθέσι-
μα στα Ελληνόπουλα σήμερα. Έτσι, υπήρξε η ανάγκη δημιουργίας 
ενός τέτοιου συστήματος, το οποίο μάλιστα πρέπει να είναι αμι-
γώς περιγραφικό και να μην αντικατοπτρίζει θεωρητικές προσδο-
κίες (η ανάγκη αυτή αναφέρθηκε στην εισαγωγή: Το παιδί και το 
παιχνίδι). 

Κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις είναι απαραίτητες. Πρώτον, τα ομα-
δικά αθλήματα είναι αθλήματα καθιερωμένα και στο χώρο των ενηλίκων. 
Αυτό είναι που τα διαφοροποιεί από τα μήλα, που έχουν κατά τ’ άλλα τα 
ίδια χαρακτηριστικά. Δεύτερον, κάποια παιδιά ανέφεραν συγκεκριμένα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια και κάποια τον τύπο της κονσόλας που χρησιμοποι-
ούν. Τρίτον, στα ομαδικά παιχνίδια ρόλων, κάθε παίχτης αναλαμβάνει ένα 
συγκεκριμένο ρόλο και ο ρόλος αυτός καθορίζει τους κανόνες στους οποί-
ους υπακούει η συμπεριφορά του. Τέταρτον, τ’ άλλα ομαδικά παιχνίδια δεν 
εντάσσονται σε κάποια από τις υπόλοιπες κατηγορίες ομαδικών παιχνι-
διών και παρουσιάζονται σε σχετικά μικρές συχνότητες για τη δημιουργία 
επιπλέον κατηγοριών. Ομοίως, τα άλλα παιχνίδια είναι κατά βάση ατομικά 
και δεν εντάσσονται στις υπόλοιπες κατηγορίες παιχνιδιών. Τέλος, οι άλ-
λες δραστηριότητες είναι δραστηριότητες που, πιθανόν, δεν θα ονομάζαμε 
παιχνίδια με την αυστηρή έννοια του όρου, αλλά έχουν ως κοινό χαρακτη-
ριστικό την ευχαρίστηση των εμπλεκόμενων ατόμων.

Ο πίνακας 4 αναπαριστά την κατανομή των συμμετεχόντων ως προς 
τα αγαπημένα τους παιχνίδια. Στον πίνακα αυτό βλέπουμε ότι η δημοφιλέ-
στερη κατηγορία παιχνιδιών είναι τα ομαδικά αθλήματα. Τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια, η συμμετοχή στα οποία προκαλεί τις μεγαλύτερες ανησυχίες, 
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είναι η δεύτερη δημοφιλέστερη κατηγορία, αλλά αντιπροσωπεύει μόλις το 
13,1% του δείγματος. Τις περισσότερες προτιμήσεις συγκεντρώνουν αμι-
γώς ομαδικά παιχνίδια ή παιχνίδια που μπορούν να παιχτούν και ομαδικά. 
Τέλος, τις περισσότερες προτιμήσεις συγκεντρώνουν παιχνίδια που είναι 
γνωστά σε όλους μας και τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 
συμβατικά, με την έννοια ότι δεν απαιτούν καθόλου ή μόνο απλό εξοπλι-
σμό.  

Με το κριτήριο z ελέγξαμε τη στατιστική σημαντικότητα της διαφο-
ράς ποσοστών μεταξύ ομάδων ως προς το φύλο, την τάξη φοίτησης και το 
μέγεθος του οικισμού διαμονής (Παρασκευόπουλος, 1993). Εξαιτίας του 
σχετικά μεγάλου αριθμού συγκρίσεων και του σχετικά μικρού αριθμού δι-
αφορών που βρέθηκαν, προτιμήθηκε η παρουσίαση μόνο των στατιστικώς 
σημαντικών διαφορών, και μάλιστα σε μορφή κειμένου. 

Ως προς το φύλο περισσότερα αγόρια δήλωσαν ως αγαπημένο κάποιο 
παιχνίδι από τις κατηγορίες

- ομαδικά αθλήματα (fαγόρια=65, fκορίτσια=18, z=6,65, p<0,001)
- ηλεκτρονικά παιχνίδια (fαγόρια=19, fκορίτσια=7, z=2,48, p<0,05)

Επίσης, περισσότερα κορίτσια δήλωσαν ως αγαπημένο κάποιο παιχνίδι 
από τις κατηγορίες

- παιχνίδια τύπου κυνηγητό (fαγόρια=7, fκορίτσια=17, z=-2,24, p<0,05)
- κούκλες (fαγόρια=0, fκορίτσια=13, z=-3,80, p<0,001)
- επιτραπέζια παιχνίδια (fαγόρια=2, fκορίτσια=10, z=-2,44, p<0,05)
- μήλα (fαγόρια=0, fκορίτσια=11, z=-3,48, p<0,001)
- άλλες δραστηριότητες (fαγόρια=0, fκορίτσια=6, z=-2,54, p<0,05)

Ως προς την τάξη φοίτησης περισσότεροι μαθητές της Δ’ τάξης δήλω-
σαν ως αγαπημένο κάποιο παιχνίδι από την κατηγορία

- ομαδικά αθλήματα (fΓ’=28, fΔ’=55, z=-2,35, p<0,05)
Επίσης, περισσότεροι μαθητές της Γ’ τάξης δήλωσαν ως αγαπημένο 

κάποιο παιχνίδι από τις κατηγορίες 
- άλλες δραστηριότητες (fΓ’=5, fΔ’=1, z=2,12, p<0,05)
- παιχνίδια τύπου play mobile (fΓ’=3, fΔ’=0, z=2,16, p<0,05)

Τέλος, ως προς το μέγεθος του οικισμού διαμονής περισσότεροι συμ-
μετέχοντες από οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο των 50.000 κατοίκων 
δήλωσαν ως αγαπημένο κάποιο παιχνίδι από την κατηγορία

- μήλα (f<50.000=9, f>50.000=2, z=2,72, p<0,01)
Επίσης, περισσότεροι συμμετέχοντες από οικισμούς με πληθυσμό μι-

κρότερο των 50.000 κατοίκων δήλωσαν ως αγαπημένο κάποιο παιχνίδι 
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από την κατηγορία
- άλλα ομαδικά παιχνίδια (f<50.000=1, f>50.000=5, z=-2,16, p<0,05)

Συγκεντρωτικά, βλέπουμε ότι υπάρχουν σχετικά λίγες διαφορές στα 
προτιμώμενα παιχνίδια ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των παι-
διών. Μια τέτοια διαφορά υπάρχει ως προς τα ηλεκτρονικά παιχνίδια,  τα 
οποία προτιμώνται από περισσότερα αγόρια. Ωστόσο, η διαφορά αυτή, εί-
ναι σχετικά μικρή. 

3. Συζήτηση

Οι γονείς, οι δάσκαλοι και τα μέσα ενημέρωσης εκφράζουν συχνά την 
ανησυχία τους για τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά σήμερα. Η παρού-
σα έρευνα είχε στόχο να διερευνήσει τι παιχνίδια προτιμούν τα παιδιά. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι τα πιο δημοφιλή παιχνίδια είναι τα ομαδικά 
αθλήματα. Επίσης και άλλα ομαδικά παιχνίδια είναι δημοφιλή. Τα ηλε-
κτρονικά παιχνίδια, που αποτελούν και την κύρια αιτία προβληματισμού, 
είναι η δεύτερη πιο δημοφιλής κατηγορία. Από τα παιχνίδια αυτά πολλά 
δεν είναι υποχρεωτικά βίαια ούτε και μοναχικά, όπως συχνά πιστεύεται. 
Στις λιγότερο δημοφιλείς κατηγορίες κυριαρχούν παιχνίδια που όλοι γνω-
ρίζουμε από τα παιδικά μας χρόνια. 

Ας δούμε τι σημαίνουν αυτά τα ευρήματα. Καταρχάς, τα περισσότερα 
από τα παιχνίδια που προτιμούν οι μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού συμ-
φωνούν με τα θεωρητικώς αναμενόμενα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών 
κατά τη σχολική ηλικία (Newman & Holzman, 1993): εμπεριέχουν σαφώς 
προσδιορισμένους κανόνες και στόχους και είναι ομαδικά. Ως τέτοια ανα-
μένεται να διευκολύνουν τη γνωστική, την κοινωνική και τη συναισθημα-
τική ανάπτυξη των παιδιών. Άρα, αν τα παιδιά παίζουν τα παιχνίδια που 
προτιμούν, φαίνεται ότι δε συντρέχει λόγος ανησυχίας. 

Στο σημείο αυτό, είναι δυνατό οι δηλούμενες προτιμήσεις και οι πραγ-
ματικές συμπεριφορές να διαφέρουν. Μια πρώτη πιθανή αιτία γι’ αυτό είναι 
να δηλώνουν τα παιδιά προτίμηση για παιχνίδια που δεν ενοχοποιούνται 
από την κοινωνία. Έτσι, είναι πιθανό η παρουσία της μητέρας στη συνέ-
ντευξη να επηρέασε τις απαντήσεις των παιδιών. Μελλοντική έρευνα θα 
μπορούσε να στοχεύσει στην επανάληψη της έρευνας χωρίς την παρουσία 
της μητέρας. 

Αν, όμως, οι δηλούμενες προτιμήσεις είναι οι πραγματικές, έχει ενδια-
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φέρον να διερευνήσουμε γιατί αυτές μπορεί να διαφέρουν από τις τελικές 
συμπεριφορές. Αρχικά, είναι πιθανό ένα παιδί να μην παίζει το παιχνίδι που 
προτιμά αν δεν έχει τον απαιτούμενο χώρο (π.χ., αλάνα), χρόνο, μέσο (π.χ. 
μπάλα) ή παρέα (Carr, 2005). Στη συνέχεια, είναι πιθανό ένα παιδί που εί-
ναι κουρασμένο από την ενασχόληση με άλλες δραστηριότητες (π.χ. σχο-
λείο και σχολική προετοιμασία) να μην έχει κουράγιο να ασχοληθεί μ’ ένα 
παιχνίδι που απαιτεί έντονη σωματική δραστηριότητα (Alsaker, Flammer, 
& Schaffner, 2002). Τέλος, είναι πιθανό οι γονείς να μην αφήνουν τα παιδιά 
να παίζουν σε εξωτερικούς χώρους (που απαιτούνται, π.χ. για τα ομαδικά 
αθλήματα), για να τα προστατεύσουν από πραγματικούς ή φανταστικούς 
κινδύνους. Και οι τρεις αυτές πιθανότητες δείχνουν ότι η ενασχόληση με 
ωφέλιμα για την ανάπτυξη παιχνίδια δεν είναι τόσο θέμα προσωπικής επι-
λογής των παιδιών, όσο θέμα συγκυριών που θα τους επιτρέψουν να παί-
ξουν τα προτιμώμενα παιχνίδια.  

Μια βασική αδυναμία της παρούσας έρευνας είναι το συμπτωματικό 
της δείγμα. Σ’ ένα τέτοιο δείγμα υπάρχει η πιθανότητα τα αποτελέσμα-
τα να είναι μεροληπτικά. Για να ελέγξουμε αυτή την πιθανότητα, κρίθηκε 
χρήσιμο να διερευνηθούν τυχόν διαφορές στις προτιμήσεις των παιδιών 
ανάλογα με τα δημογραφικά τους στοιχεία. Όσο περισσότερο συμφωνούν 
οι διαφορές αυτές με τη σχετική βιβλιογραφία, τόσο λιγότερο πιθανό είναι 
να είναι το δείγμα μας μεροληπτικό. 

Σε συμφωνία με προηγούμενες έρευνες στην έρευνα αυτή βρέθηκαν 
σαφείς διαφορές στις προτιμήσεις αγοριών και κοριτσιών (για μια ανα-
σκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, Pellegrini et al., 2004). Έτσι, τα αγό-
ρια προτιμούν συχνότερα ηλεκτρονικά παιχνίδια (βλ. επίσης Carr, 2005) 
και ομαδικά αθλήματα, που είναι σύνθετα και απαιτούν έντονη σωματική 
δραστηριότητα. Τα κορίτσια προτιμούν συχνότερα λεκτικά παιχνίδια και 
παιχνίδια που δίνουν έμφαση στην κοινωνικοποίηση, όπως οι κούκλες, τα 
μήλα και οι άλλες δραστηριότητες. Δεδομένου ότι τα αγόρια που προτι-
μούν παιχνίδια με έντονη σωματική δραστηριότητα είναι πιο πιθανό να 
έχουν δηλώσει προτίμηση για τα ομαδικά αθλήματα και ότι τα περισσότερα 
παιδιά ανέφεραν μόνο ένα παιχνίδι ως αγαπημένο, δεν προκαλεί εντύπω-
ση η μεγαλύτερη προτίμηση των κοριτσιών για παιχνίδια τύπου κυνηγητό, 
που απαιτούν έντονη σωματική δραστηριότητα. 

Οι διαφορές ως προς την ηλικία αν και είναι λιγότερες, συμφωνούν 
με τις θεωρητικές προβλέψεις. Έτσι, σύμφωνα με τον Piaget (1951), τα 
μεγαλύτερα παιδιά προτιμούν παιχνίδια με σαφείς κανόνες και διαφορο-
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ποιημένους ρόλους (όπως τα ομαδικά αθλήματα). Ενώ, κατά τον Vygotsky 
(1978), τα μικρότερα παιδιά προτιμούν παιχνίδια που αναπαριστούν πιστά 
την πραγματικότητα (όπως τα παιχνίδια τύπου play mobile). Λίγες ήταν 
και οι διαφορές ως προς το μέγεθος του οικισμού διαμονής. Είναι πιθανό 
τα σημαντικά στοιχεία να μην είναι τόσο το μέγεθος του οικισμού όσο η 
πυκνότητα του πληθυσμού (όπως παρατηρεί η Δαράκη, 1986), ή, ακόμα, 
τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς όπου διαμένει το παιδί. 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δημογραφικά χαρα-
κτηριστικά και προτιμώμενα παιχνίδια δε συνδέονται άμεσα, αλλά μέσω 
των κοινωνικών, των οικονομικών, των πολιτικών και των πολιτιστικών 
συνεπειών τους για το άτομο (Carr, 2005). Για παράδειγμα, το φύλο μπορεί 
να συνδέεται με τα προτιμώμενα παιχνίδια μέσω των κοινωνικών στερε-
οτύπων (Pellegrini, et al., 2004). Τα στερεότυπα αυτά φαίνονται και στα 
εμπορικά παιχνίδια που απευθύνονται διαφορετικά σε αγόρια και σε κο-
ρίτσια (Κανταρτζή, 1988). Επίσης, οι προτιμήσεις δεν είναι στατικές, αλλά 
μπορούν να αλλάξουν. Για παράδειγμα, ένα παιδί είναι λιγότερο πιθανό να 
προτιμά ένα παιχνίδι που δεν μπορεί να παίξει (Carr, 2005). 

4.1. Αδυναμίες της έρευνας – Κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα

Τρεις είναι οι βασικές αδυναμίες της παρούσας έρευνας. Η πρώτη εί-
ναι θεωρητική: Όπως και η σχετική βιβλιογραφία, η παρούσα έρευνα δεν 
κατέληξε σ’ ένα ακριβή ορισμό του παιχνιδιού. Από τη μια, ένας τέτοιος 
ορισμός ήταν πέρα από τους στόχους της έρευνας αυτής. Από την άλλη, 
ο προσδιορισμός του τι ακριβώς είναι και τι δεν είναι παιχνίδι θα μπορού-
σε να προλάβει την αναφορά δραστηριοτήτων, όπως το ποδήλατο και η 
ζωγραφική. Το πρόβλημα στην παρούσα έρευνα ήταν μικρό (λίγα παιδιά 
ανέφεραν τέτοιου είδους δραστηριότητες), αλλά μελλοντική έρευνα θα 
μπορούσε να ωφεληθεί από ένα ακριβέστερο εννοιολογικό και λειτουργι-
κό ορισμό του παιχνιδιού. 

Η δεύτερη αδυναμία είναι μεθοδολογική: Όπως ήδη αναφέρθηκε, το 
δείγμα της έρευνας αυτής είναι συμπτωματικό. Βασικός λόγος του χαρα-
κτηριστικού αυτού ήταν οι πρακτικοί περιορισμοί. Παρά το συμπτωματικό 
του δείγματος, η εύρεση διαφορών ως προς τα δημογραφικά χαρακτηρι-
στικά των παιδιών σύμφωνων με τη σχετική βιβλιογραφία δείχνει ότι το 
δείγμα μάλλον δεν είναι μεροληπτικό. Μελλοντική έρευνα θα μπορούσε 
να χρησιμοποιήσει μια συστηματική μέθοδο δειγματοληψίας, για να επιβε-
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βαιώσει τα ευρήματα αυτά. 
Η τρίτη αδυναμία αναφέρεται στις αναλύσεις των δεδομένων: Το πρό-

βλημα εδώ είναι ότι η ταξινόμηση των παιχνιδιών σε κατηγορίες έγινε δι-
αισθητικά. Ο λόγος, όπως αναφέρθηκε ήδη, ήταν, από τη μια, ότι έτσι έχει 
αποφευχθεί ο κίνδυνος θεωρητικών προκαταλήψεων και, από την άλλη, 
ότι δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία κάποιο ακριβές και περιεκτικό σύστημα 
ταξινόμησης των σύγχρονων παιχνιδιών. Μελλοντική έρευνα θα μπορού-
σε να χρησιμοποιήσει το παρόν σύστημα κατηγοριοποίησης ως βάση και 
πιθανό να το εμπλουτίσει με άλλες κατηγορίες. 

4.2. Συμπέρασμα 

Σημείο εκκίνησης της παρούσας έρευνας είναι η ανησυχία που εκφρά-
ζουν γονείς, εκπαιδευτικοί και μέσα ενημέρωσης για τα παιχνίδια των παι-
διών σήμερα. Το συμπέρασμα από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιο-
γραφίας είναι ότι αυτή η ανησυχία είναι δικαιολογημένη: Τα παιχνίδια που 
παίζουν τα παιδιά είναι σημαντικά, αν και όχι απαραίτητα, για την υγιή 
ανάπτυξή τους. Ιδιαίτερης σημασίας είναι τα ομαδικά παιχνίδια. Ωστόσο, 
το συμπέρασμα της εμπειρικής διερεύνησης είναι ότι τα παιχνίδια που προ-
τιμούν τα παιδιά δε διαφοροποιούνται ιδιαίτερα από αυτά των προηγού-
μενων γενεών. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για να διερευνηθεί, πρώτον, 
τι παίζουν τελικά τα παιδιά και, δεύτερον, ποιοι παράγοντες πέραν από τις 
προτιμήσεις τους επηρεάζουν τις επιλογές αυτές. 

ΒΛΕΙΩΡΑΣ Γ.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 257

 Βιβλιογραφία

Αγαλιώτης, Γ. (1988). Η αντιμετώπιση του παιχνιδιού στη σημερινή κοι-
νωνία και ο θεμελιώδης ρόλος του στη διανοητική ανάπτυξη του 
παιδιού. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 38, 67-74. 

Alsaker, F.D., Flammer, A., & Schaffner, B. (2002). Time use in adolescence: 
The role of age, gender, and culture. In I. Colozzi & G. Giovannini 
(Eds.), Unprotected time of young people in EU (pp 49-66). Milano: 
Franco Angeli. 

Bjorklund, D.F. & Rosenblum, K.E. (2002). Context effects in children’s se-
lection and use of simple arithmetic strategies. Journal of Cognition 
and Development, 3 (2), 225-242. 

Boden, M.A. (1979). Piaget. London: Fontana Press. 
Γαλανάκη, Ε. (2003). Θέματα αναπτυξιακής ψυχολογίας. Αθήνα: Ατραπός. 
Carr, D. (2005). Contexts, gaming pleasures, and gendered preferences. 

Simulation & Gaming, 36, 464-482. 
Cole, M. & Cole, S.R. (2002). Η ανάπτυξη των παιδιών, τ. Β’. Αθήνα: Τυ-

πωθήτω. 
Δαράκη, Π. (1986). Ομαδικά παιχνίδια των παιδιών μας. Αθήνα: Guten-

berg. 
Faulkner, D. (1995). Play, self and the social world. In: P. Barnes (Ed.), Per-

sonal, Social and emotional development of children (pp. 231-286). 
Milton Keynes: The Open University. 

Goodman, Y.M. & Goodman, K.S. (1990). Vygotsky in a whole-language 
perspective. In: L.C. Moll (Ed.), Vygotsky and education (pp. 223-
250). Cambridge: Cambridge University Press.

Harris, M. & Butterworth, G. (2002). Developmental psychology: A student’s 
handbook. Psychology Press. 

Hedegaard, M. (1996). The zone of proximal development as basis for in-
struction. In: H. Daniels (Ed.), An introduction to Vygotsky (pp. 171-
195). London: Routledge. 

Κανταρτζή, Ε. (1988). Παιχνίδι αγοριών και κοριτσιών. Σύγχρονη Εκπαί-
δευση, 38, 83-84.

Larson, R. & Verma, S. (1999). How children and adolescents spend time 
across the world: Work, play and developmental opportunities. Psy-
chological Bulletin, 126, 701-736. 

Λουκόπουλος, Δ. (1926). Ποια παιγνίδια παίζουν τα Ελληνόπουλα. Αθήνα. 



258

Meadows, S. (1999). Understanding child development. London: Routledge. 
Μπαμπινιώτης, Γ. (2002). Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Κέ-

ντρο Λεξικολογίας. 
Newman, F. & Holzman, L. (1993). Lev Vygotsky: Revolutionary scientist. 

London: Routledge. 
Opie, I. & Opie, P. (1998). Children’s games with things. USA: Oxford Uni-

versity Press. 
Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. (1993). Στατιστική, τ. Β’: Επαγωγική στατιστική. 

Αθήνα. 
Pellegrini, (2005). Recess : Its role in education and development. Mahwah, 

NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
Pellegrini, A.D., Blatchford, P., Kato, K. & Baines, E. (2004). A short-term 

longitudinal study of children’s playground games in primary school: 
Implications for adjustment to school and social adjustment in the 
USA and the UK. Social Development, 13 (1), 107-123. 

Piaget, J. (1951). Play, dreams and imitation in childhood. New York: Nor-
ton.  

Pressley, M. & McCormick, C.B. (2007). Child and adolescent development 
for educators. New York: Guilford. 

Rubin, K.H., Fein, G.G. & Vandenberg, B. (1983). Play. In P.H. Mussen 
(Ed.), Handbook of child psychology, IV (pp. 693-774). NY: John Wi-
ley & Sons. 

Smith, P. K. (2007). Play and peer relations. In A. Slater & G. Bremen (Eds.), 
An introduction to developmental psychology. Blackwell.

Smith, P.K., Cowie, H. & Blades, M. (1998). Understanding children’s devel-
opment. Oxford: Blackwell. 

Vleioras, G. (2008). How Hellene pupils use time: A time diary study. Poster 
to be presented in the XXIX International Congress of Psychology, 
Berlin, Germany. 

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society: The development of higher psychologi-
cal processes. Cambridge: Harvard University Press.

ΒΛΕΙΩΡΑΣ Γ.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 259

Πίνακας 1
Κατανομή των πατέρων και μητέρων των συμμετεχόντων 

ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο
 1. Κατανομή των πατέρων και μητέρων των συμμετεχόντων ως προς το 

μορφωτικό τους επίπεδο 

Μορφωτικό επίπεδο Μητέρες Πατέρες   

 f % f % 

Δημοτικό  

Γυμνάσιο 

Λύκειο 

ΙΕΚ 

ΤΕΙ 

ΑΕΙ 

Μεταπτυχιακό 

Άγνωστο, λόγω θανάτου 

11 

27 

81 

5 

6 

56 

5 

 

5,8 

14,1 

42,4 

2,6 

3,1 

29,3 

2,6 

15 

23 

87 

0 

5 

55 

4 

2 

7,8 

12,0 

45,6 

0,0 

2,6 

28,8 

2,1 

1,0 
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Πίνακας 2
Κατανομή των οικογενειών ως προς το μέγεθος του οικισμού διαμονής τους

 2. Κατανομή των οικογενειών ως προς το μέγεθος του οικισμού διαμονής τους 

Μέγεθος οικισμού (σε 

αριθμό κατοίκων) 

f % Παράδειγμα οικισμού 

<1.000 

1.001-10.000 

10.001-30.000 

30.001-50.000 

50.001-100.000 

>100.001 

άγνωστο 

21 

14 

42 

10 

65 

34 

5 

11,0 

7,3 

22,0 

5,2 

34,0 

17,8 

2,6 

Βυζίτσα, Πινακάτες 

Παλαμάς, Πλατύκαμπος 

Γιαννιτσά, Έδεσσα 

Κοζάνη, Λαμία 

Βόλος, Κατερίνη 

Θεσσαλονίκη, Λάρισα 

 

 18
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Πίνακας 3
Σύστημα κατηγοριοποίησης των παιχνιδιών, βάσει της συμμετοχής συμπαιχτών, 

της ύπαρξης κανόνων, της ενεχόμενης σωματικής δραστηριότητας 
και της ανάγκης χρήσης ειδικών μέσων

 3. Σύστημα κατηγοριοποίησης των παιχνιδιών βάσει της συμμετοχής 

συμπαιχτών, της ύπαρξης κανόνων, της ενεχόμενης σωματικής δραστηριότητας και της 

ανάγκης χρήσης ειδικών μέσων 

Κατηγορία Συμπαίχτες1 Κανόνες2 Σωματική 

δραστηριότητα3 

Μέσα4 

Ομαδικά αθλήματα Ναι Ναι Ναι Ναι 

Μήλα Ναι Ναι Ναι Ναι 

Παιχνίδια τύπου κυνηγητό Ναι Ναι Ναι Όχι 

Επιτραπέζια παιχνίδια Ναι Ναι Όχι Ναι 

Άλλα ομαδικά παιχνίδια Ναι Ναι Ίσως Ίσως 

Ομαδικά παιχνίδια ρόλων Ναι Ναι Όχι Όχι 

Ηλεκτρονικά παιχνίδια Ίσως Ναι Όχι Ναι 

Κούκλες Ίσως Όχι Όχι Ναι 

Παιχνίδια τύπου play mobile Ίσως Όχι Όχι Ναι 

Παιχνίδια κατασκευών Όχι Όχι Όχι Ναι 

Άλλα παιχνίδια Όχι Ίσως Ίσως Ίσως 

Άλλες δραστηριότητες - - - - 
1 ΝΑΙ όταν απαιτείται η συμμετοχή συμπαιχτών, ΟΧΙ όταν τα παιχνίδια είναι κατά 

βάση ατομικά, ΙΣΩΣ όταν το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί με ή χωρίς συμπαίχτες 

2 ΝΑΙ όταν υπάρχουν προκαθορισμένοι, κοινά παραδεκτοί κανόνες που συνοδεύουν τα 

παιχνίδια, ΟΧΙ όταν οι παίχτες καθορίζουν τους κανόνες κατά βούληση, ΙΣΩΣ όταν 

κάποια παιχνίδια της κατηγορίας έχουν και κάποια δεν έχουν κανόνες 
3 ΝΑΙ όταν ενέχεται σωματική δραστηριότητα (π.χ., τρέξιμο, χοροπηδητό, πέταμα 

μπάλας), ΟΧΙ όταν δεν ενέχεται σωματική δραστηριότητα, ΙΣΩΣ όταν κάποια παιχνίδια 

της κατηγορίας ενέχουν και κάποια δεν ενέχουν σωματική δραστηριότητα  
4 ΝΑΙ όταν απαιτούνται ειδικά μέσα (π.χ., μπάλα, σχοινάκι, ηλεκτρονική κονσόλα), 

ΟΧΙ όταν δεν απαιτούνται ειδικά μέσα, ΙΣΩΣ όταν κάποια παιχνίδια της κατηγορίας 

απαιτούν και κάποια δεν απαιτούν ειδικά μέσα 
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1 ΝΑΙ όταν απαιτείται η συμμετοχή συμπαιχτών. ΟΧΙ όταν τα παιχνίδια είναι κατά 
βάση ατομικά. ΙΣΩΣ όταν το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί με ή χωρίς συμπαίχτες

2 ΝΑΙ όταν υπάρχουν προκαθορισμένοι, κοινά παραδεκτοί κανόνες που συνοδεύ-
ουν τα παιχνίδια. ΟΧΙ όταν οι παίχτες καθορίζουν τους κανόνες κατά βούληση. 
ΙΣΩΣ όταν κάποια παιχνίδια της κατηγορίας έχουν και κάποια δεν έχουν κανό-
νες

3 ΝΑΙ όταν ενέχεται σωματική δραστηριότητα (π.χ., τρέξιμο, χοροπηδητό, πέταμα 
μπάλας). ΟΧΙ όταν δεν ενέχεται σωματική δραστηριότητα. ΙΣΩΣ όταν κάποια 
παιχνίδια της κατηγορίας ενέχουν και κάποια δεν ενέχουν σωματική δραστηρι-
ότητα 

4 ΝΑΙ όταν απαιτούνται ειδικά μέσα (π.χ., μπάλα, σχοινάκι, ηλεκτρονική κονσό-
λα). ΟΧΙ όταν δεν απαιτούνται ειδικά μέσα. ΙΣΩΣ όταν κάποια παιχνίδια της 
κατηγορίας απαιτούν και κάποια δεν απαιτούν ειδικά μέσα

ΒΛΕΙΩΡΑΣ Γ.
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Πίνακας 4
Κατανομή των συμμετεχόντων ως προς τις κατηγορίες 

των αγαπημένων τους παιχνιδιών

 Σημειώσεις:
1 Με μαύρα γράμματα είναι οι κατηγορίες των παιχνιδιών και οι αντίστοιχες 

απόλυτες και σχετικές συχνότητες
2 Μερικά παιδιά δήλωσαν δύο ή περισσότερα αγαπημένα παιχνίδια. Έτσι, το 

άθροισμα των απόλυτων συχνοτήτων ξεπερνά σε αριθμό το μέγεθος του 
δείγματος

3 Το όνομα κάθε κατηγορίας ακολουθούν τα παιχνίδια που περιλαμβάνει η 
κατηγορία αυτή

 20

 4. Κατανομή των συμμετεχόντων ως προς τις κατηγορίες των αγαπημένων 

τους παιχνιδιών  

Παιχνίδι f % Παιχνίδι f % 

  

Ποδόσφαιρο, Καλαθόσφαιρα, 

Αντισφαίριση,  Χειροσφαίριση 

  

Play station,  Η/Υ, Pro 

Evolution Soccer, Οδοντίατρος, 

Βρες τις διαφορές, Βόλεϊ, Play 

station, Game boy, Περρής και 

Κάτια, Φλίπερ 

   

Κρυφτό, Κυνηγητό, Κουκου-

ναροπόλεμος, Κλέφτες και α-

στυνόμοι, Αμπάριζα 

 

  

Μονόπολη, Επιτραπέζια, Scrab-

ble, Uno, Γκρινιάρης, Μυστή-

ρια στο Πεκίνο 

   

83 

 

 

26 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

13 

12 

 

 

11 

41,7 

 

 

13,1 

 

 

 

 

 

12,1 

 

 

 

 

6,5 

6,0 

 

 

5,5 

  play mobile 

(Polly pocket, Play mobile) 

  

 (Παζλ, Bionic Cool) 

   

(Τροχονόμος, Χάρι Πότερ, Κυρά 

κουμπάρα) 

   

 (Σχοινάκι, Τζαμί, Όποιος πέσει 

μες στο λάκκο, 1-2-3 στοπ, Γάτα-

γατούλα, Κρεμάλα, Κρυμμένος 

θησαυρός) 

  

(Αυτοκίνητα, Πλαστικοί δεινό-

σαυροι, Κουτσό, Η δασκάλα, 

Καραόκε της Barbie, Κουζινικά) 

  

(Ζωγραφική, Ποδήλατο, Ανά-

γνωση παραμυθιών, Κουβέντα με 

φίλες) 

3 

 

2 

 

3 

 

 

9 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

1,5 

 

1,0 

 

1,5 

 

 

4,5 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

3,0 

Σημειώσεις: 

1. Με  γράμματα, οι κατηγορίες των παιχνιδιών και οι αντίστοιχες απόλυτες και 

σχετικές συχνότητες 

2. Μερικά παιδιά δήλωσαν δύο ή περισσότερα αγαπημένα παιχνίδια. Έτσι, το 

άθροισμα των απόλυτων συχνοτήτων ξεπερνά σε αριθμό το μέγεθος του δείγματος 

3. Το όνομα κάθε κατηγορίας ακολουθούν τα παιχνίδια που περιλαμβάνει η κατηγορία 

αυτή  
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