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H Johanne Hanko µε το βιβλίο της 100 Learning 

Games for Special Needs with Music, Movement, 

Sounds and… Silence αναδεικνύει τη σηµασία του 

παιχνιδιού στη συνολική ανάπτυξη του παιδιού είτε 

πρόκειται για παιδί µε τυπική ανάπτυξη είτε µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η δυνατότητα 

κοινής δράσης παιδιών µε και χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες την ώρα του παιχνιδιού 

προωθεί την έννοια της ενσωµάτωσης. Εξάλλου, η 

ίδια η συγγραφέας επισηµαίνει στον πρόλογό της 

ότι αυτά τα παιχνίδια είναι δυνατόν να παίζονται 

από όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως. 

Το παιχνίδι και η συµβολή του στην 

αναπτυξιακή περίοδο της ζωής του παιδιού έχουν 

µελετηθεί από πολλούς ειδικούς, όπως ο Piaget, o 

Erikson, o Freud, o Damblebsky, ο Winnicott και η 

Mahler (Γαλανάκη 2003· Παπαδόπουλος 2005).  

Το παιχνίδι αποτελεί κοινή έκφραση σε 

οικουµενικό επίπεδο και κατά τον Βρετανό 

παιδίατρο-ψυχαναλυτή Donald Winnicott 

εκδηλώνεται αρχικά στη βρεφική ηλικία µε τη 

µορφή µεταβατικών αντικειµένων και φαινοµένων. 

Από τις πρώτες µορφές του, το παιχνίδι είναι ο 

ζωτικός ‘χώρος’ όπου το παιδί διαµορφώνεται και 

αυτοπραγµατώνεται. Είναι ένας δυνητικός χώρος, 

µια περιοχή όπου η πραγµατικότητα συνορεύει µε 

τη φαντασία, και το αντικειµενικό µε το 

υποκειµενικό στοιχείο αλληλεπιδρούν. Με άλλα 

λόγια, η εξωτερική και η εσωτερική 

πραγµατικότητα του παιδιού σχετίζονται σε ένα 

χώρο, όπου το παιδί µπορεί να βρει την ισορροπία 

του, τη γαλήνη, την ανάπαυση και τη 

δηµιουργικότητά του. Το παιχνίδι είναι δηµιουργία 

και αργότερα η δηµιουργία αυτή γίνεται το έρεισµα 

που θεµελιώνει τον πολιτισµό µας µε τις τέχνες, τις 

επιστήµες, και τη φιλοσοφία (Γαλανάκη 2003). 
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Η συµπεριφορά του παιδιού την ώρα του 

παιχνιδιού αποκαλύπτει τον εσωτερικό του κόσµο, 

είναι η αναπαράσταση του κόσµου του. Σύµφωνα 

µε αυτό, το παιχνίδι µπορεί να λειτουργήσει ως 

µέσο διάγνωσης και θεραπείας. Στην 

παιγνιοθεραπεία, για παράδειγµα, δίνεται έµφαση 

στην «κάθαρση». Το παιδί ανακουφίζεται και 

απαλλάσσεται από συναισθηµατικές διαταραχές ή 

δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση 

(Παπαδόπουλος 2005). 

Μέσα στο παιχνίδι το παιδί ανακαλύπτει τον 

εαυτό του, µαθαίνει να τον αγαπά, περνάει πολλές 

ώρες χαλαρωµένο και συγκεντρωµένο (Γαλανάκη 

2003). Μαθαίνει, αρχικά, να είναι µόνο του και 

αργότερα να παίζει µε τον ενήλικο και τους 

συνοµηλίκους του. Η εξέλιξη αυτή του παιχνιδιού 

µε κάποιον άλλο είναι για το παιδί η αρχή µιας 

σειράς κοινωνικών σχέσεων, που το παιδί 

οικοδοµεί συµβάλλοντας στην κοινωνικο-

συναισθηµατική του ανάπτυξη.  

Το παιδί µε το παιχνίδι πειθαρχεί σε κανόνες. Ο 

κανόνας στο παιχνίδι είναι εσωτερικός κανόνας, 

αυτοπεριορισµός, κανόνας αυτοδιάθεσης. Αυτή η 

πειθαρχία στους κανόνες δεν είναι εύκολη στη ζωή, 

αλλά στο παιχνίδι είναι εφικτή. Έτσι το παιχνίδι 

δηµιουργεί µια ζώνη επικείµενης ανάπτυξης του 

παιδιού, σύµφωνα και µε την κοινωνικο-

πολιτισµική θεωρία του Vygotsky (Βοσνιάδου 

1997· Φρυδάκη 2007). Στη σχολική ηλικία το 

παιχνίδι γίνεται µια µορφή περιορισµένης 

δραστηριότητας και εκπληρώνει έναν ειδικό σκοπό 

στην ανάπτυξη του παιδιού. Η διδασκαλία και η 

δουλειά του σχολείου, που αποτελούν 

υποχρεωτικές δραστηριότητες, ακολουθούν ως 

εσωτερική συνέχεια του παιχνιδιού και βασίζονται 

σε κανόνες (Βοσνιάδου 1992).  

Το παιχνίδι είναι απαραίτητο σε κάθε ηλικία, 

είτε βρεφονηπιακή είτε σχολική, και η συµβολή 

του αφορά όλους τους τοµείς της ανάπτυξης του 

παιδιού. Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν την έµφυτη 

επιθυµία του παιδιού να ανακαλύπτει το φυσικό 

περιβάλλον του, να δοκιµάζει τις δυνατότητες του, 

να διαπράττει κοινωνικές σχέσεις και όλα αυτά να 

πραγµατοποιούνται µέσα από το παιχνίδι. Παρ’ όλα 

αυτά, όσον αφορά στην ελληνική πραγµατικότητα, 

δεν δίνεται ο απαραίτητος χρόνος για αυτή την 

ανάγκη των παιδιών για παιχνίδι, κίνηση και 

πειραµατισµό (∆ράκος & Μπίνιας 2009). 

Η Hanko ως µια έµπειρη παιδαγωγός και 

επιστήµονας συνδέει το παιχνίδι µε τους ήχους και 

την κίνηση – τα µέσα δηλαδή εκείνα που δίνουν 

στο παιδί ευκαιρίες για πρόσβαση και 

αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον του. Η ανάπτυξη 

της αντιληπτικής ικανότητας του παιδιού 

επιτυγχάνεται αρχικά µε την κινητοποίηση των 

αισθητηριακών του οργάνων. Έτσι, αυτή η 

ικανότητα συνδυάζεται µε την έµφυτη περιέργεια 

και το ενδιαφέρον του παιδιού, που κάθε στιγµή 

κεντρίζεται ενεργοποιώντας τις γνωστικές,  

ψυχοκινητικές και συναισθηµατικές λειτουργίες 

του. Η κίνηση, οι ήχοι και η µουσική (αλλά και η 

απουσία αυτών, µε τη σιωπή και την ακινησία) 

είναι το περιεχόµενο που αξιοποιείται µέσα από τα 

παιχνίδια που έχει επιλέξει η Hanko.  

Έχοντας, λοιπόν, γνώση της παιδαγωγικής αξίας 

του παιχνιδιού, η Hanko παρουσιάζει το πλούσιο 

υλικό εκατό µουσικοκινητικών παιχνιδιών τα οποία 

διακρίνονται σε επτά ενότητες. Κριτήριο διάκρισης 

είναι η σύνδεση του παιχνιδιού µε τον αντίστοιχο 

τοµέα ανάπτυξης του παιδιού και το παιδαγωγικό 

κέρδος που επιτυγχάνεται. Οι ενότητες που 

διαµορφώνονται µε αυτήν τη διάκριση του υλικού 

είναι: 1) ανάπτυξη ακουστικών δεξιοτήτων,           

2) ατοµική και περιβαλλοντική επίγνωση,               

3) διάκριση ήχου – ηχοχρώµατος και τονικού 

ύψους, 4) έλεγχος σωµατικής κίνησης, 5) έλεγχος 

αναπνοής, 6) δηµιουργική σκέψη και 7) χαλάρωση.  

Είναι εµφανές ότι αυτές οι επτά ενότητες ως 

σύνολο αποτελούν το σκελετό για την πολύπλευρη 

ανάπτυξη του παιδιού. Για το λόγο αυτό, ο 

παιδαγωγός που θα χρησιµοποιήσει το υλικό αυτό, 

θα αναγνωρίσει ότι η παιδαγωγική αξία των 

παιχνιδιών συνάδει µε τους στόχους της σύγχρονης 

εκπαίδευσης, που προσπαθεί να εξασφαλίσει:  ίσες 

ευκαιρίες µάθησης για όλους τους µαθητές, 

καλλιέργεια των δεξιοτήτων και ανάδειξη των 

ενδιαφερόντων τους, ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης,  φυσική και κοινωνική ανάπτυξη 

(∆.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. 2003). Ο  παιδαγωγός, 

τουλάχιστον στην ελληνική εκπαιδευτική 

κοινότητα, γνωρίζει ότι τα Αναλυτικά 

Προγράµµατα Σπουδών (Α.Π.Σ) έχουν 

διαµορφώσει τους βασικούς άξονες σχεδιασµού 

τους προσφέροντας ανάλογες εµπειρίες σε 

ψυχοκινητικό, γνωστικό και συναισθηµατικό 

επίπεδο. 

Πιο συγκεκριµένα, η κίνηση χρησιµοποιείται ως 

µέσο για την επίγνωση του σωµατικού σχήµατος, 

του χώρου και του χρόνου που αποτελούν βασικές 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του παιδιού. Ο έλεγχος της 

αναπνοής, η δυνατότητα χαλάρωσης ή 

ενεργοποίησης του σώµατος και όλα τα παραπάνω 

είναι οι βασικοί στόχοι της Ψυχοκινητικής Αγωγής 

που περιλαµβάνει κάθε εκπαίδευση µέσα σε ένα 

ενιαίο πλαίσιο σπουδών (∆ράκος & Μπίνιας 2009). 

Σύµφωνα µε τη θεωρία του Piaget, η ανάπτυξη της 

αντίληψης - είτε µε ακουστικά ερεθίσµατα είτε µε 

κιναισθητικό τρόπο - δίνει στο παιδί τη δυνατότητα 

γνώσης των πληροφοριών που λαµβάνει από το 

περιβάλλον µε την πρόσληψη, την επεξεργασία, τη 

συµµόρφωση των γνωστικών εννοιών-σχηµάτων 

σύµφωνα µε αυτές, και τέλος την προσαρµογή του 

στις απαιτήσεις του εκάστοτε περιβάλλοντος.  

Η δηµιουργικότητα αποτελεί µια κεντρική 

επιδίωξη της εκπαίδευσης σήµερα, ενώ είναι 
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βασικός στόχος της Αισθητικής Αγωγής. Η 

δηµιουργική επινόηση κατακτάται µε την 

κατάλληλη εκπαίδευση. Η Hanko µε τις απαιτήσεις 

του κάθε παιχνιδιού εξασκεί την κριτική ικανότητα, 

τη φαντασία, εξασκεί τον πειραµατισµό και την 

ικανότητα εξερεύνησης, αναγκάζει µε ευχάριστο 

τρόπο το παιδί να κάνει χρήση προηγούµενων 

εµπειριών και να τις αξιοποιεί για νέους σκοπούς, 

να επιλύει προβλήµατα.  

Η πολύχρονη εµπειρία της Hanko διαφαίνεται 

στο γεγονός ότι η ανταπόκριση στο επίπεδο 

δυσκολίας και στις απαιτήσεις των παιχνιδιών είναι 

εφικτή, πραγµατοποιήσιµη, είτε πρόκειται για 

παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είτε όχι. Η 

ειδική εκπαίδευση εξάλλου έχει ως κύριο αίτηµά 

της τη συµµετοχή όλων των παιδιών, χωρίς 

αποκλεισµό, ανεξαρτήτως των ιδιαιτεροτήτων τους 

και µε γνώµονα τις δυνατότητές τους. ∆ίνεται η 

εναλλακτική επιλογή στον παιδαγωγό να 

διαµορφώνει στόχους σύµφωνα µε τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών και 

ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα µάθησης σε 

όλους τους µαθητές προωθώντας την ενσωµάτωση 

(εκπαιδευτική και κοινωνική).  

Η Hanko αντιµετωπίζει αυτό το κεντρικό θέµα 

µε υπευθυνότητα καθιστώντας γνωστούς στον 

αναγνώστη εναλλακτικούς τρόπους και 

προσαρµογές εκεί όπου ειδικές οµάδες παιδιών 

πιθανόν δυσκολεύονται, για παράδειγµα λόγω 

χαµηλής αισθητηριακής λειτουργικότητας. Τα 

παιχνίδια λοιπόν, όπως παρουσιάζονται, 

ενηµερώνουν για τον υλικοτεχνικό εξοπλισµό ο 

οποίος αποδεικνύει τη ρεαλιστική οπτική της 

Hanko, µια και οι απαιτήσεις είναι 

προσαρµοσµένες σε πραγµατικές συνθήκες. 

Επιπροσθέτως, αναφέρεται η ηλικία στην οποία 

απευθύνονται οι στόχοι που επιτυγχάνονται και, 

όπου χρειάζεται, δίνονται εύστοχες επεξηγήσεις για 

την καλύτερη διεξαγωγή των παιχνιδιών. Η σαφής 

και πλήρης περιγραφή του κάθε παιχνιδιού καθιστά 

όλα τα παιχνίδια εφαρµόσιµα και κατανοητά όχι 

µόνο από τον παιδαγωγό, αλλά και από το γονέα ή 

όποιον ενήλικο θελήσει να τα χρησιµοποιήσει. 

∆ίνεται εξάλλου στην αρχή του βιβλίου εξήγηση 

των όρων που χρησιµοποιούνται σε όλο το βιβλίο. 

Στην εισαγωγή του βιβλίου η Hanko επισηµαίνει 

την ελευθερία που παρέχεται στον υπεύθυνο του 

παιχνιδιού να προσαρµόσει το περιεχόµενο του 

παιχνιδιού που θα επιλέξει, σύµφωνα µε το 

προσωπικό στυλ του ίδιου, αλλά και την 

πολιτιστική κουλτούρα του εργασιακού του 

πλαισίου. Τονίζει επίσης ότι το βάρος δίνεται στο 

να επιτύχει κάθε παιδί να ολοκληρώσει το παιχνίδι 

και τους στόχους που θέτει ανεξαρτήτως από τον 

ανταγωνισµό που ίσως υπάρχει ανάµεσα στους 

συµµετέχοντες. Ο ανταγωνισµός υπάρχει ως 

κίνητρο και δεν πρέπει να δηµιουργείται αίσθηση 

αποτυχίας ή κατωτερότητας. Εδώ η στάση του 

εκπαιδευτικού κρίνεται καίρια ως προς το να 

ενδυναµώσει το παιδί που πιθανόν απογοητεύεται 

και να τονίσει την πλευρά του παιχνιδιού που το 

κάνει ευχάριστο και ψυχαγωγικό.  

Η ίδια η Hanko επιχειρεί να καταστήσει αυτά τα 

παιχνίδια ένα χρήσιµο εργαλείο για τον παιδαγωγό, 

ένα σηµείο αναφοράς για την περαιτέρω 

αξιοποίησή τους µε πρόσθετες δραστηριότητες. 

Πράγµατι, µου δόθηκε η ευκαιρία στο σχολείο 

όπου εργάζοµαι να «παίξουµε» µε τους µαθητές 

κάποια παιχνίδια από αυτά. Σηµειωτέον ότι 

πρόκειται για µαθητές µε διάχυτες αναπτυξιακές 

διαταραχές αλλά και µαθητές µε χαµηλό νοητικό 

δυναµικό (για παράδειγµα µαθητές µε σύνδροµο 

Down και σύνδροµο Williams). Η σύντοµη και 

ουσιαστική περιγραφή της Hanko δίνει ελευθερία 

και δυνατότητες ευελιξίας στον παιδαγωγό. 

Κάποια, µάλιστα, παιχνίδια που 

συµπεριλαµβάνονται και ανακαλούν προσωπικές 

µου µνήµες και βιώµατα, είναι παιχνίδια 

οικουµενικά, που ενώνουν λαούς και κουλτούρες 

ανεξαρτήτως οικονοµικών, κοινωνικών και 

πολιτικών παραγόντων. 

Αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο για όλους, 

µικρούς ή µεγάλους µαθητές, χωρίς φυλετική ή 

άλλη διάκριση, για ειδικούς παιδαγωγούς, για 

µουσικούς αλλά και για γονείς, για το σχολείο ή για 

κάθε χώρο που απευθύνεται σε  παιδιά. 
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