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Σκοποί ενότητας
• Ορισμός της σκέψης των παιδιών και παρουσίαση
των κρισιμότερων ερωτημάτων που εμπίπτουν στο
χώρο της γνωστικής ανάπτυξης.

Περιεχόμενα ενότητας
• Τι είναι η σκέψη των παιδιών
• Ερωτήσεις κλειδιά στη γνωστική ανάπτυξη
1. Ποιες ικανότητες είναι έμφυτες;
2. Η σκέψη των παιδιών προοδεύει κατά στάδια
που διαφέρουν ποιοτικά;
3. Πώς συμβαίνουν οι αλλαγές στη σκέψη των
παιδιών;
4. Γιατί τα παιδιά διαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ
τους ως προς τη σκέψη;
5. Πώς συμβάλλει στη γνωστική ανάπτυξη η
ανάπτυξη του εγκεφάλου;
6. Πώς οι πολιτισμοί μέσα στους οποίους
μεγαλώνουν τα παιδιά επιδρούν στη σκέψη
τους;

Τι είναι η σκέψη των παιδιών;
• Αναφορά στη σκέψη που πραγματοποιείται από τη
στιγμή της γέννησης μέχρι το τέλος της εφηβείας
• Δεν υπάρχουν σαφή όρια μεταξύ των
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν σκέψη και
αυτών που δεν περιλαμβάνουν.
– Η σκέψη περιλαμβάνει ανώτερες νοητικές λειτουργίες

• Αλλαγές στη σκέψη των παιδιών
– Ποιες διαδικασίες αλλάζουν τη σκέψη των παιδιών;

• Ερωτήσεις κλειδιά στη Γνωστική Ανάπτυξη

Ποιες ικανότητες είναι έμφυτες;
• Συνειρμική θεωρία (John Locke, David Hume, John
Stuart Mill): Τα βρέφη είναι άγραφος χάρτης,
διαθέτουν μόνο ικανότητες συνδυασμού
εμπειριών.
• Κονστρουκτιβιστική θεωρία (Jean Piaget): Τα
βρέφη διαθέτουν ικανότητες συνδυασμού αλλά
και σημαντικές αντιληπτικές και κινητικές
ικανότητες.
• Θεωρία του ικανού βρέφους (Susan Carey, Rochel
Gelman): Τα βρέφη διαθέτουν ευρεία γκάμα
αντιληπτικών δεξιοτήτων και εννοιολογικής
κατανόησης καθώς και σημαντικούς γενικούς
μαθησιακούς μηχανισμούς.

Η σκέψη των παιδιών προοδεύει
κατά στάδια που διαφέρουν
ποιοτικά;
• James Mark Baldwin: από αισθησιοκινητικό στάδιο σε
σχεδόν λογικό, μετά λογικό και τέλος υπερλογικό
στάδιο
• Jean Piaget: τέσσερα στάδια ανάπτυξης, από
αισθησιοκητικό, στο στάδιο της προλογικής νόησης,
μετά στο στάδιο των συγκεκριμένων λογικών
ενεργειών και τέλος στο στάδιο των τυπικών λογικών
ενεργειών
• Θεωρίες επεξεργασίας πληροφοριών: Ανάπτυξη
συνεχής, αλλαγές βαθμιαίες, τα επιτεύγματα ενός
επιπέδου βασίζονται σε πειτεύγματα των
προηγούμενων

Συνέπειες της έννοιας των
σταδίων κατά τον Flavell
1. Τα στάδια συνεπάγονται ποιοτικές αλλαγές
ü Η σκέψη μοιάζει όχι μόνο καλύτερη αλλά διαφορετική
2. Προϋπόθεση του ταυτόχρονου
ü Η μετάβαση σε άλλο στάδιο αφορά σε πολλές έννοιες
ταυτόχρονα
3. Προϋπόθεση του απροσδόκητου
ü Η μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο είναι
απότομη
4. Οργάνωση που έχει συνάφεια
ü Η σκέψη των παιδιών σε κάθε στάδιο οργανώνεται σε
ένα σύνολο με νόημα και δεν συντίθεται από πολλά
ανεξάρτητα κομμάτια γνώσης

Πώς συμβαίνουν οι αλλαγές στη
σκέψη των παιδιών;
• Piaget:
– Αφομοίωση & Συμμόρφωση
• Θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών:
– Αυτοματοποίηση, Κωδικοποίηση, Γενίκευση, &
Ανάπτυξη στρατηγικών
– Λειτουργούν μαζί και όχι μεμονωμένα
– Παίζουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της
σκέψης των παιδιών

Γιατί τα παιδιά διαφέρουν τόσο πολύ
μεταξύ τους ως προς τη σκέψη;
• 1905: Test Binet-Simon
• 1916: Test Stanford-Binet
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Πλεονεκτήματα βαθμολογιών του Δ.Ν.:
1. Προβλέπουν πολύ καλά την επίδοση στο σχολείο
2. Είναι σταθερά για μεγάλες χρονικές περιόδους
Συσχέτιση ρυθμού εξοικείωσης με δείκτη νοημοσύνης: η
ποιότητα της κωδικοποίησης μπορεί να συνδέει τις
πρώιμες και τις επόμενες διανοητικές ικανότητες

Πώς συμβάλλει στη γνωστική
ανάπτυξη η ανάπτυξη του
εγκεφάλου;
• Αλλαγές στον εγκέφαλο è Αλλαγές στη σκέψη
1. Αλλαγές στον εγκέφαλο ως σύνολο
2. Αλλαγές σε επιμέρους δομές μέσα στον εγκέφαλο
3. Αλλαγές στα δισεκατομμύρια κύτταρα/νευρώνες
που συνθέτουν τον εγκέφαλο
– Η ανάπτυξη περιλαμβάνει μία πολυσύνθετη
αλληλενέργεια γενετικής και εμπειρίας

Πώς οι πολιτισμοί μέσα στους
οποίους μεγαλώνουν τα παιδιά
επιδρούν στη σκέψη τους;
• Gauvain (1995): Ο πολιτισμός παρέχει το πλαίσιο
που επιστεγάζει τη γνωστική ανάπτυξη.
• Lev Vygotsky:
– Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης
– Κοινωνικό πλαίσιο υποστήριξης
– Πολιτισμικά εργαλεία
• Συμμετοχή σε δραστηριότητες που χαίρουν
εκτίμησης στον πολιτισμό
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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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