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Σκοποί ενότητας
• Εισαγωγή στον τρόπο με τον οποίο τα μικρά παιδιά
κατασκευάζουν εννοιολογικές αναπαραστάσεις.
• Παρουσίαση των επικρατέστερων θεωριών που
εκθέτουν τον τρόπο με τον οποίο συντελείται η
εννοιολογική ανάπτυξη.

Περιεχόμενα Ενότητας
• Ανάπτυξη εννοιολογικών αναπαραστάσεων
• Πώς αναπαριστούν τις έννοιες οι άνθρωποι
– Αναπαραστάσεις καθοριστικών γνωρισμάτων
• Αξιολόγηση
– Πιθανολογικές αναπαραστάσεις
– Έγκυρες ενδείξεις
– Κατηγορίες βασικού επιπέδου
– Συσχετισμοί βασικών γνωρισμάτων
– Πρότυπα
• Αξιολόγηση

– Θεωρίες
• Άτυπες θεωρίες
• Πυρηνικές θεωρίες
– Αξιολόγηση

Ανάπτυξη Εννοιολογικών
Αναπαραστάσεων
• Η φύση του μυαλού των ανθρώπων τους οδηγεί να
αναπαριστούν τις περισσότερες ή όλες τις έννοιες
με ξεχωριστό τρόπο
• Φύση αναπαράστασης:
– Αναπαραστατικότητα έννοιας
– Επιμέρους χαρακτηριστικά έννοιας

Υπόθεση αναπαραστατικής
ανάπτυξης
• Αν η φύση του νου των ανθρώπων τους κάνει να
επιβάλουν ένα συγκεκριμένο τύπο αναπαράστασης
και αν οι νεαροί νόες διαφέρουν ως προς αυτό,
τότε οι έννοιες των μικρών παιδιών πρέπει να
διαφέρουν θεμελιωδώς (π.χ. Συγκεκριμένες –
αφηρημένες έννοιες)

Πώς αναπαριστούν τις έννοιες οι
άνθρωποι;
• Αναπαραστάσεις καθοριστικών γνωρισμάτων
(αναλογία με ορισμούς σε λεξικό)
• Πιθανολογικές αναπαραστάσεις (αναλογία με λήμματα
σε εγκυκλοπαίδεια)
• Θεωρίες (αναλογία με κεφάλαιο σε επιστημονικό
βιβλίο)
• Υπόθεση: τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να γενικεύουν
αυτούς τους τύπους αναπαραστάσεων (Piaget,
Vygotsky, Bruner, κ.α.)

Αναπαραστάσεις Καθοριστικών
Γνωρισμάτων
• Αν οι άνθρωποι αναπαριστούν έννοιες σύμφωνα
με τα καθοριστικά τους γνωρίσματα αυτό σημαίνει
ότι:
1. ξέρουν τα αναγκαία και επαρκή γνωρίσματα
των εννοιών
2. χρησιμοποιούν αυτά τα γνωρίσματα για να
προσδιορίσουν κατά πόσο τα συγκεκριμένα
παραδείγματα είναι παραδείγματα της
έννοιας.

Piaget & Vygotsky για τις αναπαραστάσεις
καθοριστικών γνωρισμάτων
• Inhelder & Piaget (1964): Έννοιες
– Θεματικές (οργανωμένες ανάλογα με μία κοινή
δραστηριότητα ή θέμα)
– Ταξινομικές (οργανωμένες ανάλογα με ιεραρχικά
οργανωμένες κατηγορίες)
• Vygotsky (1934, 1962): Έννοιες
– Θεματικές (οργανωμένες ανάλογα με μία κοινή
δραστηριότητα ή θέμα)
– Αλυσιδωτές (στιγμιαία οργάνωση στη βάση
αφηρημένων διαστάσεων και αλλάζει από το ένα
παράδειγμα στο άλλο)
– Ταξινομικές (οργανωμένες ανάλογα με ιεραρχικά
οργανωμένες κατηγορίες)

Αξιολόγηση
• Παιδιά 1 έτους σχηματίζουν ταξινομικές έννοιες (Bauer &
Mandler, 1989)
• Ερμηνεία αδυναμίας εντοπισμού της ικανότητας σε
προηγούμενες έρευνες:
• Σύγχυση ενδιαφερόντων με ικανότητες (Smiley & Brown,
1979)
• Υποτίμηση του ρόλου της επιμέρους γνώσης του
περιεχομένου στην εννοιολογική κατανόηση (Keil &
Batterman, 1984)
• Πρόβλημα με τα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα μίας
κατηγορίας (Rosch, 1973)

Πιθανολογικές αναπαραστάσεις
• Παραδείγματα των περισσότερων εννοιών
συγκεντρώνονται σε ομοιότητες κατά οικογένεια
(Rosch & Mervis, 1975)
• Κεντρικές ιδέες θεωρίας:
– έγκυρες ενδείξεις
– κατηγορίες βασικού επιπέδου
– εύστοχη διάταξη γνωρισμάτων
– πρότυπα

Έγκυρες Ενδείξεις
• Ο βαθμός στον οποίο η παρουσία ενός γνωρίσματος
καθιστά πιθανό το να είναι το αντικείμενο παράδειγμα
μίας έννοιας εξαρτάται από την συχνότητα με την
οποία το γνώρισμα συνοδεύει την έννοια και με την
έλλειψη συχνότητας με την οποία συνοδεύει άλλες
• Τα αντικείμενα που γίνονται αντιληπτά ως καλύτερα
παραδείγματα είναι εκείνα των οποίων τα γνωρίσματα
έχουν πιο έγκυρες ενδείξεις για την έννοια αυτή
• Αναπτυξιακές αλλαγές: Αρχικά χρησιμοποιούνται
οπτικά και ακουστικά γνωρίσματα ενώ αργότερα πιο
αφηρημένα (σκύλος-γάβγισμα, σκύλος-φύλακας)

Κατηγορίες Βασικού Επιπέδου
• Ιεραρχικές κατηγορίες
– Υπερκατηγορία – Βασικό επίπεδο – Υποκατηγορία
• Κατηγορίες βασικού επιπέδου: πιο θεμελιώδεις
ταξινομήσεις (Rosch et al., 1976)
– Βρέφη ικανά να σχηματίσουν κατηγορίες βασικού
επιπέδου αλλά και γενικότερες
• Παιδικές βασικές κατηγορίες – Τυπικές βασικές
κατηγορίες (Mervis, 1987)
– Η σύλληψη του ρόλου του αντιληπτικά ασήμαντου
αλλά λειτουργικά σημαντικού χαρακτηριστικού
είναι ίσως κρίσιμη για την μετάβαση από παιδικές
σε τυπικές βασικές κατηγορίες (Tversky &
Hemenway, 1984)

Συσχετισμοί Μεταξύ
Γνωρισμάτων
• Εννοιολογική κατανόηση απαιτεί:
1. Γνώση έγκυρων ενδείξεων
2. Εντοπισμό ατομικών γνωρισμάτων
3. Συσχετισμό γνωρισμάτων
• Τα γνωρίσματα των αντικειμένων στον κόσμο δεν
είναι τυχαία, αλλά τείνουν να ομαδοποιούνται
• Ικανότητα από τη βρεφική ηλικία

Πρότυπα
• Τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα εννοιών,
δηλαδή τα παραδείγματα με τις πιο έγκυρες
ενδείξεις
• Από τη βρεφική ηλικία συνοψίζουν και
χρησιμοποιούν πρωτοτυπικά πρότυπα
• Αναπτυξιακές αλλαγές: πιο ευαίσθητα σε πιο
πολυσύνθετα και λεπτά πρότυπα

Αξιολόγηση
• Εντοπισμός ικανοτήτων από τη βρεφική ηλικία και
αναφορά σε αναπτυξιακές αλλαγές ΑΛΛΑ
• Μερικές έννοιες δεν έχουν χαρακτηριστικά
προτύπων (π.χ. αφηρημενες έννοιες)
• Αοριστία ως προς το τι συνιστά ένα «γνώρισμα»
• Η θεωρία των προτύπων δεν λαμβάνει υπόψη τη
γνώση των ανθρώπων σχετικά με τις έννοιες και τις
σχέσεις μεταξύ των εννοιών
– Ποιος είναι ο μηχανισμός της κατηγοριοποίησης;
• Ποια γνωρίσματα αγνώστων αντικειμένων πρέπει
να κωδικοποιηθούν;

Θεωρίες
• Έννοιες:
– Όχι μόνο απλοί συσχετισμοί ανάμεσα σε
γνωρίσματα και καθοριστικά γνωρίσματα
– Ενσωματώνουν θεωρητικές πεποιθήσεις για τον
κόσμο και τις σχέσεις των οντοτήτων μεταξύ
τους
• Διαφορετικές πεποιθήσεις καθορίζουν τις
αντιδράσεις σε καινούργιες πληροφορίες
• Άτυπες θεωρίες επηρεάζουν και καθορίζουν την
εννοιολογική ανάπτυξη (Keil, 1989, 1994)

Άτυπες θεωρίες
1. Οι περισσότερες έννοιες είναι εν μέρει θεωρίες
2. Οι θεωρίες είναι πολλαπλά συνδεδεμένες με την
συνειρμική γνώση των ανθρώπων
3. Οι αιτιώδεις σχέσεις είναι βασικές μέσα στις
θεωρίες αυτές
4. Οι ιεραρχικές σχέσεις είναι ιδιαίτερα
πληροφοριακές

Αναπτυξιακές αλλαγές
• Η ορθότητα και η συνάφεια των θεωρητικών
πεποιθήσεων καθώς και η συχνότητα με την
οποία αναφέρονται σε αυτές αυξάνονται
• Οι θεωρίες που γίνονται όλο και πιο
εκλεπτυσμένες εξηγούν μία όλο και ευρύτερη
γκάμα της πραγματολογικής γνώσης

Πυρηνικές Θεωρίες
• Wellman & Gelman (1992): τα παιδιά είναι
προδιαθετημένα να αναπτύξουν 3 πυρηνικές θεωρίες
βάσει των οποίων θα οργανώσουν μεγάλο μέρος της
γνώσης τους και θα αποκτήσουν περισσότερη γνώση
για τον κόσμο
1. Διαισθητική φυσική (για άψυχα αντικείμενα)
2. Διαισθητική βιολογία (για έμψυχα αντικείμενα)
3. Διαισθητική ψυχολογία (για την ανθρώπινη
σκέψη)
• Διαφορετικές αιτιώδεις σχέσεις
• Εμφάνιση από τη βρεφική και πρώτη νηπιακή ηλικία

Θεωρία του ικανού βρέφους
• Κατανόηση της διαφοροποίησης των αντικειμένων και
των κατηγοριών αυτών.
– Θεωρία φυσικής: βρέφη ξεκινούν τη ζωή τους με μία
στοιχειώδη θεωρία για τα άψυχα:
• ο κόσμος αποτελείται από φυσικά αντικείμενα με
συνοχή, όρια, ύλη, ανίκανα για αυτόνομη κίνηση,
με συνέχεια στο χώρο και το χρόνο
– Θεωρία ψυχολογίας: πρώτη θεωρία περίπου στους
18 μήνες
– Θεωρία βιολογίας: πρώτη θεωρία περίπου στα 2
έτη.
• Όμως ακόμη και στα βρέφη υπάρχει μία αίσθηση των
διαφορών μεταξύ άψυχων-έμψυχων-ανθρώπων
Τίτλος Ενότητας
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Αξιολόγηση
• Αόριστος ορισμός του τι χαρακτηρίζει μία θεωρία
– Η θεωρία ενός φυσικού διαφέρει από τη θεωρία
ενός τυπικού ενήλικα πολύ περισσότερο από τη
θεωρία ενός βρέφους
• Carey (1985): αφελής φυσική & αφελής ψυχολογία
• Keil (1989): αναρίθμητες θεωρίες
• Βασική ιδιότητα των ανθρώπων: Η τάση να
εξηγούμε τις αιτίες των εμπειριών μας παίζει
κεντρικό ρόλο σε πολλές από τις έννοιες που
διαμορφώνουμε, μεγάλες και μικρές.

Η έννοια της Γης
•
• Αφελής Θεωρία
– Η Γη είναι επίπεδη
– Στηρίζεται σε χώμα ή νερό
– Σταθερή - ακίνητη
– Ουρανός και ουράνια
σώματα τοποθετούνται
από πάνω της
– Γεωκεντρικό σύστημα

Επιστημονική Θεωρία
– Η Γη είναι σφαιρική
– Περιβάλλεται από σύμπαν
– Περιστρέφεται - περιφέρεται
– Ουρανός και ουράνια
σώματα τοποθετούνται γύρω
της
– Ηλιοκεντρικό σύστημα

Τα παιδιά κατασκευάζουν μία έννοια για τη Γη η οποία βασίζεται
σε μία αφελή θεωρία. Η αφελής θεωρία διαφέρει από την
επιστημονική. Έχει όμως την δομή και την επεξηγηματική και
προβλεπτική αξία μίας επιστημονικής θεωρίας (Vosniadou &
Brewer, 1992, Vosniadou & Skopeliti, 2005)
Τίτλος Ενότητας

23

«Θεωρία»: δεν δηλώνει ένα αδιαμφισβήτητο και
καλοσχηματισμένο σύστημα, κοινώς αποδεκτό από
μία κοινότητα, όπως είναι η επιστημονική θεωρία,
αλλά έναν τρόπο οργάνωσης επιμέρους γνώσεων
σε ένα συνεκτικό σώμα το οποίο μπορεί να δώσει
απαντήσεις σε προβλήματα.
Vosniadou, 1994

Τίτλος Ενότητας
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Τέλος Ενότητας

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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