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Abstract: Playing is directly interwoven with the human existence. It constitutes an internal 

need, a psychosomatic momentum of the body, which plays an important role in the physical, 

mental and social development of the individuals-children. As a process, it activates their 

personality from every aspect, it organizes and accompanies it in its course towards maturity, 

preserving simultaneously all the properties of a tool of learning. For this reason, it is 

proposed that playing should be used in the learning-teaching process. This paper endeavors a 

literature review on the topic of playing during the educational process and, more specifically, 

it focuses on the role of playing as an educational tool and its effect on the learning process. 

The research records mixed findings about its learning efficiency compared to other methods, 

with most surveys showing that using games are more efficient.  

Key words: playing, learning, teaching, educational games, educational process, review 

Πεξίιεςε: Σν  παηρλίδη  είλαη  άκεζα  ζπλπθαζκέλν  κε  ηελ  αλζξώπηλε  ύπαξμε. Απνηειεί 

κηα εζσηεξηθή αλάγθε, κηα ςπρνζσκαηηθή νξκή ηνπ νξγαληζκνύ, ε νπνία δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθό ξόιν ζηε ζσκαηηθή, ςπρν-πλεπκαηηθή, θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ αηόκνπ-

παηδηνύ. Ωο δηαδηθαζία, ελεξγνπνηεί oιόπιεπξα ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ , ηελ νξγαλώλεη θαη 
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ηελ πιαηζηώλεη ζηελ πνξεία πξνο ηελ σξηκόηεηα , δηαηεξώληαο ζύγρξνλα όιεο εθείλεο ηηο 

ηδηόηεηεο ελόο εξγαιείνπ κάζεζεο. Γηα ην ιόγν απηό, πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζή ηνπ ζηε 

καζεζηαθή-δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Ζ  παξνύζα  εξγαζία  επηρεηξεί βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθόπεζε ηνπ  ζέκαηνο  ηνπ  παηρληδηνύ  ζηελ εθπαηδεπηηθή  δηαδηθαζία  θαη, πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην ξόιν πνπ απηό δηαδξακαηίδεη κέζα ζ‟ απηή σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν, 

εζηηάδνληαο ζηελεπίδξαζή ηνπ ζηε κάζεζε.Ζ έξεπλα θαηαγξάθεη κηθηά επξήκαηα ζρεηηθά κε 

ηε καζεζηαθήαπνηειεζκαηηθόηεηά ηνπζε ζύγθξηζε κε άιιεο κεζόδνπο, κε ηηο πεξηζζόηεξεο 

έξεπλεο λα ζηξέθνληαη ππέξ ηεο αμηνπνίεζεο παηρληδηώλ ηνλίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά 

ηεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: παηρλίδη, κάζεζε, δηδαζθαιία, εθπαηδεπηηθό παηρλίδη,εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, αλαζθόπεζε  

Εηζαγσγή 

To παηρλίδη θαληάδεη σο µηα δξαζηεξηόηεηα πνπ εθ θύζεσο εθδειώλνπλ ηα όληα ηνπ δσηθνύ 

βαζηιείνπ θαη ελέρεη ην ραξαθηεξηζηηθό ηεο απηελέξγεηαο, ηεο εζσηεξηθήο παξώζεζεο  θαη  

επηζπκίαο,  ηεο  ηέξςεο  θαη  ηεο  βηνινγηθήο  εμέιημεο  (Γηακαληόπνπινο, 2009:36). 

Σαπηνρξόλσο, απνηειεί ην κέζν επίηεπμεο ηεο πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο, ηεο ζσκαηηθήο 

επεμίαο, ηεο έμαςεο ηεο θαληαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο, ηεο ςπρηθήο αξκνλίαο,  ηεο  

θνηλσληθνπνίεζεο  θαη  ηεο  θξηηηθήο  ζθέςεο  (Κάππαο,  2005:27,28).   

Σν ζρνιηθό πεξηβάιινλ ζεσξείηαη ζεκαληηθόο ηόπνο δηεμαγσγήο ηνπ παηρληδηνύ, ην νπνίν 

εληζρύεη ηελ ελεξγό µάζεζε θαη νδεγεί ηνπο καζεηέο πξνο ηελ απηνβειηίσζε (θνπµπνπξδή, 

2015:20). Οη ζύγρξνλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη βαζίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία   ζηνλ   

θνλζηξνπθηηβηζµό,   ηελ   αλαθαιππηηθή   µάζεζε   θαη   ηελ   έληνλε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

παηδηώλ πξνο ηελ θαηαζθεπή ηεο γλώζεο. Γελ ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί,  νπνηαδήπνηε  άιιε  

ελέξγεηα  πέξαλ  ηνπ  παηρληδηνύ,  σο  ηδαληθόηεξε  γηα  ηελ πξαγκάησζε  ηνπ  επηδησθόκελνπ  

ζρνιηθνύ  ζηόρνπ.  Ζ  αλαγθαηόηεηα  έληαμεο  ηνπ  ζηελ εθπαίδεπζε  απνηειεί  µηα  

δηαπίζησζε,  ε  νπνία  επαλέξρεηαη  ζπλερώο  ζε  µειέηεο, έξεπλεο, ζρέδηα θαη πξαθηηθέο 

βειηίσζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Hunt &Valsiner, 2014:15). 

Γηα    πνιιά    ρξόληα    ην    παηρλίδη    θαη    ε    εθπαίδεπζε    ζεσξνύληαλ    δύν 

αζπκβίβαζηεο κεηαμύ ηνπο δξαζηεξηόηεηεο (Barab, Warren, & Ingram-Goble,2008). Αλ θαη ε 

κάζεζε ζπλδέεηαη  κε  ηνλ  θόπν,  ηελ  πξνζπάζεηα  θαη  ηελ  ζπγθέληξσζε  ελώ  ην  παηρλίδη 

κε  ηελ  ειεπζεξία,  ηελ  μεγλνηαζηά  θαη  ηελ  ραξά,  έρνπλ  αξθεηά  θνηλά  ζηνηρεία. Έλα  από 

ηα θνηλά  ζηνηρεία  είλαη  όηη  ε κάζεζε όπσο θαη  ηα  παηρλίδηα  είλαη  κία δηαδηθαζία  

αιιειεπίδξαζεο  θαη  κία  πξόθιεζε  ζηελ  νπνία  ππάξρνπλ  θαλόλεο γηα ην πώο λα 

θαηαθηήζεηο ηελ γλώζε θαη λα θηάζεηο ζην επηδησθόκελν ζηόρν (Breuer&Bente, 2010). Ο 

Prenky (2007, όπσο αλαθ. ζην Breuer&Bente, 2010) επηζεκαίλεη  όηη  όπνηνο  «δηαρσξίδεη  ην  

παηρλίδη  από  ηελ  κάζεζε  δελ  γλσξίδεη ηίπνηα  γηα  θαλέλα  από  ηα  δύν»  επηζεκαίλνληαο  

όηη  ε  ελαζρόιεζε  κε  θάπνην παηρλίδη ζπλδέεηαη κε ηελ κάζεζε.   
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Σα ηειεπηαία ρξόληα, έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη απνδεθηή, όιν θαη πεξηζζόηεξν, ε ζεηηθή 

επηξξνή ηνπ παηρληδηνύ  ζηε  δηδαθηηθή  θαη  καζεζηαθή  δηαδηθαζία  εθόζνλ  εληζρύεη  ηελ  

επηζπκία  ησλ  παηδηώλ  γηα ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ηάμεο θαη µάζεζε 

(Απγεηίδνπ, 2001; Bennett, Wood & Rogers, 1997; Kamii&DeVries, 1980; Hanline, 

Milton&Phelps, 2008; Ρεθαιίδνπ, 2004; Scrafton&Whitington, 2015). 

Ο ζύγρξνλνο ηξόπνο κάζεζεο, είλαη ε απηελεξγόο κάζεζε, ε νπνία βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο πξσηνβνπιίαο θαη δξάζεο ηνπ καζεηή (Μεηνρηαλάθε, 2008). Ζ απηνκόξθσζε πεξηέρεη 

ηξία ζηάδηα, ζύκθσλα κε ηα νπνία ην παηδί αθνινπζεί κηα πνξεία πξνο ηε κάζεζε. ην 

πξώην ζηάδην, ρξεζηκνπνηεί ηηο αηζζήζεηο ηνπ, ζην δεύηεξν γίλεηαη ε επεμεξγαζία κέζσ ηεο 

δηαλόεζεο θαη ζην ηξίην αθνινπζεί ε αμηνπνίεζε θαη ε ρξήζε όζσλ έρεη κάζεη ζηε δσή. Σν 

παηρλίδη ελεξγνπνηεί ζθαηξηθά ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ παηδηνύ, ηελ νξγαλώλεη θαη ηελ 

πιαηζηώλεη ζηελ πνξεία ηνπ πξνο ηελ σξηκόηεηα, δηαζέηνληαο όιεο ηηο ηδηόηεηεο ελόο 

εξγαιείνπ κάζεζεο θαη ιεηηνπξγώληαο σο «θπζηθό παηδαγσγηθό κέζν» (Υαηδεθακάξε, 

2004). 

Γύξσ από απηή ηε θηινζνθία αλαπηύρζεθαλ δηάθνξεο ζεσξίεο – θάπνηεο από απηέο 

απνηέιεζαλ κέξνο ηεο παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο θαη βξήθαλ εθαξκνγή ζην εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα. ύκθσλα κε ηνπο Clνckel (1992) θαη Einsiedler (1997) (ζην Κνζζπβάθε, 2003) ην 

παηρλίδη δέρζεθε κηα απζηεξή θξηηηθή θαη κηα έληνλε ακθηζβήηεζε σο πξνο ηε ρξεζηκόηεηά 

ηνπ ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο. Παξ‟όια απηά ζήκεξα θαηέρεη κηα εμέρνπζα ζέζε ζηε 

καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη εκθαλίδεηαη κε ηξεηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο: α) σο 

θεληξηθό κέζν 

δηδαζθαιίαο (ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε δηδαζθαιία π.ρ. κε ηε κνξθή ηεο δξακαηνπνίεζεο), β) 

σο κέζνδνο δηδαζθαιίαο (δηδάζθεηαη ζηα πιαίζηα ελόο καζήκαηνο) θαη γ) ην παηρλίδη σο 

κνληέιν δηδαζθαιίαο (δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία). Ζ επαθή 

ηνπ καζεηή κε ην παηρλίδη αιιά θαη ν ζθνπόο ηνπ, εμαξηάηαη από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν 

εθπαηδεπηηθόο ην ελζσκαηώλεη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ έληαμε ηνπ παηρληδηνύ ζην 

κάζεκα βνεζά ην καζεηή λα πξνζιάβεη ηε λέα γλώζε εύθνια θαη γξήγνξα. 

Ζ  εκπινθή  ησλ  καζεηώλ  ζε  δηαζθεδαζηηθέο  δξαζηεξηόηεηεο  πνπ  έρνπλ λόεκα γηα ηνπο 

ίδηνπο αλαγλσξίδεηαη σο έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα ηελ κάζεζε νπνηνπδήπνηε  γλσζηηθνύ 

αληηθεηκέλνπ  (Crawford,  1997).  Σν παηρλίδη  απνηειεί βαζηθό  θνκκάηη  ηεο  δσήο  ησλ  

παηδηώλ  εθηόο  ηεο  ζρνιηθήο  αίζνπζαο  θαη  ε εκπινθή ηνπο ζε απηά ραξαθηεξίδεηαη από 

ελδηαθέξνλ, απμεκέλε θηλεηνπνίεζε θαη  δηαζθέδαζε.  Αληηζέησο,  εληόο  ηεο  ζρνιηθήο  

αίζνπζαο  γίλεηαη  εκθαλήο ζπρλά ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απέλαληη ζην πεξηερόκελν πνπ 

δηδάζθεηαη από ηνλ  εθπαηδεπηηθό.  Όπσο  ραξαθηεξηζηηθά  αλαθέξεη  ν  Pivec  θαη  νη  

ζπλεξγάηεο ηνπ (2003), «ν ιόγνο πνπ πνιιά παηδηά δελ δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην ζρνιείν 

είλαη γηαηί  είλαη  „βαξεηό‟».  Απηό  ην  θαηλόκελν  έρεη  πξνβιεκαηίζεη  ηελ  εθπαηδεπηηθή 

θνηλόηεηα  ε  νπνία  αλαδεηά  ζπλερώο  λένπο  ηξόπνπο  λα  θηλεηνπνηήζεη  ηνπο καζεηέο    

ώζηε    λα    λνηώζνπλ    πεξηζζόηεξν    ελδηαθέξνλ    γηα    ηελ    κάζεζε γεληθόηεξα.  Πίζσ  

από  ηελ  αμηνπνίεζε  παηρληδηώλ  γηα  εθπαηδεπηηθνύο  ζθνπνύο θξύβεηαη  ε  επηζπκία  λα  

εθκεηαιιεπηνύκε  ηελ  θηλεηνπνίεζε  πνπ  ελδέρεηαη  λα πξνθαινύλ ηα παηρλίδηα έηζη ώζηε ε 
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κάζεζε λα είλαη πην επράξηζηε (Kirriemuir &McFarlane,   2004).   Δίλαη   εκθαλήο,   ινηπόλ,   

ε   ηάζε   ηα   παηρλίδηα    λα αλαγλσξηζηνύλ  σο  έλα  κέζν  γηα  ηελ  θηλεηνπνίεζε  θαη  

ζπλεπώο  ηε  κάζεζε (Kordaki, 2010). 

 

 

Ο ρόλος ηοσ παιτνιδιού ζηο Στολείο  

To παηρλίδη θαζίζηαηαη σο ε ζεκαληηθόηεξε άζθεζε ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ λνπ. Οη αξραίνη 

Έιιελεο δίδαζθαλ ηνπο λένπο µε ηε θξάζε “Ννπο πγηήο ελ ζώκαηη πγηεί”, ππνζηεξίδνληαο 

ηελ άξξεθηε ζρέζε ηεο πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο µε ηελ εθγύκλαζε ηνπ ζώµαηνο (Herder, 

1967:280). Ο άλζξσπνο από ηελ έλαξμε ηεο δσήο ηνπ επηδίδεηαη ζε δξαζηεξηόηεηεο µε 

παηγληώδε ραξαθηήξα εληζρύνληαο ηε ζέζε γηα ηελ έκθπηε ξνπή ηνπ πξνο ην παηρλίδη. 

πλήζεο είλαη ε εηθόλα ηνπ µσξνύ λα ρξεζηκνπνηεί ηα µέιε ηνπ ζώµαηόο ηνπ σο παηρλίδηα, 

ώζηε λα αλαθαιύςεη ηνλ θόζµν πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη, θαη ζηαδηαθά λα παίδεη µε ηα 

αληηθείκελα γύξσ ηνπ (Παλίδνπ, 2001:61).   

Ζ  ελεξγόο  ζπκκεηνρή  ησλ  παηδηώλ  ζηα  θηλεηηθά  παηρλίδηα  πξνζθέξεη  ηελ επθαηξία  ηεο  

ζσκαηηθήο  αλάπηπμεο  θαη  παξάιιεια  ηεο  γλσζηηθήο  θαη ςπρνζπλαηζζεµαηηθήο, κηαο θαη 

ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο θίλεζεο είλαη απνηέιεζκα ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο, ελώ 

παξάιιεια εθθξάδνπλ ειεύζεξα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Balakrishan & Rengasamy & Salleh, 

2011:202,203).Μέζσ  απηνύ  ηα παηδηά παξαθηλνύληαη λα ζπκκεηέρνπλ µε ραξά ζε ελέξγεηεο 

γηα ηελ εθγύκλαζε ηνπ ζώµαηόο  ηνπο,  αληηιακβάλνληαη  ηε  ζεκαζία  ησλ  θαλόλσλ  θαη  

ηεο  ηήξεζήο  ηνπο, καζαίλνπλ  λα  δηαρεηξίδνληαη  µε  ζηξαηεγηθό  ηξόπν  ηηο  

δξαζηεξηόηεηεο,  αιιά  θαη αληηκεησπίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπκκαζεηώλ 

ηνπο (αληαγσληζηηθέο θαη  µε).   

Σν παηρλίδη ζπκβάιιεη ζηε ζσκαηηθή πγεία θαη ςπρηθή πγεία ηνπ παηδηνύ(Fontana, 1995: 71), 

θαζώο αζθεί επεξγεηηθή επίδξαζε ζηελ αλαπλνή, ζηε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, ζηελ πέςε 

θαη ζηε ζξέςε, ζην λεπξηθό ζύζηεκα θαη ζε όιεο γεληθά ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνύ.Ζ 

ζπκκεηνρή ηνπ κπτθνύ ζπζηήκαηνο είλαη θαλεξή κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ησλ κπώλ θαη 

θπξίσο ησλ θπζηνινγηθώλ ηδηνηήησλ ηνπο, όπσο ε ζπζηαιηηθόηεηα, ε ειαζηηθόηεηα, ε 

ηνλνηηθόηεηα θαη ε αηζζεηηθόηεηα. Οη δεμηόηεηεο ηεο αδξήο θαη ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο 

αλαπηύζζνληαη κέζα από δξαζηεξηόηεηεο ζύιιεςεο κηθξώλ θαη κεγάισλ αληηθεηκέλσλ, 

εμαζθώληαο έηζη ηνλ νπηηθνθηλεηηθό ζπληνληζκό ηνπ. (Αλησληάδεο, 1994: 51). 

ε ό,ηη αθνξά ην αλαπλεπζηηθό θαη θπθινθνξηθό ζύζηεκα, κειέηεο παξαηήξεζαλ όηη ηα 

γπκλαζκέλα παηδηά κε παηγληώδεηο αζθήζεηο ζπάληα εκθαλίδνπλ ρακειέο ηηκέο ζθπγκώλ θαη 

πίεζεο, θαζώο θαη όηη ε ηθαλόηεηα ηεο πξνζαξκνγήο, όζνλ αθνξά ηε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

είλαη κεγαιύηεξε. Δπίζεο, απνδείρζεθε ε ηαρύηαηε κεηαθνξά ηνπ νμπγόλνπ από ηνπο 

πλεύκνλεο ζηνπο κπο εμ‟ αηηίαο ηεο αύμεζεο ηεο ζπρλόηεηαο ησλ αλαπλνώλ θαη ησλ 

θαξδηαθώλ ζπζηνιώλ, θαζώο θαη ε ηειεηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθξάγκαηνο, πνπ 
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νθείιεηαη ζηελ ελαιιαγή ησλ αζθήζεσλ ζηνπο ζσξαθηθνύο θαη θνηιηαθνύο κπο (Αλησληάδεο, 

1994: 52). 

Σν  παηρλίδη  σο  παηδαγσγηθή  δξαζηεξηόηεηα,  σο  µέζνδνο  αγσγήο  θαη µέζνδνο  

παξαηήξεζεο  ησλ  παηδηώλ  έρεη  παγησζεί  ζηηο  πεξηζζόηεξεο  ρώξεο  ηνπ θόζκνπ,  σο  

αλαπόζπαζην  κέξνο  ή  αθόκε  θαη  σο  ζύλνιν  ηνπ  θαζεκεξηλνύ πξνγξάκκαηνο  ησλ  

πξνζρνιηθώλ  ηδξπκάησλ,  ελώ  ζε  πνιιέο,  θπξίσο,  δπηηθέο ρώξεο  έρεη  εηζαρζεί  σο  

ζεκαληηθό  κέξνο  ηνπ  αλαιπηηθνύ  πξνγξάκκαηνο  ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ, ηδηαίηεξα ησλ 

πξώησλ ηάμεσλ ηνπ.   

ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ελδείθλπηαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε  ηνπ  θηλεηηθνύ  παηρληδηνύ  θαηά  ηε  δηδαθηηθή  ώξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηελΠξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζπκβάιιεη ζηε κπτθή άζθεζε, 

θαζώο επίζεο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πλεύκαηνο θαη ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ (π.ρ. 

άκηιια, ζπλεξγαζία, νκαδηθό πλεύκα) ησλ παηδηώλ. Όια ηα παξαπάλσ κπνξνύλ λα 

εληζρπζνύλ κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη παηρλίδηα αηομικά (π.ρ. 

αζιήκαηα ζηίβνπ, θνιύκβεζε όπνπ ππάξρνπλ νη δπλαηόηεηεο), ομαδικά (π.ρ. αζινπαηδηέο: 

θαιαζνζθαίξηζε, πνδόζθαηξν, πεηνζθαίξηζε, ρεηξνζθαίξηζε) θαη παπαδοζιακά (π.ρ. 

παξαδνζηαθνί ρνξνί, θπλεγεηό, ηα κήια) (Π.Η., 2018). 

Σύνηομη αναζκόπηζη 

Ο  πξώηνο  ηνκέαο  πνπ  αμηνπνηήζεθαλ  ηα  παηρλίδηα  κε  εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο   ήηαλ   

ζηελ   εθπαίδεπζε   ζηειερώλ   ηνπ   ζηξαηνύ   θαη   αξγόηεξα   ζηελ εθπαίδεπζε    ζηειερώλ    

δηνίθεζεο    επηρεηξήζεσλ,    δειαδή    μεθίλεζε    από    ηελ εθπαίδεπζε  ελειίθσλ  

(Ellington,  1981,  ζει.  21).  Σα  ηειεπηαία  ηξηάληα  ρξόληα έξεπλεο επηζεκαίλνπλ όηη ε 

θύζε ησλ παηρληδηώλ κπνξεί λα εληζρύζεη ηελ εκπινθή ησλ  παηδηώλ,  ηα  θίλεηξα,  ηελ  

θηλεηνπνίεζε  θαη  ην  ελδηαθέξνλ  ηνπο  θαζώο  θαη  ηελ ζπγθξάηεζε ησλ απνθηεζέλησλ 

δεμηνηήησλ (Filsecker &Hickey, 2014, ζει. 138).   

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά κεξηθέο από ηηο απόςεηο θαη γλώκεο ζπγγξαθέσλ θαη 

αξζξνγξάθσλ πνπ αζρνιήζεθαλ θαη κειέηεζαλ ην παηρλίδη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

άκεζα ή έκκεζα. 

Ο Trooster θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2017) ζε άξζξν ηνπο γηα ηελ πξνζνµνίσζε θαη ηα 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, παξνπζηάδνπλ ην LINGO Game, έλα Online ειεθηξνληθό παηρλίδη  

πνπ  απνζθνπεί  ζηελ  εθµάζεζε  ηεο  μέλεο  γιώζζαο.  Σνλίδνπλ  ηδηαίηεξα  ηελ πξνζθνξά  

ηνπ  σο  πξνο  ηελ  εμνηθνλόµεζε  δηδαθηηθνύ  ρξόλνπ,  ηελ  βειηίσζε  ηεο πξνθνξάο  ησλ  

µαζεηώλ,  ηελ  απηνλνµία  σο  πξνο  ηε  δηαδηθαζία  µάζεζεο  θαη  θαη‟ επέθηαζηλ ηελ 

ζπµβνιή ηνπ ζηε γλσζηηθή-λνεηηθή αλάπηπμε, αιιά θαη ηε γισζζηθή. 

O  Hamari  θαη  νη  ζπλεξγάηεο  ηνπ  (2016)  εξεύλεζαλ  ηελ  επίδξαζε  ηνπ ειεθηξνληθνύ  

παηρληδηνύ  ζηελ  απνηειεζκαηηθόηεηα  ηεο  µάζεζεο  ζε  134  ζρνιεία  ησλ Ζ.Π.Α. Από ηελ 

έξεπλα πξνέθπςε όηη ηα βηληενπαηρλίδηα ιεηηνπξγνύλ σο θίλεηξν γηα ηελ ελεξγό ζπµµεηνρή 
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ησλ µαζεηώλ µε ηε µνξθή πξόθιεζεο. Απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ θαη  εμαζθνύληαη  νη  

δεμηόηεηεο  ηνπο.  Ο  ζρεδηαζκόο  ησλ  παηρληδηώλ  ζηεξίδεηαη  ζηηο ηθαλόηεηεο πνπ έρεη θαη 

µπνξεί λα αλαπηύμεη έλα παηδί. Γηα απηό ην ιόγν, ε εκπινθή µε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα 

είλαη πξνζνδνθόξα θαη ειθπζηηθή.   

Ζ Selepe θαη ε Moll (2016) µειέηεζαλ ην θνηλσληθό παηρλίδη θαηά ηηο αξρέο ηνπ  Vygotsky.  

Ζ  εκπεηξία  ηνπ  θνηλσληθνύ  παηρληδηνύ  θέξεη  ην  παηδί  µπξνζηά  ζηε γλώκε,  ηα  

ελδηαθέξνληα,  ηηο  ζηάζεηο  θαη  ηηο  ζπκπεξηθνξέο  ησλ  ζπλαλζξώπσλ  ηνπ, απνηειώληαο 

ηελ πξώηε γλώζε γηα ηνλ θόζµν. Μαζαίλεη, ινηπόλ, ηελ αιιειεπίδξαζε, νκαινπνηείηαη µε 

ηελ ηδέα ηεο ζπλύπαξμεο θαη µεηαµνξθώλεηαη ζε θνηλσληθό νλ. 

Ζ  κεηαλάιπζε  εξεπλώλ  ζρεηηθώλ  κε  ηα  παηρλίδηα  θαη  ηελ  κάζεζε  από  ηνπο Jabbar   

&Felicia   (2015)   θαηέδεημε   όηη   νη   πεξηζζόηεξεο   έξεπλεο   κειέηεζαλ   ηα απνηειέζκαηα 

από ηελ αμηνπνίεζε ςεθηαθώλ θπξίσο παηρληδηώλ ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη γλώζεσλ. 

Ο  Sadler  θαη  νη  ζπλεξγάηεο  ηνπ  (2015)  πξαγκαηνπνίεζαλ  έξεπλα  ζηελ  νπνία 

αμηνπνηήζεθε  έλα  ςεθηαθό  παηρλίδη  γηα  ηελ  πξνζέγγηζε  ελλνηώλ  ηεο  βηνινγίαο  ζε 

καζεηέο Λπθείνπ. Σα απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα 

καζεζηαθά  απνηειέζκαηα  θαη  ζηελ  αμηνιόγεζε  ηεο  παξέκβαζεο  κεηά  από  ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνύ παηρληδηνύ θαη ηελ δηδαζθαιία βαζηζκέλε ζηελ δηάιεμε ζεηηθή 

επίδξαζε ζηελ κάζεζε. 

Ζ Kougiourouki  (2014)  ζε  άξζξν  ηεο  παξνπζηάδεη  ηηο  απόςεηο  ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο 

Αιεμαλδξνύπνιεο θαη ηεο Κνκνηελήο γηα ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνύ ζηελ  εθπαηδεπηηθή  

δηαδηθαζία.  Οη  δάζθαινη  αλαγλσξίδνπλ  ηε  ζπµβνιή  ηνπ  ζηελ θνηλσληθή  αλάπηπμε,  κηαο  

θαη  εληζρύεηαη  ε  απηνπεπνίζεζε  θαη  ε  απηνεθηίκεζε  ηνπο, αιιά θαη ηε γισζζηθή, θαζώο 

ηα ηξαγνύδηα θαη ηα ινγνπαίγληα νμύλνπλ ηνλ λνπ ησλ µαζεηώλ. 

Μία  επίζεο έξεπλα  πνπ  πξαγκαηνπνηήζεθε  κεδείγκα   καζεηέο   ηεο   πξσηνβάζκηαο   

εθπαίδεπζεο   θαη   αμηνπνηήζεθαλ   ςεθηαθά παηρλίδηα  έδεημε  θαιύηεξα  απνηειέζκαηα  ζηα  

post-tests  ησλ  καζεηώλ  θαζώο  θαη ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπο (Sun & Gao, 2014). 

Ο   Castellar   θαη   νη   ζπλεξγάηεο   ηνπ   (2014)   πξαγκαηνπνίεζαλ   έξεπλα   ζε 

ζπνπδαζηέο  αμηνπνηώληαο  ζηελ  κία νκάδα  έλα επηηξαπέδην  εκπνξηθό  παηρλίδη  ζην νπνίν  

εκπιέθνληαη  καζεκαηηθέο  έλλνηεο  θαη  δεμηόηεηεο.  Σα  απνηειέζκαηα  ηνπο έδεημαλ ζεηηθά 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα από ηελ αμηνπνίεζε ηνπ παηρληδηνύ. 

Ο Pérez, ε Ortega θαη ε López (2013) ζε άξζξν ηνπο επεμεγνύλ όηη ην παηρλίδη  είλαη  

απαξαίηεην  ζηνηρείν  ηεο  θνηλσλίαο  µέζσ  ηεο  ζεσξίαο  ηνπ  αηαβηζµνύ  ή δηαθνξεηηθά ηεο 

ζεσξίαο ηεο αλαθεθαιαίσζεο. Ο λένο άλζξσπνο δηαζέηεη θιεξνλνµηθά ζηνηρεία θαη θύηηαξα 

κλήκεο από ηηο παιαηόηεξεο γεληέο, ηα νπνία εθδειώλνληαη µέζσ ηνπ  παηρληδηνύ.  

Δπηηξέπνληαο,  ινηπόλ,  ην  παηρλίδη  γίλεηαη  θαλεξή  ε  ηζηνξία  ηεο αλζξσπόηεηαο θαη 

θαζίζηαηαη εθηθηή ε πξόνδνο ηεο θνηλσλίαο.   

Ο Bragg (2012) πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα ζε καζεηέο 10-12 ρξόλσλ αμηνπνηώληαο έλα   

παηγληώδεο   πεξηβάιινλ   γηα   ηελ   πξνζέγγηζε   καζεκαηηθώλ   ελλνηώλ   θαη επηζεκαίλεη  



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 

Σόκνο 7, Σεύρνο 1, 2019 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                                ειίδα 179 από 212 

σο  πηζαλέο  ζεηηθέο  επηδξάζεηο  από  ηελ  αμηνπνίεζε  εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ  ηελ  

αύμεζε  ηεο  ζπκκεηνρήο  θαη  πξόθιεζε  ηνπ  ελδηαθέξνληνο  ησλ καζεηώλ,  ηελ  ζεηηθόηεξε  

ζηάζε  θαη  απόςεηο  απέλαληη  ζην  γλσζηηθό  αληηθείκελν, ηελ  αύμεζε  ηεο  θηλεηνπνίεζεο  

ησλ  καζεηώλ  θαζώο  θαη  ηελ  αλάπηπμε  θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ.  Ωζηόζν  ηα  

απνηειέζκαηα  δελ  έδεημαλ  ζεηηθή  επίδξαζε  ζηελ  κάζεζε. 

Οη  Taratori  θαη  ε  Kougiourouki  (2011),  µειεηώληαο  ηε  ρξήζε  ηνπ παηρληδηνύ ζηε 

ζρνιηθή ηάμε, εληνπίδνπλ σο βαζηθή δπζθνιία εθαξµνγήο ηελ έιιεηςε ρξόλνπ. Ζ νγθώδεο 

ύιε ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάµµαηνο δελ επηηξέπεη ηελ εµπινθή ζε παηγληώδεηο αζρνιίεο, νη 

νπνίεο απαηηνύλ ρξόλν θαη θαζπζηεξνύλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

ΟΠαπαδόπνπινο (2010)ζην βηβιίν ηνπαλαθέξεηαη ζηηο ζεσξίεο πνπ δηαηππώζεθαλ γηα ην 

παηρλίδη θαζώο επίζεο ζηηο αξρέο, ζην πεξηερόκελν θαη ζηα γλσξίζκαηά ηνπ σο αλαγθαία γηα 

ηελ θαηαλόεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηελ αλάπηπμε θαη κάζεζε ηνπ παηδηνύ. Αθόκε, 

επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο ζηελ εθπαίδεπζε σο δηδαθηηθή κεζνδνινγία 

ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη πξνηείλνληαη βαζηθέο ζεαηξηθέο- παηδαγσγηθέο κέζνδνη πξνο 

αμηνπνίεζε από ηνλ εθπαηδεπηηθό. 

Ζ έξεπλα ηεο Papastergiou(2009) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηέο ιπθείνπ, ζύγθξηλε  κία  

παξέκβαζε  κε  ηελ  ρξήζε  ςεθηαθνύ  παηρληδηνύ  θαη  κία  πνξεία δηδαζθαιίαο  πνπ  

βαζηδόηαλ  ζηελ  δηάιεμε.  Σα  απνηειέζκαηα  ηεο  έξεπλαο  έδεημαλ ζεηηθή επίδξαζε ηεο 

πξώηεο παξέκβαζεο ζπγθξηηηθά κε ηελ δεύηεξε  αλαθνξηθά κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

αιιά θαη ηηο εληππώζεηο ησλ καζεηώλ. 

Ζ έξεπλα ησλ Jaipal & Figg (2009) ππνδεηθλύεη όηη ε αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθώλ παηρληδηώλ 

γηα ηελ πξνζέγγηζε κία έλλνηαο θπζηθώλ επηζηεκώλ κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά  καζεζηαθά  

απνηειέζκαηα.  Δηδηθόηεξα,  ζε  απηή  ηελ  έξεπλα  αμηνπνηήζεθε έλα ςεθηαθό παηρλίδη γηα 

ηελ πξνζέγγηζε ελλνηώλ όπσο ην «θύηηαξν», ν «ηζηόο», ην «όξγαλν» θαη ην «ζύζηεκα». Από 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαθαίλεηαη όηη ην παηρλίδη  ήηαλ  απνηειεζκαηηθό  θαζώο  

ζπλέβαιε  ζηελ  βειηίσζε  ηεο  επίδνζεο  ησλ καζεηώλ αλαθνξηθά κε ηηο έλλνηεο πνπ 

κειεηήζεθαλ.  

Ζ   έξεπλα   ηνπ   Barab   θαη   ησλ   ζπλεξγαηώλ   ηνπ   (2008)   αμηνπνηώληαο   έλα 

πεξηβάιινλ ςεθηαθνύ παηρληδηνύ έδεημε όηη κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. 

H  Gros  (2007)  έρεη  σο  θεληξηθή  ηδέα  ηνπ  άξζξνπ  ηεο  ηελ  εθπαίδεπζε βαζηζκέλε  ζηα  

ειεθηξνληθά  παηρλίδηα.  Ζ  θξαηαίσζε  ηεο  γλώζεο  νθείιεηαη  ζηελ επεμεξγαζία,  ηελ  

πξαθηηθή  άζθεζε  θαη  ηελ  επαλάιεςε  ηεο  µέζα  από  ελέξγεηεο  πνπ νμύλνπλ  ηελ  

παξαηεξεηηθόηεηα  θαη  δηεπξύλνπλ  ηα  επηζηεκνληθά  εξεζίζκαηα.  ηε ζπλέρεηα  

παξνπζηάδεη  αλαιπηηθά  ηα  είδε  ηνπ  ειεθηξνληθνύ  παηρληδηνύ  (δξάζεο, πεξηπεηεηώδε,  

µαρεηηθά,  ξόισλ,  εξεζηζµάησλ,  αζιεηηθά  θαη  ζηξαηεγηθήο)  θαη  ηα  ρξήζηκα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.   

Τπάξρνπλ,    ινηπόλ,    έξεπλεο    ζηηο    νπνίεο αμηνπνηήζεθαλ παηρλίδηα γηα ηελ πξνζέγγηζε 

γηα παξάδεηγκα καζεκαηηθώλ ελλνηώλ θαη ηα απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ ζεηηθή επίδξαζε 
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ζηελ κάζεζε. Απηό εθηζηά ηελ πξνζνρή  ησλ  εθπαηδεπηηθώλ  γηα  ηελ  αμηνπνίεζε  ησλ  

παηρληδηώλ  (ςεθηαθώλ  ή  κε) (Klawe, 1999; Rosas, Nussbaum, Cumsille, Marianov, Correa, 

Flores, &Rodriguez, 2003; Ke&Grabowski, 2007). 

Οη   εθπαηδεπηηθνί   ζηελ   έξεπλα   ησλ   Kirriemuir   &   McFarlane   (2004)   πνπ 

πξνζπάζεζαλ  λα  αμηνπνηήζνπλ  παηρλίδηα  (θπξίσο  ςεθηαθά)  εληόο  ηεο  ζρνιηθήο 

αίζνπζαο   γηα   εθπαηδεπηηθνύο   ζθνπνύο   ζπλάληεζαλ   νξηζκέλα   εκπόδηα   θαη δπζθνιίεο.  

Γηα  παξάδεηγκα  αλαθέξνπλ  όηη  δπζθνιεύηεθαλ  λα  εληνπίζνπλ  γηα πνηνπο δηδαθηηθνύο 

ζηόρνπο λα αμηνπνηήζνπλ ηα παηρλίδηα, λα πείζνπλ ηελ δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ 

θνηλσληθό πεξίγπξν (π.ρ. γνλείο) γηα ηα νθέιε ηεο αμηνπνίεζεο παηρληδηώλ  ζηελ  ηάμε  θαζώο  

ηα  παηρλίδηα  απέρνπλ  πνιύ  από  ηηο  απαηηήζεηο  ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, 

ήηαλ αξθεηά δύζθνιν λα πξνζαλαηνιίζνπλ θαη θξαηήζνπλ  ηνπο  καζεηέο  εληόο  ησλ  

ζηνηρείσλ  ηνπ  παηρληδηνύ  πνπ  παξνπζηάδνπλ θάπνηα δηδαθηηθά νθέιε θαη ε ελαζρόιεζε κε 

ηα παηρλίδηα ζήκαηλε θαη πεξηνξηζκό ηνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ. 

Ο  Pivec  θαη  νη  ζπλεξγάηεο  ηνπ  πξαγκαηνπνηώληαο,  επίζεο,  κία  αλαζθόπεζε εξεπλώλ  

ζρεηηθά  κε  ηα  καζεζηαθά  απνηειέζκαηα  ηεο  αμηνπνίεζεο  παηρληδηώλ αλαθέξνπλ όηη νθηώ 

από ηηο έληεθα έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ παξνπζίαδαλ απμεκέλα καζεζηαθά  απνηειέζκαηα  

όηαλ  αμηνπνηήζεθε  ε  παηγληώδεο  κάζεζε  ελώ  νη  ηξεηο δελ  παξνπζίαζαλ  θάπνηα  

ζεκαληηθή  δηαθνξά.  Δπηπιένλ,  νη  επηά  από  ηηο  νθηώ έξεπλεο   έδεημαλ   όηη   νη   

εθπαηδεπόκελνη   παξνπζίαζαλ   απμεκέλν   ελδηαθέξνλ. Ωζηόζν, επηζεκαίλεηαη όηη 

ππάξρνπλ νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε αμηνπνίεζε ηεο παηγληώδνπο 

κάζεζε έρεη πςειή καζεζηαθή αμία. Οη ηνκείο απηνί εκπιέθνπλ δεμηόηεηεο όπσο ηελ θξηηηθή 

ζθέςε, ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία ζε νκάδεο, ηελ ρξήζε επηρεηξεκάησλ θαη ηελ 

ιήςε απνθάζεσλ (Pivec,Dziabenko, & Schinnerl, 2003). 

Οη Randel, Morris, Wetzel & Whitehill (1992) πξαγκαηνπνηώληαο κεηαλάιπζε 68 εξεπλώλ 

αλαθέξνπλ όηη νη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο παξνπζηάδνπλ ζεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα  από  

ηελ  αμηνπνίεζε  ηνπ  παηρληδηνύ  αιιά  θαη  ζεηηθή  επίδξαζε  ζην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηεπνκέλσλ. 

Μεζνδνινγία 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο επηρεηξήζεθε ε αλαζθόπεζε ηόζν μελόγισζζσλ όζν θαη 

ειιελόγισζζσλ επηζηεκνληθώλ έξγσλ, δεκνζηεπκέλσλ εξεπλώλ,άξζξσλ, δηπισµαηηθώλ 

εξγαζηώλ θαη δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ, ζηα νπνία παξαζέηνληαη νη µειέηεο ρξόλσλ ζρεηηθά 

κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ παηρληδηνύ σο εθπαηδεπηηθό κέζν. 

Γηαηελαλαδήηεζερξεζηκνπνηήζεθαληαζπλέδξηα ΔΣΠΔ, 

θαηνηβάζεηοAmericanAcademyofPediatrics, Elsevier, Eric, Scholar, Journals.co.za, 

Pasificu.edu, ResearchGate, SpringerLink, um.edu.my, UniversityofNebraska, Lincoin, ΔΚΣ, 

CiteSeerX, SageJournals, ScienceDirect, WileyOnlinelibrary, Hal, HealLink, Dspace, 

Ηδξπκαηηθό απνζεηήξην ΠΘ, Ηδξπκαηηθό απνζεηήξην ΔΑΠ, Ηδξπκαηηθό απνζεηήξην 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Ζαλαδήηεζε απέδσζε 152  δεκνζηεύζεηο από ηηο νπνίεο 
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αλαιύζεθαλ νη 69 σο ζρεηηθέο κε ην ζέκα.  Οη ιέμεηο θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

είλαη: παηρλίδη, κάζεζε, δηδαζθαιία, εθπαηδεπηηθό παηρλίδη,εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

αλαζθόπεζε.  

Απνηειέζκαηα 

Σα επξήκαηα ηεο αλαζθόπεζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ παηρληδηνύ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα από ηε ρξήζε ηνπ σο 

εθπαηδεπηηθό εξγαιείν. Δηδηθόηεξα: 

Θεηικά (ζημανηικά) μαθηζιακά αποηελέζμαηα:Trooster, Goei, &Cai, 2017;Dunkan, 

2016;Enyedy (2016);Greenberg, Lau, & Lau, 2016; Hamari, 2016; Henricks, 2016; Selepe, &  

Moll, 2016; Riley, & Jones, 2016;Jabbar, &  Felicia, 2015; Kleinknecht,&Glimore, 

&Vanderzanden, 2015; Romero, Usart, & Ott, 2015; Sun,  & Gao, 2015; Tsai, Wen, Chang & 

Kang, 2015;Castellar, Van Looy, Szmalec, & De Marez, 2014; Filsecker, & Hickey, 2014; 

Hunt, & Valsiner, 2014; Kougiourouki, 2014;  Pérez, Ortega & López, 2013; Balakrishan, 

Rengasamy& Salleh, 2011;Treher, 2011; Aderson, Liarokapis, & Petridis, 2010;Kordaki, 

2010; Jaipal,  &  Figg, 2009; Klopfer, Osterweil, & Salen, 2009;Swan, & Marshall, 2009; 

Barab, Warren, & Ingram-Goble, 2008; Barab, & Dede, 2007; Ginsburg, 2007; Gros, 

2007;Papastergiou, 2009; Broadhead, 2006;Pivec, Dziabenko, & Schinnerl, 2003;Hergeth, & 

Jones, 2003; Machado, Brna, & Paiva, 2001;Crawford, 1997; Randel,  Morris, Wetzel, & 

Whitehill,  1992; Κπξηαδήο, & Εαραξηάο, 2015; Μηραειίδνπ, & Πέηξα, 2015; θνπµπνπξδή, 

2015; ηεθαλνπνύινπ, 2015; Μαξθνύδεο & Φεζάθεο, 2014;  Γξεγνξάθε, Πεξάθε & Πνιίηε, 

2013; Παπαδόπνπινο, 2010;Cordova, &  Lepper, 1996. 

Μη θεηικά (αζήμανηα) μαθηζιακά αποηελέζμαηα:Sadler, Romine, Menon, Ferdig, & 

Annetta, 2015; Bragg, 2012; Ke, & Grabowski, 2007; Kirriemuir, & McFarlane, 2004; Rosas, 

Nussbaum, Cumsille, Marianov, Correa, Flores, & Rodriguez, 2003;Garvey, 1990. 

Μικρόηερα μαθηζιακά αποηελέζμαηα ζε ζτέζη με άλλες μεθόδοσς και μέζα:Taratori, 

&Kougiourouki, 2011; Breuer, & Bente, 2010; Pivec, Dziabenko, & Schinnerl, 2003. 

Σπκπεξάζκαηα 

Ζ  παξνύζα  εξγαζία,  επηρεηξεί  κηα  βηβιηνγξαθηθή  αλαζθόπεζε  ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ παηρληδηνύ σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν κάζεζεο. Σα επξήκαηά ηεο 

ηαμηλνκήζεθαλ κε βάζε ηελ αμηνπνίεζή ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εζηηάδνληαο ζηε 

καζεζηαθή απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ.  

Από  ηελ  αλαζθόπεζε  ηεο  βηβιηνγξαθίαο  δηαπηζηώζεθε  αληηθαηηθόηεηα δεδνκέλσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αμηνπνίεζεο παηρληδηώλ γηα εθπαηδεπηηθνύο 

ζθνπνύο. Οη εξεπλεηέο θάλεθαλ δηραζκέλνη θαζώο ζε αξθεηέο έξεπλεο   δηαπηζηώζεθε   όηη   

δελ   ππάξρεη   ζεκαληηθή   δηαθνξά   αλάκεζα   ζηα καζεζηαθά  απνηειέζκαηα  κηαο  
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δηδαζθαιίαο  κε  ηελ  αμηνπνίεζε  παηρληδηώλ  ζε ζύγθξηζε κε κία άιιε κε ηελ ρξήζε 

παξαδνζηαθώλ κεζόδσλ. Από ηελ άιιε πιεπξά  έξεπλεο  ζηξάθεθαλ  ππέξ  ηεο  αμηνπνίεζεο  

παηρληδηώλ ηνλίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο. 

Σα ζηνηρεία έδεημαλ όηη νη πεξηζζόηεξνηεξεπλεηέο  ππνζηεξίδνπλ  ηελ  αμηνπνίεζε  ηνπ  

παηρληδηνύ  γηα εθπαηδεπηηθνύο    ζθνπνύο   θαζώο    παξαηεξνύλ    όηη    όηαλ   ηα    παηδηά    

παίδνπλ παξνπζηάδνπλ  κία  πξνζήισζε,  επηκνλή,  ιήςε  πξσηνβνπιηώλ  θαη  απνθάζεσλ, 

ζηνηρεία πνπ θξίλνπλ όηη ζα έπξεπε λα πξνσζνύληαη εληόο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο.Τπάξρνπλ 

επίζεο,  αξθεηέο  έξεπλεο  πνπ  επηζεκαίλνπλ  όηη  ε  αμηνπνίεζε  ελόο πεξηβάιινληνο  

κάζεζεο,  πνπ  θηλεηνπνηεί  ηνπο  καζεηεπόκελνπο,  επεξεάδεη  ζεηηθά ηα   καζεζηαθά   

απνηειέζκαηα. 

Ωζηόζν,  εθηόο  από  ηηο έξεπλεο  πνπ  επηζεκαίλνπλ  ηελ  ζεηηθή  επίδξαζε  ηεο  αμηνπνίεζεο 

ηνπ παηρληδηνύ γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο ππήξμαλ θαη νη έξεπλεο, αλ θαη ιηγόηεξεο, από ηα 

απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ θάλεθε όηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ  

εθπαηδεπηηθή  δηαδηθαζία  κε  ηελ  αμηνπνίεζε  παηρληδηώλ  θαη  ζε  απηή  κε  ηελ ρξήζε   

παξαδνζηαθώλ   κεζόδσλ   δηδαζθαιίαο.   Γηαπηζηώζεθε,   ινηπόλ,   όηη   ηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αμηνπνίεζεο παηρληδηώλ γηα εθπαηδεπηηθνύο   

ζθνπνύο   είλαη   αληηθαηηθά   θαη   νη   εξεπλεηέο   παξνπζηάδνληαη δηραζκέλνη.    Τπήξμαλ,    

έξεπλεο    ζηηο    νπνίεο αμηνπνηήζεθαλ παηρλίδηα γηα ηελ πξνζέγγηζε γηα παξάδεηγκα 

καζεκαηηθώλ ελλνηώλ θαη ηα απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ κάζεζε. 

Απηό εθηζηά ηελ πξνζνρή  ησλ  εθπαηδεπηηθώλ  γηα  ηελ  αμηνπνίεζε  ησλ  παηρληδηώλ  

(ςεθηαθώλ  ή  κε). 

Σέινο ππάξρνπλ θαη εξεπλεηέο νη νπνίνη ζεσξνύλ όηη δελ είλαη όια ηα είδε παηρληδηνύ 

θαηάιιεια γηα λα   επηθέξνπλ   καζεζηαθά   απνηειέζκαηα   ή   όηη εάλ   πξνζζέζνπκε   

παηγληώδε ραξαθηήξα ζηελ κάζεζε ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη εγγπεκέλα.Ζ αμηνπνίεζε 

παηρληδηώλ ελδέρεηαη λα κελ έρεη κεγαιύηεξε επίδξαζε ζηελ κάζεζε ζε  ζρέζε  κε  ηελ  

αμηνπνίεζε  άιισλ  κεζόδσλ  θαη  κέζσλ.  Ζ  αμηνπνίεζε  ησλ παηρληδηώλ  ζηελ  δηδαζθαιία  

δελ  απνηειεί  ην  αλώηεξν  κέζν  δηδαζθαιίαο  θαη  ηα καζεζηαθά  απνηειέζκαηα  πνπ  

κπνξεί  λα  επηηεπρζνύλ  δελ  είλαη  αθόκα  ζαθή,  αλ θαη ηα παηρλίδηα ελδέρεηαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηνπνίεζεο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο   ζην   εθάζηνηε   

γλσζηηθό   αληηθείκελν.   Ζ αμηνπνίεζε  ηνπ  παηρληδηνύ  κε  εθπαηδεπηηθνύο  ζηόρνπο  δελ  

είλαη  κία  εύθνιε δηαδηθαζία,  απαηηεί  κία  ηζνξξνπία  αλάκεζα  ζην  παηρλίδη  θαη  ηελ  

κάζεζε  θαη  δελ πξέπεη λα πέζνπκε ζηελ παγίδα ηεο απινπνίεζεο. 

Από   ηελ   αλαζθόπεζε   ινηπόλ   ηεο   βηβιηνγξαθίαο   δηαπηζηώζεθε   όηη   νη πεξηζζόηεξεο 

έξεπλεο  αλαθνξηθά  κε  ηελ  αμηνπνίεζε  παηρληδηώλ  γηα  ηελ  επίηεπμε εθπαηδεπηηθώλ  

ζηόρσλ  επηζεκαίλνπλ  ηε  ζεηηθή  επίδξαζε  ζηε  κάζεζε. Ωζηόζν, έλαο κηθξόηεξνο αξηζκόο 

κειεηώλ επηζεκαίλεη ηε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ θηλεηνπνίεζε θαη ην ελδηαθέξνλ αιιά όρη ζηε 

κάζεζε θαη ιίγεο έξεπλεο είλαη απηέο ζηηο νπνίεο δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα δηαθνξά. 

Ο ηνκέαο  ηεο  αμηνπνίεζεο  παηρληδηώλ  κε  εθπαηδεπηηθνύο  ζηόρνπο  πξνηείλεηαη  λα 

κειεηεζεί  πην  ζπζηεκαηηθά  θαη  ε  έξεπλα  λα  ζηνρεύζεη  ζηελ  ηεθκεξίσζε  ησλ ζεηηθώλ  
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απνηειεζκάησλ  από  ηελ  αμηνπνίεζε  παηρληδηώλ  (ςεθηαθώλ  ή  κε) παξέρνληαο 

ηαπηόρξνλα θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο. 

ηελ   επηζήκαλζε   απηή   ζηεξίδεηαη   ε   βαζηθή   πηζαλή κειινληηθή   επέθηαζε   ηεο   

εξγαζίαο. Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ κειινληηθέο έξεπλεο λα εζηηάζνπλ ζηε δηακόξθσζε 

θξηηεξίσλ (ζαθείο ζηόρνη, άκεζε αλαηξνθνδόηεζε, πξόθιεζε, πεξηέξγεηα, ζπλαγσληζκόο, 

θαληαζία, ζπλεξγαζία, ζύλδεζε κε ζηόρνπο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο) γηα ηελ επηινγή 

ησλ θαηάιιεισλ παηρληδηώλ γηα απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζή ηνπο εληόο ηνπ ζρνιηθνύ 

πιαηζίνπ. 
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