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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με σκοπό να εντοπιστεί η συμβολή των

υπαίθριων χώρων παιχνιδιού τόσο στη σωματική όσο και στη γνωστική, κοινωνική,

ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και στην εξέλιξη του ως

ενήλικας. Παράλληλα, μελετήθηκαν οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός των

υπαίθριων χώρων παιχνιδιού καθώς και οι κίνδυνοι που εντοπίζονται εκεί.

Για τη συγκέντρωση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της

βιβλιογραφικής ανασκόπησης και έγινε αναζήτηση των δημοσιευμένων ερευνών

τόσο μέσω βιβλιοθηκών όσο και με σχετική αναζήτηση στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα

συγκεντρώθηκαν και οργανώθηκαν σε θεματικές ενότητες ώστε να μελετηθούν και

να βγουν τα αντίστοιχα συμπεράσματα και να γίνουν κάποιες προτάσεις για

μελλοντικές έρευνες.

Τα κυριότερα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού

συμβάλλουν σημαντικά στη σωματική, διανοητική, συναισθηματική και ψυχική

ανάπτυξη του παιδιού καθώς και στην κοινωνικοποίησή του. Προάγουν τη φυσική

άσκηση, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία, τη γνωστική

ανάπτυξη, τη συναισθηματική και ψυχική ανάπτυξη και πρωτοβουλία, την

επικοινωνία με τα άλλα παιδιά και την κοινωνική επιβεβαίωση και συνεργασία, την

αυτονομία, την αίσθηση ευθύνης καθώς και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Τέλος, η επαφή τους με το φυσικό κόσμο τονώνει τις περιβαλλοντικές τους ανησυχίες

και ενισχύει την περιβαλλOVΤΙκή τους συνείδηση.

Λέξεις κλειδιά: παιχνίδι, υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού, παιχνιδοκατασκευές, σωματική

ανάπτυξη, γνωστική ανάπτυξη, κοινωνική ανάπτυξη, συναισθηματική ανάπτυξη,

ψυχική ανάπτυξη
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Το παιχνίδι αποτελεί έκφραση, αλλά και προϋπόθεση για την ανάπτυξη του

παιδιού, ενώ, παράλληλα, έχει όλες τις δυνατότητες ενός εργαλείου μάθησης, χάρη

στις οποίες αναδεικνύεται σε φυσικό παιδαγωγικό μέσο. Στο πλαίσιο αυτής της

πολυδιάστατης ποιότητας του παιχνιδιού, αναπτύσσεται μια σχέση αλληλεξάρτησης

ανάμεσα στις διαδικασίες ανάπτυξης του παιδιού και μάθησης, αφενός, και το

περιβάλλον, κοινωνικό, πολιτιστικό και υλικό, αφετέρου. Ο χώρος μέσα στον οποίο

το παιδί εκφράζεται, αλληλεπιδρά και μαθαίνει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού

αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο δραστηριοτήτων ενώ η σχέση του μ' αυτόν

αναδεικνύεται σε ένα σημείο αναφοράς γύρω από το οποίο αρθρώνονται το παιχνίδι

και οι διαδικασίες με τις οποίες συνδέεται (Μπότσογλου, 2010).

Όταν αναφερόμαστε στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού εννοούμε είτε τους

δημόσιους υπαίθριους χώρους που είναι ειδικά σχεδιασμένοι και οργανωμένοι ώστε

να εξυπηρετούν τις ανάγκες του παιδιού για παιχνίδι και αναψυχή, είτε τους

ανοιχτούς κι ελεύθερους χώρους όπου το παιδί μπορεί να δράσει ατομικά ή ομαδικά.

Οι υπαίθριοι αυτοί χώροι παιχνιδιού αποτελούν ένα περιβάλλον στο οποίο το παιδί

εξελίσσεται, βιώνει το χώρο γύρω του και αλληλεπιδρά μ' αυτόν, αναπτύσσοντας

ταυτόχρονα τη φαντασία του και τη δημιουργικότητά του.

Οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού μπορούν να αποτελέσουν ένα πλούσιο περιβάλλον

μάθησης προσφέροντας στα παιδιά πρωτογενείς εμπειρίες μέσα από διάφορες

δραστηριότητες παιχνιδιού (Μπότσογλου, 2010). Παρέχουν στα παιδιά ευκαιρίες να

εξερευνήσουν νέες ιδέες, να δοκιμάσουν τις δεξιότητές τους, να εξερευνήσουν το

περιβάλλον τους ανάλογα με τα επίπεδα ανάπτυξής τους και τα ενδιαφέροντά τους

και να επιδιώξουν προκλήσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε άλλα

περιβάλλοντα (Hendy, 2000). Οι Isenberg & Quisenbeπy (2002) υποστηρίζουν ότι

πρέπει να παρέχουμε τα κατάλληλα, οργανωμένα υπαίθρια περιβάλλοντα παιχνιδιού

επειδή το υπαίθριο παιχνίδι παρέχει πολλά οφέλη για τα παιδιά.

Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση εξετάζει την υπάρχουσα έρευνα σχετικά

με τους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού και το παιδί και αναδεικνύει τη συμβολή

αυτών των χώρων στη σωματική, γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική και ψυχική

ανάπτυξη του παιδιού έτσι όπως την έχουν καταγράψει και παρουσιάσει οι ερευνητές,

μελετώντας παράλληλα και τις προδιαγραφές και το σχεδιασμό των υπαίθριων χώρων
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παιχνιδιού καθώς και τους κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν σ' αυτούς τους

χώρους.

Αρχικά αναλύονται οι ΈWOιες σχετικά με το παιχνίδι, τους υπαίθριους χώρους και

τους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού. Στη συνέχεια αναφέρονται τα χαρακτηριστικά

των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού και παρουσιάζονται οι κίνδυνοι που μπορεί να

αντιμετωπίσουν τα παιδιά σ' αυτούς. Κατόπιν παρουσιάζονται σε ξεχωριστές

ενότητες οι έρευνες που σχετίζονται με τη συμβολή των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού

στην ανάπτυξη του παιδιού, δηλαδή στη σωματική, γνωστική, κοινωνική, ψυχική και

συναισθηματική ανάπτυξή του, καθώς και το πώς οι χώροι αυτοί μπορούν να

επηρεάσουν την ενήλικη ζωή του. Ακολουθεί η συζήτηση στην οποία γίνεται μια

σύνθεση και ανάλυση της βιβλΙαΥραφίας που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της

εκπόνησης της εργασίας και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που

απορρέουν απ' τη μελέτη καθώς και κάποιες προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
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2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕγΝΑΣ

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθεί και να διερευvηθε~

μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η συμβολή των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού

στη σωματική, γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική και ψυχική ανάπτυξη του

παιδιού, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα χαρακτηριστικά και το σχεδιασμό τους

αλλά και τους κινδύνους που μπορεί να κρύβουν. Γίνεται επιπλέον προσπάθεια να

αναδειχθεί το αν και πως ο χρόνος που τα παιδιά περνούν σ' αυτούς τους χώρους

μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη και συμπεριφορά τους ως ενήλικες. Ένας επιπλέον

σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εντοπισθούν τα κενά που ενδεχομένως να

υπάρχουν στις έρευνες που έχουν γίνει ως τώρα ώστε να παρουσιαστούν προτάσεις

για μελλοντική έρευνα.
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3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για τη συγκέντρωση των δεδομένων της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε η

μέθοδος της βιβλΙσΥραφικής ανασκόπησης ώστε να παρουσιαστούν με δομημένο

τρόπο τα πορίσματα της μελέτης. Για την εύστοχη πραγματοποίηση της μεθοδολσΥίας

της έρευνας έγινε αναζήτηση των δημοσιευμένων εργασιών σχετικά με το θέμα της

έρευνας τόσο μέσω βιβλιοθηκών, και κυρίως μέσω της βιβλιοθήκης του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όσο και με σχετική αναζήτηση κατάλληλων

επιστημονικών άρθρων, μελετών και ερευνών στο διαδίκτυο, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη

σημασία στη βιβλΙσΥραφία των τελευταίων ετών.

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν οργανώθηκαν σε θεματικές ενότητες,

μελετήθηκαν, αναλύθηκαν, σχολιάστηκαν και αξιολσΥήθηκαν ώστε να βγουν τα

επιδιωκόμενα συμπεράσματα ενώ παράλληλα έγινε προσπάθεια ώστε στη συζήτηση

και στη διεξαγωγή συμπερασμάτων να γίνει μια σύνθεση της βιβλιογραφικής

ανασκόπησης ώστε να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν τη

συμβολή των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού, καθώς επίσης

να επισημανθούν τα πεδία αμφισβήτησης, να εντοπισθούν τα ερευνητικά κενά, να

αναγνωρισθούν τα σημεία που χρίζουν μελλοντικής έρευνας και να παρουσιαστούν

κάποιες προτάσεις.
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4 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

4.1 Παιχνίδι

Σύμφωνα με τον Sutton-Smith (1997), παρόλο που όλοι ξέρουμε τι είναι παιχνίδι,

όταν καλούμαστε να το προσδιορίσουμε θεωρητικά, συχνά βρισκόμαστε σε

αμηχανία. Το παιχνίδι επιλέγεται αυθόρμητα, κατευθύνεται από τον παίκτη, κινείται

μέσα από το ένστικτο και εμπλέκει το παιδί ενεργά (Best Play, 2001) ενώ παράλληλα

είναι ένα ουσιαστικό και αναπόσπαστο κομμάτι της υγιούς ανάπτυξής του (Isenberg

& Quisenberry, 2002). Μπορεί να είναι σοβαρό ή αστείο και μέσα απ' αυτό τα παιδιά

εξερευνούν τον κοινωνικό, τον υλικό και το φανταστικό κόσμο και η σχέση τους μ'

αυτόν διαμορφώνεται μέσα από μια σειρά απαντήσεων στις προκλήσεις που

αντιμετωπίζουν. «Το παιχνίδι παίρνει πολλές μορφές αλλά στην καρδιά του

παιχνιδιού βρίσκεται η ευχαρίστηση, που αποτελεί σημαντικό παράγοντα μάθησης»

(perry, 2001, 24), ενώ χαρακτηρίζεται από μια πολυμορφία που συναρτάται με τον

τρόπο οργάνωσης, το περιεχόμενό του και το σκοπό του (Δαράκη, 1979).

Σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Οργάνωσης για το Παιχνίδι (ΙΡΑ, 2002), το

παιχνίδι αποτελεί έκφραση και επικοινωνία συνδυάζοντας παράλληλα τη σκέψη και

τη δράση, προσφέρει ικανοποίηση, είναι ενστικτώδες, αυθόρμητο και εθελοντικό και

βοηθάει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, γνωστικά, συναισθηματικά και

KOινωVΙKά. Θεωρείται μια από τις βασικότερες δραστηριότητες του παιδιού και είναι

προϋπόθεση αλλά και δυναμικός παράγοντας για τη διαδικασία ανάπτυξής του. Η

καθημερινή του παρουσία είναι τόσο γεVΙKευμένη, ώστε να μελετάται πια ως μορφή

οργάνωσης της ίδιας της ζωής του παιδιού (Τσιαντζή, 1996).

Επmλέον, το παιχνίδι είναι ένα μέσο για να μάθει κάποιος να ζει κι όχι ένας τρόπος

για να περνάει την ώρα του και παρόλο που είναι συνδεδεμένο με την παιδική ηλικία,

τα σημαντικά οφέλη του είναι χρήσιμα καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή μας. Η Baptiste

(1995) αναφέρει ότι το παιχνίδι δεν έχει όριο ηλικίας, οι δραστηριότητες παιχνιδιού

προσφέρουν εκτόνωση, μειώνουν το στρες και αυξάνουν την αυτοπεποίθηση και ότι

«Το παιχνίδι είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι όλων των ηλικιών και

πολιτισμών ανακαλύπτουν, δημιουργούν και επικοινωνούν». Είναι σημαντικό να

αναφερθεί ότι στο Βερολίνο, δημιουργήθηκε ο πρώτος υπαίθριος χώρος παιχνιδιού

για άτομα τρίτης ηλικίας με σκοπό να μπορούν να παίζουν, να διασκεδάζουν και να

αθλούνται (Boyes, 2007 Όπως αναφέρεται στο Μπότσογλου 2010 στη σελ. 22). Ο

Huizinga (1980, 34-35) αναφέρει πως το παιχνίδι «Είναι μια ελεύθερη πράξη,
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βιωμένη ως φανταστική, που βρίσκεται έξω από τα συνηθισμένα. Παρ' ό'λα αυτά,

είναι ικανή να απορροφήσει τελείως αυτόν που παίζει. Είναι μια δραστηριότητα

απογυμνωμένη από κάθε υλικό συμφέρον και χρησιμότητα. Πραγματοποιείται μέσα

σε σαφή σταθερά όρια τόπου και χρόνου. Αναπτύσσεται σύμφωνα με δεδομένους

κανόνες και διαμορφώνει ομαδικές σχέσεις, οι οποίες περιβάλλονται από μυστήριο ή

υΠαΥραμμίζουν με μεταμφιέσεις τον παράδοξο χαρακτήρα τους ως προς τον

συνηθισμένο κόσμο.»

Στον ορισμό του Huizinga στηρίχθηκε και ο Caillois (1991) ο οποίος υποστήριξε

ότι το παιχνίδι:

• Είναι μια δραστηριότητα ελεύθερη, που χάνει το χαρακτήρα της αν υπάρχει

μορφή υποχρέωσης για τον παίκτη, δηλαδή στηρίζεται στην αυθόρμητη

συμμετοχή του παιδιού.

• Έχει δικό του χώρο και χρόνο, που το διαχωρίζουν από τις υπόλοιπες

δραστηριότητες.

• Είναι απρόβλεπτο ως προς την εξέλιξη και την κατάληξή του, επειδή

βασίζεται, ως ένα βαθμό, στην ελευθερία του παιδιού να εφευρίσκει και να

διαμορφώνει τη συνέχεια του παιχνιδιού του.

• Δεν είναι παραγωγικό, με την οικονομική ή / και την υλική έννοια του όρου.

• Υπακούει σε συνθήκες και κανόνες που επιβάλλουν προσωρινά νέους

«νόμους», τους νόμους που ισχύουν στο παιχνίδι.

• Βρίσκεται στον κόσμο του φανταστικού, συνδεδεμένο με μια «παράλληλη

πραγματικότητα» ή με τελείως εξωπραγματικά στοιχεία.

Όπως φαίνεται παραπάνω τόσο ο Huizinga (1980) όσο και ο Caillois (1991)

τονίζουν ότι σημαντικό χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι η αυθόρμητη συμμετοχή

του παίκτη σ' αυτό. Ωστόσο, όπως αναφέρει και η ΜπότσαΥλου (2010) το παιχνίδι

διέπεται και από την παρουσία κανόνων οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την

πραγματοποίησή του. Οι κανόνες του παιχνιδιού μπορούν είτε να αποτελούν μέρος

της δραστηριότητας αυτής είτε να υποδεικνύονται έμμεσα από τα δεδομένα του

χώρου και των στοιχείων του. Σε κάποια παιχνίδια οι κανόνες είναι δοσμένοι μέσα

από τη δομή του παιχνιδιού και είναι ικανοί να προσδιορίζουν κινήσεις, μετακινήσεις,

τη σειρά του παίκτη, πολλές φορές ακόμη και τον αριθμό των παιδιών που

συμμετέχουν σ' αυτά. Σε άλλες περιπτώσεις, οι κανόνες ενός παιχνιδιού επιλέγονται

και χρησιμοποιούνται από τα ίδια τα παιδιά που συμμετέχουν σ' αυτό. Ο Wallon
8



(1977) υποστηρίζει ότι οι κανόνες είναι το στοιχείο λειτουργίας που τροφοδοτεί τη

διαδικασία και το περιεχόμενο του παιχνιδιού ενώ παράλληλα δημιουργούν κίνητρα,

θέτοντας στόχους που τα παιδιά καλούνται να κατακτήσουν. Απ' την άλλη όμως οι

ίδιοι αυτοί κανόνες προκαλούν δυσκολίες μέσα από τους περιορισμούς που

συναρτώνται με τον τρόπο λειτουργίας του παιχνιδιού τον οποίο επιβάλλουν.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του παιχνιδιού είναι το γεγονός ότι το παιδί

τροφοδοτεί τη δραστηριότητα του παιχνιδιού με νέα στοιχεία που προέρχονται από

την ανάμειξη στοιχείων της αντικειμενικής πραγματικότητας με στοιχεία της

φαντασίας του. Το παιδί δίνει φανταστικά στοιχεία και συμβολισμούς σ' αυτά και

τους αλλάζει τη χρήση, το συγκεκριμένο ρόλο και τη σημασία που έχουν μέσα στο

περιβάλλον. Έτσι ο χώρος αποτελεί το υλικό στήριγμα ανάπτυξης του παιχνιδιού,

ενώ ταυτόχρονα το παιχνίδι επηρεάζει τις μορφές και τους στόχους παρέμβασης στο

χώρο, που συνήθως εκφράζονται με διαδικασίες προσωρινής και άτυπης

αναδιοργάνωσης του υλικού περιβάλλοντος (Γερμανός, 1993α, 1993β, 2002). Ο

Wallon (1977 Όπως αναφέρεται στο Μπότσογλου, 2010, σελ. 25) αναφέρει ότι «Στον

κόσμο του παιχνιδιού, τα δεδομένα χώρου φορτίζονται με συμβολικές μορφές και

περιεχόμενα και αποκτούν ιδιόμορφους ρόλους και χρήσεις, στηρίζοντας τις

δραστηριότητες επικοινωνίας που αναπτύσσονται». Αλλά κι ο Caillois (1991)

υποστηρίζει ότι ενώ το παιχνίδι έχει δικό του χώρο και χρόνο, τελικά βρίσκεται στον

κόσμο του φανταστικού συνδεδεμένο με μια παράλληλη πραγματικότητα ή με

τελείως εξωπραγματικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τους Piaget και Inhelder (1975) το παιχνίδι ως προς το περιεχόμενό

του διακρίνεται στο λειτουργικό παιχνίδι, στο συμβολικό παιχνίδι και το παιχνίδι

ρόλων, στο παιχνίδι με κανόνες, και στο παιχνίδι κατασκευών, ενώ ο Wallon (1977)

αναφέρει το λειτουργικό παιχνίδι, το παιχνίδι φαντασίας, το παιχνίδι πρόσληψης και

το παιχνίδι κατασκευών.

4.2 Υπαίθριοιχώροι

Σύμφωνα με τον Pretty (2007) η έννοια του «υπαίθριου» συμπεριλαμβάνει τόσο

τους δημόσιους όσο και τους ιδιωτικούς εξωτερικούς χώρους, ενώ πολύ συχνά

περιλαμβάνει σε κάποιο βαθμό και το «φυσικό» χώρο όπου οι άνθρωποι μπορούν να

αλληλεπιδράσουν με τη φύση σ' ένα περιβάλλον κατασκευασμένο από τον άνθρωπο,

όπως για παράδειγμα τα πάρκα αναψυχής και οι δημόσιοι κήποι, ή σε λιγότερο

9



διαχειρίσιμο απ' τον άνθρωπο χώρο όπως η εξοχή, ένα δασύλλιο, μια παραλία ή μια

ορεινή περιοχή.

Ως «ελεύθεροι ανοιχτοί χώροι» χαρακτηρίζονται οι χώροι που είναι πρόσφοροι για

μικρότερες ή μεγαλύτερες «υπαίθριες εγκαταστάσεις στη διάθεση του αστικού

πληθυσμού, μέσα ή σε άμεση επαφή με την πόλη» (Gautier, 1975, Όπως αναφέρεται

στο Διαμαντοπούλου, 2007, σελ. 5) και αποτελούν χώρους συλλογικούς, δημόσιας

δραστηριότητας και χώρους επικοινωνίας. Οι χώροι αυτοί ταξινομήθηκαν κατά

κατηγορίες ανάλογα με το ρόλο που προορίζονταν να παίξουν, τη συχνότητα χρήσης

τους, τη χωρητικότητα, την επιφάνεια ή το μέγεθος τους, την περιοχή εξυπηρέτησης

(κατοικία, γειτονιά, συνοικία, πόλη) και την ακτίνα επιρροής τους (Ανανιάδου

Τζημοπούλου, 1992). Δίνουν τη δυνατότητα στα άτομα να συμμετέχουν ενεργητικά,

με ένα τρόπο που συχνά τους απαγορεύεται στους κλειστούς και ελεγχόμενους

χώρους. Επιτρέπουν στα άτομα να επιλέξουν και να ακολουθήσουν τις προτιμήσεις

τους με ένα ελάχιστο κοινωνικό ή οικονομικό καταναγκασμό. Βοηθούν στην

κατανόηση του περιβάλλοντος και τον προσανατολισμό μέσα στην πόλη ενώ

επιτρέπουν την αίσθηση του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος και προσφέρουν τη

δυνατότητα επαφής με στοιχεία της φύσης. Τέλος, σε επίπεδο καθαρής φυσιολογίας,

συμβάλλουν στην εξυγίανση του αστικού περιβάλλοντος (Ανανιάδου-Τζημοπούλου,

1992).

Οι προδιαγραφές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων στην Ελλάδα

κατηγοριοποιούν τους υπαίθριους δημόσιους χώρους κατά λειτουργίες ως εξής

(Καραγιάννη & Καρυώτη, 2003):

α) Στο οδικό σύστημα που περιλαμβάνει οδούς κυκλοφορίας με το οδόστρωμα, τα

πεζοδρόμια τους με όλα τα στοιχεία (δομικά και φύτευσης) που τα αποτελούν και

τους πεζοδρόμους.

β) Στο αμιγές πράσινο αναψυχής-περιπάτου όπου διακρίνονται οι εξής κατηγορίες

πάρκων: το πάρκο γειτονιάς, το πάρκο συνοικίας, το πάρκο πόλης, το πράσινο για

μόνωση, άλλους ελεύθερους χώρους που απαρτίζονται από τις παιδικές γωνιές, τους

παιδότοπους και τα ελεύθερα γήπεδα.
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4.3 Υπαίθριοιχώροιπαιχνιδιού

Υπάρχουν δύο είδη υπαίθριων χώρων παιχνιδιού: ο ανοικτός, φυσικός χώρος και ο

κατασκευασμένος απ' τον άνθρωπο χώρος. Ο φυσικός χώρος σε σύγκριση με τον

κατασκευασμένο αJ..λά και με το πιο άγριο και απρόσιτο περιβάλλον προσφέρει

περισσότερα αισθητηριακά ερεθίσματα και μεγαλύτερη ποικιλία φυσικών

χαρακτηριστικών που ωθούν το παιδί στο παιχνίδι. Ωστόσο, και οι υπαίθριοι χώροι

παιχνιδιού στους οποίους έχει παρέμβει ο άνθρωπος μπορούν να προσφέρουνης ίδιες

δυνατότητες εάν σχεδιαστούνπροσεκτικά (parsons, 2011).

Στην Ευρώπη οι πρώτοι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού δεν διέθεταν

παιχνιδοκατασκευές αλλά ήταν απλά ανοικτοί χώροι όπου τα παιδιά μπορούσαν να

τρέξουν και να παίξουν με τη μπάλα. Αργότερα προστέθηκαν κούνιες και τραμπάλες

και στη συνέχεια προστέθηκε κι άλλος εξοπλισμός όπως η αμμοδόχος, η σφαίρα, το

καρουζέλ, η γέφυρα κλπ. (Μπότσογλου, 2010).

Στην Ελλάδα οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού είναι γνωστοί ως παιδικές χαρές και

συνήθως βρίσκονται σε κάποιο μεγάλο πάρκο, σε κεντρικά σημεία των χωριών, μέσα

σε αυλές σχολείων αλλά και αυτόνομες σε κάθε γειτονιά (Μπότσογλου, 2010). Είναι

σημαντικό να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα σε Φύλλο της Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 931/18.5.2009) στο άρθρο 6, παράγραφος Γ, για τα παιδιά

με ειδικές ανάγκες αναφέρεται «σε κάθε παιδική χαρά να προβλέπεται μία θέση

τουλάχιστον χρήση ΑμΕΑ ανά 10 τουλάχιστον θέσεις χρηστών, με τις κατάλληλες

προσβάσεις και διατάξεις ασφαλούς χρήσης κάθε οργάνου σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές (ASTM κ.λπ.). Σε

διαφορετική περίπτωση θα πρέπει οπωσδήποτε να προβλέπονται θέσεις ΑμΕΑ στο

σύνολο των θέσεων χρηστών όλων των παιδικών χώρων της περιφέρειας του Δήμου

ή Κοινότητας».

Ο Davis (2005) αναφέρει ότι στην ανάπτυξη των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού

υπήρξαν διάφορες περίοδοι όπως

α) Η «Περίοδος της Φυλακής» στα τέλη του 1800 και στην αρχή του 1900 όταν ο

χώρος του παιχνιδότοπου ήταν πολύ μικρός και δεν υπήρχε τίποτα εκεί που να

προσελκύει τα παιδιά,

β) η «Περίοδος του Σιδήρου», γύρω στα 1910, όταν ο χάλυβας και το σίδερο

αποτελούσαν το βασικό υλικό των παιχνιδοκατασκευών με τους ανάλογους

κινδύνους και συνέπειες που αυτό το υλικό είχε,
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γ) η «Περίοδος της Καινοτομίας», απ' το 1950 έως το 1960, όπου επικρατούσε η

φαντασία και η καινοτομία στο σχεδιασμό των παιχνιδοκατασκευών, και

δ) η «Μοντέρνα Εποχή», κατά τη δεκαετία 1970 και στις αρχές του 1980, όταν

δίνονταν μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των παιδιών και που χαρακτηρίζονταν από

μεγάλη ποικιλία στις παιχνιδοκατασκευές.

Η σημερινή περίοδος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «Φιλική προς τη Φύση

Περίοδος» αφού τα υλικά των παιχνιδοκατασκευών είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους

ανακυκλωμένα, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ύπαρξη φυσικών στοιχείων, ενώ στα

παιδιά παρέχεται η δυνατότητα να ανακαλύψουν τους δικούς τους τρόπους να

παίζουν βασιζόμενα στις επιθυμίες τους και στο ένστικτό τους (ΜπότσοΥλου, 2010).

Οι παιχνιδοκατασκευές στους χώρους παιχνιδιού παρέχουν πολλαπλά οφέλη στα

παιδιά όπως το ότι διεγείρουν τις αισθήσεις τους, προάγουν την περιέργειά τους και

τη φυσική τους ενέργεια, παρέχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη διαπροσωπικών και

KOινωVΙKών σχέσεων και αναπτύσσουν τις γνωστικές τους ικανότητες (Tang, 2001).
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5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Σύμφωνα με τον Naylor (1985) οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού διαθέτουν ένα μη

στατικό περιβάλλον, με εποχιακές αλλαγές στη χλωρίδα, την πανίδα και τον καιρό

και επιτρέπουν ποικίλες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Άλλα σημαντικά

χαρακτηριστικά τους, σε σχέση με τους εσωτερικούς χώρους παιχνιδιού, είναι η

ύπαρξη μεγαλύτερου χώρου, η ελευθερία κινήσεων των παιδιών (Χρυσικού, 2009), η

ύπαρξη παιχνιδοκατασκευών (Μπότσογλου, 1997) καθώς και ο διαφορετικός τύπος

εξοπλισμού και υλικών που μπορεί να παρασχεθεί σ' αυτούς (Χρυσικού, 2009).

Στα τέλη του 19
0υ

αιώνα και στις αρχές του 20
0υ

υπήρχαν παιχνιδοκατασκευές

κατασκευασμένες από ξύλο όπως οι κούνιες οι τραμπάλες και οι σκάλες (GambIe,

2006). Αυτοί οι πρώτοι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού λειτουργούσαν ως κεντρικά

σημεία στις γειτονιές και ήταν σχεδιασμένοι έτσι ώστε τα παιδιά μη προνομιούχων

οικογενειών να μπορούν να αποκτούν κάποια εμπειρία απ' τα πρότυπα της υψηλής

κοινωνίας της ανώτερης τάξης σε μια προσπάθεια να τα διδάξουν «κοινωνική ηθική»

μέσα από επιβλεπόμενες προγραμματισμένες δραστηριότητες. Έτσι δημιουργήθηκαν

πολλοί υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού ως απάντηση στους νόμους που αφορούσαν το

εργαζόμενο (παιδιά που τα έβαζαν από πολύ μικρή ηλικία να δουλεύουν-εργάζονται

γι' αυτό δημιουργούσαν χώρους παιχνιδιού για την εκτόνωση τους) παιδί και οι

οποίοι περιόριζαν το χρόνο που το παιδί θα μπορούσε να εργάζεται, το είδος της

εργασίας που θα μπορούσε να κάνει, και έθεταν επίσης περιορισμούς που αφορούσαν

την ηλικία του παιδιού. Αυτοί οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού αποτελούσαν μια

προσπάθεια να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των παιδιών μέσα στην πόλη καθώς

και η συμπεριφορά των παιδιών από κατώτερης τάξης οικογένειες (Parsons, 2011).

Η Μπότσογλου (2010) αναφέρει ότι υπάρχουν τα ακόλουθα είδη υπαίθριων χώρων

παιχνιδιού: οι άτυποι ή περιστασιακοί χώροι παιχνιδιού όπως είναι οι μικροί ήσυχοι

δρόμοι και οι αλάνες, οι παιχνιδότοποι της γειτονιάς, χώροι παιχνιδιού μικρών

παιδιών δίπλα στο σπίτι, τα πάρκα παιχνιδιού τα οποία είναι χώροι ενταγμένοι μέσα

σε δημόσια πάρκα και προσφέρουν δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων

παιχνιδιού, τα θεματικά πάρκα τα οποία βασίζονται σε κάποιο θέμα και είναι

σχεδιασμένα ώστε να μη χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση, καθώς και οι

ολοκληρωμένοι παιχνιδότοποι που συνδυάζουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά του
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παιχνιδότοπου περιπέτειας και τα καλύτερα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών

παιχνιδότοπων.

Στη διεθνή βιβλιογραφία η κατηγοριοποίηση των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού

γίνεται συνήθως ανάλογα με το μέγεθος, την τοποθεσία ή τον εξοπλισμό τους, κι ένας

διαχωρισμός που συνήθως γίνεται είναι αυτός ανάμεσα στους παραδοσιακούς χώρους

και τους χώρους περιπέτειας (Μπότσογλου, 201 Ο).

Οι παραδοσιακοί υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού διαθέτουν παιχνιδοκατασκευές όπως

τραμπάλες, κούνιες ή τσουλήθρες, καλύπτονται από σκληρές επιφάνειες, και

προορίζονται για παιχνίδι σωματικής άσκησης που συνήθως δεν επιβλέπεται από

ενήλικες (Barbour, 1999). Οι παιχνιδοκατασκευές σ' αυτούς τους χώρους έγιναν

δημοφιλείς γιατί τα παιδιά μπορούσαν να κινηθούν και να παίξουν μέσα σ' ένα μικρό

χώρο, ενώ παράλληλα οι κατασκευαστές των παιχνιδότοπων μπορούσαν να τους

εξοπλίσουν παραγγέλνοντας συγκεκριμένες παιχνιδοκατασκευές απ' τους

καταλόγους χωρίς να ξοδέψουν χρήματα απασχολώντας έναν σχεδιαστή σε

περίπτωση που δεν ήθελαν να εξερευνήσουν περισσότερο δημιουργικούς τρόπους

παιχνιδιού (Εήksen, 1985).

Όσον αφορά στους παιχνιδότοπους περιπέτειας, ο Moore (1992) αναφέρει ότι

αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές κατηγορίες υπαίθριου περιβάλλοντος για

παιδιά το οποίο μπορεί να στηρίξει τη συνολική ανάπτυξή τους, και στο οποίο δεν

υπάρχει εγκατεστημένος κατασκευασμένος εξοπλισμός, αλλά ευέλικτα υλικά όπως

τούβλα, ξύλα, σωλήνες ή άλλα «άχρηστα» αντικείμενα τα οποία τα παιδιά μπορούν

ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν στο παιχνίδι τους (ΜπότσοΥλου, 2010). Σύμφωνα με

τον ορισμό της Εθνικής Ένωσης Παιχνιδότοπων της Μεγάλης Βρετανίας (National

Playing Fields Association, NPFΑ), γνωστής από το 2007 ως Fields ίn Trust (Fn), οι

παιχνιδότοποιπεριπέτειας«Είναι ένα μέρος όπου παιδιά όλων των ηλικιών, κάτω από

φιλική επίβλεψη, μπορούν ελεύθερανα κάνουν πολλά πράγματαπου δεν τους δίνεται

η ευκαιρία συνήθως να κάνουν στην πολυπληθή κοινωνία της πόλης όπως, για

παράδειγμα, να χτίζουν καλύβες, τοίχους, φρούρια, φωλιές, σπίτια πάνω στα δέντρα,

να ανάβουν φωτιές, να σκαρφαλώνουν στα δέντρα, να σκάβουν, να κάνουν

κατασκήνωση, να μαγειρεύουν, ακόμα να έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με

την κηπουρική και τη φροντίδα των ζώων. Επίσης, προσφέρουν στα παιδιά τη

δυνατότητα να παίζουν ομαδικά παιχνίδια, να ζωγραφίζουν, να διαβάζουν, ή ακόμη

και να μην κάνουν τίποτε. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένα μέρος όπου τα παιδιά απλά
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θα συναντιούνται και θα κουβεντιάζουν ελεύθερα, σε μια ήρεμη ατμόσφαιρα. Δεν θα

είναι υποχρεωμένα να πληρώσουν για να μπουν, ούτε να ενταχθούν σαν μέλη - απλά

να έρχονται στον παιχνιδότοπο όποτε νιώθουν ότι τους αρέσει» (Εήksen, 1985, 24).

Ωστόσο, οι παιχνιδότοποι περιπέτειας δεν βρήκαν πρόσφορο έδαφος στην Αμερική

αφού οι γονείς ήταν απρόθυμοι να δεχτούν τα χαρακτηριστικά τους ενώ ο κρατικός

μηχανισμός αδυνατούσε να τους υποστηρίξει (Εήksen, 1985). Ο Γερμανός (1993)

αναφέρει ότι οι παιχνιδότοποι περιπέτειας εγκαταλείφθηκαν και εξαιτίας της ανόδου

της αξίας των οικοπέδων τα οποία αξιοποιήθηκαν οικονομικά αντί να παραχωρηθούν

στα παιδιά, καθώς επίσης και επειδή οι φορείς χρηματοδότησης θεωρούσαν το

κόστος του πειράματος πολύ υψηλό, αλλά και επειδή οι υπεύθυνοι δεν κατάφερναν

πάντοτε να ελέγξουν την κοινωνική και πολιτισμική δυναμική που αναπτύσσονταν σ'

αυτά τα περιβάλλοντα που μερικές φορές οδηγούσε σε εντάσεις και συγκρούσεις.

Σήμερα στην Ευρώπη υπάρχουν περίπου 1000 παιχνιδότοποι περιπέτειας, απ' τους

οποίους οι περισσότεροι βρίσκονται στη Γερμανία, στην Αγγλία, την Ολλανδία, τη

Γαλλία και τη Δανία. Στη Γερμανία υπάρχουν πάνω από 400 παιχνιδότοποι

περιπέτειας (Solomon, 2005), στη Σουηδία τέσσερις (ΙΡΑ, 2007) και στις Ηνωμένες

Πολιτείες δύο (Aήeff, 2007).

Η παιδαγωγική ποιότητα των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού είναι άρρηκτα

συνδεδεμένη με την ποιότητα της διαδικασίας του παιχνιδιού και σύμφωνα με τους

Heseltine και Holborn (1987) συναρτάται με τα ακόλουθα κριτήρια:

• Το χρόνο: Όσο μεγαλύτερη χρονική διάρκεια έχει μια δραστηριότητα

παιχνιδιού και όσο περισσότερο κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον του παιδιού

τόσο μεγαλύτερη αξία παιχνιδιού έχει.

• Την ευελιξία: Όσο μεγαλύτερη δυνατότητα έχει ο παιχνιδότοπος και ο

εξοπλισμός του να αλλάζει τόσο περισσότερες δυνατότητες προσφέρει στα

παιδιά και τόσο μεγαλύτερη αξία παιχνιδιού έχει.

• Την εγγύτητα: Όσο πιο κοντά είναι ο παιχνιδότοπος στο παιδί τόσο

μεγαλύτερη είναι η παιδαγωγική του ποιότητα.

• Τις προκλήσεις Το επίπεδο των προκλήσεων που προσφέρονται στα παιδιά

είναι συνάρτηση των δυνατοτήτων που τους παρέχει ο παιχνιδότοπος.

• Την καταλληλότητα: Είναι σημαντικό ο παιχνιδότοπος να μπορεί ταυτόχρονα

να προσφέρει δυνατότητες για δραστηριότητες παιχνιδιού σε παιδιά που

έχουν διαφορετική ηλικία και διαφορετικές ανάγκες.
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• Τη συνεργασία: Είναι σημαντικό ο παιχνιδότοπος να παρέχει ευκαιρίες για

συνεργατικό και ομαδικό παιχνίδι

Οι Bixler και Floyd (1997, 448) ισχυρίζονται ότι «οι φυσικές περιοχές μπορεί να

είναι άβολα μέρη για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι συνηθισμένοι σε κτίρια με

ελεγχόμενο περιβάλλον». Γι αυτό οι κατασκευασμένοι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού

μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά την ασφάλεια που μπορεί να χρειάζονται για να

απολαύσουν το παιχνίδι στον εξωτερικό χώρο. Αυτοί οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού

όμως θα πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένοι ώστε να προσφέρουν παρόμοιες

ευκαιρίες με το φυσικό περιβάλλον (Bixler & Floyd, 1997) και δυνατότητες ευελιξίας

και προσαρμοστικότητας συναρτημένες με τα χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας

και του κοινωνικού περιβάλλοντος (Μπότσογλου, 2010).

Η Staempfli (2009) τονίζει ότι κατά τα τελευταία χρόνια οι κατασκευασμένοι

υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού δεν καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών σχολικής ηλικίας

γιατί δεν εμπεριέχουν κατασκευασμένους κήπους και φυσικές περιοχές, δεν

προσφέρουν εποικοδομητικά υλικά για παιχνίδι και δεν παρέχουν χώρους για

συμβολικό παιχνίδι. Αλλά και ο Johnson (2004) υποστηρίζει ότι στους σύγχρονους

υπαίθριους χώρους παιχνιδιού που σχεδιάζονται από ενήλικες δεν παρέχεται η

ευκαιρία στα παιδιά για περιπετειώδες παιχνίδι, για ανάπτυξη της φαντασίας τους και

για ανάληψη ρίσκου. Απ' τους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού των lΠIA λείπουν,

επίσης, τα φυσικά στοιχεία (Frost, 2006) ενώ οι Groves και McNish (2008) τονίζουν

πως όταν μιλάει κάποιος με παιδιά για τους εξωτερικούς χώρους στους οποίους

παίζουν τότε τα παιδιά χρησιμοποιούν τα φυσικά χαρακτηριστικά όπως «λάσπη»,

«χορτάρι» και «φύλλα».
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6 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

6.1 Ορισμός του κινδύνου

Οι Ball et. al., (2008. Όπως αναφέρεται στο Μπότσογλου, 2010) αναφέρουν ότι η

λέξη κίνδυνος αναφέρεται στην πιθανότητα ή τις πιθανότητες μια ενέργεια να έχει

αρνητικά αποτελέσματα, ενώ ο Little (2006. Όπως αναφέρεται στο Μπότσογλου,

2006) ορίζει τον κίνδυνο ως κάθε συμπεριφορά για την οποία υπάρχει αβεβαιότητα

όσον αφορά τα αποτελέσματά της. Ωστόσο, η έwοια του κινδύνου είναι KOινωVΙKά

κατασκευασμένη και το τι είναι αντιληπτό ως κίνδυνος στο πλαίσιο μιας κοινωνίας ή

ενός πολιτισμού μπορεί να είναι μη αποδεκτό σε ένα άλλο (Tovey, 2007. Όπως

αναφέρεται στο Μπότσογλου, 2010).

6.2 Ωφέλιμοι και μη ωφέλιμοι κίνδυνοι

Στην έκθεση της Play England (2008. Όπως αναφέρεται στο Μπότσογλου, 2010)

για τη διαχείριση των κινδύνων στους παιχνιδότοπους, αναγνωρίζονται δύο τύποι

κινδύνων: οι ωφέλιμοι και οι μη ωφέλιμοι.

Οι παιχνιδότοποι στους οποίους συναντώνται οι ωφέλιμοι κίνδυνοι μπορεί να

περιλαμβάνουν παιχνιδοκατασκευές με κινούμενα μέρη και παρέχουν στα παιδιά

προκλήσεις και δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τη μάθηση. Στα

παιδιά παρέχεται επίσης η δυνατότητα να φτάσουν τα όριά τους, ή να ξεπεράσουν

κάποιους φόβους τους όταν έρχονται αντιμέτωπα για παράδειγμα με αλλαγές στο

ύψος ή όταν έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία και τις δεξιότητές

τους δημιουργώντας, καταστρέφοντας και ξαναφτιάχνοντας κατασκευές με φυσικά

υλικά.

Στους μη ωφέλιμους κινδύνους που συναντώνται σ' έναν παιχνιδότοπο ανήκουν

εκείνοι οι κίνδυνοι που δεν μπορούν να προβλεφθούν εύκολα ή που είναι αδύνατο να

αξιολογηθούν από τα παιδιά και δεν έχουν κανένα προφανές κέρδος, όπως τα

αιχμηρά μέρη του εξοπλισμού και οι κατεστραμμένες παιχνιδοκατασκευές.

6.3 Παιδί και ανάληψη κινδύνου - ωφέλειες για τα παιδιά

Το επικίνδυνο παιχνίδι περιλαμβάνει την έκθεση του παιδιού στον κίνδυνο και γι'

αυτό έχουν υπάρξει αρκετές έρευνες σχετικά με την ασφάλεια του παιδιού κατά τη

διάρκεια του παιχνιδιού (Wardle, 1997. Στο Sandseter, 2007. Caesar, 2001. Όπως
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αναφέρεται στο Sandseter, 2007), σχετικά με την ισορροπία που πρέπει να υπάρχει

ανάμεσα στον κίνδυνο, την ασφάλεια και τα οφέλη της ανάληψης ρίσκου (Ball, 2002.

Stephenson, 2003. Όπως αναφέρεται στο Sandseter, 2007), καθώς και σχετικά με την

ασφάλεια, τα ατυχήματα και τα αναπτυξιακά οφέλη για τα παιδιά, καθώς αυτά

μαθαίνουν να αξιολογούν τους κινδύνους και να χειρίζονται όσο το δυνατόν

καλύτερα τις επικίνδυνες καταστάσεις (Smith, 1998. Ball, 2002. Όπως αναφέρεται

στο Sandseter, 2007).

Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά αγαπούν το παράτολμο παιχνίδι και την

εξερεύνηση, έχουν την τάση να δοκιμάζουν τα όριά τους, και τους αρέσει να

αποκτούν νέες εμπειρίες παίζοντας εκεί όπου μπορούν να δοκιμάσουν τις ικανότητές

τους στην πάλη και στη σωματική τους δύναμη (Ball, 2002. Όπως αναφέρεται στο

Sandseter, 2007, Gleave, 2008. Όπως αναφέρεται στο Μπότσογλου, 2010. Staemplfli,

2009. Όπως αναφέρεται στο Parsons, 2011. Stephenson, 2003. Όπως αναφέρεται στο

Μπότσογλου, 2010). Συχνά προσπαθούν να μειώσουν την ανία τους και να αυξήσουν

την έξαψη κάνοντας σ' ένα χώρο παιχνιδιού παράτολμες ενέργειες που μπορούν να

οδηγήσουν σε ατυχήματα, όπως το να σταθούν όρθια στην κούνια, να πηδήσουν απ'

την κούνια ενώ αιωρούνταl., να στριφογυρίσουν τις αλυσίδες της κούνιας, να

προσπαθήσουν να χτυπήσουν με την κούνια ένα άλλο παιδί, να στέκονται όρθια

στους ώμους ενός άλλου παιδιού που κάνει κούνια ή να σπρώχνουν τα άλλα παιδιά

για να πέσουν απ' την κούνια ή την τσουλήθρα (Ball, 2002. Όπως αναφέρεται στο

Sandseter, 2007).

Από αναπτυξιακή άποψη η ανάληψη κινδύνων από τα παιδιά, είναι κάτι φυσικό και

επιθυμητό, που συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξή τους (Ball, 2002. Όπως αναφέρεται

στο Sandseter, 2007), ενώ σύμφωνα με τον Gill (2007. Όπως αναφέρεται στο Gleave,

2008), όταν τα παιδιά έχουν τέτοιες εμπειρίες, αποκτούν δεξιότητες που είναι πολύ

χρήσιμες στην ενήλικη ζωή τους και τους βοηθούν να αντιμετωπίζουν καθημερινές,

απρόβλεπτες καταστάσεις της ζωής. Ο Hughes (2001. Όπως αναφέρεται στο Gleave,

2008) κάνει μια άλλη σημαντική παρατήρηση αναφέροντας ότι η επαφή του παιδιού

με τον κίνδυνο είναι σημαντική γιατί εξοικειώνει τα παιδιά και με την ανθρώπινη

θνητότητα και ισχυρίζεται ότι η αποτροπή των παιδιών απ' αυτή την εμπειρία είναι

«ηθικά μη αποδεκτή».

Ωστόσο, πολλές φορές οι ενήλικες θεωρούν τις κινήσεις και τις συμπεριφορές των

παιδιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δυνητικά επικίνδυνες για τη σωματική τους
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ασφάλεια και επεμβαίνουν ώστε να τις αποτρέψουν έγκαιρα (Μπότσογλου, 1998),

παρόλο που αυτό σημαίνει και το ταυτόχρονο σταμάτημα της ανάπτυξης των

δραστηριοτήτων παιχνιδιού, οι οποίες τις περισσότερες φορές παρουσιάζουν

ιδιαίτερο ενδιαφέρον (Μπότσογλου, 2010).

Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη του Gill (2007. Όπως αναφέρεται στο Gleave, 2008),

ο οποίος είναι ένθερμος υποστηρικτής των πλεονεκτημάτων που έχει η ανάληψη

ρίσκου απ' το παιδί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, και ο οποίος τονίζει ότι στα

παιδιά δεν παρέχονται οι κατάλληλες ευκαιρίες, περιγράφει την ανάπτυξη

«αποστροφή ς του κινδύνου» η οποία παρατηρείται στη σύγχρονη εποχή και

ισχυρίζεται ότι ως κοινωνία έχουμε γίνει ανίκανοι να χειριστούμε τους κινδύνους και

ότι για να τους αποφύγουμε εφαρμόζουμε άχρηστα μέτρα ασφάλειας, συχνά σε βάρος

της ελευθερίας και της απόλαυσης. Αναφέρει επίσης ότι παρά τις προειδοποιήσεις

που έχουν γίνει σχετικά με τα οφέλη της ανάληψης κινδύνου, ο φόβος του κοινού που

περιβάλλει τα θέματα του κινδύνου αντί να μειώνεται αυξάνει

6.4 Οι κίνδυνοιστους υπαίθριουςχώρουςπαιχνιδιού

Σε συνεντεύξειςπου πήραν από παιδιά 10-11 ετών οι Thomas και Thompsoη (2004.

Όπως αναφέρεται στο ΜυηΟΖ, 2009) διαπίστωσαν ότι πολΜ παιδιά φοβούνται να

παίξουν στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού εξαιτίας των βανδαλισμών που

παρατηρούνται εκεί και συσχετίζουν το βανδαλισμό και την αντικοινωνική

συμπεριφορά στους χώρους αυτούς συνήθως με δράστες που είναι έφηβοι, ενώ

παράλληλα φοβούνται τους άγνωστους ενήλικες. Τονίζουν ότι ο φόβος των παιδιών

για τους άγνωστους περιορίζει την επιθυμία τους να χρησιμοποιήσουν τους

υπαίθριους χώρους παιχνιδιού και να παίξουν σ' αυτούς, ιδιαίτερα εκείνους τους

χώρους για τους οποίους έχουν μάθει ότι συνδέονται με περιπτώσεις κάποιας

απαγωγής ή κάποιου σεξουαλικού εγκλήματος, και οι οποίοι δεν επιβλέπονται από

κάποιους ενήλικες. Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν επίσης ότι τα παιδιά μπορεί να

διστάζουν αρκετά να πάνε και να παίξουν σε υπαίθριους χώρους παιχνιδιού εξαιτίας

των προσωπικών τους εμπειριών σχετικά με τροχαία ατυχήματα που είδαν να

συμβαίνουν στο δρόμο που οδηγεί σ' αυτούς. Ο δισταγμός αυτός αυξάνει το φόβο

των παιδιών για χρήση αυτών των χώρων. (Thomas & Thompsoη, 2004. Όπως

αναφέρεται στο ΜυηΟΖ, 2009).
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Έρευνες έχουν επίσης καταγράψει του φόβους τον γονιών όσον αφορά στα είδη των

δραστηριοτήτων που κάνουν τα παιδιά στους εξωτερικούς χώρους. Η επαφή των

παιδιών με φυσικά υλικά όπως το γρασίδι, η λάσπη, τα φυτά και τα ζώα που

βρίσκονται ελεύθερα στη φύση, προκαλούν άγχος σε κάποιους γονείς γιατί τα

συσχετίζουν με το «βρώμικο», τον «κίνδυνο» και τον ενδεχόμενο τραυματισμό του

παιδιού κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού του σε εξωτερικό χώρο. (Groves & McNish,

2008. Όπως αναφέρεται στο Munoz, 2009).

Μια απ' τις κύριες αιτίες τραυματισμού των παιδιών στους υπαίθριους χώρους

παιχνιδιού είναι η ανεπαρκής ή ακόμη και ανύπαρκτη επίβλεψη (ΜοποngίelΙο, 2005.

ΜοποngielΙο, et al., 2006. Όπως αναφέρεται στο Sandseter, 2009) ενώ έρευνες έχουν

δείξει ότι τα παιδιά τραυματίζονται λιγότερο συχνά σε χώρους όπου υπάρχει σωστή

επίβλεψη σε σχέση με το σπίτι (Schwebel, et al., 2006. Όπως αναφέρεται στο

Sandseter, 2009). Σημαντικό ρόλο στην επίβλεψη παίζει κι ο σχεδιασμός του

υπαίθριου χώρου παιχνιδιού ο οποίος πρέπει να προβλέπει η επίβλεψη του χώρου να

γίνεται εύκολα ελαχιστοποιώντας την προσπάθεια (ΚαραγιάWΗ & Καριώτη, 2003).

Απ' την άλλη, έχει επίσης αποδειχθεί ότι η επίβλεψη από υπερπροστατευτικές και

αγχώδεις μητέρες μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού του παιδιού (Dal

Santo, et al., 2004. Όπως αναφέρεται στο Sandseter, 2009) αφού η

υπερπροστατευτική συμπεριφορά είναι δυνατόν να προκαλέσει άγχος στο παιδί και

να μειώσει την αίσθηση του ελέγχου του στις επικίνδυνες καταστάσεις (Allen &

Rapee, 2005. Όπως αναφέρεται στο Sandseter, (2009).

Όταν ο εξοπλισμός μιας παιδικής χαράς στερείται παιδαγωγικής πρόβλεψης κι

όταν δεν υπάρχουν προβλέψεις, όπως κατάλληλες αποστάσεις μεταξύ των

παιχνιδοκατασκευών, κατάλληλη επίστρωση εδάφους και ηλικιακά κατάλληλα

σχεδιασμένες παιχνιδοκατασκευές, τότε αυτή η παιδική χαρά είναι ένας επικίνδυνος

χώρος για τα παιδιά (Μπότσογλου, 2010). Το υλικό απ' το οποίο είναι

κατασκευασμένες οι παιχνιδοκατασκευές αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα

ασφάλειας. Συνήθως είναι κατασκευασμένες από μέταλλο, ξύλο και πλαστικό αλλά

το κάθε ένα απ' αυτά έχει τα μειονεκτήματά του. Το μέταλλο μπορεί να γίνει πολύ

καυτό στο ηλιακό φως και μπορεί να σκουριάσει αν δεν διατηρείται σωστά. Το ξύλο

σαπίζει και βγάζει αγκίδες όταν δεν φροντίζεται τακτικά, ενώ το πλαστικό χρειάζεται

συχνή συντήρηση, αλλά έχει λιγότερους κινδύνους σε σχέση με το ξύλο και το

μέταλλο (Wade, 1999. Όπως αναφέρεται στο Χρυσικού, 2009). Οι Fise et al., (2000.
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Όπως αναφέρεται στο Χρυσικού, 2009) διαπίστωσαν ότι τα καθίσματα στις κούνιες

που είναι φτιαγμένα από ξύλο, μέταλλο ή οποιαδήποτε ά"λ/.α βαριά και άκαμπτα

υλικά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι, ενώ οι Νίχοn,

J., Acton, C., Wallis, Β., Balleteros, Μ. & Battistutta, D. (2003) διαπίστωσαν ότι οι

οριζόνnες σκάλες προκαλούν τα περισσότερα ατυχήματα και χρησιμοποιούνται πιο

συχνά από οποιοδήποτε άλλο όργανο του εξοπλισμού σε σχολεία και πάρκα.

Το σκαρφάλωμα των παιδιών στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού μπορεί επίσης

να προκαλέσει τραυματισμό στα παιδιά, καθώς αυτά έχουν την τάση να

σκαρφαλώνουν οπουδήποτε, όπως για παράδειγμα, σε τοίχους, σε δέντρα, σε

μεγάλους βράχους, σε απότομες πλαγιές, και σε διάφορες παιχνιδοκατασκευές

(Sandseter, 2007). Το ίδιο μπορεί να συμβεί κι όταν τα παιδιά πηδάνε από ψηλά μέρη

κάτι που συχνά κάνουν νιώθοντας φόβο αλλά και έξαψη αφού χάνουν για λίγο τον

έλεγχο, αφήνονται να πέσουν και ελπίζουν ότι η προσγείωσή τους στο έδαφος δεν θα

είναι δυσάρεστη (Sandseter, 2007).

Οι Macarthur et al. (2000. Όπως αναφέρεται στο Χρυσικού, 2009) εξέτασαν τη

σοβαρότητα των τραυματισμών που συνδέθηκαν με τις πτώσεις απ' τον εξοπλισμό

των παιδικών χαρών και διαπίστωσαν ότι οι σοβαρότεροι τραυματισμοί προέκυψαν

από τις πτώσεις από κρεμάμενο εξοπλισμό, όπως οι παιχνιδοκατασκευές

αναρρίχησης. Τα αποτελέσματατης έρευνας των Laforest et a1. (2001) επίσης έδειξαν

ότι το ύψος του εξοπλισμού και η επιφάνειακάτω απ' αυτόν σχετίζονταν άμεσα με τη

σοβαρότητα του τραυματισμού. Οι Ρetήdοu, Sibert, Dedoukou, Skalkidis &

ΤήchοΡΟUlοs (2002) σε μια έρευνά τους διαπίστωσαν επίσης ότι η απορροφητική

ιδιότητα του υλικού επιφάνειας των παιδικών χαρών είναι ιδιαίτερα σημαντική για

τους τραυματισμούς στο κεφάλι και σε μικρότερη έκταση για τα σπασίματα.

Ο Cooper (2000. Όπως αναφέρεται στο Gleave, 2008) σε μια έρευνά του σχετικά με

τις επιφάνειες στις παιδικές χαρές βρήκε ότι το 52 τοις εκατό τον ατυχημάτων που

είχαν αναφερθεί είχαν γίνει πάνω σε επιφάνειες που ήταν καλυμμένες ή με τσιμέντο ή

με ασφαλτοσκυρόδεμα και παρόλο που τα ατυχήματα δεν ήταν σοβαρά ο ερευνητής

τονίζει πως τέτοιου είδους επιφάνειες τώρα είναι σπάνιες και πως εάν

χρησιμοποιούνταν ευρέως τα ατυχήματα θα αυξάνονταν. Απ' την άλλη η έρευνά του

έδειξε ότι ακόμη και όταν οι επιφάνειες είναι καλυμμένες με μαλακό υλικό μπορεί να

συμβούν περισσότερα ατυχήματα εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτές οι επιφάνειες

κάνουν τα παιδιά να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια και τα δελεάζουν στο να
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παίρνουν μεγαλύτερα ρίσκα. Τα πορίσματα αυτά υποστηρίζονται και απ' την

Moorcock (1998. Όπως αναφέρεται στο Gleave, 2008) η οποία επικρίνει τη χρήση

των επιφανειών που είναι επιστρωμένες με καουτσούκ και ισχυρίζεται ότι «οι

επιφάνειες που απορροφούν την πρόσκρουση χρησιμοποιούνται για να αποτρέψουν

τους τραυματισμούς που μπορεί να συμβούν. Ενδέχεται όμως η μόνη θετική

επίδραση που μπορεί να έχουν να είναι το ότι παρέχουν μια ενδιαφέρουσα αίσθηση

ελαστικότητας όταν περπατάς ή τρέχεις πάνω σ' αυτές».

6.5 Τραυματισμοίπαιδιών σε υπαίθριουςχώρουςπαιχνιδιού

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι κάθε έτος περισσότερα από 200.000 παιδιά

προσχολικής και σχολικής ηλικίας τραυματίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες σε

ατυχήματα στις παιδικές χαρές (Hudson, et al., 2000. Όπως αναφέρεται στο

Χρυσικού, 2009). Το ύψος από το οποίο ένα παιδί μπορεί να πέσει, η επιφάνεια

πτώσης και η αλληλεπίδραση των δύο θεωρείται ότι είναι παράγοντες που

συμβάλλουν στον τραυματισμό που σχετίζεται με τον εξοπλισμό παιδικών χαρών

(ΝΟήοη, et al., 2004. Όπως αναφέρεται στο Gleave, 2008).

Ο Ball (2002. Όπως αναφέρεται στο Sandseter, 2007) σε μια εκτεταμένη μελέτη

σχετικά με τα ατυχήματα στις παιδικές χαρές στα Ηνωμένα Βασίλεια από το 1988

έως το 1998 βρήκε ότι τα ατυχήματα κατανέμονταν ισοδύναμα ανάμεσα στις κούνιες,

τις τσουλήθρες και τις σκάλες αναρρίχησης.

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανενός είδους φύλαξης στις παιδικές χαρές οι οποίες

είναι ανοικτές ό'λο το εικοσιτετράωρο κι αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τα

παιδιά εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλές φορές τις χρησιμοποιούν ως στέκι τους

περιθωριακές ομάδες ανθρώπων που προκα'λούν φθορά στις εγκαταστάσεις και

ρύπανση στο χώρο αλλ/ και φόβους που αφορούν τη σωματική και ηθική ασφάλεια

των παιδιών όταν παίζουν εκεί (Μπότσογλου, 2010). Κι άJ.λες έρευνες όμως έδειξαν

ότι 8 έως 11 ετών παιδιά φοβούνται να χρησιμοποιήσουν τους υπαίθριους χώρους

παιχνιδιού, ιδιαίτερα αυτούς που δεν επιβλέπονται, οι οποίοι συχνά συνδέονται με

επικίνδυνη εγκληματική δραστηριότητα, όπως Π.χ. βιασμούς, αλλ/ και με

αποκλίνουσες συμπεριφορές εφήβων (Ο'Βήen, 2005. Thomas & Thompson, 2004.

Όπως αναφέρεται στο Munoz, 2009).
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Επιπλέον, πο'λ/ές φορές ο χώρος παραμελείται και οι χαλασμένες

παιχνιδοκατασκευές γίνονται επικίνδυνες για τα παιδιά που τις χρησιμοποιούν

(Μπότσογλου,2010).

Σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα (Ρetήdοu, Sibert, Dedoukou,

Skalkidis & ΤήchοΡΟU!ΟS 2002) βρέθηκε ότι η μη απορροφητική ικανότητα της

επιφάνειας των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα

ατυχήματος για τα παιδιά που παίζουν εκεί.

Σε μια άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους Δήμους Βόλου και Ν. Ιωνίας του

Νομού Μαγνησίας (Χρυσικού, 2009) τα δεδομένα έδειξαν ότι το ποσοστό των

παιδικών χαρών που ερευνήθηκαν και διέθεταν ακατάλληλη ή σκληρή επιφάνεια

επίστρωσης ήταν 84,4%, στο 48,0% των παιδικών χαρών η ύπαρξη ρωγμών και

αιχμηρών σημείων έθετε σε κίνδυνο τη ζωή των παιδιών, ενώ απ' το σύνολο των

χώρων του δείγματος μόνο το 13,3% διέθεταν προστατευτικό φράχτη για να

συγκρατήσουν τα παιδιά από το να βγουν στο δρόμο. Στο 93,3% ο εξοπλισμός

αφορούσε παιδιά όλων των ηλικιών και δεν υπήρχε κανένας ηλικιακός διαχωρισμός.

Στο 84,4% των χωρών δεν προσφέρονταν καμιά πρόκληση για τα παιδιά να παίξουν,

ενώ στο 53,3% δεν υπήρχαν καθόλου καθίσματα για τα παιδιά. Αξιοσημείωτο είναι

επίσης ότι δεν παρέχονται ευκαιρίες στα παιδιά με ειδικές ανάγκες ούτε από τον

εξοπλισμό ούτε από τα φυσικά χαρακτηριστικά των χώρων. Τέλος, το 82,2% των

παιδικών χαρών δεν παρουσιάζουν κανένα πρόγραμμα τακτικών ελέγχων και

συντήρησης για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών και δεν υπήρχε τουαλέτα σε

καμία παιδική χαρά.

Στις 31 η Μαιου 2006 στην εφημερίδα «EυρυταVΙKά Νέα» αναφέρεται ότι οι

παιδικές χαρές του Καρπενησίου έχουν αφεθεί στη μοίρα τους και ιδιαίτερα οι

παιδικές χαρές στον Ξηριά που έχουν να συντηρηθούν πάνω από μία πενταετία. Οι

περισσότερες είναι εκτός λειτουργίας ενώ στις υπόλοιπες οι γονείς συνοδεύουν εκεί

τα παιδιά τους για να παίξουν, με δική τους ευθύνη (Χρυσικού, 2009).

Σύμφωνα με άρθρο στην εφημερίδα «Βόρεια Εύβοια» οι παιδικές χαρές του Δήμου

Ιστιαίας είναι ακατάλληλες για παιδιά τα οποία κινδυνεύουν να τραυματιστούν αν

παίξουν εκεί (Γεωργόπουλος, 2009).

Στην εφημερίδα «Θάρρος» της Μεσσηνίας, στις 23 Μαρτίου 2008, αναφέρεται ότι

σύμφωνα με τα πορίσματα ερευνών στις παιδικές χαρές υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι

για τα παιδιά από 3 έως 12 χρονών, κι ότι δεν υπάρχει ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο
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που να ορίζει τις προδιαγραφές κατασκευής παιδικών χαρών και παιχνιδιών.

Αναφέρεται επίσης ότι οι δημοτικοί αυτοί χώροι δεν ελέγχονται από τον ΕΛΟΤ κι

έτσι κάθε Δήμος προσπαθεί να βρει τα καλύτερα παιχνίδια σύμφωνα με τα δικά του

κριτήρια (Βετουλάκη, 2008. Όπως αναφέρεται στο Χρυσικού, 2009).

Στα Τρίκαλα, όπως αναφέρεται στην εφημερίδα <<Η Έρευνα», στις 8 Ιουλίου 2007,

δεν υπάρχει παιδική χαρά με δάπεδο κατάλληλο ώστε αν πέσει το παιδί να μην

χτυπήσει άσχημα. Οι περισσότερες έχουν χώμα και χαλίκια και καμία δεν έχει

γκαζόν. Επιπλέον, οι περισσότερες βρίσκονται σε πλατείες, δεν είναι περιφραγμένες

και δεν συντηρούνται (ΚoυτσoyιάVVΗ, 2007. Όπως αναφέρεται στο Χρυσικού, 2009).

Ωστόσο, παρόλο που όντως συμβαίνουν ατυχήματα στις παιδικές χαρές, οι έρευνες

σχετικά με τη φύση των τραυματισμών των παιδιών στην πραγματικότητα δείχνουν

ότι οι πιο συνηθισμένοι παράγοντες κινδύνου για τραυματισμό στις παιδικές χαρές

δεν σχετίζονται με τον εξοπλισμό, αλλά περισσότερο με τις πράξεις των παιδιών, την

έμφυτη βιασύνη τους και την ακατάλληλη χρήση του εξοπλισμού (Ball, 2002.

ΜοποngίelΙο & Lasenby-Lessard, 2006. Ordonana, Caspi, & Moffitt, 2008).

Ενδιαφέρουσα είναι και η έρευνα του Ball (2002. Όπως αναφέρεται στο Gleave,

2008) η οποία εστιάζει στα ατυχήματα και τους τραυματισμούςπου συμβαίνουν στις

παιδικές χαρές. Τα δεδομένα του έδειξαν ότι ο συνολικός αριθμός των τραυματισμών

είναι πολύ χαμηλός και ότι στις παιδικές χαρές συμβαίνει ένα θανατηφόρο ατύχημα

κάθε τρία με τέσσερα χρόνια. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι οι παιδικές χαρές είναι

συγκριτικά ασφαλείς όταν ληφθεί υπόψη ότι 500 με 600 παιδιά πεθαίνουν σε άλλα

θανατηφόρα δυστυχήματα κάθε χρόνο. Επιπλέον, βρήκε ότι το 40 τοις εκατό των

τραυματισμώνπου είχαν καταγραφείδεν σχετίζοντανμε τον εξοπλισμό στις παιδικές

χαρές. Ανακάλυψε, επίσης, ότι οι τραυματισμοί που σχετίζονταν με τις

παιχνιδοκατασκευές είχαν να κάνουν με τις συμπεριφορικές στάσεις του παιδιού,

όπως το να σκαρφαλώνει στην τσουλήθρα απ' την ανάποδη πλευρά. Τα

συμπεράσματά του έδειξαν ότι μόνο το δύο τοις εκατό των ατυχημάτων που

καταλήγουν στο νοσοκομείο σχετίζονται με τις παιχνιδοκατασκευέςσε μια παιδική

χαρά. Συμπέρανε επίσης ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν ότι οι πιο

μαλακές επιφάνειες στις παιδικές χαρές είναι πιο αποτελεσματικές στη μείωση του

κινδύνου για τραυματισμόσε σχέση με τις σκληρές επιφάνειες. Ισχυρίζεται ότι παρά

το ποσό των χρημάτων που διοχετεύεται στη δημιουργία ασφαλέστερων παιδικών

χαρών, δεν υπάρχουν σημάδια ότι οι τραυματισμοί έχουν μειωθεί ως αποτέλεσμα

24



αυτής της κίνησης. Προσθέτει ότι η χαμηλή πιθανότητα να συμβεί ένα ατύχημα

κατατάσσει τις παιδικές χαρές στους ασφαλείς χώρους, και γι αυτό είναι

αδικαιολόγητο να ισχυριζόμαστε ότι υπάρχει ισχυρός σύνδεσμος ανάμεσα στις

παιδικές χαρές και τους κινδύνους (Ball, 2002. Όπως αναφέρεται στο Gleave, 2008).

Τα πορίσματα του Ba11 υποστηρίζονται και από τα πορίσματα της Franklin (2002.

Όπως αναφέρεται στο Gleave, 2008) τα οποία είναι αποτέλεσμα μιας έρευνά της που

έγινε στο Λονδίνο και τα οποία έδειξαν ότι το 77% των παιδιών που συμμετείχαν

ισχυρίστηκαν ότι είχαν ατυχήματα σε υπαίθριους χώρους παιχνιδιού παρόλο που οι

τραυματισμοί τους ήταν απλές εκδορές και μώλωπες. ΕΠ1Πλέον, τα πορίσματά της

έδειξαν ότι τα πιο συνηθισμένα ατυχήματα μπορεί να οφείλονταν στο ότι το παιδί

σκόνταψε στο έδαφος παρά στο ότι χρησιμοποίησε τις παιχνιδοκατασκευές ενώ τα

μισά απ' τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα και είχαν τραυματιστεί δήλωσαν ότι

ο τραυματισμός τους ήταν αποτέλεσμα των δικών τους πράξεων και ισχυρίστηκαν ότι

αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον δεν θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει τον

τραυματισμό τους (Franklin, 2002. Όπως αναφέρεται στο Gleave, 2008).

Απ' την άλλη οι Norton et a1. (2004. Όπως αναφέρεται στο Gleave, 2008) έκαναν

μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα ατυχήματα στις παιδικές χαρές

χρησιμοποιώντας 37 διαφορετικές αναφορές σχετικά με τους τραυματισμούς αλλά

και τα θανατηφόρα περιστατικά και ισχυρίζονται ότι στην περισσότερη βιβλιογραφία

υπάρχουν στοιχεία για γενικούς τραυματισμούς και δεν εστιάζονται σε

τραυματισμούς οι οποίοι απαιτούν την περισσότερη προσοχή, δηλαδή τραυματισμούς

στο κεφάλι και κατάγματα. Τονίζουν ότι ο εκμοντερνισμός έπαιξε το ρόλο του και ότι

οι ασφαλείς επιφάνειες τοποθετήθηκαν στις παιδικές χαρές επειδή παλιότερα

υπήρχαν σοβαροί τραυματισμοί και συμπέραναν ότι καθώς τώρα πια στις μοντέρνες

παιδικές χαρές σπάνια συμβαίνουν σοβαροί τραυματισμοί «οι επιφάνειες ασφαλείας

μάλλον είναι αποτελεσματικές όσον αφορά στους τραυματισμούς στο κεφάλι και θα

πρέπει να συνεχιστούν» (Norton, et a1., 2004, 103-108. Όπως αναφέρεται στο Gleaνe,

2008).
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6.6 Παράγοντεςπου πρέπεινα λαμβάνονταιυπόψη για την

ασφάλειαστους υπαίθριουςχώρους παιχνιδιού

Για να είναι οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού ασφαλή περιβάλλοντα για τα παιδιά θα

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες και κυρίως η επίβλεψη, ο

κατάλληλος εξοπλισμόςγια την ηλικία των παιδιών, η επιφάνεια επίστρωσής τους και

η συντήρησή τους, ώστε να επιτυγχάνεται τόσο η πρόληψη ατυχημάτων όσο και η

καταστροφή των κατασκευών (Thompson & Hunson, 1998. Όπως αναφέρεται στο

Μπότσογλου, 2010). Ο χώρος πρέπει να χωρίζεται σε ευδιάκριτες περιοχές ανάλογα

με την ηλικία του παιδιού και να εξοπλίζεται με τις κατάλληλες παιχνιδοκατασκευές

ώστε να επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύξουν βαθμιαία και να ασκήσουν τις

δεξιότητές τους με την παροχή μιας σειράς κλιμακωτών προκλήσεων, οι οποίες θα

είναι κατάλληλες για κάθε ηλικία, αφού η ακτίνα δράσης και οι προτιμήσεις των

παιδιών για τον τύπο παιχνιδιού αλλάζει ανάλογα με την ηλικία τους (Χρυσικού,

2009).

Θα πρέπει επίσης κατά το σχεδιασμό τους να λαμβάνονται υπόψη κυρίως οι

ανάγκες και οι επιθυμίες των παιδιών ώστε να ενισχύεται στα παιδιά το αίσθημα ότι

ως μέλη μιας τοπικής κοινωνίας εισακούεται η άποψή τους για το περιβάλλοv. Στον

οδηγό των Sanoff και Centeno (1986. Όπως αναφέρεται στο Μπότσογλου, 2010) ο

οποίος περιγράφει αναλυτικά τη δημιουργία ενός παιχνιδότοπου κυριαρχεί η

συμμετοχή όλης της κοινωνικής ομάδας της περιοχής που τον αφορά. Σ' ένα άλλο

οδηγό δημιουργίας παιχνιδότοπου προτείνεται η συμμετοχή τόσο των γονιών όσο και

των παιδιών σε δουλειές όπως το βάψιμο, το φύτεμα φυτών κλπ. (Heseltine, et al.,

1988. Όπως αναφέρεται στο Μπότσογλου, 2010).

Σύμφωνα με την έκθεση της Play England (2008. Όπως αναφέρεται στο

Μπότσογλου, 2010) η διαδικασία προκειμένου να αξιολογηθούν και να

αντιμετωπισθούν οι κίνδυνοι σ' ένα παιχνιδότοπο περtλαμβάνει τη χάραξη πλαισίου

ώστε να προσδιοριστούν ποιοι κίνδυνοι είναι ωφέλιμοι για τα παιδιά και μπορούν να

προσφερθούν σ' ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, η αξιολόγηση του κινδύνου ώστε να

δημιουργούvrαι περιβάλλοvrα παιχνιδιού στα οποία λαμβάνονται υπόψη οι εύλογες

προφυλάξεις ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί, ο τακτικός έλεγχος των

εγκαταστάσεων και η ιεράρχηση των εργασιών επισκευών και συντήρησης, καθώς

και η παρατήρηση σε πραγματικό χρόνο της χρήσης των παιχνιδοκατασκευών από τα

παιδιά από έμπειρο προσωπικό. Για κάθε παιχνιδοκατασκευή ο χρόνος συντήρησης
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της εξαρτάται από το είδος της, το υλικό που είναι κατασκευασμένη, τη συνήθη

χρήση της και τις κλιματολογικές συνθήκες στις οποίες είναι εκτεθειμένη (Handbook

for Public Playground Safety, 2008. Όπως αναφέρεται στο Μπότσογλου, 2010). Η

περιοχή του παιχνιδότοπου πρέπει επίσης να ελέγχεται συχνά για κινδύνους που

μπορεί να προκληθούν από σπασμένα μπουκάλια ή γυαλιά, άκρες συρματόσχοινων,

καρφιά, προεξέχουσες βίδες, αιχμηρά εξαρτήματα σε οποιοδήποτε προσιτό μέρος του

εξοπλισμού, καθώς και για οποιοδήποτε αντικείμενο θα μπορούσε να αποδειχθεί

επικίνδυνο για τα παιδιά, ενώ είναι σημαντική και η καταγραφή των ατυχημάτων που

συμβαίνουν σε κάθε παιχνιδότοπο καθώς και οι συνθήκες κάτω απ' τις οποίες έγιναν

αυτά ώστε να μπορούν να εντοπισθούν τα επικίνδυνα σημεία (Μπότσογλου, 2010).

Όλες οι επιφάνειες θα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να

αποστραγγίζονται καλά και να μην υπάρχει σ' αυτές λάσπη η οποία εμποδίζει τα

παιδιά να χρησιμοποιούν τις παιχνιδοκατασκευές. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη

προσοχή ώστε η πρόσβαση στις παιχνιδοκατασκευές να είναι χωρίς λάσπη ώστε να

ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ενός

γλιστρήματος σε μια λασπωμένη επιφάνεια (potter, 2003).

Σύμφωνα με το Handbook for Public Playground Safety (2008. Όπως αναφέρεται

στο Μπότσογλου, 2010) τα κυριότερα σημεία που πρέπει να ελέγχονται ώστε να

διαπιστωθεί το επίπεδο ασφάλειας ενός υπαίθριου χώρου παιχνιδιού είναι:

• Η επιφάνεια να είναι κατασκευασμένη από απορροφητικό υλικό όπως άμμος,

πριονίδι ή επιφάνειες από καουτσούκ γύρω από κάθε παιχνιδοκατασκευή

καθώς και σε όλη την ακτίνα χώρου που φτάνει μια παιχνιδοκατασκευή κατά

τη χρήση της.

• Να μην υπάρχουν στις παιχνιδοκατασκευές επικίνδυνα σημεία όπως αιχμηρά

σημεία, βίδες που προεξέχουν ή σπασμένα εξαρτήματα.

• Να μην υπάρχουν σημεία, όπως κλαδιά δέντρων, πέτρες ή κράσπεδα, στα

οποία τα παιδιά μπορεί να σκοντάψουν και να πέσουν.

Ο Apter (2002. Όπως αναφέρεται στο Sandseter, 2007) τονίζει ότι η περιέργεια για

το κάθε τι είναι έμφυτη στη φύση του παιδιού και ότι τα παιδιά μέσα απ' το παιχνίδι

ανακαλύπτουν τι είναι και τι δεν είναι ασφαλές. Μ' αυτόν τον τρόπο, υποσυνείδητα,

ελέγχουν τις δυνατότητες και τα όρια για δράση μέσα στο περιβάλλον που κινούνται.

Οι Groves και McNish (2008. Όπως αναφέρεται στο Munoz, 2009) σε μια μελέτη

τους έχουν δείξει ότι τα παιδιά έχουν την ικανότητα να ανηλαμβάνονται και να

27



αξιολογούν τον κίνδυνο όταν παίζουν σε υπαίθριους χώρους παιχνιδιού καθώς και

την ικανότητα της αυτορρύθμισης των ενδεχόμενων επικίνδυνων δραστηριοτήτων.

Είναι, συνεπώς, σημαντικό οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά στους υπαίθριους

χώρους παιχνιδιού να μην προσπαθούν να ελέγξουν τις επικίνδυνες συμπεριφορές

των παιδιών όταν αυτές εκδηλώνονται αποτρέποντάς τα, αλλά να εξηγούν στα παιδιά

όλα όσα αφορούν την ασφάλειά τους διατηρώντας μια θετική στάση και λαμβάνοντας

παράλληλα υπόψη τους την ανάγκη των παιδιών για περιπέτεια ώστε να βοηθούν

στην ανάπτυξη της κρίσης των παιδιών (Μπότσογλου, 2010). Για παράδειγμα, το

θέμα των δηλητηριωδών φυτών σε έναν υπαίθριο χώρο παιχνιδιού δεν θα πρέπει να

αντιμετωπίζεται εξαφανίζοντας όλα τα δηλητηριώδη φυτά απ' την περιοχή όπου

παίζουν τα παιδιά αλλά ενημερώνοντας τα παιδιά και παρέχοντάς τους την

κατάλληλη γνώση ώστε να τα αναγνωρίζουν και να ξέρουν πώς να προστατευτούν.

Το ίδιο πρέπει να γίνεται με το νερό και με τη φωτιά. Στα παιδιά θα πρέπει να δίνεται

η ευκαιρία να απολαμβάνουν τις χαρές αυτών των στοιχείων αλλά και να γνωρίζουν

τους κινδύνους που αυτά κρύβουν (Ηendήcks, 2001. Όπως αναφέρεται στο Gleave,

2008).

Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ότι η αποφυγή του κινδύνου θέτει τα παιδιά

σε μεγαλύτερο κίνδυνο γιατί χάνουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες

αντιμετώπισης πραγματικών επικίνδυνων καταστάσεων στην καθημερινή τους ζωή

(Adams, 2001. Coster & Gleeve, 2008. Όπως αναφέρεται στο Sandseter, 2009).

Τα παιδιά απ' την πλευρά τους θα πρέπει να κατανοήσουν ποιες είναι οι αποδεκτές

μορφές συμπεριφοράς σ' ένα υπαίθριο χώρο παιχνιδιού. Θα πρέπει να ξέρουν ότι

επιτρέπονται συμπεριφορές όπως το κύλισμα, το τρέξιμο ή το άλμα αλλά δεν

επιτρέπεται σε καμία περίπτωση το δάγκωμα, η κλοτσιά και το χτύπημα (Hudson, et

a1., 2002. Όπως αναφέρεται στο Χρυσικού, 2009).
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7 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

7.1 Γενικά

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2003) ορίζει την υγεία όχι μόνο ως την

απουσία ασθένειας ή αναπηρίας α'λλά κυρίως ως μια κατάσταση πλήρους σωματικής,

πνευματικής και κοινωνικής ευημερίας. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά

ωφελούνται, σ' όλους αυτούς τους τομείς, από την επαφή τους με το φυσικό

περιβά'λλον (Lester & Maudsley, 2007) αφού η άμεση επαφή των παιδιών με το

χώμα, την άμμο, το νερό, τον αέρα, τα φυτά και τα πουλιά είναι πολύ σημαντική

(Ryder-Richardson, 2006).

Σύμφωνα με τον Tovey (2007) οι δραστηριότητες παιχνιδιού στους υπαίθριους

χώρους παιχνιδιού προσφέρουν ένα μοναδικό περιβά'λλον το οποίο είναι ποιοτικά

διαφορετικό απ' το περιβάλλον του εσωτερικού χώρου. Σ' αυτούς τους χώρους το

παιδί έχει μεγαλύτερη ελευθερία, μπορεί να δοκιμάσει πράγματα και να

πειραματιστεί χωρίς τους περιορισμούς που του επιβάλλει ένας εσωτερικός χώρος

(Μπότσογλου, 2010), ενώ τα φυσικά υλικά, που είναι από τα καλύτερα που μπορεί να

βρει ένα παιδί για να παίξει, μπορούν να βρεθούν εύκολα είτε από τα ίδια τα παιδιά

είτε από τους ενήλικες (White, 2008).

Οι Fjortoft και Sageie (2000) διαπίστωσαν ότι η ψυχοκινητική ανάπτυξη των

παιδιών που έρχονται καθημερινά σε επαφή με το φυσικό περιβάλ/ον είναι καλύτερη

απ' αυτά που δεν έχουν καμία επαφή. Τα παιδιά προτιμούν τους υπαίθριους χώρους

παιχνιδιού γιατί τους βρίσκουν πιο ελκυστικούς (Greenman, 2005) ενώ η παρουσία

φυσικών χαρακτηριστικών μέσα σ' αυτούς τσυς χώρους βοηθούν τα παιδιά να

αναπτύξουν δημιουργικές δραστηριότητες παιχνιδιού (USDA Forest Service, 2001).

Παρά'λληλα, παίζοντας τα παιδιά σ' αυτούς τους χώρους η εκδήλωση επιθετικής

συμπεριφοράς και τα ατυχήματα μειώνονται (Hines, 2005), οι δημιουργικές

δραστηριότητες παιχνιδιού αντικαθιστούν τους καυγάδες (Malone & Traηter, 2003)

και τα παιδιά κατανοούν καλύτερα την έννοια του κινδύνου (Frost, 2006). Επιπλέον,

τα παιδιά αποκτούν δεξιότητες που θα τους είναι χρήσιμες στη ζωή τους ως ενήλικες,

συμπεριλαμβάνοντας σ' αυτές τις KOινωVΙKές δεξιότητες, τις δεξιότητες για την

επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής, τη δημιουργική σκέψη και τις

δεξιότητες για την ασφάλειά τους (Rivlάn, 2000). Όταν παίζουν στους υπαίθριους

χώρους παιχνιδιού τα παιδιά αναπτύσσονται συναισθηματικά και ακαδημαϊκά
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μαθαίνοντας να εκτιμούν το περιβάλλον τους, να συμμετέχουν στο φανταστικό

παιχνίδι, να παίρνουν πρωτοβουλίες και να αποκτούν μια κατανόηση για τις βασικές

ακαδημαϊκές έννοιες όπως το να ερευνούν τις ιδιότητες ενός αντικειμένου και το πώς

να χρησιμοποιούν απλά εργαλεία για να κάνουν μια δουλειά (Singer & Singer, 2000).

7.2 Στη σωματική ανάπτυξη του παιδιού

Η έρευνα έχει δείξει ότι μεταξύ των ηλικιών τρία και δώδεκα το σώμα ενός παιδιού

βιώνει τη μεγαλύτερη σωματική ανάπτυξη, κάτι που φαίνεται κι απ' την ανάγκη του

παιδιού να τρέξει, να σκαρφαλώσεικαι να πηδήσει σε υπαίθριους χώρους (Janz et al.,

2000). Τα παιδιά που έχουν πρόσβαση στους υπαίθριους χώρους, οι οποίοι μπορούν

να χρησιμοποιηθούν εύκολα, έχουν υψηλότερα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας

(Bird, 2004, Veitch et a1., 2005) αναπτύσσοντας έτσι τη σωματική τους δύναμη, την

ισορροπία και το συντονισμό των κινήσεων (Fjortoft, 2004). Οι Dymeηt και Bell

(2008) σε μια έρευνα τους βρήκαν επίσης ότι σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, στα

παιδιά στα οποία παρέχονταν πρόσβαση για παιχνίδι σε χώρους με φυσικό

περιβάλλον παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στην κινητικότητα, στην ισορροπία

και στο συντονισμό.

Λέγεται ότι η παχυσαρκία στα παιδιά συνδέεται με παράγοντες τέτοιους όπως η

αλλαγή της διατροφής και η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας (ΒΜΑ, 2007). Κατά

τις τελευταίες δύο δεκαετίες τα ποσοστά παχυσαρκίας στα παιδιά 6 έως 11 ετών

έχουν διπλασιαστεί ενώ στους έφηβους από 12 έως 19 ετών έχουν τριπλασιαστεί και

σήμερα 13 τοις εκατό των παιδιών και 14 τοις εκατό των εφήβων είναι σημαντικά

υπέρβαροι (RAND, 2004, ΝΑΝΑ, 2003). Ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 60 τοις εκατό

των υπέρβαρων παιδιών ηλικίας 5-1 Ο ετών έχουν τουλάχιστον ένα παράγοντα

κινδύνου να αναπτύξουν καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως ανεβασμένα επίπεδα

ινσουλίνης, υψηλή χοληστερίνη, ή υψηλή αρτηριακή πίεση και 25 τοις εκατό έχουν

δύο ή περισσότερους παράγοντες (Healthliηk, 2009).

Καθώς ο χρόνος που τα παιδιά περνάνε στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού

σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας είναι φανερό ότι ο

χρόνος σ' αυτούς τους χώρους συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση της

παιδικής παχυσαρκίας (Boseley, 2005, Ebberliηg et aI., 2002) και επακόλουθα στην

καλύτερη υγεία (de Vήes et aI., 2003, Mackett & Paskins, 2004, Martiη et aI, 2006,

MitchelI & Popham, 2007). Δραστηριότητες με έντονες κινήσεις που γίνονται σε
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υπαίθριο χώρο, όπως τα τρέξιμο, το σκαρφάλωμα και το πήδημα, καθώς και άlliς

δραστηριότητες παιχνιδιού, όχι μόνο δυναμώνουν τους μύες του παιδιού, αJ..λά

βοηθούν επίσης στην ανάπruξη και την τόνωση της καρδιάς και των πνευμόνων του

παιδιού και βελτιώνουν τη λειτουργία άλλων ζωτικών οργάνων. Για παράδειγμα, το

ζωηρό παιχνί~ι διεγείρει το πεπτικό σύστημα του παιδιού και βελτιώνει την όρεξή

του εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή σωματική ανάπτυξη (pica, 2003). Παράλληλα

όμως αναπτύσσονται και τα νευρικά κέντρα στον εγκέφαλο του παιδιού βοηθώντας

την καθαρότερη σκέψη και αυξάνοντας τις ικανότητες μάθησης (Jenson, 2000).

Υπάρχουν επίσης πορίσματα ερευνών τα οποία δείχνουν ότι ο χρόνος που ένα παιδί

περνάει σε υπαίθριο χώρο σχετίζεται με την καλύτερη ανάπruξη του ανοσοποιητικού

συστήματός του. Παρατηρήθηκε, για παράδειγμα, ότι οι παιδικοί σταθμοί οι οποίοι

στο πρόγραμμά τους περιλαμβάνουν αρκετό χρόνο τον οποίο τα παιδιά θα περάσουν

σε υπαίθριο χώρο παιχνιδιού καταγράφουν λιγότερες περιπτώσεις απουσίας των

παιδιών εξαιτίας κάποιας ασθένειας (Fjortoft, 2001).

Το παιχνίδι των παιδιών στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού συνδέεται κυρίως με

δραστηριότητες φυσικής άσκησης και την κατανάλωση ελεύθερου χρόνου

(Μπότσογλου, 1998). Το παιχνίδι στις παιχνιδοκατασκευές κινητοποιεί τις

λειτουργίες που σχετίζονται με την αντίληψη του παιδιού για το σχήμα του σώματός

του και το βοηθάει να βιώσει και να αντιμετωπίσει προβλήματα λειτουργικών

κινήσεων όπως ο συντονισμός χεριών-ματιών, η αναρρίχηση, το ανέβασμα της

σκάλας και η λεπτή κινητικότητα, ενεργοποιώντας παράλληλα τη φαντασία του

αντιστοιχώντας σε αντικείμενα της πραγματικότητας υποκειμενικά στοιχεία

(Μπότσογλου, 2010). Επιπλέον, στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού δίνεται στα

παιδιά η ευκαιρία να εξελίξουν την αντίληψη του περιβάλλοντος που βασίζεται στη

σταθερή θέση του σώματός τους. Το παιδί αποκτά μια διαφορετική, κιναισθητική

αντίληψη του χώρου που το περιβάλλει όταν για παράδειγμα κάνει κούνια και η

ταχύτητα με την οποία κουνιέται μεταβάλλει συνεχώς το ύψος που βρίσκεται από τη

γη ή όταν βρίσκεται στο πιο ψηλό σημείο της τσουλήθρας κι αφήνει το σώμα του να

γλιστρήσει με ταχύτητα (Μπότσογλου, 2010). Το παιδί μαθαίνει επίσης τις

δυνατότητες και τη λειτουργία του σώματός του καθώς μέσα απ' το παιχνίδι στους

υπαίθριους χώρους παιχνιδιού ελέγχει τη δύναμη του τόσο εξωτερικά όσο και

εσωτερικά, όπως για παράδειγμα δοκιμάζει το πόσο ψηλά μπορεί να σκαρφαλώσει,
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πως χτυπάει η καρδιά του όταν τρέχει, αν είναι αρκετά γεwαίο να πηδήσει από ένα

ορισμένο ύψος (Hewes & McEwan, 2005).

Σημαντικό είναι επίσης ότι ο χρόνος που περνάνε τα παιδιά στους υπαίθριους

χώρους παιχνιδιού έχει δειχθεί ότι συμβάλλει θετικά στη μείωση του στρες, στην

αποτροπή της κατάθλιψης (Douglas, 2005), στα προβλήματα των παιδιών που

σχετίζονται με το γαστρεντερικό τους σύστημα, στη βελτίωση του ύπνου (Frost,

2006). Μια έρευνα έχει επίσης δείξει ότι η μείωση του χρόνου που τα παιδιά περνάνε

σε εξωτερικό χώρο συμβάλλει στην αύξηση της παιδικής μυωπίας (Nowak, 2004).

Έγιναν επίσης μελέτες οι οποίες έδειξαν ότι στα παιδιά με Διαταραχή

Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) τα συμπτώματα

μειώνονται ακόμη κι αν τα παιδιά κάνουν μόνο ένα περίπατο σ' έναν υπαίθριο χώρο

παιχνιδιού, ενώ τα επίπεδα της συγκέντρωσής τους αυξάνονται, ιδιαίτερα αν οι

υπαίθριοι αυτοί χώροι συμπεριλαμβάνουν στοιχεία της φύσης (Taylor et al., 2001,

Taylor & Κυο, 2009).

7.3 Στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού

Οι Frost et al., (2001) σε μια έρευνά τους διαπίστωσαν ότι σε σχέση με τον

εσωτερικό χώρο, ο υπαίθριος χώρος οδηγούσε τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια

περισσότερο σε συμβολικό παιχνίδι. Οι Shim et al., (2001) αναφέρουν ότι τα παιδιά

προσχολικής ηλικίας είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν πιο σύνθετες

μορφές παιχνιδιού, όπως το δραματικό ή το αλληλεπιδραστικό παιχνίδι, όταν έπαιζαν

στον υπαίθριο χώρο παρά όταν έπαιζαν σ' ένα εσωτερικό χώρο. Υποστηρίζεται

επίσης ότι η κίνηση μαζί με το παιχνίδι είναι ένας απ' τους πιο φυσικούς και

δυναμικούς τρόπους μάθησης για τα παιδιά (Bilton, 2002) και ότι η επαφή των

παιδιών με το φυσικό περιβάλλον συνδέεται με τη βελτίωση του επιπέδου της

γνωστικής τους ανάπτυξης μέσα από δραστηριότητες παρατήρησης και επίλυσης

προβλημάτων (Crain, 2001, Pyle, 2002, Wells, 2000). Επιπλέον, σύμφωνα με τον

Waller (2005) η ανάληψη ρίσκου σε φυσικό περιβάλλον συνδέεται άμεσα με την

ανάπτυξη της μάθησης στα παιδιά.

Οι O'Brien και ΜuπaΥ (2005) υποστηρίζουν ότι η επαφή των παιδιών με στοιχεία

του φυσικού περιβάλλοντος στον εξωτερικό χώρο σχετίζεται με την αυξημένη

δημιουργικότητα των παιδιών και με τη γλωσσική τους ανάπτυξη, ενώ οι Dyment και

Bell (2008, 957-960) βρήκαν ότι η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών υποστηρίζεται
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απ' τους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού γιατί «το φυσικό περιβάλλον γενικά μπορεί

να βοηθήσει στην προώθηση της αυξανόμενης συγκέντρωσης, στη λειτουργία της

προσοχής και στην αυτοπειθαρχία».

Το παιχνίδι είναι το κύριο όχημα για την ανάπτυξη της φαντασίας, της ευφυιας και

της γλώσσας (Brown, 2001). Οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού μεγιστοποιούν τις

ευκαιρίες που έχουν τα παιδιά να αλληλεπιδράσουν με τους συνομηλίκους τους

παίζοντας (Brown, 2001) κάτι που επιτρέπει στα παιδιά να εκφράζουν τις ιδέες τους

και τα συναισθήματά τους, να αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους στον προφορικό λόγο

(Hemandez, 2001) καθώς και τις δεξιότητες τους στην επίγνωση, την αιτιολόγηση και

την παρατήρηση (pyle, 2002).

7.4 Στην κοινωνικήανάπτυξητου παιδιού

Σύμφωνα με τις έρευνες το φυσικό περιβάλλον ενθαρρύνει την κοινωνική

αλληλεπίδρασητων παιδιών (Bixler et al., 2002). Οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού είναι

χώροι που ευνοούν τη συγκέντρωση ομάδων ανθρώπων και την ομαδική χρήση τους

και στους οποίους συνυπάρχουν και λειτουργούν συνδυασμένα το κοινωνικό και το

πολιτισμικό. περιβάλλον, οι διαδικασίες αγωγής και το παιχνίδι. Αποτελούν εστίες

κοινωνικής αλληλεπίδρασης τόσο μεταξύ των παιδιών όσο και των παιδιών με τους

ενήλικες και δίνουν έτσι την ευκαιρία στο παιδί να ωριμάσει συναισθηματικά και

κοινωνικά μέσα απ' τις εμπειρίες του (Μπότσογλου, 2010).

Οι Brown et a1., (2009) βρήκαν ότι όταν τα παιδιά βρίσκονται στους υπαίθριους

χώρους παιχνιδιού αλληλεπιδρούν περισσότερο με τους συνομηλίκους τους απ' ότι

όταν βρίσκονται σ' ένα κλειστό χώρο γιατί εκεί τους παρέχεται περισσότερος χώρος

για συνάθροιση και επικοινωνία σJ..J,.i]. και γιατί η πρωτοβουλία για παιχνίδι παίρνεται

απ' τα ίδια τα παιδιά και όχι απ' τους ενήλικες. Μέσα απ' το παιχνίδι μαθαίνουν

τεχνικές διαπραγμάτευσης κυρίως όταν χρησιμοποιούν τις παιχνιδοκατασκευές και

μαθαίνουν να είναι υπεύθυνα για τους άλλους όπως παράδειγμα τα μεγαλύτερα

παιδιά που συνοδεύουν τα μικρότερα αδέλφια τους (Mίkkelsen & Christensen, 2009,

Thomas & Thompson, 2004). Μαθαίνουν επίσης κοινωνικούς και πολιτισμικούς

κανόνες, πειραματίζονται με τα διάφορα συναισθήματα, εξερευνούν το σύστημα των

κοινωνικών συμβόλων (Frost, 1997) και αναπτύσσουν μέσα απ' την εμπειρία τους

και μέσα απ' την αλληλεπίδραση τους με το περιβάλλον και τους συνομηλίκους τους
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την ικανότητα τους να διακρίνουν ανάμεσα στη σημαντική και την ασήμαντη

πληροφορία (perry et a1., 2000).

Στο συμβολικό παιχνίδι τα παιδιά με χαμηλές ικανότητες κινητικότητας είναι

λιγότερο πιθανό να πάρουν μέρος στο κοινωνικό παιχνίδι. Αντιθέτως τα παιδιά με

υψηλότερες ικανότητες κινητικότητας ενδέχεται να είναι πιο κοινωνικά στους

υπαίθριους χώρους παιχνιδιού, ενώ τα παιδιά με σωματικές κινητικές δυσκολίες είναι

λιγότερο πιθανό να συμμετάσχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες (Bar-Heim & Bart,

2006). Αυτό εν μέρει μπορεί να αποδοθεί στις σωματικές απαιτήσεις που παρουσιάζει

το παιχνίδι στον υπαίθριο χώρο παιχνιδιού, αλλά μπορεί επίσης να οφείλεται στην

ανάπτυξη της κινητικότητας του παιδιού. Όπως έχει δειχθεί υπάρχει μία σχέση

ανάμεσα στην ανάπτυξη της κινητικότητας και την κοινωνική ανάπτυξη . Αν η

κοινωνική ανάπτυξη εξαρτάται απ' το επίπεδο της ανάπτυξης της κινητικότητας και η

ανάπτυξη της κινητικότητας επηρεάζεται θετικά απ' το αυξανόμενο παιχνίδι στους

υπαίθριους χώρους, τότε είναι αναγκαίο το περισσότερο παιχνίδι σε υπαίθριους

χώρους παιχνιδιού ώστε να αρχίσουν τα παιδιά που τείνουν να κλείνονται στον εαυτό

τους να γίνουν πιο κοινωνικά (Fjortoft, & Sageie, 2000).

Τέλος, έχει δειχθεί ότι το παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού μειώνει ή

εξαλείφει την αντικοινωνική συμπεριφορά όπως τη βία, τον εκφοβισμός, το

βανδαλισμός και τη ρύπανση του περιβάλλοντος (Malone & Tranter, 2003, Moore &

Cosco, 2000).

7.5 Στην ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού

Η έρευνα έχει τονίσει το σημαντικό ρόλο που έχει η επαφή με τους υπαίθριους

χώρους όχι μόνο στη σωματική κατάσταση του ατόμου αλλά και στην ψυχική και

συναισθηματική του κατάσταση και οι ψυχολάΥοι έχουν διερευνήσει τα οφέλη που

έχει η επαφή με τη φύση για την ψυχική υγεία (Harting, 2007), όπως για παράδειγμα

η αποκατάσταση της αρνητικής διάθεσης (Bell et al., 2003). Πάνω από 100 μελέτες

σχετικά με την επίδραση των υπαίθριων χώρων στην υγεία έχουν δείξει ότι το φυσικό

εξωτερικό περιβάλλον παράγει θετικές σωματικές και ψυχολογικές αντιδράσεις στους

ανθρώπους, συμπεριλαμβάνοντας το μειωμένο στρες και το γενικότερο αίσθημα

ευεξίας (Lewis, 1996).

Παράλληλα, οι έρευνες τονίζουν ότι η λήψη ρίσκων κατά τη διάρκεια των

παιχνιδιών στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού μπορεί να έχει θετικές επιδράσεις όχι
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μόνο στην αναπτυξιακή και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών αα/ και σε στις

συναισθηματικές τους ανάγκες (Gill, 2007).

7.6 Στην ενήλικη ζωή του παιδιού

Η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας κατά την παιδική ηλικία μπορεί να

βελτιώσει τη διάρκεια εστίασης της προσοχής κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας,

να διευκολύνει τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, αλλά και να θέσει τα πρότυπα και

τις προϋποθέσεις για εφόρου ζωής πρακτικές όπως το να παραμείνει το άτομο

σωματικά δραστήριο και ενεργό και κατά τη διάρκεια όλης της ενήλικης ζωής του

συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στη διατήρηση της συνολικής του υγείας (Rοbeι1

Wood Johnson Foundation, 2007).

Η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας κατά την παιδική ηλικία συνδέεται με

συγκεκριμένα προβλήματα κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής όπως για παράδειγμα

η οστεοπόρωση (Andersen et aI., 2004, Stratton & Mullan, 2005). Όπως αναφέρθηκε

και στην προηγούμενη ενότητα η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας οδηγεί στην

παχυσαρκία κι αυτή στη συνέχεια αυξάνει τον κίνδυνο για παθήσεις των οστών, αλλά

ακόμη και για κάποιους τύπους καρκίνου αργότερα στη ζωή και αυξάνει επίσης τον

κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη Τύπου 2. Επιπλέον τα παιδιά που είναι υπέρβαρα πριν

την ηλικία των 8 ετών τείνουν να είναι υπέρβαροι και ως ενήλικες. Η παιδική

παχυσαρκία σημαίνει επίσης αύξηση της πιθανότητας ορθοπεδικών προβλημάτων

στο μέλλον αλλά και κακό ύπνο (Healthlink, 2009).

Επιπλέον, όταν τα παιδιά παίζουν στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού αποκτούν

δεξιότητες αξιολόγησης και διαχείρισης του κινδύνου οι οποίες θα τα βοηθήσουν να

αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που θα συναντήσουν αργότερα στην ενήλικη ζωή τους

(Jensen, 1995), καθώς και κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων,

δημιουργικής σκέψης και λήψης μέτρων ασφάλειας απαραίτητες επίσης στην ενήλικη

ζωή τους (Rίνkίη, 2000). Τέλος, η Ο'Βήeη (2009) αναφέρει ότι εάν τα παιδιά δεν

επισκεφτούν δασύλλια και χώρους πρασίνου όταν είναι μικρά τότε θα γίνουν

ενήλικες που δεν χρησιμοποιούν αυτά τα μέρη και συνεπώς ενήλικες που δεν θα

έχουν αναπτύξει κοινωνικούς, πολιτισμικούς και συναισθηματικούς συνδέσμους με

το φυσικό κόσμο.
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8 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Απ' τη μελέτη των ερευνών που έχουν γίνει σχετικά με τη συμβολή των υπαίθριων

χώρων παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού φαίνεται ότι το παιχνίδι καταλαμβάνει

ένα μεγάλο και σημαντικό μέρος της ζωής του παιδιού και συμβάλλει ουσιαστικά

στην υγιή ανάπτυξή του (Isenberg & Quisenbeπy, 2002) ενώ παράλληλα παρέχει

ουσιώδη οφέλη που το συνοδεύουν σ' όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Σημαντικό χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι η αυθόρμητη συμμετοχή του

παιδιού σ' αυτό (Huizinga, 1980, Caillois, 1991), ενώ ταυτόχρονα το παιχνίδι

διέπεται από κανόνες που διευκολύνουν την πραγματοποίησή του (Μπότσογλου,

2010). Όταν το παιδί παίζει, χαίρεται, αυτοσχεδιάζει, δημιουργεί, εκφράζεται

ελεύθερα και απολαμβάνει τη ζωή. Μαθαίνει να συνθέτει νέα στοιχεία απ' αυτά που

ήδη υπάρχουν κοντά του, ανακαλύπτει νέα, αναπτύσσει την ευρηματικότητά του και

μαθαίνει να υπακούει σε κανόνες απαραίτητους για τη διαδικασία του παιχνιδιού, να

συνεργάζεται, να κερδίζει και να χάνει.

Το παιδί μπορεί να παίξει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους

αλλά οι εξωτερικοί χώροι, γνωστοί ως υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού, προσφέρουν

μεγαλύτερα οφέλη. Παλιότερα οι υπαίθριοι αυτοί χώροι παιχνιδιού ήταν ανοικτοί

χώροι, όπως οι αλάνες της γειτονιάς όπου τα παιδιά έπαιζαν μπάλα, κυνηγητό ή

κρυφτό, ενώ στη συνέχεια σε επιλεγμένους ανοιχτούς χώρους προστέθηκαν διάφορες

παιχνιδοκατασκευές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημιουργικά ως

παιδαγωγικά εργαλεία και να διεγείρουν τις αισθήσεις των παιδιών, να προάγουν την

περιέργειά τους και τη φυσική τους ενέργεια και να παρέχουν δυνατότητες για

σωματική δραστηριότητα αλλά και για διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις (Tang,

2001). 'AJJ...α χαρακτηριστικά των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού είναι το μη στατικό

τους περιβάλλον, ο μεγαλύτερος χώρος τους σε σχέση με τους εσωτερικούς χώρους

παιχνιδιού, οι ποικίλες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που προσφέρουν, ο διαφορετικός

τύπος εξοπλισμού και τα διάφορα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σ' αυτούς

(Χρυσικού, 2009).

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία υπάρχουν δύο τύποι υπαίθριων χώρων παιχνιδιού: οι

παραδοσιακοί χώροι οι οποίοι διαθέτουν τις κλασικές παιχνιδοκατασκευές όπως οι

κούνιες, οι τσουλήθρες και οι τραμπάλες και οι παΙΧΝΙδότοποι περιπέτειας στους

οποίους δεν υπάρχει εγκατεστημένος κατασκευασμένος εξοπλισμός αλλά το παιδί
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μπορεί να χρησιμοποιήσει φυσικά υλικά, όπως ξύλα, χώμα και νερό, και να παίξει μ'

αυτά ελεύθερα (Μπότσογλου, 2010). Όποιος και να είναι όμως ο τύπος του υπαίθριου

χώρου παιχνιδιού, αυτός θα πρέπει να είναι σωστά σχεδιασμένος ώστε να παρέχει

ασφάλεια στο παιδί και ευκαιρίες να αλληλεmδράσει με το φυσικό του περιβάλλον

(Bixler & Floyd, 1997). Ωστόσο, φαίνεται ότι οι ανάγκες των παιδιών δεν

καλύπτονται πλήρως απ' αυτούς γιατί οι σύγχρονοι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού που

σχεδιάζονται από ενήλικες δεν εμπεριέχουν φυσικές περιοχές για συμβολικό παιχνίδι,

δεν προσφέρουν εποικοδομητικά υλικά (Staempf1i, 2009) και δεν παρέχουν στα

παιδιά ευκαιρίες για ανάπτυξη της φαντασίας και ανάληψη ρίσκου (Johnson, 2004).

Το παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού εμπεριέχει και τους κινδύνους, οι

οποίοι μπορούν να διακριθούν σε ωφέλιμους και μη ωφέλιμους. Οι ωφέλιμοι κίνδυνοι

παρέχουν στα παιδιά προκλήσεις και δραστηριότητες που εξάπτουν τη φαντασία τους

και τα ωθούν να δοκιμάσουν τα όριά τους και η ανάληψή τους απ' τα παιδιά

συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξή τους (Ball, 2002) και τα βοηθάει να αναπτύξουν

δεξιότητες που θα τους χρησιμεύσουν στην υπόλοιπη ζωή τους ώστε να

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά καθημερινές, απρόβλεπτες καταστάσεις (Gill,

2007).

Οι μη ωφέλιμοι κίνδυνοι είναι αδύνατο να αξιολογηθούν από τα παιδιά και δεν

προσφέρουν σ' αυτά τίποτα. Οι κίνδυνοι αυτοί οφείλονται κυρίως σε κατεστραμμένες

παιχνιδοκατασκευές, αιχμηρά αντικείμενα του εξοπλισμού, παγίδες που δεν μπορούν

να διακριθούν εύκολα, ακατάλληλη επίστρωση εδάφους και ακατάλληλα υλικά των

παιχνιδοκατασκευών. Οι έρευνες, ωστόσο, έχουν δείξει ότι τα περισσότερα

ατυχήματα στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού δεν συμβαίνουν εξαιτίας

ελαττωματικού εξοπλισμού ή κακού σχεδιασμού α').λά οφείλονται περισσότερο στην

έμφυτη βιασύνη των παιδιών και στην ακατάλληλη χρήση του εξοπλισμού (Βall,

2002, MouongielIo & Lasenby-Lessard, 2006, Ordonana, et al., 2008).

Όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για τους κινδύνους δείχνουν ότι για να είναι ασφαλείς

οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού θα πρέπει να έχει γίνει προσεκτικός σχεδιασμός του

χώρου, να υπάρχει σ' αυτούς ο κατάλληλος εξοπλισμός για την ηλικία των παιδιών

και να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα υλικά τόσο στις παιχνιδοκατασκευές όσο και

στην επίστρωση του εδάφους.

Το παιχνίδι στους κατάλληλα σχεδιασμένους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού

προσφέρει πολλαπ'λά οφέλη στο παιδί τόσο στην σωματική του ανάπτυξη όσο και στη
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γνωστική, την ψυχική, τη συναισθηματική και την κοινωνική του ανάπτυξη. Τα

παιδιά που έρχονται σε επαφή καθημερινά με το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο

μπορούν να κινηθούν, να παίξουν και να αλληλεπιδράσουν ελεύθερα με τους

συνομηλίκους τους αναπτύσσουν τη σωματική τους δύναμη, την ισορροπία και το

συντονισμό των κινήσεών τους (Fjortoft, 2004). Τα υψηλότερα επίπεδα της

σωματικής τους δραστηριότητας σ' αυτούς τους χώρους συμβάλλουν στην

ενδυνάμωση των μυών τους, στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας (Boseley 2005,

Ebberling et al., 2002), στην τόνωση της καρδιάς και των πνευμόνων, στη βελτίωση

της όρεξης (Pica, 2003), στη βελτίωση του ύπνου (Frost, 2006) στην ανάπτυξη του

ανοσοποιητικού τους συστήματος, στην τόνωση των νευρικών κυττάρων αυξάνοντας

έτσι την ικανότητα μάθησης (Jenson, 2000) αλλά και στην μείωση του στρες και την

αποτροπή της κατάθλιψης (Douglas, 2005). Παράλληλα το παιδί αναπτύσσει

καλύτερη αντίληψη για το σχήμα, τη λειτουργία και τη δύναμη του σώματός του

(Hewes & McEwan, 2005), καλύτερη αντίληψη για το περιβάλλον γύρω του και

καλλιεργεί τη φαντασία του (Μπότσογλου, 2010). Για παράδειγμα, ένα παιδί που

παίζει σ' έναν υπαίθριο χώρο παιχνιδιού μπορεί να επιστρατεύσει τη φαντασία του

και να παρέμβει ενεργητικά στον παιχνιδότοπο και στις παιχνιδοκατασκευές για να

επινοήσει τους ήρωες του που μπορεί να κατοικούν μέσα σε θάμνους ή να

περιφέρονται γύρω απ' τις παιχνιδοκατασκευές, να μετατρέψει ένα φύλλο σε πιάτο ή

ένα κλαδί σε ξίφος, να εμπνευστεί απ' το χρώμα των παιχνιδοκατασκευών και να

ονομάσει τον χώρο στον οποίο παίζει, να φτιάξει τούρτα από λάσπη, να δώσει

φανταστικό ρόλο σε διάφορα στοιχεία της φύσης όπως λουλούδια και δέντρα ή να

αιχμαλωτίσει ένα τέρας που ζει στην κορυφή της τσουλήθρας, αναπτύσσοντας και

βελτιώνοντας μ' αυτό τον τρόπο την παιδική του φαντασία η οποία είναι απαραίτητη

για τη γνωστική αλλά και την κοινωνική και συναισθηματική του ανάπτυξη.

Έχει επίσης υποστηριχθεί ότι το παιχνίδι στους εξωτερικούς χώρους παιχνιδιού και

η επαφή των παιδιών με το φυσικό περιβάλλον βελτιώνει την ευφυία τους (Brown,

2001) και τα επίπεδα της γλωσσικής και γνωστικής ανάπτυξης τους (Ο'Βήen &

ΜurπaΥ, 2005, Crain, 2001, Dyment & Bell, 2008, Pyle, 2002, Wells, 2000) ενώ η

ανάληψη ρίσκου συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη μάθησης (Waller, 2000). Με την

αλληλεπίδρασή τους με τους συνομηλίκους τους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού

αναπτύσσουν τις προφορικές τους δεξιότητες (Hemandez, 2001), τις δεξιότητές τους

στην επίγνωση, την αιτιολάγηση και την παρατήρηση (Pyle, 2002) και βελτιώνουν τις
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κοινωνικές τους δεξιότητες μαθαίνοντας να παρατηρούν, να είναι υπεύθυνα για τους

άλλους και να διαπραγματεύονται (Mikkelsen & Chήsteπseπ, 2009, Thomas &

Thompson, 2004). Η αντικοινωνική τους συμπεριφορά μειώνεται, η βία, ο

βανδαλισμός, ο εκφοβισμός και η ρύπανση του περιβάλλοντος εξαλείφονται

(Malone& Tranter, 2003, Moore & Cosco, 2000). Όταν παίζουν με τα άλλα παιδιά,

χτίζοντας για παράδειγμα ένα σπιτάκι από λάσπη, ή ορμώντας σ' ένα φανταστικό

κάστρο, που μπορεί να είναι ένα δεντρόσπιτο ή μια οποιαδήποτε άλλη

παιχνιδοκατασκευή, για να σώσουν τη βασιλοπούλα, δεν εξερευνούν απλώς ένα

φανταστικό κόσμο, αλλά μαθαίνουν να συνεργάζονται, να μοφάζονται, να δίνουν και

να δέχονται βοήθεια, να χειρίζονται τις συγκρούσεις, να μαθαίνουν τα δικαιώματά

τους αλλά και να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων. Γενικότερα, μέσω της

αλληλεπίδρασής τους μαθαίνουν τους κανόνες που διέπουν τις κοινωνικές

συναναστροφές. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι για να επιτευχθούν όλα αυτά

πρέπει οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού να είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε

να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των παιδιών για δημιουργικό

και εκφραστικό παιχνίδι παρέχοντας σ' αυτά προκλήσεις και περιοχές για

εξερεύνηση.

Η επαφή του παιδιού με το φυσικό χώρο στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού

προάγει την ψυχική υΥεία του (Harting, 2007), ενώ η ανάληψη ρίσκου επιδρά θετικά

και στις συναισθηματικές ανάγκες του (Gill, 2007). Παράλληλα, η αλληλεπίδρασή

του με τα άλλα παιδιά το κάνει να νιώθει ότι είναι αποδεκτό, αναπτύσσει αισθήματα

συμπάθειας και μαθαίνει να λαμβάνει υπόψη του τα συναισθήματα των άλλων.

Οι έρευνες δείχνουν ότι τα οφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά απ' τις ώρες που

περνάνε στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού μπορούν να επηρεάσουν θετικά την

υπόλοΙΠη ζωή τους. Έτσι η αύξηση της σωματικής τους δραστηριότητας βοηθάει να

αποφύγουν τόσο ψυχικές και συναισθηματικές διαταραχές κατά την ενήλικη ζωή

τους όσο και σωματικά προβλήματα όπως για παράδειγμα η παχυσαρκία, τα

ορθοπεδικά προβλήματα, η οστεοπόρωση (Andersen et al., 2004, Stratton & Mullan,

2005) και ο διαβήτης Τύπου 2. Επιπλέον, τα παιδιά μέσα απ' την ανάληψη ρίσκου

κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού στις παιδικές χαρές μαθαίνουν να χειρίζονται τους

κινδύνους που θα συναντήσουν στην ενήλικη ζωή τους (Jensen, 1995), αποκτούν

δεξιότητες που θα τους είναι απαραίτητες στο μέλλον όπως οι κοινωνικές δεξιότητες

και οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων (Rivkin, 2000). Σημαντικό ρόλο όμως και
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σ' αυτό το σημείο παίζει η πρόβλεψη και ο κατάλληλος σχεδιασμός του υπαίθριου

χώρου παιχνιδιού ώστε τα παιδιά να μην εκτίθενται σε επικίνδυνες συνθήκες που

μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, όπως για παράδειγμα η

τοποθέτηση ακατάλληλων παιχνιδοκατασκευών ή οι χαλασμένες παιχνιδοκατασκευές

και η κάλυψη της επιφάνειας με ακατάλληλο ή επικίνδυνο υλικό, αν και θα πρέπει να

αναγνωρισθεί ότι ποτέ κάτι δεν μπορεί να γίνει απόλυτα ασφαλές κι ότι απλά θα

πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στους κινδύνους τους οποίους μπορεί να

εκτεθεί το παιδί, την ανάληψη ρίσκου που επιθυμεί να αναλάβει, και στο παιχνίδι και

τη διασκέδαση.

Τέλος, η επαφή τους με τα φυσικά στοιχεία τα βοηθάει να αποκτήσουν

περιβαλλοντική συνείδηση (Ο'Βήen, 2009). Ο υπαίθριος χώρος παιχνιδιού στον

οποίο υπάρχει έντονη η παρουσία των φυσικών στοιχείων, καθώς και η άμεση επαφή

των παιδιών με ακατέργαστα φυσικά υλικά, όπως η πέτρα, το ξύλο, το νερό και το

χώμα, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, επιτρέπει στο παιδί να αντιληφθεί τη θέση

του μέσα στο φυσικό κόσμο και ότι οι άνθρωποι είναι μέρος ενός μεγαλύτερου

συνόλου και να αντιληφθεί το ρόλο που καλείται να έχει στο μέλλον ώστε να

υιοθετήσει μια σωστή στάση και συμπεριφορά για την προστασία και τη διατήρηση

του περιβάλλοντος.
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9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού αποτελούν τμήματα του πολεοδομικού ιστού μιας

πόλης τα οποία είναι εξοπλισμένα με παιχνιδοκατασκευές, προορίζονται να

χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά για δραστηριότητες παιχνιδιού και παρέχουν

ευκαιρίες για κίνηση και ελευθερία, διασκέδαση και παιχνίδι το οποίο, όπως έχουν

δείξει οι έρευνες, συμβάλλει στην κινητική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική

ανάπτυξη των παιδιών. Συνεπώς, οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού αποκτούν μια

ιδιαίτερη αξία και σημασία ως χώροι αγωγής του παιδιού.

Με την παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση έγινε μια προσπάθεια να καταγραφεί

και να διερευνηθεί ο ρόλος και η συμβολή των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού στην

ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού. Μέσα απ' αυτή φαίνεται ότι το παιχνίδι είναι

αναπόσπαστο στοιχείο της σωματικής και διανοητικής ανάπτυξης του παιδιού κι ότι η

αξία των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού, σε περιβάλλοντα περιοριστικά για το παιδί

όπως είναι οι σύγχρονες πόλεις, είναι πραγματικά τεράστια. Τα παιδιά για να

αναπτυχθούν ομαλά έχουν ανάγκη να τρέξουν, να πηδήσουν, να σκαρφαλώσουν και

να αλληλεπιδράσουν τόσο με τους συνομηλίκους τους όσο και με τους ενήλικες κι

αυτό αποδεικνύεται ότι γίνεται καλύτερα σ' ένα υπαίθριο χώρο.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού είναι χώροι

δραστηριοποίησης και κοινωνικοποίησης του παιδιού κι ότι αυτοί επιτελούν ένα

σημαντικό έργο όχι μόνο στην σωματική α'λ/ά και στη νοητική, ψυχική και

συναισθηματική του εξέλιξη και ωρίμανση. Έχουν αποδείξει ότι οι χώροι αυτοί

προάγουν τη φυσική άσκηση, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και τη

φαντασία, τη γνωστική ανάπτυξη, τη συναισθηματική και ψυχική ανάπτυξη και

πρωτοβουλία, την επικοινωνία με τα άλλα παιδιά και την κοινωνική επιβεβαίωση και

συνεργασία, την αυτονομία, την αίσθηση ευθύνης καθώς και την ικανότητα επίλυσης

προβλημάτων. Συμβάλλουν στην καταπολέμηση της καθιστικής ζωής και των

παρενεργειών της, όπως η παχυσαρκία, και βοηθούν στην κοινωνικοποίηση των

παιδιών. Επιπλέον, τα παιδιά έλκονται απ' τα φυσικά στοιχεία με τα οποία έρχονται

σε επαφή σ' αυτούς τους χώρους τονώνοντας έτσι το συναισθηματικό τους υπόβαθρο

αλλά και τις περιβαλλοντικές τους ανησυχίες και αποκτώντας περιβαλλοντική

συνείδηση.
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ΛαμβάνοVtας υπόψη ό'λ,α όσα αποδεικνύονται μέσα απ' την παρούσα

βιβλιογραφική ανασκόπηση θεωρούμε χρήσιμο να σημειώσουμε ότι εVtOπίστηKε

ελάχιστη έρευνα όσον αφορά στη συμβολή των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού στην

εξέλιξη και συμπεριφορά του παιδιού ως ενήλικας γι' αυτό και θεωρούμε ότι σ' αυτό

τον τομέα χρειάζεται πιο εκτεταμένη μελλοVtlκή έρευνα. Παράλλη'λ,α, καλό είναι να

γίνουν περισσότερες έρευνες για τη συμβολή των χώρων αυτών στη συναισθηματική

και ψυχική ανάπτυξη του παιδιού οι οποίες ταυτόχρονα να διερευνούν το ρόλο τους

στην ανάπτυξη του συναισθηματικού και του ψυχικού κόσμου καθώς και στη

συμπεριφορά του παιδιού ως ενήλικας.

Πιστεύουμε επίσης ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα όσον αφορά στην

υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα και το κατά πόσο τα παιδιά χρησιμοποιούν

επαρκώς, δημιουργικά και αποτελεσματικά στον ελεύθερο χρόνο τους τούς

υπαίθριους χώρους παιχνιδιού.

Αξίζει επίσης να τονίσουμε ότι οποιοσδήποτε μελλοVtικός σχεδιασμός ενός

υπαίθριου χώρου παιχνιδιού θα πρέπει απαραίτητα να λαμβάνει υπόψη του πάνω απ'

ό'λ,α την ασφάλεια του παιδιού και να ικανοποιεί τις ανάγκες του καθώς αυτό είναι ο

κύριος χρήστης αυτού του χώρου. Είναι επιπλέον απαραίτητο ο χώρος αυτός να είναι

πολύμορφος, διαφορετικός και εναλλασσόμενος ώστε να στηρίζει το δημιουργικό

παιχνίδι και τη βιωματική μάθηση. Θα πρέπει επίσης να 'λ,αμβάνει υπόψη του τη

χλωρίδα τόσο ως στοιχείο αισθητικής και περιβαλλοVtlκής λειτουργίας του χώρου

όσο και ως δομικό στοιχείο που θα χρησιμοποιούν τα παιδιά κατά την διάρκεια των

δραστηριοτήτων παιχνιδιού απολαμβάνοντας έVtoνες συγκινήσεις, όπως για

παράδειγμα να σκαρφαλώσουν σ' ένα δέVtρo ή να κρυφτούν σε θάμνους.
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