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Περίληψη 

Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η συμμετοχή σε παιχνίδια μεταξύ συνομηλίκων στο 

σχολείο. Συμμετείχαν 114 μαθητές (50% αγόρια), ηλικίας 11 έως 14 ετών (Μ. Ο. ηλικίας = 

12,6 έτη). Στην έρευνα (που πραγματοποιήθηκε σε  σχολεία του δήμου Ρεθύμνου κατά το 

έτος 2019-2020) συμμετείχαν 94 Έλληνες μαθητές και 20 μαθητές άλλης εθνότητας. 

Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις τόσο με τους μαθητές όσο και με τους καθηγητές, οι 

οποίοι έδωσαν πληροφορίες μόνο για τους 20 αλλοδαπούς μαθητές που συμμετείχαν στην 

έρευνα Επίσης, για την αξιολόγηση της αποδοχής της εθνικής ταυτότητας χρησιμοποιήθηκε 

το ερωτηματολόγιο Multigroup Ethnic Identity Measure (MEIM, Phinney, 1992), το οποίο 

προσαρμόστηκε για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης.  Βρέθηκε επίδραση του φύλου, του 

σχολείου και της τάξης   ως προς την επιλογή του  παιχνιδιού. Επίσης, φαίνεται ότι το 

παιχνίδι υπερβαίνει τις πολιτισμικές διαφορές, καθώς δε βρέθηκε επίδραση της εθνότητας 

στην επιλογή παιχνιδιών εντός του σχολείου. Φαίνεται ότι το παιχνίδι είναι δυνατό να 

αποτελέσει ένα πεδίο επιπολιτισμού μαθητών διαφορετικών εθνοτήτων.  

 Τέλος, φαίνεται ότι κατά τη μετάβαση από το δημοτικό σχολείο στο γυμνάσιο, το σχολικό 

παιχνίδι, και κυρίως το συμβολικό παιχνίδι, τείνει να μειώνεται. 

 

Λέξεις- κλειδιά: παιχνίδι, κοινωνικοποίηση στο σχολείο, επιπολιτισμός, εθνική ταυτότητα   
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Abstract 

 

In this study we investigated peers’ participation at school play. 114 pupils took part in this 

research (50% boys, mean age = 12,6 years). The survey (conducted in schools in the 

Rethymnon municipality in 2019-2020) involved 94 Greek pupils and 20 pupils of other 

ethnicity. Interviews were conducted with both pupils and teachers, who only provided 

information on the 20 foreign students participating in the survey. In addition, an adapted 

version of the Multigroup Ethnic Identity Measure Ethnic (MEIM, Phinney, 1992) was used 

to assess the national identity. 

An effect of gender, school and class was found on the choice of playing. Also, it seems that 

playing transcends cultural differences, as no effect of ethnicity was found on the choice of 

games within the school. It seems that playing can be a field of acculturation for students of 

different ethnicities. Finally, it seems that during transmission from primary to secondary 

school, school play, and more specifically, symbolic play, tends to decline. 

 

Key words: playing, socialization at school, acculturation, ethnic identity 
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Εισαγωγή 

Το παιχνίδι είναι μία πολυσύνθετη δραστηριότητα που συνοδεύεται από συναισθήματα 

χαράς, ενδιαφέροντος και ικανοποίησης. Αλληλεπιδρά με τα συναισθήματα και τα κίνητρα 

του παιδιού, συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας, στην 

αναπαράσταση του εαυτού εν δράσει και στην αποδοχή του εαυτού. Το παιχνίδι 

διαφοροποιείται ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού, και βοηθά το παιδί να 

εξερευνά τις δυνατότητές του μέσα στον κόσμο, να αλληλοεπιδρά με το φυσικό και 

κοινωνικό περιβάλλον του, και να εκφράζει τον ψυχικό του κόσμο, συμβάλλοντας στον 

ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Το παιχνίδι θεωρείται βασικό πολιτισμικό 

εργαλείο ανάπτυξης της συμβολικής σκέψης. Επίσης, ως μέσο κοινωνικοποίησης, το παιχνίδι 

ενισχύει και προάγει την αλληλεπίδραση μεταξύ εαυτού και άλλου. Στο πλαίσιο μιας 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παιχνίδι ως μέσο 

κοινωνικοποίησης στο σχολικό περιβάλλον. Παιδιά διαφορετικών εθνοτήτων έρχονται σε 

επαφή και αξίζει να διερευνηθεί αν το παιχνίδι υπερβαίνει τις πολιτισμικές διαφορές και 

ποιοι παράγοντες επιδρούν στο παιχνίδι μεταξύ συνομηλίκων. 

Στην παρούσα εργασία, διερευνήθηκε η συμμετοχή σε παιχνίδια μεταξύ συνομηλίκων στο 

σχολείο. Συγκεκριμένα εξετάστηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν το παιχνίδι αλλά και τον 

επιπολιτισμικό ρόλο του παιχνιδιού. Επίσης, παρουσιάζεται η θεωρία του Huizinga για το 

παιχνίδι. Τέλος, εξετάστηκε ο ρόλος του κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος στο παιχνίδι. 

Η εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη το θεωρητικό μέρος και το ερευνητικό μέρος. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας (θεωρητικό μέρος) παρουσιάζεται η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του παιχνιδιού και μια 

σύντομη ιστορική αναδρομή. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένα από τα 

βασικά είδη του παιχνιδιού. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην θεωρία  της 

πολιτισμικής διαπραγμάτευσης του Huizinga, η οποία αναδεικνύει τον ρόλο του παιχνιδιού 

στην ανάπτυξη του πολιτισμού, θεωρώντας ότι μέσα από το παιχνίδι αναπτύχθηκαν διάφορες 

πλευρές του πολιτισμού οι οποίες θεμελιώθηκαν στη συνείδησή µας. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

περιγράφεται το παιχνίδι ως μέσο κοινωνικοποίησης στο σχολικό περιβάλλον. Τέλος, στο 

πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η θεωρία της Phinney για την εθνική ταυτότητα στην οποία 

στηρίζεται το ερωτηματολόγια για την εθνική ταυτότητα που συμπλήρωσαν οι μαθητές. 
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Το δεύτερο (ερευνητικό) μέρος της εργασίας περιλαμβάνει τη μεθοδολογία της έρευνας, 

δηλαδή το σκοπό της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα και τον αναλυτικό ερευνητικό 

σχεδιασμό. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, τα συμπεράσματα 

και η συζήτηση γύρω από τα αποτελέσματα. Στο Παράρτημα περιλαμβάνεται η επιστολή 

προς τον διευθυντή/διευθύντρια του σχολείου, το έντυπο συγκατάθεσης συμμετοχής στην 

έρευνα και τα ερωτηματολόγια / συνεντεύξεις που χορηγήθηκαν. 
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Α. Θεωρητικό Μέρος 

Κεφάλαιο 1. Ορισμός του παιχνιδιού και σύντομη ιστορική αναδρομή 

 Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή των θεωρητικών 

προσεγγίσεων για το ρόλο του παιχνιδιού στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Στη συνέχεια μέσα από 

διαφορετικά επιστημονικά πεδία, γίνεται μια προσπάθεια προσδιορισμού του ρόλου του 

παιχνιδιού στην ανάπτυξη των παιδιών. 

Το παιχνίδι ως έννοια είναι δύσκολο να οριστεί. Ερευνητές, ωστόσο,  συγκλίνουν στη 

διάκριση τεσσάρων βασικών γνωρισμάτων του: 1. Το παιχνίδι είναι διασκεδαστικό με την 

έννοια ότι προκαλεί ευχαρίστηση στα παιδιά. 2. Το παιχνίδι αποτελεί προαιρετική και 

αυθόρμητη δραστηριότητα. 3. Έχει κανόνες που προσαρμόζονται στις συνθήκες και στις 

επιθυμίες των συμμετεχόντων. 4. Δεν έχει συγκεκριμένο σκοπό, αφού το παιχνίδι αυτό 

καθαυτό αποτελεί το μοναδικό κίνητρο των εμπλεκομένων (Σκουμπουρδή, 2012).  

Στην αρχαία Ελλάδα πίστευαν πως το παιχνίδι, και μάλιστα το ομαδικό, ασκεί όχι μόνο το 

σώμα, αλλά και το πνεύμα. Γι’ αυτό συμπεριλαμβανόταν στα πλαίσια της αγωγής των 

παιδιών. Όπως μαρτυρούν ευρήματα από ανασκαφές και παραστάσεις αγγείων το παιχνίδι 

είναι συνυφασμένο με την καθημερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων. Κατά τον Μεσαίωνα και 

την Αναγέννηση παιδιά κατώτερων κοινωνικά στρωμάτων παίζουν με αυτοσχέδια παιχνίδια 

που κατασκευάζουν μόνα τους με υλικά όπως: ξύλο, σπάγκος, πανί. Αυτό το χρονικό 

διάστημα κυριαρχεί αρνητική στάση απέναντι στο παιχνίδι που θεωρείται ανάρμοστη 

συμπεριφορά. Έτσι, τα παιδιά αποτρέπονται να παίζουν δημόσια. Κατά τον 

Κωνσταντινόπουλο (2007) η παιδική ηλικία αντιμετωπίζεται ως μια ηλικιακή φάση από την 

οποία πρέπει να περάσει το παιδί γρήγορα. Η ίδια άποψη υιοθετείται και αργότερα, γι’  αυτό 

και κατά τον Διαφωτισμό το παιχνίδι θεωρούνταν ανώφελη δραστηριότητα από διάφορους 

παιδαγωγούς που υποστήριζαν ότι πρέπει να δεχθεί την επίδραση της αγωγής (Γκουγκούλη, 

2000). Οι οικονομικές συνθήκες των προβιομηχανικών χρόνων συνέβαλαν καθοριστικά στην 

υιοθέτηση της αρνητικής στάσης απέναντι στο παιχνίδι, αφού υπήρχε ελάχιστος ελεύθερος 

χρόνος. Από τη στιγμή που το παιχνίδι δεν υπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό, λογίζεται ως μη 

παραγωγική διαδικασία. Μέχρι το τέλος του 18
ου

 αιώνα το παιχνίδι σχετίζεται με την έννοια 

της «ωφέλειας» στα πλαίσια διάκρισης του χρόνου της εργασίας από αυτόν που διατίθεται 

για ελεύθερη ενασχόληση  (Γκουγκούλη, 2000). Από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα με την συμβολή 

του Frobel, της Montessori και άλλων παιδαγωγών το παιδικό παιχνίδι εισέρχεται στον 

εκπαιδευτικό χώρο μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σήμερα, ο καθοριστικός ρόλος του 
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παιχνιδιού για την προετοιμασία του παιδιού για τις επόμενες ηλικιακές του φάσεις  

οφείλεται στους Piaget και Vygotsky που υπογράμμισαν τον αναπτυξιακό του χαρακτήρα 

(Ματσαγγούρας, 2000). 

Οι πιο βασικές θεωρητικές απόψεις για το παιχνίδι στηρίζονται στις ψυχαναλυτικές, τις 

ψυχολογικές, τις κοινωνιολογικές, τις ανθρωπολογικές και τις παιδαγωγικές θεωρίες. 

1.1  Η ψυχαναλυτική προσέγγιση 
Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική προσέγγιση κύριος εκπρόσωπος της οποίας είναι ο Sigmund 

Freud το παιχνίδι  λειτουργεί για το παιδί ως μέσο φυγής (Σκουμπουρδή, 2012). Μέσω του 

παιχνιδιού προβάλλεται ο εσωτερικός και ο συναισθηματικός κόσμος του παιδιού το οποίο 

απελευθερώνεται από φόβους και εκφράζει καταπιεσμένες επιθυμίες και τις ανικανοποίητες 

ανάγκες του. Παράλληλα, το παιχνίδι ως μηχανισμός κάθαρσης απελευθερώνει τα παιδιά από 

τραυματικές εμπειρίες και τα ανακουφίζει από το ψυχικό άγχος, αφού λειτουργεί γι’ αυτά ως 

ένα ασφαλές καταφύγιο στα πλαίσια του οποίου μπορούν να δράσουν ελεύθερα και να 

εκφράσουν συναισθήματα ανεμπόδιστα (Αυγητίδου, 2001). 

 Ο Winnicott (1971) θεωρούσε ότι το παιχνίδι συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας 

εποικοδομητικής σχέσης με τον κόσμο, εφόσον μέσω του παιχνιδιού το παιδί έχει τη 

δυνατότητα να αναπτύξει την προσωπικότητά του, την κοινωνικότητά του, να αποκομίσει 

πολύτιμες εμπειρίες και να εκφράσει ενδεχομένως την επιθετικότητά του ή γενικότερα μη 

αποδεκτά συναισθήματα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και απόλυτης αποδοχής στο οποίο δε 

φοβάται ότι θα τιμωρηθεί. Το παιχνίδι, δηλαδή, βρίσκεται κατά τον Winnicott στον αντίποδα 

της συμμόρφωσης. 

  Έτσι, σύμφωνα με τον Γκιάστα (2012) στην ψυχαναλυτική προσέγγιση εντοπίζεται η εξής 

κατηγοριοποίηση των παιχνιδιών:  

1. Σωματικά και αισθητηριακά παιχνίδια  

2. Παιχνίδια χειρισμού αντικειμένων  

3. Κοινωνικο-συναισθηματικά παιχνίδια  

4. Παιχνίδια κανόνων. 

 Στις δύο πρώτες κατηγορίες παιχνιδιού παρατηρείται εναλλαγή των ορμών, είτε από τη 

λίμπιντο είτε από την ορμή της καταστροφής, ενώ οι δύο τελευταίες προσδιορίζονται από 

σημαντικές αλλαγές στη διαπλοκή των ορμών. Τα σωματικά ή λειτουργικά παιχνίδια 
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δηλαδή, παιχνίδια με απλές, επαναλαμβανόμενες μυϊκές κινήσεις με ή χωρίς τη χρήση 

αντικείμενων είναι τα κινητικά παιχνίδια που εκτελεί το νεογέννητο. Τα παιχνίδια µε 

αντικείμενα, τα κατασκευαστικά και µορφοποιητικά παιχνίδια είναι τα παιχνίδια µε τα οποία 

ασχολείται ένα βρέφος 4-5 μηνών. Τα κοινωνικο-συναισθηµατικά παιχνίδια ή παιχνίδια 

ρόλων είναι τα παιχνίδια των παιδιών µετά το 1ο έτος, στα οποία το παιδί ταυτίζεται µε ένα 

πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κατά κάποιο τρόπο το µιµείται, γίνεται ένα µε αυτό και παίζει τον 

ρόλο του. Τέλος, µε τα παιχνίδια κανόνων ασχολούνται τα παιδιά από τεσσάρων ετών και 

πάνω. Στα παιχνίδια αυτά τα παιδιά παίζουν µε έναν ή περισσότερους παίκτες και 

ακολουθούν ορισμένους κανόνες τους οποίους δεν επιτρέπεται να παραβούν. 

1.2 Γνωσιακές - αναπτυξιακές προσεγγίσεις 
  Στις ψυχολογικές θεωρίες μελετήθηκαν εκτενώς οι σχέσεις μεταξύ παιχνιδιού, μάθησης και 

ανάπτυξης. Κύριος εκφραστής της γνωστικής αναπτυξιακής ψυχολογίας υπήρξε ο Jean 

William Fritz Piaget για τον οποίο το παιχνίδι αποτελεί μέσο πειραματισμού. Τα παιδιά κατά 

τη διάρκεια του παιχνιδιού πειραματίζονται, εξερευνούν και ανακαλύπτουν δεξιότητες με 

τελικό αποτέλεσμα να οδηγούνται στη γνώση. Ο Piaget υποστήριζε, δηλαδή,  ότι μέσω των 

διαδικασιών της αφομοίωσης και της συμμόρφωσης που λειτουργούν εξισορροπητικά, 

σχηματίζεται η νοημοσύνη, εφόσον το παιδί μαθαίνει επενεργώντας και αντιδρώντας στο 

φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον. Θεωρεί ότι δεδομένης της ηλικίας των 

συμμετεχόντων τα παιδιά έχουν αναπτύξει συγκεκριμένες ικανότητες. Γι’ αυτό προτείνει 

συγκεκριμένους τύπους παιχνιδιών για κάθε αναπτυξιακό επίπεδο. Έτσι, βάσει ηλικίας, 

διακρίνει τα παιχνίδια σε αισθησιο-κινητικά παιχνίδια (ή παιχνίδια άσκησης ή εξάσκησης ή 

λειτουργικά), σε συμβολικά παιχνίδια (ή παιχνίδια προσποίησης) και σε παιχνίδια κανόνων. 

Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι αυτός που διαχωρίζει τα αισθησιο-κινητικά από τα συμβολικά 

παιχνίδια. Στα πρώτα η οικεία δράση επαναλαμβάνεται για την εξάσκησή της, ενώ στα 

δεύτερα επιδιωκόμενος στόχος είναι η ψυχαγωγία. Στα αισθησιο-κινητικά παιχνίδια 

περιλαμβάνονται οι φωνητικές και κινητικές εκδηλώσεις των βρεφών, που νοούνται ως  

πρώτες μορφές παιχνιδιού, αλλά και τα παιχνίδια εξερεύνησης και χειρισμού αντικειμένων, 

τα παιχνίδια ερωτήσεων, τα αινίγματα και τα µυθοπλαστικά παιχνίδια. Τα συγκεκριμένα 

παιχνίδια είναι απαλλαγμένα από κανόνες, αφού απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από τη 

γέννησή τους έως δύο ετών. Σπανιότερα, μεγαλύτερα παιδιά ηλικίας πέντε, έξι ή και επτά 

ετών ενδιαφέρονται γι’ αυτά τα παιχνίδια. Η δεύτερη κατηγορία παιχνιδιού περιλαμβάνει τα 

συμβολικά παιχνίδια. Αυτά εμφανίζονται κατά το έκτο υποστάδιο αισθητηριο-κινητικής 

νόησης του Piaget, στο τέλος της βρεφικής ηλικίας (18-24 μηνών) και έχουν πρωταγωνιστικό 
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ρόλο έως τα πέντε µε επτά πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών. Στα παιχνίδια αυτά 

κυριαρχεί η μίμηση και η συμβολική αναπαράσταση. Απαιτείται συμμετοχή των αισθήσεων, 

των κινήσεων και της φαντασίας. Με το συµβολικό παιχνίδι τα παιδιά απ’ τη μια επινοούν 

νέους τρόπους για να αντιμετωπίσουν δυσκολίες κι απ’ την άλλη αναπαριστούν τον 

εξωτερικό κόσμο στον εαυτό τους ακριβώς όπως επιθυμούν (Αυγητίδου, 2001). 

 Τα παιχνίδια κανόνων είναι περισσότερο σύνθετα και απευθύνονται σε παιδιά σχολικής 

ηλικίας με την έννοια ότι οι παίκτες διαθέτουν πλέον  ικανότητες κατανόησης κανόνων, 

καθώς και ικανότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Για τον Piaget σημαντικό στοιχείο αυτής 

της κατηγορίας  παιχνιδιού είναι ότι από το δέκατο έτος της ηλικίας και µετά η ετερονομία 

των κανόνων παραχωρεί τη θέση της σε µία αυτονομία δράσης (Σκουμπουρδή, 2012). Ο 

κανόνας, δηλαδή, εσωτερικεύεται, γίνεται αυθόρμητος και δεν επιβάλλεται από εξωτερικούς 

παράγοντες. Το στοιχείο αυτό γίνεται καλύτερα αντιληπτό στα παιχνίδια των μεγαλύτερων 

παιδιών και των εφήβων. Για τον Bruner (1997) το παιχνίδι αποτελεί μέσο εξερεύνησης με 

διττή λειτουργία. Απ’ τη μια συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του ατόμου, ενώ παράλληλα 

το βοηθά να ανακαλύψει και να καλλιεργήσει τις δεξιότητές του. Οι ρόλοι, οι κανόνες, οι 

τρόποι αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας, οι δεξιότητες, οι συνέπειες των πράξεων έχουν ως 

αποτέλεσμα την επίλυση δυσκολιών και οδηγούν στη μάθηση. 

Η έρευνα της Ντίνου (2015) έρχεται να επιβεβαιώσει τον καταλυτικό ρόλο του συμβολικού 

παιχνιδιού στην ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά νηπιακής 

ηλικίας. Αποδεικνύεται ότι τα παιχνίδια ρόλων συμβάλουν στη γνωστική και κοινωνική 

εξέλιξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας, αφού αυτά αφομοιώνουν γρηγορότερα τη γνώση 

και συνάπτουν ευκολότερα φιλικούς δεσμούς.  

 

1.3 Η κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση 
  Η κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση του παιχνιδιού έχει  ως βασική αρχή ότι οι γνωστικές 

διεργασίες δεν είναι αποκομμένες από το κοινωνικό και από το πολιτισμικό πλαίσιο. Τα 

εργαλεία διαμεσολάβησης, όπως τα ονόμασε ο Vygotsky, έχουν κυρίαρχο ρόλο στην 

ανάπτυξη του παιδιού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση το 

περιβάλλον παρέχει τα εργαλεία για μάθηση, τα οποία αποκτούν νόημα μέσα από τις 

κοινωνικές πρακτικές. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη Βοσνιάδου (1992, σελ.86) ο 

ίδιος ο Vygotsky υποστηρίζει ότι «το παιχνίδι περιέχει όλες τις αναπτυξιακές τάσεις 

συμπυκνωμένες κι αποτελεί μια μέγιστη πηγή ανάπτυξης». Θεωρεί πως το συμβολικό 
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παιχνίδι είναι παιχνίδι προσποίησης και ότι ένα αντικείμενο νοηματοδοτείται διαφορετικά, 

όταν το παιδί επιθυμεί να καλύψει ανικανοποίητες ανάγκες. Γι’ αυτό και αναφέρεται σε 

παιδιά ηλικίας τριών με επτά ετών, αφού μέχρι τότε οι ανάγκες τους ικανοποιούνται άμεσα. 

Έτσι, καθ’ όλη την αναπτυξιακή πορεία το παιχνίδι εναλλάσσεται από μοναχικό σε κοινό και 

συνεργατικό (Siraj – Blatchford, 2009). Ορίζονται δύο βασικές προϋποθέσεις για το παιχνίδι: 

η φανταστική κατάσταση και η ύπαρξη κανόνων -είτε ρητών είτε άρρητων.  

Το παιχνίδι γίνεται ο συνδετικός κρίκος του παιδιού µε το κοινωνικό του περιβάλλον. Ο 

Vygotsky (2000) θεωρεί πως οι συγκρίσεις μεταξύ των πεδίων παιχνιδιού-ανάπτυξης και 

μάθησης-ανάπτυξης παρουσιάζουν ομοιότητες. Ωστόσο, διαπιστώνει ότι ο τομέας του 

παιχνιδιού είναι φανερά πιο ευρύς κι επομένως προσφέρει περισσότερες επιλογές για δράση. 

Κατά τη διαδικασία του παιχνιδιού δημιουργείται η ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης (ΖΕΑ) των 

παιδιών στα πλαίσια της οποίας συντελείται η μάθηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

δημιουργία της ζώνης αυτής είναι η κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους στα 

πλαίσια του παιχνιδιού κατά το οποίο παρουσιάζουν ξεχωριστές ικανότητες σε σχέση με 

αυτές που εμφανίζουν κατά την ενασχόληση με μη παιγνιώδεις δραστηριότητες 

(Σκουμπουρδή & Καλαβάσης, 2015).   Τα παιδιά, στην προσπάθεια κατανόησης του 

εξωτερικού κόσμου, χρησιμοποιούν τεχνικές φανταστικών καταστάσεων με κανόνες για να 

προσαρμόσουν τα πολιτιστικά εργαλεία και για να αναπτύξουν τις ψυχολογικές λειτουργίες 

και τις ανώτερες νοητικές διαδικασίες. Οι ανώτερες αυτές νοητικές διαδικασίες  

διαμορφώνονται κοινωνικά και μεταδίδονται πολιτισμικά (Βοσνιάδου, 1992˙ Αυγητίδου, 

2001). Έτσι, το φανταστικό παιχνίδι για τον Vygotsky είναι μια νοερή κατασκευή που 

δημιουργεί το παιδί για να ικανοποιήσει μη εφικτές ανάγκες, μετά την ηλικία των τριών 

(Δαφέρμος, 2002). 

 

Ο ρυθμός προόδου που σημειώνεται στην ανάπτυξη δε συμβαδίζει με τον ρυθμό προόδου 

στη μάθηση, ενώ ενδέχεται κάποιες φορές να σημειώνεται κοινή σταθερή πορεία. Έτσι η 

ΖΕΑ (ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης) ορίστηκε ως η απόσταση μεταξύ του πραγματικού 

αναπτυξιακού επιπέδου και του δυνητικού επιπέδου, εκείνου δηλαδή που θα φτάσει το παιδί 

με την καθοδήγηση κάποιου άλλου. Γι’ αυτό η διδασκαλία, κατά τον Vygotsky, πρέπει να 

στοχεύει πάντα στις αναδυόμενες ικανότητες και όχι στις υπάρχουσες. Δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στη ζώνης εγγύτερης ανάπτυξης που δημιουργείται κατά το συμβολικό παιχνίδι και 

διαμορφώνεται από το αλληλοσυμπληρώμενο πλαίσιο που δημιουργεί η σύνδεση φαντασίας 



15 
 

και κανόνων. Το παιδί θεσπίζει κανόνες που τηρεί ασυνείδητα, γιατί έτσι εξασφαλίζεται η 

παραμονή του σ’ αυτή τη φανταστική κατάσταση (Βοσνιάδου, 1992, σελ.94). Έτσι, 

παρατηρείται να αλλάζει η σχέση του παιδιού με την εξωτερική πραγματικότητα, αφού μέσω 

των αυθόρμητων φανταστικών αντικαταστάσεων και των συμβολικών αναπαραστάσεων 

περνά από την απόλυτη εγωκεντρικότητα στην κατανόηση του άλλου. Παρόλα αυτά, για να 

οδηγηθεί το παιδί στην κατάκτηση μιας έννοιας ή ενός μαθηματικού συμβόλου ισχυρίζεται 

ότι περνάει από τρία στάδια. Το πρώτο είναι διαισθητικό, το δεύτερο αφορά τη συμμετοχική 

του δράση και το τρίτο αναφέρεται στην προσωπική του δράση. Το παιδί, δηλαδή, 

χρησιμοποιεί την έννοια πρώτα διαισθητικά και, στη συνέχεια, αν οι άλλοι τη 

νοηματοδοτήσουν , θα τη χρησιμοποιήσει σε συνεργατικά πλαίσια αλληλεπίδρασης με τους 

άλλους. Τελικά, αφού εσωτερικεύσει και ενσωματώσει την έννοια στο συμβολικό γλωσσικό 

του σύστημα, θα τη χρησιμοποιήσει με δική του πρωτοβουλία σε νέες περιστάσεις (Siraj – 

Blatchford, 2009). 

Η κοινωνική διάσταση του παιχνιδιού στην ανάπτυξη δεν αφορά τους εξωγενείς παράγοντες 

που επηρεάζουν το παιδί, αλλά τον τρόπο εσωτερίκευσης, δηλαδή της κατανόησης του 

εξωτερικού κόσμου από το παιδί. Αναφέρεται, δηλαδή, στον τρόπο με τον οποίο το παιδί 

βιώνει τη σχέση του με το περιβάλλον (Βοσνιάδου, 1992). Με βάση τα παραπάνω, φαίνεται 

ότι υπάρχει ισχυρή ανάγκη αξιοποίησης του παιχνιδιού κατά τη διαδικασία της μάθησης. Η 

αυτορρύθμιση και η οργάνωση των πληροφοριών - δυο σημαντικές ψυχολογικές λειτουργίες 

για τον Vygotsky ή κοινωνικές δεξιότητες όπως τις ορίζει ο  Heaslip (1994) - οδηγούν στην 

ανάπτυξη του παιδιού. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Vygotsky  για την 

καραμέλα που ποτέ δε θα φάει το παιδί, από τη στιγμή που αυτή έχει αποκτήσει ιδιότητες 

διαφορετικές και δεν προορίζεται προς κατανάλωση στην φανταστική του κατάσταση. Στο 

παιχνίδι το παιδί κάνει βέβαια ό,τι του αρέσει, αλλά συγχρόνως υποτάσσει, με την θέλησή 

του, τον εαυτό του σε κανόνες και απαρνιέται τις πιο ευχάριστες συνήθειες του. Ποτέ δεν θα 

φάει την καραμέλα που τόσο επιθυμεί, όταν αυτή, βάσει των κανόνων του παιχνιδιού δεν 

τρώγεται, γιατί μπορεί να αποτελεί  τη ρόδα ενός αυτοκινήτου. Η αυτορρύθμιση, επομένως,  

είναι η ικανότητα σκέψης και επίλυσης προβλημάτων  χωρίς τη βοήθεια άλλων και οι 

αυτορρυθμιζόμενοι μαθητές είναι εκείνοι που έχουν κατακτήσει αποτελεσματικές 

στρατηγικές μάθησης και γνωρίζουν πώς και πότε να τις χρησιμοποιούν. Επίσης, 

διακρίνονται για τα εσωτερικά κίνητρα που διαθέτουν για τη μάθηση κινητοποιούμενοι από 

την ίδια τη μάθηση και όχι από εξωτερικά κίνητρα (Slavin, 2007).  
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Οι εσωτερικευμένοι κανόνες εμποδίζουν την παρόρμηση του παιδιού και συνδιαμορφώνουν 

μια αίσθηση αυτοπεριορισμού και αυτοδιάθεσης ταυτόχρονα, δυο έννοιες που ο Vygotsky 

δανείζεται από τον Piaget για τους ηθικούς κανόνες. Με τον καιρό το παιχνίδι μετατρέπεται 

σε εσωτερικές διεργασίες, σε εσωτερικευμένο λόγο, σε λογική μνήμη και σε αφηρημένη 

σκέψη (Vygotsky, 1967).  Σύμφωνα με τον Wolf (όπως αναφέρεται στο Siraj – Blatchford, 

2009) οι ενήλικες εισάγουν τα μικρά παιδιά σταδιακά στις πολιτισμικές πρακτικές με τη 

χρήση πολιτισμικών εργαλείων, που ξεκινούν από μέτριες επικοινωνιακές ικανότητες, αλλά 

με τον καιρό παρέχουν πρόσβαση σε σημαντικά πολιτισμικά επιτεύγματα όπως η λογοτεχνία 

. Επιπλέον, μέσα από το παιχνίδι υποτάσσεται η επιθυμία του ατόμου στις επιθυμίες της 

ομάδας, ο ανταγωνισμός μπορεί να μετατραπεί σε συνεργασία και υπερνικάται ο 

εγωκεντρισμός, συνάπτονται συμφωνίες και ενθαρρύνεται η συζήτηση (Σκουμπουρδή & 

Καλαβάσης, 2015). 

1.4 Η ανθρωπολογική προσέγγιση 
Από ανθρωπολογική σκοπιά το παιχνίδι λογίζεται ως έκφραση της ζωής. Γι’ αυτό, αυτό που 

ενδιαφέρει τους ερευνητές είναι με ποια ακριβώς παιχνίδια παίζουν τα παιδιά.  Ο Johan 

Huizinga ως ιστορικός του πολιτισμού υπογραμμίζει τον εθελοντικό χαρακτήρα του 

παιχνιδιού και υποστηρίζει πως χάρη σε αυτό αναπτύχθηκαν διάφορες πτυχές του 

πολιτισμού. Ο Roger Caillois, διανοούμενος με ανθρωπολογικά εκτός των άλλων 

ενδιαφέροντα επέκτεινε και αναθεώρησε κάποιες απόψεις του Huizinga. Μία από αυτές 

σχετίζεται με τον αποκλεισμό από την πλευρά του Huizinga των τυχερών και γενικότερα των 

χρηματικών παιχνιδιών από τον ορισμό του για τα παιχνίδια, αφού θεωρεί πως αυτά δεν 

αποβλέπουν σε υλικό όφελος (Caillois, 2001, σελ.41). Ωστόσο, τόσο ο πρώτος όσο και ο 

δεύτερος εξαίρουν τη σημασία των κανόνων και του σεβασμού που πρέπει να δείχνουν οι 

παίκτες σε αυτούς. Σημαντικές έννοιες στην ανθρωπολογική προσέγγιση αποτελούν η 

μίμηση, η φαντασία και η μεταμφίεση.  

Στο βιβλίο του, «Homo ludens», («Ο άνθρωπος και το παιχνίδι») (1989) ο Huizinga 

αναρωτιέται κατά πόσο και σε ποιο βαθμό ο σύγχρονος πολιτισμός επηρεάζεται και 

εξελίσσεται μέσα από το παιχνίδι. Διαχρονικά σε κάθε πολιτισμό εντοπίζονται αγώνες 

σωματικής υπεροχής  στο πλαίσιο τελετουργικών εκδηλώσεων ή ακόμα και για 

ψυχαγωγικούς σκοπούς. Οι απαρχές της οργανωμένης αθλητικής δραστηριότητας 

εντοπίζονται στην Αγγλία κατά τον 19
ο
 αιώνα. Σταδιακά καθώς αυξάνεται η 

συστηματοποίηση του παιχνιδιού προκύπτει και η διάκριση ανάμεσα σε ερασιτεχνικό και 

επαγγελματικό παιχνίδι. Ο ερασιτέχνης παίκτης ξεχωρίζει για το ειλικρινές του ενδιαφέρον 



17 
 

προς το αθλητικό ιδεώδες, ενώ ο επαγγελματίας για την ικανότητά του. Έτσι, η διάκριση 

αυτή πλήττει την ποιότητα του παιχνιδιού που καθίσταται πλέον εμπορικό αγαθό (Huizinga, 

1989, σελ.294). 

 Εκτενέστερη αναφορά στο έργο των Huizinga και Caillois γίνεται στο κεφάλαιο 3. 

1.5 Η παιδαγωγική προσέγγιση 
 Το παιχνίδι στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις νοείται ως μέσο που προσφέρει κίνητρο για 

μάθηση και καθιστά πιο ελκυστική και δημοκρατική την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο Froebel 

(1782-1852) υποστηρίζει πως το παιδί μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερο μέσω του 

παιχνιδιού. Μάλιστα, για τον ίδιο το παιχνίδι αποτελεί μια σοβαρή και βαρύνουσας σημασίας 

ενασχόληση. Η συμβολή του στην προσχολική εκπαίδευση υπήρξε καθοριστική ως ιδρυτής 

το 1840 του «κήπου των παιδιών» (kindergarden). Η θεωρία του Dewey (1859-1952) για τη 

γνώση συνδέεται άμεσα με την πράξη. Όπως προκύπτει από τις τρεις θεμελιακές αρχές του 

για την εκπαίδευση, η εκπαίδευση είναι μία κοινωνική διαδικασία με άρρηκτη σχέση με τη 

ζωή και αποσκοπεί στην ηθική ανάπτυξη του παιδιού (Πηγιάκη, 2006, σελ.82-85). Η Maria 

Montessori (1870-1952) έδωσε προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των παιδιών και 

σχεδίασε εκπαιδευτικά παιχνίδια και γενικότερα υλικό δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη των 

αισθήσεών τους που θα συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου,  

την αυτενέργειά τους. Η ενεργός συμμετοχή των παιδιών και κυρίως η ελεύθερη, χωρίς 

περιορισμούς στην επιλογή των υλικών ή του χρόνου  στις ποικίλες δραστηριότητες αποτελεί 

το βασικότερο χαρακτηριστικό της μεθόδου της. 
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Κεφάλαιο 2. Τα είδη του παιχνιδιού 

  Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται ορισμένα από τα βασικά είδη παιχνιδιού, σύμφωνα με την 

ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. 

Όπως αναφερθήκαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο Οι ορισμοί  για το παιχνίδι συνδέονται με 

τις θεωρητικές απόψεις και οπτικές των ερευνητών. Για το λόγο αυτό, υπάρχει δυσκολία 

κοινά αποδεκτού ορισμού και προσδιορισμού των κριτηρίων του παιχνιδιού. Σύμφωνα με 

τον Smith (2010), η κατηγοριοποίηση του παιχνιδιού μπορεί να γίνει με κριτήριο τις μεγάλες 

αναπτυξιακές αλλαγές. Ακολουθώντας τον Piaget: τα είδη του παιχνιδιού συνδέονται με τα 

στάδια ανάπτυξης και βασίζονται στις αντίστοιχες γνωστικές κατακτήσεις. Για παράδειγμα, 

Παιχνίδι εξάσκησης (αισθητηριοκινητικό παιχνίδι), Συμβολικό παιχνίδι και Παιχνίδι με 

κανόνες. 

 Ένας ακόμα διαχωρισμός μπορεί να  γίνει  με κριτήριο τα μέσα που χρησιμοποιούνται στο 

παιχνίδι. Για παράδειγμα, Παιχνίδι κίνησης Παιχνίδι με αντικείμενα, Παιχνίδι προσποίησης 

(συμβολικό, ρόλων, δραματικό) Γλωσσικά παιχνίδια και  Παιχνίδια με κανόνες. 

Τέλος, Με κριτήριο τον τρόπο συναλλαγής ανάμεσα σε συνομήλικους. Για παράδειγμα, 

Παρατηρητής, Μοναχικό παιχνίδι Παράλληλο παιχνίδι, Συντροφικό παιχνίδι και 

Συνεργατικό παιχνίδι 

Το παιχνίδι αποτελεί μια φυσική διαδικασία για τα παιδιά και η σχέση που αναπτύσσεται 

μεταξύ τους είναι αμφίδρομη: όσο το παιδί παίζει αναπτύσσει δεξιότητες και όσο μεγαλώνει 

βελτιώνει τον τρόπο που παίζει. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο βιβλίο του ο Πανταζής 

(1997), «παιδαγωγική σημασία δεν έχουν μόνο τα παιχνίδια μάθησης, αλλά όλες οι μορφές 

παιχνιδιών και τα μέσα παιχνιδιών. Αυτό συμβαίνει, γιατί δημιουργούν προϋποθέσεις μάθησης 

ή οδηγούν σε διαδικασίες μάθησης» (Πανταζής, 1997:25). Κατά τον Prensky (2007), 

υπάρχουν έξι κατηγορίες παιχνιδιού: το αυθόρμητο, το οργανωμένο, τα μη ανταγωνιστικό 

παιχνίδι, το ανταγωνιστικό παιχνίδι, οι πνευματικοί αγώνες και τα αθλήματα. Από την άλλη 

ο Αντωνιάδης (1994), διακρίνει τα παιχνίδια σε:  ομαδικά, ατομικά, παιχνίδια με ομαδική 

κίνηση, παιχνίδια με διαδοχική κίνηση, παιχνίδια που απαιτούν μεγάλη μυϊκή προσπάθεια 

και παιχνίδια που απαιτούν μικρή μυϊκή προσπάθεια. 

 Από το τρίτο έτος και μετά τα παιδιά αναπτύσσουν την ικανότητα να συνυπάρχουν με άλλα 

άτομα διαμορφώνοντας ομάδες συνομήλικων, οι οποίες συμμετέχουν σε διάφορα κοινωνικά 

σενάρια. Με αυτό το τρόπο γίνεται η εισαγωγή των παιδιών στο ομαδικό παιχνίδι. Το 
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ομαδικό παιχνίδι, προσφέρει στο παιδί όλα τα οφέλη της ψυχικής επαφής με άλλα άτομα, 

αναπτύσσει τη συντροφικότητα, την συνεργατικότητα, την αλληλοαποδοχή και την ανοχή 

στη διαφορετικότητα (Κούρτη, 2002). Ενεργοποιεί τις σωματικές και ψυχικές δυνάμεις του 

παιδιού, του αναπτύσσει το θάρρος, την υπομονή, του μαθαίνει να λειτουργεί με κανόνες, να 

σέβεται το αποτέλεσμα της πλειοψηφίας και την αξία της συνεργασίας θυσιάζοντας πολλές 

φορές τα «θέλω» του προς όφελος της ομάδας (Αντωνιάδης, 1994). Συμμετέχοντας στο 

ομαδικό παιχνίδι, τα παιδιά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, μοιράζονται, αποφασίζουν για το τι 

θα παίξουν και συνεργάζονται αναπτύσσοντας τις ιδέες τους (Αντωνιάδης, 1994). 

Το συμβολικό παιχνίδι εμφανίζεται από το δεύτερο έτος της ζωής ενός παιδιού. Μέσω του 

συμβολικού παιχνιδιού το παιδί καλείται να υποδυθεί ρόλους, να προσποιηθεί καταστάσεις 

και να συμμετάσχει σε εικονικά σενάρια της φαντασίας του, με σκοπό τη δημιουργία μιας 

πραγματικότητας, η οποία ανταποκρίνεται εξολοκλήρου στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά 

του (Smith, 2001). Τα συμβολικά παιχνίδια είναι παιχνίδια αναπαράστασης και 

προσποίησης, όπου το παιδί μετατρέπει διάφορα αντικείμενα σε κάτι άλλο που αυτό 

επιθυμεί, προσποιούμενο πως τα αντικείμενα αυτά έχουν διαφορετική χρήση από αυτή που 

στην πραγματικότητα υπηρετούν (Smith, 2001). Επιπροσθέτως, αυτό το είδος παιχνιδιού, 

αποτελεί το θεμέλιο στη διαδικασία μάθησης των παιδιών, καθώς συμβάλει στην ανάπτυξή 

τους, ενισχύει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, καλλιεργεί την αφηρημένη σκέψη 

τους, αναπτύσσει την ενσυναίσθησή τους και τους δίνει την ευκαιρία να εκφράσουν τα άγχη, 

τις ανασφάλειες, τους φόβους και τα συναισθήματά τους χωρίς το φόβο να εκτεθούν 

(Κοντογιάννη, 2000). 

Τα παιχνίδια με κανόνες εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, όταν το 

παιδί καλείται να ενταχθεί σε ομάδες και να συνεργαστεί με συνομηλίκους του μέσα στη 

τάξη (Sheridan, 2014). Αποτελούν την πιο ολοκληρωμένη μορφή παιχνιδιού  και συντελούν 

στην κοινωνικοποίηση του παιδιού, καθώς αναφέρονται σε ομαδοσυνεργατικά παιχνίδια, τα 

οποία συνδέονται με προκαθορισμένους κανόνες, τους οποίους όλοι οφείλουν να υπακούν 

και να σέβονται (Prensky, 2007). Μέσω των παιχνιδιών με κανόνες, τα παιδιά αναπτύσσουν 

ηθικές αξίες, υπομονή και μαθαίνουν να λειτουργούν θέτοντας όρια στη συμπεριφορά τους 

τόσο σε σχέση με το εαυτό τους όσο και σε σχέση με τους άλλους (Αντωνιάδης, 1994). 

Το κατασκευαστικό παιχνίδι ξεκινά από την ηλικία των 2,5 ετών, τη χρονική στιγμή που τα 

παιδιά αρχίζουν να χειρίζονται αντικείμενα, όπως τουβλάκια, πάζλ, Lego, οικοδομικό υλικό 

για κατασκευές στην αυλή του σχολείου ή υλικό για συναρμολόγηση, με σκοπό να 
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κατασκευάσουν οτιδήποτε τα ευχαριστεί (Κάππας, 2005). Τα «Δώρα» του Froebel 

αποτέλεσαν το πρώτο είδος παιδαγωγικού – οικοδομικού υλικού που εισήχθη στα κέντρα 

προσχολικής αγωγής (νηπιακό κήπο), με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων των νηπίων και 

την απόκτηση των βασικών γνώσεών τους (Χατζηστεφανίδου, 2008). Με τα παιχνίδια 

κατασκευών τα παιδιά αναπτύσσουν τη φαντασία τους, ενδυναμώνουν τον συντονισμό 

ματιού – χεριού τους, αναπτύσσουν δεξιότητες λεπτής και αδρής κινητικότητας, ενισχύουν 

τη δημιουργικότητά τους, έρχονται σε επαφή με απλές μαθηματικές και φυσικές έννοιες, 

καθώς και αναπτύσσουν σε μεγάλο βαθμό, τόσο τη νοημοσύνη τους, όσο και την ικανότητά 

τους να επιλύουν προβλήματα (Ness & Farenga, 2007). 

Τα παιδιά από μικρή ηλικία συναναστρέφονται με άλλα παιδιά δημιουργώντας ομάδες με 

κοινά ενδιαφέροντα. Από την ηλικία των 3 ετών τα παιδιά εμπλέκονται σε κοινωνικά 

παιχνίδια αναλαμβάνοντας ρόλους και δημιουργώντας όλες τις προϋποθέσεις για 

αλληλεπίδραση στον χώρο του νηπιαγωγείου (Ματσαγγούρας, 1998). Με τα ομαδο-

συνεργατικά παιχνίδια, τα παιδιά αναπτύσσουν την κοινωνικότητά τους, εξασκούν τη 

δημοκρατική τους συμπεριφορά, χρησιμοποιούν τον διάλογο, σέβονται τις απόψεις των 

άλλων, ανταλλάσσουν σκέψεις και συναισθήματα και, τέλος, μαθαίνουν να αποδέχονται τη 

πολιτισμική ετερότητα των συμμαθητών τους (Ματσαγγούρας, 1998). 

Το παιχνίδι στον εξωτερικό σχολικό χώρο αποτελεί για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας 

μία δραστηριότητα γεμάτη νόημα, καθώς συμβάλλει στη γνωστική, σωματική, κοινωνική και 

συναισθηματική τους ανάπτυξη (Μπότσογλου, 2010). Ο αύλειος σχολικός χώρος αποτελεί 

ένα περιβάλλον πλούσιο σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα, τα οποία συμβάλλουν στην αύξηση 

της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών, στη ρύθμιση της διέγερσής τους, στην προώθηση 

του πειραματισμού και της εξερεύνησης, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο βασικές ανάγκες 

των παιδιών όπως η περιπέτεια, το ρίσκο, η ελευθερία δράσης και η περιέργεια (Greenman, 

1993) Επιπλέον, το παιχνίδι στον εξωτερικό χώρο, ενισχύει δραστηριότητες για βιωματική 

μάθηση, ανάπτυξη δεξιοτήτων αδρής και λεπτής κινητικότητας και, τέλος, συμβάλλει στην 

προώθηση της κοινωνικοποίησης και της αλληλεπίδρασης των παιδιών τόσο με το κοινωνικό 

όσο και με το φυσικό περιβάλλον (Ρέντζου & Σακελλαρίου, 2014). Ο υπαίθριος σχολικός 

χώρος για να αποτελεί ένα λειτουργικό περιβάλλον μάθησης θα πρέπει να είναι 

διαμορφωμένος με τέτοιον τρόπο, ώστε να διευκολύνει δραστηριότητες οι οποίες θα 

παρέχουν την ευκαιρία στα παιδιά να αναπτύξουν συμβολικά παιχνίδια, να πειραματιστούν, 

να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν τη φαντασία τους (Μπότσογλου, 2001). Επίσης, 

σημαντικό είναι η αυλή του σχολείου να είναι ευρύχωρη, ασφαλής, ευήλια, με πλούσια 
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βλάστηση και εξοπλισμένη με πλούσιο παιδαγωγικό και εποπτικό υλικό το οποίο θα 

προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν, τόσο τη δημιουργικότητά τους, όσο και 

την φαντασία τους (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006). 

To ηλεκτρονικό παιχνίδι αναφέρεται σε οποιοδήποτε παιχνίδι παίζεται µε τη χρήση κάποιας 

ηλεκτρονικής συσκευής όπως ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, μία κονσόλα παιχνιδιών ή ένα 

κινητό τηλέφωνο και εμπλέκει έναν ή περισσότερους παίκτες σε ένα εικονικό περιβάλλον. 

Τα περισσότερα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να θεωρηθούν ως κάποιας μορφής 

προσομοίωση που αναπαριστά πραγματικούς ή φανταστικούς κόσμους. Μερικά βασικά 

χαρακτηριστικά των παιχνιδιών: 

 Σχεδιάζονται για ορισμένο σκοπό και έχουν  κανόνες. 

 Υπάρχει Σύγκρουση/ανταγωνισμός/πρόκληση/αντιπαράθεση, μεταξύ παίκτη και υπολογιστή 

ή μεταξύ παικτών).  

Αλληλεπιδραστικότητα/διάδραση ενεργός ρόλος παίκτη. 

 Στοιχείο πρόκλησης (αβεβαιότητα επίτευξης στόχου, τα ποικίλα επίπεδα δυσκολίας 

αποτελούν αυξανόμενη πρόκληση για τους παίκτες). 

 Στοιχείο διασκέδασης και κινήτρου.  

Αναπαράσταση ιστορίας – σενάριο – εξελιγμένα γραφικά (με παραστατικά χρώματα και 

κίνηση 

Τα ηλεκτρονικά  παιχνίδια μπορεί να βοηθήσουν στην ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών και 

δεξιοτήτων, όπως:  Ανάπτυξη αντανακλαστικών, Παρατηρητικότητα,  Ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων, Επικοινωνία και  Φαντασία. 

Πέρα από τις  θετικές επιδράσεις των ηλεκτρονικών  παιχνιδιών, υπάρχουν και τα 

μειονεκτήματα. Στις αρνητικές επιδράσεις συγκαταλέγονται η κοινωνική συμπεριφορά, ο 

κίνδυνος αύξησης της βίαιης συμπεριφοράς καθώς η επιθετικότητα ενισχύεται μέσω συχνής 

επανάληψης και αμοιβής της βίαιης συμπεριφοράς στο ψηφιακό παιχνίδι, η σταδιακή 

ταύτιση με τη βία, ο κίνδυνος εξάρτησης και  ο περιορισμός της φαντασίας καθώς δεν 

υπάρχει αλληλεπίδραση με το φυσικό περιβάλλον.  

Ως προς τις έρευνες για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, έρευνα των συγγραφέων (Κουτρομάνος 

και Νικολοπούλου, 2010) με μαθητές/τριες 11-17 ετών διερεύνησε ερωτήματα σχετικά με τη 

συχνότητα και διάρκεια χρήσης των ψηφιακών παιχνιδιών, τις προτιμήσεις των 
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μαθητών/τριών προς διαφορετικούς τύπους παιχνιδιών, την εκτίμηση των γνώσεων–

ικανοτήτων, τα συναισθήματα και τις στάσεις τους απέναντι στη χρήση των παιχνιδιών. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι το 88% του δείγματος έπαιζε ψηφιακά παιχνίδια. Αναφορικά με το 

φύλο, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σχεδόν σε όλα τα επιμέρους ερωτήματα, με 

τα αγόρια να έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο από τα κορίτσια. Αυτές οι διαφορές αφορούν στη 

διάρκεια και τη συχνότητα χρήσης των ψηφιακών παιχνιδιών, στο με ποια άτομα παίζουν, 

στις προτιμήσεις των παιδιών προς διαφορετικούς τύπους παιχνιδιών, στα συναισθήματά 

τους, στην εκτίμηση των γνώσεων – ικανοτήτων τους σχετικά με το παίξιμο των παιχνιδιών 

και τέλος στις στάσεις τους απέναντι στη χρήση εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών στον 

ελεύθερο χρόνο τους (Κουτρουμάνος και Νικολοπούλου, 2013).  Άλλη  έρευνα στην Ελλάδα 

(Σοφός & Παντελή, 2009) με 267 μαθητές/τριες 9-18 ετών βρήκε ότι οι μαθητές/τριες 

(Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου) χρησιμοποιούν ψηφιακά παιχνίδια σε ποσοστό 83%, 

χωρίς να παρουσιάζεται σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών 99 Διερεύνηση χρήσης 

ψηφιακών παιχνιδιών από μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

κοριτσιών. Αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης των παιχνιδιών, το 34% αφιερώνει μέχρι μία 

ώρα ημερησίως, το 21% μία έως δύο ώρες ημερησίως, ενώ το 24% παίζει πάνω από δύο 

ώρες την ημέρα. (Κουτρουμάνος και Νικολοπούλου, 2010) 

 

  



23 
 

Κεφάλαιο 3. Το παιχνίδι σύμφωνα με την θεωρία των Huizinga και 
Caillois 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται η θεωρία της πολιτισμικής διαπραγμάτευσης του Huizinga 

και περιγράφεται η θεωρία του Caillois, ο οποίος προτείνει την κατανομή των παιχνιδιών σε 

τέσσερις θεμελιακές κατηγορίες όπου εντάσσονται όχι μόνο ανθρώπινες παιγνιώδεις 

δραστηριότητες, αλλά και αυτές των ζώων. 

 

3.1 Το παιχνίδι ως πολιτισμικό φαινόμενο 

Ο Huizinga (1989, σελ.11) υποστηρίζει πως το παιχνίδι προηγείται του πολιτισμού, αφού για 

να περιγραφεί ή να οριστεί ο πολιτισμός απαιτείται η ανθρώπινη παρουσία. Άλλωστε τα ζώα 

έπαιζαν προτού έρθουν σε επαφή με τον άνθρωπο. Το παιχνίδι ξεπερνά τον άνθρωπο γι’ αυτό 

και δεν μπορεί να θεμελιώνεται με βάση το έλλογον. Το παιχνίδι των ζώων παρουσιάζει 

πολλά κοινά με αυτό των ανθρώπων. Τηρούν κανόνες, παριστάνουν τα άγρια και 

διασκεδάζουν.  

Βασικό χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι η ελευθερία. Αποτελεί εκούσια δράση που 

μπορεί να διακοπεί ή να αναβληθεί. Όταν η δραστηριότητα επιβληθεί, χάνει την έννοια του 

παιχνιδιού. Ένα δεύτερο γνώρισμα του παιχνιδιού είναι ότι δεν αποτελεί συνηθισμένη 

δραστηριότητα. Είναι ένα διάλειμμα από την καθημερινή ζωή. Αποσυνδέεται από την 

πραγματική ζωή με κυρίαρχο στοιχείο την προσποίηση, όπου παιχνίδι και σοβαρότητα 

διαπλέκονται. Έτσι, από τη στιγμή που το παιχνίδι πραγματοποιείται ανεμπόδιστα και δεν 

αποσκοπεί στην κάλυψη άμεσων αναγκών και ορέξεων, καταλήγει να είναι ανιδιοτελές. Ως 

τρίτο γνώρισμα του παιχνιδιού παρουσιάζεται το συγκεκριμένο χρονικό και χωρικό πλαίσιο 

στο οποίο συντελείται. Απομονώνεται από την πραγματική ζωή και ως προς τον χρόνο και 

ως προς τον τόπο. Έχει αρχή, πορεία και τέλος. Κατά τη διάρκειά του όλα μεταβάλλονται, 

εξελίσσονται και σχετίζονται μεταξύ τους. Λόγω του πεπερασμένου χαρακτήρα του 

παγιώνεται ως πολιτισμικό φαινόμενο και από τη στιγμή που παιχτεί μία φορά μπορεί να 

επαναληφθεί, να μεταδοθεί, να γίνει παράδοση. Ο περιορισμός, μάλιστα, ως προς τον χώρο 

είναι εκείνος που δημιουργεί το συγκεκριμένο πεδίο δράσης (Huizinga, 1989, σελ.21-28). 

Η διαφορετικότητα από το κοινό πεδίο δράσης έγκειται στη μυστικότητα. Οι κανόνες της 

καθημερινής ζωής παύουν να ισχύουν και ενεργοποιούνται οι κανόνες του παιχνιδιού που 

είναι απολύτως δεσμευτικοί για τους συμμετέχοντες. Έτσι, δημιουργείται το αίσθημα του 

«ανήκειν» ακόμα και μετά το τέλος του παιχνιδιού (Huizinga, 1989, σελ.26-27). Η αμφίεση 
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έχει καθοριστικό ρόλο εδώ. Τα παιδιά μέσα από το συμβολικό παιχνίδι υποδύονται ρόλους 

και αποκτούν άλλη υπόσταση.  

3.2 Το δίπολο paidia-ludus 

O Caillois (2001) χρησιμοποιεί τον όρο paidia για να περιγράψει παιγνιώδεις δραστηριότητες 

αυτοσχεδιασμού που προκαλούν ευθυμία όπως είναι το τίναγμα του σκύλου, το παιχνίδι του 

βρέφους με την κουδουνίστρα του. Η ανάγκη αυτή περιγράφεται ως παρόρμηση, ως 

ενστικτώδης δράση, γι’ αυτό και τα παιχνίδια αυτά δεν έχουν συγκεκριμένο  όνομα. Όταν 

τυποποιηθεί η δραστηριότητα, τότε δημιουργείται εκούσια μία δυσκολία για να ξεπεραστεί 

και να δώσει την προσδοκώμενη ικανοποίηση στον παίκτη. Με άλλα λόγια, το περίσσιο 

απόθεμα ενέργειας προς εκτόνωση εκπροσωπείται από τον όρο paidia, ενώ ο ludus αποτελεί 

τη νοητή μεταμόρφωση της paidia που της προσδίδει πειθαρχία. Έτσι, σύμφωνα με τον 

παράγοντα ludus ο παίκτης είναι μόνος απέναντι στο εμπόδιο. Παραδείγματα τέτοιων 

δραστηριοτήτων αποτελούν τα παιχνίδια σπαζοκεφαλιάς (Caillois, 2001, σελ.76).  

Το χόμπι εμφανίζεται ως μια ιδιαίτερη πτυχή του ludus. Αποτελεί δευτερεύουσα ενασχόληση 

με προαιρετικό χαρακτήρα που αποσκοπεί στην εκτόνωση του ανθρώπου από την 

κουραστική καθημερινότητα. Κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου του το άτομο μπορεί 

να χρησιμοποιήσει τη δεξιοτεχνία του ή την ευφυία του ακόμα και την αντοχή του στον πόνο 

ή την κούραση για να φέρει με επιτυχία εις πέρας μία δραστηριότητα (Caillois, 2001, 

σελ.80). 

3.3 Θεμελιακές κατηγορίες παιχνιδιών 
 Ο Roger Caillois (2001) κατανέμει τα παιχνίδια σε τέσσερις κατηγορίες. Η πρώτη 

αναφέρεται ως agôn και αφορά παιχνίδια ανταγωνισμού όπως είναι για παράδειγμα τα 

αθλητικά ανταγωνιστικά παιχνίδια (πυγμαχία, πάλη, ποδόσφαιρο), αλλά και το μπιλιάρδο, η 

ντάμα και το σκάκι. Φαίνεται, λοιπόν, πως η αναμέτρηση των συμμετεχόντων δεν σχετίζεται 

μόνο με τη μυϊκή δύναμη, αλλά και με την ευφυία. Ακόμα και στο ζωικό βασίλειο 

εντοπίζονται παραδείγματα agôn. Βέβαια, όπως είναι αναμενόμενο, στην περίπτωση αυτή 

δεν έχουμε ρητούς κανόνες, αλλά οι αρσενικοί γάτοι και σκύλοι, για παράδειγμα, 

ευχαριστιούνται με το να ανταγωνίζονται τον αντίπαλό τους και να τον ανατρέπουν χωρίς 

όμως να τον τραυματίζουν. Αυτό αποτελεί το όριο για τα ζώα που επιδίδονται σε αυτού του 

είδους το παιχνίδι (Caillois, 2001, σελ. 56). 

Alea είναι η ονομασία της δεύτερης κατηγορίας παιχνιδιών που καθορίζονται από τον 

παράγοντα τύχη. Παραδείγματα τέτοιων παιχνιδιών αποτελούν τα: αμπεμπαμπλόμ, κορώνα ή 
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γράμματα, ρουλέτα, στοίχημα. Εδώ, σε αντίθεση με την περίπτωση του agôn ο παίκτης 

εμφανίζεται παθητικός, αφού αφήνεται στην τύχη. Εκείνη θα καθορίσει τον νικητή 

αναιρώντας την υπεροχή των συμπαικτών ως προς τις ικανότητες, μιας και όλοι είναι ίσοι 

απέναντι στη μοίρα. Γίνεται αντιληπτό πως τα ζώα δεν είναι δυνατό να αφεθούν παθητικά 

στη μοίρα τους οπότε είναι φυσικό να επιδίδονται σε παιχνίδια των τριών άλλων κατηγοριών 

όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει ο Caillois (2001, σελ.60). 

. 

Η τρίτη κατηγορία παιχνιδιών αναφέρεται στην προσποίηση, τη μίμηση (mimicry). Μάλιστα, 

ο όρος «mimicry» που επέλεξε ο Caillois για να αποδώσει τον μιμητισμό  αποτελεί την 

αγγλική λέξη για τον μιμητισμό των εντόμων. Όπως γίνεται φανερό τα ζώα μας δίνουν 

πλήθος παραδειγμάτων μεταμφίεσης. Ο Caillois (2001, σελ. 62-64) αναφέρει τη μάσκα των 

εντόμων που αποτελεί μέρος του σώματός τους, τις επιδείξεις των πουλιών στις γαμήλιες 

παραστάσεις, τους κάβουρες που στην προσπάθειά τους να καμουφλαριστούν βάζουν στο 

καβούκι τους φύκια ή ό,τι άλλο έχουν τη δυνατότητα να πιάσουν. Στην περίπτωση των 

ανθρώπων τα παιδιά μιμούνται κυρίως τους ενήλικες. Οι παιδικές μιμήσεις, τα παιχνίδια 

ψευδαίσθησης, οι κούκλες, το θέατρο, οι μεταμφιέσεις και γενικά οι τέχνες του θεάματος 

ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Όπως δηλώνεται χαρακτηριστικά (Caillois, 2001, σελ.64) η 

μεταμφίεση δεν έχει να κάνει με εξαπάτηση του θεατή, καθώς η ευχαρίστηση που πηγάζει 

από το ίδιο το παιχνίδι είναι αυτή που τίθεται στο επίκεντρο.  

Τέλος, ο ίλιγγος (ilinx) αποτελεί την τέταρτη θεμελιακή κατηγορία για τον Caillois. 

Παραδείγματα παιχνιδιών που εμπίπτουν σε αυτήν είναι: ο παιδικός στροβιλισμός, τα 

αλογάκια, η τραμπάλα, το σκι, η ορειβασία, η ακροβασία. Κοινό στοιχείο σε όλες αυτές τις 

δραστηριότητες είναι η επιδίωξη ενός είδους έκστασης ή ζάλης/ιλίγγου που θα κάνει τον 

παίκτη να αποδράσει ξαφνικά από την πραγματικότητα. 

Η απόλαυση του παιχνιδιού μέσω του ιλίγγου παρατηρείται και στα ζώα. Οι σκύλοι 

κυνηγώντας την ουρά τους περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους μέχρι να εξαντληθούν. 

Άλλο παράδειγμα αφορά στα πουλιά που αφήνονται να πέσουν από ψηλά και χρησιμοποιούν 

τα φτερά τους λίγο πριν συντριβούν στο έδαφος (Caillois, 2001, σελ.69-70). 
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Κεφάλαιο 4. Κοινωνικοποίηση στο σχολικό περιβάλλον μέσω του 

παιχνιδιού 
 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία της κοινωνικοποίησης μέσα στο σχολικό 

περιβάλλον. Επίσης, εξετάζεται ο ρόλος των κοινωνικών σχέσεων εντός σχολικού 

περιβάλλοντος αλλά και η σχέση ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον και τη φυσική 

δραστηριότητα. Τέλος, παρουσιάζεται ο ρόλος των συνομηλίκων στο παιχνίδι. 

4.1 Κοινωνικοποίηση 
Η πρωτογενής κοινωνικοποίηση συντελείται εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Εκεί, 

το παιδί αποκτά τις πρώτες βασικές κοινωνικές δεξιότητες, τις οποίες θα εμπλουτίσει με το 

πέρασμα του χρόνου, προκειμένου να ενταχθεί, μετέπειτα, στην κοινωνία. Το σχολείο, 

αποτελεί έναν θεσμοποιημένο φορέα δευτερογενούς κοινωνικοποίησης. Ο ρόλος του 

σχολείου στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς, η 

κοινωνικοποίηση είναι μια από τις βασικές λειτουργίες που επιτελεί η εκπαίδευση και 

αναφέρεται στη μετάδοση βασικών στοιχείων της κοινωνικής ζωής, όπως αξιών, κανόνων, 

προτύπων κοινωνικής κι επαγγελματικής συμπεριφοράς, ώστε το άτομο να αποκτήσει την 

ικανότητα να δρα κοινωνικά (Καλτσούνη, 2010). Το σχολείο, ωστόσο, δεν είναι ένας 

ουδέτερος κοινωνικός θεσμός. Αυτό σημαίνει ότι οι αλλαγές που συντελούνται στην 

εκπαίδευση σχετίζονται με τις κοινωνικοπολιτισμικές αλλαγές και εξελίξεις. Το σχολείο 

είναι ένα κοινωνικό δημιούργημα, που φέρνει έκδηλα τα αποτυπώματα της ιστορίας, της 

πολιτικής, της οικονομίας, του πολιτισμού και γενικά όλα τα γνωρίσματα και τις 

ιδιαιτερότητες της κοινωνίας. Αντανακλά δηλαδή σε μεγάλο βαθμό την κοινωνία που το 

δημιουργεί (Κωνσταντίνου, 1998). Με άμεσους και έμμεσους τρόπους το σχολείο συμβάλλει 

στη διαμόρφωση των ατόμων και η επιρροή του στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης των 

παιδιών είναι κοινά αποδεκτό γεγονός. Στο πλαίσιο της κοινωνικοποιητικής λειτουργίας του, 

το σχολείο συμβάλλει στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, παίζει δηλαδή ένα ρόλο 

ενοποιητικό με τη μεταβίβαση κοινών αξιών, κανόνων, πίστεων και πεποιθήσεων στα υπό 

κοινωνικοποίηση νεαρά μέλη της κοινωνίας (Καλτσούνη 2010). Απώτερος σκοπός της 

διαδικασίας της σχολικής κοινωνικοποίησης είναι η ενσωμάτωση του παιδιού στην κοινωνία. 

Σύμφωνα με τον Πυργιωτάκη (1986), μέσω της κοινωνικοποίησης, το άτομο αποδέχεται τις 

κοινωνικοπολιτιστικές αξίες, τις εσωτερικεύει και ρυθμίζει τη συμπεριφορά του έτσι ώστε 

αυτές να διαφυλαχθούν. Μ' αυτόν τον τρόπο το άτομο καταφέρνει να ενταχθεί ομαλά στην 

κοινωνία και η κοινωνία εξασφαλίζει σταθερότητα και συνοχή.  
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Το σχολείο, επομένως, επιτελεί μια διττή λειτουργία· αφενός, ενισχύει την κοινωνική 

συνοχή, μεταδίδοντας κοινές αξίες, οι οποίες διασφαλίζουν την συνέχεια του κοινωνικού 

συστήματος και αφετέρου, μεταδίδει γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για τη λειτουργία 

άλλων θεσμών. Σύμφωνα με τον Νταλάκα (1983), η παιδεία έχει την ευθύνη για τη 

διατήρηση των πολιτισμικών στοιχείων και, παράλληλα, συμβάλλει στην εξασφάλιση της 

ισορροπίας μεταξύ της κοινωνικής σταθερότητας και αλλαγής. Έτσι, διασφαλίζεται βαθμιαία 

η αφομοίωση και η αποδοχή αντιλήψεων. Η εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθεί κάθε 

κοινωνία, προωθεί την σταθερότητα ή την αλλαγή. Έμφαση στις λειτουργίες της 

σταθερότητας δίνονται από στατικές κοινωνίες, ενώ, έμφαση στις λειτουργίες της αλλαγής 

δίνεται στις πιο δυναμικές κοινωνίες (Νταλάκας, 1983). 

Η κοινωνικοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία το άτομο αποκτά και αναπτύσσει 

προσωπικούς τύπους συμπεριφοράς, μέτρων, αξιών, προτύπων και ικανοτήτων. Αυτά 

χαρακτηριστικά προκύπτουν από την επαφή του ατόμου με το κοινωνικό σύνολο μέσα σε μια 

συγκεκριμένη κοινωνία. Σε αυτή τη διαδικασία εμπλέκονται πολλά άτομα από τον κοινωνικό 

περιβάλλον του ατόμου για παράδειγμα η οικογένεια και οι φίλοι. Εκτός από την παρουσία 

ατόμων, στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης παίρνουν μέρος και θεσμοί, όπως το σχολείο, 

και παίζουν το ρόλο του καθοδηγητή μέσα από διαδικασίες μάθησης αποδοχής ή και 

απόρριψης (Cole & Cole, 2002).  

Η εμπειρία είναι επίσης σημαντικός παράγοντας της κοινωνικοποίησης. Από το πρώτο 

κιόλας έτος της ηλικίας του αρχίζει να συναναστρέφεται με άλλα παιδιά με αποτέλεσμα να 

μαθαίνει μέσω της εμπειρίας, να μοιράζεται και να υιοθετεί τρόπους για την πρόβλεψη των 

αντιδράσεων των συνομηλίκων του. Στην ηλικία των τριών ετών, τα παιδιά αρχίζουν να 

συνεργάζονται καλύτερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μια και είναι εξοπλισμένα με 

νέες γλωσσικές, κοινωνικές και διανοητικές ικανότητες. Έτσι, το παιχνίδι επιδρά στο άτομο 

δίνοντας του τη δυνατότητα να αφομοιωθεί μέσα στον πολιτισμό στον οποίο ανήκει. Αυτός 

είναι άλλωστε και ο κοινωνικοπολιτικός ρόλος της διαδικασίας του παιχνιδιού. Πολλοί 

ειδικοί ισχυρίζονται ότι το παιχνίδι αποτελεί ένα εισαγωγικό και προπαρασκευαστικό στάδιο 

της μελλοντικής ζωής (Giddens 2002). 

To παιχνίδι είναι ένας βασικός παράγοντας ο οποίος συμβάλλει στην κοινωνική ανάπτυξη 

του παιδιού. Με άλλα λόγια το άτομο μέσα από το παιχνίδι αναπτύσσει την ικανότητα να 

συμβιώνει με τα άλλα άτομα εντοπίζοντας τα όριά του. Οι κοινωνικές ικανότητες οι οποίες 

αναπτύσσονται είναι το μοίρασμα, η συνεργασία, η επικοινωνία και η επίλυση πιθανών 
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συγκρούσεων. Επιπλέον, το παιχνίδι είναι ένας ευχάριστος τρόπος για τα παιδιά να 

διδαχθούν το σεβασμό προς τους άλλους αλλά και προς τους κανόνες, να μάθουν αν 

αυτοπειθαρχούν και να εκτιμούν διαφορετικές πεποιθήσεις και συμπεριφορές. 

 

4.2 Οι κοινωνικές σχέσεις στο περιβάλλον του σχολείου 
Οι επαφές με τους συνομηλίκους και η διατήρηση καλών σχέσεων, εκτός από την ανταλλαγή 

πληροφοριών καλύπτουν και κοινωνικό-συναισθηματικές ανάγκες. Στα χρόνια του 

δημοτικού σχολείου ο χρόνος που περνούν τα παιδιά με τους συνομήλικούς τους αυξάνεται 

σε σχέση με την πρώιμη παιδική ηλικία. Σε αυτό το στάδιο, τα παιδιά παίζουν παιχνίδια, 

φτιάχνουν ομάδες και δημιουργούν φιλίες. Μέσα από αυτές τις φιλικές σχέσεις τα παιδιά 

τελειοποιούν το παιχνίδι τους. Δεν παίζουν πλέον μόνα τους όπως έπρατταν στα πρώτα 

χρόνια της ζωής τους, αλλά το παιχνίδι πλέον γίνεται συντροφικό και συνεργατικό 

(Γαλανάκη, 2003). 

Τα πολιτισμικά πλαίσια μέσα στα οποία ζει το παιδί, μπορούν να επηρεάσουν τις σχέσεις 

μεταξύ των συνομηλίκων. Σε πολλά σχολεία οι ομάδες συνομηλίκων χωρίζονται βάσει 

κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων ή της εθνικότητας τους. Τα παιδιά που ανήκουν σε μια 

εθνική μειονότητα, όπως για παράδειγμα οι μετανάστες μέσα σε έναν πληθυσμό 

πλειονότητας, αισθάνονται τους συνομήλικούς τους από την ίδια εθνικότητα σαν αδέρφια 

τους (Santrock 2008). Η συνοχή που χαρακτηρίζει τις ομάδες συνομηλίκων λειτουργεί 

ενοποιητικά για τα μέλη μιας ομάδας, κρατώντας όμως σε απόσταση άτομα εκτός της 

ομάδας. Το συγκεκριμένο δημιουργεί εμπόδια στην αντιμετώπιση του διαφορετικού, όπου 

άτομα που διαφέρουν, μπορεί να μείνουν εκτός από μια πολύ συνεκτική ομάδα. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να μεγαλώνει η απόσταση μεταξύ της ομάδας συνομηλίκων ίδιας εθνικότητας 

με τις υπόλοιπες ομάδες λόγω της μικρής επαφής που έχουν μεταξύ τους. Το παραπάνω 

συμβαίνει, διότι όταν οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με το διαφορετικό, λειτουργούν 

στερεοτυπικά γενικεύοντας ή απλουστεύοντας τα χαρακτηριστικά ή τις συμπεριφορές του 

«άλλου» δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα σύνολο στάσεων απέναντί του. Αντίθετα, αν οι δύο 

ομάδες έρχονται πιο συχνά σε επαφή και επικοινωνούν, δίνεται η ευκαιρία στις ομάδες και 

στα υποκείμενά τους να γνωριστούν μεταξύ τους και να ανακαλύψουν την πολυπλοκότητα 

των διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων και τη μοναδικότητα του κάθε μέλους ξεχωριστά. 

Αν κάποιο παιδί δεν καταφέρει να ενταχθεί σε κάποια ομάδα απομονώνεται κοινωνικά. Αυτό 

έχει διαβαθμίσεις και διαφέρει στην ένταση που το βιώνει ο μαθητής. Πρώτη περίπτωση 

είναι το παιδί να αγνοείται από τους συμμαθητές του βιώνοντας την αδιαφορία προς το 
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πρόσωπό του χωρίς απαραίτητα να υπάρχει αντιπάθεια. Απλώς, ο μαθητής βρίσκεται μέσα 

στην τάξη σωματικά μην κάνοντας αισθητή την παρουσία του. Δεύτερη περίπτωση και πιο 

σοβαρή, είναι το παιδί να βιώνει την απόρριψη από τους συμμαθητές του. Στην πρώτη 

περίπτωση, ο μαθητής επιλέγει και επιλέγεται από κανέναν έως ελάχιστους συμμαθητές του. 

Στη δεύτερη περίπτωση, ο μαθητής έχει επιλογές και συγχρόνως βρίσκεται στις προτιμήσεις 

των συμμαθητών του, αλλά και οι απορρίψεις που βιώνει είναι πάρα πολλές. Το δεύτερο, 

είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό πρόβλημα που χρήζει αντιμετώπισης και το οποίο ο 

εκπαιδευτικός καλείται με παιδαγωγικούς τρόπους να ξεπεράσει, βοηθώντας τους μαθητές 

που δυσκολεύονται στη δημιουργία σχέσεων να βελτιώσουν την αυτοεικόνα τους, να 

μειώσουν το άγχος τους για τις κοινωνικές σχέσεις και τελικά να αυξήσουν τη συμμετοχή και 

την επίδοσή τους στο μάθημα (Μπίκος, 2011). Οι φιλίες επηρεάζουν τη σχολική προσαρμογή 

των παιδιών, δηλαδή, τον βαθμό στον οποίο οι μαθητές νιώθουν άνετα στο σχολείο, δείχνουν 

ενδιαφέρον για το μάθημα, συμμετέχουν σε αυτό και καταφέρνουν να πετύχουν υψηλές 

επιδόσεις. Η φιλία είναι πηγή διασκέδασης και χαράς και για ορισμένα παιδιά είναι και ο 

μόνος λόγος για να πάνε στο σχολείο. Προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες και 

αρνητικές καταστάσεις, όπως η περιθωριοποίηση των προσφύγων μαθητών ή η διακοπή της 

φοίτησής τους, η σύναψη φιλικών σχέσεων μεταξύ των προσφύγων και των γηγενών 

μαθητών κρίνεται απαραίτητη. Έρευνες δείχνουν ότι η φιλία κάνει πιο εύκολη την 

προσαρμογή ενός μαθητή που φοιτά για πρώτη φορά στο σχολείο (Γαλανάκη 2003).  

Η λειτουργία της τυπικής δομής της σχολικής τάξης είναι η επίτευξη των 

κοινωνικοποιητικών στόχων που τίθενται στην ευθύνη του σχολείου από την κοινωνία. Από 

αυτή τη σκοπιά, θα λέγαμε πως οι κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της σχολικής τάξης 

συμφωνούν με εκείνο τον ορισμό της κοινωνικοποίησης κατά τον οποίο αυτή ορίζεται ως ΄΄η 

διαδικασία κατά την οποία η κοινωνία μεταβιβάζει στα μέλη της την πολιτιστική της 

κληρονομιά και ενσωματώνει τα άτομα στους κόλπους της, πετυχαίνοντας τον ελάχιστο 

βαθμό συναίνεσης, με σκοπό την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής΄΄ (Νόβα-Καλτσούνη, 

2000). Κατά αυτή τη θέση, η σχολική τάξη είναι ο χώρος όπου ασκείται η κοινωνικοποιητική 

λειτουργία του σχολείου, που νοείται ως διαδικασία ένταξης του παιδιού στο κοινωνικό 

σύνολο μέσω της εσωτερίκευσης εκ μέρους του των κοινωνικών κανόνων, αξιών και 

προτύπων συμπεριφοράς που η κοινωνία θεωρεί ως αποδεκτά (Ξωχέλλης, 1997).  Έτσι, οι 

γενικότερες «κοινωνικές στάσεις» και αντιλήψεις που στηρίζουν τη θέση μιας πολιτισμικής 

ομοιογένειας της ελληνικής κοινωνίας, βρίσκουν το δρόμο τους στο εκπαιδευτικό σύστημα 

και κατ’ επέκταση στον κοινωνικοποιητικό ρόλο του σχολείου, ο οποίος εφαρμόζεται 
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πρακτικά μέσα στη σχολική τάξη. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι αλλοδαποί μαθητές να 

εισέρχονται σε ένα τέτοιο σχολικό περιβάλλον, το οποίο, ως προς τα τυπικά-δομικά του 

χαρακτηριστικά, λειτουργεί με μονοπολιτισμικό και μονογλωσσικό προσανατολισμό. Ως 

αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις, οι μαθητές αυτοί δεν ξεκινούν τη σχολική σταδιοδρομία 

«επί ίσοις όροις» σε σύγκριση με τους γηγενείς μαθητές. Αναλυτικότερα, τα παιδιά των 

μεταναστών εισέρχονται στο σχολικό περιβάλλον με τρία σοβαρά «μειονεκτήματα»: Αρχικά, 

δεν γνωρίζουν καλά ή γνωρίζουν ελάχιστα την ελληνική γλώσσα. Κατά δεύτερον, δεν 

γνωρίζουν ή καλύτερα δυσκολεύονται πολλές φορές να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες του 

εκπαιδευτικού συστήματος, στο οποίο είναι αναγκασμένα να ενταχθούν και τέλος, συχνά 

έχουν ήδη κοινωνικοποιηθεί σε μια άλλη κοινωνική, πολιτισμική, οικονομική και πολιτική 

πραγματικότητα, την οποία συνεχίζουν σε πολλές περιπτώσεις να διατηρούν ζωντανή οι 

γονείς τους (Παπαδοπούλου, 2006). Τα μειονεκτήματα αυτά έχουν συγκεκριμένο αντίκτυπο 

στην προσαρμογή τους στο ελληνικό σχολείο, καθώς λειτουργούν ως ανασταλτικοί 

παράγοντες για την κοινωνικοποίηση τους σε αυτό. 

Η σχολική τάξη όμως ασκεί και κάποιες απρογραμμάτιστες κοινωνικοποιητικές επιδράσεις, 

οι οποίες είναι διάχυτες και ανεξέλεγκτες και οι μαθητές τις αφομοιώνουν ασυνείδητα 

(Κελπανίδης, 2012). Η διαφορά της άτυπης δομής της σχολικής τάξης από την αντίστοιχη 

τυπική της είναι πως ενώ η τυπική δομή της σχολικής τάξης ρυθμίζει τα θέματα κυρίως 

παραγωγής του έργου της, η άτυπη δομή έχει ως στόχο την κάλυψη των 

ψυχοσυναισθηματικών αναγκών των μελών της. (Μπίκος 2009)   Η άτυπη δομή της σχολικής 

τάξης συγκροτείται μέσα από τις κοινωνικές σχέσεις που συνάπτουν οι μαθητές μεταξύ τους, 

δημιουργώντας έτσι υποομάδες μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής ομάδας της 

σχολικής τάξης, υποομάδες που λειτουργούν υπό διαφορετικούς κοινωνικούς κανόνες και 

έχουν ελάχιστα κοινά σημεία με τη τυπική δομή της. (Κωνσταντινίδης, 1997) Οι ομάδες 

αυτές δημιουργούνται με αυθόρμητο τρόπο και χωρίς ένα προκαθορισμένο πλαίσιο 

συμπεριφοράς και ασκούν στους μαθητές εξίσου ισχυρές κοινωνικοποιητικές επιδράσεις με 

τη τυπική δομή της σχολικής τάξης και μπορεί να συγκλίνουν με αυτές αλλά μπορεί και να 

αποκλίνουν. Μάλιστα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της εφηβείας, οι άτυπες υποομάδες των 

ομήλικων αποτελούν για το άτομο ένα σημαντικό σταθμό για την ανάπτυξη της προσωπικής 

και κοινωνικής ταυτότητας του μαθητή, καθώς μέσα από αυτές το άτομο αποκτά 

«διαπροσωπικές δεξιότητες», ενώ χρησιμεύουν και ως ‘γέφυρα’ για τη μετάβαση από την 

παιδική στην ενήλικη ζωή (Hargreaves,1987).  
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Η προσαρμογή αποτελεί μια συνεχόμενη μάχη με δύσκολες καταστάσεις για την 

ικανοποίηση βασικών αναγκών. Οι συνθήκες ζωής μεταβάλλονται διαρκώς κι έτσι ο 

άνθρωπος καλείται να προσαρμόζεται συνέχεια στις νέες καταστάσεις. 

Οι έρευνες που εξετάζουν τα επίπεδα της φυσικής δραστηριότητας παιδιών και εφήβων σε 

σχέση με τον τόπο κατοικίας είναι περιορισμένες. 

Η έρευνα των Loucaides, Chedzoy & Bennett, (2004) με 256 μαθητές αγροτικών και 

αστικών περιοχών έδειξε ότι γεωγραφική θέση -τόπος κατοικίας διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας των μαθητών. Τα παιδιά στα αγροτικά σχολεία 

αξιολογήθηκαν με το βηματόμετρο Yamax Digiwalker και βρέθηκαν να ξοδεύουν σημαντικά 

περισσότερο χρόνο σε παιχνίδια εξωτερικού χώρου από τα παιδιά στα αστικά σχολεία κατά 

τη διάρκεια του καλοκαιριού και του χειμώνα. Αυτό το εύρημα ενισχύεται από το σημαντικά 

μεγαλύτερο διάστημα που διαθέτουν οι μαθητές αγροτικών περιοχών στον κήπο και στην 

ασφαλέστερη γειτονιά, όπως αναφέρεται από τους γονείς τους. Βρέθηκε ακόμη ότι τα παιδιά 

στα αστικά σχολεία ξοδεύουν περισσότερο χρόνο από τους μαθητές αγροτικών περιοχών σε 

ιδιωτικά μαθήματα μετά το σχολείο που δεν περιλαμβάνουν τη σωματική δραστηριότητα και 

σε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η έρευνα  έχει επιβεβαιώσει ότι ο χρόνος που ξοδεύεται σε 

υπαίθρια παιχνίδια, η πρόσβαση σε ασφαλείς χώρους άθλησης, και η συμμετοχή σε 

αθλητικούς συλλόγους είναι μεταβλητές που μπορούν να βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων παρέμβασης για να αυξηθούν τα επίπεδα 

δραστηριότητας στα παιδιά( Loucaides, Chedzoy & Bennett, 2004).  

Σε πρόσφατη έρευνα των Joens-Matre, Welk, Calabro, Russell, , Nicklay, & Hensley, (2008) 

εξετάστηκαν τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας σε σχέση με το βαθμό αστικοποίησης 

τριών περιοχών (αστική - ημιαστική -αγροτική) σ' ένα μεγάλο δείγμα 1687 αγοριών και 1729 

κοριτσιών με τη χρήση του ερωτηματολογίου PAQ-C. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι τα 

παιδιά από τις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές είναι πιο δραστήρια από τα παιδιά που ζουν 

στα αστικά κέντρα. Ωστόσο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου δεν σημειώθηκαν 

διαφορές που να εξαρτώνται από τον τόπο κατοικίας των παιδιών. Επιπλέον τα 

συμπεράσματα των ερευνών σε σχέση με τον τόπο κατοικίας και τη φυσική δραστηριότητα 

των παιδιών και εφήβων καταλήγουν στην άποψη μια συντονισμένης προσπάθειας για την 

προώθηση της φυσικής δραστηριότητας στη νεολαία που θα περιλαμβάνει το σχολείο, την 

οικογένεια και την κοινωνία (Joens-Matre, Welk, Calabro, Russell, Nicklay, & 

Hensley,2008). 
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Από τα παραπάνω φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο περιβάλλον(αστικό-

αγροτικό) σε σχέση με την φυσική δραστηριότητα. 

 

4.3 Ο ρόλος των συνομηλίκων 
Η φιλία όταν εξετάζεται από αναπτυξιακή ψυχολογική οπτική γωνία, συχνά, αντιμετωπίζεται 

ως ένα συγκεκριμένο είδος σχέσης που στηρίζεται στην αμοιβαιότητα και στις προσδοκίες 

που υπάρχουν από τις δυο πλευρές. Υπάρχει η τάση, η φιλία ανάμεσα σε δύο άτομα ή η 

δυαδική σχέση να ονομάζεται ως «οριζόντια» σχέση (horizontal) αντίθετα με άλλες δυαδικές 

σχέσεις, όπως αυτή της μητέρας με του παιδιού, των δύο αδελφών κ.ά., όπου ορίζονται ως 

«κάθετες» σχέσεις (vertical) (Bagwell & Schmidt, 2013). Η φιλία ορίζεται ως μια σχέση που 

χαρακτηρίζεται ως εθελοντική και δυαδική κοινωνική, απαραίτητη προϋπόθεση για να 

δημιουργηθεί είναι η ύπαρξη ενός αμοιβαίου συναισθηματικού δεσμού ανάμεσα στα δύο 

μέλη. 

Η αμοιβαιότητα είναι ο κορμός που βασίζεται μια δυαδική φιλική σχέση. Το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό της φιλίας αποτελεί την ουσία της ή την βαθιά δομή της. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η επιφανειακή δομή της φιλίας περιλαμβάνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

δύο ατόμων και τυχόν προσωπικές αλλαγές τους, όπου συμβαδίζουν με τις ανάλογες 

ηλικιακές ομάδες (Bagwell & Schmidt, 2013). Το στάδιο ηλικίας των ατόμων που 

δημιουργούν μια φιλική σχέση επηρεάζει τα χαρακτηριστικά και τη σημαντικότητα της 

συγκεκριμένης σχέσης. 

Από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά μιας φιλικής σχέσης αποτελεί και η οικειότητα. 

Συγκεκριμένα, διακρίνεται η οικειότητα να αποτελεί άξιας σημασίας περισσότερο για τις 

εφηβικές φιλικές σχέσεις παρά τόσο για τις παιδικές σχέσεις. Αυτό ίσως, μπορεί να εξηγηθεί, 

από το γεγονός ότι τα άτομα στην εφηβεία καταβάλλουν προσπάθειες να διαμορφωθεί η 

ταυτότητα τους. Έτσι, μέσω της οικειότητας τα άτομα λαμβάνουν πληροφορίες από το στενό 

φιλικό κύκλο τους και επωφελούνται στη διαμόρφωση της προσωπικότητας τους (Lee, 

2018). 

Ο πλούτος των διαπροσωπικών σχέσεων μπορεί να αποκαλύψει πόσες θετικές ή αρνητικές 

σχέσεις υπάρχουν μεταξύ των μαθητών μέσα σε μια σχολική τάξη (Hendrickx et al., 2016). 

Επιπρόσθετα, όταν οι μαθητές έχουν αναπτύξει θετικές σχέσεις μεταξύ τους και πορεύονται 

μ’ αυτές μέσα σε μία σχολική τάξη, συνήθως, αισθάνονται ασφαλείς και αποδεκτοί, έχοντας 
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με αυτό τον τρόπο μια πιο ομαλή και θετική ακαδημαϊκή προσαρμογή (Roseth, Johnson, & 

Johnson, 2008). 

Στην ηλικία μεταξύ 6 και 12 ετών, τα παιδιά συνήθως περνούν περισσότερο από το 40% του 

χρόνου που είναι  παρέα με συνομηλίκους τους, συχνά χωρίς να κάνουν κάτι. Αυτό το 

διάστημα είναι σχεδόν διπλάσιο από το διάστημα που περνούσαν με συνομηλίκους στην 

προσχολική ηλικία. Η αύξηση του χρόνου που περνούν με τους συνομηλίκους τους 

συνεπάγεται και αντίστοιχη μείωση του χρόνου που περνούν με τους γονείς τους (Hill & 

Stafford, 1980). Κατά τη μέση παιδική ηλικία αλλάζει η αίσθηση που έχουν τα παιδιά για τον 

εαυτό τους και τις σχέσεις τους με τους άλλους. Η θέση τους στον κοινωνικό κόσμο είναι 

ήδη προκαθορισμένη, καθώς περνούν τον χρόνο τους ανάμεσα σε μέλη της οικογένειάς τους. 

Όταν, όμως, περνούν περισσότερο χρόνο με συνομηλίκους τους, αυτή η αίσθηση του εαυτού 

τους που είχαν αποκτήσει στο οικογενειακό πλαίσιο δεν επαρκεί πλέον. Πρέπει να μάθουν να 

συμφιλιώνουν την παλιά τους ταυτότητα με την καινούρια, η οποία αρχίζει να 

διαμορφώνεται στα καινούρια πλαίσια όπου συχνάζουν (Damon & Hart, 1988). Σε αυτό το 

ηλικιακό πλαίσιο μεταβάλλεται και το είδος του παιχνιδιού μεταξύ των παιδιών. Κατά τη 

νηπιακή ηλικία τα παιδιά επιδίδονται στο λεγόμενο «φανταστικό παιχνίδι», το οποίο 

βασίζεται σε ρόλους και δεν υπάρχουν σαφείς προκαθορισμένοι κανόνες. Οι δεσμοί ανάμεσα 

στο παιχνίδι προσποίησης και στο κοινωνικό τους περιβάλλον είναι ολοφάνεροι, καθώς τα 

παιδιά χρησιμοποιούν ενήλικους ρόλους και σενάρια με τα οποία είναι εξοικειωμένα, 

χρησιμοποιώντας ως βάση την φαντασία τους. Από την άλλη, το παιχνίδι της μέσης παιδικής 

ηλικίας βασίζεται σε προκαθορισμένους κανόνες, έχει μεγαλύτερη διάρκεια και μπορούν να 

συμμετέχουν περισσότερα άτομα σε αυτό (Cole & Cole, 2001). Κατά την εφηβεία, η ομάδα 

των ομηλίκων αποτελεί κύρια κοινωνική αναφορά από την άποψη του ιδεολογικού 

στοχασμού, της προσωπικής στήριξης και των ταυτίσεων, δίνοντας την ευκαιρία στο άτομο 

να αυξήσει τις προσωπικές και κοινωνικές του εμπειρίες (Lehalle & Mellier, 2009). 

Ειδικότερα, γίνεται μία μετάβαση από την ομάδα των συνομηλίκων στη φιλική ομάδα, που 

είναι πιο συγκεκριμένη από την ομάδα των συνομηλίκων, επειδή περιλαμβάνει μικρότερο 

αριθμό ατόμων, και προϋποθέτει ορισμένα κριτήρια προκειμένου να δημιουργηθεί ένας 

φιλικός δεσμός, που δεν περιορίζονται στο ίδιο ηλικιακό εύρος μεταξύ των ατόμων. Για να 

δημιουργηθεί φιλικός δεσμός μεταξύ των ατόμων πρέπει να πληρούνται κάποιες 

προϋποθέσεις. Μια τέτοια προϋπόθεση αποτελεί το να περάσουν τα άτομα κάποιο χρονικό 

διάστημα μαζί. Για αυτό κι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας της φιλίας μεταξύ των 

παιδιών είναι η γειτνίαση (Epstein, 1989). Επίσης, τα παιδιά έχουν την τάση να διαλέγουν 
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για φίλους κυρίως άτομα όμοια με αυτά, δηλαδή ίδιου φύλου, φυλής, ηλικίας, γενικού 

επιπέδου δεξιοτήτων σε διάφορες δραστηριότητες, που έχουν παρόμοιες επιδόσεις στο 

σχολείο και τους αρέσουν ίδια σπορ, ταινίες, μουσική, βιβλία κλπ. Τα παραπάνω δεν 

σημαίνουν ότι παιδιά διαφορετικού φύλου, φυλής ή ηλικίας δεν γίνονται φίλοι, καθώς και 

αυτό μπορεί να συμβεί μερικές φορές ανάλογα με τις περιστάσεις, όπως μπορεί δηλαδή να 

συμβεί στο πλαίσιο συμμετοχής σε κάποια ομάδα, στη γειτονιά κλπ. (Cole & Cole, 2001). 

Αναπτυξιακά, στην νηπιακή ηλικία η φιλία περιστρέφεται γύρω από το παιχνίδι προσποίησης 

και καλός φίλος θεωρείται αυτός που είναι καλός σύντροφος στο παιχνίδι. Στη μέση παιδική 

ηλικία σημαντικά θέματα της φιλίας αποτελούν το και η κοινωνική αποδοχή (Cole & Cole, 

2001). Τέλος, αναφορικά με το φύλο, τα κορίτσια δημιουργούν φιλίες με λιγότερα άτομα από 

ό, τι τα αγόρια, διαφοροποιούν στενούς φίλους από απλούς γνωστούς και συχνά δημιουργούν 

πιο στενές φιλίες από τα αγόρια. Τα αγόρια, από την άλλη, πέραν των περισσότερων φίλων 

που έχουν, συνάπτουν, επίσης, περισσότερες φιλίες με άτομα διαφορετικών ηλικιών (Cole & 

Cole, 2001). 
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Κεφάλαιο 5. Η θεωρία της Phinney για την εθνική ταυτότητα 
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η θεωρία της Phinney για την διαμόρφωση εθνικής 

ταυτότητας βάση της οποίας διαμορφώθηκε το ερωτηματολόγιο για την εθνική ταυτότητα 

που συμπλήρωσαν οι μαθητές στην παρούσα έρευνα.   

Σύμφωνα με τη Phinney (1989)  οι άνθρωποι καθώς διαμορφώνουν την εθνική τους 

ταυτότητα περνούν από τρία στάδια. Κατά το πρώτο τα άτομα διαθέτουν είτε θετικές είτε 

αρνητικές απόψεις για την εθνοτική τους ομάδα. Πρόκειται για το στάδιο της ανεξερεύνητης 

εθνικής ταυτότητας. Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται ως στάδιο εξερεύνησης της εθνικής 

ταυτότητας κατά το οποίο το άτομο διερευνά τι σημαίνει να ανήκει κανείς σε μια ομάδα. 

Τέλος, κατά το τρίτο στάδιο, αυτό της κατεκτημένης ταυτότητας τα άτομα έχουν κατορθώσει 

να έχουν απόλυτη συνείδηση της σημασίας της εθνοτικής τους ταυτότητας. Έτσι, όπως 

προκύπτει από τα τρία αυτά στάδια, η διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας περιγράφεται από 

δυο έννοιες: της εξερεύνησης και της δέσμευσης.  

Η  Phinney (1989, σελ.35) θεωρεί πως η συνειδητοποίηση της έννοιας της εθνικής 

ταυτότητας αποτελεί μείζονος σημασίας για τους εφήβους. Οι αλλαγές που συντελούνται 

κατά την εφηβική ηλικία βοηθούν καθοριστικά τον έφηβο ώστε να αποκτήσει ολοκληρωμένη 

εικόνα του εαυτού του και μέσα από την ανάλυση της σημασίας της εθνικής ταυτότητας και 

της αίσθησης του ανήκει που αυτή συνεπάγεται. Νωρίτερα κατά την παιδική ηλικία τα παιδιά 

δεν έχουν κατάκτηση απολύτως την εθνική τους ταυτότητα. Έχουν μόνο μια γενικότερη 

εντύπωση της ετικέτας που φέρουν μέσω της επιρροής που δέχονται από την οικογένεια και 

τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. (Cole & Cole, 2002).  

Η κοινωνική ταυτότητα είναι ένας από τους τρεις τύπους ταυτοτήτων (ταυτότητα ρόλου, 

κοινωνική ταυτότητα, προσωπική ταυτότητα). Βάση της αποτελούν τα νοήματα που αποδίδει 

κάποιος στον εαυτό του σύμφωνα με τις κατηγορίες στις οποίες ανήκει. Κύριος εκπρόσωπός 

της είναι ο Tajfel ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του εαυτού ως άτομο 

(προσωπική ταυτότητα) και του εαυτού ως μέλος μιας κοινωνικής ομάδας (κοινωνική 

ταυτότητα) (Χρυσοχόου, 2011). Εύκολα γίνεται κατανοητό πως όταν υπερισχύει η κοινωνική 

ταυτότητα το άτομο εκδηλώνει ομαδικές πεποιθήσεις και συμπεριφορές από ότι ατομικές. 

Αυτό συμβαίνει γιατί από πάντα ο άνθρωπος είχε την ανάγκη να ανήκει κάπου και όχι μόνο 

να ανήκει αλλά να ταυτίζεται και με την ομάδα που ανήκει. Ως εκ τούτου, η θεωρία της 

κοινωνικής ταυτότητας συνδέει  θεωρητικά τον σχηματισμό και τη διατήρηση των 

στερεοτύπων με την ιδιότητα του μέλους μιας κοινωνικής ομάδας ή την κοινωνική 
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ταυτότητα μέσα από την διαδικασία της κατηγοριοποίησης του εαυτού. Η κατηγοριοποίηση 

αυτή επιτελεί δυο λειτουργίες: μια γνωστική και μια λειτουργία ταυτότητας ( Χρυσοχόου, 

2011). 

 Η πρώτη βοηθά το άτομο να κατανοήσει τον κόσμο γύρω του, να προσαρμοστεί σε αυτό και 

να τον οργανώσει με βάση τις κατηγορίες αυτές. Γι’ αυτό το λόγο έχει μάθει να ομαδοποιεί 

τα πράγματα σύμφωνα με τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Κάθε ταξινομικό σύστημα 

επιτυγχάνεται μέσα από την διαδικασία της σύγκρισης. Το τι είναι όμως, ομοιότητα και τι 

διαφορά δεν είναι εμπειρικά δομημένο γι’ αυτό και η σχέση ανάμεσα τους είναι που 

δημιουργεί πολλές προβληματικές στην ταυτότητα. Η ύπαρξη μια ετερότητας είναι αυτή που 

συγκροτεί την εκάστοτε ταυτότητα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι χωρίς να κάνουμε 

αναφορά στο αντίθετο του. Αυτό θεωρητικά δεν έχει ούτε θετικό ούτε αρνητικό πρόσημο.  

Από την άλλη, η λειτουργία της ταυτότητας συνδέεται με την έννοια της αξίας. Η ανάγκη τον 

ανθρώπων για ανήκειν τους δημιουργεί και την ανάγκη για υπεροχή και θετική 

αυτοεκτίμηση. Η διομαδική μεροληψία δημιουργεί, ή διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την 

υπόσταση της ομάδας, παρέχοντας θετική κοινωνική ταυτότητα για τα μέλη της και 

ικανοποιώντας την ανάγκη τους για θετική εικόνα του εαυτού. Όταν η κοινωνική ταυτότητα 

παύει να ικανοποιεί τα συμφέροντα τις ομάδας είτε η ομάδα εγκαταλείπεται, είτε γίνονται 

προσπάθειες για να βελτιωθεί η κοινωνική ταυτότητα. 

Οι άνθρωποι λοιπόν κατά την διάρκεια της ζωής τους παράγουν και αναπαράγουν 

διαφορετικούς εαυτούς. Οι ταυτότητες που μπορεί να έχει κάποιος είναι τόσες όσες και οι 

αναπαραστάσεις που έχει για τον εαυτό του. Πάνω σε αυτό το δεδομένο στηρίζεται η θεωρία 

των πολλαπλών ταυτοτήτων ή αλλιώς της πολυπλοκότητας της κοινωνικής ταυτότητας, η 

οποία υποστηρίχθηκε για αν εξηγήσει τις αλληλεξαρτήσεις των πολλαπλών ταυτοτήτων που 

έχει κάποιος (Rocas & Brewer, 2002 στο Χρυσοχόου, 2011).  Αυτή η πολυπλοκότητα 

επηρεάζει τις αντιδράσεις του ατόμου προς τους άλλους καθώς μέσω αυτής της προσέγγισης 

κατανοούμε ποιοι αποτελούν ενδο-ομάδα και ποιοι εξω-ομάδα και πώς διαμορφώνονται οι 

μεταξύ τους σχέσεις. Η ύπαρξη όλων αυτών των ταυτοτήτων από τις ομάδες δεν σημαίνει ότι 

θα είναι απαραίτητα αρμονική. Οι πολιτισμικές διαφοροποιήσεις αλλά και η θέση που 

κατέχει καθένας σε μια κοινωνία διαχωρίζει τις ομάδες σε κυρίαρχες και μειονοτικές 

 

Η Phinney εφάρμοσε την τυπολογία του Marcia στη μελέτη της εθνοτικής ταυτότητας. Για 

τον Μarcia η ταυτότητα αποτελεί κατασκευή του ίδιου του ατόμου. Διέκρινε τέσσερις 
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μορφές της ταυτότητας οι οποίες είναι: η κατακτημένη ταυτότητα, η δοτή ταυτότητα, η 

σύγχυση ταυτότητας και το μορατόριουμ. Με βάση την ταξινόμηση αυτή η Phinney 

ανακάλυψε ότι η κατακτημένη εθνοτική ταυτότητα χαρακτηρίζεται από ασφαλή δέσμευση 

του ατόμου σε μια εθνοπολιτισμική ομάδα, η οποία προέρχεται από την δυναμική 

διερεύνηση και κατανόηση του συγκεκριμένου πολιτισμού. Επιπλέον, το μαρατόριουμ, 

χαρακτηρίζεται από την διερεύνηση της σημασίας του περιεχομένου της εθνοτικής 

ταυτότητας στα αρχικά στάδια της επιπολιτισμικής διαδικασίας. Ως προς τις άλλες μορφές, 

αποτέλεσαν την ανεξερεύνητη ταυτότητα ως ενιαίο τύπο. Τέλος, η Phinney, ως προς την 

μέτρηση της εθνοτικής ταυτότητας καταλήγει στην ποσοτική αξιολόγηση των δυο 

διαστάσεων της ταυτότητας: την διερεύνηση και τη δέσμευση. (Παυλόπουλος, Μπεζεβέγκης 

και Γεωργαντή, 2012) Στην δεύτερη διάσταση αναφέρεται η παρούσα εργασία.  

Η κλίμακα αυτή βασίστηκε στη μελέτη της κατασκευής της εθνικής ταυτότητας του ατόμου 

στη βάση της θεωρίας της κοινωνικής ταυτότητας των Tajfel και Turner. Η κλίμακα αυτή, 

λοιπόν, που εξετάζει την εθνική ταυτότητα ως ένα γενικό φαινόμενο, είναι κατάλληλη για τη 

μέτρηση της ταυτότητας ποικίλων και διαφορετικών εθνοτικών ομάδων, καθώς η έννοια της 

ταύτισης με μία ομάδα είναι κοινή σε όλους τους ανθρώπους. Αναλυτικότερα, το 

ερωτηματολόγιο περιελάμβανε αρχικά 14 προτάσεις, που αξιολογούν τα βασικά στοιχεία της 

εθνικής ταυτότητας, τα οποία θεωρούνται κοινά για όλες τις εθνικές ομάδες. Τα στοιχεία 

αυτά σχετίζονται με: την αίσθηση του «ανήκειν» του ατόμου στην εθνική ομάδα του 

(βασισμένη στη θεωρία των Tajfel και Turner, την αναπτυξιακή όψη της κατακτημένης 

ταυτότητας (βασισμένη στη θεωρία του Marcia) και τη συμμετοχή του ατόμου σε εθνικές 

πρακτικές και δραστηριότητες. 

Μεταγενέστερα  προχώρησαν στην αναθεώρηση του ερωτηματολογίου και εισήγαγαν μία 

νέα κλίμακα που αποτελείται από έξι προτάσεις και η οποία περιλαμβάνει δύο υποκλίμακες, 

την εξερεύνηση/διερεύνηση της ταυτότητας και την αφοσίωση/δέσμευση σε αυτή. 28 

Αναλυτικότερα, πρόκειται για ερωτηματολόγιο οι απαντήσεις του οποίου αξιολογούνται με 

πεντάβαθμη κλίμακα likert. Οι προτάσεις 1 (έχω περάσει χρόνο προσπαθώντας να μάθω 

περισσότερα για την εθνική μου ομάδα, όπως για παράδειγμα για την ιστορία, τις 

παραδόσεις, και τα έθιμά της), 4 (έχω προβεί σε ενέργειες για να καταλάβω καλύτερα το 

εθνικό μου υπόβαθρο) και 5 (έχω συζητήσει με άλλους ανθρώπους, με σκοπό να μάθω 

περισσότερα για την εθνική ομάδα μου) αφορούν τη διαδικασία διερεύνησης της εθνικής 

ταυτότητας, ενώ οι προτάσεις 2 (διαθέτω ισχυρή την αίσθηση του «ανήκειν» στην εθνική 

ομάδα μου), 3 (κατανοώ πολύ καλά τη σημασία που διαθέτει για εμένα η εθνική ομάδα μου) 
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και 6 (αισθάνομαι ισχυρή δέσμευση με την εθνική ομάδα μου) με τη διαδικασία δέσμευσης. 

Όπως αναφερθήκαμε και πριν στην έρευνα αυτή οι μαθητές απάντησαν στην 

αφοσίωση/δέσμευση της ταυτότητας, δηλαδή στο δεύτερο σετ των ερωτήσεων. 

(Παυλόπουλος, Μπεζεβέγκης και Γεωργαντή, 2012) 

  



39 
 

Κεφάλαιο 6. Στόχος της παρούσας μελέτης 
 

    Το  παιχνίδι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξης των παιδιών. Συμβάλλει 

καθοριστικά στη νοητική, σωματική, συναισθηματική και κοινωνική τους ωρίμανση. 

Αποτελεί το μέσον με το οποίο οι  μαθητές διευρύνουν τους ορίζοντές τους και μαθαίνουν 

να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της τεχνολογικής 

προόδου,  το ομαδικό παιχνίδι έχει αντικατασταθεί από το ηλεκτρονικό παιχνίδι. Το γεγονός 

αυτό με ώθησε να ασχοληθώ με την διερεύνηση του παιχνιδιού σε μαθητές δημοτικών και 

γυμνάσιων.      

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της συμμετοχής σε παιχνίδια μεταξύ 

συνομηλίκων στο σχολείο. Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε με σκοπό να απαντήσει στα  

εξής ερωτήματα: 

(α) Το παιχνίδι υπερβαίνει τις πολιτισμικές διαφορές; και  

(β) ποιοι παράγοντες επιδρούν στο παιχνίδι μεταξύ συνομηλίκων; 

Η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να συμβάλει στον εμπλουτισμό της ήδη υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας για το σχολικό παιχνίδι μεταξύ συνομηλίκων κατά τη μετάβαση από το 

δημοτικό (προεφηβεία) στο γυμνάσιο (εφηβεία). Επιπλέον, διερευνάται ο ρόλος του 

κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου στην επιλογή του παιχνιδιού αλλά και ο ρόλος του 

παιχνιδιού στην κοινωνικοποίηση των μαθητών διαφορετικών εθνοτήτων.  
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Κεφάλαιο 7. Μέθοδος  
 

Για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα επιλέχθηκε η μέθοδος συσχέτισης. Η μέθοδος 

συσχέτισης είναι κατάλληλη για να περιγραφεί ο βαθμός της σχέσης μεταξύ μεταβλητών και 

επομένως είναι κατάλληλη για τη διερεύνηση των υποθέσεων της παρούσας έρευνας 

(Christensen, 2007).  

 

7.1 Ερευνητικά εργαλεία 

Για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο και η 

συνέντευξη ως ερευνητικά εργαλεία. Στη συνέντευξη των μαθητών για το παιχνίδι, υπάρχουν 

τα δημογραφικά στοιχεία του μαθητή. Επίσης, ερωτήσεις που αφορούν το είδος του 

παιχνιδιού και τις προτιμήσεις τους ως προς τους συνομήλικους που παίζουν. Τέλος, 

υπάρχουν ερωτήσεις ως προς τη δημοφιλία και τη συμπάθεια που έχουν οι μαθητές μέσα 

στην τάξη. Μέσα από τις συνεντεύξεις ψάχνουμε το είδος του παιχνιδιού που παίζουν οι 

μαθητές αλλά και τις προτιμήσεις τους ως προς τον συμπαίκτη. Για την συγκέντρωση των 

δεδομένων για την εθνική ταυτότητα χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της Phinney 

(1992) με τίτλο Multigroup Ethnic Identity Measure (MEIM), το οποίο αξιολογεί τη 

διαδικασία  ανάπτυξης της εθνικής ταυτότητας σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Έχει 

χρησιμοποιηθεί σε δεκάδες μελέτες και έχει δείξει καλή αξιοπιστία συνήθως με (α > 0,80) σε 

ένα ευρύ φάσμα εθνοτικών ομάδων και ηλικιών. Αξιολογεί δυο παράγοντες: την εξερεύνηση 

της εθνικής ταυτότητας (μια αναπτυξιακή γνωστική διαδικασία) και τη δέσμευση ταυτότητας 

(μια συναισθηματική, συμπεριφορική διαδικασία).   

Τέλος,  Η συνέντευξη με  τους δασκάλους που αφορά τους είκοσι αλλοδαπούς μαθητές, 

αφορά δημογραφικά στοιχεία αλλά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών αυτών. Για 

παράδειγμα τον βαθμό συμμέτοχης τους στην τάξη, πόσο δημοφιλείς είναι και αν υπάρχουν 

προβλήματα προσαρμοστικότητας στην τάξη.  (βλ. Παράρτημα). 
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7.2 Ερευνητική διαδικασία 

Επιλέχθηκαν τέσσερα σχολεία της πόλης του Ρεθύμνου (τρία αστικά και ένα ημιαστικό) με 

κριτήριο την προσβασιμότητα στο σχολείο αλλά και το ποσοστό διαφορετικών εθνικοτήτων 

των μαθητών που φοιτούσαν στο σχολείο (βολική/σκόπιμη δειγματοληψία). 

Αρχικά γινόταν μια πρώτη συνάντηση με τον διευθυντή ή την διευθύντρια του σχολείου 

όπου ζητούσα άδεια για την διεξαγωγή της έρευνας. Υπήρχε η διαβεβαίωση ότι η έρευνα θα 

διεξαχθεί τηρώντας τους κανόνες δεοντολογίας της έρευνας και με σεβασμό στα δικαιώματα 

των μαθητών, και ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς και τηρώντας απόλυτα την ανωνυμία των συμμετεχόντων. Οι γονείς 

που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στην έρευνα, υπέγραφαν σχετικό έντυπο 

συγκατάθεσης/συναίνεσης το οποίο παρέδιδαν στον διευθυντή κάθε σχολείου. Εφόσον 

υπήρχε η σχετική άδεια, μοίραζα το έντυπο συγκατάθεσης για τους γονείς, δίνοντας στους 

μαθητές περιθώριο 2-3 ημερών ώστε να μαζευτούν οι βεβαιώσεις. Σε δεύτερο χρόνο όσοι 

μαθητές είχαν φέρει τις βεβαιώσεις συμμετείχαν στην έρευνα.  Τα παιδιά ενημερώνονταν 

από την αρχή για τη διαδικασία, τον απαιτούμενο χρόνο και το δικαίωμά τους να 

αποσυρθούν, οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούσαν. Ενημερώνονταν επίσης ότι η συμμετοχή 

τους ήταν εθελοντική και όχι υποχρεωτική. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην σχολική 

αίθουσα. 
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7.3  Περιγραφή του δείγματος  
 

Στην έρευνα συμμετείχαν 114 μαθητές και μαθήτριες. Η κατανομή του δείγματος ως προς το 

φύλο, τη σχολική τάξη, τη σχολική μονάδα και την εθνότητα, παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Περιγραφή του δείγματος (Ν=114 μαθητές) 

 

 
 Ν Ποσοστό % 

ΦΥΛΟ  ΑΓΟΡΙ 57 50,0 

 ΚΟΡΙΤΣΙ 57 50,0 

    

ΤΑΞΗ  Ε’ 7 6,1 

  ΣΤ’ 50 43,9 

  Α ΓΥΜΝ 31 27,2 

  Β ΓΥΜΝ 26 22,8 

     

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 10
ο
 20 17,5 

  5
ο
 26 22,8 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1
ο
 42 36,8 

  2
ο
 26 22,8 

     

ΕΘΝΟΤΗΤΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 94 82,5 

  ΑΛΛΗ * 20 17,5 

 

* 14 ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, 4 ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, 1 ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΚΑΙ 1 ΡΟΜΑ 
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Κεφάλαιο 8. Αποτελέσματα 

Για τις στατιστικές αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε το SPSS 23.0.  Για τα δεδομένα των 

συνεντεύξεων σχετικά με το παιχνίδι έγινε θεματική ανάλυση των απαντήσεων. Η θεματική 

ανάλυση συνίσταται στην συστηματική αναγνώριση, οργάνωση και κατανόηση 

επαναλαμβανόμενων μοτίβων νοήματος εντός ενός συνόλου δεδομένων (Βraun και Clarke 

2012) και θεωρήθηκε κατάλληλη στην παρούσα εργασία. Οι  απαντήσεις των μαθητών 

ομαδοποιήθηκαν και προέκυψαν οι εξής κατηγορίες ως προς το είδος του παιχνιδιού. 

Αρχικά, τα ομαδικά αθλήματα αναφέρονται στα παιχνίδια όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ και 

βόλεϊ. Στα ηλεκτρονικά παιχνίδια ομαδοποιήθηκαν για παράδειγμα παιχνίδια στο κινητό και 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα συμβολικά παιχνίδια, περιλαμβάνουν τα παιχνίδια ρόλων 

όπως για παράδειγμα ΄΄κλέφτες και αστυνόμοι΄΄. Ως επιτραπέζια παιχνίδια 

κατηγοριοποιήθηκαν παιχνίδια όπως για παράδειγμα «Μonopoly» και ως παιχνίδια με 

αντικείμενα, κατηγοριοποιήθηκαν παιχνίδια όπως στρατιωτάκια και κούκλες. Τέλος, δυο 

μαθητές δεν απάντησαν καθόλου στην ερώτηση και πόσοι μαθητές ανέφεραν ότι δεν παίζουν 

παιχνίδια. 

Ως προς τους λόγους για τους οποίους τα παιδιά παίζουν με ομοεθνείς ή αλλοδαπούς 

συμμαθητές τους, προέκυψαν οι εξής κατηγορίες:  

- Η φιλία, (παράδειγμα  «είμαστε φίλοι για αυτό παίζουμε μαζί»).  

- Η οικειότητα, («προτιμώ να παίζω με ομοεθνείς γιατί νιώθω πιο άνετα»).  

- Η διασκέδαση, («περνάω καλύτερα με ομοεθνείς μαθητές παρά με αλλοδαπούς.»)  

- Η γνωριμία,  («τον γνωρίζω πολλά χρόνια, μένουμε στην ίδια γειτονία.»)  

- Η ισότητα, («παίζω με όλους είμαστε όλοι ίσοι»)  και 

 η ανακάλυψή, (« παίζω με αλλοδαπούς μαθητές για να μάθω παιχνίδια και άλλων 

πολιτισμών ή και τις παραλλαγές που μπορεί να έχουν.») 
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8.1 Περιγραφικά στοιχεία για το παιχνίδι  
 

Ακολουθούν  τα περιγραφικά στοιχεία στις ανοικτές ερωτήσεις που υποβάλαμε στους/στις 

μαθητές/τριες, σχετικά με τα παιχνίδια που παίζουν συνήθως εκτός και εντός του σχολείου.  

Επίσης, περιγράφεται το είδος παιχνιδιού αλλά και οι λόγοι προτίμησης του παιχνιδιού 

ανάμεσα σε ομοεθνείς και αλλοδαπούς μαθητές. 

 

 

 

8.1.1 Είδος παιχνιδιού που παίζουν οι μαθητές εκτός σχολείου 

 

Στην ερώτηση τι παιχνίδια παίζουν οι μαθητές εκτός σχολείου, οι μαθητές προτιμούν τα 

ομαδικά αθλήματα (Ν=37,7%) και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (Ν=37,7%). Τρίτο παιχνίδι σε 

προτίμηση είναι τα επιτραπέζια παιχνίδια (Ν=12,3%). Τέλος, τα παιχνίδια με αντικείμενα 

(Ν=1,8%) και καθόλου παιχνίδι (Ν=1,8%) έχουν μικρό ποσοστό. (βλ. Πίνακα 2) 

 

  

Πίνακας 2. Είδος παιχνιδιού εκτός σχολείου 
 

                                                Ν               Ποσοστό % 

Ομαδικά αθλήματα                 43                37,7 

Ηλεκτρονικά παιχνίδια            43                37,7 

Συμβολικά παιχνίδια                10               8,8 

επιτραπέζια παιχνίδια              14               12,3 

παιχνίδια με αντικείμενα            2               1,8 

καθόλου παιχνίδι                       2                1,8 

 

 

 

 

 

8.1.2 Είδος παιχνιδιού που παίζουν οι μαθητές εντός σχολείου 

 

Στην δεύτερη ερώτηση, τι παιχνίδια παίζουν οι μαθητές εντός σχολείου, οι μαθητές προτιμούν 

τα ομαδικά αθλήματα σε μεγάλο βαθμό. (Ν=58,8%). Σε μικρό βαθμό οι μαθητές προτιμούν 

τα συμβολικά παιχνίδια(Ν=7,9%) και τα παιχνίδια με τα αντικείμενα (Ν=0,9%). Ένα αρκετά 
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μεγάλο ποσοστό των μαθητών δήλωσε πως δεν παίζει κάποιο παιχνίδι εντός σχολείου 

(Ν=32,5%) (βλ. Πίνακα 3) 

Πίνακας 3. Είδος παιχνιδιού εντός σχολείου  

 

                                                Ν               Ποσοστό % 

Ομαδικά αθλήματα                  67               58,8 

Συμβολικά παιχνίδια                 9                7,9 

παιχνίδια με αντικείμενα           1                 0,9 

καθόλου παιχνίδι                      37              32,5 

 

 

 

8.1.3 Είδος Παιχνιδιού  με ομοεθνείς συμμαθητές 

Στην ερώτηση τι παιχνίδια παίζουν όταν βρίσκονται με συμπατριώτες/ συμπατριώτισσες, οι 

μαθητές προτιμούν σε μεγάλο βαθμό τα ομαδικά αθλήματα. (Ν=58,8%) Σε μικρότερο βαθμό, 

οι μαθητές προτιμούν τα επιτραπέζια παιχνίδια(Ν=14,9%) και τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια(Ν=7,9). Σε ελάχιστο βαθμό οι μαθητές προτιμούν τα παιχνίδια με 

αντικείμενα(Ν=1,8%). Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχαν μαθητές που δήλωσαν ότι δεν 

παίζουν κανένα παιχνίδι(Ν=7,0%). Τέλος, ένας μαθητής δεν απάντησε στην 

ερώτηση(Ν=0,9). (βλ. Πίνακα 4)  

 

Πίνακας 4. Είδος  Παιχνιδιού  με ομοεθνείς συμμαθητές  

                                                Ν               Ποσοστό % 

  Ομαδικά αθλήματα                    67                         58,8         

Ηλεκτρονικά παιχνίδια               9                            7,9 

Συμβολικά παιχνίδια                 10                           8,8 

Επιτραπέζια παιχνίδια               17                        14,9 

παιχνίδια με αντικείμενα             2                            1,8 

καθόλου παιχνίδι                        8     7,0 

Δεν απάντησε                             1     0,9 
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8.1.4 Είδος παιχνιδιού με αλλοδαπούς  συμμαθητές 

Στην ερώτηση τι παιχνίδια παίζουν  όταν βρίσκονται με συμμαθητές ή συμμαθήτριες τους από 

άλλη χώρα, οι μαθητές προτιμούν τα ομαδικά αθλήματα σε μεγάλο βαθμό (Ν=54,4%). Σε 

αρκετά μικρότερο βαθμό προτιμούν τα συμβολικά παιχνίδια(Ν=10,5%), τα 

επιτραπέζια(Ν=7%), τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (Ν= 5,3%) και τα παιχνίδια με τα αντικείμενα 

Ν=(0,9%). Υπήρχε ένα σημαντικό ποσοστό που δήλωσε πως δεν παίζει με αλλοδαπούς 

μαθητές (Ν=18,4%) Ενώ τέσσερις μαθητές δεν απάντησαν (Ν=3,5%) (βλ. Πίνακας 5) 

 

Πίνακας 5. Είδος  Παιχνιδιού  με αλλοδαπούς συμμαθητές  

                                                Ν               Ποσοστό % 

Ομαδικά αθλήματα                     62                         54,4         

 Ηλεκτρονικά παιχνίδια               6                           5,3 

 Συμβολικά παιχνίδια                 12                          10,5 

 Επιτραπέζια παιχνίδια               8                            7  

Παιχνίδια με αντικείμενα           1                           0,9 

Καθόλου παιχνίδι                      21  18,4 

Δεν απάντησε                             4   3,5 

 

 

8.1.5Λόγοι προτίμησης παιχνιδιού με ομοεθνείς συμμαθητές/τριες στο σχολείο 

 

Στην ερώτηση γιατί προτιμούν να παίζουν με συμπατριώτες συμμαθητές ή συμμαθήτριες 

κυριαρχούν η οικειότητα (Ν=33,3%) και η φιλία (Ν=34,2%), σε λιγότερο βαθμό η 

διασκέδαση(Ν=14%), η ευχαρίστηση (Ν=3,5%), η γνωριμία(Ν=0,9%) και η ισότητα 

(Ν=0,9%).  

Τέλος, υπήρχαν μαθητές που ανέφεραν ότι δεν παίζουν με ομοεθνείς στο σχολείο (Ν=7%) 

ενώ ελάχιστοι μαθητές δεν απάντησαν στην ερώτηση (Ν=6,1%). (βλ. Πίνακα 6) 
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Πίνακας 6. Λόγοι προτίμησης παιχνιδιού με ομοεθνείς συμμαθητές ή συμμαθήτριες στο σχολείο 

                                                Ν               Ποσοστό % 

  Οικειότητα                                38                        33,3 

Φιλία                                        39                        34,2        

Ευχαρίστηση                            4                          3,5 

Γνωριμία                                   1                          0,9 

Διασκέδαση                              16                        14,0 

Ισότητα                                      1                          0,9 

Καθόλου παιχνίδι                       8                          7,0 

Δεν απάντησε                            7                           6,1 

 

8.1.6 Λόγοι προτίμησης παιχνιδιού με αλλοδαπούς συμμαθητές ή συμμαθήτριες στο 

σχολείο 

Στην ερώτηση γιατί προτιμούν να παίζουν με αλλοδαπούς συμμαθητές ή συμμαθήτριες 

κυριαρχούν η φιλία (Ν=17,5%), η ανακάλυψη(Ν=15,8%) η ισότητα (Ν=14%) και η 

οικειότητα (Ν=13,2%). Ένας ακόμα λόγος είναι η διασκέδαση (Ν=13,2). Αντίθετα, η 

ευχαρίστηση αναφέρθηκε μόνο από έναν μαθητή (Ν=0,9%)  Τέλος, ένα μεγάλο μέρος των 

μαθητών δεν απάντησε στην ερώτηση (Ν=19,3%), ενώ οι μαθητές που δεν παίζουν με 

αλλοδαπούς μαθητές αποτελούν το 10,5%. (βλ. Πίνακα 7). 

Πίνακας 7 .Λόγοι προτίμησης παιχνιδιού με αλλοδαπούς συμμαθητές ή συμμαθήτριες στο 

σχολείο 

                                                Ν               Ποσοστό % 

  Οικειότητα                                15                       13,2 

Φιλία                                        20                       17,5         

Ανακάλυψη                               18                       15,8 

Διασκέδαση                               10                         8,8 

Ισότητα                                      16                        14,0 

Καθόλου παιχνίδι                       12                        10,5 

Δεν απάντησε                             22                        19,3 

Σύνολο                                     114                         100 
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8.1.7 Ερωτήσεις σχετικά με την  εθνική ταυτότητα 

Οι  ερωτήσεις του ερωτηματολογίου  (Στο σχολείο, προτιμώ να παίζω με τους συμπατριώτες 

συμμαθητές/συμπατριώτισσες συμμαθήτριές μου.  Στο σχολείο, προτιμώ  να παίζω με τους 

συμμαθητές/συμμαθήτριες μου από άλλη χώρα. Νομίζω ότι οι συμμαθητές/συμμαθήτριές μου 

με συμπαθούν. Τα πηγαίνω καλά με τους συμμαθητές/συμμαθήτριές μου)  είναι της μορφής της 

κλίμακας Likert. Στις δυο πρώτες ερωτήσεις υπάρχει τετραβάθμια κλίμακα (καθόλου, 

σπάνια, συχνά και πολύ συχνά) ενώ στις δυο τελευταίες υπάρχει πενταβάθμια κλίμακα 

(συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ, ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ, διαφωνώ, διαφωνώ απόλυτα). 

Οι μαθητές δηλώνουν ότι συχνά παίζουν εντός σχολείου με ομοεθνείς συνομηλίκους (Μ.Ο.= 

3,19). Επίσης, σε μικρότερο βαθμό οι μαθητές παίζουν συχνά εντός σχολείου με αλλοδαπούς 

συνομηλίκους (Μ.Ο.= 2,81). Τέλος, ως προς τη συμπάθεια ανάμεσα στους συμμαθητές 

συμφωνούν (Μ.Ο.=2,14) και συμφωνούν (Μ.Ο.=1,97) ως προς την ερώτηση (Τα πηγαίνω 

καλά με τους συμμαθητές/ συμμαθήτριες μου). (βλ. Πίνακα 8)                               

  Η Μεταβλητή εθνική ταυτότητα είναι το μέσο άθροισμα των 7 ερωτήσεων της κλίμακας για 

την εθνική ταυτότητα.  στον πίνακα που ακολουθεί δίνουμε τους μέσους όρους και τις 

τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων.  (βλ. Πίνακα 8) 

         

Πίνακας 8  Eρωτήσεις σχετικά με την εθνική ταυτότητα 

                                                                                                                  Μέσος όρος            Τυπική                         

                                                                                                                                                απόκλιση 

Προτίμηση για παιχνίδι εντός του σχολείου με ομοεθνείς συνομηλίκους          3,19                      ,797                     

Προτίμηση για παιχνίδι εντός του σχολείου με αλλοδαπούς συνομηλίκους     2,81                      ,958              

Νομίζω ότι οι συμμαθητές/ συμμαθήτριές μου με συμπαθούν                            2,14                    ,851 

Τα πηγαίνω καλά με τους συμμαθητές/συμμαθήτριές μου                                 1,97                    ,814 

Εθνική ταυτότητα                                                                                              23,0175             1,72428         
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8.2 Επίδραση του φύλου 
Ακολουθεί η επίδραση του φύλου, η οποία βρέθηκε στο είδος του παιχνιδιού  εκτός 

σχολείου, στην προτίμηση στο παιχνίδι με  ομοεθνείς και αλλοδαπούς μαθητές και στους 

λόγους προτίμησης παιχνιδιού με αλλοδαπούς συμμαθητές/τριες στο σχολείο. 

 

8.2.1 Επίδραση του φύλου στο είδος των παιχνιδιών εκτός σχολείου 

 Βρέθηκαν διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στα είδη του παιχνιδιού που συνήθως 

παίζουν εκτός σχολείου (χ²=14,585, df= 5, p<.05). Τα αγόρια φαίνεται να προτιμούν τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια ενώ τα κορίτσια τα ομαδικά αθλήματα. 

 

                       Σχήμα 1. Είδη παιχνιδιού εκτός σχολείου κατά φύλο 

 

8.2.2 Επίδραση του φύλου στην προτίμηση στο παιχνίδι με  ομοεθνείς 

Βρέθηκαν διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στην προτίμηση στο παιχνίδι με  

ομοεθνείς (χ²=14,057, df= 6, p<.05). Τα αγόρια φαίνεται να προτιμούν να παίζουν ομαδικά 

αθλήματα και ηλεκτρονικά παιχνίδια, ενώ τα κορίτσια προτιμούν τα ομαδικά αθλήματα και 
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τα επιτραπέζια. Επίσης, τα κορίτσια προτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα συμβολικά παιχνίδι 

σε σχέση με τα αγόρια. 

 
 

 Σχήμα 2. Επίδραση του φύλου στην προτίμηση στο παιχνίδι με  ομοεθνείς 

 

 

 

8.2.3 Επίδραση του φύλου στην προτίμηση στο παιχνίδι με αλλοδαπούς 

Βρέθηκαν διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στην προτίμηση στο παιχνίδι με  

αλλοδαπούς (χ²=17,627, df= 6, p<.05). Τα αγόρια προτιμούν τα ομαδικά αθλήματα και τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, ενώ τα κορίτσια τα ομαδικά αθλήματα και τα συμβολικά παιχνίδια. 

Επιπλέον, τα αγόρια σε μικρό βαθμό προτιμούν τα παιχνίδια με αντικείμενα, ενώ  στα 

κορίτσια το παιχνίδι με αντικείμενα δεν υπάρχει.  
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Σχήμα 3.  Επίδραση  του φύλου στην προτίμηση στο παιχνίδι με αλλοδαπούς 

 

8.2.4 Επίδραση του φύλου στους λόγους προτίμησης παιχνιδιού με αλλοδαπούς 

συμμαθητές ή συμμαθήτριες στο σχολείο 

Βρέθηκαν διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στους λόγους προτίμησης παιχνιδιού με 

αλλοδαπούς συμμαθητές ή συμμαθήτριες στο σχολείο (χ²=15,599, df= 7, p<.05). Τα αγόρια 

αναδεικνύουν την φιλία ως κυρίαρχο λόγο προτίμησης παιχνιδιού με αλλοδαπούς μαθητές 

ενώ τα κορίτσια αναδεικνύουν ως κυρίαρχο λόγο την ανακάλυψη ενός καινούργιου 

πολιτισμού και την ισότητα.  
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 Σχήμα 4. Επίδραση του φύλου στους λόγους προτίμησης παιχνιδιού με αλλοδαπούς 

συμμαθητές ή συμμαθήτριες στο σχολείο 

 

8.3 Επίδραση του σχολείου 
Ακολουθεί η επίδραση του σχολείου, η οποία βρέθηκε στο είδος των παιχνιδιών εκτός και 

εντός σχολείου. Επίσης, βρέθηκε επίδραση στους λόγους προτίμησης παιχνιδιού με 

ομοεθνείς και αλλοδαπούς συμμαθητές  στο σχολείο. Τέλος, μόνο το 10
ο
 δημοτικό σχολείο 

ανήκει σε ημιαστικό χώρο, τα υπόλοιπα σχολεία ανήκουν στον αστικό χώρο. 

 

 
8.3.1Επίδραση του σχολείου στο είδος των παιχνιδιών εκτός σχολείου 

Βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των σχολείων στο είδος των παιχνιδιών εκτός σχολείου 

(χ²=25,507, df= 15, p<.05). Σε όλα τα σχολεία οι προτιμήσεις των μαθητών είναι ανάμεσα 

στα ομαδικά αθλήματα και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Υπάρχουν όμως και διαφορές. σε 

αντίθεση με τα άλλα σχολεία μόνο στο 10
ο
 δημοτικό σχολείο υπάρχει παιχνίδι με 

αντικείμενα. 
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Σχήμα 5. Επίδραση του σχολείου στο είδος των παιχνιδιών εκτός σχολείου 

 

 

 

8.3.2 Επίδραση του σχολείου στο είδος των παιχνιδιών εντός σχολείου 

 

 

Βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των σχολείων στο είδος των παιχνιδιών εντός σχολείου 

(χ²=53,230, df= 9, p<.05). Σε όλα τα σχολεία κυριαρχούν τα ομαδικά αθλητικά παιχνίδια 

εκτός από το 2
ο
 γυμνάσιο όπου οι μαθητές δηλώνουν ότι δεν παίζουν εντός του σχολείου. 

Επιπλέον, μόνο στο 5
ο
 δημοτικό σχολείο υπάρχει παιχνίδι με αντικείμενα. Τέλος, ανάμεσα 

στα δημοτικά σχολεία υπάρχει συμβολικό παιχνίδι ενώ στα γυμνάσια απουσιάζει. 
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 Σχήμα. 6 Επίδραση του σχολείου στο είδος των παιχνιδιών εντός σχολείου 

 

8.3.3 Επίδραση του σχολείου στους λόγους προτίμησης παιχνιδιού με ομοεθνείς 

συμμαθητές ή συμμαθήτριες στο σχολείο 

 

Βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των σχολείων στους λόγους προτίμησης παιχνιδιού με ομοεθνείς  

συμμαθητές ή συμμαθήτριες στο σχολείο.  (χ²=32,263, df= 21, p<.05). Σε όλα τα σχολεία οι 

μαθητές αναφέρουν τον λόγο της διασκέδασης ως προς την προτίμηση παιχνιδιού με 

ομοεθνείς συμμαθητές στο σχολείο, εκτός από το 10
ο
 δημοτικό σχολείο που δεν υπάρχει ως 

λόγος. Επιπλέον, μόνο στο 10
ο
 δημοτικό σχολείο οι μαθητές αναφέρουν την γνωριμία ως 

λόγο προτίμησης παιχνιδιού με ομοεθνείς συμμαθητές στο σχολείο. Τέλος, σε μικρό βαθμό 

αναφέρεται μόνο από τους μαθητές του 2
ο
 γυμνάσιου η ισότητα. 
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Σχήμα 7. Επίδραση του σχολείου στους λόγους προτίμησης παιχνιδιού με ομοεθνείς 

συμμαθητές ή συμμαθήτριες στο σχολείο 

 

8.3.4  Επίδραση του σχολείου στους λόγους προτίμησης παιχνιδιού με αλλοδαπούς 

συμμαθητές ή συμμαθήτριες στο σχολείο 

 

Βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των σχολείων στους λόγους προτίμησης παιχνιδιού με 

αλλοδαπούς  συμμαθητές ή συμμαθήτριες στο σχολείο.  (χ²=59,847, df= 21, p<.05). Στο 10
ο
 

δημοτικό σχολείο κυριαρχεί ο λόγος της φιλίας ως προς στους λόγους προτίμησης παιχνιδιού 

με αλλοδαπούς  συμμαθητές ή συμμαθήτριες στο σχολείο. Στο 5
ο
 δημοτικό σχολείο οι 

μαθητές σε μεγάλο βαθμό αναφέρουν την οικειότητα. Ως προς τα γυμνάσια στο 1
ο
 γυμνάσιο  

κυριαρχούν οι λόγοι της ισότητας και της ανακάλυψης ενός άλλου πολιτισμού ενώ στο 2
ο
 

γυμνάσιο οι μαθητές δεν απάντησαν σε ένα μεγάλο ποσοστό. 
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Σχήμα 8. Επίδραση του σχολείου στους λόγους προτίμησης παιχνιδιού με αλλοδαπούς 

συμμαθητές ή συμμαθήτριες στο σχολείο 

 

Επίσης το σχολείο επιδρά στις ερωτήσεις (Στο σχολείο, προτιμώ  να παίζω με τους 

συμπατριώτες συμμαθητές/συμπατριώτισσες συμμαθήτριές μου και Στο σχολείο, προτιμώ  να 

παίζω με τους συμμαθητές/συμμαθήτριες μου από άλλη χώρα).  

Οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση: Στο σχολείο, προτιμώ  να παίζω με τους 

συμπατριώτες συμμαθητές/συμπατριώτισσες συμμαθήτριές μου, διαφέρουν κατά σχολική 

μονάδα (one-way ANOVA, F=4,991, df=3, p<.01), όπως διαφέρουν και οι απαντήσεις των 

μαθητών στην ερώτηση  Στο σχολείο, προτιμώ  να παίζω με τους συμμαθητές/ συμμαθήτριές 

μου από άλλη χώρα κατά σχολική μονάδα (one-way ANOVA, F=3.805, df=3, p<.05). (βλ. 

Πίνακα 9). 

Συγκεκριμένα, ως προς την πρώτη ερώτηση το 10
ο
 δημοτικό διαφέρει από το 2

ο
 γυμνάσιο και 

το 5
ο
 δημοτικό διαφέρει ως προς το 1

ο
 και το 2

ο
 γυμνάσιο. Το 1

ο
 γυμνάσιο διαφέρει ως προς 

το 5
ο
 δημοτικό και το 2

ο
 γυμνάσιο διαφέρει ως προς το 10

ο
 και το 5

ο
 δημοτικό. 

Ως προς την δεύτερη ερώτηση το 10
ο
 δημοτικό διαφέρει ως προς το 5

ο
 δημοτικό και το 1

ο
 

γυμνάσιο. Το 5
ο
 δημοτικό διαφέρει με το 10

ο
 δημοτικό και το 2

ο
 γυμνάσιο. Το 1

ο
 γυμνάσιο 

διαφέρει ως προς το 10
ο
 δημοτικό και το 2

ο
 γυμνάσιο. Τέλος, το 2

ο
 γυμνάσιο διαφέρει ως 

προς το 5
ο
 δημοτικό και το 1

ο
 γυμνάσιο.  
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Πίνακας 9 Επίδραση του σχολείου στις ερωτήσεις Στο σχολείο, προτιμώ  να παίζω με τους 

συμπατριώτες συμμαθητές/συμπατριώτισσες συμμαθήτριές μου και Στο σχολείο, προτιμώ  να 

παίζω με τους συμμαθητές/συμμαθήτριες μου από άλλη χώρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Επίδραση της τάξης 
8.4.1 επίδραση της τάξης  στο είδος των παιχνιδιών εκτός σχολείου 

 Βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των τάξεων στα είδη του παιχνιδιού που συνήθως παίζουν εκτός 

σχολείου (χ²=31,165, df= 15, p<.05). Στις δυο τάξεις του δημοτικού φαίνεται να υπάρχει ως 

προτίμηση το συμβολικό παιχνίδι και το παιχνίδι με αντικείμενα. Αντίθετα, στις δυο τάξεις 

του γυμνασίου οι μαθητές δεν επιλέγουν τέτοια παιχνίδια. 

 

 N Mean SD  

ΕΡ.5 Δημοτικό  

 

 

Γυμνάσιο 

10
ο
 20 3,50 ,607 

 5
ο
 26 3,50 ,648 

 

 1
ο
 42 3,10 ,726 

 2
ο
 26 2,81 ,981 

     

ΕΡ.6 Δημοτικό 

 

Γυμνάσιο 

10ο 20 2,50 1,147 

 5
ο
 26 3,12 ,909 

 1
ο
 42 3,00 ,826 

 2
ο
 26 2,42 ,902 
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Σχήμα 9. Επίδραση της τάξης στο είδος των παιχνιδιών εκτός σχολείου 

 

8.4.2 Επίδραση της τάξης στο είδος των παιχνιδιών εντός σχολείου 

Βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των τάξεων στα είδη του παιχνιδιού που συνήθως παίζουν εντός 

σχολείου (χ²=53,230, df= 9, p<.05). Στο δημοτικό σχολείο φαίνεται ότι οι μαθητές παίζουν 

συμβολικά παιχνίδια και σε μικρότερο βαθμό παιχνίδια με αντικείμενα. Στο γυμνάσιο 

επικρατούν τα ομαδικά αθλητικά παιχνίδια αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό σε σχέση με το 

δημοτικό σχολείο.. Σε γενικές γραμμές, το παιχνίδι στο γυμνάσιο φαίνεται να μειώνεται σε 

σημαντικό βαθμό, με το συμβολικό παιχνίδι και το παιχνίδι με αντικείμενα να μην επιλέγονται 

πια καθόλου από τους μαθητές. 
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Σχήμα 10. Επίδραση της τάξης  στο είδος των παιχνιδιών εντός σχολείου 

8.4.3 Επίδραση της τάξης στην προτίμηση στο παιχνίδι με ομοεθνείς 

Βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των τάξεων στην προτίμηση στο παιχνίδι με  ομοεθνείς   

(χ²=30,412, df=18, p<.05). Στις δυο τάξεις του γυμνασίου οι μαθητές επιλέγουν τα 

επιτραπέζια παιχνίδια ως είδος παιχνιδιού, ενώ στις δυο τάξεις του δημοτικού δεν τα 

επιλέγουν. Επίσης, σε μικρό βαθμό στο δημοτικό οι μαθητές επιλέγουν παιχνίδια με 

αντικείμενα, ενώ στο γυμνάσιο δεν γίνεται αναφορά. Τέλος, το συμβολικό παιχνίδι δεν 

επιλέγεται καθόλου στην Β’ γυμνασίου. 
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Σχήμα 11. Επίδραση της τάξης στην προτίμηση στο παιχνίδι με ομοεθνείς 

 

 

8.4.4 Επίδραση της τάξης στην προτίμηση στο παιχνίδι με αλλοδαπούς 

Βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των σχολικών τάξεων στην προτίμηση στο παιχνίδι με  ομοεθνείς 

(χ²=40,914, df=18, p<.05). Μόνο στους μαθητές της πέμπτης δημοτικού υπάρχει σε μικρό 

βαθμό  το παιχνίδι με αντικείμενα. Μόνο στην έκτη δημοτικού υπάρχει απουσία 

ηλεκτρονικού παιχνιδιού. 
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Σχήμα 12. Επίδραση της τάξης στην προτίμηση στο παιχνίδι με αλλοδαπούς 

 

8.4.5 Επίδραση της τάξης στους λόγους προτίμησης παιχνιδιού με ομοεθνείς 

συμμαθητές ή συμμαθήτριες στο σχολείο 

 Βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των τάξεων στους λόγους προτίμησης παιχνιδιού με ομοεθνείς  

συμμαθητές ή συμμαθήτριες στο σχολείο.  (χ²=48,811, df= 21, p<.05). Μόνο στους μαθητές 

της πέμπτης δημοτικού υπάρχει σε μικρό βαθμό ο λόγος της γνωριμίας. Επιπλέον, μόνο στην 

Πέμπτη δημοτικού η ευχαρίστηση είναι ο κυρίαρχος λόγος προτίμησης παιχνιδιού με 

ομοεθνείς  συμμαθητές ή συμμαθήτριες στο σχολείο μαζί με την οικειότητα. Στις άλλες 

τάξεις κυρίαρχοι λόγοι είναι η οικειότητα και η φιλία.  
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Σχήμα 13. Επίδραση της τάξης στους λόγους προτίμησης παιχνιδιού με ομοεθνείς συμμαθητές 

ή συμμαθήτριες στο σχολείο 

 

 

8.4.6 Επίδραση της τάξης στους λόγους προτίμησης παιχνιδιού με αλλοδαπούς 

συμμαθητές/τριες στο σχολείο 

Βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των τάξεων στους λόγους προτίμησης παιχνιδιού με αλλοδαπούς  

συμμαθητές ή συμμαθήτριες στο σχολείο.  (χ²=46,448, df= 21, p<.05) Στην Πέμπτη τάξη δεν 

υπάρχουν ως λόγοι η ανακάλυψη ενός άλλου πολιτισμού και η ισότητα ως προς την προτίμηση 

παιχνιδιού με αλλοδαπούς  συμμαθητές/τριες στο σχολείο. Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό 

της Δευτέρας γυμνάσιου δεν απάντησε στην ερώτηση. Τέλος, παρατηρείται ότι στις δυο 

τάξεις του δημοτικού κυριαρχούν η οικειότητα και η φιλία ενώ στις δυο τάξεις του 

γυμνασίου κυριαρχούν η ισότητα και η ανακάλυψη ως προς τους λόγους προτίμησης 

παιχνιδιού με αλλοδαπούς  συμμαθητές ή συμμαθήτριες στο σχολείο. 
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Σχήμα 14. Επίδραση της τάξης στους λόγους προτίμησης παιχνιδιού με αλλοδαπούς 

συμμαθητές ή συμμαθήτριες στο σχολείο 

Επίσης, η τάξη επιδρά στις  ερωτήσεις (Στο σχολείο, προτιμώ  να παίζω με τους/τις 

συμπατριώτες/ισσες συμμαθητές/ήτριές μου και Τα πάω καλά με τους/τις 

συμμαθητές/συμμαθήτριές μου).  

 Οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση: Στο σχολείο, προτιμώ  να παίζω με τους/τις 

συμπατριώτες συμμαθητές/συμπατριώτισσες συμμαθήτριές μου, διαφέρουν κατά σχολική τάξη  

(one-way ANOVA, F=4,476, df=3, p<.01). Οι μαθητές της πέμπτης τάξης απάντησαν ότι 

προτιμούν πολύ συχνά να παίζουν με ομοεθνείς συμμαθητές τους. Συχνά, απάντησαν οι 

μαθητές των υπόλοιπων τάξεων, με τους μαθητές της δευτέρας γυμνάσιου να έχουν τον 

μικρότερο μέσο όρο.  

Πίνακας 10 Επίδραση της τάξης στην ερώτηση «Στο σχολείο, προτιμώ  να παίζω με τους 

συμπατριώτες συμμαθητές/συμπατριώτισσες συμμαθήτριές μου» 

 

             

  N Mean SD 

Ερώτηση 5 Ε ΤΑΞΗ 7 3,71 ,488 

 ΣΤ ΤΑΞΗ 50 3,38 ,753 

 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 31 3,10 ,597 

 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 26 2,81 ,981 
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Οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση: Τα πάω καλά με τους/τις συμμαθητές/τριές μου, 

διαφέρουν κατά σχολική τάξη (one-way ANOVA, F=3,032, df=3, p<.01) Οι μαθητές της 

πρώτης γυμνασίου συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό αν τα πάνε καλά με τους συμμαθητές 

τους. Ακολουθούν οι μαθητές της πέμπτης δημοτικού. Τέλος, συμφωνούν σε μικρότερο 

βαθμό οι μαθητές της δευτέρας γυμνασίου και της έκτης δημοτικού. 

 

Πίνακας 11 Τα πάω καλά με τους/τις συμμαθητές/τριές μου 

  Ν Μ SD 

ΕΡ.10 Ε ΤΑΞΗ 7 1,71 ,756 

 
ΣΤ ΤΑΞΗ 50 2,14 ,990 

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 31 1,65 ,661 

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 26 2,12 ,431 
 

 

8.5. Επίδραση  της εθνότητας   
Βρέθηκαν διαφορές μεταξύ Ελλήνων και Αλλοδαπών μαθητών στην ερώτηση: Στο σχολείο, 

προτιμώ να παίζω με συμμαθητές/συμμαθήτριες μου από άλλη χώρα, γιατί….) (χ²=22,626, df= 

7, p<.05). Για τους Έλληνες μαθητές η ισότητα και η ανακάλυψη ενός άλλου πολιτισμού 

φαίνεται να είναι οι λόγοι που προτιμούν  να παίζουν  με συμμαθητές/συμμαθήτριες  από 

άλλη χώρα. Βέβαια, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων μαθητών δεν απάντησε στην 

ερώτηση. Οι μαθητές άλλης εθνότητας ανέφεραν ως κύριο λόγο τη φιλία και την οικειότητα 

σε μικρότερο βαθμό. 
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Σχήμα 15. Επίδραση της εθνότητας στην ερώτηση «Στο σχολείο, προτιμώ να παίζω με 

συμμαθητές/ τριες μου από άλλη χώρα, γιατί…») 

 

8.6 Συσχετίσεις  

Βρέθηκε μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ της ερώτησης στο σχολείο, προτιμώ να παίζω με 

συμπατριώτες συμμαθητές/τριες μου  και της ερώτησης  στο σχολείο, προτιμώ να παίζω με  

συμμαθητές/τριες μου από άλλη χώρα (r=.304, p<.01). Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές δεν 

επιλέγουν τους συμπαίκτες τους με βάση την ενθότητα. Όσο αυξάνεται η τάση να επιλέγουν 

ως συμπαίκτες τους ομοεθνείς μαθητές, αυξάνεται και η τάση να επιλέγουν ως συμπαίκτες 

τους αλλοδαπούς μαθητές. Επίσης, βρέθηκε αρνητική ισχνή συσχέτιση μεταξύ της ερώτησης 

(Νομίζω ότι οι συμμαθητές/τριες μου με συμπαθούν) και της ικανοποίησης από την  Εθνική 

Ταυτότητα (r= -.189, p<.05). Όσο αυξάνεται η ικανοποίηση από την εθνική ταυτότητα, 

μειώνεται η ανάγκη για αποδοχή από τους συνομηλίκους Επιπλέον, βρέθηκε μέτρια αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ της προτίμησης για παιχνίδι με αλλοδαπούς συνομηλίκους και της 

εκτίμησης των μαθητών για το πόσο συμπαθείς είναι από τους συνομηλίκους τους (r= -.270, 

p<.01) Δηλαδή η αυξανόμενη τάση για παιχνίδι με αλλοεθνείς συνομηλίκους σχετίζεται με 

μειούμενη  αίσθηση συμπάθειας από τους συνομηλίκους και αντίστροφα: η μειωμένη  τάση 

για παιχνίδι με αλλοεθνείς συμμαθητές σχετίζεται με αυξημένη αίσθηση συμπάθειας από 

τους συμμαθητές. 



66 
 

Τέλος, βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ Της εκτίμησης για συμπάθεια από συμμαθητές και 

τις «σχέσεις μεταξύ συνομηλίκων»(r=.516, p<.01) Όσο αυξάνεται η άποψη ότι ο μαθητής 

είναι συμπαθείς μέσα στην τάξη τόσο αυξάνεται και η άποψη ότι τα πάει καλά με τους 

συμμαθητές του. (βλ. Πίνακα 12). 

Πίνακας 12. Συσχετίσεις 

 
 

ΕΡ.5 ΕΡ.6 ΕΡ.9 ΕΡ.10 

 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 προτίμηση για το παιχνίδι εντός του 

σχολείου με ομοεθνείς συνομηλίκους 

 Pearson Correlation 1 ,304
** -,053 ,090 ,049 

   Sig. (2-tailed)   ,001 ,573 ,342 ,604 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 προτίμηση για το παιχνίδι εντός του 

σχολείου με αλλοδαπούς συνομηλίκους 

 

Pearson Correlation 

 

,304** 

 

1 

 

-,270
**

 

 

-,154 

 

,045 

 Sig. (2-tailed) ,001 
 

,004 ,102 ,635 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 Συμπάθεια συμμαθητών 

(Νομίζω ότι οι συμμαθητές/συμμαθήτριές  

μου με συμπαθούν) 

Pearson Correlation -,053 -,270** 1 ,516
** -,189* 

 Sig. (2-tailed) ,573 ,004 
 

,000 ,044 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 Σχέσεις μεταξύ συμμαθητών 

(Τα πάω καλά με τους 

συμμαθητές/συμμαθήτριές μου) 

Pearson Correlation ,090 -,154 ,516** 1 -,132 

 Sig. (2-tailed) ,342 ,102 ,000  ,161 

 ΕΘΝΙΚΗ_ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Pearson Correlation ,049 ,045 -,189
*
 -,132 1 

 Sig. (2-tailed) ,604 ,635 ,044 ,161  

  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Συζήτηση 
 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της συμμετοχής σε παιχνίδια μεταξύ 

συνομηλίκων στο σχολείο. Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε με σκοπό να απαντήσει στα  εξής 

ερωτήματα: αν το παιχνίδι υπερβαίνει τις πολιτισμικές διαφορές και ποιοι παράγοντες 

επιδρούν στο παιχνίδι μεταξύ συνομηλίκων κατά τη μετάβαση από το δημοτικό στο 

γυμνάσιο. 

 Ως προς το πρώτο ερώτημα, τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την θεωρία της 

πολιτισμικής διαπραγμάτευσης του Huizinga, ότι το παιχνίδι υπερβαίνει τις πολιτισμικές 

διαφορές. η επίδραση της εθνότητας επέδρασε μόνο στην ερώτηση Στο σχολείο, προτιμώ να 

παίζω με συμμαθητές/συμμαθήτριες μου από άλλη χώρα, γιατί….) Αυτό φαίνεται καθώς. 

συγκεκριμένα  στο δείγμα μας οι Έλληνες μαθητές προτιμούν να παίζουν με 

συμμαθητές/τριες  από άλλη χώρα για να ανακαλύψουν μία διαφορετική κουλτούρα μέσω 

διαφορετικών πολιτισμικών παραλλαγών ενός παιχνιδιού. Οι μαθητές δεν επιλέγουν τους 

συμπαίκτες τους στο παιχνίδι με βάση την εθνότητα. Επίσης,  έθεταν το θέμα της ισότητας 

ανάμεσα σε εκείνους και τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους. Αντίθετα οι μαθητές άλλων 

εθνοτήτων πρόβαλαν την φιλία και την οικειότητα ως τους κύριους λόγους προτίμησης για 

παιχνίδι με αλλοεθνείς συμμαθητές τους. Μία πιθανή εξήγηση για αυτή την διαφορά μπορεί 

να συνδεθεί με το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι αλλοδαποί μαθητές έχουν επιλέξει την 

εναρμόνιση ως τακτική επιπολιτισμού, σύμφωνα με την θεωρία του Berry,  κατά την οποία 

οι μετανάστες επιθυμούν να έχουν επαφές με τα άτομα της χώρας υποδοχής και συνεπώς με 

τον πολιτισμό τους, αλλά παράλληλα να διατηρήσουν τα στοιχεία του πολιτισμού τους. Για 

αυτό το λόγο δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην οικειότητα και όχι στην ανακάλυψη. 

Επιπλέον, φαίνεται ότι οι λόγοι προτίμησης για παιχνίδι με αλλοδαπούς συμμαθητές 

αλλάζουν ανάλογα με την ηλικία. Για τους μαθητές δημοτικού σχολείου, οι κυριότεροι λόγοι 

είναι η φιλία και η οικειότητα, ενώ για τους μαθητές γυμνασίου,  οι κύριοι λόγοι είναι η 

ισότητα και η ανακάλυψη. Πιθανώς, σε αυτή την αναπτυξιακή αλλαγή συμβάλλει το γεγονός 

ότι το παιχνίδι, αναπτυξιακά, αλλάζει στόχο. Δηλαδή, παρατηρείται μία μετάβαση από την 

ευχαρίστηση που λαμβάνει ένα παιδί μέσα από το παιχνίδι, στην ανακάλυψη μίας 

διαφορετικής κουλτούρας, μέσα από τη συμμετοχή του σε πολιτισμικές παραλλαγές ενός 

παιχνιδιού.  

  Ως προς το δεύτερο ερώτημα, στην παρούσα μελέτη οι παράγοντες που φάνηκε να 

σχετίζονται με το είδος παιχνιδιού είναι το φύλο, το σχολείο (αστικό ή ημιαστικό) και η 
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σχολική τάξη. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας έρχονται σε συμφωνία με προηγούμενες 

έρευνες (Κουτρουμάνος και Νικολοπούλου 2010, Σοφός και Παντελή 2009) ως προς το 

μεγάλο ποσοστό μαθητών που παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια. Σχετικά με το φύλο, η 

παρούσα έρευνα συμφωνεί με την έρευνα των  Κουτρουμάνου και Νικολοπούλου (2010). Τα 

αγόρια σε μεγαλύτερο βαθμό παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια σε σχέση με τα κορίτσια. Τόσο 

τα αγόρια όσο και τα κορίτσια της έρευνας προτιμούν τα ομαδικά αθλήματα και τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια. Επιπλέον, τα κορίτσια προτιμούν σε εξίσου μεγάλο βαθμό με τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα επιτραπέζια.. Τα κορίτσια προτιμούν τα συμβολικά παιχνίδια 

ως δεύτερη επιλογή, ενώ τα αγόρια, μετά τα ομαδικά, προτιμούν τα  ηλεκτρονικά και 

επιτραπέζια παιχνίδια. Αξίζει να σημειωθεί πως τα κορίτσια σε μεγαλύτερο βαθμό, σε σχέση 

με τα αγόρια, απάντησαν ότι δεν παίζουν καθόλου. Επίσης, τα αγόρια πρόβαλαν την φιλία ως 

λόγο προτίμησης παιχνιδιού με αλλοδαπούς συμμαθητές, αντίθετα τα κορίτσια ανέφεραν ως 

λόγους της παραπάνω προτίμησης την ανακάλυψη ενός καινούργιου πολιτισμού και την 

ισότητα.  

 Όσο αφορά το σχολείο, στο δείγμα μας, φάνηκε ότι στο ημιαστικό σχολείο (10
ο
 δημοτικό 

σχολείο) δεν αναφέρεται  η διασκέδαση ως κίνητρο για παιχνίδι,  όπως αναφέρεται  στα άλλα 

τρία σχολεία, αλλά κυριαρχεί το κίνητρο της οικειότητας. Επίσης, στο ημιαστικό σχολείο 

(10
ο
 δημοτικό), σημαντικός λόγος συμμετοχής στο παιχνίδι αποτελεί η φιλία, σε αντίθεση με 

το 1
ο 
γυμνάσιο (αστικό σχολείο), όπου κυριαρχούν τα κίνητρα για ανακάλυψη και ισότητα.  

Στην εφηβεία τα παιδία πειραματίζονται με την ταυτότητα τους και ο προσδιορισμός του 

εαυτού γίνεται μέσα στο πλαίσιο της κουλτούρας και καθορίζεται από  τη συγχώνευση 

αντικρουόμενων προσλαμβανουσών. Δηλαδή, στο πλαίσιο με το οποίο αλληλοεπιδρούν οι 

αλλοδαποί μαθητές από τη μια αναζητούν ποιοι είναι (ως έφηβοι) και από την άλλη να 

φτιάξουν μια αποδεκτή εικόνα ώστε να ανήκουν σε μια ομάδα. Ενδέχεται λόγω των 

συγκρούσεων των διαφορετικών μηνυμάτων που λαμβάνουν, το παιχνίδι να περιορίζεται σε 

είδη που ενισχύουν την ικανοποίηση της ταυτότητα τους. Πιθανώς, στα ημιαστικά σχολεία οι 

μαθητές συμπεριφέρονται διαφορετικά, σε σύγκριση με τους μαθητές στα αστικά σχολεία, 

καθώς έχουν άλλη βαρύτητα οι επαφές και οι φιλίες σε ημιαστικά, αγροτικά περιβάλλοντα.   

  Όσον αφορά τη σχολική τάξη, στο δείγμα μας, οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού 

προτιμούν τα συμβολικά παιχνίδια, ενώ οι μαθητές γυμνασίου δεν αναφέρουν καθόλου αυτή 

την επιλογή. Επιπλέον, η μεγαλύτερη συχνότητα προτίμησης για ηλεκτρονικά παιχνίδια 

εμφανίζεται στην ΣΤ’  δημοτικού. Το παραπάνω εύρημα μπορεί να εξηγηθεί μέσα από την 
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κοινωνικοπολιτισµική προσέγγιση του Vygotsky, όπου το συμβολικό παιχνίδι υπάρχει στην 

προεφηβεία. Στο δημοτικό κυριαρχούν τα ομαδικά αθλήματα, ενώ στο γυμνάσιο οι μαθητές 

αναφέρουν πως δεν παίζουν. Από τα παραπάνω επιβεβαιώνεται  η σταδιακή μείωση του 

παιχνιδιού κατά την μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Μια πιθανή εξήγηση που 

μπορεί να δοθεί είναι ότι όσο μεγαλώνουν, τα παιδιά τείνουν να συμμετέχουν σε άλλες 

μορφές παιγνιώδους δραστηριότητας με τους συνομηλίκους τους, είτε εντός είτε εκτός του 

σχολείο (π.χ. ηλεκτρονικό παιχνίδι). 

 

Περιορισμοί της έρευνας 

Αρχικά, το δείγμα αλλοδαπών μαθητών ήταν μικρό σε σχέση με το σύνολο των μαθητών της 

έρευνας (μόλις 20 μαθητές σε σύνολο 114). Το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό και σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει κάποια γενίκευση. Επίσης, στον αρχικό ερευνητικό 

σχεδιασμό είχαμε συμπεριλάβει τη χορήγηση της κλίμακας επιπολιτισμού, όμως αυτό 

απορρίφθηκε από δυο σχολεία και για το λόγο αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε. 

 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα   

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αναδεικνύουν τη σημασία του παιχνιδιού μεταξύ 

των συνομήλικων στο σχολείο. Η παρούσα εργασία θέτει δυο προβληματισμούς για 

περαιτέρω διερεύνηση. Αρχικά, κατά την μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο, αξίζει να 

ερευνηθεί ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην απουσία παιχνιδιού από τα πρώτα κιόλας 

χρόνια της εφηβείας. Επίσης, αξίζει να ερευνηθεί περαιτέρω η στροφή που κάνουν οι 

μαθητές, ήδη από το δημοτικό σχολείο, προς την ενασχόληση με ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

Επιπλέον έρευνες οφείλουν να γίνουν για τον τρόπο που επηρεάζει το περιβάλλον του 

σχολείου (αστικό, ημιαστικό και  αγροτικό) το είδος παιχνιδιού αλλά και την επιλογή 

συμπαίκτη. Τέλος, υπάρχει ένα σημαντικό κενό στις έρευνες ως προς το 

κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο  του παιχνιδιού και πώς αυτό επηρεάζει την εμπλοκή του 

παιδιού με διαφορετικά είδη παιχνιδιού. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμος ο ερευνητικός 

σχεδιασμός  πολιτισμικών μελετών με στόχο να εξεταστεί πώς το παιχνίδι συμβάλλει στην 

κοινωνικοποίηση μαθητών διαφορετικών εθνοτήτων, μέσα από εθνογραφικές προσεγγίσεις 

της συμμετοχής των μαθητών σε παιγνιώδεις δραστηριότητες σε πολυπολιτισμικά σχολεία. 
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Παράρτημα 
 

Επιστολή προς τον διευθυντή/διευθύντρια του σχολείου 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο 74 100 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Προς τον Διευθυντή …..Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου 

Αξιότιμε κ. Διευθυντή 

Στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Πολιτισμός Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» του Τμήματος Φιλοσοφικών και 

Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα διεξάγω έρευνα με παιδιά δημοτικού 

και γυμνασίου στην πόλη του Ρεθύμνου. Θα ερευνήσω, μέσω παρατήρησης και 

ερωτηματολογίου το παιχνίδι των παιδιών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στον προαύλιο 

χώρο. Επιβλέπουσα της διπλωματικής μου εργασίας είναι η κ. Βασιλική Τσούρτου, 

Επίκουρη Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. 

Με την παρούσα επιστολή, αιτούμαι την άδειά σας προκειμένου να διεξάγω την έρευνα στο 

σχολείο σας. Σας διαβεβαιώνω ότι η έρευνα θα διεξαχθεί τηρώντας τους κανόνες 

δεοντολογίας της έρευνας και με σεβασμό στα δικαιώματα των μαθητών. Οι γονείς που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στην έρευνα, θα υπογράψουν σχετικό έντυπο 

συγκατάθεσης/συναίνεσης το οποίο θα παραδώσουν στον διευθυντή κάθε σχολείου. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και 

τηρώντας απόλυτα την ανωνυμία των συμμετεχόντων. Σας ευχαριστώ θερμά για τη 

συνεργασία σας. 

Με τιμή, 

Ιωάννης Σούκος 
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Επιστολή προς τους γονείς 
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο 74 10 

 

Αγαπητοί Γονείς, 

Στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Πολιτισμός Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» του Τμήματος Φιλοσοφικών και 

Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα διεξάγω έρευνα με παιδιά δημοτικού 

και γυμνασίου στην πόλη του Ρεθύμνου. Θα ερευνήσω, μέσω παρατήρησης και συνέντευξης, 

το παιχνίδι των παιδιών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στο σχολείο. Επιβλέπουσα της 

διπλωματικής μου εργασίας είναι η κ. Βασιλική Τσούρτου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. Εάν συμφωνείτε το παιδί σας να συμμετάσχει στην έρευνα, 

παρακαλώ υπογράψτε στο τέλος της παρούσας επιστολής τη Βεβαίωση - Συναίνεση και 

παραδώστε την στον διευθυντή του σχολείου. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η έρευνα θα διεξαχθεί 

τηρώντας τους κανόνες δεοντολογίας της έρευνας και με σεβασμό στα δικαιώματα των 

μαθητών. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και τηρώντας απόλυτα την ανωνυμία 

των συμμετεχόντων. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία σας και ευχόμαστε ό,τι 

καλύτερο για σας και τα παιδιά σας. 

 

Με τιμή,  

Ιωάvνης Σούκος  

Email Επικοινωνίας: giannisoukos@gmail.com 

 

 

Βεβαίωση Γονέα – Συναίνεση για συμμετοχή του παιδιού μου στην έρευνα 

Έχω λάβει γνώση για τη διεξαγωγή έρευνας από τον κ. Ιωάννη Σούκο, μεταπτυχιακό φοιτητή 

του τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Κρήτης, και 

δέχομαι να συμμετάσχει το παιδί μου σ’ αυτήν. 

 

Ημερομηνία…………. 

Ονοματεπώνυμο Γονέα…………………………………Υπογραφή………………… 
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Συνέντευξη με μαθητή 

 

Κωδικός παιδιού…………Τάξη…………Σχολείο…………Φύλο….……Εθνότητα……… 

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ 

Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΣΟΥ 

1. Τι παιχνίδια παίζεις όταν βρίσκεσαι εκτός σχολείου; 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

2. Τι παιχνίδια παίζεις όταν βρίσκεσαι στο σχολείο; 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

3. Όταν βρίσκομαι με  συμπατριώτες/συμπατριώτισσες μου συνήθως παίζουμε 

παιχνίδια όπως: 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

4. Όταν βρίσκομαι με συμμαθητές/συμμαθήτριές μου από άλλη χώρα συνήθως 

παίζουμε παιχνίδια όπως: 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

5. Στο σχολείο, προτιμώ  να παίζω με τους συμπατριώτες 

συμμαθητές/συμπατριώτισσες συμμαθήτριές μου  

Καθόλου   Σπάνια   Συχνά   Πολύ συχνά  

  

6. Στο σχολείο, προτιμώ  να παίζω με τους συμμαθητές/συμμαθήτριες μου από 

άλλη χώρα  

 

Καθόλου   Σπάνια   Συχνά   Πολύ συχνά  

 

 

7. Αν απαντήσει ΝΑΙ στην Ερ. 5…. 

Στο σχολείο, προτιμώ να παίζω με συμπατριώτες συμμαθητές/ συμπατριώτισσες 

συμμαθήτριές, μου γιατί…………......................................................................... 

……………………………………………................................................................ 

……………………………………………................................................................ 
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8. Αν απαντήσει ΝΑΙ στην Ερ. 6…. 

Στο σχολείο, προτιμώ να παίζω με συμμαθητές/συμμαθήτριες μου από άλλη 

χώρα, γιατί……………………………………………............................................. 

……………………………………………................................................................ 

……………………………………………................................................................ 

 

 

9. Ονόμασε τρεις (3) συμμαθητές/συμμαθήτριες που συμπαθείς περισσότερο 

 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

 

10. Ονόμασε τρεις (3) συμμαθητές/συμμαθήτριές σου που συμπαθείς λιγότερο 

 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

 

 

11. Νομίζω ότι οι συμμαθητές/συμμαθήτριές μου με συμπαθούν 

 

1 2 3 4 5 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Συμφωνώ Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ Διαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

12. Τα πάω καλά με τους συμμαθητές/συμμαθήτριές μου 

 

1 2 3 4 5 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Συμφωνώ Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ Διαφωνώ 

απόλυτα 
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Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Εθνικής Ταυτότητας (Phinney, 1992) 
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Συνέντευξη με δάσκαλο/καθηγητή 
 

Δημογραφικά στοιχεία 

Φύλο παιδιού ΑΓΟΡΙ  ΚΟΡΙΤΣΙ  

Ηλικία παιδιού:…….                 Εθνότητα παιδιού:……………                          

Εθνότητα πατέρα:………   Εθνότητα μητέρας:…………… 

Μητρική γλώσσα παιδιού.…………  Οικογενειακή κατάσταση:……………… 

Αδέλφια παιδιού:……………………  Πόσο χρόνο φοιτά στο σχολείο:…………. 

 

Ο καλύτερός του/της φίλος/-η στο σχολείο είναι…   Έλληνας   Αλλοδαπός  

Στο σχολείο κάνει παρέα περισσότερο με αλλοδαπούς….ΝΑΙ   ΟΧΙ  

Στο σχολείο κάνει παρέα περισσότερο με Έλληνες……   ΝΑΙ   ΟΧΙ  

Πόσο συμπαθής είναι μεταξύ των συμμαθητών του/της;    

Καθόλου         Λίγο    Αρκετά    Πολύ  

Πόσο αντιπαθής είναι μεταξύ των συμμαθητών του/της;    

Καθόλου         Λίγο    Αρκετά    Πολύ  

Σε ποιο βαθμό συμμετέχει σε δραστηριότητες με τους συμμαθητές του/της;     

Καθόλου         Λίγο    Αρκετά    Πολύ  

Σε ποιο βαθμό αποκλείεται από δραστηριότητες από τους συμμαθητές του/της;     

Καθόλου         Λίγο    Αρκετά    Πολύ  

Μπορείτε να εντοπίσετε κάποιες ιδιαίτερες τάσεις/κλίσεις/ ικανότητες του παιδιού; 

Σε κινητικό επίπεδο…………………………………………………………………………. 

Σε γνωστικό/γλωσσικό επίπεδο………………………………………………………………. 

Σε κοινωνικό επίπεδο…………………………………………………………………………. 

Μπορείτε να εντοπίσετε κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες/αδυναμίες/προβλήματα συμπεριφοράς 

του παιδιού; 

Σε κινητικό επίπεδο…………………………………………………………………………. 

Σε γνωστικό/γλωσσικό επίπεδο………………………………………………………………. 

Σε κοινωνικό επίπεδο…………………………………………………………………………. 

Σε ποιο βαθμό οι γονείς του παιδιού επικοινωνούν με τους δασκάλους/καθηγητές; 

Καθόλου         Λίγο    Αρκετά    Πολύ  

Σε ποιο βαθμό οι γονείς συμμετέχουν στο Σύλλογο ή στη σχολική ζωή (γιορτές / εκδηλώσεις); 

Καθόλου         Λίγο    Αρκετά    Πολύ  


