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Σκοποί ενότητας
• Παρουσίαση των γνωστικών αλλαγών που
συντελούνται κατά τη διάρκεια της βρεφικής ηλικίας
και την ερμηνεία αυτών των αλλαγών από τις
επικρατέστερες θεωρητικές προσεγγίσεις.

Περιεχόμενα ενότητας
• Θεωρητική αντιπαράθεση
– Αισθητηριοκινητική ανάπτυξη του Piaget
• Εννοιολογική ανάπτυξη
• Ανάπτυξη της κατανόησης της μονιμότητας του
αντικειμένου
– Εναλλακτικές εξηγήσεις των δυσκολιών των
βρεφών
• Εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη μέτρηση της
μονιμότητας των αντικειμένων

• Συμπεράσματα για τη δημιουργία αναπαραστάσεων
• Κατανόηση άλλων ιδιοτήτων του φυσικού κόσμου
– Συλλογισμός σχετικά με τα αντικείμενα
– Προσοχή
– Μνήμη
• Επιδράσεις των αλλαγών που συντελούνται στη
βρεφική ηλικία

Η μεγάλη αντιπαράθεση
• Jean Piaget:
– Ασυνεχής νοητική ανάπτυξη – στάδια
– Βρέφος περιορισμένο σε αισθητηριοκινητική νόηση
– 18 μηνών: ριζική αλλαγή – αναπαραστασιακή
σκέψη
• Μετά τον Piaget:
– Συνεχής νοητική ανάπτυξη
– Αναπαραστασιακή σκέψη ίσως από τη γέννηση
– Εννοιολογικό σύστημα που αναπτύσσεται
ξεχωριστά αλλά σε στενό συσχετισμό με το
αισθητηριοκινητικό σύστημα

Αισθητηριοκινητική ανάπτυξη
• Απόκτηση γνώσεων μέσω των κινητικών
δραστηριοτήτων που απευθύνονται στο άμεσο
περιβάλλον και καθοδηγούνται από τα αισθητήρια
όργανα
• Συνδυασμός όρων «αισθητήριο» + «κινητικός»
προκειμένου να δοθεί έμφαση στη στενή σχέση
μεταξύ της αισθητηριακής αντίληψης του κόσμου
και της κινητικής επενέργειας σε αυτόν
• 6 υποστάδια:
αντανακλαστικός

σκεπτόμενος οργανισμός

Αισθητηριοκινητικά υποστάδια του Piaget
0-1 ½
μήνας
1 ½ -4
μήνας
4-8
μήνας
8-12
μήνας
12-18
μήνας
18-24
μήνας

Άσκηση αντανακλαστικών σχημάτων
Πρωτογενείς κυκλικές αντιδράσεις
Δευτερογενείς κυκλικές αντιδράσεις
Αναδυόμενη επίγνωση των επιδράσεων που έχουν οι πράξεις στο
περιβάλλον, επέκταση δράσης που παράγει ενδιαφέρουσες
αλλαγές στο περιβάλλον
Συντονισμός δευτερογενών κυκλικών αντιδράσεων
Συνδυασμός σχημάτων για την επίτευξη ενός επιθυμητού
αποτελέσματος, πρώιμη μορφή επίλυσης προβλημάτων
Τριτογενείς κυκλικές αντιδράσεις
Εμπρόθετη εναλλαγή μέσων για την επίλυση προβλημάτων,
πειραματισμός για να διαπιστωθεί ποιες θα είναι οι συνέπειες
Απαρχές συμβολικής αναπαράστασης
Εικόνες και λέξεις παίρνουν τη θέση οικείων αντικειμένων,
επινόηση νέων μέσων για την επίλυση προβλημάτων μέσω
συμβολικών συνδυασμών

Αναπαραγωγή γεγονότων που
έχουν ενδιαφέρον στο Υποστάδιο 3
• Δευτερογενείς κυκλικές αντιδράσεις
• Επανάληψη ενεργειών που παράγουν
ενδιαφέρουσες αλλαγές στο περιβάλλον
• Τα βρέφη συνειδητοποιούν ότι τα αντικείμενα
– Δεν είναι προέκταση των ενεργειών τους
– Έχουν δικές τους ταυτότητες

Η εμφάνιση της σκοπιμότητας στο
Υποστάδιο 4
• Σκοπιμότητα:
– Πιστοποίηση υποσταδίου συντονισμού
δευτερογενών κυκλικών αντιδράσεων
– Ικανότητα επίδοσης σε συμπεριφορές που
κατευθύνονται προς την επίτευξη ενός στόχου
• Η πρώτη μορφή επίλυσης προβλημάτων
• Οι ικανότητες αυτές ενεργοποιούνται πλήρως μόνο
όταν τα βρέφη μπορούν να αντιληφθούν άμεσα τα
αντικείμενα και τους ανθρώπους

Εξερεύνηση με πειραματισμό στο
Υποστάδιο 5
• Τριτογενείς κυκλικές αντιδράσεις
– «πειράματα για να δούμε τι θα γίνει»
– Σκόπιμη παραλλαγή σειράς ενεργειών για την
επίλυση προβλημάτων και την εξερεύνηση του
κόσμου
• Τα βρέφη ζουν στον κόσμο «της δοκιμής και του
λάθους»
– Δεν αιτιολογούν τις ενέργειές τους
– Δεν προβλέπουν τις συνέπειες των ενεργειών
τους

Οι αναπαραστάσεις στο Υποστάδιο 6
• Αναπαραστάσεις: η ικανότητα σχηματισμού
νοητικών συμβόλων και αυτο-παρουσίασης των
εμπειριών νοητικά.
• Ικανότητα για αναπαράσταση θεμέλιο για:
– Επίλυση προβλημάτων
– Συμβολικό παιχνίδι (παιχνίδι στο οποίο ένα
αντικείμενο παίρνει τη θέση ή αναπαριστά κάτι
άλλο)
– Χρονικά ύστερη μίμηση (η ικανότητα μίμησης
μίας πράξης που είχε παρακολουθήσει κάποιος
στο παρελθόν)
– Γλώσσα

Εννοιολογική ανάπτυξη σύμφωνα
με τον Jean Piaget
• Πριν την έναρξη των αναπαραστάσεων η κατανόηση
του κόσμου από τα βρέφη συνδέεται με την άμεση
αντίληψη και δράση τους
• Το αισθητηριοκινητικό βρέφος μπορεί να βρίσκει
ενδεικτικά στοιχεία στα αντιληπτικά γνωρίσματα
του άμεσου περιβάλλοντος ώστε να θυμάται
προγενέστερους συνειρμούς αλλά δεν μπορεί να
τους συλλάβει εννοιολογικά όταν δεν είναι
παρούσες αυτές οι υπενθυμίσεις

Εννοιολογική ανάπτυξη σύμφωνα με
τον Jean Mandler
• Διάκριση αισθητηριοκινητικής και εννοιολογικής
νοημοσύνης
• Το παράδειγμα και ο παραλληλισμός με την
«αφηρημένη καθηγήτρια»

Κατανόηση της μονιμότητας του
αντικειμένου
• Η κατανόηση ότι τα αντικείμενα έχουν υπόσταση,
διατηρούν την ταυτότητά τους όταν αλλάζουν θέση
και συνήθως συνεχίζουν να υπάρχουν όταν είναι
εκτός οπτικού πεδίου

Σφάλμα «Α και όχι Β» στην
κατανόηση της μονιμότητας του
αντικειμένου
• Piaget: τα βρέφη επιδεικνύουν μονιμότητα των
αντικειμένων μόνο όταν αρχίζουν να ψάχνουν
ενεργά για το αντικείμενο που απουσιάζει
– Σφάλμα Α και όχι Β: το παιδί κοιτάζει στη θέση Α,
όπου είχε βρει προηγουμένως το αντικείμενο,
ακόμη και αν έχει παρακολουθήσει τη
μετατόπισή του στη θέση Β, σφάλμα που
οφείλεται στην αδυναμία του βρέφους να
συλλογιστεί συστηματικά για το κρυμμένο
αντικείμενο

Εναλλακτικές εξηγήσεις των
δυσκολιών των βρεφών
• Τα βρέφη έχουν αναπαραστασιακή ικανότητα αλλά
δεν έχουν δεξιότητες επίδοσης απαραίτητες για να
επιλύσουν επιτυχώς το έργο
• Περιορισμοί της μνήμης
• Περιορισμοί των κινητικών δεξιοτήτων
• Σφάλμα δέσμευσης

Εναλλακτικές μέθοδοι για τη
μέτρηση της μονιμότητας των
αντικειμένων
• Μέθοδος παραβίασης των προσδοκιών
- Τεστ νοητικής αναπαράστασης, στα πλαίσια του
οποίου το παιδί είναι εξοικειωμένο με ένα
γεγονός και μετά του παρουσιάζονται πιθανές
και απίθανες παραλλαγές του γεγονότος.

Εναλλακτικές προσεγγίσεις για την
κατανόηση της μονιμότητας του
αντικειμένου
• Προσέγγιση δυναμικών συστημάτων: οι
αναπτυσσόμενες ικανότητες των βρεφών πρέπει να
συντονίζουν καλύτερα τα διάφορα συστήματα που
εμπλέκονται τόσο στην αισθητηριοκινητική όσο και
στην εννοιολογική νοημοσύνη
• Ο ρόλος της εμπειρίας: τα βρέφη θεωρούνται ικανά
για τη δημιουργία νοητικών αναπαραστάσεων ο
οποίες ενισχύονται από την εμπειρία και άρα οι
επιδόσεις θα είναι καλύτερες για τα οικεία
αντικείμενα

Συμπεράσματα για τη δημιουργία
αναπαραστάσεων
• Πιθανόν οι αναπτυσσόμενες αναπαραστάσεις και η
γνώση του κόσμου από τα βρέφη είναι αποτέλεσμα
των ανθρώπινων εξελικτικών διαδικασιών και των
εμπειριών που είναι διαθέσιμες στα μωρά στο
συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο
ανατρέφονται.

Ερωτήματα
– Πότε εμφανίζεται η μονιμότητα των
αντικειμένων;
– Είναι έμφυτη;
– Μαθαίνεται με την εμπειρία;
– Είναι συνδυασμός και των δύο;

Κατανόηση άλλων ιδιοτήτων του
φυσικού κόσμου
• Ως ενήλικες είμαστε εξοικειωμένοι με τις ιδιότητες
του φυσικού κόσμου
– Από πού προέρχεται η γνώση για το φυσικό
κόσμο;
– Έχουμε γεννηθεί με τις γνώσεις ή είναι
αποτέλεσμα εμπειρίας;

Πειραματικά δεδομένα
• Πειράματα με τη μέθοδο της παραβίασης των
προσδοκιών έδειξαν ότι μικρά βρέφη έχουν αρχικές
ιδέες για τους φυσικούς νόμους και τη συμπεριφορά
των αντικειμένων
– Τα πολύ μικρά βρέφη έχουν κάποια ιδέα για τους
νόμους της βαρύτητας (Needham & Baillargeon,
1993)
– Βρέφη μόλις 4 μηνών κατανοούν ότι ένα στέρεο
αντικείμενο δεν μπορεί να κινηθεί μέσω ενός
εμποδίου και ότι αν ένα δοχείο με ένα αντικείμενο
κινείται θα κινηθεί και το αντικείμενο που είναι
μέσα μαζί του (Baillargeon, 2004)

Συλλογισμός σχετικά με
αντικείμενα
• Piaget: Ακόμα και όταν τα παιδιά αρχίζουν να έχουν
επίγνωση των φυσικών ιδιοτήτων των αντικειμένων,
δεν μπορούν να συλλογιστούν σχετικά με τα
αντικείμενα αυτά.
• Θέση υπό αμφισβήτηση

Νεότερα δεδομένα
• Μέτρηση
Βρέφη 4 μηνών φαίνεται να είναι ικανά για νοερούς
υπολογισμούς (Wynn, 1992)
• Σχέσεις αιτίου-αιτιατού
Βρέφη 6 μηνών παρατηρούν περισσότερο ένα μηαιτιώδες γεγονός υποδηλώνοντας ότι είναι
ευαίσθητα στην αιτιότητα. Ίσως η κατανόηση των
σχέσεων αιτίου-αιτιατού είναι έμφυτη (Leslie, 1994)
• Κατηγοριοποίηση
Βρέφη από νωρίς (3 μηνών) επιδεικνύουν την
ικανότητα να σχηματίζουν κατηγορίες (Quinn,
Eimas, & Rosenkrantz, 1993)

Προσοχή
• Η προσοχή είναι μία διαδικασία που περιλαμβάνει
τέσσερις φάσεις, οι οποίες διακρίνονται από
αλλαγές στον καρδιακό ρυθμό.
• H διαδικασία της προσοχής φαίνεται ότι εμπλέκει
τέσσερεις διακριτές φάσεις:
– Αντανακλαστικό ανίχνευσης ερεθίσματος
– Προσανατολισμός στο ερέθισμα
– Διατήρηση της προσοχής
– Τερματισμός της προσοχής

Ανάπτυξη της προσοχής
• Βελτίωση στην εστίαση της προσοχής
• Ταχύτερη επεξεργασία των πληροφοριών του
στόχου της προσοχής
– Συσχέτιση με δείκτη νοημοσύνης
• Μείωση χρόνου προσήλωσης σε απλά ερεθίσματα
αλλά αύξηση χρόνου προσήλωσης σε σύνθετα
ερεθίσματα

Μνήμη
• Έκδηλη (ρητή) μνήμη – Δηλωτική
– Η ικανότητα ανάκλησης απόντων αντικείμενων
και γεγονότων χωρίς σαφή υπενθύμιση
• Άδηλη (άρρητη) μνήμη – Μη δηλωτική
– Η ικανότητα αναγνώρισης αντικειμένων και
γεγονότων που έχουν βιωθεί προηγουμένως

Ανάπτυξη της μνήμης
• Γρήγορη αύξηση των μνημονικών ικανοτήτων τα δύο
πρώτα χρόνια
• Αντικρουόμενες απόψεις:
– Η βελτίωση της μνήμης είναι συνεχής διαδικασία
και δεν εμπλέκει νέες αρχές μάθησης και
απομνημόνευσης
– Μετακίνηση από την άδηλη στην απόκτηση της
ικανότητας για έκδηλη μνήμη
• Παρολαυτά, η ανάπτυξη της μνήμης (και της
προσοχής) διαπλέκεται με τα υπόλοιπα γνωστικά
επιτεύγματα των δύο πρώτων ετών

Επιδράσεις των αλλαγών που
συντελούνται στη βρεφική ηλικία
• Σωματικές και Γνωστικές αλλαγές
1. Ανάπτυξη σε άλλους τομείς
2. Μελλοντική ανάπτυξη
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Χρηματοδότηση
•

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του
εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

•

Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών»
έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού
υλικού.

•

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς
πόρους.
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