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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ 

ΠΟΤ ΣΔΚΜΗΡΙΩΝΟΤΝ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΚΑΚΙΟΤ 
(ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΥΔΣΗΚΖ ΓΗΑΛΔΞΖ ΣΟΤ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΝΑΓΑΚΟΤ) 

 

 Σν 1983, ν θαζεγεηήο FERGUSSON, ύζηεξα από 5εηή έξεπλα, (1979-1983), ζηελ Πελζηιβάληα ησλ 

Ζ.Π.Α. θαηά ηελ νπνία δίδαμε ζε καζεηέο δηάθνξα ζέκαηα κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, 

θαηέδεημε, όηη ην ζθάθη είρε ηελ πην απνθαζηζηηθή επίδξαζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο απηήο, θαη, 

κάιηζηα, κε πνζνζηό θαιπηέξεπζεο 17,3%, ζε ζύγθξηζε κε ην πνζνζηό θαιπηέξεπζεο 4,56%, από ηηο 

άιιεο κεζόδνπο. 

 

 ε άιιε έξεπλα ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζηελ αγξνηηθή Πελζηιβάληα δηαπηζηώζεθε όηη νη κα-

ζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηα καζήκαηα ζθαθηνύ βειηίσζαλ ζεκαληηθά ηε κλήκε θαη ηε ιεθηηθή ηνπο ινγη-

θή. 

 

 ύκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Ferguson, πνιινί εξεπλεηέο ππνζέηνπλ όηη απηή ε εθπαηδεπηηθή βειηίσζε 

ελδέρεηαη λα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αύμεζεο θαη αλάπηπμεο λέσλ ζπλαπηηθώλ ζπλδέζεσλ ζηνλ εγθέθα-

ιν. 

 

 Σν 1981, ν θαζεγεηήο BROWN, ύζηεξα από έξεπλα ζε ζρνιεία, απέδεημε, όηη ε εθκάζεζε ηνπ ζθα-

θηνύ, όρη κόλν πξνσζεί ό,ηη έρεη ζρέζε κε ηηο πξνζσπηθέο αμίεο ηνπ αηόκνπ, αιιά θαη βνεζά ζηελ επίιπ-

ζε πξνβιεκάησλ νκάδαο θαη ζπκπεξηθνξάο. 

 

 Ο θαζεγεηήο CHRISTIAEN, ην 1981, αλέθεξε όηη, κεηά από δύν ρξόληα πεηξακαηηθήο εξγαζίαο ζην 

Βέιγην, ζε έλα ζύλνιν είθνζη παηδηώλ ειηθίαο 10 έσο 11 εηώλ, ζην GHENT UNIVERSITY' S FACULTY 

OF PEDAGOGIC SCIENCES, είρε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ην ππνζύλνιν πνπ δηδάρζεθε ζθάθη, 

θαη ηελ απόδεημε, όηη απηή ε νκάδα είρε ηε κεγαιύηεξε βειηίσζε ζε γεληθέο ππνρξεώζεηο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

 Ο θαζεγεηήο STEPHENSON, ην 1979, σο επηθεθαιήο ηεο NAVAL ACADEMY (Ν.Α.), δεκνζίεπζε 

κειέηε ηνπ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία, κεηά από εηθνζαήκεξε θαζεκεξηλή δηδαζθαιία ηνπ ζθαθηνύ ζηελ 

Ν.Α. νη δάζθαινη ησλ παηδηώλ δηαπίζησζαλ όηη ε απόδνζε ησλ παηδηώλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ήηαλ, ζπ-

γθξηηηθά κε ηελ πξν ησλ καζεκάησλ ζθαθηνύ πεξίνδν, πνιύ θαιύηεξε, θαη, ζπγθεθξηκέλα, παξνπζίαδε 

ηελ παξαθάησ εηθόλα: 

- Αθαδεκατθή Απόδνζε: Βειηίσζε 55%. 

- Δπηδεμηόηεηα: Βειηίσζε 62%. 

- Πξνζπάζεηα: Βειηίσζε 59%. 

- πγθέληξσζε: Βειηίσζε 56%. 

- Απηνέιεγρνο: Βειηίσζε 55%. 

 

 ύκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή FRANK, (1974), ζε κηα έξεπλα πνπ έγηλε ζην Εαΐξ, κεηαμύ δύν νκάδσλ 

παηδηώλ εθ ησλ νπνίσλ κία δηδάρζεθε ζθάθη, θαη ε άιιε όρη, δηαπηζηώζεθε, όηη ηα παηδηά ηεο νκάδαο ηνπ 

ζθαθηνύ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή βειηίσζε ζηα καζεκαηηθά θαη ζηε γισζζηθή επρέξεηα. 

 

 Πξηλ από αξθεηά ρξόληα είρε αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ζηε Νέα Τόξθε ησλ Ζ.Π.Α. πξόγξακκα εθκάζε-

ζεο ζθαθηνύ ζηνπο καζεηέο. Δηδηθόηεξα, ζηελ 9ε πεξηθέξεηα ηεο πόιεο, ηεο νπνίαο νη καζεηέο είραλ η-

ζηνξηθά ηηο ρακειόηεξεο επηδόζεηο ζηελ θαηαλόεζε θεηκέλνπ θαη ζηα καζεκαηηθά, εθπαηδεπηηθέο - ςπρν-

ινγηθέο έξεπλεο έδεημαλ, όηη ρξόλν κε ην ρξόλν, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ηνπ 

ζθαθηνύ ην νπνίν εηζήρζε σο κάζεκα ζε νξηζκέλα από ηα ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηαο, ζεκεηώζεθε βειηίσ-

ζε ησλ ζθαθηζηώλ καζεηώλ, ζε πνζνζηό 5,37 κεγαιύηεξν από ηνλ εζληθό κέζν όξν (!). 

 

 Ζ ίδηα, πεξίπνπ, εθπαηδεπηηθή - ςπρνινγηθή έξεπλα έγηλε θαη ζε έμη πνιηηείεο ησλ Ζ.Π.Α. (ησλ πέληε 

ζρνιείσλ ε θαζεκηά), κε δηάξθεηα πάλσ από δύν ρξόληα. ηελ έξεπλα απηή επηιέρηεθαλ δύν ηάμεηο από 
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θάζε ζρνιείν, (6 πνιηηείεο Υ 5 ζρνιεία ε θάζε πνιηηεία Υ 2 ηάμεηο ζε θάζε ζρνιείν = 60 ηάμεηο). ηε κία 

ηάμε θάζε ζρνιείνπ γηλόηαλ δηδαζθαιία ζθαθηνύ, ελώ ζηελ άιιε, ηελ ώξα ηνπ ζθαθηνύ ν δάζθαινο ήηαλ 

ειεύζεξνο λα επηιέμεη εληζρπηηθή δηδαζθαιία κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θαηαλόεζε θεηκέλνπ θαη ζηα κα-

ζεκαηηθά. ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ, νη καζεηέο πνπ δηδάρζεθαλ ζθάθη είραλ ηδηαίηεξα πξνρσξεκέλα απν-

ηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηεο άιιεο ηάμεο. 

 

 Σν 1996, κηα έξεπλα ηνπ ηνύαξη Μαξθνύιηο, ςπρνιόγνπ εηδηθεπκέλνπ ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, έδεη-

με όηη ην ζθάθη βειηηώλεη ηελ ηθαλόηεηα ησλ παηδηώλ λα δηαβάδνπλ. Ζ έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε  

ζηε Νέα Τόξθε ζην πιαίζην ελόο πξνγξάκκαηνο «θάθη ζηα ρνιεία». Σν πξόγξακκα μεθίλεζε ην 1986 

θαη κέρξη πξόηηλνο ζπκκεηείραλ ζ’ απηό 38.000 καζεηέο, από ην Νεπηαγσγείν έσο ην Γπκλάζην, ζε 160 

ζρνιεία. 

 

 Έλα πξόγξακκα ζθαθηνύ ζηελ ηαξαγκέλε πεξηνρή East Harlem ηεο Νέαο Τόξθεο, απέδεημε όηη ην 

ζθάθη κπνξεί λα δηαζώζεη ηα παηδηά από ηα λαξθσηηθά θαη ηηο ζπκκνξίεο. 

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ζηε ρνιή Roberto Clemente ζηελ Νέα Τόξθε, κεηά ηε ιεηηνπξγία ελόο πξνγξάκκα-

ηνο ζθαθηνύ, δηαπίζησζαλ όηη νη θηινληθίεο κεηαμύ ησλ παηδηώλ είραλ κεησζεί ηνπιάρηζηνλ θαηά 60%" 

(Palm, 1990). 

 

 Μεηά ηελ εθαξκνγή ελόο πξνγξάκκαηνο εθκαζήζεσο ζθαθηνύ ζηελ Ν. Τόξθε, κεηαμύ ηνπ 1986 θαη 

1990, απνδείρζεθε όηη ην ζθάθη: 

 Βειηηώλεη δπλακηθά ηελ ηθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ λα ζθεθηεί ινγηθά. 

 Απμάλεη ηηο γλσζηηθέο δεμηόηεηεο. 

 Βειηηώλεη ηηο δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο ησλ παηδηώλ θαη ηηο ηθαλόηεηεο ζηελ αλαγλώξηζε πξνηύπσλ. 

 Έρεη σο απνηειέζκαηα πςειόηεξνπο βαζκνύο, θπξίσο ζηε γιώζζα θαη ζηα καζεκαηηθά. 

 Γεκηνπξγεί νκαδηθό πλεύκα. 

 Γηδάζθεη ηελ αμία ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο, ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο δέζκεπζεο. 

 Σνλώλεη ην αίζζεκα ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο. 

 Καιιηεξγεί ηελ ππεπζπλόηεηα ηνπ καζεηή θαη ηνλ θάλεη ηθαλό λα απνδέρεηαη ηελ επζύλε θαη ηηο ζπλέ-

πεηεο γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπ. 

 Γηδάζθεη ζηα παηδηά ηελ αμία ηεο πξνζπάζεηαο γηα ην θαιύηεξν θαη ηνπ αγώλα λα γηα ηε λίθε, αιιά ηα 

καζαίλεη λα απνδέρνληαη θαη ηελ ήηηα θπζηνινγηθά. 

 Παξέρεη ζηα παηδηά δπλαηόηεηα λα εθηνλσζνύλ κε εηξεληθό, πλεπκαηηθό ηξόπν, θαηαπνιεκώληαο ηελ 

ερζξόηεηα. 

 Μπνξεί λα γίλεη ε πην αγαπεκέλε ζρνιηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ παηδηνύ. 

 Δπηηξέπεη λα ζπλαγσληζηνύλ ηα θνξίηζηα κε ηα αγόξηα ζε έλα κε απεηιεηηθό, αιιά θνηλσληθά απνδε-

θηό ηξόπν. 

 Βνεζάεη ηα παηδηά λα θάλνπλ θίινπο πην εύθνια, επεηδή παξέρεη έλα εύθνιν θαη αζθαιέο πεδίν γηα ηε 

ζπγθέληξσζε θαη ζπδήηεζε. 

 Δπηηξέπεη ηελ θαιύηεξε επηθνηλσλία ησλ καζεηώλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 

 Μέζσ ηνπ ζπλαγσληζκνύ, δίλεη ζηα παηδηά κηα ρεηξνπηαζηή απόδεημε ησλ επηηεπγκάησλ ηνπο. 

 

 Ο θαζεγεηήο Artise (1993) ύζηεξα από εηδηθή έξεπλα ππνζηήξημε όηη ην παίμηκν ηνπ ζθαθηνύ θαιιηεξ-

γεί ηηο ηθαλόηεηεο ηεο κλήκεο, ηεο αλαγλώξηζεο πξνηύπσλ, ηεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

 

 Ο Peter Shaw, θαζεγεηήο πιεξνθνξηθήο θαη δάζθαινο ζθαθηνύ ζηε Βηξηδίληα, αλέθεξε κε βάζε πνξί-

ζκαηα εξεπλώλ, όηη "Σν παηρλίδη απαηηεί ηόζν επαγσγηθή όζν θαη αλαγσγηθή ζθέςε… Μπνξείηε, επίζεο 

λα δείηε έλα παηδί λα αλαιύεη έλα πξόβιεκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην αλαζπλζέηεη". 
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 «Ζ δηαδηθαζία ηεο παξηίδαο πεξηιακβάλεη ηελ αλάθιεζε, αλάιπζε, εθηίκεζε θαη αθεξεκέλνπο ζπι-

ινγηζκνύο» ηζρπξίζηεθε, κεηά από έξεπλεο ν Graham, ην 1985. 

 

 Ο θαζεγεηήο Vail (1995) επηζεκαίλεη, "Σν θάθη, όπσο θαίλεηαη, έρεη κηα ζπάληα πνηόηεηα: Σα παηδηά 

ην απνιακβάλνπλ γηαηί ηα έιθεη ε αηζζεηηθή ηνπ γνεηεία. Οη παίθηεο δνπλ κέζα από ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ ηνπο δεκηνπξγνύληαη παίδνληαο κηα ζπλαξπαζηηθή ηζηνξία... Οη θαιύηεξεο παξηίδεο ζθαθηνύ είλαη 

έξγα ηέρλεο. Πξόθεηηαη γηα πξντόληα δεκηνπξγηθήο ζθέςεο .... Ζ νκνξθηά ηνπ ζθαθηνύ είλαη πνιύ ηζρπξή 

θαη δίλεη κεγάιε επραξίζηεζε όπσο θαη θάζε άιιε κνξθή ηέρλεο. Οη αηειείσηεο επθαηξίεο γηα ηε δεκη-

νπξγία λέσλ ζπλδπαζκώλ ζην ζθάθη είλαη ίζσο αλάινγε κε ηε δσγξαθηθή ή ηε κνπζηθή". 

 

 Ο θαζεγεηήο Hall έρεη δειώζεη, κεηά από ζρεηηθέο έξεπλεο, όηη «ε γλώζε ζην ζθάθη θαίλεηαη λα ζρε-

ηίδεηαη κε εγγελή ινγηθή θαη ηελ ηθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ .... Όζν βαζύηεξε είλαη ε γλώζε ηνπ 

ζθαθηνύ γηα έλα άηνκν, ηόζν πεξηζζόηεξν αζθείηαη ην κπαιό ηνπ ζε πςειό επίπεδν». 

 

 Ο θαζεγεηήο Schmidt (1982), κε βάζε ζρεηηθέο έξεπλεο, αλέθεξε ηξεηο καθξνπξόζεζκεο ζηόρνπο πνπ 

κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ κε ην ζθάθη: 

 Αλάπηπμε αλαιπηηθήο θαη ζπλζεηηθήο ηθαλόηεηαο, θαζώο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηθαλόηεηεο, πνπ 

κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ θαη ζηελ πξαγκαηηθή δσή. 

 Δθπαίδεπζε ζηε ελδειερή έξεπλα ζε βάζνο ζην ζθάθη, θάηη πνπ ζα βνεζήζεη λα νηθνδνκεζεί ε απην-

πεπνίζεζε ηνπ αηόκνπ θαη ε ηθαλόηεηά ηνπ λα θάλεη αθαδεκατθή έξεπλα. 

 Απόθηεζε εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ηε θύζε ηνπ αληαγσληζκνύ, γεγνλόο πνπ ζα βνεζήζεη ζε νπνηαδήπνηε 

αληαγσληζηηθή πξνζπάζεηα ζην κέιινλ. 

 

 Όπσο αλέθεξε ν θαζεγεηήο Horgan ύζηεξα από ζρεηηθή έξεπλα πνπ δηεμήγαγε, ην ζθάθη είλαη έλα εξ-

γαιείν πνπ ζε καζαίλεη λα επηιύεηο πξνβιήκαηα θαη λα ιακβάλεηο απνθάζεηο, ρξεζηκνπνηώληαο αθεξε-

κέλε ζθέςε ζε πςειά επίπεδα θαη ηελ αλαγλώξηζε πξνηύπσλ, όπσο θαη ζηα καζεκαηηθά. Μεηά ηελ αλα-

γλώξηζε ηεο νκνηόηεηαο κπνξεί λα αλαπηπρζεί κηα θαζνιηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκα-

ηνο. Απηό πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ θαη, γεληθά, κηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία. 

Απηέο νη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο πξέπεη λα αμηνινγεζνύλ ζηε ζπλέρεηα, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε κηαο δηαδηθα-

ζίαο ππνινγηζκνύ πνπ είλαη γλσζηή σο αλάιπζε ηνπ δέληξνπ απνθάζεσλ, όπνπ ν παίθηεο ππνινγίδεη ηε 

ζθνπηκόηεηα ησλ κειινληηθώλ γεγνλόησλ κε βάζε ηελ ελαιιαθηηθή ιύζε πνπ αλαιύεηαη. Ο Horgan (ην 

1988) δηαπίζησζε όηη «ν ππνινγηζκόο κπνξεί λα πάεη αξθεηά καθξηά (κπξνζηά) ζε δέθα ίζσο θαη ζε πα-

ξαπάλσ θηλήζεηο (λνεξά βέβαηα). Σν ζηάδην απηό απαηηεί ζνβαξέο ηθαλόηεηεο ζπγθέληξσζεο θαη κλήκεο 

ππνινγηζκώλ θαη νπηηθώλ εηθόλσλ. ην ζθάθη ε δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη αλάιπζε ηνπ δέληξνπ ησλ 

δηαθιαδώζεσλ ή βαξηαληώλ. 

 

 ε άιιε έξεπλα, ην 1987, ν θαζεγεηήο Horgan δηαπίζησζε όηη ηα παηδηά καζαίλνπλ ζθάθη κε δηαθνξε-

ηηθό ηξόπν από ηνπο ελήιηθεο: "Δλώ νη ελήιηθεο θαίλεηαη λα πξνρσξνύλ πξνο ηελ εκπεηξία μεθηλώληαο 

από ηελ εζηίαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο πξνο ηελ πην ζθαηξηθή εζηίαζε, ηα παηδηά θαίλεηαη λα αξρίδνπλ, αληη-

ζηξόθσο, από ηελ πην ζθαηξηθή πξνο ηηο ιεπηνκέξεηεο, ζπλ ησ ρξόλσ. Απηό έρεη ηελ εμήο αμία. Όηη δελ 

είλαη θαιό δηδάζθνπκε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο ζηα κηθξά παηδηά. Απηό ζα γίλεη ζπλ ην ρξόλσ. 

 

 Άιινη εξεπλεηέο νη Schneider, Gruber θαη Opwis (1993), βξήθαλ κε βάζε ηηο έξεπλεο ζηηο νπνίεο κε-

ηείραλ, όηη παηδηά πνπ έπαηδαλ θαιό ζθάθη είραλ ηελ ηθαλόηεηα λα απνζεθεύνπλ κεγαιύηεξε "πνζόηεηα" 

πιεξνθνξηώλ ή ζπγθεθξηκέλα ζρήκαηα, από ό, ηη κπνξνύζαλ νη κε εηδηθνί ελήιηθεο, θαη ήηαλ ζε ζέζε λα 

ζπκεζνύλε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή ηα ζρήκαηα πνιύ πην γξήγνξα από ό, ηη νη ελήιηθεο θαηά ηελ αλαθα-

ηαζθεπή ηεο ζέζεο. 

 

 Οη θαζεγεηέο Smith θαη Sullivan (1997) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ζθαθηνύ ζην 

επίπεδν αλεμαξηεζίαο ησλ ζπνπδαζηώλ. Ζ κειέηε δηεμήρζε ζε ζρνιηθή ηάμε 11 Αθξν-Ακεξηθαλώλ θνη-

ηεηώλ πνπ είραλ πεξίπνπ 50 ώξεο δηδαζθαιίαο θαη παξηίδσλ ζθαθηνύ. Γηαπηζηώζεθε όηη ε δηδαζθαιία 
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ζθαθηνύ βειηίσζε ζεκαληηθά ηελ αλεμαξηεζία ζηηο επηά θνηηήηξηεο, ελώ δελ ππήξμε ζεκαληηθή επίδξαζε 

γηα ηνπο ηέζζεξηο άληξεο θνηηεηέο. ύκθσλα κε ηνπο Smith θαη Sullivan, είλαη γλσζηό όηη ηα αλεμάξηεηα 

άηνκα δηαθξίλνληαη γηα ηελ ηθαλόηεηα ηαρείαο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Δπίζεο, όηη ηα επαγγέικαηα 

ησλ καζεκαηηθώλ, ηεο ηαηξηθήο, ηεο κεραληθήο θαη ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ηείλνπλ λα πξνζειθύνπλ ηα 

άηνκα κε αλεμάξηεην ραξαθηήξα. Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, νη Smith θαη Sullivan ζπλάγνπλ όηη ε δηδαζθα-

ιία ηνπ ζθαθηνύ κπνξεί λα είλαη επεξγεηηθή, ηδηαίηεξα ζε γπλαίθεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζηαδηνδξνκή-

ζνπλ ζηνπο ηνκείο απηνύο. 

 

 ε κηα έξεπλα ηνπ θαζεγεηή Ferguson, ην 1992 ζην New Brunswick ηνπ Καλαδά, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

437 καζεηέο ηεο Δ΄ Γεκνηηθνύ νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο ζε θάζε κηα από ηηο νπνίεο δηδά-

ρζεθε ην ζθάθη, αιιά ζε δηαθνξεηηθό αξηζκώλ σξώλ εβδνκαδηαίσο. Γηαπηζηώζεθε όηη ε βειηίσζε ησλ 

καζεηώλ ζηελ θαηαλόεζε θεηκέλνπ θαη ζηα καζεκαηηθά ήηαλ αλάινγε κε ηνλ αξηζκό ησλ σξώλ δηδα-

ζθαιίαο ηνπ ζθαθηνύ ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ. 

 

 ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ καζεκαηηθώλ ζην New Brunswick ηνπ Καλαδά, εηζήρζε κηα ζεηξά θεη-

κέλσλ πνπ νλνκάδεηαη «Μαζεκαηηθέο Πξνθιήζεηο", ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηε δηδαζθαιία ηεο ζθαθηζηη-

θήο ινγηθήο. Υξεζηκνπνηώληαο απηό ην πξόγξακκα ζπνπδώλ, ν Μ.Ο. ηνπ επηπέδνπ επίιπζεο πξνβιεκά-

ησλ καζεκαηηθώλ από ηνπο καζεηέο, απμήζεθε από 62% ζε 81%. 

 

 ε κηα έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ν θαζεγεηήο Liptrap (1997) ζην Σέμαο κε 571 καζεηέο δεκνηηθνύ ζρν-

ιείνπ κεηαμύ ησλ νπνίσλ δελ ππήξρε θαλείο κε δηάθξηζε ζε αθαδεκατθό επίπεδν, 67 καζεηέο απ’ απηνύο, 

νη νπνίνη ζπκκεηείραλ θαη ζε πξόγξακκα εθκαζήζεσο ζθαθηνύ, είραλ ηε δηπιάζηα βειηίσζε ζηελ θαηα-

λόεζε θεηκέλνπ θαη ζηα καζεκαηηθά από ό,ηη νη ππόινηπνη 504 κε ζθαθηζηέο. 

 

 ε κηα έξεπλα πνπ έγηλε ζηε Βελεδνπέια θαηά ηελ νπνία εθπαηδεύηεθαλ 100.000 δάζθαινη γηα λα δη-

δάμνπλ ηε ζθαθηζηηθή ζθέςε ζε έλα δείγκα 4.266 καζεηώλ Β΄ Γεκνηηθνύ, δηαπηζηώζεθε όηη ε ζπζηεκα-

ηηθή δηδαζθαιία ηνπ ζθαθηνύ επηηαρύλεη ηελ άλνδν ηνπ δείθηε λνεκνζύλεο ζε παηδηά ειηθίαο δεκνηηθνύ 

θαη ησλ δύν θύισλ ζε όια ηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά επίπεδα. Μεηά από απηή ηελ έξεπλα, ε θπβέξλεζε 

ηεο Βελεδνπέιαο εηζήγαγε ην ζθάθη σο κάζεκα ζε όια ηα ζρνιεία ηεο ρώξαο, από ηε ζρνιηθή ρξνληά 

1988-89 (Ferguson 1995). 

 

 ε κηα έξεπλα πνπ έγηλε ζηε Γεξκαλία, δηαπηζηώζεθε όηη νη καζεηέο πνπ άξρηζαλ λα καζαίλνπλ ζθάθη 

από ηελ Α΄ Γεκνηηθνύ, όηαλ έθηαζαλ ζηε Γ΄ Γεκνηηθνύ ήζαλ θαιύηεξνη όρη κόλν ζηα Μαζεκαηηθά, αι-

ιά θαη ζηε Γξακκαηηθή θαη ζηηο μέλεο γιώζζεο. 

 

 ε κηα άιιε έξεπλα πνπ δηεμήρζε πάιη ζηε Γεξκαλία, δηαπηζηώζεθε όηη ζηνπο ζθαθηζηέο ιεηηνπξγνύλ 

ηαπηόρξνλα θαη ην δεμηό θαη ην αξηζηεξό εκηζθαίξην ηνπ εγθεθάινπ θαη όρη, κόλν, ην αξηζηεξό, απηό πνπ 

επεμεξγάδεηαη ηηο ζθαθηζηηθέο ζέζεηο, θαζώο θαη όηη, όζν πην πνιύ παίδεη θαλείο ζθάθη θαη γίλεηαη θαιύ-

ηεξνο σο ζθαθηζηήο, ηόζν πεξηζζόηεξν ην δεμί ηνπ εκηζθαίξην καδί κε ην αξηζηεξό ιεηηνπξγνύλ θαιύηε-

ξα. 

 

 ε άιιε έξεπλα νη εξεπλεηέο ρώξηζαλ καζεηέο ηεζζάξσλ εηώλ ζε δηάθνξεο νκάδεο. ηε κηα νκάδα ηα 

παηδηά κάζαηλαλ θαη έπαηδαλ ζθάθη, ελώ ζηηο άιιεο ηα παηδηά δηδάρζεθαλ θαη αζρνιήζεθαλ κε δηάθνξεο 

άιιεο δξαζηεξηόηεηεο, κία μερσξηζηή γηα θάζε νκάδα, όπσο π.ρ. κε ππνινγηζηέο. Ζ έξεπλα δηήξθεζε 32 

εβδνκάδεο. Έπεηηα κεηξήζεθαλ νη επηδόζεηο δεκηνπξγηθόηεηαο, εθεπξεηηθόηεηαο θαη θξίζηκσλ απνθάζε-

σλ γηα θάζε νκάδα. Σα παηδηά ηεο νκάδαο ηνπ ζθαθηνύ είραλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηα ηεζη ησλ θξί-

ζηκσλ απνθάζεσλ θαη ζε απηά ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο, αιιά εθεί πνπ ήηαλ θαηά πνιύ αλώηεξα ήηαλ ηα 

ηεζη εθεπξεηηθόηεηαο. Σν ζθάθη, ηνπο εθηόμεπζε ηελ εθεπξεηηθόηεηα ζηα ύςε! 

 

 Έπεηηα από κηα δηεηή έξεπλα πνπ άξρηζε ην 1985, λεαξνί καζεηέο άξρηζαλ λα παίδνπλ ζθάθη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη δηαπηζηώζεθε όηη ε κλήκε ηνπο βειηηώζεθε αηζζεηά. 
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 ε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1970 από ηνλ Γξ Wang Yee Fung ζην Υνλγθ Κνλγθ, νη κα-

ζεηέο κεηά από ηελ εθαξκνγή ελόο πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ζθαθηνύ παξνπζίαζαλ 15% βειηίσζε ζηα 

καζεκαηηθά θαη ζηηο ινηπέο δνθηκαζίεο.  

 

 Ο θαζεγεηήο John Artise (BS, MA) κεηά από πνιπεηή ςπρνινγηθή έξεπλα ζε καζεηέο θαηέιεμε λα 

αλαγλσξίζεη όηη ε ζπκβνιή ηεο δηδαζθαιίαο ζθαθηνύ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κάζεζεο είλαη 

αλεθηίκεηε γηα ηνπο καζεηέο θαη πξνζδηόξηζε ηέζζεξηο ηνκείο ζεκαληηθήο αλάπηπμεο: βειηίσζε ηεο 

κλήκεο, ηεο ινγηθήο, ηεο παξαηεξεηηθόηεηαο θαη ηεο ηθαλόηεηαο αλάιπζεο. 

 

 ε κηα έξεπλα ην 1991, ν Γξ Stuart Marguilies παξαθνινύζεζε ηελ ηθαλόηεηα κειέηεο ζε 53 καζεηέο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζε έλα ζθαθηζηηθό πξόγξακκα θαη ζύγθξηλε ηηο επηδόζεηο ηνπο κε κε-ζθαθηζηέο καζε-

ηέο. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ηδηαίηεξα θνιαθεπηηθά γηα ην ζθάθη, αθνύ νη ζθαθηζηέο καζεηέο ζεκείσζαλ 

κεγαιύηεξε πξόνδν απ’ όηη νη κε ζθαθηζηέο. 

 

 Πνιπάξηζκεο κειέηεο ζε Ρσζία, Κίλα, Ζ.Π.Α. θαη αιινύ έρνπλ ζρεδόλ απνδείμεη όηη ε ηθαλόηεηα θά-

πνηνπ λα ζπγθεληξώλεηαη ζε θάηη, εληζρύεηαη ζεκαληηθά εάλ παίδεη ζθάθη ηαθηηθά. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί 

κε ηε ζθαθηζηηθή ζθέςε αλαπηύζζνληαη νη δελδξίηεο ησλ λεπξώλσλ ηνπ εγθεθάινπ, γεγνλόο ην νπνίν εί-

λαη θαη ν βαζηθόο ιόγνο ζηνλ νπνίν νθείινληαη όιεο νη ππόινηπεο σθέιεηεο. Οη δελδξίηεο είλαη κηθξέο δη-

αθιαδηδόκελεο πξνεμνρέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ άθξε ησλ λεπξώλσλ ηνπ εγθεθάινπ. Ο θάζε λεπξώλαο 

έρεη πνιινύο δελδξίηεο κε πνιιέο δηαθιαδώζεηο ζηελ άθξε ηνπ. Οη δελδξίηεο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθνί 

θαζώο απνηεινύλ ην κέζν κε ην νπνίν ν λεπξώλαο πξνζιακβάλεη ζήκαηα. Δίλαη κε ιίγα ιόγηα ην κέζν κε 

ην νπνίν ζθεθηόκαζηε θαη όζν πεξηζζόηεξνη ππάξρνπλ ηόζν θαιύηεξα θαη γξεγνξόηεξα γίλεηαη ε δηαδη-

θαζία κεηαβίβαζεο ησλ κελπκάησλ κέζα ζηνλ εγθέθαιν. Σν λα παίδεη θάπνηνο ζθάθη ηαθηηθά, θάλεη ηνπο 

δελδξίηεο λα πιεζαίλνπλ θαη λα αλαπηύζζνληαη. 

 

 Ωο εθ ηνπ ιόγνπ ηνύηνπ, ην ζθάθη, όπσο έδεημαλ θαη ζύγρξνλεο έξεπλεο, βνεζά ζεκαληηθά ζηελ αλά-

πηπμε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ εγθεθάινπ πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηνλ ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό θαη ηελ πξόβιεςε. 

Σν ηκήκα απηό είλαη ν πξνκεησπηαίνο θινηόο θαη είλαη αθόκα ππεύζπλν γηα ηνλ απηνέιεγρν θαη ηελ θξη-

ηηθή ηθαλόηεηα. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ νη έθεβνη, ι.ρ. έρνπλ ειάρηζην απηνέιεγρν, θαζώο θαη κε 

αλαπηπγκέλε εηο ην έπαθξνλ θξηηηθή ζθέςε, γεγνλόο πνπ κεηώλεη ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλόηεηα ε νπνία δελ 

έρεη σξηκάζεη αθόκε, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνύλ λα πξνγξακκαηίζνπλ ηόζν θαιά όζν νη ελήιηθεο. 

Όια απηά επεηδή ν πξνκεησπηαίνο θινηόο είλαη από ηα ηειεπηαία ηκήκαηα ηνπ εγθεθάινπ πνπ αλαπηύζ-

ζεηαη πιήξσο, πξάγκα πνπ γίλεηαη ζηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο εθεβείαο ή αξθεηά αξγόηεξα. Σν λα παίδεη, 

όκσο, θαλείο ζθάθη, ηνλ βνεζά ζηελ πξόσξε αλάπηπμε ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνύ θαη ηνπ αλαπηύζζεη 

όιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ηθαλόηεηεο, όπσο θαιύηεξν απηνέιεγρν, θαιύηεξε θξηηηθή ζθέςε θαη ηθαλόηε-

ηα πξόβιεςεο θαη, σο εθ ηνύηνπ, ηε δπλαηόηεηα γηα θαιύηεξεο απνθάζεηο, απνηξέπνληάο ηνλ έηζη από 

πηζαλά ιάζε θαη ιαλζαζκέλεο επηινγέο, ελώ, επηπιένλ, θάλεη ηνλ εγθέθαιν λα δνπιεύεη ζηξαηεγηθά. 

 

 Δξεπλεηέο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δπηζηήκεο ηνπ Δγθεθάινπ RIKEN ζηελ Ηαπσλία, κε επηθεθαιήο ηνλ Κέη-

ηδη Σαλάθα, κειέηεζαλ ηελ εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία δύν νκάδσλ εζεινληώλ παηθηώλ «ζόγθη» (ηεο ηαπσλη-

θήο εθδνρήο ηνπ ζθαθηνύ). Οη επηζηήκνλεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ηερληθή ηεο καγλεηηθήο απεηθόληζεο γηα 

λα ζπγθξίλνπλ ηε ξνή αίκαηνο ζηνπο εγθεθάινπο ησλ επαγγεικαηηώλ θαη ησλ εξαζηηερλώλ παηθηώλ, ηελ 

ώξα πνπ νη παίθηεο ζθέθηνληαλ ηελ επόκελε ηνπο θίλεζε. Γηαπίζησζαλ όηη νη πξνρσξεκέλνη παίθηεο ε-

λεξγνπνηνύλ ζπλδπαζκέλα ηηο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο έκπλεπ-

ζεο, ηελ πινπνίεζε ζηόρσλ θαη ηελ αλαγλώξηζε πξνηύπσλ, ελώ αληίζεηα νη εξαζηηέρλεο δελ ελεξγνπνη-

νύζαλ ηηο ίδηεο πεξηνρέο. Ζ έξεπλα δεκνζηεύηεθε πεξηνδηθό “Science”. 

 

 Γεθάδεο είλαη πιένλ νη κειέηεο πνπ απνδεηθλύνπλ όηη ε ελαζρόιεζε κε ζύλζεηεο δξαζηεξηόηεηεο, πνπ 

απαηηνύλ από εκάο λα βάινπκε ην κπαιό καο λα δνπιέςεη, ζπλδέεηαη άκεζα κε κεησκέλε πηζαλόηεηα εκ-

θάληζεο λόζνπ Alzheimer. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη κία αλαζθόπεζε 22 ηέηνησλ κειεηώλ έ-
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δεημε όηη νη ειηθησκέλνη πνπ, είηε είραλ πςειό κνξθσηηθό επίπεδν είηε αζθνύζαλ ην κπαιό ηνπο ζπζηε-

καηηθά, είραλ 46% ρακειόηεξε πηζαλόηεηα λα εκθαλίζνπλ Άλνηα. 

 

 Μηα πξόζθαηε κειέηε πνπ δεκνζηεύηεθε ζην ηαηξηθό πεξηνδηθό «The New England Journal of Medi-

cine» βξήθε όηη ηα άηνκα πνπ αζρνινύληαη κε επηηξαπέδηα ζηξαηεγηθά παηρλίδηα θαη ηδηαίηεξα κε ην ζθά-

θη, έρνπλ αξθεηά κεησκέλεο πηζαλόηεηεο γηα λα αλαπηύμνπλ Αιηζράηκεξ κεηά ηα 75 έηε. Ο Γξ. Robert 

Freidland ηζρπξίδεηαη όηη ην ζθάθη εμαζθεί ηδηαίηεξα ηελ θαηά νπζία ηνπ εγθεθάινπ, πνπ ζπλήζσο παξα-

κέλεη ζρεηηθά αδξαλήο θαη όηη ε κε εμάζθεζε ηεο θαηάο νπζίαο ηνπ εγθεθάινπ απνηειεί κεγάιν πιήγκα 

γηα ηνλ εγθέθαιν θαζώο ειαηηώλεηαη ε ηζρύο ηνπ. 

 

 ύκθσλα κε ηνλ δξ. Κσλζηαληίλν Αξθαλάθε πνπ είλαη αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ζην ηκήκα Βηνταηξη-

θήο ηνπ Σερλνινγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Ηιηλόηο (ΗΗΣ), ζε ζύγρξνλε έξεπλα ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαη ν ίδηνο 

ζην ηκήκα Βηνταηξηθήο ηνπ Σερλνινγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Ηιηλόηο (ΗΗΣ), ζην Δξεπλεηηθό Κέληξν Νόζνπ Αι-

ηζράηκεξ, ζην Παλεπηζηήκην θαη ζην Ηαηξηθό Κέληξν Rush,δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη άκεζε ζρέζε κεηα-

μύ ηεο ζπρλόηεηαο κε ηελ νπνία νη ειηθησκέλνη παίδνπλ παηρλίδηα όπσο ην ζθάθη (ή έρνπλ άιιεο πλεπκα-

ηηθέο δξαζηεξηόηεηεο) θαη ηεο δνκηθήο αθεξαηόηεηαο ηεο ιεπθήο νπζίαο ηνπ εγθεθάινπ (ε νπνία πεξηέρεη 

ηηο ζπλδέζεηο ηνπ εγθεθάινπ). ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 152 ειηθησκέλνη κέζνπ όξνπ ειηθίαο 81 εηώλ, νη 

νπνίνη ππνβιήζεθαλ ζε καγλεηηθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη ε-

ιηθησκέλνη κε ζπρλόηεξε ζπκκεηνρή ζηηο πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηόηεηεο είραλ πςειόηεξε δνκηθή α-

θεξαηόηεηα ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο ιεπθήο νπζίαο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο λνεηηθέο ηθαλόηε-

ηεο ηνπ εγθεθάινπ. Όπσο εμεγεί ν θαζεγεηήο, έρεη απνδεηρζεί πιένλ, όηη ε ζπρλή ελαζρόιεζε κε δξα-

ζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηηο λνεηηθέο ηθαλόηεηεο ησλ 

ειηθησκέλσλ ρσξίο άλνηα, θαζώο επίζεο όηη ειαηηώλεη ηελ πηζαλόηεηα άλνηαο ζην κέιινλ. 

 

 "θεθηείηε ηνλ εγθέθαιν ζαλ έλαλ από ηνπο κύεο ηνπ ζώκαηόο καο: όζν πην πνιύ ηνλ γπκλάδνπκε, 

ηόζν πεξηζζόηεξν δπλακώλεη", αλαθέξεη ε Γξ. Παξαζθεπή αθθά, Πξόεδξνο ηεο Δηαηξείαο Νόζνπ 

Alzheimer θαη πλαθώλ Γηαηαξαρώλ Αζελώλ. Δπ’ απηνύ είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη πξόζθαηεο έξεπλεο 

έρνπλ απνδείμεη όηη νη ειηθησκέλνη πνπ παίδνπλ ζπζηεκαηηθά ζθάθη θαη άιια απαηηεηηθά πλεπκαηηθά παη-

ρλίδηα έρνπλ έσο θαη 74% κεησκέλε πηζαλόηεηα εκθάληζεο λόζνπ Alzheimer. Δπηπιένλ, όπσο απνδείρηε-

θε, ε ζπζηεκαηηθή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα λνεηηθήο άζθεζεο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα βνεζά 

ζην λα ζηαζεξνπνηεζνύλ ή αθόκα θαη λα βειηησζνύλ νη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ αζζελώλ κε 

Alzheimer, πνπ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα παξνπζίαδαλ αξγή πησηηθή πνξεία. 

 

 «Σν ζθάθη δελ ππόζρεηαη θάπνηα καγηθή ζεξαπεία, αιιά ζίγνπξα ε πλεπκαηηθή εμάζθεζε πνπ πξν-

ζθέξεη καο δίλεη ζηελ νπζία έλα όπιν γηα λα θάλνπκε όινη κηα θίλεζε καη ζηελ άλνηα» επεζήκαλε ε 

πξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Νόζνπ Αιηζράηκεξ θαη πλαθώλ Γηαηαξαρώλ, θαζεγήηξηα ηνπ 

ΑΠΘ Μάγδα Σζνιάθε, κε αθνξκή ηνπο ζθαθηζηηθνύο αγώλεο πνπ δηνξγαλώζεθαλ ην 2011 από ηελ Δι-

ιεληθή Δηαηξεία Νόζνπ Αιηζράηκεξ θαη πγγελώλ Γηαηαξαρώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε θαθηζηη-

θώλ σκαηείσλ Θεζζαινλίθεο – Υαιθηδηθήο. ηνπο αγώλεο, ζπκκεηείραλ ζθαθηζηέο θαη ζθαθίζηξηεο 

άλσ ησλ 60 εηώλ. 

 

 Μεηά από κηα ζεηξά ζρεηηθώλ εξεπλώλ δηαηππώζεθε από εηδηθνύο ε άπνςε όηη ην ζθάθη κπνξεί λα εί-

λαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ή ηε ζεξαπεία αηόκσλ πνπ αλαξξώλνπλ από εγθεθαιηθό 

επεηζόδην ή πνπ δνπλ κε απηηζκό ή κε αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο, θαζώο θαη άιισλ αηόκσλ κε εηδηθέο αλά-

γθεο. Ζ ελαζρόιεζε κε ην ζθάθη κπνξεί λα επηηξέςεη ζε απηά ηα άηνκα λα αζθήζνπλ θαη λα αλαπηύμνπλ 

ιεπηέο θηλεηηθέο ηθαλόηεηεο, πνπ απαηηνύληαη γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ πεζζώλ ζε κηα επζεία γξακκή, θά-

ζεηα, δηαγώληα, θαη νξηδόληηα. Σν ζθάθη κπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη ηα άηνκα κε αλαπεξία ή ηξαπκαηηζκό 

λα βειηηώζνπλ ηε γλσζηηθή ηνπο ηθαλόηεηα θαη ηηο δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα επηηξέ-

ςεη ζην άηνκν λα αλαπηύμεη ηθαλόηεηεο βαζηάο ζπγθέληξσζεο θαη εξεκίαο. Σέινο ην ζθάθη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο κηα κνξθή αλαςπρήο γηα ηε ζεξαπεία αηόκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνην πξόβιεκα 

ζσκαηηθό, λνεηηθό ή ζπλαηζζεκαηηθό θαη, γεληθά αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 
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 Σέινο, ίζσο είλαη ελδηαθέξνλ λα παξαηεζνύλ θαη κεξηθέο απιέο πεπνηζήζεηο θαη γλώκεο δηαθόξσλ εη-

δηθώλ θαη κε… 

 

 «Ο θαζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ» Εαλ-Κινλη Λνπκπαηηέξ, επηθεθαιήο ηεο Γαιιηθήο Οκνζπνλδίαο θα-

θηνύ, επηζεκαίλεη όηη «ζην ζθάθη ππάξρεη έλα ξεηό πνπ ιέεη πσο ηξεηο ώξεο ζθαθηνύ ηζνδπλακνύλ κε δύν 

ώξεο Μαζεκαηηθώλ ζπλ δύν ώξεο Λαηηληθώλ». 

 Ο Παγθόζκηνο Πξσηαζιεηήο VISWANATHAN ANAND πξόζθαηα ζε ζπλέληεπμή ηνπ δήισζε όηη 

«Σν ζθάθη θαη ηα καζεκαηηθά ζπλδένληαη ζηελά θαη νη ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηνπο δύν ηνκείο 

έρνπλ πνιιά θνηλά», ελώ ζε άιιε ηνπ ζπλέληεπμε, κηιώληαο γηα ηηο αλαινγίεο αλάκεζα ζηνπο δύν ηνκείο, 

αλαθέξεη όηη, «όπσο θαη ζην ζθάθη, έηζη θαη ζηα καζεκαηηθά, όζν γεληθόηεξε γλώζε έρεηο πάλσ ζην α-

ληηθείκελν, ηόζν επθνιόηεξε γίλεηαη ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεηο, θαζώο κπνξείο λα 

ζπζρεηίζεηο κεζόδνπο πνπ πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθνύο θιάδνπο ηεο Δπηζηήκεο». 

 Πνιινί εθπαηδεπηηθνί, γνλείο θαη εηδηθνί, ζε δηάθνξεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ, ππνζηήξημαλ όηη ην ζθάθη 

βειηηώλεη κηα ζεηξά από λνεηηθέο ηθαλόηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο θαη ηεο η-

θαλόηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Schmidt, 1982? Rifner, 1997). 

 Από έξεπλα πνπ έθαλε ν Γηεζλήο Γηαηηεηήο Βαγγέιεο Βηδάιεο ζηνπο Παλειιήληνπο ρνιηθνύο Αγώ-

λεο ζηε Υαιθηδηθή ην 2004 κε εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν έδσζε ζηνπο γνλείο λα ην ζπκπιεξώζνπλ, πξνέ-

θπςαλ ηα εμήο, όζνλ αθνξά ηε γλώκε πνπ είραλ νη γνλείο ησλ παηδηώλ: 

o Σν 46% ησλ γνλέσλ ζεσξεί όηη ην ζθάθη πξέπεη λα εληαρζεί σο κάζεκα ζηα ζρνιεία, ελώ ην 54% όηη 

πξέπεη λα είλαη κηα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ καζεηώλ ζην νινήκεξν ζρνιείν. 

o ην εξώηεκα γηαηί πξνέηξεςαλ ηα παηδηά ηνπο λα αζρνιεζνύλ κε ην ζθάθη, νη γνλείο απάληεζαλ ζε 

πνζνζηό 62% «γηαηί ην ζθάθη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνύ (π.ρ. απηνζπγθέληξσζε, 

θξηηηθή θαη αλαιπηηθή ζθέςε, θαληαζία, δεκηνπξγηθόηεηα)», ζε πνζνζηό 18% «επεηδή ην ζθάθη είλαη κηα 

δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε γηα ην παηδί», ελώ ην ππόινηπν 20% έδσζε δηάθνξεο άιιεο απαληήζεηο. 

 Δίλαη δηαπίζησζε ηεο θνηλήο ινγηθήο όηη ην ζθάθη είλαη «γπκλαζηηθή ηνπ κπαινύ» θαη άξα βνεζά ην 

πλεύκα όζν ε απιή γπκλαζηηθή βνεζάεη ην ζώκα. Δπηπιένλ είλαη νθζαικνθαλήο ε δπλαηόηεηα πνπ έρεη 

λα βειηηώλεη ηελ ηθαλόηεηα επίιπζεο δηαθόξσλ πξνβιεκάησλ θάησ από πίεζε, αθνύ κηα παξηίδα ζθα-

θηνύ είλαη έλαο αγώλαο επηιύζεσο δηαθόξσλ πξνβιεκάησλ θάησ από πίεζε ρξόλνπ θαη ελώ νη παξάκε-

ηξνη ησλ πξνβιεκάησλ αιιάδνπλ ζπλερώο κε ηελ επέκβαζε ηνπ αληηπάινπ. 

 Δμάιινπ, όπως είπε ο Γκαίηε: «Το παιχνίδι ηου ζκακιού είναι η Λυδία λίθος ηης νόηζης». 

 
 


