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Περίληψη

Οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα στη δεκαετία του 
1950, τόσο μέσα στους κόλπους της επιστημονικής 
ψυχολογίας όσο και σε άλλους επιστημονικούς κλά-
δους, δίνουν έναν γνωστικό προσανατολισμό στην 
Ψυχολογία (Cognivitism), βάσει του οποίου δρομο-
λογούνται ερευνητικές μελέτες για τον ρόλο και τη 
σημασία των εσωτερικών γνωστικών διαδικασιών 
του ανθρώπου, όσον αφορά την ερμηνεία και την 
κατανόηση του κόσμου. Πολλές από τις θεωρήσεις 
αυτές ενσωματώθηκαν αργότερα στις ερευνητικές 
μελέτες των αποκαλούμενων «δομικών ψυχολό-
γων» (Structuralits), οι οποίοι, σε αντίθεση με τη σχολή του Συμπεριφορισμού 
(Behaviorism), δίνουν έμφαση στις γνωστικές δομές και στις εσωτερικές νοητικές 
διεργασίες, σύμφωνα με τις οποίες το άτομο αντιλαμβάνεται, κατανοεί τις σχέ-
σεις πραγμάτων και γεγονότων, οικοδομεί νέες γνώσεις, σκέπτεται και αντιδρά. 

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται: η θεωρία του J. Piaget, η οποία δίνει έμφαση 
στην εσωτερική δύναμη και τη διανοητική ενεργητικότητα της παιδικής ψυχής, 
που μπορεί να ανυψώσει το άτομο στις ανώτερες μορφές διαγωγής και στην 
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αφαιρετική σκέψη, η θεωρία του L. Vygotsky, η οποία βασίζεται στον ρόλο της 
γλώσσας και στη συνεργατική μάθηση για τη γνωστική ανάπτυξη («κοινωνικός» 
κονστρουκτιβισμός) και η θεωρία Επεξεργασίας Πληροφοριών, που αντιλαμβάνεται 
την ανάπτυξη της σκέψης ως σύνολο διεργασιών δεδομένων που κωδικοποιού-
νται, μετασχηματίζονται και αποθηκεύονται, δίνοντας κεντρικό ρόλο στη μνήμη.

Abstract

Evolutions having occurred in the 1950’s in 
reference with Scientific Psychology and offer 
fields of study, give a cognitive orientation in 
Psychology (Cognitivism). Following this, research 
studies have been initiated, focusing on the role 
and importance of inner cognitive process as for 
the comprehension and interpretation of the world. 
Many of the above studies have later become part of 
the so-called School of “Structuralists”. As opposed 
to the School of Behaviorism, Structuralists lay 
emphasis on the cognitive structures and mental 
functions according to which the individual comprehends the relations between 
things and facts, obtains new knowledge and interacts.

In this frame the following theories are being elaborated: 
• J. Piaget’s theory, which makes a point of the inner drive and mental strength 

of the child’s soul. Those may elevate one to the highest level of behavior 
and abstract thought.

• L. Vygotsky’s theory, which is based on the functional role of language and 
collaborative learning to cognitive development (“social” constructivism).

• The Information Processing Theory, which describes the development of 
thought as a data processing complement that is encoded, transformed and 
stored. Obviously, core of the above theory is the role of memory.

1. Βασικές αρχές της θεωρίας του Piaget

Σύμφωνα με τη θεωρία του Piaget (Piaget, 1965), η γνωστική και κινητική ανά-
πτυξη αλληλεπιδρούν αδιαλείπτως. Η γνωστική ανάπτυξη εξαρτάται από τις κινη-
τικές δεξιότητες των ατόμων και η κινητική ανάπτυξη βασίζεται στις νοητικές 
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τους δυνατότητες. Ένα ευρύ φάσμα αισθητικοκινητικών εμπειριών στα πρώτα 
στάδια της ζωής του ανθρώπου είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάπτυξη της 
νοημοσύνης στην παιδική ηλικία (Βλάχος, 2004). 

Η ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών διατρέχει διαδοχικά στάδια ωρίμανσης 
μέσα από ποιοτικές αλλαγές των γνωστικών τους δομών, τα λεγόμενα σχήματα 
(schemes). «Τα σχήματα είναι ο καμβάς των δράσεων που έχουν ικανότητα επα-
νάληψης» (Piaget, 1999: 16).1 Όπως το σώμα έχει δομές προκειμένου να έρχε-
ται σε επαφή με τον κόσμο, έτσι και το μυαλό έχει τέτοιες δομές, που γίνονται 
αντιληπτές μέσω της συμπεριφοράς. Ο Piaget θεωρεί ότι οι ποικίλες όψεις μιας 
δομής είναι συγγενικές και οργανωμένες και είναι αυτή η οργάνωση που στην 
πραγματικότητα ορίζει κάθε ιδιαίτερο επίπεδο της διανοητικής λειτουργίας.2 
Χαρακτηριστικό των σχημάτων είναι ότι αλλάζουν, ως αποτέλεσμα της αλληλε-
πίδρασης της ωριμότητας και της εμπειρίας.

1.1. Αφομοίωση – Συμμόρφωση – Εξισορρόπηση

Η ανάπτυξη της νοημοσύνης αποτελεί κατάκτηση που προκύπτει μέσω της διαρ-
κούς διαδικασίας εξισορρόπησης μεταξύ δύο βασικών λειτουργιών, της αφομοίω-
σης (assimilation), με την οποία εξωτερικά δεδομένα του περιβάλλοντος ενσωμα-
τώνονται στα σχήματα συμπεριφοράς, και της συμμόρφωσης (accommodation), 
δηλαδή του αποτελέσματος των πιέσεων που ασκεί το περιβάλλον στον άνθρωπο.

Με τον όρο αφομοίωση, ο Piaget υπονοεί τη δράση του οργανισμού πάνω στα 
αντικείμενα που τον περιβάλλουν, εφόσον η δράση αυτή εξαρτάται από προγε-
νέστερες συμπεριφορές, που σχετίζονται με τα ίδια αντικείμενα ή άλλα ανάλογα 
(Ρήγας, 1988: 136). Ο οργανισμός απορροφά ουσίες και τις μετασχηματίζει σε 
σχέση με τις δικές του εσωτερικές δομές. Οι μετασχηματισμοί αυτοί στον ψυχο-
λογικό τομέα δεν είναι υλικοί, αλλά διατάσσονται λειτουργικά.

Από την άλλη, το περιβάλλον αντιστέκεται, κινείται, πληγώνει, διαφεύγει, 
ανταμείβει και τιμωρεί, αναγκάζοντας το παιδί να συμμορφωθεί (Παπαϊωάννου, 

1. Ονομάζουμε σχήμα μιας πράξης τη γενική της δομή, αυτό δηλαδή που διατηρείται αμετάβλητο διαμέσου 
των επαναλήψεων της ίδιας πράξης, που παγιοποιείται με την εξάσκηση και που μπορεί να προσαρμό-
ζεται σε περιστάσεις που ποικίλλουν, σε συνάρτηση με τις μεταβολές του περιβάλλοντος (Piaget, 1979a).
2. Το σχήμα γίνεται ίσως καλύτερα κατανοητό περιγράφοντας τι συμβαίνει όταν ένα παιδί έρχεται 
αντιμέτωπο με ένα ερέθισμα: το παιδί προσπαθεί να το ταξινομήσει, να του δώσει νόημα, με την 
έννοια του τι έχει διαθέσιμο για μια τέτοιου είδους ταξινόμηση. Ένα μωρό θα βάλει ένα αντικείμενο 
στο στόμα του και θα το βυζάξει, διότι σε αυτό το επίπεδο, το σχήμα που έχει διαθέσιμο να ανταπο-
κριθεί σε αυτό το κίνητρο είναι το σχήμα «πιάνω-βυζαίνω». Ένα παιδί βλέπει ένα κοπάδι πρόβατα 
και λέει: «Κοίτα τα χαριτωμένα σκυλάκια»! Καθώς έρχεται αντιμέτωπο με το ερέθισμα του προβάτου, 
προσπαθεί να το ταιριάξει στα διαθέσιμα σχήματα, βλέποντάς το με τους όρους εκείνου του τμήματος 
της διανοητικής του δομής (σχήμα) που ήταν διαθέσιμο για την περίπτωση (McNally, 1977: 6-7).
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1992: 135). Ο οργανισμός και το περιβάλλον βρίσκονται σε μια συνεχή διαδικασία 
δράσης και αντίδρασης του ενός επί του άλλου.3 Την επίδραση του περιβάλλοντος 
πάνω στον οργανισμό ονομάζει ο Piaget συμμόρφωση, δεδομένου ότι τα ζωντανά 
όντα δεν δέχονται παθητικά την αντίδραση των σωμάτων που τα περιβάλλουν, 
αλλά αντιδρούν και αυτά με τη σειρά τους, τροποποιώντας και συμμορφώνοντας 
τον αφομοιωτικό κύκλο. Με την αφομοίωση και τη συμμόρφωση επιτυγχάνεται 
η εξισορρόπηση του οργανισμού με το περιβάλλον και, αντιστρόφως, του περι-
βάλλοντος με τον οργανισμό, δηλαδή η προσαρμογή. Αναπτύσσεται έτσι κάποια 
ισορροπία, όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα 1 (Κολιάδης, 1997a: 114).

Αφομοίωση
(Ενσωμάτωση των σχέσεων  

των δεδομένων  
στα προϋπάρχοντα σχήματα)

Συμμόρφωση  
(Τροποποίηση  

υπαρχόντων γνωστικών  
σχημάτων)

Προσαρμογή
(Εξισορρόπηση  

της διαταραγμένης  
προηγουμένως ισορροπίας)

Σχήμα 1

Η ανάπτυξη της σκέψης ενός παιδιού ακολουθεί τα κατά Piaget στάδια4, στα 
οποία παρατηρούνται διαφορετικές μορφές συμπεριφοράς και νοητικές αλλαγές 
(Piaget, 1999a: 21), ενώ η μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο υποδηλώνει 
θεμελιακές αναδιοργανώσεις (Feldman, 2004· Piaget, 1975).

3. Ο Piaget, έχοντας θέσει στο επίκεντρο της θεωρίας του τη δομή (Structure), διακρίνει τρεις θεμε-
λιώδεις επιδράσεις στην ανάλυση και διαμόρφωση των δομών: α) την ωρίμανση του νευρικού 
συστήματος, β) την πείρα, που αποκτήθηκε από την αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό 
περιβάλλον και γ) την επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος. Κοινωνικοί παράγοντες ασκούν 
επίσης επίδραση, όπως: α) η γλώσσα, με το σύστημα των ιδεών, σχέσεων, ταξινομήσεων και εννοι-
ών, β) οι πεποιθήσεις και οι αξίες μιας κοινωνίας, γ) οι συλλογιστικές διαδικασίες που αποδέχεται 
ως ορθές η κοινωνία και δ) το είδος των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη μιας κοι-
νωνίας (Δανασσής – Αφεντάκης, 1980: 163· Bringuier, 1977: 62).
4. Ο Piaget χωρίζει την αναπτυξιακή πορεία της νοημοσύνης σε περιόδους και στάδια, που ορί-
ζονται με χρονολογικές αντιστοιχίες στην ανθρώπινη ηλικία, οι οποίες ωστόσο αποτελούν κατά 
προσέγγιση μέσους όρους για την ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων. Επίσης, επισημαίνονται 
καθυστερήσεις ή επιταχύνσεις στα στάδια ανάπτυξης, οι οποίες οφείλονται σε παράγοντες όπως η 
κληρονομικότητα, η εξωτερική φυσική εμπειρία, το κοινωνικό και το πολιτισμικό περιβάλλον κ.λπ. 
Μιλάμε για πνευματική ηλικία μάλλον παρά για πραγματική ηλικία (πρβ. και Rambert, 1958: 64).
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1.2. Η σειρά των –κατά Piaget– σταδίων:5

α) Αισθησιοκινητικό στάδιο (από τη γέννηση μέχρι περίπου την ηλικία των 2 ετών)6

Το διανοητικό επίπεδο του παιδιού βρίσκεται στο στάδιο των μηχανικών αντα-
νακλαστικών αντιδράσεων στους ερεθισμούς του περιβάλλοντος, χωρίς να υπάρ-
χει επίγνωση της ύπαρξης του κόσμου ή του εαυτού του. Αναπτύσσει τα αρχικά 
γνωστικά σχήματα κυρίως μέσω των αισθητηριακών και κινητικών δραστηρι-
οτήτων του, δεχόμενο ερεθίσματα από το περιβάλλον μέσω των αισθήσεών του 
και αρχίζει να αντιδρά, ενεργώντας πάνω στα αντικείμενα που το περιβάλλουν. 
Στην πορεία αποκτά μεγαλύτερη πείρα του περιβάλλοντος κόσμου και συντονί-
ζει μερικά από τα «σχήματα» που μέσω των αισθήσεων έχει δομήσει. Πραγματο-
ποιείται η κατανόηση της μονιμότητας του αντικειμένου (Κολιάδης, 1997a: 121).

Το παιδί παρουσιάζει μια εντυπωσιακή διανοητική πρόοδο, καθώς δημιουρ-
γεί αισθησιο-κινητικές παραστάσεις, ενώ προς το τέλος της περιόδου είναι ικανό 
για μίμηση.

β) Προ-λειτουργικό στάδιο (από 2 έως 6 ετών)
Σ’ αυτό το στάδιο, το παιδί μαθαίνει να συντονίζει τις αισθησιοκινητικές δρα-

στηριότητες και να ασκεί στοιχειώδη έλεγχο στο περιβάλλον του. Βαθμιαία, απο-
κτά την ικανότητα να διατηρεί τα φυσικά μεγέθη, ενώ προκύπτουν τα συμβολικά 
είδη αναπαραστάσεων, όπως η μίμηση, το συμβολικό παιχνίδι, η ζωγραφική και η 
ανάπτυξη του δημιουργικού προφορικού λόγου και της αφηγηματικής ικανότητας. 

Αναπτύσσεται επομένως η συμβολική σκέψη: το παιδί είναι δηλαδή ικανό 
να θεωρήσει ένα όνομα σύμφυτο προς το ονομαζόμενο αντικείμενο. Γι’ αυτό και 
παρουσιάζει θεαματική πρόοδο στην ικανότητα χρήσης της γλώσσας. Οι πράξεις 
του αρχίζουν να εσωτερικοποιούνται σε σκέψεις μέσω του παιχνιδιού φαντασίας 
και μέσω του πειράματος, ενώ εμφανίζονται και πνευματικοποιημένες μορφές 
του παιχνιδιού, όπως είναι η περιέργεια (Hubert, 1959: 168). Η σκέψη του παι-
διού όμως είναι εγωκεντρική, έχει δηλαδή, σύμφωνα με τον Piaget, την ασύνειδη 
τάση να ερμηνεύει τον κόσμο σε σχέση με τον εαυτό του, χωρίς να επηρεάζεται 
από τις απόψεις των άλλων. 

Ο εγωκεντρισμός υποχωρεί προς το τέλος αυτής της περιόδου και τείνει να 
αντικατασταθεί από την κοινωνική αλληλεπίδραση. Μαζί με τη σκέψη, η γλώσσα 
περνάει από μια εγωκεντρική σε μια κοινωνικοκεντρική κατάσταση.7 Η γλώσσα 

5. Ακολουθείται η ηλικιακή σειρά ως έχει στο (Lightfoot, Cole & Cole, 2014: 69).
6. Αναλόγως και της ατομικής περίπτωσης. Πρβ. και (Ράπτης, 1973: 29 κ.ε.), όπου και λεπτομερής 
ανάλυση για τις περιόδους και τα στάδια της διανοητικής ανάπτυξης.
7. Μονόλογος απλός > παράλληλοι μονόλογοι > συσχετιζόμενοι μονόλογοι > κυριολεκτικά διάλο-
γος, με ανταπαντήσεις αμοιβαία προσαρμοσμένες (Piaget, 2007: 34-79). Για τον προσδιορισμό του 
βαθμού σύνδεσης λεκτικού και διανοητικού εγωκεντρισμού (βλ. Piaget, 2007: 114-115 κ.ε.).
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παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και το παιδί προσπαθεί να εκφράσει τις σκέψεις του, 
αλλά και να κατανοήσει τις σκέψεις των άλλων.8

γ) Στάδιο συγκεκριμένων νοητικών λειτουργιών (από 6 έως 12 ετών περίπου)
Κατά το έκτο έτος, το παιδί αρχίζει να δείχνει ενδιαφέρον για τους ανθρώπους 

και τα πράγματα γύρω του και να κάνει χρήση του συμβολισμού, να καταφέρνει 
με τη σκέψη του ό,τι προηγουμένως κατάφερνε αποκλειστικά με τα χέρια του 
(Elkind, 1976). Μ’ άλλα λόγια, η σκέψη αρχίζει συχνά να προηγείται της πράξης, 
συνεπώς το παιδί μπορεί να λύσει προβλήματα κάνοντας χρήση της φαντασίας 
του. Αναπτύσσονται τάσεις κοινωνικές και μάλιστα ηθικές (Hubert, 1959: 175)· 
κοινωνικές, καθώς συμμετέχει στις συγκινήσεις της ομάδας και ηθικές, όταν για 
παράδειγμα διαμορφώνονται διαπροσωπικές σχέσεις βασιζόμενες σε ηθικές αξί-
ες, όπως στον αμοιβαίο σεβασμό (Piaget, 1979b: 87), ή όταν αισθάνεται ότι οι 
ίδιες οι συγκινήσεις είναι συνδεδεμένες με κανονισμούς υποχρεώσεων ή αξιών 
(Piaget, 1954: 10-18).

δ) Στάδιο τυπικών νοητικών λειτουργιών (από 12-19 ετών)
Στο στάδιο αυτό αναπτύσσεται η ικανότητα της τυπικής λογικής σκέψης. Ο 

Piaget θεωρεί ότι το παιδί μυείται στο στάδιο αυτό, μέσα από τη συνεργασία του 
με άλλους, την ανταλλαγή απόψεων και τη μέσα απ’ αυτή αμοιβαία κατα νόηση 
και τη δυνατότητα να παίρνει τη θέση των άλλων στην οπτική πραγμάτων και 
απόψεων. Έτσι, το παιδί ανεξαρτητοποιείται σταδιακά από τη συγκεκριμένη πραγ-
ματικότητα, εφαρμόζοντας λογικούς κανόνες και λογική σκέψη σε αφηρημένα 
προβλήματα και προτάσεις, ως δείγμα ώριμης διανοητικής ικανότητας. Ο έφη-
βος καθίσταται ικανός να κρίνει και να βγάζει συμπεράσματα για τη λύση προ-
βλημάτων, στηριζόμενος σε υποθέσεις και διανοητικούς συλλογισμούς, χωρίς τη 
βοήθεια συγκεκριμένων αντικειμένων. Είναι ικανός για αφηρημένη σκέψη και 
χρήση συμβολισμών κατά τρόπο γενικό.9

8. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Piaget, η χρήση της γλώσσας από παιδιά ηλικίας 4 έως και 
11 ετών είναι είτε εγωκεντρική είτε κοινωνικοποιημένη. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί στην παιδική 
ομιλία και επικοινωνία με άλλα πρόσωπα, και να καταδειχθεί σε ποιον βαθμό το παιδί καταβάλ-
λει προσπάθεια να προσαρμόσει ό,τι λέει στις ανάγκες του ακροατή του. Γύρω στην ηλικία των 11 
ετών, τα περισσότερα παιδιά δεν είναι πάντως εγωκεντρικά, αν και ο εγωκεντρισμός τους δεν εξα-
φανίζεται εντελώς.
9. Ο Piaget, για να διατυπώσει τα στάδια ανάπτυξης της νοημοσύνης, πραγματοποιεί πειράματα και 
έρευνες που αποσκοπούν στο να διαπιστώσουν πώς το παιδί ανακαλύπτει «νέα εργαλεία». Για τον 
σκοπό αυτό, οργανώνει ομάδες και ελεύθερες συζητήσεις με τα παιδιά, χωρίς ωστόσο να χρησι μοποιεί 
tests, τα οποία θεωρεί τυποποιημένα και ως ένα είδος εξέτασης (Bringuier, 1977: 44).
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2. Βασικές αρχές της θεωρίας του Vygotsky

Ένα διαφορετικό θεωρητικό πλαίσιο θέτει για την ανάπτυξη η θεωρία του Lev 
Vygotski (2012 & 1993), η οποία, παρά τον γενικό χαρακτήρα της σε σχέση με 
εκείνη του Piaget, προσφέρει ωστόσο μια νέα προοπτική, αυτήν της κοινωνικο-
ιστορικής προσέγγισης. Παράλληλα, εισάγονται έννοιες όπως νους, δράση και 
λόγος και καθιερώνεται ένα νέο λεξιλόγιο (Luria, 1995: 10), που υποδηλώνει ότι 
οι νοητικές διεργασίες δεν θεωρούνται πλέον αυτόνομες, αλλά συστατικά ενός 
οργανωμένου όλου, του νου, ο οποίος λειτουργεί και αναπτύσσεται μέσα σε ορι-
σμένο κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον.

Οι αλλαγές στη σκέψη περνούν μέσα από τη γλώσσα και τις έννοιες που αυτή 
κωδικοποιεί και μέσα από τους τρόπους δράσης, τις σκόπιμες ακολουθίες ενερ-
γειών που προσδιορίζονται, όχι μόνο από τον ατομικό στόχο, αλλά και από τα 
εργαλεία που διαθέτει η κοινωνία σε μια δεδομένη στιγμή.

2.1. Η γνωστική ανάπτυξη στον Vygotsky

Τα «στάδια» στον Vygotsky αποτελούν σχηματικά μέσα για να περιγραφούν οι 
παρατηρούμενες αλλαγές, οι οποίες αποτελούν μέρος μιας συνεχούς διαδι κασίας 
και δεν σχετίζονται με τα καθορισμένα και προσδιορισμένα ηλικιακά στάδια νοη-
τικής ανάπτυξης του Piaget. 

Στο πρώτο στάδιο, οι λέξεις δεν αποτελούν παράγοντα οργάνωσης. Το παιδί 
αντιλαμβάνεται τα αντικείμενα ξεχωριστά και τα ομαδοποιεί άτακτα, χωρίς να 
διαθέτει κάποιο λογικό κριτήριο ομαδοποίησής τους. 

Το στάδιο αυτό ακολουθείται από το στάδιο ταξινόμησης (Luria, 1995: 63), 
κατά το οποίο το παιδί αρχίζει να συγκρίνει τα αντικείμενα βασιζόμενο στις 
καταγραφικές εντυπώσεις, στα φυσικά δηλαδή χαρακτηριστικά των αντικει-
μένων, το χρώμα, τη μορφή ή το μέγεθος. Καθώς το παιδί δεν έχει αναπτύξει 
ακόμα μία γενική, ενιαία αρχή λειτουργίας, οι ψυχολογικές διεργασίες που 
διέπουν τον τρόπο κωδικοποίησης σε αυτό το στάδιο δεν βασίζονται σε λέξεις, 
που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ανεξάρτητα μέσα ταξινόμησης. Η νοητική 
λειτουργία, στην οποία βασίζεται η ταξινόμηση, δεν έχει αποκτήσει ακόμη τη 
λεκτική-λογική ποιότητα της ώριμης σκέψης, αλλά παραμένει καταγραφική 
και βασισμένη στη μνήμη. Στην ηλικία περίπου των 2 ετών, αυτές οι χωριστά 
αναπτυσσόμενες λειτουργίες συναντώνται, πράγμα που διαπιστώνεται από 
το ενδιαφέρον του παιδιού για τα ονόματα και την αλματώδη διεύρυνση του 
λεξιλογίου του, και συμβάλλουν στην εμφάνιση μιας άλλης μορφής γνωστικής 
συμπεριφοράς και στην ανακάλυψη της συμβολικής λειτουργίας της γλώσσας 
(Vygotsky, 1993: 115).
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Στο επόμενο όμως «στάδιο» του σχηματισμού εννοιών, το οποίο χαρακτηρί-
ζει μεγαλύτερα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, ανιχνεύονται αυτές 
οι πιο ώριμες διεργασίες της σκέψης. Η μετάβαση σε αυτό επιτυγχάνεται με 
τη βαθμιαία αλλαγή σε ολόκληρο το φάσμα δραστηριοτήτων του παιδιού, όταν 
ξεκινά το σχολείο.

Όταν, τέλος, το παιδί φτάσει στην εφηβεία, είναι σε θέση να αναπτύξει ένα 
σύστημα ταξινόμησης και ιεράρχησης εννοιών, να εξαγάγει συμπεράσματα για 
τα διάφορα φαινόμενα, τοποθετώντας κάθε αντικείμενο στην κατηγορία του, συ-
σχετίζοντάς το δηλαδή με μια αφηρημένη έννοια.10 Η διαδικασία μεταβολής της 
καταγραφικής σκέψης σε ένα σχήμα σημασιολογικών και λογικών λειτουργιών 
εξαρτάται από τα κοινωνικά κριτήρια, χρησιμοποιώντας τις λέξεις ως κύριο ερ-
γαλείο αφαίρεσης και γενίκευσης.

2.1.1. Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης (Zone of Proximal Development) 
O Vygotsky υποστήριξε ότι οι γνωστικές ικανότητες του παιδιού αυξάνουν 

όταν το παιδί εκτίθεται σε πληροφορίες, άγνωστες μεν, για να είναι ενδιαφέρουσες, 
εύκολα κατανοητές δε, για να μπορεί να τις επεξεργαστεί. Θεώρησε ότι υπάρχουν 
λειτουργίες στο παιδί που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, αλλά βρίσκονται σε διαδι-
κασία ωρίμανσης και όρισε το επίπεδο αυτό τής εν δυνάμει ανάπτυξης ως ζώνη 
επικείμενης ανάπτυξης, μια σχηματική περιοχή δηλαδή, όπου το παιδί μπορεί 
να εκτελέσει κάποιο έργο, όχι όμως με τις δικές του απολύτως δυνάμεις, αλλά 
με τη βοήθεια κάποιου περισσότερου ικανού ή έμπειρου, «υπό την καθοδήγηση 
του ενηλίκου ή μέσω της συνεργασίας με συνομηλίκους» (Vygotsky, 1993: 86).

Έτσι, για να υπάρξει ανάπτυξη, πρέπει να δίνονται στα παιδιά νέα ερεθίσμα-
τα και πληροφορίες, από γονείς, δασκάλους ή εμπειρότερους συνομηλίκους, στο 
πλαίσιο των ορίων της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης.

2.1.2. Παροχή στήριξης (Scaffolding)  
Οι οδηγίες ή η βοήθεια που προσφέρεται από τους άλλους ανθρώπους προς 

το παιδί έχει ονομαστεί παροχή στήριξης (scaffolding). Είναι η υποστήριξη για 
μάθηση και επίλυση προβλημάτων, που σκοπό έχει να ενθαρρύνει την ανεξαρ-
τησία και να προωθήσει την ανάπτυξη. Η διαδικασία παροχής στήριξης, όχι μόνο 
βοηθά το παιδί να επιλύει συγκεκριμένα προβλήματα, αλλά ενισχύει επίσης τη 
συνολική γνωστική του ανάπτυξη. Επομένως, ο πολιτισμός συμβάλλει στην 
αναπτυξιακή αυτή πορεία, γιατί μέσω αυτού αλληλεπιδρούν οι βιολογικοί και οι 
περιβαλλοντικοί παράγοντες (Lightfoot, Cole & Cole, 2014: 72). 

Η θεωρία αυτή παραβλέπει ίσως τις επιδράσεις των βιολογικών παραγόντων 
στην ανάπτυξη και φαίνεται να μειώνει τον ρόλο που μπορεί να παίξει το ίδιο το 

10. Ορισμένοι ερευνητές ονομάζουν το σημείο αυτό «περίοδο ανάλυσης μέσω της σύνθεσης» (Luria, 
1995: 63).
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άτομο στη διαμόρφωση της προσωπικής του ανάπτυξης (DeVries, 2000). Είναι 
όμως περισσότερο ανοιχτή στον πλούτο και στην ποικιλία των παραγόντων που 
διαμορφώνουν την ανάπτυξη, ενώ δίνει δίοδο, στο πλαίσιο της ζώνης επικείμενης 
ανάπτυξης, σε τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς, τα οποία είναι 
συνήθως οι δευτερογενείς συνέπειες της πίεσης, του άγχους και των δυσκολιών 
που αντιμετωπίζουν μαθητές και μαθήτριες, όταν αδυνατούν να αντεπεξέλθουν 
στις μαθησιακές απαιτήσεις.

2.1.3. Σκέψη, παιχνίδι και γλώσσα
Η θεωρία του Vygotsky δίνει κυρίαρχο ρόλο στον λόγο, καθιστώντας τον 

εργαλείο για την οργάνωση και τον έλεγχο της συμπεριφοράς των παιδιών. Αυτό 
σημαίνει ότι τα παιδιά, προτού καταφέρουν να ελέγξουν και να οργανώσουν τη 
συμπεριφορά τους, πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν και να οργανώνουν το 
περιβάλλον τους με τη βοήθεια του λόγου (Duncan, 1995).

Η γλωσσική λειτουργία επομένως καθιστά δυνατή την επικοινωνία του παι-
διού με τους άλλους και συμβάλλει στην εσωτερική τακτοποίηση των σκέψεών 
του.11 Ακόμη περισσότερο, ο λόγος των παιδιών, όταν παίζουν μόνα τους, καθο-
δηγεί και οργανώνει τη σκέψη τους, αποτελώντας τη βάση για τη μετάβαση στον 
εξωτερικό επικοινωνιακό λόγο. 

Παράλληλα, οι μορφές συμβολικού και κοινωνικού παιχνιδιού αποτελούν ένα 
σημαντικό πλαίσιο ενεργοποίησης της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης (DeVries, 
2000). Σε όλους τους πολιτισμούς, τα παιδιά εισάγονται σε αναρίθμητες δραστη-
ριότητες μέσω της καθοδηγούμενης συμμετοχής (Craig & Baucum, 2007: 459). 
Το κοινωνικό παιχνίδι είναι σημαντικό εργαλείο προώθησης των παιδιών σε πιο 
ανεπτυγμένα επίπεδα κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων.

Η διαδικασία αυτή εμπεριέχει μια πολύ σημαντική λειτουργία, τη βραχύχρονη 
μνήμη, καθώς και την ικανότητα χειρισμού μνημονικών στρατηγικών (Schneider 
& Pressley, 1997), γεγονός που συνδέει άμεσα τη θεωρία του Vygostsky με τη 
θεωρία Επεξεργασίας Πληροφοριών.

11. Η γλώσσα του παιδιού μπορεί να εξυπηρετεί τόσο τον εξωτερικό σκοπό της (οπότε το παιδί έχει 
τη δυνατότητα να ανακοινώνει τις σκέψεις του στους άλλους), όσο και τον εσωτερικό σκοπό της 
(συμβάλλοντας δηλαδή στην τακτοποίηση των σκέψεων). Ωστόσο, το παιδί μέχρι το 7ο έτος της 
ηλικίας του περίπου δεν μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικά τις δύο αυτές λειτουργίες της γλώσσας, 
με συνέπεια να μιλά για τις σκέψεις και τις εμπειρίες του χωρίς να διακρίνει καθαρά τον λόγο που 
απευθύνει στον εαυτό του από τον λόγο που απευθύνει στον συνομιλητή του. Στο γεγονός αυτό 
οφείλεται, σύμφωνα με τον Vygotsky (1993: 56), η εγωκεντρική μορφή της γλώσσας του παιδιού, 
που χαρακτηρίζει αυτή την ηλικία. Από την ηλικία των 7 ετών περίπου, το παιδί κατορθώνει να 
ελέγξει την εξωτερική και εσωτερική λειτουργία της γλώσσας και τότε, η εγωκεντρική γλώσσα μετα-
τρέπεται σε εσωτερική γλώσσα, η οποία αποτελεί το θεμέλιο της λογικής σκέψης: «Οι γλωσσικές 
δομές που οικειοποιείται το παιδί γίνονται βασικές δομές της σκέψης του» (Vygotsky, 1993: 131).
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3. Θεωρία Επεξεργασίας Πληροφοριών

Η θεωρία Επεξεργασίας Πληροφοριών (ΕΠ) αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση 
στην έρευνα για την ανάπτυξη της παιδικής σκέψης. Σύμφωνα με αυτή, τα παιδιά, 
όπως ακριβώς και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έχουν δεδομένες ικανότητες επε-
ξεργασίας πληροφοριών. Καθώς μάλιστα αναπτύσσονται, μαθαίνουν να χρησιμο-
ποιούν όλο και πιο βελτιωμένες τεχνικές, που τους επιτρέπουν να επεξεργάζονται 
τις πληροφορίες αποτελεσματικότερα και να αλλάζουν τις στρατηγικές τους. Εκπρό-
σωποι αυτής της θεωρίας είναι πολλοί, μεταξύ των οποίων οι Atkinson, Shiffrin, 
Gagné, Newell, Simon, Pascual-Leone, Case, Fischer, Miller, Bruner, Turing κ.ά.

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ο παιδικός νους λειτουργεί κατ’ αναλογία με 
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ως ένα σύστημα κωδικοποίησης και επεξεργασί-
ας των πληροφοριών, του οποίου οι δυνατότητες και οι λειτουργίες μπορούν να 
διερευνηθούν και να υπολογιστούν με επιστημονική ακρίβεια και εγκυρότητα. 
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, εν είδει μονάδας κεντρικής επεξεργασίας, ενεργοποιεί 
τις γνωστικές λειτουργίες, την προσοχή, την αντίληψη, τη μνήμη, τη λήψη απο-
φάσεων, τη γλώσσα κ.λπ., αλλά ελέγχει και αντιδράσεις, ανάλογες με τις μονάδες 
εξόδου του Η/Υ, όπως η κατανόηση κειμένων και η λύση προβλημάτων.

Καθοριστική ήταν η πρόταση ότι ο ανθρώπινος νους είναι ένα υπολογιστικό 
όργανο (Turing, 1963), βάσει της οποίας αναπτύχθηκε η ιδέα μιας μηχανής, η οποία 
μπορούσε να εκτελέσει οποιονδήποτε υπολογισμό, εφόσον εκφραστούν με σαφήνεια 
τα βήματα που είναι αναγκαία για την εκτέλεσή του, αν υπάρχει δηλαδή η δυνατότη-
τα της ακριβούς περιγραφής της διαδικασίας της σκέψης. Οι ιδέες αυτές βασίζονται 
στην παραδοχή ότι η σκέψη είναι ουσιαστικά λογικός χειρισμός συμβόλων (Βοσνιά-
δου, 2004: 35). Από τη στιγμή που η μηχανή μπορεί να χειρίζεται σύμβολα και οι 
χειρισμοί προσδιορίζονται ως λογικοί, έχουμε μια μηχανή που σκέφτεται. 

Η διαδικασία επεξεργασίας αρχίζει με εξωτερικές πληροφορίες που μεταφέρονται 
μέσω των αισθητήριων οργάνων στο γνωστικό σύστημα, το οποίο ανταποκρίνεται, 
καθώς έχει υψηλού επιπέδου και καθορισμένες ικανότητες επεξεργασίας πληροφοριών. 

3.1. Αναλογίες μεταξύ της σκέψης του ανθρώπου και της μηχανής

Οι ομοιότητες λειτουργίας υπολογιστή και ανθρώπινης σκέψης συνοψίζονται 
στις εξής θεωρήσεις (Κολιάδης, 2002):
• O ανθρώπινος νους εκλαμβάνεται ως σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών. Ο 

δίσκος του υπολογιστή, στον οποίο αποθηκεύονται και από τον οποίο ανασύ-
ρονται οι πληροφορίες, παραλληλίζεται με τον μνημονικό χώρο στο ανθρώπινο 
μυαλό (βραχύχρονη μνήμη, μακρόχρονη μνήμη) και τις διαδικασίες ελέγχου, τις 
γνωστικές δηλαδή λειτουργίες για τη ροή και την επεξεργασία των πληροφοριών.
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• Oι γνωστικές λειτουργίες είναι δυνατόν να καθοδηγούν τον εγκέφαλο, όπως 
τα προγράμματα του υπολογιστή (software) καθοδηγούν τις ενέργειες του 
κεντρικού επεξεργαστή, χωρίς να σχετίζονται με τα μηχανικά του μέρη. Μεί-
ζονος σημασίας είναι επομένως η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος. 

• Oι νοητικές-συμβολικές αναπαραστάσεις στο μυαλό του ανθρώπου, που απο-
τελούνται από ξεχωριστές ενότητες πληροφοριών, ομοιάζουν με τις δομές 
δεδομένων ενός υπολογιστή. Έτσι, η μάθηση είναι η μεταβίβαση αυτών των 
συμβόλων, συνήθως σε λεκτική μορφή. Τα διαδοχικά στάδια μάθησης των 
πληροφοριών βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους, ενώ η επεξεργασία 
των πληροφοριών κατανέμεται σε ενότητες οι οποίες είναι δυνατόν να υφί-
στανται ταυτόχρονη επεξεργασία.

3.2. Δομή του συστήματος

Τα βασικά δομικά μέρη του συστήματος είναι η Αισθητηριακή καταγραφή (Sensory 
Register), η Βραχύχρονη μνήμη (Short-Term Memory) και η Μακρόχρονη μνήμη 
(Long-Term Memory). Η ποσότητα των πληροφοριών που μπορούν να επεξεργα-
στούν αυτά τα μέρη ποικίλλει, όπως και ο τρόπος και ο χρόνος κωδικοποίησης.

Η επιλογή των ερεθισμάτων που θα συγκρατηθούν στο πρώτο αυτό τμήμα 
του μοντέλου επεξεργασίας πληροφοριών, ώστε να υποστούν μεγαλύτερη επε-
ξεργασία στη συνέχεια, καθορίζεται από δύο βασικές διαδικασίες ελέγχου: την 
αντίληψη και την προσοχή, σύμφωνα με την οποία το άτομο προσανατολίζεται 
επιλεκτικά σε ειδικά ερεθίσματα, σε συσχετισμό με τις υπάρχουσες πληροφορίες, 
επηρεάζεται από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες και επομένως μπο-
ρεί να εξασκηθεί (Κολιάδης, 1997b).

Τα ερεθίσματα που επιλέγονται από την αισθητηριακή συγκράτηση για πε-
ραιτέρω επεξεργασία, αφού κωδικοποιηθούν, εισέρχονται στο τμήμα της βραχύ-
χρονης μνήμης12, μέρος της οποίας είναι και η μνήμη εργασίας, που θεωρείται το 
κέντρο της συνείδησης. Στην ενεργό αυτή μνήμη εκτελούνται διαδικασίες, όπως 
η προσπάθεια να θυμηθούμε, να φανταστούμε ή να σκεφτούμε συνειδητά, ώστε 
στη συνέχεια να ρυθμίσουμε τη συμπεριφορά ή τη διάθεσή μας, να επιλύσουμε 
ένα πρόβλημα ή να κατανοήσουμε κάποιο κείμενο.

Το τελευταίο μέρος του συστήματος ΕΠ είναι η μακρόχρονη μνήμη, η 
οποία αποθηκεύει και καταχωρίζει απεριόριστο αριθμό πληροφοριών και για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει ο τρόπος με τον οποίο 
οργανώνονται αυτές οι πληροφορίες και συνδέονται νοηματικά με τις ήδη 
αρχειοθετημένες.

12. Η οποία έχει τη δυνατότητα να συγκρατεί μόνο επτά ± 2 ενότητες πληροφοριών και για ένα 
σύντομο διάστημα, που κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 δευτερολέπτων.
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Τα δομικά χαρακτηριστικά του συστήματος μνήμης είναι δυνατό να παρα-
σταθούν σχηματικά ως εξής (Atkinson & Shiffrin, 1968, σ. 93):

Απώλεια αισθητηριακής 
καταγραφής

Απώλεια βραχύχρονης 
μνήμης

Φθορά, παρεμβολή 
και απώλεια ισχύος 

μακρόχρονης μνήμης

Είσοδος εξωτερικών πληροφοριών

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Οπτική

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΗ ΜΝΗΜΗ

Ακουστική 
Λεκτική
Γλωσσική

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΜΝΗΜΗ

Ακουστική 
Λεκτική
Γλωσσική

Οπτική κ.λπ. ............ Παροδική

Σχήμα 2

Με την ολοκλήρωση των πιο πάνω λειτουργιών, έχουμε τα εξερχόμενα απο-
τελέσματα υπό τη μορφή απάντησης ή παραγωγής έργου. Οι γνώσεις νοημα-
τοδοτούνται, καθώς αποτελούν όρο για περαιτέρω μάθηση, ενώ αποκτούν δομή 
μέσα στην οποία υπάρχουν μεταξύ τους συσχετισμοί. Σε αυτό το πλαίσιο, η μά-
θηση αντιμετωπίζεται ως ενεργητικός μετασχηματισμός των νεοεισερχόμενων 
πληροφοριών και ορισμένων γνώσεων που είχαν αποκτηθεί προγενέστερα, «μία 
διαδικασία πρόσκτησης γενικών γνώσεων (βασικών εννοιών) μέσω επεξεργα-
σίας επιμέρους ειδικών προβλημάτων, οι οποίες θα επιτρέψουν στους μαθητές 
ως δομημένα πλαίσια (κατηγορίες, έννοιες, αρχές, κανόνες) να λύσουν περαιτέ-
ρω προβλήματα ή, αναδιοργανώνοντας τις γενικές γνώσεις, να τις εφαρμόζουν 
σε νέες καταστάσεις» (Bruner, 1970: 72).

Η θεωρία Επεξεργασίας Πληροφοριών, από εξελικτική άποψη, δανείζεται (Πόρ-
ποδας, 1996: 166 κ.ε.) αρκετά στοιχεία της θεωρίας του Piaget: αφενός, χρησιμο-
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ποιώντας την έννοια του γνωστικού σχήματος, αποδίδει την αυξανόμενη με την 
πάροδο της ηλικίας νοητική ικανότητα στην επέκταση τόσο του νοητικού χώρου 
(mental space)13 όσο και της εργαζόμενης μνήμης του ατόμου, αφετέρου, η δεξιότη-
τα, το εύρος της οποίας είναι ανάλογο με την ωρίμανση του εγκεφάλου και το είδος 
του μαθησιακού περιβάλλοντος στο οποίο εκτίθεται το εξελισσόμενο άτομο, θεωρεί-
ται και πάλι ως ένα σχήμα, το οποίο εφαρμόζεται σε ένα συγκεκριμένο έργο. Τέλος, 
οι γνωστικές διαδικασίες παίζουν διαμορφωτικό ρόλο στη συμπεριφορά, καθώς ο 
άνθρωπος δεν είναι παθητικός δέκτης των ερεθισμάτων, αλλά αντιδρά ενεργητικά 
στην πρόσκτηση, κωδικοποίηση και επεξεργασία των πληροφοριών. 

Στο παρακάτω σχήμα (Πόρποδας, 1996: 168), επιχειρείται μια απεικόνιση της 
συνισταμένης των κυριότερων θεωρητικών τάσεων για τη λειτουργία της μνήμης.
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Διαδικασίες ελέγχου

Λήθη Λήθη
Ανάκληση

Ανάσυρση

Λήθη

Μακροπρόθεσμη 
μνήμη

Βραχυπρόθεσμη 
μνήμη 
Μνήμη 

Εργασίας

Εσ

ωτερική επανάληψη

Σχήμα 3

4. Συμπεράσματα – Παρατηρήσεις

O Piaget και ο Vygotsky γεννήθηκαν το ίδιο έτος (1896), κινούμενοι επίσης προς 
το ίδιο επίκεντρο. Βαδίζοντας όμως από διαφορετικά μονοπάτια, δεν έδωσαν 
έμφαση στους ίδιους τομείς της ανάπτυξης της σκέψης και με την ίδια ένταση, 
χωρίς αυτό να σημαίνει, όπως άλλωστε έχει υποστηριχθεί (Feldman & Fowler, 
1997), ότι οι θεωρίες τους διαφέρουν ριζικά.

13. Συντελείται με την ωρίμανση του εγκεφάλου, τη μακρόχρονη άσκηση ανάπτυξης και χρήσης 
γνωστικών στρατηγικών και τη διαμόρφωση εννοιολογικών δικτύων και διασυνδέσεων που καθι-
στούν το άτομο ικανό για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων, ικανότητα που επίσης εξαρτάται και 
από τον αριθμό των μονάδων πληροφοριών που μπορούν να συγκρατηθούν από έναν κατάλογο σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
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Τόσο ο Piaget όσο και ο Vygotsky θεώρησαν τη γνώση ως προσαρμογή και 
ατομική δόμηση. Αντιμετώπισαν και οι δύο το παιδί που μαθαίνει ως ενεργητικό 
ον, αν και διαφώνησαν ως προς τη διαδικασία της δόμησης της γνώσης αυτής.

Συμφώνησαν ότι η μάθηση και η ανάπτυξη δεν είναι αυτόματες, αλλά επη-
ρεάζονται από κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες. Η μάθηση δεν είναι 
μια απολύτως μοναχική διαδικασία για τον Piaget. Η ανάπτυξη της γνώσης δεν 
αποτελεί μονόδρομο από το εσωτερικό προς το εξωτερικό για τον Piaget, ούτε 
κατευθύνεται μόνο και μόνο από έξω προς τα μέσα για τον Vygotsky. 

Οι απόψεις τους συνδυάζονται, δεν ταυτίζονται όμως στον τρόπο που εννοούν 
ορισμένους μηχανισμούς νοητικής ανάπτυξης. Για τον Piaget, η ενεργητική μάθη-
ση είναι ένα φυσιολογικό γεγονός που λαμβάνει χώρα σε ένα φυσικό περιβάλλον. 
Για τον Vygotsky, αποτελεί μια πλούσια και πολυσήμαντη ανθρώπινη ενέργεια, 
προερχόμενη και απευθυνόμενη, από και προς, την ιστορία και την κοινωνία.

Ο ρόλος του ατόμου κατέχει δεσπόζουσα θέση και στη θεωρία του Vygotsky, 
αλλά είναι ένας ρόλος ποιοτικά διαφοροποιημένος και άμεσα συνδεδεμένος με 
την υποστήριξη και την καθοδήγηση από τους «άλλους».

Η θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών, από την άλλη, επιχειρώντας να εξη-
γήσει τους μηχανισμούς ανάπτυξης της παιδικής σκέψης, των αντιδράσεων 
και των δικτύων του εγκεφάλου που αλληλεπιδρούν προκειμένου να εξαχθούν 
συμπεράσματα και να ληφθούν αποφάσεις, εξομοιώνει την ανθρώπινη σκέψη 
με τη σκέψη μιας υπολογιστικής μηχανής, χωρίς ωστόσο να αγνοεί τις θεω-
ρήσεις που προηγήθηκαν, σε ένα βαθμό, μάλιστα, καθοδηγείται από αυτές. 
Εστιάζοντας περισσότερο σε ποσοτικά δεδομένα, αντιμετωπίζει τη γνωστική 
διαδικασία ως μια σειρά αλληλεξαρτώμενων παραγόντων, που εξαρτώνται 
ωστόσο και από το επίπεδο ωρίμανσης και από τα βιώματα και την εμπειρία 
του παιδιού.

Ειδικότερα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι:
• Η εξέλιξη-ωρίμανση θεωρείται από τον Piaget ως προϋπόθεση για τη μάθηση, 

όχι όμως ως αποτέλεσμα αυτής.
• Η θέση του Piaget για την εξέλιξη του εγωκεντρικού λόγου του παιδιού δια-

φέρει από τη θέση του Vygotsky. Ο Piaget θεωρεί πως ο εγωκεντρικός λόγος 
υποχωρεί και δίνει τη θέση του στον επικοινωνιακό λόγο. Αντίθετα, ο Vygotsky 
ισχυρίζεται ότι ο εγωκεντρισμός δεν εξαλείφεται, αλλά μετατρέπεται στον ενή-
λικο σε «εσωτερικό λόγο», που λειτουργεί όπως η εγωκεντρική ομιλία του 
παιδιού κι έχει τα ίδια δομικά χαρακτηριστικά.

• Διαφορά εντοπίζεται στην αποδοχή της σπουδαιότητας του ρόλου των κοινω-
νικών και πολιτισμικών παραγόντων στην οικοδόμηση της γνώσης. Piaget: 
Οι γνωστικές δομές παρέχουν τη βάση για τη διανοητική ανάπτυξη, οι κοι-
νωνικοί παράγοντες συμβάλλουν, αλλά δεν είναι τόσο κρίσιμοι. Vygotsky: Η 
γνώση προκύπτει αρχικά σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, προτού ενσωματωθεί 
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στις γνωστικές δομές του ατόμου, γι’ αυτό και σημαντική είναι η επιρροή της 
κουλτούρας στην ανάπτυξη της σκέψης (Glassman, 1995).

• Το συμβολικό παιχνίδι αποτελεί για τον Vygotsky μια κοινωνική δραστηρι-
ότητα και στοχεύει στην επικοινωνία, στη συνεργασία και στην κατανόηση 
του περιβάλλοντος κόσμου, ενώ για τον Piaget θεωρείται ως μια βιολογική 
λειτουργία (Kamii & DeVries, 1979: 25 κ.ε.) και αποτελεί μάλλον ατομική δρα-
στηριότητα (Berk & Winsler, 1995), πρωταρχικής ωστόσο σημασίας (Piaget, 
1999b: 167· Rambert, 1958:65).

• Τόσο η λήψη όσο και η παραγωγή της γλώσσας εδράζονται, σύμφωνα με 
τον Vygotsky, στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν μεταξύ του 
παιδιού και των ενηλίκων. Πρακτικά, κάθε είδους παιδική επικοινωνία, ακό-
μη και η βρεφική, ερμηνεύεται ως κοινωνική (Bodrova & Leong, 1996: 97). 
Η ερμηνεία αυτή διαφέρει από εκείνη του Piaget, που πίστευε ότι η γλώσσα 
ανακλά το τρέχον πνευματικό επίπεδο του παιδιού και βασίζεται στα σχήματα 
και τις εσωτερικές αναπαραστάσεις.

• Σύμφωνα με τον Piaget, η ανάπτυξη της σκέψης αποτελεί αναγκαία προϋπό-
θεση για την εκμάθηση της γλώσσας (Νατσιοπούλου, 1996: 17). Ο Vygotsky 
θεωρεί ότι η γλώσσα του παιδιού συνδέεται μεν με τις πράξεις του, ελέγχει 
ωστόσο τη συμπεριφορά του και κατευθύνει τη σκέψη του.

• Σύμφωνα με τη θεωρία της ΕΠ, η γλώσσα δεν αποτελεί τεχνική για την ανά-
πτυξη της σκέψης, αλλά –και σε συμφωνία με τον Piaget– έκφραση της σκέ-
ψης (output).

• Η στατική φύση των σταδίων ανάπτυξης στη θεωρία του Piaget επικρίθηκε, 
επειδή δίνει τη λανθασμένη εντύπωση ότι η ανάπτυξη δεν συμβαίνει ομαλά, 
αλλά περνάει μέσα από μια σειρά ξαφνικών αλλαγών και επίσης δεν προσδι-
ορίζει το τέλος της όλης διαδικασίας (Brown & Desforges, 1979: 164).

• Η θεωρία ΕΠ βρίσκεται επί τα ίχνη του Piaget, όταν στρέφει κυρίως το ενδιαφέρον 
στο πώς δομείται η γνώση. Ο Piaget μιλά για συμβολικές δομές που αναπτύσ-
σονται με τις διαδικασίες της αφομοίωσης και της προσαρμογής. Η θεωρία ΕΠ 
κάνει λόγο για λειτουργικές διαδικασίες της μνήμης με χρήση συμβόλων, κοινές 
για όλα τα φυσιολογικά άτομα με την ίδια σειρά και τους ίδιους περίπου ρυθμούς.

• Φαίνεται πως η θεωρία ΕΠ συμμερίζεται τις βασικές αρχές και των δύο θεωρι-
ών (Piaget – Vygotsky), ταυτόχρονα όμως παρέχει ένα πληρέστερο πλαίσιο για 
την εκτίμηση της γνωστικής λειτουργίας, δίνοντας έμφαση στους ενδογενείς 
γνωστικούς παράγοντες περισσότερο και κυρίως στις επιμέρους λειτουργίες 
που υπεισέρχονται στη διαδικασία της μάθησης, στη μνήμη, στην αντίληψη, 
στις στρατηγικές οργάνωσης πληροφοριών.

• Οι σχέσεις των παιδιών με τους ενηλίκους θεωρούνται από τον Piaget ως 
εκ φύσεως ασύμμετρες, λόγω της διαφοράς στη δύναμη και στην κοινωνική 
θέση. Επιπροσθέτως, το παιδί προσπαθεί μόνο του να καταλάβει τον κόσμο, 
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ακριβώς όπως πράττει κάθε οργανισμός που πρέπει να προσαρμοστεί ενεργά 
στο περιβάλλον του. Για τον Vygotsky, τα παιδιά αναπτύσσουν πολύπλοκες 
γνωστικές ικανότητες, επειδή οι ενήλικες προσφέρονται ως δάσκαλοι ή πρό-
τυπα για να τα καθοδηγήσουν. Η γνωστική βελτίωση του παιδιού εξαρτάται 
άμεσα από την υποστήριξη και την καθοδήγηση που θα έρθει από τον «άλλο».14

• Η θεωρία του Piaget παρέχει μια περιγραφική δομή της νοητικής αναδόμησης, 
όχι όμως και ικανοποιητικά μέσα για να γίνουν προβλέψεις δομικών αλλα-
γών. Η θεωρία ΕΠ ερευνά και φαίνεται να προσπαθεί να δώσει απάντηση και 
σε αυτό το ζήτημα. Ο υπολογιστής όμως, αν και έχει τη δυνατότητα πλήρους 
διαγραφής όλων των πληροφοριών από τη μνήμη του και αποθήκευσης νέων 
στοιχείων και προγραμμάτων, δεν μπορεί να εξηγήσει τον ρόλο που διαδρα-
ματίζει το περιβάλλον, δεν ασθενεί και δεν συγκινείται.

Η θεωρία ΕΠ, όπως και η θεωρία του Piaget, αναγνωρίζει στο υποκείμενο ρόλο 
ενεργητικό, καθώς σχηματίζει υποθέσεις τις οποίες μπορεί να αναθεωρεί. Η θέση 
επίσης της θεωρίας ΕΠ, ότι το γνωστικό σύστημα μπορεί να θέτει περιορισμούς 
στην επεξεργασία των εξωτερικών ερεθισμάτων, σχετίζεται με το όριο των δυνα-
τοτήτων κατανόησης στα στάδια ανάπτυξης του Piaget. Βέβαια, υπάρχει κάποιο 
ανώτερο όριο των δυνατοτήτων επεξεργασίας πληροφοριών και διαμόρφωσης 
σχημάτων. Ενδιαφέρον είναι όμως ότι στη θεωρία ΕΠ δεν υπάρχει ομοιογένεια 
στις ικανότητες των παιδιών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός έργου, 
αλλά η δυνατότητα αυτή ποικίλλει ανάλογα με τις προηγούμενες αποκτηθείσες 
δεξιότητες και την καθοδήγηση που έχει λάβει το παιδί, ώστε να τις συνδυάσει 
και να τις μετασχηματίσει σε αρχές γενικής ισχύος και συνδέεται άμεσα με τη 
μνήμη. Στο σημείο αυτό έρχεται στο προσκήνιο ο Vygotsky (1993: 251-252): «Η 
διανοητική εξέλιξη του παιδιού μάς διδάσκει ότι το πρώτο στάδιο της εξέλιξης 
της συνείδησης, που διακρίνεται από την έλλειψη διαφοροποίησης των μεμο-
νωμένων λειτουργιών, το ακολουθούν δύο άλλα –η πρώιμη παιδική ηλικία και 
η προσχολική– από τα οποία στο πρώτο διαφοροποιείται η αισθητήρια αντίληψη 
και ανοίγει τον δρόμο της εξέλιξης».

Παρά τις διαφορές στους στόχους και τον σκοπό, στον τρόπο της ανάλυσης 
και στο κοινωνικό περίγραμμα, και ο Piaget και ο Vygotsky έφτασαν σε ένα 
παρόμοιο συμπέρασμα: η γνώση κατασκευάζεται μέσω ενός ιδιαίτερου υλικού 
και κοινωνικού πλαισίου. Υποστηρικτές, από την άλλη, της ΕΠ θεωρούν ότι τα 
παιδιά είναι ικανά για σύνθετες νοητικές διεργασίες σε πολύ μικρή ηλικία, ενώ 

14. Ως προς τη φύση των μαθησιακών δυσκολιών πάντως, η σύγχρονη προσέγγιση εναρμονίζεται 
με τις αντιλήψεις του Piaget, αφού ελαχιστοποιεί τον ρόλο των εξωγενών παραγόντων για τη γνω-
στική ανάπτυξη του παιδιού (Donaldson, 1991: 173-195). Η άποψη επίσης ότι η σύντομη φοίτηση 
των παιδιών σε εκπαιδευτικά προγράμματα μπορεί να αλλάξει τον τρόπο σκέψης τους θεωρείται, 
με βάση τη σύγχρονη έρευνα, υπεραισιόδοξη (Goosens, 2016).
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οι γνωστικές στρατηγικές τους διευρύνονται, συστηματοποιούνται και τελειο-
ποιούνται καθώς αυτά μεγαλώνουν. Η συνδυαστική χρήση των τριών θεωριών 
δεν μπορεί παρά να φωτίσει περισσότερο τη σημασία της παιδικής ηλικίας, τη 
δομή της παιδικής σκέψης, τους νόμους που διέπουν την εξέλιξή της και τους 
μηχανισμούς της κοινωνικής παιδικής ζωής.
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