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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των θεωριών του 

Piaget και του Vygotskyγια την γνωστική ανάπτυξη καθώς και η σύγκριση των 

θέσεων των δυο ψυχολόγων. Ο καθένας παρουσιάζει με διαφορετικό τρόπο τις 

διεργασίες που κάνει το παιδί μέχρι να φτάσει στο ανώτερο γνωστικό επίπεδο. Από 

την μια θα εστιάσουμε στην ανάλυση που κάνει ο Piaget στα στάδια ανάπτυξης του 

παιδιού από την γέννηση μέχρι την ενηλικίωση και στις διεργασίες που 

πραγματοποιούνται μέσα σε αυτή τη διάρκεια της ζωής τους, ώστε να φτάσουν στην 

γνώση και επομένως στη μάθηση. Επιπλέον, θα εξεταστεί το περιεχόμενο μάθησης 

ενός Πιαζετικού προγράμματος και θα αναλύσουμε κάθε πτυχή και ενεργό μέλος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Από την άλλη, μέσα στην εργασία θα δοθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα στη στάση του Vygotsky για την νοητική ανάπτυξη ο οποίος θα 

παρουσιάσει μια διαφορετική προσέγγιση για το πώς τα παιδιά μαθαίνουν 

«καλύτερα» και με ποια νοητικά εργαλεία συμβάλλουν στην περάτωση αυτής της 

διαδικασίας. 

Τελικά, οι δυο αυτές θεωρίες θα μπούνε στο μικροσκόπιο και θα μελετηθούν 

ως προς τα κοινά αλλά και αντιθετικά τους σημεία και θα καταλήξουμε στην κριτική 

των θεωριών για να εξεταστούν τα αποτελέσματα και η χρησιμότητα τους στη πράξη.  

 

 

Λέξειςκλειδιά: Θεωρίες μάθησης, στάδια ανάπτυξης, μέθοδος σκαλωσιά (ΖΕΑ), 

κονστρουκτιβισμός, γλώσσα, σκέψη, κοινωνία.  
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ABSTRACT 
 

 Τhe purpose of this bibliographic work, is to study the theories of Piaget and 

Vygotsky on cognitive development as well as to compare the positions of the two 

psychologists. Everyone presents differently the processes the child does until he / she 

reaches the upper cognitive level. On the one hand, we will focus on Piaget's analysis 

of the stages of child development from birth to adulthood and the processes that take 

place during this lifetime to reach knowledge and hence learning.In addition, we will 

examine the learning content of a Piaget program and analyze every aspect and active 

member of the educational process. On the other hand, in that work, particular 

attention will be paid to Vygotsky's attitude towards cognitive development, which 

will present a different approach to how children learn "better" and with which mental 

tools they contribute to completing this process.   

 Ultimately, these two theories will go into the microscope and be studied in 

their common but contradictory points and we will come to critique of theories to 

examine their results and their usefulness in practice.  

 

Keywords: Learning theories, stages of development, scaffolding, constructivism, 

language, thought, society.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Είναι ευρέως διαδεδομένο ότι ένα από τα βασικότερα ζητήματα που έχει 

απασχολήσει τον κλάδο της ψυχολογίας είναι αυτό της σχέσης μεταξύ δυο βασικών 

λειτουργιών του ανθρώπου, της γλώσσας και της σκέψης. Στόχος της παρούσας 

πτυχιακής εργασίας είναι να γίνει σαφές ο τρόπος και ο ρυθμός ανάπτυξης του 

παιδιού και πως αυτός επηρεάζεται από εξωγενής και ενδογενής παράγοντες. Η 

επιλογή της παιδικής ηλικίας για τη μελέτη των σημαντικών νοητικών λειτουργιών 

της σκέψης και της γλώσσας ήταν η καταλληλότερη μιας και τότε εμφανίζονται και 

αναπτύσσονται οι παραπάνω λειτουργίες. 

Τα παραπάνω θα επιτευχθούν μέσα από την παράθεση και τον σχολιασμό των 

θέσεων των θέσεων δυο διακεκριμένων ερευνητών ψυχολογίας. Ο πρώτος, Jean 

Piaget,υποστήριξε πως η σκέψη προηγείται της γλώσσας και είναι βασική 

προϋπόθεση της ανάπτυξης του παιδιού. Απεναντίας, ο δεύτερος Lev Vygotsky, 

τονίζει ότι η γλώσσα και η σκέψη αρχικά αναπτύσσονται παράλληλα, αργότερα όμως 

συγχωνεύονται και αναπτύσσονται μαζί.  

Πιο αναλυτικά, η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο 

κεφάλαιοθα παρουσιασθούν η πορεία της νοητικής ανάπτυξης και της εννοιολογικής 

εξέλιξης του παιδιού σύμφωνα με τις πειραματικές μελέτες του γνωστού Ελβετού 

παιδοψυχολόγου Jean Piaget. Η αναφορά θα ξεκινήσει αναλύοντας τα στάδια 

ανάπτυξης του παιδιού από τη γέννηση του ενσωματώνοντας σε αυτή τους 

μηχανισμούς ανάπτυξης και όλες τις διεργασίες που συμβαίνουν στη ζωή του 

παιδιού. Ακόμη, θα αναλυθούν οι θεωρίες του για την νοητική ανάπτυξη και την 

μάθηση έτσι όπως αυτές λαμβάνουν χώρο μέσα σε μια προσχολική τάξη. Τέλος, η 

θέση του Piaget για τον ρόλο των κοινωνικών παραγόντων στη νοητική εξέλιξη του 

παιδιού, δεν θα λείπει από αυτό το κεφάλαιο.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναδυθούν οι έρευνες του LevVygotsky σε 

σημαντικά ερωτήματα όπως είναι η διαδικασία σχηματισμού των εννοιών στη 

παιδική ηλικία, και ο ρόλος των επιστημονικών εννοιών στη περαιτέρω νοητική 

ανάπτυξη του παιδιού. Σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει έντονη η αναφορά στην 

κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του και στη συμβολή της στην ανάπτυξη και τη 

μαθησιακή πορεία του παιδιού. Τελικά, θα επισημανθεί ο τρόπος με τον οποίο 

εφαρμόζεται το Βιγκοτσκιανό πρόγραμμα στην προσχολική εκπαίδευση και 

ειδικότερα μέσα στις δραστηριότητες.   
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Κλείνοντας, στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο θα γίνει πλήρης αναφορά των 

ομοιοτήτων και των διαφορών που παρουσιάζουν οι δυο θεωρίες. Θα δούμε να 

ξετυλίγεται η αντιπαράθεση του Piagetγια τα δεδομένα και τα συμπεράσματα του 

Vygotsky και το αντίστροφο. Επίσης, θα επισημανθούν οι θέσεις των δυο 

παιδαγωγών για τη σχέσεις  γλώσσας και σκέψης. Ταυτόχρονα και οι δυο έφεραν 

διαφορετικές απόψεις για την θεωρία του κονστρουκτιβισμού και ένα τέτοιο ζήτημα 

θα αποτελούσε παράλειψη να μην αναφερθεί σε αυτό το σημείο. Έτσι στην εργασία 

αυτή θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα για τη σπουδαιότητα του έργου τους και 

επισημαίνονται οι δυνατότητες εφαρμογής τους στη σύγχρονη πραγματικότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Ο Παιδαγωγός JeanPiaget 

 

1.  Βιογραφικό σημείωμα του JeanPiaget (1896 – 1980) 

Ο Jean William Fritz Piaget, γεννήθηκε στην ακτή των Νεράιδων του Νεσατέλ 

της γαλλόφωνης Ελβετίας στις 9 Αυγούστου 1986 και πέθανε στο Παρίσι το 1980. Ο 

πατέρας του ήταν καθηγητής Ιστορίας και ασχολούνταν ιδιαίτερα με τον Μεσαίωνα 

και ήταν αυτός που παρακινούσε τον Piaget στην κατεύθυνση του ελεύθερου 

στοχαστή. Αντίθετα από τον πατέρα του, η μητέρα του έντονα θρήσκα, επηρέασε 

αρνητικά την παιδική ηλικία του Piaget με την στέρηση της ελευθερίας του για 

παιχνίδι αφού η ίδια αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Από μικρή κιόλας 

ηλικία, ως λάτρης της φύσης, ο Piaget ασχολήθηκε με την βιολογία και 10 χρονών 

έγραψε το πρώτο του άρθρο με τίτλο « Ένα αλφιστικό σπουργίτι» με αναφορές στα 

βιολογικά γνωρίσματα ενός σπουργιτιού, όπου δημοσιεύτηκε σε μια τοπική 

εφημερίδα φυσικής ιστορίας. Το ενδιαφέρον του για τις φυσικές επιστήμες έγινε και 

το αντικείμενο των σπουδών  στο Πανεπιστήμιο του Νεσατέλ. Αργότερα, αφού έλαβε 

το διδακτορικό του στη βιολογία και δίδαξε σε Πανεπιστήμια της Σορβόννης, 

ενδιαφέρθηκε περισσότερο για την ψυχολογία. Έχοντας στραμμένη την προσοχή του 

στον κλάδο αυτό, στήριξε τις πρώιμες θεωρίες του στην προσεκτική και τακτική 

παρατήρηση των τριών παιδιών του. 

Οι μακροχρόνιες έρευνες του, ξεκινώντας από την βιολογία και την βοτανική, 

πέρασαν και κατέληξαν στην μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ο ίδιος 

θεωρούσε ότι εφάρμοζε βιολογικές αρχές στη μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης και 

κάποιοι από τους όρους της ψυχολογίες που χρησιμοποίησε, αντλήθηκαν από την 

βιολογία. Έτσι βλέπουμε να συνδυάζει την βιολογία με την ανθρώπινη εξέλιξη.   Για 

αυτό και ο Piaget είναι γνωστός σαν παιδοψυχολόγος αλλά πάνω από όλα σαν 

γενετικός επιστημολόγος. Κατά την διάρκεια της ζωής του εργάστηκε δίπλα στο 

πλευρό του Dr. TheophileSimon όπου μαζί κατασκεύασαν το τεστ για την στάθμιση 

της νοημοσύνης. Μετά από αυτή την ανακάλυψη ο Piaget έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον 
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για την μελέτη και ανάπτυξη της νοημοσύνης από την βρεφική μέχρι την εφηβική 

ηλικία. Ασχολήθηκε διεξοδικά με την μελέτη των γνωστικών αλλαγών κατά τη 

μετάβαση από τη μια φάση της ζωής στην άλλη και ήταν αυτός που καθόρισε στάδια 

σύμφωνα με τα οποία προχωρά η νοητική ανάπτυξη του ατόμου. Για αυτό τον λόγο 

κατατάσσεται στους γνωστικούς – αναπτυξιακούς ψυχολόγους.  

Το έργο του είναι εξαιρετικά μεγάλο και με αυτό άσκησε ιδιαίτερη επιρροή στον 

κόσμο τόσο της Ψυχολογίας όσο και της εκπαίδευσης αφού θεωρούσε πως οι δυο 

κλάδοι αυτοί είναι συνοδοιπόροι της ανάπτυξης. Στόχος του ήταν η διατύπωση μιας 

νοητικής και γνωστικής θεωρίας και ως βασικό εργαλείο για την διερεύνηση της 

γνώσης, χρησιμοποίησε το παιδί.  

1.1 Η θεωρία του Piaget για την γνωστική ανάπτυξη 

OPiaget, εξέτασε το γιατί και το πώς μεταβάλλονται οι νοητικές ικανότητες με 

την πάροδο του χρόνου. Η νοητική ανάπτυξη σημαίνει ότι το άτομο αποκτά νέες 

γνωστικές ικανότητες που δεν υπήρχαν από πριν. Έτσι, βασισμένοι στην αναπτυξιακή 

ψυχολογία, οι νοητικές δομές ή αλλιώς οι ικανότητες σκέψης, σχηματίζονται στο 

άτομο μέσω τις αλληλεπίδρασης του με το περιβάλλον. Κατά τον Piaget η γνώση 

προέρχεται από την δράση (Langer&Killen, 1998. Wadsworth, 1996).Ήταν αυτός που 

στήριξε την θεωρία του στη νοοκατασκευαστική προσέγγιση, μια γνωστική 

διαδικασία βάση της οποίας δημιουργείται η δόμηση ορισμένων συστημάτων 

νοήματος από τα παιδιά. Παράλληλα, η ενεργητική κατανόηση της πραγματικότητας 

εκλαμβάνεται με βάση τις εμπειρίες και τις αλληλεπιδράσεις των παιδιών( DeVries, 

1997). Για αυτό ο Piaget θεμελιώνει το πρότυπο αυτό στην υπόθεση ότι ο άνθρωπος 

ως ζωντανός οργανισμός χρειάζεται να προσαρμοστεί τόσο στο φυσικό όσο και στο 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Η προσαρμογή αυτή πηγάζει από την τάση του 

ανθρώπου για δράση.  

Η θεωρία του Piagetγια την γνωστική ανάπτυξη προτείνει ότι η νόηση ενός 

παιδιού εξελίσσεται μέσα από μια σειρά τεσσάρων σταδίων ανάπτυξης. Μέσα από τα 

στάδια αυτά, προκύπτει η ανάδυση νέων ικανοτήτων καθώς και τρόποι επεξεργασίας 

των πληροφοριών που λαμβάνει το άτομο. Αυτή η γνωστική ανάπτυξη συντελείται 

μέσα από τα σχήματα και τις διαδικασίες της αφομοίωσης και συμμόρφωσης.  
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1.1.1 Τα σχήματα 

  Ο Piagetγια να αποδείξει την θέση του ότι η γνώση αποκτάται μέσω δράσης, 

επέλεξε να αρχίσει την αναζήτηση του σε στοιχειώδης δράσεις που εμφανίζονται 

στον άνθρωπο από την γέννηση του. Αυτό όπως υποστήριζε ο ίδιος θα βοηθήσει στην 

αποτελεσματικότερη κατανόηση της αναπτυξιακής πορείας του ανθρώπου προς τη 

γνώση. Έτσι, ο ίδιος επέλεξε ως αφετηρία της ανάλυσης του τα πρώτα 

αντανακλαστικά του βρέφους που γίνονται ορατά από την γέννηση του.Τέτοιες τάσης 

συμπεριφοράς είναι η συνήθεια των μωρών να πιπιλάνε, να πιάνουν ή να κλαίνε. 

Αυτές οι αντανακλαστικές κινήσεις αποτελούν ένα σχήμα. Το σχήμα είναι μια 

νοητική δομή που αποτελεί για έναν οργανισμό, ένα μοντέλο δράσης σε παρόμοιες ή 

ανάλογες συνθήκες (Piaget&Inhelder, 1969). Η ανάγκη του ανθρώπου να 

χρησιμοποιεί τέτοια νοητικά πρότυπα, προκύπτει μέσα από την επιθυμία του να 

ανακαλύψει πράγματα για τον κόσμο και να δράσει μέσα σε αυτόν.  Ο Piaget 

υποστήριζε ότι όλα τα παιδιά από την γέννηση τους έχουν μια έμφυτη τάση να 

αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να το 

κατανοήσουν.  

Φαίνεται λοιπόν ότι τα μικρά παιδιά επιδεικνύουν πρότυπα συμπεριφοράς ή 

σκέψης, που ονομάζονται σχήματα.. Σε αυτό το σημείο σημαντικό είναι να αναφερθεί 

πως κάθε σχήμα μεταχειρίζεται τα αντικείμενα και τα συμβάντα με τον ίδιο τρόπο. 

Για παράδειγμα, τα βρέφη ανακαλύπτουν ότι ένα πράγμα που μπορούν να κάνουν με 

το αντικείμενο που έχουν στα χέρια τους είναι τα το χτυπήσουν πάνω σε μια 

επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο θα ανακαλύψουν μέσω των σχημάτων που έχουν 

αναπτύξει, πως το αντικείμενο παράγει ένα δυνατό ή χαμηλό ήχο όταν το χτυπούν, θα 

ανακαλύψουν τι γεύση έχει, αν δίνει γάλα και αν κυλάει ή απλώς κάνει κάποιον 

γδούπο όταν το ρίχνει. 

Όσον αφορά το ανακλαστικό του πιπιλίσματος, ο Piagetαναφέρει 

χαρακτηριστικά:   « Έτσι, από τυχαίες επαφές, το παιδί, από τις πρώτες δυο 

εβδομάδες της ζωής του, πιπιλάει τα δάχτυλα του, τα δάχτυλα που του απλώνουν, το 

μαξιάρι του, την κουβέρτα του, τα σεντόνια του κλπ, κατά συνέπεια αφομοιώνει τα 

αντικείμενα αυτά με τη δραστηριότητα του ανακλαστικού» (Piaget, 1952). Τέτοια 

σχήματα αντανακλαστικών όπως τα παραπάνω με  τα οποία γεννιούνται τα βρέφη, 

τους παρέχουν γερά θεμέλια για δράση τα οποία σταδιακά εμπλουτίζονται με ισχυρές 

δόσεις εμπειρίας. Τελικά, μετά τον πρώτο μήνα της ζωής τους, βλέπουμε τα αρχικά 

σχήματα που είχαν δημιουργηθεί, να μεταμορφώνονται σε νέα σχήματα μέσω της 
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διαδικασίας της προσαρμογής. Η διαδικασία της προσαρμογής στη θεωρία του Piaget 

συνεπάγεται με αυτό που ο ίδιος ονόμασε αφομοίωση και συμμόρφωση.  

 

1.1.2 Η Αφομοίωση 

Η αφομοίωση είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας ένα νέο αντικείμενο 

μπορεί να γίνει ευκολότερα κατανοητό για το παιδί με βάση ένα ήδη υπάρχον σχήμα. 

Αν για παράδειγμα δώσουμε σε ένα βρέφος ένα μικρό αντικείμενο που βλέπει για 

πρώτη φορά αλλά αυτό μοιάζει με κάποιο οικείο για αυτό, κατά πάσα πιθανότητα θα 

το πιάσει, θα το δαγκώσει ή θα το πετάξει σε κάποια επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο, 

θα χρησιμοποιήσει ήδη υπάρχοντα σχήματα που έχει κατακτήσει για να ανακαλύψει 

πράγματα για το νέο αντικείμενο. Σύμφωνα με τον Piaget, οι νέες πληροφορίες 

ενσωματώνονται στα ήδη υπάρχοντα σχήματα καθώς η εμπειρία του παρελθόντος 

εφαρμόζεται στο παρόν.  

Ο Piagetγια να διευκρινίσει την λειτουργία της αφομοίωσης την παρομοιάζει 

με τον τρόπο που το ανθρώπινο σώμα αφομοιώνει την τροφή.  Τα αντανακλαστικά 

σχήματα αφομοιώνουν τις εμπειρίες που προσλαμβάνουν, με τον ίδιο τρόπο που το 

ανθρώπινο σώμα αφομοιώνει την τροφή με την λειτουργία της πέψης (Piaget, 

1952).Toαντανακλαστικό του πιπιλίσματος, που αναφέρει ο ίδιος χαρακτηριστικά και 

για την διαδικασία της αφομοίωσης, αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα τέτοιο είδους 

σχήμα. Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το ζητούμενο, κατατάσσει την 

διαδικασία του πιπιλίσματος στην ομάδα των ερεθισμάτων που προκαλούν κάποια 

αντίδραση, όπως είναι η τοποθέτηση της θηλής στο στόμα του βρέφους. Παρόλα 

αυτά, αυτή η σύνδεση του ερεθίσματος με την αντίστοιχη αντίδραση, δεν παραμένει η 

ίδια για πολύ καιρό. Τα βρέφη όσο έρχονται σε επαφή με άλλα αντικείμενα 

προσπαθούν να ανακαλύψουν νέες λειτουργίες που βασίζονται σε αυτά που ήδη 

γνωρίζουν. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα ανακαλύψουν πως αντί για την θηλή, μια 

πιπίλα που μοιάζει αρκετά με αυτή θα μπορέσουν να την τοποθετήσουν στο στόμα 

τους και να την πιπιλίσουν όπως ακριβώς είχαν κατακτήσει και την λειτουργία της 

θηλής. Εν τέλει, αφομοιώνουν τη πιπίλα που αποτελεί για αυτά το νέο αντικείμενο, 

στο ήδη υπάρχον σχήμα του πιπιλίσματος.  
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1.1.3 Η Συμμόρφωση και η διεργασία εξισορρόπησης 

Η βασική θεώρηση του Piaget έχοντας τις ρίζες της στην νοοκατασκευαστική 

προσέγγιση αποσαφηνίζει ότι τα παιδιά καθώς περνούν στο στάδιο αφομοίωσης και 

συμμόρφωσης είναι ικανά να δομήσουν τις γνώσεις τους με βάση τις νέες 

πληροφορίες που εκλαμβάνουν (Anderson, 1989). Αυτή η θεώρηση εξετάζεται 

παρακάτω. Η ανικανότητα των βρεφών να αφομοιώνουν όλα τα αντικείμενα που 

συναντούν με βάση ένα υπάρχον σχήμα, είναι αυτή που τα οδηγεί στην επινόηση μιας 

νέας διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή ονομάστηκε από τον Piagetσυμμόρφωση. Στην 

συγκεκριμένη διαδικασία οι δομές των γνώσεων τροποποιούνται για να 

προσαρμοστούν στις καινούριες καταστάσεις. Τα παιδιά είναι αυτά που τροποποιούν 

τα υπάρχοντα σχήματα και τα προσαρμόζουν σε νέες εμπειρίες. Στηριζόμενοι στα 

παραδείγματα των αντανακλαστικών του πιπιλίσματος, παρατηρείται πως ο Piaget 

επιλέγει το ίδιο παράδειγμα για να αποδώσει τη σημασία της συμμόρφωσης. Πάνω σε 

αυτό εξηγεί πως αν ένα βρέφος έρθει σε επαφή με μια κουβέρτα μπορεί να αρχίσει να 

την πιπιλάει. Φαίνεται όμως πως η ιδιότητα της κουβέρτας δεν είναι ίδια με αυτή της 

θηλής ή του δακτύλου. Ως επακόλουθο, το βρέφος δεν θα μπορέσει να αφομοιώσει 

την κουβέρτα ως ένα αντικείμενο που μπορεί να πιπιλίσει. Πάνω σε αυτό το σχήμα, 

τα μωρά θα τροποποιήσουν τον τρόπο που πιπιλούν χρησιμοποιώντας κάποια άκρη 

της κουβέρτας για να το προσαρμόσουν στο ίδιο σχήμα με το πιπίλισμα της θηλής. 

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την θεωρία του Piaget, τα βρέφη πετυχαίνουν την 

διαδικασία της συμμόρφωσης με την δημιουργία ενός νέου τροποποιημένου 

σχήματος. Τελικά, το νέο σχήμα είναι έτοιμο να το εφαρμόσει σε νέες ή ακόμη και 

παλαιότερες εμπειρίες του από το περιβάλλον.  

Καταλήγοντας ο Piagetέρχεται να επισημάνει πως η συμμόρφωση δεν μπορεί 

να συμβεί σε όλα τα αντικείμενα. Αυτό οφείλεται στο ότι ένα σκληρό και αμετάβλητο 

αντικείμενο, όπως για παράδειγμα ένα πλαστικό αυτοκινητάκι, δεν πιπιλίζεται εύκολα 

και το βρέφος δεν μπορεί να τροποποιήσει πάνω σε αυτό το σχήμα του πιπιλίσματος.  

Συνοψίζοντας κανείς τη θεωρία του Piaget, θα δει πως η γνωστική ανάπτυξη 

είναι αναπόσπαστο κομμάτι και συνδετικός κρίκος της αφομοίωσης και της 

συμμόρφωσης.  Ο Piaget ονόμασε την προσπάθεια των βρεφών να αποκαταστήσουν 

την ισορροπία μεταξύ των ήδη υπαρχόντων σχημάτων και των νέων εμπειριών που 

δέχονται από το περιβάλλον τους, ως εξισορρόπηση. Η έννοια αυτή φέρει μια 

ιδιαίτερη σημασία διότι είναι η διεργασία που θεμελιώνει την ισορροπία μεταξύ του 
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ανθρώπου και του ευρύτερου περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον Piaget, η μάθηση 

εξαρτάται από αυτή τη διαδικασία. Όταν η ισορροπία διαταράσσεται, τα παιδιά έχουν 

την ευκαιρία να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν. Εν τέλη, αναδύονται ποιοτικά 

καινούργιοι τρόποι σκέψης για τον κόσμο και τα παιδιά προχωρούν σε ένα νέο στάδιο 

ανάπτυξης. 

1.1.4 Τα είδη γνώσεων 

Η πηγή της γνώσης όπως υποστηρίζει ο Piaget προέρχονται από εσωτερικές 

και εξωτερικές διεργασίες. Για τον λόγο αυτό, διέκρινε την κοινωνική,  τη φυσική και 

τη λογικό – μαθηματική γνώση. Αρχικά, η κοινωνική γνώση μεταδίδεται από τον 

ενήλικα διαμέσου της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνία. Οπότε, δεν μπορεί να 

οικοδομηθεί ούτε με την επαφή με τα αντικείμενα, όπως η φυσική γνώση, ούτε με τη 

λογική, όπως η λογικό - μαθηματική. Η φυσική γνώση των αντικειμένων και του 

ανθρώπου έχει τις πηγές της έξω από το άτομο και για να τις κατακτήσει το παιδί θα 

πρέπει να ενεργήσει πάνω σε αυτά και να ανακαλύψει το πώς αντιδρούν πάνω του. 

Το παιδί λοιπόν θα χρησιμοποιήσει τις αισθήσεις του για να προσλάβει την γνώση 

που είναι στην ουσία μια γνώση που προκύπτει από την εμπειρία. Ο Piaget θέτει το 

εξής παράδειγμα, αν αφήσουμε να πέσει ένας φακός και ένα γυαλί στη γη, το παιδί θα 

ανακαλύψει τις αντιδράσεις του μέσα από μια σειρά ενεργειών. Θα του ασκήσει 

κάποια πίεση. Θα το τραβήξει, θα το σπρώξει έτσι ώστε να ανακαλύψει το τι μπορεί 

να κάνουν τα αντικείμενα αυτά.  

Η φυσική γνώση δεν είναι αυτόνομη, αλλά οικοδομείται στα πλαίσια της λογικό– 

μαθηματικής γνώση που έχει τις ρίζες της σε εσωτερικές κυρίως διεργασίες. Η γνώση 

αυτή στη θεωρία του Piaget. Η λογικό – μαθηματική γνώση δεν είναι έμφυτο 

χαρακτηριστικό του παιδιού. Οι λογικό – μαθηματικές δομές δεν μπορούν να 

σταθούν σαν αυτοτελής μορφές αλλά χρειάζονται και την παρουσία των φυσικών 

γνώσεων, δηλαδή των αντικειμένων.Κατά το λογικό - μαθηματικό στοχασμό η γνώση 

παράγεται από τη νοητική επεξεργασία των σχέσεων των αντικειμένων μεταξύ τους 

κι όχι από τη δράση του υποκειμένου στα αντικείμενα.  Κανένα γεγονός που 

λαμβάνει χώρο στον εξωτερικό κόσμο δεν ενδείκνυται χωρίς τη διαμεσολάβηση 

μαθηματικών εννοιών, όπως της ταξινόμησης, των μέτρων, των απαριθμήσεων. Αυτό 

που γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω είναι ότι  όλοι οι τύποι γνώσεων έχουν 

ανάγκη την δράση του παιδιού για να θεωρηθεί ότι αποφέρουν καρπούς. Τα 

χαρακτηριστικά της λογικό  - μαθηματικής γνώσης είναι τα ακόλουθα, δεν 
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διδάσκεται γιατί δομείται από τις σχέσεις που το παιδί βρίσκει ανάμεσα στα 

αντικείμενα. Κάθε μεταγενέστερη σχέση που δημιουργεί είναι μια σχέση ανάμεσα 

στις σχέσεις που είχε δημιουργήσει. Όταν την αφήσουν να αναπτυχθεί μόνη ή 

ενθαρρύνουν το παιδί να είναι περίεργο και άγρυπνο σε σχέση με το περιβάλλον του, 

θα αναπτυχθεί προς περισσότερο λογικό - μαθηματική σχέση. Τέλος,  Όταν 

συγκροτηθεί μία φορά, ποτέ δε λησμονείται. (Kamii C.-Devries R., 1979). 

 

1.3 Τα στάδια ανάπτυξης του Piaget 

Ο J. Paget ήταν ο παιδαγωγός που αφιέρωσε ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής 

του στην έρευνα για το πώς μαθαίνουν τα παιδιά καθώς διασχίζουν τα στάδια της 

ανάπτυξης τους. Πιο αναλυτικά, επικεντρώθηκε στις ικανότητες των παιδιών για 

συνεργασία αλλά και στον τρόπο που αυτά διαχειρίζονται τις συναισθηματικές τους 

ενέργειες. Στην έρευνα του ο Piagetχώρισε την αναπτυξιακή ακολουθία σε στάδια και 

περιόδους. Τα στάδια καθορίζονται με βάση τη χρονολογική ηλικία και αρχίζουν να 

μετρούν από τη στιγμή της γέννησης του παιδιού. Σημαντικό να τονιστεί αποτελεί το 

γεγονός ότι μερικά παιδιά διέρχονται από το ένα στάδιο στο επόμενο με διαφορετικό 

ρυθμό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποιο παιδί μπορεί να υπερπηδήσει κάποιο από 

τα στάδια που ορίζει ο Piaget ( Ribaupierre&Rieben, 1995).  

Τα στάδια που διέκρινε ο Piaget στη γνωστική ανάπτυξη τόσο των παιδιών όσο 

και των εφήβων είναι τέσσερα. Ναυαρχίδα αποτελεί το αισθησιοκινητικό στάδιο, 

ακολουθεί το προλογικό το οποίο δίνει την σκυτάλη στο στάδιο της συγκεκριμένης 

λογικής σκέψης και τέλος καταλήγει στο στάδιο της τυπικής λογικής σκέψης. Τα 

στάδια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους αφού παρουσιάζονται δομές σκέψης 

από τα παιδιά τις  συναντάμε σε στάδια προηγούμενων ετών. Όλες οι καινούριες 

δομές εξισορροπούνται και οι σκέψεις των παιδιών αποτυπώνονται στο συγκεκριμένο 

στάδιο στο οποίο διέρχεται.  

1.3.1 Στάδιο αισθησιοκινητικής νόησης (0 – 2 ετών) 

OPiagetονόμασε τη βρεφική ηλικία, από την γέννηση έως τα δύο έτη, ως 

αισθησιοκινητικό στάδιο διότι τα επιτεύγματα του βρέφους αποτελούνται εξ 

ολοκλήρου από τον συντονισμό των αισθητηριακών αντιλήψεων σε συνδυασμό με 

απλές κινητικές συμπεριφορές που παρουσιάζουν αυτή την περίοδο . Για την μελέτη 

του βρέφους και του νηπίου χρησιμοποίησε τη μέθοδο της κριτικής παρατήρησης. Τα 

παιδιά γεννιούνται με μια έμφυτη τάση να αλληλεπιδρούν με το ευρύτερο περιβάλλον 
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τους στην προσπάθεια τους να το κατανοήσουν. Κατά πρώτο λόγο, όλα τα βρέφη 

γεννιούνται έχοντας ανεπτυγμένες συμπεριφορές οι οποίες ονομάζονται 

αντανακλαστικά. Εκεί έρχεται ο Piagetνα διακρίνει έξι υποστάδια όπου το ένα είναι 

συνέχεια του άλλου και οικοδομείται σύμφωνα με τις ήδη υπάρχουσες εμπειρίες των 

παιδιών.   

Ξεκινώντας, το πρώτο υποστάδιο διαρκεί από την γέννηση έως τον 1,5 μήνα 

και στη διάρκεια αυτή τα βρέφη εξασκούνται στον έλεγχο και τον συντονισμό των 

αντανακλαστικών τους. Τέτοια αντανακλαστικά σχήματα είναι η ακούσια αναζήτηση, 

το πιπίλισμα, η σύλληψη και το κοίταγμα. Ο Piagetθεώρησε ότι τα αντανακλαστικά 

σε αυτό το στάδιο δεν είχαν να προσδώσουν κάτι καινούριο στην αναπτυξιακή πορεία 

του βρέφους αφού δεν είχαν ακόμα λάβει την ανάλογη συμμόρφωση. Για αυτόν τον 

λόγο εξακολουθούν στη φάση αυτή να καθρεφτίζουν τα όρια του κληρονομικού 

μηχανισμού (Piaget&Inhelder, 1969). Αντιθέτως,τα πρώτα αντανακλαστικά του 

βρέφους πέρα από το γεγονός ότι προκαλούν ερεθίσματα είναι και αυτά που 

παράγουν ερεθίσματα..Αν αγγίξετε τα χείλη ενός νεογέννητου, το μωρό θα αρχίσει να 

πιπιλίζει, αν βάλετε το δάχτυλο σας στην παλάμη ενός βρέφους, θα το σφίξει ή ακόμη 

αν αγγίξετε τα χείλη ενός νεογέννητου, το μωρό θα αρχίσει να πιπιλίζει. Το κλειδί 

λοιπόν για την ανάπτυξη του δεύτερου υποσταδίου είναι η ιδιότητα παραγωγής 

ερεθισμάτων των βασικών αντανακλαστικών του βρέφους. 

Στο δεύτερο υποστάδιο που διαρκεί από τον 1ο έως τον 4ο μήνα αρχίζουν να 

εμφανίζονται ενδείξεις ότι τα αντανακλαστικά που ήδη έχουν κατακτηθεί από το 

βρέφος παρατείνονται χρονικά ή εφαρμόζονται σε νέα αντικείμενα. Για παράδειγμα, 

το πιπίλισμα του δακτύλου που συμβαίνει από την πρώτη μέρα της γέννησης του 

παιδιού, διαφέρει από το πιπίλισμα που εκτελεί στο δεύτερο υποστάδιο αφού 

θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει μια νέα μορφή συμπεριφοράς. Ο Piaget, στην 

προσπάθεια απόδοσης αυτής της φάσης της ζωής του παιδιού χρησιμοποίησε τον όρο 

πρωτογενής κυκλική αντίδραση σύμφωνα με την οποία τα βρέφη επαναλαμβάνουν 

ευχάριστες πράξεις εξαιτίας της ευχαρίστησης που τους προκαλούν. Η πρωτογενής 

αυτή αντίδραση θεωρήθηκε από τον Piagetως ο προπομπός της γνωστικής ανάπτυξης 

του βρέφους.  

Στο τρίτο αισθητηριακό στάδιο εκτελούνται δευτερογενείς κυκλικές 

αντιδράσεις που ξεκινούν στον 4ο μήνα και εκτείνονται μέχρι τον 8ο. Στο υποστάδιο 

αυτό τα βρέφη ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για αποτελέσματα που 

συμβαίνουν πέρα από το σώμα τους. Το βρέφος αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι 
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υπάρχει σχέση μεταξύ των πράξεών του και του περιβάλλοντος. Ακολουθεί το 

τέταρτο υποστάδιο του συντονισμού των δευτερογενών αντιδράσεων που διαρκεί από 

το 8ο έως τον 12ο μήνα του παιδιού. Σε αυτό, τα βρέφη είναι ικανά να συντονίσουν 

δύο η περισσότερες δευτερογενείς κυκλικές αντιδράσεις. Συνδυάζουν σχήματα για 

την επίτευξη ενός επιθυμητού αποτελέσματος. Παρατηρείται μια πρώιμη μορφή 

επίλυσης προβλημάτων από τα βρέφη. Στην ηλικία των 12 έως 18 μηνών το παιδί 

διέρχεται από το πέμπτο υποστάδιο, αυτό των τριτογενών κυκλικών αντιδράσεων 

όπου παρατηρείται ότι το παιδί αρχίζει να χρησιμοποιεί διάφορα μέσα για την 

επίλυση προβλημάτων και να πειραματίζεται έτσι ώστε να ανακαλύψει τις συνέπειες. 

Εν τέλει, ο Piaget καταλήγει στο έκτο και τελευταίο υποστάδιο της 

αισθησιοκινητικής περιόδου  το οποίο σταματά στην ηλικία των 2 ετών. Στο σημείο 

αυτό το παιδί αναπτύσσει λόγο και μέσα από εικόνες και λέξεις μπορεί να περιγράψει 

οικεία για αυτό αντικείμενα ως απόρροια να είναι σε θέση να επινοεί νέους τρόπους 

επίλυσης προβλημάτων μέσω συμβολικών συνδυασμών.  

Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι η αισθησιοκινητική περίοδος αποτυπώνει ένα 

ακόμη χαρακτηριστικό γνώρισμα που είναι η κατάκτηση της μονιμότητας του 

αντικειμένου. Σε αυτή τη περίπτωση, ο Piaget υποστήριξε πως τα παιδιά θα πρέπει να 

κατανοήσουν πως ένα αντικείμενο είναι υπαρκτό ακόμη και αν αυτό δεν είναι ορατό. 

Τα παιδιά, παρουσιάζουν συχνά τέτοιες συμπεριφορές όπως για παράδειγμα αν 

σκεπάσουμε ένα από τα παιχνίδια τους με ένα πανί, δεν θα το απομακρύνουν 

θεωρώντας πως το παιχνίδι χάθηκε αφού δεν το βλέπουν. Μέχρι τα δυο έτη θα έχουν 

κατανοήσει την μονιμότητα του αντικειμένου ανεξαρτήτως οπτικής επαφής. Όταν 

συμβεί αυτό θα είναι ικανά να αναπαριστούν και να μεταχειρίζονται σύμβολα στο 

νου τους έτσι ώστε να σκέφτονται σχετικά με αυτά τα δεδομένα.  

 

1.3.2 Στάδιο προλογικής σκέψης (2 - 7 ετών) 

Μέχρι την ηλικία των 2 ετών είδαμε ότι οι ενέργειες που έχει κάνει το παιδί 

βασίζονται στις αισθησιοκινητικές παραστάσεις που έχει δημιουργήσει στο μυαλό 

του. Οι ενέργειες των παιδιών συμπεριλαμβάνουν τα αντικείμενα και τα γεγονότα με 

τα οποία έχει έρθει σε επαφή και όλα αυτά μαζί αποτελούν μια καλή αποθήκη 

αντιγράφων και απομιμήσεων για το παιδί. Φτάνοντας στο στάδιο της προλογικής 

νόησης, είναι ευδιάκριτο πως τα μικρά παιδιά αναπαριστούν την πραγματικότητα 

χάρη στην ικανότητα της ομιλίας τους μέσα από λέξεις, χειρονομίες καθώς και την 

χρήση συμβόλων. Στην ηλικία αυτή, η γλώσσα και οι έννοιες των παιδιών 
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αναπτύσσονται με ταχύς ρυθμούς. Ο παιδικός λόγος στην αρχή του σταδίου, όπως 

αναφέρει χαρακτηριστικά ο Piaget, χωρίζεται στον εγωκεντρικό και τον 

κοινωνικοποιημένο λόγο. Ο εγωκεντρικός λόγος περιλαμβάνει όλες τις μορφές του 

λόγου που δεν έχουν στόχο την επικοινωνία αλλά μέσα από αυτόν προκύπτει η 

ανάγκη των παιδιών να εξωτερικεύσουν τις σκέψεις τους. Τέτοιες μορφές είναι οι 

επαναλήψεις ηχολαλικού τύπου και οι μονόλογοι των παιδιών. Από την άλλη, ο 

κοινωνικοποιημένος λόγος συμπεριλαμβάνει την πληροφόρηση , την κριτική, τις 

παρακλήσεις ή ακόμη και τις απειλές. Σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, η χρήση αυτής 

της μορφής λόγου δε γίνεται σε μεγάλο βαθμό.  

Ο Piaget παρατηρώντας το προλογικό αυτό στάδιο που διανύουν τα παιδιά, 

ανακάλυψε κάποιες ιδιαιτερότητες στην πορεία της σκέψης τους. Μια από τις 

σημαντικότερες παρατηρήσεις που έκανε ήταν ότι τα παιδιά δεν μπορούν να 

κατανοήσουν την αρχή της διατήρησης των ποσοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι αν 

αδειάσουμε γάλα από δοχείο ψηλό και στενό σε ένα ρηχό και φαρδύ και δείξουμε την 

διαδικασία στο παιδί, αυτό θα εξακολουθεί να πιστεύει ότι το ψηλό δοχείο έχει 

περισσότερο γάλα. Έτσι αντιλαμβάνεται μόνο μια διάσταση αγνοώντας όλες τις 

άλλες παραμέτρους. Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί τα παιδιά παρουσιάζουν εσφαλμένες 

αντιλήψεις για τα έργα διατήρησης; Την απάντηση έρχεται να δώσει ένα 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της προλογικής σκέψης των παιδιών. Αυτό είναι η 

επικέντρωση, κατά πόσο δηλαδή ένα παιδί μπορεί να εστιάσει την προσοχή του σε 

μια μόνο όψη της κατάστασης. Όπως στο προηγούμενο παράδειγμα, έτσι και εδώ θα 

δούμε ότι τα παιδιά όταν αδειάσουμε το γάλα στο δοχείο επικεντρώνονται μόνο στο 

ύψος του δοχείου και όχι στο πόσο φαρδύ είναι. Επιπλέον, το πρόβλημα της 

επικέντρωσης έρχεται να συμπληρώσει η μη αναστρέψιμη σκέψη των παιδιών. 

Σύμφωνα με τον Piaget τα προλογικά παιδιά δεν έχουν ακόμη την ικανότητα να 

εκτελούν μια διαδικασία και αργότερα να αντιστρέψουν τη σκέψη τους για να 

επιστρέψουν εκεί από όπου ξεκίνησαν.  

Κλείνοντας, τα παιδιά από την ηλικία των 2 μέχρι τα 7 έτη της ηλικίας τους 

φαίνεται να παρουσιάζουν μια σκέψη που τείνει έντονα προς την τάση του 

εγωκεντρισμού (Piaget&Inhelder, 1956). Το επίθετο αυτό κατέχει ιδιαίτερη βαρύτητα 

για τον παιδαγωγό αφού είναι σημαντικό για την κατανόηση της γνωστικής του 

θεωρίας. Η εμφάνιση του σε αυτό το στάδιο προδίδει ότι το παιδί έχει ως σημείο 

αναφοράς το «εγώ» του και το οδηγεί στο να μην μπορεί να μπει στη θέση του άλλου 
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είτε αυτό είναι ένα πράγμα είτε ένα πρόσωπο. Παράλληλα δεν αποδέχεται καμία 

αντίληψη διαφορετική από τη δική του. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στη 

συνείδηση του παιδιού επικρατεί το ότι όλοι γύρω του βλέπουν τον κόσμο με τα δικά 

του μάτια.  

1.3.3 Στάδιο συγκεκριμένης λογικής σκέψης ( 7 – 11 ετών) 

Toτρίτο στάδιο που διέκρινε ο Piaget ξεκινά από την ηλικία των 7 ετών και 

φτάνει έως τα 11 χρόνια του παιδιού. Τα παιδιά του σταδίου συγκεκριμένης λογικής 

σκέψης διαφέρουν αρκετά στις νοητικές ικανότητες σε σχέση με τα νήπια του 

προηγούμενου σταδίου, αν και η σκέψη τους απέχει αρκετά από αυτή των ενηλίκων. 

Θα έλεγε κανείς πως τα παιδιά του σταδίου αυτού δυσκολεύονται να σκεφτούν 

αφαιρετικά και είναι προσκολλημένα σε μια διάσταση απτής πραγματικότητας. Στην 

παιδική ηλικία η σκέψη τους έχει φτάσει στο σημείο να μπορούν να σχηματίζουν 

έννοιες, να κατανοούν και να επιλύουν προβλήματα μόνο εάν αυτές οι καταστάσεις ή 

τα αντικείμενα είναι οικεία για αυτά. 

Προχωρώντας παρακάτω, ιδιαίτερα εμφανές στο στάδιο αυτό είναι το γεγονός 

ότι όσο το παιδί φοιτά στο δημοτικό, οι νοητικές του ικανότητες εξελίσσονται και 

τυχόν προβλήματα προηγούμενων σταδίων, όπως τα προβλήματα διατήρησης, έχουν 

αρχίσει να εξαλείφονται. Αυτό προκύπτει όπως υπογραμμίζει ο Piagetαπό την 

κατάκτηση πλέον της αρχής της αντιστρεψιμότητας. Μέσα από το ισχυρό αυτό 

πλεονέκτημα το παιδί κατέχει τη δύναμη της αφηρημένης σκέψης και δίνει το 

εναρκτήριο λάκτισμα για το τελευταίο στάδιο της νοητικής του εξέλιξης.   

Αναλυτικά ο Piaget για να αποδώσει λεπτομερώς το σύστημα των 

συγκεκριμένων νοητικών λειτουργιών, χρησιμοποίησε ως εργαλείο έννοιες της 

λογικής επιστήμης. Όσο προχωρά το παιδί προς την ενηλικίωση η σκέψη του δεν 

βασίζεται πλέον στην εμπειρία αλλά ωριμάζει και εξελίσσεται σε ένα στάδιο 

παραγωγικού συλλογισμού. Στο στάδιο αυτό, ο Piaget τονίζει τον λόγο ως τη 

σημαντικότερη μορφή σκέψης που έχει την δύναμη να υπερβεί την πράξη και μέσα 

από λογικούς συλλογισμούς να την παρατείνει χρονικά. Για να μπορέσει ο ίδιος να 

μελετήσει την νοητική εξέλιξη σε αυτές τις ηλικίες των παιδιών, εφάρμοσε κάποια 

πειράματα που αφορούσαν φυσικές ποσότητες όπως η διατήρηση του βάρους, του 

όγκου και της ύλης των σωμάτων. Από τα πειράματα προέκυψε το συμπέρασμα πως 

την διατήρηση της ύλης κατακτούν τα παιδιά γύρω στα 8 χρόνια, του βάρους στα 9 

με 10 χρόνια και τέλος του όγκου στα 11 χρόνια. Οπότε στα πλαίσια αυτού του 
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σταδίου, τα παιδιά μαθαίνουν τα έργο της σειροθέτησης, της κατάταξης δηλαδή 

αντικειμένων με βάση μια διάσταση όπως το βάρος, ο όγκος ή το μέγεθος. 

Με την κατάκτηση αυτής της ικανότητας τα παιδιά εκπαιδεύονται με στόχο να 

συλλέξουν μια ακόμη ικανότητα, την μεταβατικότητα. Η έννοια αυτή περικλείει την 

δεξιότητα των παιδιών να μπορούν νοερά να τοποθετούν σε μια συγκεκριμένη σειρά 

αντικείμενα και να τα συγκρίνουν με άλλα. Με τις παραπάνω κατακτήσεις τα παιδιά 

είναι έτοιμα να πραγματοποιούν ταυτοχρόνως δυο νοητικούς μηχανισμούς. Έχοντας 

αυτά τα εφόδια, τα παιδιά μέχρι το τέλος της συγκεκριμένης λογικής σκέψης θα είναι 

έτοιμα να μάθουν πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση κ.α.) , να ταξινομούν αριθμούς από 

το μεγαλύτερο στο μικρότερο και αντίστροφα ακόμη κι να κατανοήσουν την έννοια 

του χώρο- χρόνου. 

 

1.3.4 Στάδιο τυπικής λογικής ή αφηρημένης σκέψης (11–18 ετών) 

Το τελευταίο στάδιο που διέκρινε ο Piaget, ξεκινά κοντά στην εφηβεία και 

ολοκληρώνεται στην ενηλικίωση του παιδιού. Τώρα πλέον η σκέψη των παιδιών 

αρχίζει να μεταμορφώνεται σε σκέψη των ενηλίκων. Σε αυτό το σημείο είναι βάσιμο 

να αναφερθεί πως οι διεργασίες που εκτελούνται στο στάδιο της τυπικής λογικής 

σκέψης δεν συμβαίνουν σε όλους καθώς υπάρχουν άτομα που δεν φτάνουν ποτέ σε 

αυτό το στάδιο (Niaz, 1997). Κατά τη διάρκεια της προεφηβείας παρατηρούνται 

νοητικές αλλαγές στο παιδί αφού αρχίζει να αποκτά την ικανότητα να σκέφτεται 

συστηματικά όλες τις λογικές πτυχές ενός προβλήματος και να τις επιλύει με τον πιο 

παραγωγικό τρόπο. Τέτοια χαρακτηριστικά δεν μένουν στάσιμα αλλά αναπτύσσονται 

μέχρι και την ενηλικίωση. Και σε αυτή τη περίπτωση ο Piaget μελέτησε την πορεία 

σκέψης των εφήβων μέσα από πειράματα φυσικής. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά 

πειράματα που εφάρμοσαν οιPiaget&Inhelder (1958) ήταν το εκκρεμές το οποίο 

αποτελούνταν από ένα σχοινί και ένα βαρίδιο δεμένο στην άκρη του. Όταν δόθηκε 

στα παιδιά, έπρεπε να μελετήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα 

ταλάντωσης του εκκρεμούς. Εκεί παρατηρήθηκε πως τα παιδιά τυπικής λογικής 

σκέψης για να φτάσουν στη λύση του προβλήματος θα μεταβάλλουν έναν παράγοντα 

κάθε φορά ( βάρος, μήκος) χρησιμοποιώντας την σκέψη τους αφαιρετικά.  

Οι νοητικές εξελίξεις του σταδίου αυτού δεν σταματούν εδώ. Ο Piaget, όπως 

κα άλλοι ερευνητές, αναγνώρισαν στον έφηβο την ικανότητα να σκέφτεται λογικά 

ακόμα και για καταστάσεις που ο ίδιος δεν έχει βιώσει. Χάρη στην αναπτυγμένη 
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κριτική του σκέψη ο έφηβος μέσα από συζητήσεις έχοντας ως όπλο την ισχυρή 

επιχειρηματολογία μπορεί να διευθετήσει θέματα ή υποθετικές συνθήκεςπου δεν είναι 

γνώριμες για αυτόν. Αποκτά λοιπόν την επιδεξιότητα να μην περιορίζεται σε 

οποιαδήποτε δική του εμπειρία αλλά να μπορεί να εφαρμόζει τη λογική σε συνθήκες 

που εκτείνονται πέρα από τη δική του πραγματικότητα ( Overton&Byrues, 1991). 

Φτάνοντας στον επίλογο της ανάλυσης του τελευταίου σταδίου, σύμφωνα με 

τον Piagetκάπου εδώ ολοκληρώνεται η γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Σε όλη αυτή 

τη πορεία προκύπτει μια εξέλιξη από την γέννηση κιόλας του παιδιού που ξεκίνησε 

με ένα σύνολο αντανακλαστικών αντιδράσεων και έφτασε στο σημείο να εξελιχθεί σε 

ένα ολοκληρωμένο σύστημα γνωστικών δομών. Παρόλα αυτά, η νοητική πρόοδος 

συνεχίζει να εξελίσσεται και να ενδυναμώνει και πέρα από την εφηβεία στην ενήλικη 

ζωή. Έτσι το άτομο έχοντας όλα τα ισχυρά θεμέλια το μόνο που θα χρειαστεί είναι η 

ανάγκη για παραπάνω γνώσεις και ανάπτυξη σύνθετων σχημάτων.  

 

1.4 Παιδαγωγικές μέθοδοι και προσεγγίσεις. Οργάνωση 

καταστάσεων μάθησης 

Η θεωρία του ο Piaget κατοχύρωσε τα θεμέλια μιας παιδαγωγικής αντίληψης που 

βασίζεται στην αυτενέργεια του μαθητή και στο δημιουργικό της ρόλο. Αναλύοντας 

τις παιδαγωγικές προεκτάσεις της θεωρίας του, θα παρατηρηθεί πως επικεντρώνεται 

περισσότερο στον κοινωνικό – συναισθηματικό τομέα παρά στο γνωστικό. Για τον 

κοινωνικό – συναισθηματικό τομέα διέκρινε τρείς αρχές διδασκαλίας που θα δούμε 

παρακάτω. 

 Να ενισχύουμε την αυτονομία του παιδιού απέναντι στους ενηλίκους 

 Να εμψυχώσουμε τα παιδιά να αλληλεπιδρούν με τους γύρω τους και να 

είναι σε θέση να λύνουν τυχόν συγκρούσεις. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα 

σε ίσους, όπως τονίζει ο Piagetείναι σπουδαία διότι όταν τα παιδιά 

ανταλλάσουν απόψεις και γνώμες μέσα στο σχολικό και ευρύτερο 

περιβάλλον, επιτυγχάνουν την λογική τους ανάπτυξη αλλά και την 

ικανότητα τους για συνεργασία. Δεν πρέπει να αγνοήσουμε και το 

γεγονός ότι η αλληλεπίδραση μπορεί να επιφέρει και σύγκρουση μεταξύ 

παιδιών. Εδώ ο Piagetθέτει τον παιδαγωγό ως αποδιοπομπαίο τράγο ο 
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οποίος οφείλει να διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων έτσι ‘ώστε να 

παιδιά να φτάσουν αισίως στην διευθέτηση της σύγκρουσης. 

 Να οπλίσουμε τα παιδιά με το αίσθημα αυτοπεποίθησης και 

εμπιστοσύνης στον εαυτό τους έτσι ώστε να είναι ανεξάρτητα και να 

βρίσκονται σε μια συνεχής περιέργεια για τον κόσμο και τις δυνατότητες 

του (Kamii&Devries, χ.χ: 51). 

Για τον γνωστικό τομέα ο Piagetεπικεντρώνεται σε τέσσερα σημεία. Αρχικά, 

ο παιδαγωγός θα πρέπει να διδάσκει μέσω του παιχνιδιού. Μέσα από το παιχνίδι το 

παιδί  προσπαθεί να αλλάξει την πραγματικότητα, για να ικανοποιήσει τις 

προσωπικές του ανάγκες, καθώς επιθυμεί να νιώσει χαρούμενα συναισθήματα με την 

ανάπτυξη της σχέσης του με το περιβάλλον (Μετοχιανάκης, 2008).  Ακόμη, ο 

δάσκαλος να στηρίζει, να ενισχύει και να αποδέχεται τις απαντήσεις του παιδιού 

ακόμη και αν αυτές είναι λανθασμένεςκαι να λειτουργεί σύμφωνα με τους τρείς 

τύπους της γνώσης. Τέλος, θέτει τον παιδαγωγό στη θέση να διδάσκει τόσο το 

περιεχόμενο όσο και τους μεθοδικούς μηχανισμούς. Ο ίδιος υποστήριζε πως η 

διαδικασία μάθησης είναι πιο σπουδαίος μηχανισμός από το περιεχόμενο 

(Kamii&Devries, χ.χ: 62). 

1.4.1 Περιεχόμενο μάθησης ενός Πιαζετικού προγράμματος 

προσχολικής αγωγή 

Σύμφωνα με τον οικοδομισμό του Piaget, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 

προορίζονται για παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν πάντοτε ως κύριο σκοπό την 

εξέλιξη του παιδιού. Η δομή ενός νηπιαγωγείου βασισμένη στις αρχές και τους 

στόχους ενός Πιαζετικού προγράμματος περιέχει δράσεις μέσα από τις οποίες δίνεται 

η δυνατότητα στα νήπια να αυτενεργήσουν και να οικοδομήσουν την νέα γνώση. Πιο 

συγκεκριμένα, τα παιδιά αφιερώνουν μεγάλο μέρος της ημέρας στην ελεύθερη 

απασχόληση σε κάθε οργανωμένη γωνιά της τάξης. Σε αυτές τις δομημένες γωνιές 

της τάξης τα νήπια διαλέγουν να ζωγραφίσουν, να παίξουν συμβολικά παιχνίδια, να 

μαγειρεύουν, να κάνουν πάζλ, να χτίσουν με το οικοδομικό υλικό. Ακόμη, είναι 

ελεύθερα να ακούσουν μουσική, να διαβάσουν παραμύθια και να εξασκούν τις 

κινητικές τους δεξιότητες με το να τρέχουν να πηδούν και να μιμούνται στοιχεία του 

περιβάλλοντος (ζώα, μηχανές, αυτοκίνητα κτλ).  
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Το ημερήσιο πρόγραμμα του Πιαζετικού νηπιαγωγείου μπορεί να είναι ή να 

μην είναι μια ρουτίνα για τα παιδιά. Αυτό εξαρτάται από την κάθε νηπιαγωγό, 

κάποιες προτιμούν να δουλέψουν με την καθορισμένη ώρα  για την κάθε 

δραστηριότητα ενώ άλλες επιλέγουν πιο ελαστικό ωράριο. Μια Πιαζετιανή 

νηπιαγωγός ασχολείται με την τακτοποίηση του χώρου έτσι ώστε να είναι πιο 

ξεκάθαρα στα παιδιά τα υλικά που έχουν στη διάθεση τους και να διευκολύνουν την 

ανάγκη τους για κίνηση. Όσο αναφορά το κομμάτι της κουβεντούλας/συζήτησης, 

προκύπτει αυθόρμητα χωρίς να είναι προκαθορισμένη.  

 

1.4.2 Εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Η στελέχωση ενός νηπιαγωγείου συμπεριλαμβάνει όλους εκείνους, τους 

ενηλίκους,  που έχουν άμεση ή έμμεση επαφή με το παιδί. Αυτό σημαίνει πως δεν 

πρέπει να μας απασχολεί μόνο η σχέση του / της εκπαιδευτικού με το παιδί αλλά και 

η σχέση των παιδιών με τους γονείς, τον θυρωρό, τον οδηγό του σχολικού και όλων 

των άλλων εμπλεκομένων. Σημαντική λοιπόν θεωρείται η συνεχής συνεργασία των 

παιδαγωγών με το υπόλοιπο προσωπικόκαι τους ρόλους που κατέχουν έτσι ώστε να 

συμβαδίζουν με τις προσπάθειες των παιδαγωγών και να μην παρουσιάζονται 

αντίθετες συμπεριφορές.  

1.4.2.1. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού προσωπικού  

Σε αυτό το σημείο θα γίνει λόγος για τα καθήκοντα της νηπιαγωγού μέσα στη 

τάξη έτσι όπως τα παραθέτει ο Piaget και είναι τα κύρια χαρακτηριστικά μιας 

“Πιαζετιανής” νηπιαγωγού. Πρώτα από όλα, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για μάθηση. Εκεί το παιδί θα νιώθει 

ανεξάρτητο, θα μπορεί να δημιουργεί ότι το ενδιαφέρει, θα λέει ό,τι σκέφτεται, θα 

μπορεί να χρησιμοποιεί τις ικανότητες του για πειραματισμό και το σπουδαιότερο, η 

ατμόσφαιρα αυτή θα του προσδίδει ένα αίσθημα ελευθερίας λόγου και έκφρασης. 

Καθήκον του εκπαιδευτικού είναι το να προμηθεύει το υλικό το οποίο θα δώσει το 

κίνητρο τα παιδιά να δημιουργήσουν ό,τι μπορούν. Ο ίδιος, θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη τις σκέψεις και τις ιδέες των παιδιών και να τις ενσωματώνει στις 

δραστηριότητες ή στο παιχνίδι τους.  

Επιπλέον, ο  Piaget τονίζει πως ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να 

γνωρίζει τους τύπους των γνώσεων και με βάση αυτούς να απαντά στα παιδιά. 

Δηλαδή, για οποιαδήποτε κοινωνική – φυσική γνώση θα πρέπει να δίνει την σωστή 
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απάντηση και να την ενισχύει. Για την λογικό - μαθηματική γνώση θα πρέπει να μην 

δίνει τις σωστές απαντήσεις αλλά ούτε και να τις ενισχύει έτσι ώστε να ενθαρρύνει τα 

παιδιά να χρησιμοποιούν την αφηρημένη σκέψη τους. Τέλος, μια Πιαζετιανή 

παιδαγωγός οφείλει να βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει τις ιδέες του. Κάτι τέτοιο 

επιτυγχάνεται μέσα στη ροή των δραστηριοτήτων για να επιτρέπουν τις φυσικές 

δραστηριότητες και τα ομαδικά παιχνίδια σε μια άρτια οργανωμένη τάξη, χωρίς χάος.  

 

1.4.2.2. Ο ρόλος των γονέων  

 Στο πρόγραμμα του ο Piagetαναφέρει τον διττό ρόλο των γονέων στην 

εκπαίδευση των παιδιών. Πρώτα, θεωρεί αναγκαίο οι γονείς να επιδοκιμάζουν το 

προγραμματισμό του σχολείου. Στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς οι γονείς 

ενημερώνονται από τον παιδαγωγό για τον προγραμματισμό και την φιλοσοφία του 

προγράμματος. Κάποιοι γονείς θα το θεωρήσουν συμπαθητικό ενώ για άλλους η 

σημασία του σχολείου βρίσκεται στο «να μάθει το παιδί την αλφάβητο, να διαβάζει, 

να μετράει..» οπότε ακούγοντας αυτό το πρόγραμμα θα θεωρήσουν, «γιατί να στείλω 

το παιδί μου σε ένα σχολείο που μόνο παίζουν;». Η νηπιαγωγός είναι υπεύθυνη να 

τονίσει τους στόχους του προγράμματος μέσα από τους οποίους το παιδί θα 

αναπτύξει ειδικές δεξιότητες. Μέσα στον προγραμματισμό δίνεται  η δυνατότητα 

στους γονείς να  παρακολουθήσουν τις επιδόσεις των παιδιών στα διαγνωστικά τεστ 

του Piaget.  

 Τελευταία και σημαντικότερη θέση του Piaget γιατον ρόλο των γονέων είναι 

το ότι θα πρέπει οι ίδιοι να εφαρμόζουν τις παιδαγωγικές αρχές στο σπίτι μαζί με το 

παιδί τους. Αυτό σημαίνει πως αν στο σπίτι επικρατούν αυταρχικές και καταπιεστικές 

συνθήκες για το παιδί, εάν οι γονείς δεν εκτιμούν την μοναδικότητα της σκέψης των 

παιδιών τότε το αποτέλεσμα θα είναι όλα αυτά να μεταφερθούν από το σπίτι στο 

σχολείο. Το παιδί θα έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, θα διστάζει να πάρει μέρος στις 

δραστηριότητες και αυτό θα οδηγήσει σε συγκρούσεις και στην απομόνωση. Όλα 

αποτελούν έναν φαύλο κύκλο όπου αν δεν υπάρξει συνεργασία μεταξύ του σχολείου 

και των γονέων, δεν θα κλείσει ποτέ οπότε κι δεν θα επέλθει επιτυχία. Έτσι, η αγωγή 

των γονέων αποτελεί κύριο μέλημα ενός Πιαζετιανού προγράμματος και εστιάζει 

στην αλλαγή του τρόπου διαπαιδαγώγησης των παιδιών του στο σπίτι.  
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1.4.3 Αξιολόγηση  

Η αξιολόγηση του Πιαζετικού  προγράμματος δεν είναι εύκολη υπόθεση. 

Αυτό συμβαίνει επειδή το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαρκής εξέλιξη με τους στόχους 

να μεταβάλλονται συνεχώς με αποτέλεσμα να αλλάζει και η μεθοδολογία 

διδασκαλίας. Για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, ερευνητές 

δημιούργησαν όργανα για να μπορέσουν να μετρήσουν πόσες σωστές απαντήσεις 

μπορεί να δώσει ένα παιδιά στα ερωτήματα που θέτουν. Όσο περισσότερες είναι οι 

σωστές απαντήσεις τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η πιθανότητα το πρόγραμμα του 

Piagetνα έχει αποφέρει καρπούς.  

 

1.5 Κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη νοητική εξέλιξη του 

παιδιού 

Ο σπουδαίος παιδαγωγός και παιδοψυχολόγος J. Piaget, στα πλαίσια της 

αναπτυξιακής του θεωρίας κάνει λόγο για τον ρόλο της κοινωνίας και την 

επίδραση που αυτή ασκεί στη νοητική εξέλιξη του παιδιού. Κατά γενική 

ομολογία, η διαμόρφωση της σκέψης του παιδιού οφείλεται σε κληρονομικούς 

παράγοντες τόσο από τους γονείς όσο και από ιδιότητες που παρουσιάζει η 

ψυχολογική υπόσταση του ίδιου του παιδιού. Όσο το παιδί αναπτύσσεται, το 

κοινωνικό του περιβάλλον επιδρά άμεσα στη νοητική του εξέλιξη. Μέρα με τη 

μέρα η  συστηματική συναναστροφή με τον κοινωνικό τους περίγυρο, 

καρποφορεί τις κοινωνικές σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ τους.  

 Πιο αναλυτικά, ο Piaget θεωρεί ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που 

επιδρούν στη διαμόρφωση των νοητικών δομών. Οίδιος θέτει κάποιους 

περιορισμούς στην πορεία του παιδιού προς την ανάπτυξη.  Κάποιοι από αυτούς 

είναι, η γλώσσα που χρησιμοποιείται από μια κοινωνία, οι πεποιθήσεις και οι 

αξίες που επικρατούν μέσα σε αυτή, οι συλλογιστικές διαδικασίες που μια 

κοινωνία θεωρεί πως είναι ορθές και το είδος των συναπτόμενων σχέσεων μέσα 

σε μια κοινωνία. Θα παρατηρήσουμε ότι το ενδιαφέρον του Piaget δεν μοιάζει να 

είναι κοινωνιολογικό ούτε αναζητά την επίδραση των πολιτικών μορφών πάνω 

στη σκέψη των παιδιών. Αυτό που τον απασχολεί και θέλει να αναδείξει είναι η 

επίδραση που έχουν οι κοινωνικοί παράγοντες στη νοητική ανάπτυξη του παιδιού 

(Richmond., P, 1970: 114 - 115).  
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Ο Piaget φαίνεται να προσδίδει στην κοινωνία την δύναμη εκείνη που οδηγεί 

την παιδική σκέψη στην εξέλιξη. Επισημαίνει το γεγονός πως όταν ένα παιδί 

σκέφτεται εγωκεντρικά τότε δεν μπορεί να διευρύνει τους γνωστικούς του 

ορίζοντες ως απόρροια, να παραμένει δέσμιος των δικών του πιστεύω και της 

φαντασίας του.  Από την άλλη πλευρά, όταν το παιδί συναναστρέφεται με το 

κοινωνικό του περιβάλλον, η σκέψη του επηρεάζεται και οικοδομείται με βάση 

τους νόμους και τις επιταγές της κοινωνίας στην οποία ζει. Έτσι, η 

κοινωνικοποίηση αποτελεί για τον Piaget την πηγή εξέλιξης της λογικής σκέψης 

αφού το παιδί δε επικεντρώνεται ούτε βασίζεται αποκλειστικά στον δικό του 

τρόπο σκέψης.   

Εν τέλει,  ο τρόπος με τον οποίο προσαρμόζεται η σκέψη του παιδιού σε αυτή 

των μεγάλων, γίνεται μέσω δύο διαδικασιών, της αφομοίωσης και της 

συμμόρφωσης όπως αναλύσαμε σε προηγούμενη ενότητα του κεφαλαίου. Με την 

αφομοίωση, οι νέες πληροφορίες που προσλαμβάνει το παιδί ενσωματώνονται 

στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις ενώ η συμμόρφωση αφορά την τροποποίηση των 

νέων γνωστικών δομών έτσι ώστε να αποτυπωθούν στις νέες. Με αυτόν τον 

τρόπο οι καταστάσεις μάθησης του παιδιού σε συνάρτηση με τον κοινωνικό του 

περίγυρο και τις συμβάσεις του, μεταβάλλονται για να ταιριάζουν στο μοντέλο 

του για τον κόσμο (Richmond, 1970: 121).   

 

 1.6 Κριτική στη θεωρία του Piaget 

Η θεωρία του Piaget στιγμάτισε τη μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης σε όλα τα 

επίπεδα της ζωής. Μέχρι και σήμερα, πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα είναι 

εμπνευσμένα από τη θεωρία του  και αποτελούν πρότυπα μίμησης. Παρόλα αυτά, 

κάποιες από τις αρχικές του πεποιθήσεις έχουν αμφισβητηθεί μέσα από έρευνες που 

έχουν γίνει, ενώ μέσω των νέων αναλύσεων για την γνωστική / νοητική ανάπτυξη του 

ατόμου, έχουν τροποποιηθεί πολλές από τις απόψεις του.  

Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Piaget στη θεωρία του, η ανάπτυξη 

προηγείται της μάθησης. Για αυτό τα στάδια ανάπτυξης υποστήριζε πως δεν μπορούν 

να μεταβληθούν ούτε να διδαχθούν. Πάνω στο έργο του ασκήθηκε κριτική από 

πολλούς ερευνητές. Αρχικά, έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά μπορούν να μάθουν το 

πρόβλημα διατήρησης του αριθμού όταν αυτό αποδοθεί με πιο απλά λόγια ( Gelman, 

1979). Ο εγωκεντρισμός που παρουσιάζει η σκέψη των παιδιών έχει επανεκτιμηθεί 
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μέσα από μια σειρά ερευνών που έδειξε πως τα παιδιά μέσα σε τυπικά πρακτικά 

πλαίσια, ήταν ικανά να λαμβάνουν υπόψη τους και άλλα δεδομένα όπως απόψεις  και 

οπτικές “των άλλων” (Siegler, 1998). Επιπλέον, ο Piaget στο αισθησιοκινητικό 

στάδιο (0 -2) είχε αναφερθεί στην ανάγκη κατάκτησης της μονιμότητας του 

αντικειμένου από τα παιδιά. Η παραπάνω θέση αμφισβητήθηκε αφού διαπιστώθηκε 

ότι τα νήπια εμφανίζουν ενδείξεις μονιμότητας του αντικειμένου νωρίτερα από ότι 

προέβλεπε ο Piaget (Boullargeon, Graber, DeVos&Black, 1990).  

Ολοκληρώνοντας αυτή την κριτική αποτίμηση στο έργο του  Piaget, παρατηρείτε 

τα τελευταία χρόνια έντονος σχολιασμός για τα στάδια ανάπτυξης που διατύπωσε. 

Ερευνητές διατύπωσαν τις αμφιβολίες τους για την ύπαρξη ευρέων σταδίων 

ανάπτυξης που επηρεάζουν όλες τις γνωστικές δομές. Έναντι αυτής της θέσης, οι 

ίδιοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει ποικιλία στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι 

δεξιότητες των παιδιών και σε συνδυασμό με τις εμπειρίες τους, επιτυγχάνεται ένας 

σταθερός ρυθμός ανάπτυξης (Robert. ESlavin, 2007: 74). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Ο Παιδαγωγός Lev Vygotsky 

 

2.1 Βιογραφικό σημείωμα του Lev Vygotsky ( 1896 – 1934) 

Ο Lev Semionovich Vygotskyγεννήθηκε στις 17 Νοεμβρίου του 1896 στην πόλη 

Όρσα (σημερινή περιοχή της Λευκορωσίας) και μεγάλωσε στην πόλη Γκόλεμ και 

πέθανε το 1934. ΟVygotskyξεκίνησε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας 

στον κλάδο της Ιατρικής αλλά μόλις στο δεύτερο εξάμηνο των σπουδών του άλλαξε 

κατεύθυνση και ασχολήθηκε με την Νομική όπου έλαβε και το πτυχίο του. Καθ’ όλη 

τη διάρκεια των σπουδών του μελέτησε πολλά επιστημονικά πεδία όπως ήταν η 

κοινωνιολογία, η γλωσσολογία, η ψυχολογία και η φιλοσοφία. Το 1925 ολοκλήρωσε 

τη διατριβή του στη ψυχολογία της τέχνης.Κατά τη διάρκεια της σύντομης ζωής του, 

έγραψε και δημοσίευσε έξι βιβλία σχετικά με θέματα ψυχολογίας. Ενδιαφέρθηκε 

κυρίως για τα πεδία της ανάπτυξης του παιδιού, της εκπαίδευσης, της ψυχολογίας της 

τέχνης και της ανάπτυξης της γλώσσας. 

 Ο LevVygotskyπαρά το γεγονός ότι ανήκει στους σύγχρονους ψυχολόγους 

όπως ο Piaget, το έργο του  ποτέ δεν κατάφερε να αναγνωριστεί όπως εκείνου. Αυτό 

οφειλόταν στο Ρωσικό κουμμουνισμό που κατέκρινε τα έργα του και δεν επέτρεπαν 

να βγουν στο φώς της δημοσιότητας επιστημονικές έρευνες και εργασίες που είχε 

πραγματοποιήσει. Ωστόσο, το έργο του δεν διαβαζόταν πολύ στην αγγλική γλώσσα 

μέχρι τη δεκαετία του 1970, και μόνο έκτοτε άρχισαν οι θεωρίες του να ασκούν 

επιρροή στη Βόρειο Αμερική, κυρίως στον κλάδο της εκπαίδευσης. Η θεωρία του 

Vygotsky αποτελεί σήμερα ισχυρή δύναμη στην αναπτυξιακή ψυχολογία και πολλά 

από τα σημεία της κριτικής που άσκησε στην οπτική του Piaget πάνω από 60 χρόνια 

πριν έχουν έλθει σήμερα στο προσκήνιο. 

 

2.2 Η θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης του Vygotsky. 

Η θεωρία του LevVygotskyαναγνωρίζεται ως μια από τις πιο καινοτόμες 

ψυχολογικές θεωρίες του 20ου αιώνα.Η θεωρία του είναι γνωστή ως 

κοινωνικοπολιτισμική αφού εστιάζει έντονα στις πολιτισμικές επιδράσεις. Αυτές 

μπορεί να είναι οι αξίες, οι γνώσεις, οι πεποιθήσεις και οι συνήθειες μιας κοινωνικής 
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ομάδας, οι οποίες παραμένουν αναλλοίωτες στον χρόνο και μεταδίδονται από γενιά 

σε γενιά (Ebbeck, 1996).Πιο αναλυτικά, ο Vygotsky ήταν αυτός που υποστύλωσε ότι 

η ανθρώπινη λειτουργία είναι εγγενώς κοινωνικοπολιτισμική ακόμη και αν ο 

άνθρωπος την κατακτά σε πλήρη απομόνωση. Αυτό συμβαίνει διότι είναι βαθιά 

αλληλοεξαρτώμενη από τις πεποιθήσεις, τις αξίες και τα εργαλεία νοητικής 

προσαρμογής που αποκτά το άτομο από το ευρύτερο πολιτισμικό του περιβάλλον 

(Vygotsky, 1998).. Το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 

της ανάπτυξης και της μάθησης των παιδιών. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, 

οικοδομούν τις νοητικές τους λειτουργίες μέσω της συναναστροφής τους με άλλους 

(γονείς, συμμαθητές, κοινωνικός περίγυρος) και με αυτόν τον τρόπο οικειοποιούνται 

τις γνώσεις από το κοινωνικοπολιτισμικό τους υπόβαθρο, δίχως να τις ανακαλύπτουν 

( Ντολιοπούλου, 2004). Έτσι, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την σκέψη των 

παιδιών πρέπει να λάβουμε υπόψη  το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν 

(Berk&Winsler, 1995˙Bodrova&Leong, 1996). 

Πέρα από τα παραπάνω, βασική θέση της θεωρίας του ήταν το πώς η νοητική 

ανάπτυξη του παιδιού μπορεί να υποστηριχθεί από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. 

Ο Vygotskyστήριξε την θεωρία του στο πως τα παιδιά προσλαμβάνουν την γνώση 

και με ποιες πράξεις καταφέρνουν να φτάσουν στην πηγή, δηλαδή την μάθηση. Με 

την έρευνα του ήταν αυτός που γέννησε ιδέες για την κατανόηση της ανάπτυξης του 

παιδιού, για την διδασκαλία και την μάθηση. Ο ίδιος θεωρούσε πως ο σκοπός αυτών 

των τριών ζητουμένων είναι να εξοπλιστούν τα παιδιά με τα κατάλληλα εργαλεία. Τα 

νοητικά «εργαλεία» είναι αυτά που θα οδηγήσουν τα παιδιά στο να μπορούν να 

ελέγχουν την συμπεριφορά και τα συναισθήματα τους, να ανεξαρτητοποιηθούν, να 

διευρύνουν το γνωστικό τους επίπεδο και να συνεργαστούν για την επίτευξη ενός 

κοινού σκοπού ( Bodrova&Leong, 1996).  

Εν τέλει, ο Vygotsky έκανε έναν διαχωρισμό στις νοητικές λειτουργίες σε 

ανώτερες και κατώτερες. Χοντρικά, οι ανώτερες, εμφανίζονται μόνο στους 

ανθρώπους και σχετίζονται με την μάθηση, ενώ οι κατώτερες, είναι κοινές στα ζώα 

και στους ανθρώπους και σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την ωρίμανση και 

όχι με τον ανθρώπινο πολιτισμό. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει για τις δυο λειτουργίες 

ότι οι ανώτερες εξαρτώνται σε έναν βαθμό από τις κατώτερες και από κοινή 

λειτουργία εξελίσσονται σε ατομική (Berk&Winsler, 1995˙Bodrova&Leong, 

1996).Στις ανώτερες λειτουργίες θα δούμε την αντίληψη, την συγκέντρωση σε κάθε 
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ερέθισμα, την μνήμη και την επίλυση προβλημάτων. Στις κατώτερες λειτουργίες 

συμπεριλαμβάνονταιη συμμετοχή όλων των αισθήσεων (αφή, όσφρηση, ακοή, όραση 

και γεύση) στην νοητική διαδικασία, η προσοχή που προκαλείται από ερεθίσματα του 

περιβάλλοντος, η μνήμη που ενεργοποιείται με την εμφάνιση επαναλαμβανόμενων 

ερεθισμάτων και η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων μέσω των διαδικασιών της 

δοκιμής και του λάθους (Ντολιοπούλου, 2004).  

2.2.1 Η ζώνη επικείμενης ανάπτυξης 

Η σημαντικότερη ίσως συνεισφορά του Vygotsky για την ψυχολογία και τη 

διδακτική έγκειται στη διατύπωση της θεωρίας του για τη «Ζώνη της Επικείμενης 

Ανάπτυξης»  (Vygotsky, 1998). Ο ίδιος πίστευε ότι η μάθηση συντελείται όταν τα 

παιδιά δουλεύουν μέσα στο πλαίσιο της δικής τους ζώνης εγγύτερης ανάπτυξης. Με 

τον όρο Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) εννοείται η προώθηση της διδασκαλίας 

ως το σημείο που μπορεί να φτάσει ένα παιδί είτε διανύοντας αυτή την πορεία μόνο 

του είτε με τη βοήθεια ενός ενηλίκου ή ενός πιο ικανού συνομηλίκου του (Vygotsky, 

1978).  Η ΖΕΑ παρέχει την δυνατότητα πρόβλεψης των προοπτικών καθώς και τα 

περιθώρια  ανάπτυξης των παιδιών και των δυνατοτήτων τους. Ακόμη, είναι μια 

διαδικασία που καθορίζει την ωρίμανση των δυνατοτήτων που βρίσκονται σε 

εμβρυακή κατάσταση αλλά μελλοντικά θα έχουν το περιθώριο να φτάσουν στο 

ανώτερο επίπεδο ανάπτυξης. Ο Vygotsky θέτει ένα σημαντικό ζήτημα, μέσα από 

αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να μελετηθεί όχι μόνο τo τι μπορεί να κάνει μόνο του 

το παιδί, αλλά τι είναι αυτό που καταφέρνει να υλοποιήσει μόνο του στα πλαίσια 

οργανωμένων δραστηριοτήτων ( Δαφέρμος, 2003).  

Η ζώνη επικείμενης ανάπτυξης δεν είναι ίδια για το κάθε παιδί αφού ο ρυθμός 

ανάπτυξης διαφέρει και κάποια παιδιά χρήζουν μεγαλύτερης ή μικρότερης 

ενίσχυσης.Ακόμη και όταν δυο παιδιά παρουσιάζουν ίδιες ικανότητες ίσως έχουν 

διαφορετικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και συνεπώς η ΖΕΑ να διαφέρει(π.χ. δυο 

παιδιά που δυσκολεύονται να ισορροπήσουν στο ένα τους πόδι, όταν δεχτούν την 

βοήθεια της παιδαγωγού, θα δούμε ότι το ένα καταφέρνει να ισορροπήσει από μόνο 

του ενώ το άλλο ισορροπεί στηριζόμενο στο χέρι της νηπιαγωγού) (Sutherland, 

1992). Επιπλέον, η ΖΕΑ παρουσιάζει και άλλα χαρακτηριστικά κατά την διαδικασία 

της διδασκαλίας.  Ένα από αυτά είναι το ότι δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή και 

συνεχώς μεταβάλλεται αφού το παιδί τρέχει με γρήγορους ρυθμούς, αποκτά νέες 

γνώσεις και δεξιότητες καθώς προχωρά από την μια στην άλλη δραστηριότητα.  
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Παράλληλα, η Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης του κάθε παιδιού δεν έχει όρια. 

Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί μπορεί να μαθαίνει συνεχώς καινούργια πράγματα 

οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, μπορεί όμως να φτάσει ημερησίως σε ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο. Μολαταύτα, αν κάποια δραστηριότητα ή δεξιότητα βρίσκεται 

έξω από την «ζώνη» κάθε παιδιού, τότε αυτό την αγνοεί αφού δεν έχει φτάσει στο 

σημείο να την χρησιμοποιήσει σωστά ( Bodrova&Leong, 1996). Συνεπώς, για να 

μεγιστοποιήσουμε την ανάπτυξη και την μάθηση των παιδιών πρέπει το διδακτικό 

υλικό και οι δραστηριότητες να μην είναι πολύ δύσκολες που να του προκαλούν 

ματαίωση ή πολύ εύκολες που να του προκαλούν πλήξη αλλά να μπορούν να 

ολοκληρωθούν από τον ίδιο με μια ευφυή καθοδήγηση από τον ενήλικα.  

2.2.2 Η μέθοδος «σκαλωσιά»  

Παρόμοια με την προηγούμενη θεωρία της «ζώνης επικείμενης ανάπτυξης» 

φαίνεται να είναι και η «μέθοδος της σκαλωσιάς». Οι δυο αυτές διαδικασίες 

αποτελούν και τις σημαντικότερες θέσεις του Vygotskyστη γνωστική του θεωρία. 

Ειδικότερα, η μέθοδος της σκαλωσιάς είναι ένα υποστηρικτικό σύστημα μέσα στο 

διδακτικό περιβάλλον και προσφέρει στήριξη στα παιδιά (στη διάρκεια των πρώιμων 

σταδίων εκμάθησης) και βαθμιαία η στήριξη μειώνεται και μεταβιβάζει την ευθύνη 

στο παιδί, μόλις αυτό καταστεί ικανό(Rosenshine&Meister, 1992). Οι γονείς 

χρησιμοποιούν τη φθίνουσα υποστήριξη της μάθησης, όταν μαθαίνουν στα παιδιά 

τους να παίζουν ένα νέο παιχνίδι ή να δένουν τα κορδόνια των παπουτσιών του. 

Κατά την εφαρμογή αυτής της μεθόδου τα παιδιά με την βοήθεια της παιδαγωγού 

οικοδομούν τη γνώση, ο ένας χτίζει πάνω στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και σταδιακά 

η γνώση φτάνει στο κορυφαίο σημείο του οικοδομήματος. Σημαντική προϋπόθεση 

της συναναστροφής είναι ο συναισθηματικός τόνος. Εάν ο παιδαγωγός έχει χτίσει μια 

θετική εικόνα στα παιδιά μέσα από τη προσφορά της και την στάση της, τότε η 

αποδοτικότητα των παιδιών αυξάνεται και η αποδοτικότητας τους στις δράσεις 

γίνεται αμέσως ορατή (Berk&Winsler, 1995). Από τα παραπάνω συνάγεται το 

συμπέρασμα πως μια υγιής σχέση δασκάλου – μαθητή είναι ωφέλιμη για την νοητική 

ανάπτυξη των παιδιών και τα αποτελέσματα είναι εμφανή στην επίδοση τους, στην 

ενεργή συμμετοχή στη γνωστική διαδικασία καθώς και στη χρήση του λόγου και της 

ομιλίας.  
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2.2.3 Ο ιδιωτικός λόγος 

OVygotskyμέσα στη θεωρία του έδωσε έμφαση σε έναν ακόμη μηχανισμό που 

χαρακτηρίζει την σκέψη των παιδιών. Αυτός ο μηχανισμός είναι γνωστός ως 

ιδιωτικός ή εγωκεντρικός λόγος. Ο ιδιωτικός λόγος ορίζεται ως ο μονόλογος των 

παιδιών που καθοδηγεί τη σκέψη και τις ενέργειες τους και τελικά εσωτερικεύεται ως 

ένας μην εκφερόμενος εσωτερικός λόγος (Slavin, 2007). Σε αυτό το σημείο έρχεται ο 

Vygotskyνα επιβεβαιώσει πως πολλά παιδιά χρησιμοποιούν τον λόγο των άλλων 

εσωτερικεύοντας τον έτσι ώστε να επωφεληθούν από αυτόν για την επίλυση 

προβλημάτων. Η χρήση του ιδιωτικού λόγου διαπιστώνεται περισσότερο στα μικρά 

παιδιά που συχνά μονολογούν όταν έρχονται αντιμέτωπα με δύσκολα ζητήματα. Θα 

αποτελούσε σοβαρή παράλειψη να μην τονίσουμε πως η συνεχόμενη χρήση του 

ιδιωτικού λόγου από τα παιδιά επιφέρει και θετικά αποτελέσματα αφού όπως έχει 

αποδειχτεί τους βοηθάει να συγκεντρώνονται και να επιλύουν σύνθετα προβλήματα 

(Berk&Spuhl, 1995· Bivens&Berk, 1990).  

2.3 Παιδαγωγικές προεκτάσεις της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας 

του Vygotsky 

Ο L. Vygotsky με τους συνεργάτες του Α. Ρ. Λούρια, Α.Ν. Λεόντιεφ, Ρ. Λεβίνα 

κ.ά. δημιούργησαν τη σχολή της Κοινωνικής Ψυχογένεσης (Λεβίτιν, 1988), η μεγάλη 

προσφορά της οποίας συνίσταται στο γεγονός ότι - όσον αφορά την παιδική 

ψυχολογία - έδειξε ότι δεν είναι δυνατό να μελετήσουμε τη γνωστική ανάπτυξη σα 

μια αυτόνομη λειτουργία, αλλά πρέπει να την εξετάσουμε στα πλαίσια της 

διαδικασίας κοινωνικής μάθησης, που αρχίζει από τη στιγμή της γέννησης του 

παιδιού. Δεν πρέπει να λησμονηθεί πως ο Vygotsky ήταν αυτός που εντόπισε το πεδίο 

συνεύρεσης της γνωστικής και κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού στη γενικευτική, 

τη συμβολική λειτουργία της γλώσσας. Κατά κοινή ομολογία, από την στιγμή της 

γέννησης του παιδιού, έχουμε από βιολογική άποψη μια εξατομίκευση του 

ανθρώπινου είδους· ο άνθρωπος ως ψυχισμός, ως προσωπικότητα, δημιουργείται από 

αυτό το άτομο μέσα στη διαδικασία της σταδιακής κοινωνικοποίησής του.  

Ξεκινώντας την αναφορά μας για την παιδευτική διάσταση της θεωρίας του 

Vygotsky, θα εξετάσουμε πώς ο ίδιος αντιμετώπιζε την μάθηση. Αναντίρρητα, η 

μάθηση και η ανάπτυξη είναι δυο διαφορετικές διαδικασίες που έχουν μια πολύπλοκη 

σχέση μεταξύ τους. Πιο αναλυτικά, για τον Vygotsky η ανάπτυξη επηρεάζει τη 

μάθηση και η μάθηση επηρεάζει την ανάπτυξη. Υπάρχει δηλαδή μία σύνθετη μη 
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γραμμική σχέση μεταξύ τους. Μάλιστα ο ίδιος υποστήριξε ότι η μάθηση μπορεί να 

επιταχύνει ή και να προκαλέσει την ανάπτυξη (Vygotsky, 1978).Ο Vygotsky είχε την 

πεποίθηση ότι η μάθηση καθοδηγεί την ανάπτυξη. Επομένως, κατά τη διδασκαλία 

πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού και να 

παρουσιάζονται οι πληροφορίες με τρόπο κατανοητό για αυτό. Γι’ αυτό οι 

παιδαγωγοί θα πρέπει να προσαρμόζουν τις μεθόδους τους στις ατομικές διαφορές 

των παιδιών, αφού το καθένα από αυτά εμφανίζει διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης 

και μάθησης.  

2.3.1 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Ο Vygotsky αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στον ρόλο του εκπαιδευτικού καθώς 

είναι το άτομο εκείνο που καθοδήγει τα παιδιά, είναι φορέας γνώσεων και άμεσα 

συνδεδεμένο με το σχολικό περιβάλλον του παιδιού. Σε πρώτη ανάλυση ο ρόλος ο 

εκπαιδευτικός σύμφωνα με τον Vygotsky είναι να οργανώνει και να σχεδιάζει το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον, να είναι καθοδηγήτρια, να υποστηρίζει και να αξιολογεί 

την προσπάθεια των παιδιών μεμονωμένα. Επιπλέον, είναι ανάγκη  να προωθεί τη 

συνεργατική μάθηση, να δημιουργεί ομαδικές δράσεις με κοινούς σκοπούς 

στηριζόμενή στη βιωματική προσέγγιση (Ντολιοπούλου, 2004).  

Ο εκπαιδευτικός έχει ενεργό θέση και στη «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» κάθε 

παιδιού αφού κατά την μαθησιακή διδασκαλία, γεννά εμπειρίες μέσα στη «ζώνη» των 

παιδιών κατευθύνοντας τα προς την ανεξαρτησία (Berk&Winsler, 

1995˙Bodrova&Leong, 1996). Σε αυτή τη προσπάθεια πρέπει να σχεδιάζει 

δραστηριότητες που να δέχεται το παιδί, οπότε να βρίσκεται μέσα στη  «ζώνη» του 

καθενός. Τουναντίον, αν το παιδί την αγνοήσει το καμπανάκι κρούεται για την άμεση 

τροποποίηση της και προσαρμογής στα ενδιαφέροντα των μαθητών. Τέλος, ο 

Vygotsky, υποστηρίζει πως σταδιακά η βοήθεια του εκπαιδευτικού – νηπιαγωγού 

σταδιακά πρέπει να ελαττώνεται έτσι ώστε να δώσει χώρο στο παιδί να δράσει και να 

τα καταφέρει μόνο του ( Βerk&Winsler, 1995).  

 

2.3.2  Εφαρμογές της θεωρίας του στην προσχολική αγωγή 

Ένα πρόγραμμα προσχολικής αγωγής που κατά κόρον στηρίζετε στη θεωρία 

του Vygotsky θα πρέπει να πληροί κάποιες ορισμένες προϋποθέσεις. Ο εκπαιδευτικός 

θα πρέπει να λάβει συγκεκριμένα υπόψιν τις παραμέτρους που θα τον βοηθήσουν να 
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δομήσει μια εκπαιδευτική δραστηριότητα ή ακόμη και ένα οργανωμένο project. 

Αρχικά, η θεωρία του Vygotsky υποστηρίζει ένθερμα ότι ένα πρόγραμμα αναδυόμενο 

μέσα από τα ίδια τα παιδιά τα βοηθάει να εξελιχθούν τόσο στο γνωστικό και νοητικό 

επίπεδο όσο και στις κοινωνικές σχέσεις. Αυτό ο εκπαιδευτικός μπορεί να το επιτύχει 

δίνοντας έμφαση στα ενδιαφέροντα των παιδιών, στις εμπειρίες και τις ικανότητες 

αυτών για να εντοπίσει μετέπειτα ποια είναι τα δυνατά και αδύναμα σημεία των 

παιδιών έτσι ώστε να προκύψει ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένου στις ανάγκες 

τους. Για να καταστεί αυτό εφικτό, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει στην αρχή της χρονιάς 

να καταγράψει τις ιδέες των παιδιών και αφού γίνει αυτό το βήμα να ακολουθήσει 

ψηφοφορία για να αναδειχθεί από τα παιδιά η πιο ενδιαφέρουσα ιδέα. Τελικά αφού η 

νηπιαγωγός αποσπάσει όλες αυτές τις πληροφορίες, θα αξιοποιήσει και θα εφαρμόσει 

τα αποτελέσματα μέσα στο προγραμματισμό των δράσεων.  

‘Ένα πρόγραμμα που ενθαρρύνει τα παιδιά να ασχοληθούν με τις εμπειρίες 

και τα ενδιαφέροντα τους είναι βαθιά ριζωμένο και εφαρμόζεται στη βιωματική 

προσέγγιση της μάθησης του Vygotsky. Αυτή είναι πιο αποτελεσματική όταν 

πραγματοποιείται σε μικρές ομάδες (π.χ. παιδί – δάσκαλος, παιδί - συμμαθητής), 

υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την υποβοηθούμενη ανακάλυψη. Μέσα σε αυτό 

το πλαίσιο, ο Vygotskyπροτάσσει πως ένα πρόγραμμα προσχολικής αγωγής πρέπει να 

είναι άμεσα συνδεδεμένο με το κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο των παιδιών έτσι 

ώστε να ενεργοποιεί την «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» του κάθε παιδιού. Σε αυτή τη 

διαδικασία τονίζει πως είναι ωφέλιμη η συμμετοχή και άλλων παιδιών για να 

διευκολύνουν τη «μέθοδο της σκαλωσιάς» και το συμβολικό παιχνίδι, δυο άξονες που 

είναι απαραίτητοι για την συνεργασία με όλα τα παιδιά της τάξης.  

Αξίζει, επιπλέον να σημειώσουμε ότι ιδιαίτερη σημασία για ένα Βιγκοτσκιανό 

πρόγραμμα έχει το να διακατέχεται και να προωθεί την αλληλεπιδραστική 

διδασκαλία. Μέσω αυτής της μεθόδου, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία ερεθισμάτων 

στην καθημερινή διδασκαλία, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αιχμαλωτίσει 

αποτελεσματικά την προσοχή των μαθητών  και να απευθυνθεί σε όλα τα είδη 

νοημοσύνης που διαθέτουν. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με τις εποικοδομητικές 

συζητήσεις του με τα παιδιά αλλά και των παιδιών μεταξύ τους. Για να γίνει πιο 

κατανοητό, μέσα από τον σχηματισμό μιας ομάδας παιδιών γίνεται μια αφήγηση ενός 

κειμένου. Πρώτα πρώτα, ο εκπαιδευτικός διαβάζει το κείμενο  στα παιδιά και αφού 

τελειώσει θέτει ερωτήσεις σχετικές με το περιεχόμενο του κειμένου. Έπειτα, 
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ενθαρρύνει τα παιδιά να διηγηθούν προσωπικές τους εμπειρίες ή παρόμοιες ιστορίες 

που έχουν ακούσει προκειμένου να κατανοήσουν ευκολότερα το κείμενο. Αυτό 

επαναλαμβάνεται αρκετές φορές έως ότου επιτευχθεί ο στόχος κατανόησης βασικών 

εννοιών από τα παιδιά. Ένα τέτοιο παράδειγμα αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας 

καταδεικνύει την ικανότητα να επιλύουν από κοινού την εμφάνιση προβλημάτων. 

Έτσι δίνεται το βήμα στα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις τους , να συνεργαστούν 

και να ακούσουν τις ιδέες των άλλων ουτοσώστε να βρεθεί λύση στο πρόβλημα 

(Ντολιοπούλου, 2004: 111 – 112).  

2.3.3 Παραδείγματα εφαρμογής των ιδεών σε προσχολικές δράσεις 

 Εδώ θα παραθέσουμε κάποια παραδείγματα δραστηριοτήτων βασισμένα στις 

ιδέες του Vygotsky και πως αυτά μπορούμε να τα εφαρμόσουμε σε μια τάξη 

προσχολικής αγωγής. Σύμφωνα με τις αναφορές των Bodrova&Leong, στις 

δραστηριότητες με οικοδομικό υλικό, τα παιδιά πριν ξεκινήσουν να χτίζουν, έχουν 

στο μυαλό τους προκαθορίσει τι είναι αυτό που επιθυμούν να δημιουργήσουν με το 

υλικό. Κατά την διάρκεια, ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να αλλάξει ή να εγκαταλειφθεί 

από τα νήπια. Επιπρόσθετα, σε δράσεις που απαιτούν αναπαραστάσεις, τα νήπια 

φτιάχνουν χάρτες που να απεικονίζουν αλλαγές που επρόκειτο να κάνουν στις γωνιές 

της τάξης. Αυτό μπορούν είτε να το αποδώσουν λεκτικά είτε να το ζωγραφίσουν στο 

χαρτί. Στηριζόμενοι σε αυτό, μπορούν να χαράξουν πάνω στον χάρτη διαφορετικές 

διαδρομές, με ποιους τρόπους δηλαδή μπορεί κάποιος να φτάσει από τη γωνία του 

κουκλοθέατρου στη γωνιά της μουσικής.  

 Εκτός από τα παραπάνω, σε μια προσχολική τάξη, έντονη είναι η παρουσία 

συμβολικών παιχνιδιών. Κατά το συμβολικό παιχνίδι το παιδί καλείται να 

αναπαραστήσει ρόλους, να προσποιηθεί και να συμμετάσχει σε φανταστικά σενάρια. 

Ο Vygotsky, υποστήριζε πως κατά τη διάρκεια του συμβολικού παιχνιδιού τα παιδιά 

λειτουργούν στο απόλυτο επίπεδο της «ζώνης επικείμενης ανάπτυξης» τους, ως 

απόρροια να ενισχυθεί η ανάπτυξη τους. Εδώ, η νηπιαγωγός οφείλει να προσφέρει 

στα παιδιά αντικείμενα και να ζητήσει από τα παιδιά να επιλέξουν με ποιο θέλουν να 

ασχοληθούν προτού ξεκινήσουν την δραστηριότητα. Επίσης, έχει την ελευθερία να 

επέμβει στο παιχνίδι των παιδιών κάνοντας τους υποδείξεις και καθοδηγώντας τα να 

αναδυθούν νέοι ρόλοι (Ντολιοπούλου, 2004). 

Όσον αφορά δραστηριότητες αφήγησης ιστοριών, τα παιδιά χρειάζονται μια 

αφορμή και μια ενίσχυση και αυτή την παίρνουν από την νηπιαγωγό η οποία με 
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εναλλακτικούς τρόπους (π.χ. παρουσίαση εικόνων, μουσικής κ.ο.κ) τους βοηθά να 

αφηγηθούν απλές ή σύνθετες ιστορίες. Τότε το παιδί μπορεί να τροποποιήσει μια 

ιστορία ανακατεύοντας την σειρά των εικόνων.  

Κατά κοινή ομολογία, η γραφή και το να μάθουν τα νήπια να γράφουν το 

όνομα τους αποτελεί μια τυπική προσδοκία για το νηπιαγωγείο. Όμως πολλά παιδιά 

φτάνουν στο νηπιαγωγείο έχοντας διαφορετικές ικανότητες στη συγγραφή απλών 

λέξεων. Για την επίτευξη αυτού, προτείνεται η δραστηριότητα της συγγραφής 

ημερολογίου όπου στην αρχή τα παιδιά υποβοηθιούνται από την νηπιαγωγό ή από 

κάποιον συμμαθητή τους. Η δράση αυτή περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες από την 

παιδαγωγό. Αρχικά, μπορεί να τους γράψει σε ένα χαρτί μια λέξη ή το όνομα του 

παιδιού, να χαράξει τόσες γραμμές όσα και τα γράμματα της λέξης και να τα 

βοηθήσει να γράψουν μόνα τους αυτό που βλέπουν. Τελικά, τα παιδιά μπορούν να 

σχηματίζουν μόνα τις γραμμές μετρώντας τα γράμματα και γράφοντας την λέξη εως 

ότου καταφέρουν να την γράψουν μόνα χωρίς βοηθητικές γραμμές (Bodrova&Leong, 

1996: 160 – 161).  

Τέλος, όσον αφορά τις δραστηριότητες αδρής και λεπτής κινητικότητας, 

οVygotsky προτείνει για τις πρώτες τα παιδιά να παίζουν ομαδικά παιχνίδια ( π.χ 

«γύρω γύρω όλοι», «η μικρή Ελένη», «το μαντηλάκι» κτλ), να λένε τραγούδια και να 

τα συνδυάζουν με κινήσεις, να κάνουν δραματοποίηση παραμυθιών, να παίζουν 

κουτσό κ.α. Για την δεύτερη δραστηριότητα εξάσκησης της λεπτής κινητικότητας για 

το πώς να πιάνουν και να διαχειρίζονται σωστά ένα εργαλείο (π.χ πώς να κρατήσουν 

το ψαλίδι, το μολύβι, τον μαρκαδόρο) η νηπιαγωγός είναι απαραίτητη έτσι ώστε να 

δείξει τα βήματα στο παιδί για να κατακτήσει την ικανότητα αυτή ( Ντολιοπούλου, 

2004).  

2.4 Κριτική στη θεωρία του LevVygotsky 

 Η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky έρχεται σε αντιδιαστολή και 

αμφισβητεί σε αρκετά σημεία τη θεωρία του Piaget. Τα σημεία αυτά που 

παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση, διερευνώνται μέχρι και σήμερα έτσι ώστε να 

επιβεβαιωθούν. Παρόλα αυτά, η θεωρία του Vygotsky έχει δεχτεί κριτική από 

πολλούς ερευνητές αλλά και από όσους εφάρμοσαν στη πράξη τις θέσεις του. Σε 

γενικότερο πλαίσιο, η κριτική που υπέστη το έργο του εστιάζεται στο ότι έδωσε 

ιδιαίτερη βαρύτητα στον ρόλο που διαδραματίζει η γλώσσα και στη συμβολή της 

κοινωνικής συναναστροφής ως τον τρόπο νοητικής ανάπτυξης των παιδιών, χωρίς να 
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λάβει υπόψη τον φυσικό κόσμο( (πέρα του κοινωνικού) και άλλες συμβολικές 

αναπαραστάσεις. Παράλληλα, κρίθηκε για την έμφαση που έδωσε στον ρόλο τρίτων 

και πώς αυτοί επηρεάζουν την εξέλιξη των δραστηριοτήτων, χωρίς να μελετήσει πώ 

μπορεί το παιδί μόνο του να λάβει ενεργό συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία ( 

Bodrova&Leong, 1996).  Εξάλλου, ο Vygotskyήταν πεπεισμένος ότι τα παιδιά 

οικοδομούν τη γνώση με ενεργητικό τρόπο χωρίς να αναλύει με ποια μέθοδο και 

ακολουθώντας ποια βήματα καταλήγουν τα παιδιά να το πετυχαίνουν.  

 Η Barbara Rogoff, εκπαιδευτικός και ερευνήτρια, άσκησε κριτική, μετά από 

έρευνα, στις προσεγγίσεις του Vygotsky. Σαφέστερα, η ίδια υποστηρίζει  ότι η 

καθοδηγούμενη συμμετοχή που βασίζεται κυρίως στη λεκτική καθοδήγηση στην 

οποία έδωσε έμφαση ο Vygotsky, μπορεί να προσαρμόζεται λιγότερο σε ορισμένους 

πολιτισμούς ή να χρησιμεύει λιγότερο για ορισμένες μορφές μάθησης από ότι για 

άλλες. Για παράδειγμα, παιδί στο Μπαλί που καλλιεργεί ρύζι μπορεί να ωφεληθεί 

περισσότερο από την παρατήρηση και την εξάσκηση παρά από την λεκτική 

καθοδήγηση και την ενθάρρυνση.   

Ωστόσο παρά τις οποιεσδήποτε επικρίσεις ο Vygotsky προσέφερε πολύτιμη υπηρεσία 

υπενθυμίζοντας µας ότι η γνωστική ανάπτυξη όπως και όλες οι άλλες πλευρές της 

ανάπτυξης γίνεται καλύτερα κατανοητή αν μελετάτε στο πολιτισµικό και κοινωνικό 

περιβάλλον στο οποίο συμβαίνει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 

 

3.1 Σύγκριση των θεωριών Piaget – Vygotsky 

Ο Piaget και ο Vygotsky χάραξαν μια κοινή πορεία στο χώρο της ψυχολογίας 

ακολουθώντας σε σημεία, τα ίδια μονοπάτια. Αυτό όμως που προξενεί τις εντυπώσεις 

είναι το ότι οι απόψεις τους βρέθηκαν αντιμέτωπες πολλές φορές. Μελετώντας  αυτές 

τις δυο βασικές θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης, παρατηρούνται μια σειρά από 

διαφορές. Αυτές δίνονται στον παρακάτω πίνακα.  

ΑΞΟΝΕΣ PIAGET VYGOTSKY 

Γνωστικές θεωρίες Γνωστικός 

εποικοδομισμός. 

Κοινωνικός 

εποικοδομισμός. 

Στάδια ανάπτυξης  Μεγάλη έμφαση στα 

στάδια ανάπτυξης του 

παιδιού. 

Καμία έμφαση στα στάδια 

ανάπτυξης.  

 

 

Μάθηση  

 

Αναπτύσσεται με την 

εξερεύνηση του φυσικού 

και κοινωνικού κόσμου.  

Η ανάπτυξη προηγείται της 

μάθησης. 

Αναπτύσσεται με την 

συναναστροφή του παιδιού 

με τους άλλους. 

Η μάθηση καθοδηγεί την 

ανάπτυξη. 

Γλώσσα Αποτελεί κυρίως προϊόν 

νοητικής ανάπτυξης.  

Παίζει βασικό ρόλο στη 

νοητική ανάπτυξη. 

Λόγος  Αρχικά εγωκεντρικός και 

αργότερα κοινωνικός. 

Ο ατομικός λόγος 

χρησιμοποιείται 

παράλληλα με τον 

κοινωνικό. 

Συμβολικό παιχνίδι   Ατομική δραστηριότητα. Κοινωνική δραστηριότητα. 
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Διδασκαλία Καθοδήγηση της σκέψης 

σε πιο σύνθετες μορφές. 

Συνοικοδόμηση της 

γνώσης με τους μαθητές 

Ρόλος συνομηλίκων Δεν είναι απαραίτητος στη 

δόμηση της γνώσης. 

Μέρος της διαδικασίας για 

τη δόμηση της γνώσης. 

Ρόλος δασκάλου Βοηθός, καθοδηγητής. Βοηθός, συνεργάτης. 

Πίνακας 1.Διαφορές θεωριών Piaget -  Vygotsky 

  Πιο αναλυτικά λοιπόν, όσον αφορά τις διαφορές, η θεωρία του Piaget 

επικεντρώθηκε στην οικοδόμηση της γνώσης βάση των ήδη υπαρχόντων γνώσεων 

ενώ ο Vygotsky υποστήριξε ότι η γνώση οικοδομείται μέσω της αλληλεπίδρασης του 

ατόμου με την κοινωνία. Επιπλέον, η μάθηση για τον Piaget αποτελεί μια ενεργή 

δόμηση και αναδόμηση προηγούμενων γνώσεων και επιτυγχάνεται με την  ατομική 

εξερεύνηση και στηρίζεται στην αλληλεπίδραση των παιδιών με αντικείμενα, ενώ ο 

Vygotsky θεωρεί πως η μάθηση προέρχεται μέσω μιας συνεργατικής δομής 

κοινωνικά καθορισμένων γνώσεων και αξιών και αποκτάται μέσα από κοινωνικά 

διαμορφωμένες κοινωνίες. Τα παιδιά κατά τον Piaget, δεν μαθαίνουν σαν τους 

ενήλικες και προπάντων δεν μαθαίνουν από αυτούς αλλά επωφελούνται περισσότερο 

από τη συναναστροφή τους με τους συνομήλικους (Ντολιοπούλου, 2009) . Εν 

αντιθέσει με τον Vygotsky που θεωρεί πως οι ενήλικες συμβάλλουν στη μάθηση του 

παιδιού.  

 Επιπροσθέτως, υπήρξε έντονη διαφωνία μεταξύ των δυο για τον λόγο που 

χρησιμοποιούν τα παιδιά. Σε αυτή τη θέση, ο Vygotsky υποστηρίζει πως τα παιδιά 

χρησιμοποιούν τον ατομικό λόγο για να επικοινωνήσουν πρώτα με τον εαυτό τους 

και αργότερα με τους άλλους. Ο λόγος για αυτόν φαίνεται να βρίσκεται στο ζενίθ του 

κατά τη μέση προς το τέλος της προσχολικής ηλικίας και έπειτα φθίνει χωρίς να 

αποκτά κοινωνικό χαρακτήρα, απλώς τείνει να γίνεται λιγότερο κατανοητός από τους 

άλλους (Ντολιοπούλου, 2009: 117). Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τον Piaget ο 

οποίος περιέγραψε τρείς τύπους εγωκεντρικού λόγου, την επανάληψη συλλαβών και 

ήχων, τον μονόλογο και τον μονόλογο με την παρουσία άλλων (Ντολιοπούλου, 2009: 

117). Ο λόγος αυτός φθίνει και μετατρέπεται αργότερα σε κοινωνικό λόγο εξαιτίας 

της ανάγκης  του παιδιού για συναναστροφή με το κοινωνικό του περιβάλλον.   

 Εν τέλει, καταλήγουμε στις διαφορές που παρατηρούνται στη διαμόρφωση 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο Piaget από την μια θεωρεί τον εκπαιδευτικό 
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διευκολυντή και καθοδηγητή/ οδηγό και όχι σκηνοθέτη. Είναι αυτός που παρέχει 

στήριξη στα παιδιά να ανακαλύψουν τον κόσμο τους και την γνώση. Από την άλλη 

πλευρά, ο Vygotsky τονίζει πως η θέση του εκπαιδευτικού είναι να οδηγεί και να 

εγκαθιδρύει ευκαιρίες για τα παιδιά να μάθουν με τους ίδιους και ακόμη περισσότερα 

με εξειδικευμένους συνεργάτες.   

Με μια πιο επισταμένη μελέτη των δυο θεωριών παρατηρείται μια σειρά 

ομοιοτήτων που αποδεικνύουν τη συμπληρωματικότητα των θέσεων και των 

ερμηνειών τους. Σε πρώτο πλάνο, και οι δυο επιστήμονες εντάσσονται στη θεωρία 

του δομισμού και αναγνωρίζουν πως η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών συμβαίνει 

σταδιακά και είναι διαδοχική. Είναι και οι δυο πεπεισμένοι ότι η μάθηση αποκτάται 

σταδιακά από τα παιδιά και οι νέες πληροφορίες που προσλαμβάνουν γίνονται πιο 

περίπλοκες και αναπτύσσονται όσο μεγαλώνουν. Επίσης, αμφότεροι, υποστηρίζουν 

ότι το παιδί σκέφτεται ενεργά, εξερευνά και ερμηνεύει τις πληροφορίες που λαμβάνει 

καθιστώντας το ως κύριο συμμέτοχο στη δόμηση της γνωστικής του ανάπτυξης. 

Τελικά και οι δυο συμφωνούν ότι οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις παίζουν σημαντικό ρόλο 

στη γνωστική εξέλιξη, έστω και αν ο Piaget δε δέχεται την δεσπόζουσα θέση του κοινωνικού 

παράγοντα.  

 

3.2 Σχέσεις γλώσσας και σκέψης 

Η σχέση ανάμεσα στη σκέψη και τη γλώσσα αποτελεί ένα πρόβλημα που έχει 

απασχολήσει διάφορες επιστήμες όπως τη ψυχολογία, τη φιλοσοφία και τη 

γλωσσολογία.Η πολυπλοκότητα του ορισμού και της φύσης καθεμιάς από τις 

λειτουργίες αυτές ήταν επόμενο να οδηγήσει σε μια προβληματική όσον αφορά το 

είδος της σχέσης τους. Κάποια ερωτήματα που έχουν απασχολήσει την έρευνα είναι 

τα εξής˙η γλώσσα ή η σκέψη αναπτύσσεται πρώτα;, κατευθύνεται η σκέψη από την 

γλώσσα μας ή μπορούμε να σκεφτόμαστε χωρίς γλώσσα; Τέλος, ποια από τις δυο 

λειτουργίες επικρατεί; Επιδρούν και οι δυο στον ίδιο βαθμό;.  

Η απαρχή και εξέλιξη της σχέσης γλώσσας και σκέψης στη παιδική ηλικία 

αποτελούσε ανέκαθεν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των ερευνητών. Οι ερμηνείες 

που δόθηκαν στο πρόβλημα αυτό ήταν διάφορες. Αν επικεντρωθούμε στο χώρο της 

ψυχολογίας, οι θεωρίες που επικράτησαν για την ερμηνεία της σχέσης γλώσσας και 

σκέψης ήταν κυρίως η μπιχεβιοριστική, η θεωρία της «γλωσσικής σχετικότητας», η 

θεωρία του Piaget και η θεωρία του Vygotsky. Καθεμιά από αυτές διατύπωσε 
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διαφορετική άποψη για το συγκεκριμένο θέμα (Πορπόδας, 1993: 133- 136). Στη 

παρούσα φάση, σημείο αναφοράς θα αποτελέσουν οι θεωρίες του Piagetκαι του 

Vygotsky για την συσχέτιση γλώσσας και σκέψης.  

3.2.1 Σχέση γλώσσας και σκέψης σύμφωνα με τον J. Piaget 

 Σύμφωνα με τον Piaget, η γλώσσα είναι το αποτέλεσμα της ανάπτυξης της 

σκέψης των παιδιών και ταυτοποιεί το επίπεδο ανάπτυξης τους. Αυτή την 

τοποθέτηση ο ίδιος την στηρίζει στο γεγονός ότι ο άνθρωπος από τη φύση του  για να 

μπορέσει να επιβιώσει αναπτύσσει νοητικές αναπαραστάσεις . Αυτό γίνεται ορατό 

στα μωρά που από την γέννηση τους, προκειμένου να προσαρμοστούν στο νέο, 

άγνωστο περιβάλλον, επινοούν νοητικά σχήματα. Από την στιγμή που η σκέψη 

ενεργοποιείται από τη γέννηση, πριν το παιδί μάθει να μιλάει, oPiagetέρχεται να 

υποστηρίξει πως η σκέψη και η γλώσσα πρέπει να αναπτύσσονται ξεχωριστά.  

Μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι η σκέψη δεν εξαρτάται από την γλώσσα. Αυτό 

αποδεικνύει ο Piagetμέσα από πειράματα που έγιναν μεταξύ κωφών και τυπικής 

ανάπτυξης παιδιών (Furth, 1972). Σε αυτό μελετήθηκαν οι γνωστικές επιδόσεις των 

δυο περιπτώσεων και συμπέρανε πως το επίπεδο γνώσης των κωφών δεν απείχε από 

αυτές των κανονικών παιδιών. Επομένως, η γλωσσική ευχέρεια δεν σημαίνει 

απαραίτητα και νοητική ανάπτυξη (Πορπόδας, 1993: 143). 

Οι παραπάνω αναφορές, δεν σημαίνουν ότι ο Piagetπαραγκώνισε την σημασία 

της γλωσσικής ανάπτυξης στην εξέλιξη της νόησης. Εν αντιθέσει, η κατοχή της 

γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να φτάσει ο άνθρωπος στα ανώτερα 

επίπεδα λογικής σκέψης. Αυτό που θεωρείται αμφισβητήσιμο  είναι η σημαντικότητα 

του ρόλου της στη νοητική ανάπτυξη του παιδιού. Γι’ αυτόν η βάση των νοητικών 

λειτουργιών βρίσκεται στις νοητικές παραστάσεις πουδημιουργούνται από την 

εσωτερικοποίηση των αισθησιοκινητικών ενεργειών του παιδιού, και όχι στο επίπεδο 

ανάπτυξης της γλώσσας του (Πορπόδας, 1993: 142).  

 

3.2.2 Σχέση γλώσσας και σκέψης σύμφωνα με τον L. Vygotsky 

 Για τον Vygotsky η σχέση γλώσσας και σκέψης φαίνεται να είναι πολύπλοκη. 

Ο Vygotsky επέλεξε έναν πιο σύνθετο τρόπο για να εξετάσει αυτή τη σχέση. 

Παίρνοντας ως αφετηρία την βρεφική ηλικία, υποστηρίζει ότι η σκέψη και η γλώσσα 

αποτελούν δυο ανεξάρτητα συστήματα που αναπτύσσονται παράλληλα. Σε αυτή την 
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ηλικία η σκέψη των παιδιών διέρχεται από ένα προγλωσσικό στάδιο (π.χ. η σκέψη 

τους να πιάσουν ένα παιχνίδι ή να ανοίξουν την πόρτα, δεν εκφράζεται γλωσσικά). 

Αργότερα, τα παιδιά παράγουν ήχους όπως η κραυγή ή το γέλιο, στη προσπάθεια 

τους να επικοινωνήσουν με το περιβάλλον. Σε αυτή τη περίπτωση η γλώσσα 

χαρακτηρίζεται ως προ – διανοητική ( Hartland, 2009: 37).  

O Vygotsky για να διαπιστώσει τις πραγματικές σχέσεις γλώσσας και σκέψης 

προχώρησε σε μια πειραματική μέθοδο εξακρίβωσης της ενιαίας ολότητας μιας 

γλωσσικά εκφρασμένης λέξης. Αρχικά, αναφέρθηκε στη σημασία της λέξης 

τονίζοντας ότι αποτελεί ταυτόχρονα και γλωσσικό και νοητικό φαινόμενο. Από την 

μια γλωσσικό εξαιτίας της εσωτερικής πλευράς της λέξης και από την άλλη νοητικό 

αφού κάθε λέξη αποτελεί μια γενίκευση κι η γενίκευση μια νοητική πράξη ( 

Vygotsky, 1993). Αυτό συνεπάγεται ότι η λέξη δεν μένει σταθερή αλλά  εξελίσσεται 

ακολουθώντας τα χνάρια της ανάπτυξης του παιδιού. Είναι φανερό πως όταν τα 

παιδιά ξεκινούν να μιλούν η ομιλία τους είναι εγωκεντρική με-την έννοια ότι δεν 

μπορούν να διακρίνουν τη σκέψη τους από την ομιλία για κοινωνικούς λόγους. 

Αργότερα, ανάμεσα στην ηλικία των τριών και επτά χρόνων ο παιδικός λόγος για 

σχέδια και ενέργειες γίνεται σταδιακά εσωτερικός, ενώ η ομιλούμενη γλώσσα γίνεται 

κοινωνική. 

Η εσωτερική λειτουργία της γλώσσας συμβάλλει στηντακτοποίηση των 

σκέψεων του παιδιού ενώ η εξωτερική της λειτουργία, στοχεύει στην αποτελεσματική 

επικοινωνία του παιδιού με τους άλλους (Vygotsky, 1993: 388). Εσωτερικός και 

εξωτερικός λόγος χαρακτηρίζονται από μία διαφορετική σχέση μεταξύ γλώσσας και 

σκέψης. Στον εσωτερικό λόγο η γλώσσα μετατρέπεται σε σκέψη χωρίς όμως να 

εξαφανίζεταιενώ στο εξωτερικό λόγο παραμένει στη σκέψη του ατόμου ως νόηση 

συνδεδεμένη με τη λέξη. Τις παραπάνω θέσεις του ο Vygotsky τις στηρίζει και σε 

πειράματα που έκαναν οι επιστήμονες σε ανώτερα ζώα τους ανθρωποπιθήκου ( 

Vygotsky, 1993: 15, 17).  

Αφού μελέτησεαυτές τις θέσεις, ο Vygotsky υπογραμμίζει ότι η ενοποίηση 

γλώσσας και σκέψης συμβαίνει γύρω στην ηλικία των δυο ετών. Μια τέτοια 

διαδικασία προδίδει το ότι η προγλωσσική σκέψη συγκλίνει με την προ - διανοητική 

γλώσσα και το παιδί επινοεί νέες λέξεις διαμορφώνοντας έτσι μια νέα μορφή στη 

συμπεριφορά του. Έτσι, ο Vygotskyκαταλήγει στο συμπέρασμα πως  οι λειτουργίες 

της σκέψης και της γλώσσας στη φυλογενετική εξέλιξη, όχι μόνο έχουν διαφορετικές 
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ρίζες αλλά και εξελίσσονται ανεξάρτητα επιτελώντας η καθεμία διαφορετικούς 

σκοπούς.  

 

3.3 Οι απόψεις των δυο παιδαγωγών για τη θεωρία του 

Κονστρουκτιβισμού.  

 Oόρος κονστρουκτιβισμός προέρχεται από τη λατινική λέξη «construere» που 

σημαίνει, «δομώ μαζί» και είναι μια θεωρία μάθησης που έχει απασχολήσει κατά 

καιρούς την έρευνα και την διδασκαλία. Παρόλα αυτά, ο κονστρουκτιβισμός 

συνθέτει μια θεωρία που δεν μπορεί να δοθεί περιληπτικά αφού οι ρίζες του 

εξαπλώνονται σε πολλά σημεία και έχουν γίνει εργαλείο έρευνας για πολλούς 

μελετητές. Για αυτό τον λόγο οι ερμηνείες ποικίλουν αναλόγως με το ποια 

προσέγγιση ή ποιος ερευνητής μελετάται.  Σε αυτό το σημείο, ο Guba, περιγράφει τον 

κονστρουκτιβισμό ως ένα σύστημα σκέψης που αποδέχεται τον κόσμο ως προϊόν της 

ερμηνείας του ατόμου. Σκοπός του κονστρουκτιβισμού είναι να αναδομήσει τον 

κόσμο στο μόνο μέρος που υπάρχει, δηλαδή στο μυαλό των κατασκευαστών του ( 

Guba, 1990: 27).  

 Με την θεωρία του κονστρουκτιβισμού ασχολήθηκαν αρκετοί παιδαγωγοί και 

ψυχολόγοι, ανάμεσα σε αυτούς ο Piagetκαι ο Vygotsky που μέσα από τις ιδέες τους 

διαμορφώθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της θεωρίας. Αυτό αποδεικνύεται από την 

δημιουργία δυο σχολών σκέψης που ανήκουν στη θεωρία του κονστρουκτιβισμού, 

αυτές του γνωστικού και του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού. Η πρώτη βασισμένη 

στις ιδέες του Jean Piagetκαι η δεύτερη επηρεασμένη από τις πεποιθήσεις και τις 

θέσεις του Lev Vygotsky για την χρησιμότητα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

Σύμφωνα με τον γνωστικό κονστρουκτιβισμό η γνώση και κατά συνέπεια η μάθηση, 

επέρχεται ως αποτέλεσμα της προσαρμογής και αλληλεπίδρασης του ατόμου με το 

περιβάλλον του (Piaget, 1926). Η σχολή του Piaget θεωρεί ότι οι άνθρωποι δεν 

μπορούν να καταλάβουν και να χρησιμοποιήσουν αμέσως την πληροφορία που τους 

δίνεται, αλλά δημιουργούν τη δική τους γνώση μέσα από την εμπειρία τους. Η 

εμπειρία χρησιμοποιείται για να δημιουργηθούν τα πνευματικά μοντέλα του κόσμου, 

τα οποία δέχονται περαιτέρω επεξεργασία με τις καινούριες καταστάσεις που 

προσφέρουν νέες εμπειρίες. Η δημιουργία της γνώσης γίνεται κυρίως στο μυαλό του 

ανθρώπου σε αλληλεπίδραση με τις πηγές της γνώσης.  
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 Στην αντίπερα όχθη, συναντάται η σχολή του Vygotskyγια τον κοινωνικό 

κονστρουκτιβισμό. Σε αυτή κυριαρχεί η πεποίθηση ότι η  μάθηση είναι ένα κοινωνικό 

φαινόμενο καθώς μαθαίνουμε από τα πρότυπα και τις συνήθειες που υπάρχουν στο 

κοινωνικό περιβάλλον. Έτσι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η γνώση και η εξέλιξη 

δημιουργείται με την εμπλοκή εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων και δεν είναι 

δυνατόν να προκύψει μέσα από ατομική προσπάθεια. Ο ίδιος ο Vygotskyείχε 

αναφέρει «Πιστεύουμε ότι η εξέλιξη του παιδιού είναι μια σύνθετη διαλεκτική 

διαδικασία που χαρακτηρίζεται από περιοδικότητα, έλλειψη ομαλότητας στην εξέλιξη 

διαφορετικών λειτουργιών, μεταμόρφωση ή ποιοτική αλλαγή από τη μία μορφή στην 

άλλη, εμπλοκή εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων και προσαρμόσιμες 

διαδικασίες οι οποίες ξεπερνούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζει το παιδί.» (Vygotsky 

1978: 73). 

 Οι δυο εξ ολοκλήρου αντίθετες θέσεις καταγράφηκαν στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 2. Γνωστικός VSΚοινωνικός κονστρουκτιβισμός   

 

Συμπεράσματα  

Συμπερασματικά έχει καταστεί σαφές ότι ανάμεσα στον Piaget και τον Vygotsky 

ξετυλίγεται ένα μεγάλο χάσμα το οποίο συνεχίζει να υπάρχει μέχρι και σήμερα. Ο 

καθένας, στηριζόμενος στις δικές του πεποιθήσεις, επηρέασε τόσο την γνωστική 
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ψυχολογία όσο και την παιδαγωγική. Με δεδομένα τα παραπάνω δεν εκπλήσσει το 

γεγονός πως οι δυο αυτές ξεχωριστές προσωπικότητες παρουσίασαν κατά καιρούς 

αρκετές ομοιότητες και διαφορές. Συγκριτικά μετρώνται περισσότερες διαφορές παρά 

ομοιότητες. Οι διαφορές έχουν να κάνουν με το πλαίσιο στο οποίο επιτυγχάνεται η 

ανάπτυξη, με τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού καθώς και στις διαφορετικές 

προσεγγίσεις στη μαθησιακή διαδικασία και τις επιπτώσεις αυτής. Για αυτό τα έργα 

τους υπέστησαν κριτική και συνεχίζεται να βρίσκονται στο επίκεντρο των μελετών 

και να αναλύονται στη πράξη. Τελικά, η μελέτη της γνωστικής ανάπτυξης μπορεί να 

ερμηνευτεί αλλά και να αξιοποιηθεί καλύτερα μόνο μέσα από μια  συνδυαστική 

θεώρηση των δυο θεωριών. Οι δυο παιδαγωγοί αποτέλεσαν κομβικό σημείο στην 

εξέλιξη της ανθρώπινης ανάπτυξης και στο «πώς» τα παιδιά εγκλωβίζουν μέσα τους 

το ανώτερο επίπεδο των γνώσεων.  
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