
ΣΚΑΚΙ

Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ -
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

►Πέρα από τις βασικές βιολογικές ανάγκες, 
κάθε άνθρωπος ασχολείται καθημερινά και 
με διάφορα άλλα θέματα. 

► Γιατί καταναλώνουμε τον πολύτιμο χρόνο 
μας σε αυτό; 



ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΣΚΑΚΙ

►Τι δίνει ένα παιχνίδι όπως το σκάκι στο παιδί 
σε πρώτο επίπεδο; 

►Δίνει την ευχαρίστηση της συμμετοχής σε 
μια ανταγωνιστική δραστηριότητα με 
συνομήλικους, μέσα από την οποία 
αναπτύσσεται η ικανότητα της επικοινωνίας 
με τους γύρω του.



ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ

► Πάνω απ΄όλα το σκάκι είναι παιχνίδι: Συναισθήματα 
χαράς, διασκέδασης, ευγενούς άμιλλας και 
δημιουργικότητας.

► Το παιδί κατανοεί την πραγματικότητα γύρω του και 
την αξιολογεί ταυτόχρονα.

► Εξασκεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τη σκέψη.

► Ανάπτυξη της ευφυΐας των παιδιών αλλά και 
αξιοποίηση της ευφυΐας τους για δημιουργικούς 
στόχους.



► ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΣΚΑΚΙ;

►ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ 
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ;



► ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΗΛΙΚΙΕΣ

► ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ

► ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ

► ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ



►Το Σκάκι προάγει τη φαντασία και τη 
δημιουργικότητα.

Το Σκάκι διδάσκει την ανεξαρτησία.

Εμπνέει την αυτενέργεια. 



►Το Σκάκι δείχνει ότι η επιτυχία απαιτεί 
σκληρή δουλειά

Σκάκι και Τεχνολογία

Σκάκι και Μαθηματικά 



►Σκάκι και Τέχνη

Σκάκι και Ψυχολογία

Το Σκάκι βελτιώνει τη σχολική επίδοση



►Το Σκάκι ανοίγει τον κόσμο για σας.

Σας δίνει τη δυνατότητα να συναντήσετε πολλούς 
ενδιαφέροντες ανθρώπους.

Το Σκάκι είναι φθηνό.

ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!



ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ

► Συνεχής και απόλυτη αυτοσυγκέντρωση
► Ανάπτυξη και εξάσκηση της μνήμης
► Λήψη σωστών αποφάσεων βασισμένων στη λογική
► Ανάπτυξη της φαντασίας
► Ανάληψη προσωπικών ευθυνών
► Eυ αγωνίζεσθαι : Σκληρή δουλειά, υπομονή και προσπάθεια
► Κοινωνικοποίηση 
► Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
► Εργαλείο αυτο-ρύθμισης
► Μέσο προσέγγισης Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών
► Ξεπερνιούνται κάθε είδους διαχωριστικά σύνορα: ηλικίας, φύλου, 

εθνικότητας, κοινωνικοοικονομικής τάξης
► Οξύνει τις αισθήσεις, γυμνάζει το πνεύμα αλλά και το σώμα



► Καλλιέργεια ηθικών αξιών {αποφασιστικότητα, 
επιμέλεια, τάξη, αυτοκριτική, αντικειμενικότητα}

► Κοινωνική ένταξη {ομαδικότητα, ανάληψη ευθυνών, 
μετάδοση γνώσης και εμπειριών}

► Ενίσχυση του αυτοελέγχου με αποτέλεσμα τον 
έλεγχο της επιθετικότητας και της διάσπασης της   
προσοχής.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

► Η ψυχαγωγική διάσταση του σκακιού είναι αυτή που το 
καθιστά επιτυχημένο εκπαιδευτικό εργαλείο, λέει ο Τιμ 
Ρέντμαν, γενικός γραμματέας της επιτροπής της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκακιού {FIDE} που επιδιώκει να 
βάλει το σκάκι στα σχολεία."Όταν τα παιδιά μάθουν 
σκάκι, θέλουν να παίζουν το παιχνίδι αυτό χωρίς να 
συνειδητοποιούν πώς μαθαίνουν ή πώς το μυαλό τους 
αναπτύσσεται", λέει ο Ρέντμαν.

► "Το σκάκι είναι ένα είδος αόρατης διδασκαλίας".



Γιατί να παίξει σκάκι

Διδάσκει την ανεξαρτησία

Το σκάκι ανοίγει τον κόσμο για το κάθε παιδί

Το ΣΚΑΚΙ είναι διασκέδαση!

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Σ.  ΦΩΚΑΣ


