Γνωστική Ανάπτυξη
Ενότητα 2: Η θεωρία του Jean Piaget για τη
γνωστική ανάπτυξη
Διδάσκουσα: Ειρήνη Σκοπελίτη
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία

Σκοποί ενότητας
• Παρουσίαση:
– της θεωρίας του Jean Piaget για τη γνωστική
ανάπτυξη
– των σημαντικότερων σημείων στα οποία
ασκήθηκε κριτική
– σύντομης αξιολόγηση της θεωρίας του

Περιεχόμενα ενότητας
• Κεντρικές έννοιες στη θεωρία του Piaget
– Νοημοσύνη
– Τα παιδιά ως κονστρουκτιβιστές
– Γνωστικά σχήματα
– Διαδικασίες για την απόκτηση γνώσης
– Στάδια γνωστικής ανάπτυξης
• Αξιολόγηση της θεωρίας του Piaget
– Ανάπτυξη κατά στάδια (;)
– Αξιολόγηση των χαρακτηρισμών του Piaget
• Συμβολή της θεωρίας του Piaget

Συμβολή του Jean Piaget στη μελέτη
της Γνωστικής Ανάπτυξης
1. Η θεωρία του δίνει μία απτή περιγραφή της σκέψης
των παιδιών
2. Η θεωρία του εξετάζει ζητήματα που ενδιαφέρουν
γονείς, δασκάλους, επιστήμονες και φιλοσόφους
3. Η θεωρία του έχει εξαιρετική ευρύτητα
4. Ο Piaget έχει το χάρισμα να κάνει ενδιαφέρουσες
παρατηρήσεις

Τίτλος Ενότητας
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Κεντρικές ιδέες στη θεωρία του
Jean Piaget
Γενετική Επιστημολογία: Πειραματική μελέτη της
προέλευσης της γνώσης.

•

Ιδέα της γενετικής επιστημολογίας: «Η γνώση
βρίσκεται σε μια διαδικασία συνεχούς εξέλιξης.»

–

Βιολογικά δεδομένο (έμφυτο): όχι δομές γνώσεων
αλλά μηχανισμοί νοημοσύνης

•
–

Τίτλος Ενότητας

Νοημοσύνη: Βασική λειτουργία της ζωής η οποία
δίνει τη δυνατότητα σε ένα οργανισμό να
προσαρμόζεται στο περιβάλλον του.
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Γνωστική ισορροπία
• Στόχος νοητικής δραστηριότητας η γνωστική ισορροπία
– Γνωστική ισορροπία: κατάσταση κατά την οποία
υπάρχει μία ισορροπημένη, αρμονική σχέση
ανάμεσα στις διεργασίες της σκέψης μας και στο
περιβάλλον.
– Εξισορρόπηση: διαδικασία για την επίτευξη της
γνωστικής ισορροπίας.

Τίτλος Ενότητας
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Κονστρουκτιβισμός
Εποικοδομητισμός
•

Ιδέα του κονστρουκτιβισμού: οικοδόμηση της
γνώσης σε μία διαρκή προσαρμογή προς το
περιβάλλον
– Γνώση: δεν παράγεται από την παθητική
αποτύπωση εξωτερικών ερεθισμάτων/
παρατηρήσεων αλλά με την δραστηριότητα
του υποκειμένου που τα οργανώνει

Τίτλος Ενότητας
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Παιδιά ως κονστρουκτιβιστές
• Κονστρουκτιβιστής: το άτομο που αποκομίζει
γνώση με τη δράση ή με άλλες λειτουργίες πάνω
σε αντικείμενα και συμβάντα με σκοπό να
ανακαλύψει τις ιδιότητές τους.
• Για να μπορέσουν τα παιδιά να γνωρίσουν κάτι,
πρέπει να κατασκευάσουν τα ίδια αυτή τη
γνώση.
• Όσο πιο ανώριμο είναι το γνωστικό σύστημα
του παιδιού τόσο πιο περιορισμένη είναι η
γνωστική ερμηνεία.
Τίτλος Ενότητας
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Γνωστικά σχήματα
• Ένα οργανωμένο σχέδιο σκέψης και δράσης το
οποίο κατασκευάζεται από το άτομο για να
ερμηνεύσει κάποια πλευρά της εμπειρίας του.
• Συμπεριφοριστικά: οργανωμένες σειρές
συμπεριφοράς
• Συμβολικά: εσωτερικά νοητικά σύμβολα
• Διεργασιακά: εσωτερικές νοητικές διεργασίες

Διαδικασίες για την απόκτηση
γνώσης
• Οργάνωση: έμφυτη τάση συνδυασμού των
διαθέσιμων σχημάτων σε συστήματα γνώσης που
παρουσιάζουν συνοχή
• Προσαρμογή: έμφυτη τάση να προσαρμόζεται
κανείς στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος
– Αφομοίωση: διαδικασία ερμηνείας των νέων
εμπειριών μέσω της ενσωμάτωσής τους σε
υπάρχοντα σχήματα
– Συμμόρφωση: διαδικασία τροποποίησης
υπαρχόντων σχημάτων για την ενσωμάτωσή
τους ή την προσαρμογή τους στις νέες εμπειρίες
• Γνωστική σύγκρουση – Πρέπει να έρθει ισορροπία

Παράδειγμα γνωστικής ανάπτυξης:
Παιδί που δεν έχει ξαναδεί
αεροπλάνο
Έννοια

Ορισμός

Ισορροπία

Αρμονία ανάμεσα στα σχήματα και τις εμπειρίες ενός ατόμου
(αντικείμενα που πετούν «πουλιά»)

Αφομοίωση

Προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα εμπειρία ερμηνεύοντάς
τη με τα σχήματα που ήδη έχει (αεροπλάνο = πουλί)

Συμμόρφωση

Τροποποιεί τα υπάρχοντα σχήματα για να ερμηνεύσει
καλύτερα τη νέα εμπειρία (γνωστική σύγκρουση: δεν έχει
πούπουλα και δεν κουνάει φτερά – δίνεται νέο όνομα)

Προσαρμογή

Προσαρμόζει το γνωστικό σχήμα στα νέα δεδομένα

Οργάνωση

Αναδιαμορφώνει τα υπάρχοντα σχήματα σε νέες
πολυπλοκότερες δομές (ιεραρχία)

Στάδια Γνωστικής Ανάπτυξης
Ηλικία
Γέννηση έως 2 ετών
2 έως 7 ετών
7 έως 12 ετών
12 ετών και άνω

Στάδιο
Αισθητηριοκινητικό
Προλογικής νόησης
Συγκεκριμένων λογικών νοητικών ενεργειών
Τυπικών λογικών αφαιρετικών ενεργειών

Αμετάβλητη αναπτυξιακή ακολουθία

Αισθητηριοκινητικό στάδιο
(γέννηση - 2 ετών)
• Συντονίζουν αισθητηριακά εισερχόμενα δεδομένα
και τις κινητικές τους ικανότητες για να
διαμορφώσουν συμπεριφοριστικά σχήματα
προκειμένου να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν
το περιβάλλον.
• 6 υποπερίοδοι:
– αντανακλαστικός

σκεπτόμενος

Υποπερίοδοι Αισθητηριοκινητικού
Σταδίου
Γέννηση – 1ο μήνα

Τροποποίηση των αντανακλαστικών

1ος – 4ος μήνας

Πρωτογενείς κυκλικές αντιδράσεις

4ος – 8ος μήνας

Δευτερογενείς κυκλικές αντιδράσεις

8ος – 12ος μήνας

Συντονισμός δευτερογενών αντιδράσεων

12ος – 18ος μήνας

Τριτογενείς κυκλικές αντιδράσεις

18ος – 24ος μήνας

Αρχές αναπαραστασιακής σκέψης

Η ανάπτυξη της μονιμότητας
του αντικειμένου
Πρωτογενείς κυκλικές
αντιδράσεις

Ενώ αρχικά ασχολούνταν με αντικείμενα που θεωρούσαν
ενδιαφέροντα μόλις κρύβονται σταματούν να τα
αναζητούν και στρέφουν το ενδιαφέρον τους αλλού.

Δευτερογενείς
κυκλικές αντιδράσεις

Τα αντικείμενα που εξαφανίζονται δεν υπάρχουν πια.
Ψάχνουν μισοκρυμμένα αντικείμενα. Αυτά που είναι
εντελώς κρυμμένα δεν τα αναζητούν.
https://www.youtube.com/watch?v=rVqJacvywAQ

Συντονισμός
δευτερογενών
αντιδράσεων

Ψάχνουν για αντικείμενα εκεί που ήταν κρυμμένα στην
αρχή ακόμα και αν το έχουν δει να αλλάζει θέση.
https://www.youtube.com/watch?v=4jW668F7HdA

Τριτογενείς κυκλικές
αντιδράσεις

Παρακολουθούν ορατές κινήσεις των αντικειμένων και
ψάχνουν να τα βρουν εκεί που τα είδαν τελευταία φορά.

Αρχές
αναπαραστασιακής
σκέψης

Μπορούν να αναπαραστήσουν νοητικά αόρατες
μετατοπίσεις και χρησιμοποιούν νοητικά συμπεράσματα
όταν ψάχνουν για τα αντικείμενα που έχουν εξαφανιστεί.

Στάδιο Προλογικής Νόησης
(2 – 7 ετών)
• Τα παιδιά σκέφτονται σε συμβολικό επίπεδο χωρίς
όμως να χρησιμοποιούν ακόμη γνωστικές
διεργασίες (αναπαραστασιακή ενόραση)
• Γλώσσα: η πιο προφανής ένδειξη χρήσης
συμβόλων
• Παραλληλισμός με σκέψη ενηλίκων (David
Biorklund, 1995)
• Υποκριτικό & Συμβολικό παιχνίδι

Αδυναμίες συλλογισμού στο
στάδιο της προλογικής νόησης
• Ανιμισμός: το να αποδίδεται ζωή και ιδιότητες ζωής
σε άψυχα αντικείμενα
• Προαιτιώδης σκέψη (μεταγωγικός συλλογισμός):
από το ειδικό στο ειδικό - γεγονότα που
συμβαίνουν μαζί θεωρούνται ότι έχουν σχέση
αιτίου-αιτιατού
• Επικεντρωμένη σκέψη: Επικέντρωση σε μία οπτική
– Εγωκεντρισμός
– Αδυναμία διάκρισης φαινομενικού –
πραγματικού
– Αδυναμία σύγκρισης μέρους-όλου

Εγωκεντρισμός
• Τάση να βλέπει κανείς τον κόσμο από τη
δική του οπτική γωνία αδυνατώντας να
αναγνωρίσει τη διαφορετική οπτική γωνία
του άλλου ή τη διαφορετική σκέψη του
άλλου
– Παράδειγμα από εγωκεντρική επικοινωνία
– Πείραμα με τα τρία βουνά

https://www.youtube.com/watch?v=mcqAWzW4DfQ

– Πείραμα θεωρίας του νου

https://www.youtube.com/watch?v=8zr7JZAYKWM
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Διάκριση φαινομενικότηταςπραγματικότητας
• Ικανότητα να κρατά κανείς στο νου του τις
αληθινές ιδιότητες ή χαρακτηριστικά ενός
αντικειμένου παρά την παραπλανητική εμφάνιση
που έχει αποκτήσει το αντικείμενο.
• John Flavell: Τα παιδιά δεν έχουν ειδικευτεί στην
διπλή κωδικοποίηση (ικανότητα να αναπαριστούμε
ταυτόχρονα ένα αντικείμενο με περισσότερους από
έναν τρόπους)

Κατανόηση σχέσεων μέρους-όλου
11 ξύλινες χάντρες: 8 καφέ & 3 άσπρες
«Υπάρχουν περισσότερες καφέ χάντρες ή
περισσότερες ξύλινες χάντρες;»
• Σκέψη επικεντρωμένη στο πιο προφανές
αντιληπτικό χαρακτηριστικό (π.χ., το χρώμα)
• Αδυναμία δημιουργίας συμπεριληπτικής τάξης
(ξύλινες χάντρες) και αναίρεσης της συνένωσης
αυτής σε επιμέρους τάξεις (καφέ χάντρες & άσπρες
χάντρες)
Τίτλος Ενότητας
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Στάδιο συγκεκριμένων λογικών –
νοητικών ενεργειών (7-11 ετών)
• Τα παιδιά αποκτούν γνωστικές ικανότητες και
σκέφτονται πιο λογικά σχετικά με τα αντικείμενα
και τις εμπειρίες τους.
• Για κάθε περιορισμό του προεννοιολογικού
σταδίου υπάρχει ένα δυνατό σημείο στο στάδιο
των συγκεκριμένων λογικών ενεργειών. Π.χ.
Κατανόηση σχέσεων μέρους/όλου

Αποκεντρωμένη Σκέψη
• Μη εγωκεντρική σκέψη και επικοινωνία
• Κατανόηση διάκρισης φαίνεσθαι-είναι
• Κατανόηση σχέσεων μέρους/όλου
• Κατανόηση της έννοιας της διατήρησης
– Ικανότητα αντιστάθμισης και αντιστρεψιμότητας
https://www.youtube.com/watch?v=gnArvcWaH6I&t=76s

• Δυνατότητα σειριοθέτησης
– Ικανότητα μεταβατικότητας
Τίτλος Ενότητας
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Έννοια

Προ-λογική σκέψη

Συγκεκριμένες λογικές ενέργειες

εγωκεντρισμός

Οι άλλοι έχουν την ίδια
άποψη με αυτό

Αντιδρούν εγωκεντρικά μερικές
φορές αλλά έχουν μεγαλύτερη
επίγνωση των διαφορετικών
απόψεων

ανιμισμός

Άγνωστα αντικείμενα
που κινούνται έχουν
ιδιότητες εμψύχων

Γνωρίζουν καλύτερα τις
βιολογικές βάσεις της ζωής. Δεν
αποδίδουν ιδιότητες εμψύχων
σε άψυχα

αιτιότητα

Περιορισμένη επίγνωση Καλύτερη κατανόηση αιτιακών
αιτιότητας
αρχών

σκέψη

Επικεντρωμένη:
Εγωκεντρική,
περιορισμένη από την
αντίληψη (ένα
χαρακτηριστικό)αδυναμία για
διαδοχικές συγκρίσεις

Αποκεντρωμένη: Επίγνωση
διαφορετικών απόψεων,
αγνοούν παραπλανητικά
φαινόμενα (περισσότερα από 1
χαρακτηριστικά)-αντιστάθμιση,
αντιστρεψιμότητα,
μεταβατικότητα

Στάδιο τυπικών λογικών – αφαιρετικών
ενεργειών
(11 ετών και μετά)
• Το άτομο αρχίζει να σκέφτεται περισσότερο λογικά
και συστηματικά σχετικά με αφηρημένες έννοιες
και υποθετικά συμβάντα.
• Υποθετικό-παραγωγικός συλλογισμός
• Επαγωγικός συλλογισμός
• Συστηματική προσέγγιση στην επίλυση
προβλημάτων
• Το πρόβλημα με το εκκρεμές

Αξιολόγηση της θεωρίας του
Piaget

• Αρκετά ακριβής επισκόπηση του τρόπου που
σκέφτονται τα παιδιά στις διάφορες ηλικίες
• Επαλήθευση ευρημάτων
• Προβλήματα λεκτικών μεθόδων

• Όμως, υποτίμηση της αναπτυσσόμενης νόησης των
παιδιών
– Π.χ. Πειράματα των Renee Baillargeon
https://www.youtube.com/watch?v=b1tQOR5L0iI

Ανάπτυξη κατά στάδια (;)
• Ποιοτικές αλλαγές
• Παρόμοιος συλλογισμός σε διαφορετικά
προβλήματα
• Επιτάχυνση γνωστικής ανάπτυξης μέσω εξάσκησης

Αξιολόγηση των χαρακτηρισμών
του Piaget
• Πόσο ταιριάζουν οι γενικοί χαρακτηρισμοί του Piaget
στη σκέψη των παιδιών;
– Προεννοιολογικό στάδιο: παιδιά εγωκεντρικά,
προαιτιώδη, ημιλογικά και αντιληπτικώς
προσανατολισμένα
– Αντίθετα ευρήματα από πειράματα εγωκεντρισμού:
όταν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν να
λύσουν προβλήματα με οικεία δεδομένα τότε δεν
είναι τόσο εγωκεντρικά όσο περιγράφει ο Piaget
https://www.youtube.com/watch?v=nCeM8RmwBEw

Συμβολή του Piaget
• Θεμελίωση κλάδου αναπτυξιακής ψυχολογίας
• Παιδιά ως φιλοπερίεργοι ενεργητικοί εξερευνητές που
επηρεάζουν τη δική τους ανάπτυξη
• Περιγραφή σταδίων: ακριβής επισκόπηση του τρόπου
σκέψης των παιδιών σε διαφορετικές ηλικίες
• Επίδραση θεωριών για κοινωνική και συναισθηματική
ανάπτυξη και πρακτική εκπαιδευτικών
• Σημαντικά ερωτήματα για τη μελέτη της γνωστικής
ανάπτυξης
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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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στο έργο
• που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος
(π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο
για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

