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Abstract: Τhis work is a brief bibliographic review on the effect of constructional play on the 

cognitive, social and emotional development of children during pre-school and early school 

age. The concept of constructive play includes an open process of discovery and holistic 

learning, during which children acquire in-house motivation, practice in decision-making and 

feel pleasure that they self-act experiment and create constructions. Thus, teachers need to 

organize and implement educational actions beyond the curriculum's academic objectives, in 

which children will have opportunities to actively engage in constructional play within and 

out of the school community. In this way, children will collect and process information, 

familiarize themselves with new experiences and practices and develop basic socio-cognitive 

and emotional skills such as autonomy, imagination, problem solving, empathy and positive 

self-esteem. As a result, children will become readier to respond adequately to school 

requirements, regardless of the existing limitations and deficiencies of their immediate and 

wider family and socio-cultural environment. 

Keywords: Constructive play, cognitive development of children, social and emotional 

development of children, preschool age, first school age 

 

Πεπίλητη: Σηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κία ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ 

ξφινπ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ ζηε γλσζηηθή, θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία. Η έλλνηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ πεξηιακβάλεη κία αλνηρηή δηαδηθαζία αλαθαιππηηθήο θαη 

νιηζηηθήο κάζεζεο, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηα παηδηά απνθηνχλ εζσηεξηθά θίλεηξα, 

αζθνχληαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, θαη ληψζνπλ επραξίζηεζε πνπ απηελεξγνχλ, 

πεηξακαηίδνληαη θαη δεκηνπξγνχλ θαηαζθεπέο κε πνηθίια αλνηρηά θπζηθά/ηερλεηά πιηθά. 

Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα νξγαλψλνπλ θαη λα πινπνηνχλ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, 
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πέξαλ ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ζηηο νπνίεο ηα 

παηδηά  ζα έρνπλ πνιιαπιέο επθαηξίεο λα  εκπιαθνχλ ελεξγά θαη κεζνδηθά κε ην 

θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη, εληφο θαη εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηα παηδηά ζα  απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο θαη πξαθηηθέο κάζεζεο θαη ζα  αλαπηχμνπλ 

βαζηθέο θνηλσληθν-γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο είλαη ε απηνλνκία, ε 

επηκνλή, ε θαληαζία, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε ελζπλαίζζεζε θαη ε ζεηηθή απηνεθηίκεζε. 

Ωο απνηέιεζκα, ηα παηδηά ζα θαηαζηνχλ πεξηζζφηεξν επαξθή λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

αθαδεκατθέο απαηηήζεηο θαη θνηλσληθέο πξνζδνθίεο ηνπ ζρνιείνπ, αλεμαξηήησο ησλ 

πθηζηάκελσλ πεξηνξηζκψλ ηνπ άκεζνπ θαη επξχηεξνπ νηθνγελεηαθνχ θαη θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. 

Λέξειρ κλειδιά: θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη, γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, πξνζρνιηθή ειηθία, πξψηε ζρνιηθή ειηθία  

Διζαγυγή 

Τν θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη ζπλήζσο μεθηλά ζηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη 

γίλεηαη νινέλα πην πνιχπινθν θαη απαηηεηηθφ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θνίηεζεο ησλ 

καζεηψλ ζην λεπηαγσγείν θαη ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ. Τα παηδηά 

λνηψζνπλ ραξά θαη επραξίζηεζε λα θάλνπλ ζπλδπαζκνχο, λα εθεπξίζθνπλ ελαιιαθηηθά 

ζελάξηα θαη λα δνθηκάδνπλ λα θηηάρλνπλ ηα δηθά ηνπο δεκηνπξγήκαηα κε δηαθνξεηηθφ θαη 

πξσηφηππν θάζε θνξά ηξφπν (Bodrova & Leong, 2003a). Τν θαηαζθεπαζηηθφ παηρλίδη έρεη 

κία επξεία πνηθηιία εθαξκνγψλ θαη δξάζεσλ, πνπ μεθηλά απφ ην θηίζηκν ελφο δξφκνπ ή ελφο 

θάζηξνπ, είηε κε αθαηέξγαζηα πιηθά φπσο πειφ θαη άκκν, είηε κε θαηεξγαζκέλα πιηθά, φπσο 

μχιηλα θχβνη, ηνχβια θαη άιια ηξηζδηάζηαηα πιηθά, θαη θηάλεη κέρξη ηε ζχλζεζε ελφο 

καγλεηηθνχ πάδι θαη ηελ θαηαζθεπή ελφο δηαζηεκνπινίνπ, κίαο καθέηαο πφιεο ή ελφο 

ξνκπφη κε αλαθπθιψζηκα πιηθά (Stroud, 1995). Η έλλνηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ παηρληδηνχ 

πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο ρξήζεο ελφο εχξνπο πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ κε ζθνπφ ηελ 

νινθιήξσζε κίαο θαηαζθεπήο. Τα παηδηά εκπιέθνληαη ζην θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη 

πξνθεηκέλνπ, είηε λα επηιχζνπλ έλα ξεαιηζηηθφ πξφβιεκα πνπ έρνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ, είηε 

λα απαληήζνπλ ζε πξνζσπηθά ηνπο εξσηήκαηα ζε δεηήκαηα ηνπ θφζκνπ, πνπ ηνπο 

πεξηβάιιεη (Ginsburg, 2007). Οη Johnson, Chrisie θαη Wardle (2005: 160) εζηίαζαλ ζηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ ρσξνρξνληθνχ πιαηζίνπ, εληφο ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ρψξα ην 

θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη ζηε βάζε ησλ εμήο ηξηψλ παξαγφλησλ: α) ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

(ζηεγαζκέλνο/ αλνηρηφο ρψξνο, δνκεκέλν πεξηβάιινλ/θχζε), β) ηελ θνηλσληθή νηθνινγία 

(θαηνηθίεο/πάξθα/ γεηηνληέο ηνπηθήο θνηλφηεηαο) θαη γ) ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 

ησλ παηδηψλ (θπξίαξρε θνπιηνχξα, απηνπξνζδηνξηζκφο, κέζα εθπαίδεπζεο θαη 

θνηλσληθνπνίεζεο).  
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1. Γνυζηική, κοινυνική, ζςναιζθημαηική ανάπηςξη ηυν παιδιών και 

καηαζκεςαζηικό παιγνίδι  

Σχκθσλα κε ην Hurwitz (2003), πθίζηαηαη ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζα ζην αηνκηθφ/νκαδηθφ  

παηγλίδη θαη ζηε γλσζηηθή, θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Οη 

παξαπάλσ αλαθνξέο ζπλάδνπλ ηδηαηηέξσο κε ην θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη, πνπ αλήθεη ζηνλ 

ηχπν ηνπ ψξηκνπ θαη ζθφπηκνπ παηγληδηνχ, πέξαλ ηνπ εχξνπο ησλ ζεσξεηηθψλ θαη 

εξεπλεηηθψλ πηπρψλ, πνπ κπνξεί απηφ λα παξαηεξεζεί, θαη, ζπλαθφινπζα, λα εξκελεπηεί. Οη 

Bodrova θαη Leong (2005) ππνζηήξημαλ φηη ηα παηδηά κέζσ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ 

εμαζθνχληαη ζηελ ελεξγή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε, αθνχ ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

θαληαζηηθέο πεξηζηάζεηο, λα δψζνπλ ξεηνχο ξφινπο θαη λα ζέζνπλ θαλφλεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο. Απηφ ην θάλνπλ, επεηδή θηλεηνπνηνχληαη ελεξγά πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ 

ζεκειηψδεηο θνηλσληθν-γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 

εμεξεπλήζνπλ ηνλ θφζκν κε ηηο αηζζήζεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ην ζψκα ηνπο θαη λα 

εμνηθεησζνχλ κε αλνίθεηεο ηδέεο/αληηιήςεηο θαη πξσηφγλσξα πιηθά, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ζηηο θαηαζθεπέο ηνπο (Nicolopoulou et al., 2010). Τν θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη 

δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηελ ηαπηφηεηά ηνπ ζηε βάζε ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

παηδηά, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ην μχιν, ε πέηξα, ην ζχξκα, ην ραξηί, ηα αλαθπθιψζηκα, 

ρεηξνπνίεηα θαη θπζηθά πιηθά θαη ηα ςεθηαθά εηθνληθά ζηνηρεία. Αλεμαξηήησο ησλ πιηθψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ, ηα παηδηά απνθηνχλ 

ζεηηθέο εκπεηξίεο απηνλνκίαο, δεκηνπξγίαο θαη ειεχζεξεο επηινγήο, πνπ είλαη βαζηθέο 

παξάκεηξνη γηα λα νηθνδνκεζεί έλα πιαίζην κάζεζεο ζην ζρνιείν, πνπ ζα ηθαλνπνηεί ηηο 

έκθπηεο ςπρνθνηλσληθέο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ γηα επάξθεηα, απηνπξνζδηνξηζκφ θαη 

ζχλαςε ζρέζεσλ (Pramling Samuelsson &  Asplund, 2008). 

2. Ανακαλςπηική μάθηζη και καηαζκεςαζηικό παιγνίδι 

Τν θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέζν κάζεζεο θαη «κία ζεκαληηθή πεγή 

αλάπηπμεο» ζηελ πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή ειηθία (Vygotsky, 1978: 102) θαη ζπλάδεη κε κία 

αλνηρηή απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο εμεξεχλεζε, πνπ ζηαδηαθά γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ιεηηνπξγηθή θαη ψξηκε σο πξνο ηε θχζε θαη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο (Van Thiel & 

Putnam-Franklin, 2004). Σπρλά, ηα παηδηά κπαηλνβγαίλνπλ αλάκεζα ζην θαηαζθεπαζηηθφ θαη 

ζην δξακαηηθφ παηγλίδη, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αλαθαιχςνπλ λέεο πιεξνθνξίεο, λα 

αλαδηακνξθψζνπλ ηηο πξφηεξεο γλψζεηο ηνπο ζε λέα γλσζηηθά ζρήκαηα, λα απνθηήζνπλ 

θαιέο πξαθηηθέο κάζεζεο θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ ζεηηθά θαη ακθίδξνκα κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηεο νκάδαο ηνπο (Pellegrini & Bjorklund, 2004). Ωο ζπλέπεηα ρξεηάδεηαη φια 

ηα παηδηά λα ππνζηεξηρζνχλ πνηθηιφηξνπα θαη πνιπ-επίπεδα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην 

ζρνιείν κε ζθνπφ λα εκπιαθνχλ  ελεξγφηεξα θαη κεζνδηθά κε ην θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη κε 

έλα πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν (Hännikäinen et al., 2013). Η επηινγή, ε 

ρξήζε θαη ε ζπλαξκνιφγεζε πιηθψλ, απφ κφλε ηεο σο κία δνκεκέλε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία πξνυπνζέηεη ηδηαίηεξεο γλσζηηθέο,  θηλεηηθέο θαη αηζζεηηθέο δεμηφηεηεο απφ 
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πιεπξάο ησλ παηδηψλ. Δπηπιένλ, ν λνεξφο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνο θαηαζθεπή θαηαζθεπαζηηθνχ 

έξγνπ, ε πξφβιεςε ησλ ζπλαξκνγψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ, θαη  ε 

άζθεζε ησλ αξρηθψλ ζρεδίσλ ζηε βάζαλν ηεο δνθηκήο θαη πιάλεο, απνηεινχλ ζχλζεηεο 

ινγηθέο δηεξγαζίεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, πνπ βειηηψλνπλ ηφζν ηελ νπηηθνρσξηθή 

αληίιεςε θαη ην ρεηξηζκφ κε ιεθηηθψλ ελλνηψλ, φζν θαη  ηελ αξηζκεηηθή θαη πξνκαζεκαηηθή 

ζθέςε ησλ παηδηψλ (Wolfgang et al., 2003). Τέινο, ηα παηδηά πνπ εκπιέθνληαη ζε πην 

εμεηδηθεπκέλα παηρλίδηα ειεθηξνινγηθψλ, ειεθηξνληθψλ ή κεραληθψλ θαηαζθεπψλ, έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα εμαζθεζνχλ ζηελ πξάμε κέζα ζε εηθνληθά/πιηθά πεξηβάιινληα πξνζνκνίσζεο 

ζην πεδίν ελφο εχξνπο ελλνηψλ απφ ην ρψξν ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 

(Bodrova & Leong, 2003b).  

3. Γλυζζικόρ, μαθημαηικόρ εγγπαμμαηιζμόρ και καηαζκεςαζηικό παιγνίδι 

Τα παηδηά ζηε δηάξθεηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο 

αλαδπφκελνπ γισζζηθνχ εγγξακκαηηζκνχ, θαζψο εμνηθεηψλνληαη κε απιέο ή ζχλζεηεο πξν-

αλαγλσζηηθέο θαη πξν-γξαθηθέο δεμηφηεηεο (Kendrick, 2005; Olszewski & Fuson, 1982). 

Έηζη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηα παηδηά καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ιέμεηο ζε εθηππσκέλα 

θείκελα, πνπ βξίζθνληαη ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ ρσξίο λα 

αληηιακβάλνληαη ην εμεηδηθεπκέλν ιεμηιφγηφ ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο παίδνπλ ηα παηδηά 

κε δηάθνξα πιηθά πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή, φπσο είλαη ηα κνιχβηα, νη 

ζθξαγίδεο, νη εηηθέηεο, νη ηππσκέλεο παξαζηάζεηο, ηα εηθνλν-ζρέδηα θαη ηα ηδενγξάκκαηα 

(Neuman & Roskos, 1993; Vukelich, 1994). Σχκθσλα κε ηνλ Pickett (1998) νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ εθζέηνπλ ηα παηδηά ζηε ρξήζε πιηθψλ γξαθήο θαη αλάγλσζεο, ζηε δηάξθεηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ, εληζρχνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο αλαδπφκελεο γξαθήο, αθνχ ηα 

παηδηά παξσζνχληαη λα θάλνπλ ζρέδηα θαη νινγξάκκαηα κε ζθνπφ λα πξνζδηνξίζνπλ 

ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ. Ωο πξνο ην 

καζεκαηηθφ εγγξακκαηηζκφ, ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο θαη πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ 

εκπιέθνληαη ελεξγά  θαη κεζνδεπκέλα κε ην θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη καζαίλνπλ ζεκαληηθέο 

ρσξηθέο ζρέζεηο θαη θαηαλννχλ θαιχηεξα ηα γλσξίζκαηα ησλ θαλνληθψλ γεσκεηξηθψλ 

ζρεκάησλ θαη κεηξήζεσλ, θαζψο θηηάρλνπλ θαηαζθεπέο κε ηνχβια θαη άιια ηξηζδηάζηαηα 

πιηθά (Verdine et al., 2014; Hanline et al., 2010; Caldera et al., 1999). Δπίζεο, θάλνληαο 

ρξήζε ηξηζδηάζηαησλ κνηίβσλ θαη ζρεδίσλ, ηα παηδηά εμαζθνχληαη ζηελ επίιπζε 

ξεαιηζηηθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ έρνπλ λφεκα θαη ελδηαθέξνλ γηα απηά, θαζψο παξσζνχληαη 

λα βξνπλ ελαιιαθηηθά ζελάξηα πξνζέγγηζεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πιαηζίνπ 

κάζεζεο θαη αλάπηπμήο ηνπο (Bergen, 2007; Clements & Sarama, 2007). Τέινο, ηα παηδηά 

έρνπλ πνιιαπιέο επθαηξίεο ζην θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη λα  ζπδεηνχλ  κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο αλαθνξηθά κε ηηο πξφηεξεο αληηιήςεηο ηνπο, λα 

δηαιέγνληαη κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο, λα αζθνχληαη λα ζθέπηνληαη θαη λα ελεξγνχλ 

κε θαληαζηαθή, απνθιίλνπζα θαη  δεκηνπξγηθή ζθέςε, λα (απηφ)ξπζκίδνπλ ηελ θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη λα επηθνηλσλνχλ ιεηηνπξγηθά γηα πξνζσπηθνχο θαη επηθνηλσληαθνχο 

ιφγνπο (Copely & Oto, 2006). 
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4. Κοινυνικο-γνυζηικέρ ανάγκερ ηυν παιδιών και καηαζκεςαζηικό παιγνίδι  

Σηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη κε ηα παηδηά λα κπνξέζνπλ λα ζπλαληήζνπλ θαη λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο βαζηθέο θνηλσληθν-γλσζηηθέο ηνπο αλάγθεο (Bruner 1972). Τα παηδηά, 

εμαηηίαο ησλ έκθπησλ θηλήηξσλ ηνπο λα αλαθαιχςνπλ ηνλ θφζκν, ζηε δηάξθεηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ, δηεξεπλνχλ ζέκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, απνθηνχλ κε 

ζπλήζεηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο, βειηηψλνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο θαη ιακβάλνπλ 

αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα ηα νπνία ηνπο βνεζνχλ λα αλαπηπρζνχλ θνηλσληθν-γλσζηηθα, 

λεπξν-βηνινγηθά θαη ςπρν-ζπλαηζζεκαηηθά (Drew et. al., 2008; Christie &  Johnsen, 1983). 

Δπηπξνζζέησο, νη καζεηέο, θαζψο πεηξακαηίδνληαη θαη δνθηκάδνπλ ηα δηάθνξα είδε  ησλ 

πιηθψλ, ηθαλνπνηνχλ ηελ έκθπηε αλάγθε ηνπο γηα ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε κε 

ηνπο ζπλνκήιηθνπο θαη ηνπο ελήιηθεο (εθπαηδεπηηθνχο) κέζσ ηεο ζπδήηεζεο θαη ηεο 

πεξηγξαθήο ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ (Lillard et al., 2013). Δπίζεο, ηα παηδηά ηθαλνπνηνχλ ηελ αλάγθε 

ηνπο γηα ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο αζθάιεηαο, θξνληίδαο θαη εκπηζηνζχλεο, αθνχ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπο ππνζηεξίδνπλ λα απηελεξγήζνπλ, εθδειψλνληαο εθηίκεζε, αλαγλψξηζε 

θαη ζεβαζκφ γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. Ωο απνηέιεζκα,  ηα παηδηά ληψζνπλ θαιά γηα ηνπο 

εαπηνχο θαη ηηο ηδέεο  ηνπο  θαη, έηζη, είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφλ λα ζπκπεξηθεξζνχλ ζηα 

ππφινηπα κέιε ηεο ζρνιηθήο νκάδαο κε αιιεινεθηίκεζε, ζπλεξγαηηθφηεηα θαη αιιειεγγχε 

(Schulz & Bonawitz, 2007). Δπηπξνζζέησο, ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ ζεκαληηθέο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, θαζψο επηιέγνπλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία λα ζπλεξγάδνληαη, λα κνηξάδνληαη 

θαη λα δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο δηαθσλίεο ηνπο κε ηελ νκάδα αλαθνξάο ζηε δηάξθεηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ (Ihn, 1998). Τέινο, νη Flynn θαη Kieff (2002) δηεηχπσζαλ ηε 

ζέζε φηη, φηαλ ηα παηδηά ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην θαηαζθεπαζηηθφ 

παηγλίδη, απνθηνχλ ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο λα 

κνηξάδνληαη ηδέεο, λα αιιειεπηδξνχλ, λα αιιειν-πεξηρσξνχλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα ειέγρνπλ ηηο κε ζπλεηδεηέο νξκέο θαη θνβηθέο αλεζπρίεο ηνπο, θαη λα 

αλαπηχζζνπλ εζσηεξηθά θίλεηξα γηα κάζεζε, αλαθάιπςε θαη δεκηνπξγηθφηεηα (Carlson et 

al., 1998).  

5. Δκπαιδεςηικέρ ππακηικέρ και καηαζκεςαζηικό παιγνίδι  

Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα δξνπλ σο κέληνξεο θαη σο εκςπρσηέο ηεο ζρνιηθήο νκάδαο 

πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα εκπιαθνχλ κε έλα ηξφπν βησκαηηθφ ζε παηγληψδεηο 

θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ωο πξνο απηφ ην ζθνπφ, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα 

παξέρνπλ ζπλερή παηδαγσγηθή/ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, επαξθή ρξφλν θαη αλνηρηά πιηθά ζηα 

παηδηά ψζηε λα θηλήζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο ζηελ 

θαηαζθεπή ησλ δεκηνπξγηψλ ηνπο (Drew & Rankin, 2004). Έηζη, ηα παηδηά κπνξεί λα 

μεθηλήζνπλ απφ απιέο παηγληψδεηο θαηαζθεπέο, φπσο είλαη ε ηαμηλφκεζε  θαη ην ζηνίβαζκα 

μχιηλσλ ηνχβισλ, θαη λα θαηαιήμνπλ λα δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν πεξίπινθεο θαη 
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ζπγθξνηεκέλεο θαηαζθεπέο  (Ashiabi, 2007). Δπηπξνζζέησο, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα 

παξσζνχλ ζπλερψο ηνπο καζεηέο λα ζπλεξγάδνληαη, λα θάλνπλ ρξήζε θάζε είδνπο πιηθνχ θαη 

κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θξίλνπλ θάζε θνξά, ψζηε ζηαδηαθά λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε ζεηηθή 

απηνεθηίκεζε γηα ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, αλεμαξηήησο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ηειηθψλ πξντφλησλ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο (Rubin et al., 1978). Έηζη, ηα παηδηά ζα απνθηήζνπλ 

θαιέο ζπλήζεηεο, απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο, θαη βαζηθέο θνηλσληθν-γλσζηηθέο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε επηκνλή, ε επειημία, ε 

ζπγθέληξσζε θαη ε ζηνρν-πξνζήισζε (Armitage, 2005). Οη εθπαηδεπηηθνί εκπιέθνπλ ηνπο 

καζεηέο ζηε δηαδηθαζία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ, ζην βαζκφ πνπ θαη νη ίδηνη 

θαηαλννχλ ηε ζεηηθή επίδξαζή ηνπ ζηελ πξνζσπηθή, επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο 

αλάπηπμε, αθνχ ζηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

εκπιαθνχλ ζε έλα εζσηεξηθφ αλαζηνραζηηθφ δηάινγν, λα κεηαζρεκαηίζνπλ δπζιεηηνπξγηθέο 

ηδέεο θαη πξαθηηθέο, λα ζέζνπλ ελαιιαθηηθέο νπηηθέο θαη λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε 

ελζπλαίζζεζε ηνπ ηξφπνπ κάζεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ  (Sandberg & Eriksson, 

2010).  

Σύνοτη  

Με βάζε ηα παξαπάλσ θξίλεηαη παηδαγσγηθά ζθφπηκν λα εκπιαθνχλ ηα παηδηά ηεο 

πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο ζε νξγαλσκέλεο θαη ζπζηεκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ, εληφο θαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο. Έηζη, ηα παηδηά ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα εμαζθεζνχλ ζηε ρξήζε θαη 

ζπλαξκνγή ελφο εχξνπο αλνηρηψλ θπζηθψλ/ηερληθψλ πιηθψλ, ζηνλ θξηηηθφ έιεγρν ησλ 

αξρηθψλ ηνπο  ηδεψλ/ζρεδίσλ, ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ 

ζελαξίσλ θαη ζηε λνεηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ. Ωο πξνο απηφ ην ζθνπφ, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα 

ππνζηεξίδνπλ ηα παηδηά κε επηζηάκελν θαη βησκαηηθφ ηξφπν ζηε δηάξθεηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ. Απηφ ζα ην επηηχρνπλ, ζην βαζκφ πνπ ελεξγνχλ πξσηίζησο σο 

ζεηηθά πξφηππα νξζνινγηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, είηε σο εμσηεξηθνί παξαηεξεηέο, είηε 

σο ζπκπαίθηεο ηνπο, θαη εμαζθνχλ κία θζίλνπζα/κε θαηεπζπλφκελε θαζνδήγεζε ζηα παηδηά, 

πνπ έρεη σο θχξην ζθνπφ λα πξναρζεί ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ε δηαιεθηηθή ζπδήηεζε 

θαη ν αλαζηνραζκφο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο αλαθνξάο ηφζν σο πξνο ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηε δηαδηθαζία φζν θαη σο πξνο ην ηειηθφ πξντφλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ (Siraj-

Blatchford, 2008). Ωο απνηέιεζκα ησλ αλαθεξφκελσλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, ηα παηδηά 

απνθηνχλ λέεο εκπεηξίεο κάζεζεο/εξγαζίαο θαη βαζηθέο θνηλσληθν-γλσζηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ κε κεγαιχηεξε 

επάξθεηα ζηηο αθαδεκατθέο απαηηήζεηο θαη ζηηο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο ηνπ ζρνιείνπ (Steglin, 

2005). Σπκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη φηη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε παηγληψδεηο 

θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ άκβιπλζε ησλ 

πθηζηάκελσλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ, πνπ θαηαγξάθνληαη, εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ 

άκεζνπ θαη/ή επξχηεξνπ νηθνγελεηαθνχ θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο.   
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