
ΣΚΑΚΙ 
Η παιδαγωγική διάσταση 

 



Τι είναι το σκάκι; 

 

• Πάνω από όλα το σκάκι είναι 

παιχνίδι.  

• Προσφέρει συναισθήματα χαράς, 

διασκέδασης, ευγενούς άμιλλας και 

δημιουργικότητας              

 



Τι γίνεται σε μια παρτίδα σκάκι; 

 

• Οι παίκτες κατανοούν την 

πραγματικότητα γύρω τους και την 

αξιολογούν. Στη συνέχεια προσπαθούν 

να πάρουν λογικές αποφάσεις, να 

δημιουργήσουν ένα σχέδιο και να το 

εφαρμόσουν εκτιμώντας συγχρόνως τις 

αντιδράσεις του αντιπάλου και 

τροποποιώντας τη στρατηγική τους, 

ώστε να τους οδηγήσει στην επιτυχία 

του στόχου τους.  

 

 



Παιδαγωγικά οφέλη 

• Αναπτύσσει τη μνήμη. 

• Βελτιώνει τη συγκέντρωση και 
αυξάνει την προσοχή. 

• Καλλιεργεί τη λογική και αναλυτική 
σκέψη. 



• Προάγει τη φαντασία και τη 
δημιουργικότητα. 

• Διδάσκει την ανεξαρτησία. 

• Εμπνέει την αυτενέργεια.  

• Αποδεικνύει ότι η επιτυχία απαιτεί 
σκληρή δουλειά. 

 



   Το σκάκι βοηθάει στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων χρήσιμων και στην 

καθημερινή ζωή. 

Λογική σκέψη 

Ικανότητα λήψης αποφάσεων 

Αυτοπειθαρχία 

Άμεση λύση προβλημάτων. 

Ανάληψη προσωπικών ευθυνών. 

 A. Karpov 



Προβλέπει και δημιουργεί το μέλλον 

  
   Οι παίκτες πρέπει να φανταστούν μια σειρά από 

διαδοχικές ενέργειες και τις συνέπειές τους πριν 

κάνουν οποιαδήποτε κίνηση.   

 



Επιμονή. Η παρτίδα κρίνεται μέχρι την 

τελευταία κίνηση.  

Αυτοσυγκέντρωση. Κερδίζει αυτός που θα 

κάνει τα λιγότερα λάθη. 

Αυτοσυγκράτηση. Πρώτα σκεφτόμαστε και 

μετά ενεργούμε.  

 



...βοηθάει ιδιαίτερα τους μαθητές με 

προβλήματα συγκέντρωσης, διάσπασης 

προσοχής, υπερκινητικότητας. 

...ενισχύει τον αυτοέλεγχο σε ευέξαπτα και 

παρορμητικά παιδιά.  

…τονώνει την αυτοεκτίμηση σε παιδιά που 

δεν είχαν καμιά άλλη διάκριση στο 

σχολείο. 

 

 



Οι μαθητές με το σκάκι εξασκούνται  

 

• Στην αξιολόγηση διαφορετικών 

επιλογών κάθε φορά.  

• Στην πρόβλεψη του σχεδίου του 

αντιπάλου. 

• Στη δημιουργία σχεδίου και στην 

εφαρμογή με σταδιακά βήματα. 

 

… δηλαδή εξασκούνται στην καθημερινή 

ζωή.  

 



Έρευνες έδειξαν ότι η ενασχόληση με το 

σκάκι οδηγεί σε βελτιωμένα μαθησιακά 

αποτελέσματα, όχι μόνο στα Μαθηματικά 

(17-20%) αλλά και στη Γλώσσα, με έμφαση 

στην ικανότητα ανάγνωσης.  

Οι μαθητές – σκακιστές είχαν καλύτερα 

αποτελέσματα σε τεστ κριτικής και 

δημιουργικής σκέψης.  

Μέθοδος επίλυσης προβλημάτων στην 

εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. 

 

 





ΤΟ ΣΚΑΚΙ 
στην εκπαίδευση 

 



ΕΛΛΑΔΑ 
• 2012, οδηγία Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου  

• 2012, προτροπή Παπούλια 

• 2014, εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας 

για το Δημοτικό Σχολείο 

• Δημοτικό: Ε.Ζ. – ολοήμερο – όμιλοι 

• Γυμνάσιο – Λύκειο: Project – Καινοτόμα 

προγράμματα 

• 10.000 μαθητές κάθε χρόνο στα 

σχολικά πρωταθλήματα 

• Ιδιωτική εκπαίδευση 

 



ΣΚΑΚΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
• 138 χώρες με σχολικά προγράμματα  

• 30 εκ. μαθητές (6-7 Ευρώπη, 20 Ασία, 2-

3 Αμερική, 1 Αφρική) 

• Η Αρμενία έχει το σκάκι στο πρωινό 

πρόγραμμα, ως υποχρεωτικό μάθημα 

από το 2011 

• Στην Ινδία 17 εκ. μαθητές ασχολούνται 

στο σχολείο με το σκάκι 

• Κάθε χρόνο γίνονται διεθνή συνέδρια με 

θέμα το σκάκι στην εκπαίδευση (2017 

Βαρσοβία, 2016 Αρμενία, 2014 Λονδίνο, 

2013 Μαδρίτη, 2012 Κωνσταντινούπολη 

 



ΕΥΡΩΠΗ 



Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας! 


