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• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε 

άδειες χρήσης Creative Commons.  

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που 

υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, 

η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.  

Άδειες Χρήσης 
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• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα 
πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο 
τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους. 

Χρηματοδότηση 



Θεωρίες ανθρώπινης ανάπτυξης 

 

Ανάπτυξη = αναφέρεται 

στο πως αναπτύσσονται προσαρμόζονται & 

αλλάζουν οι άνθρωποι στην πορεία της ζωής, 

μέσω της σωματικής ανάπτυξης, της ανάπτυξης 

της προσωπικότητας, της κοινωνικο - 

συναισθηματικής ανάπτυξης αλλά και της 

γνωστικής & γλωσσικής ανάπτυξης 



Πτυχές της ανάπτυξης 

---τα παιδιά δεν είναι μικρογραφίες ενηλίκων –
σκέφτονται διαφορετικά, βλέπουν τον κόσμο 
διαφορετικά – ζουν με διαφορετικές αρχές 
συμπεριφοράς & ηθικής από εκείνες των 
ενηλίκων--- 

Π.χ. 

Ο κύριος Χ στην Α’ δημοτικού θέλει να μάθει στα  
παιδάκια να σηκώνουν το χέρι τους όταν θέλουν 
να μιλήσουν – μπαίνοντας στην τάξη σηκώνει το 
δεξί χέρι & ζητάει από τα παιδιά να σηκώσουν το 
δεξί τους χέρι - ως δια μαγείας όλοι σήκωσαν το 
αριστερό τους χέρι 



Πτυχές της ανάπτυξης 

Η κυρία Υ θέλοντας η τάξη της (Δ’ δημοτικού) να 
ακολουθεί τους κανόνες & να μην είναι αμελής 
κατά την παράδοση των εργασιών – είπε στα 
παιδιά ότι προϋπόθεση να πάνε εκδρομή αυτή 
την εβδομάδα θα ήταν η ολοκλήρωση των 
εργασιών τους (ηθική ανάπτυξη δεν μετράει τις ελαφρυντικές περιπτώσεις) 

---- 

η μαθήτρια Χ λόγου ενδο-οικογενειακών 
προβλημάτων (αρρώστια του πατέρας της –

εισαγωγή στο νοσοκομείο) δεν μπόρεσε να είναι 
συνεπής στις υποχρεώσεις της – η κυρία Υ είπε 
ότι θα έκανε εξαίρεση αλλά τα παιδιά είπαν ότι οι 

κανόνες είναι κανόνες - 



Πτυχές της ανάπτυξης 

Ο κύριος Χ διαπίστωσε ότι ο μαθητής Υ της Α’ 
γυμνασίου έγραψε ένα πολύ ωραίο ποίημα –

αποφάσισε λοιπόν να διαβάσει το ποίημα σε όλη 
την τάξη – πολλοί συμμαθητές αρχίζουν και 
κρυφογελάνε – ο μαθητής Υ κοκκινίζει με 

αποτέλεσμα όταν μετά από μερικές ημέρες η 
κυρία Χ του προτείνει να συμμετέχει σε ένα 

διαγωνισμό ο Υ αρνείται 

---μπορεί ο κύριος Χ να ήθελε να προβάλει το 
επίτευγμα του μαθητή Υ δίνοντας τον ρόλο του 

ευνοούμενου μαθητής αλλά στον ρόλο αυτό 
εναντιώνονται πολλοί έφηβοι--- 



Αντιπαράθεση φύσης – ανατροφής 

Αντιπαράθεση φύσης – ανατροφής  

---η ανάπτυξη είναι προκαθορισμένη κατά την 
γέννηση από την κληρονομικότητα & από τους 
βιολογικούς παράγοντες ή επηρεάζεται από την 
εμπειρία & άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες 
(Berk 2001, Elkind 1994, Fabes & Martin 2000)  

---η φύση -&- η ανατροφή επιδρούν συνδυαστικά 
στην ανάπτυξη με τους βιολογικούς παράγοντες 

να παίζουν ισχυρότερο ρόλο σε κάποιες 
πλευρές όπως σωματική ανάπτυξη & τους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες να υπερισχύουν 
σε άλλες όπως η ηθική ανάπτυξη--- 



Θεωρίες συνέχειας & ασυνέχειας 

 

--- Θεωρία συνεχούς ανάπτυξης = βασισμένη 

στην πεποίθηση ότι η ανθρώπινη ανάπτυξη 

προχωρά ομαλά και βαθμιαία από την βρεφική 

ως την ενηλικίωση--- 

 

-ομαλή ανάπτυξη δεξιοτήτων & παροχή 

εμπειριών από τους γονείς & το περιβάλλον- 



Θεωρίες συνέχειας & ασυνέχειας 

--- Θεωρίες ασυνεχούς ανάπτυξης =  

που περιγράφουν την ανθρώπινη ανάπτυξη ως 

διερχόμενη μέσω μιας σταθερής αλληλουχίας 

διακριτών, προβλέψιμων σταδίων που 

ελέγχονται από εγγενείς παράγοντες---(Piaget-

Vygotsky-Erikson-Kohlberg = θεωρητικοί σταδίων 

–περιγραφή διακριτών σταδίων στην ανάπτυξη) 

 



Θεωρίες ασυνεχούς ανάπτυξης 

-οι ικανότητες που κατακτούν τα παιδιά σε κάθε 

διαδοχικό στάδιο δεν είναι οι ίδιες με τις 

προηγούμενες αλλά μεγαλύτερες 
 

–σε κάθε στάδιο τα παιδιά αναπτύσσουν ποιοτικά 

διαφορετικές αντιλήψεις, ικανότητες & 

πεποιθήσεις – η παράλειψη κάθε σταδίου είναι 

αδύνατη, ωστόσο οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή 

το παιδί μπορεί και επιδεικνύει χαρακτηριστικές 

συμπεριφορές από περισσότερα από ένα στάδιο 

(Zingler & Gilman 1998) 

 



Γνωστική ανάπτυξη Piaget  
Piaget εξέτασε τόσο το γιατί όσο & το πώς 
αλλάζουν οι νοητικές ικανότητες με την πάροδο 
του χρόνου 

 

Η ανάπτυξη εξαρτάται από το πώς το ίδιο το παιδί 
χειρίζεται & αλληλεπιδρά με το περιβάλλον 

 

Η γνώση προέρχεται από την δράση 

(Langer & Killen, 1998 – Wadsworth 1996) 

 

Η νόηση – οι γνωστικές ικανότητες εξελίσσονται 
μέσα από 4 –τέσσερα στάδια 



Γνωστική ανάπτυξη Piaget 

Σχήματα = νοητικά πρότυπα που καθοδηγούν 

την συμπεριφορά 

-τα παιδιά έχουν έμφυτη την τάση να 

αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον – οι τρόποι 

οργάνωσης & επεξεργασίας πληροφοριών 

ονομάζονται γνωστικές δομές- 

-τα πρότυπα συμπεριφοράς ή σκέψης τα 

‘σχήματα’ χρησιμοποιούνται από τα παιδιά & τους 

ενηλίκους για τον χειρισμό των αντικειμένων στον 

κόσμο αλλά και για να ανακαλύψουν τον κόσμο & 

να δράσουν μέσα από αυτόν - 



Γνωστική ανάπτυξη Piaget 

Π.χ. 

Τα βρέφη ανακαλύπτουν ότι ένα πράγμα που 

μπορείς να κάνεις με τα αντικείμενα είναι να τα 

χτυπάς –τα μωρά μαθαίνουν για τα αντικείμενα 

δαγκώνοντας τα, πιπιλίζοντας τα, πετώντας τα 
 

---αφομοίωση & συμμόρφωση--- 

 

 

προσαρμογή 



Γνωστική ανάπτυξη Piaget 

Προσαρμογή = η διαδικασία κατάλληλης τροποποίησης 

των γνωστικών σχημάτων σε ανταπόκριση με το 

περιβάλλον μέσω συμμόρφωσης & αφομοίωσης 
 

Αφομοίωση =κατανόηση νέων εμπειριών με βάση τα 

υπάρχοντα σχήματα 
 

Π.χ. μωρά – νέα αντικείμενα μέσω δαγκώματος ή 

       χτυπήματος 

       Μαθητής λυκείου –σχήμα μελέτης-σημείωση 

       πληροφοριών σε καρτέλες – απομνημόνευση 

       εφαρμογή στα μάθημα των οικονομικών με  

       δύσκολες ορολογίες 



Γνωστική ανάπτυξη Piaget 

Συμμόρφωση =τροποποίηση υπαρχόντων 

σχημάτων για να ενσωματωθούν νέες 

καταστάσεις 

Π.χ. μωρό χτυπάει το αυγό & μαθητής λυκείου έρχεται 

αντιμέτωπος με την μη επιτυχή εφαρμογή της 

στρατηγικής – εφαρμογή απομνημόνευσης 
 

Έως την τροποποίηση των υπαρχόντων 

σχημάτων προκύπτει κατάσταση ανισορροπίας 

δηλ. έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα σε αυτό που το 

άτομο έχει κατανοήσει και σε αυτό που συναντά 



Γνωστική ανάπτυξη Piaget 

 

Εξισορρόπηση =διαδικασία αποκατάστασης της 

ισορροπίας μεταξύ τρέχουσας αντίληψης & νέων 

εμπειριών  

 

Νοοκατασκευαστική προσέγγιση = θεώρηση 

γνωστικής ανάπτυξης που δίνει έμφαση στον 

ενεργητικό ρόλο των μαθητών στη δόμηση της 

δικής τους κατανόησης της πραγματικότητας 



Γνωστική ανάπτυξη Piaget 

Piaget = τα παιδιά περνούν τα στάδια με την 

σειρά & κανένα παιδί δεν μπορεί να υπερπηδήσει 

κάποιο στάδιο παρα το γεγονός ότι διαφορετικά 

παιδιά διέρχονται από αυτά τα στάδια με 

διαφορετικό ρυθμό (Ribaupierre & Rieben 1995) 

 

Αισθησιοκινητικό στάδιο =  

      από γέννηση 0 έως την ηλικία των δύο ετών 

Στην διάρκεια του οποίου τα βρέφη μαθαίνουν το 
περιβάλλον τους χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις 
& τις κινητικές τους δεξιότητες 

 



Αισθησιοκινητικό στάδιο 

---αντανακλαστικά = είναι εγγενείς αυτόματες 

αντιδράσεις σε ερεθίσματα π.χ. άγγιγμα με το 

δάχτυλο μας οδηγεί σε πιπίλισμα--- 
 

Τα βρέφη χρησιμοποιούν αυτά τα αντανακλαστικά 

για να παράγουν σκόπιμα & ενδιαφέροντα 

πρότυπα συμπεριφοράς 
 

Η μάθηση τελείται αρχικά κατά τύχη & έπειτα 

μέσω πιο σκόπιμων προσπαθειών δοκιμής & 

πλάνης 



Αισθησιοκινητικό στάδιο 
 

---μέχρι το τέλος του αισθησιοκινητικού σταδίου 

τα παιδιά έχουν προοδεύσει από την πρώιμη 

προσέγγιση δοκιμής και πλάνης σε μια πιο 

σκόπιμη προσέγγιση στην επίλυση 

προβλημάτων--- 

 

---για πρώτη φορά αναπαρραστούν νοερά 

αντικείμενα & γεγονότα – αυτό ονομάζεται σκέψη- 



Αισθησιοκινητικό στάδιο 

---μονιμότητα αντικειμένου = τα παιδιά 

μαθαίνουν ότι τα αντικείμενα διατηρούν την 

φυσική τους υπόσταση & συνεχίζουν να 

υπάρχουν ακόμα και όταν τα ίδια δεν είναι 

παρόντα--- 

 

---μόλις συνειδητοποιήσουν αυτό (ηλικία 2 ετών) 

είναι σε θέση να μεταχειρίζονται σύμβολα για να 

τα αναπαριστούν στο νου τους ώστε να μπορούν 

να σκέφτονται σχετικά με αυτά--- 



Προλογικό στάδιο 2 έως 7 ετών 

---στην διάρκεια αυτού του σταδίου η γλώσσα & 

οι έννοιες αναπτύσσονται με ταχύτατο ρυθμό--- 

-εντούτοις η σκέψη του παραμένει εκπληκτικά 

πρωτόγονη- 

-δεν κατανοούν την αρχή της διατήρησης- 

Π.χ. ένα αδειάσουμε γάλα από ένα ψηλό δοχείο 

σε ένα δοχείο ρηχό και πλατύ το παιδί πιστεύει 

ακράδαντα ότι το ψηλό δοχείο περιέχει 

περισσότερο γάλα –εστιάζει σε μία διάσταση –

ύψος του δοχείου και αγνοεί όλες τις άλλες 

Ένα σάντουιτς στα 4 είναι > από το ολόκληρο 



Προλογικό στάδιο 2 έως 7 ετών 

Διατήρηση = η ιδέα ότι ορισμένες ιδιότητες ενός 

αντικειμένου (όπως το βάρος) παραμένουν 

ανεξάρτητα από αλλαγές σε άλλες ιδιότητες (-) 

 

Επικέντρωση = απόδοση προσοχής σε μία μόνο 

διάσταση ενός αντικειμένου ή κατάστασης 

 

Αντιστρεψιμότητα = η ικανότητα κάποιου να 

εκτελεί μια νοητική διεργασία και στην συνέχεια 

να αντιστρέφει τη σκέψη του για να επιστρέψει 

στο σημείο εκκίνησης (-) 



Προλογικό στάδιο 2 έως 7 ετών 

Π.χ. εστίασης σε μία κατάσταση 

 

-νήπια εστιάζουν στην αρχική κατάσταση του 

γάλατος & όχι στην τελική – είναι σαν να βλέπει το 

παιδί μία σειρά παγωμένων εικόνων & όχι την 

ταινία που βλέπει ένας ενήλικας – δείτε το γάλα 

αρχικά και μετά κλείστε τα μάτια κατά την διάρκεια 

του αδειάσματος και δείτε το στην τελική 

κατάσταση- 



Προλογικό στάδιο 2 έως 7 ετών 

Π.χ. έλλειψης αντιστρεψιμότητας 

7+5=12       12-7=5  

Π.χ. 

Χ πόσα αγόρια έχετε στον παιδικό? 

Χ=8 οκτώ 

Πόσα κορίτσια έχετε? 

Χ= 5 πέντε 

Υπάρχουν περισσότερα αγόρια από κορίτσια? 

Χ= περισσότερα αγόρια 

Υπάρχουν περισσότερα αγόρια από παιδιά? 

Χ= περισσότερα αγόρια 



Προλογικό στάδιο από 2 έως 7 ετών 

Εγωκεντρική σκέψη =τα παιδιά στο στάδιο αυτό 
πιστεύουν ότι όλοι βλέπουν τον κόσμο όπως 

ακριβώς εκείνοι 

 

Π.χ. Piaget & Inhelder 1956 
 
Έβαλαν παιδιά  6-7 να καθίσουν από την πλευρά 
μιας αναπαράστασης τριών βουνών & τους 
ζήτησαν να περιγράψουν πως φαινόταν η εικόνα 
σε μία κούκλα καθισμένη στην απέναντι πλευρά 

Γιατί έχει ο κτηνοτρόφος αγελάδες = 2 ετών 
απαντά για να τις βλέπω εγώ, 4 ετών απαντά για 
να παίζει μαζί τους 



Συγκεκριμένη λογική σκέψη (7-έως 11 χρονών) 

---στο στάδιο αυτό τα παιδιά αναπτύσσουν την 
ικανότητα λογικής σκέψης & κατανόησης της 
διατήρησης αλλά χρησιμοποιούν αυτές τις 
δεξιότητες μόνο για να χειριστούν οικείες 

καταστάσεις--- 
------------------------------------------- 

-είναι καθηλωμένα στον αντιληπτό κόσμο και 
δυσκολεύονται στην αφαιρετική σκέψη –η λύση 
στα προβλήματα χαρακτηρίζεται από 
προσκόλληση στην ύλη, έμφαση στην 
πραγματικότητα & πρακτικό προσανατολισμό 
εστιάζουν επίμονα στην αντιληπτή εξαγόμενη 
πραγματικότητα- 



Συγκεκριμένη λογική σκέψη (7-έως 11 χρονών) 

---έχουν αποκτήσει την έννοια της 
αντιστρεψιμότητας--- 

---αντιδρά στην εξαγόμενη πραγματικότητα –
νόημα ερεθισμάτων στο πλαίσιο αναφοράς 
σχετικών πληροφοριών = ο Flavell (1986) παιδιά 
έδειξε κόκκινο αυτοκίνητο μετά το σκέπασε & με ένα 
φίλτρο που το έκανε μαύρο – απάντηση το αυτοκίνητο 
παραμένει κόκκινο – συνάγουν συμπέρασμα πίσω από 
αυτό που βλέπουν 

---σειροθέτηση = κατάταξη αντικειμένων σε 
διαδοχική σειρά με βάση μία διάσταση όπως το 
μέγεθος, το βάρος, ή ο όγκος--- 



Συγκεκριμένη λογική σκέψη (7-έως 11 χρονών) 

---μεταβατικότητα = η νοερή ικανότητα να βάζω 

σε σειρά τα αντικείμενα και να τα συγκρίνω  

Π.χ. ο Χ είναι ψηλότερος από τον Ψ και ο Ψ είναι 

ψηλότερος από τον Υ άρα ο Χ είναι ψηλότερος από τον Υ 
 

---απόκτηση της αντιστροφής = το +Α έχει 

αντίστροφο του το –Α--- 

 

---αμοιβαιότητα = το Α<Β είναι ισοδύναμο του Β>Α--- 



Συγκεκριμένη λογική σκέψη (7-έως 11 χρονών) 

---μετάβαση από την εγωκεντρική σκέψη στην 

αποκεντρική = οι άλλοι μπορεί να έχουν διαφορετικό 

τρόπο σκέψης από ότι οι ίδιοι π.χ. διαφορετικά παιδιά 

βλέπουν διαφορετικά πράγματα στα σχήματα 

---κατανόηση συμπεριληπτικών σχέσεων 

μερών και όλων = η ικανότητα να σκέφτονται 

ταυτόχρονα μια συνολική τάξη αντικειμένων και σχέσεις 

μεταξύ των υπαλλήλων τάξεων της 

Π.χ. τώρα ο Χ μπορεί να αντιληφθεί ότι τα αγόρια είναι 

υπάλληλη τάξη της συνολικής τάξη οπότε τα αγόρια είναι 

περισσότερα από τα κορίτσια αλλά τα αγόρια πλέον δεν 

είναι περισσότερα από τα παιδιά της τάξης του 



Στάδιο τυπικής λογικής σκέψης  
(11 έως ενηλικίωση) 

 

---στο στάδιο αυτό κανείς μπορεί να χειριστεί 

αφαιρετικά υποθετικές καταστάσεις και να 

κάνει λογικούς συλλογισμούς--- 

 

---κατανόηση συμπεριληπτικών σχέσεων 

μερών-όλου =ικανότητα να σκέφτεται κανείς 

ταυτόχρονα σχετικά με μια συνολική τάξη αντικειμένων & 

σχέσεις μεταξύ των υποκείμενων τάξεων της 



Στάδιο τυπικής λογικής σκέψης  
(11 έως ενηλικίωση) 

Π.χ. 

Δόθηκε ένα εκκρεμές το οποίο αποτελούσαν ένα σχοινάκι 

με ένα βαρίδι στην άκρη – οι παράγοντες που 

μπορούσαν να μεταβάλουν ήταν το μήκος του σχοινιού, 

το βάρος του βαριδίου, το ύψος από το οποίο αφηνόταν 

να ταλαντευτεί το εκκρεμές,& η δύναμη ώθησης του 

εκκρεμούς - το ερώτημα που τέθηκε ήταν ποιοι από 

αυτούς τους παράγοντες επηρεάζουν την ταχύτητα με την 

οποία ταλαντεύεται το εκκρεμές 

-αρχή της φυσικής =μόνο το μήκος του σχοινιού ασκεί 

επίδραση στην ταχύτητα ταλάντωσης του εκκρεμούς –ο 

έφηβος προχωράει συστηματικά μεταβάλλοντας κάθε 

παράγοντα κάθε φορά- 



Στάδιο τυπικής λογικής σκέψης  
(11 έως ενηλικίωση) 

---ο έφηβος διάλεξε 100 γραμμάρια με ένα σχοινάκι 

μεγάλου μήκους κι ένα μεσαίου μήκους, έπειτα 20 

γραμμάρια με ένα σχοινάκι μεγάλου μήκους κι ένα μικρού 

μήκους, & τέλος 200 γραμμάρια με ένα μακρύ κι ένα 

κοντό σχοινάκι--- 

 

 

 

Το μήκος του σχοινιού το κάνει να κινείται πιο γρήγορα 

 



Στάδιο τυπικής λογικής σκέψης  
(11 έως ενηλικίωση) 

---συνδέσεις = σκέψη κάποιου σχετικά με τις 
γνωστικές του διαδικασίες--- 

Π.χ.  

Ο Ψ είναι πιο κοντός από τον Χ και πιο ψηλός 
από τον Υ άρα ο Χ είναι ψηλότερος από τον Υ 

 

---ο έφηβος σκέφτεται λογικά σχετικά για 
καταστάσεις που δεν έχει βιώσει--- 

 

η τυπική λογική σκέψη εμφανίζεται σε ηλικία 11-15 
αλλά υπάρχουν πολλά άτομα που δεν φθάνουν 

στο στάδιο αυτό 



Στάδιο τυπικής λογικής σκέψης  
(11 έως ενηλικίωση) 

 

---οι ικανότητες που απαρτίζουν την τυπική λογική 

σκέψη είναι = αφαιρετική σκέψη (άλγεβρα, 

θεωρητική γεωμετρία), έλεγχος υποθέσεων & 

σχηματισμός εννοιών ανεξάρτητων από την 

φυσική κατάσταση--- 



Κριτική αναθεώρηση της θεωρίας του Piaget 

---η έρευνα έχει δείξει ότι τα παιδιά είναι ικανά να 

εκτελέσουν αρκετά από τα έργα του Piaget αρκεί 

οι οδηγίες να είναι πιο απλές (Siegler 1998) --- 

---Byrnes 1988, Gelman & Brenneman 1994, 

Overton 1998 = αμφισβήτησαν την ύπαρξη 

ευρέων σταδίων ανάπτυξης που επηρεάζουν 

όλους τους τύπους γνωστικών έργων – 

υποστήριξαν ότι οι δεξιότητες των παιδιών 

αναπτύσσονται με διαφορετικούς τρόπους σε 

διαφορετικά έργα & η εμπειρία τους ασκεί 

σημαντική επίδραση στο ρυθμό ανάπτυξης 



Εκπαιδευτικές προεκτάσεις Berk 2001 

---εστίαση στη διαδικασία σκέψης των παιδιών 

και όχι μόνο στα προϊόντα τους--- 

 

-οι εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει να ελέγχουν μόνο 

την ορθότητα των απαντήσεων των παιδιών αλλά 

και να κατανοούν τις διαδικασίες που 

χρησιμοποιούν για να φτάσουν στις απαντήσεις –

οι κατάλληλες μαθησιακές εμπειρίες έχουν 

επίδραση στο επίπεδο γνωστικής λειτουργίας των 

παιδιών – άρα οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

παρέχουν τέτοιες εμπειρίες- 



Εκπαιδευτικές προεκτάσεις Berk 2001 

---αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που παίζει 

η ενεργητική ενασχόληση των παιδιών με τις 

μαθησιακές δραστηριότητες--- 

 

οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διδάξουν με 

παροχή πλούσιων & ποικίλων δραστηριοτήτων οι 

οποίες  δίνουν την δυνατότητα στα παιδιά να 

επενεργήσουν άμεσα στον φυσικό κόσμο 



Εκπαιδευτικές προεκτάσεις Berk 2001 

---μειωμένη βαρύτητα σε πρακτικές που 

στοχεύουν να προσομοιάσουν την σκέψη των 

παιδιών με την σκέψη των ενηλίκων--- 

 

 ο Piaget υποστήριζε ότι η πρόωρη διδασκαλία 

μπορεί να είναι χειρότερη από τη μη διδασκαλία 

καθώς μπορεί να έχει σαν συνέπεια να 

αποδέχονται τα παιδιά κατά τρόπο επιφανειακό 

φόρμουλες ενηλίκων αντί να φτάσουν σε μια 

πραγματική γνωστική κατανόηση (May & Kundert, 

1997) 



Εκπαιδευτικές προεκτάσεις Berk 2001 

---αποδοχή των διατομικών διαφορών ως προς 
την αναπτυξιακή πρόοδο--- 

 

οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ετοιμάζουν 
δραστηριότητες στην τάξη που απευθύνονται 
περισσότερο σε άτομα και μικρές ομάδες παιδιών 
παρα στο σύνολο της τάξης – οι διατομικές 
διαφορές είναι αναπόφευκτες –η αξιολόγηση της 
εκπαιδευτικής προόδου θα πρέπει να γίνεται 
αναφορικά με την προηγούμενη αναπτυξιακή 
πορεία του παιδιού & όχι με κανονιστικά κριτήρια 
βάση της επίδοσης των συνομηλίκων 



1)Εκπαιδευτική Ψ – θεμέλιο για την διδασκαλία 

Ποια τα γνωρίσματα του καλού εκπαιδευτικού 

Οδηγός δράσης του εκπαιδευτικού 

Ποιος  ρόλος της έρευνας στην εκπαιδευτική Ψ –από την 
θεωρία στην πράξη 

Ποιες ερευνητικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται στην ΕΨ 

2) Θεωρίες ανάπτυξης 

Θεωρήσεις της ανθρώπινης ανάπτυξης 

Πως έβλεπε ο Piaget την γνωστική ανάπτυξη 

Πως αντιμετωπίζεται σήμερα το έργο του Piaget 

Πώς έβλεπε ο Vygotsky την γνωστική ανάπτυξη 

Πως έβλεπε ο Εrikson την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας και την κοινωνική ανάπτυξη 



3)Ανάπτυξη κατά την παιδική ηλικία και την εφηβική 

Πως αναπτύσσονται τα παιδιά στην προσχολική ηλικία 

Νέες τεχνολογίες μελέτη περίπτωσης 

Τι είδους προγράμματα υπάρχουν για την εκπαίδευση 
στην πρώτη παιδική ηλικία –οδηγός δράσης για τον 
εκπαιδευτικό –από την θεωρία στην πράξη 

Πως αναπτύσσονται τα παιδιά κατά την διάρκεια της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Από την θεωρία στην πράξη –ανα-στοχαστικός 
εκπαιδευτικός 



4)Διαφορές μαθητών 

Πως επηρεάζει η κουλτούρα τη διδασκαλία και τη μάθηση 

Πως επηρεάζει το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο την 
επίδοση των μαθητών 

Νέες τεχνολογίες μελέτη περίπτωσης 

Πως επηρεάζουν η εθνότητα και η φυλή τις σχολικές 
εμπειρίες των μαθητών 

Πως επηρεάζουν οι γλωσσικές διαφορές και τα δίγλωσσα 
προγράμματα την επίδοση των μαθητών 

Τι είναι η πολιτισμική εκπαίδευση 

Πως επηρεάζουν το φύλο και οι προκαταλήψεις για τα 
φύλα τις σχολικές εμπειρίες των μαθητών 

Πως διαφοροποιούνται οι μαθητές στην νοημοσύνη και 
τα στυλ μάθησης 

 



5) Συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης 

Πως ορίζεται η μάθηση 

Ποιες συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης έχουν 
αναπτυχθεί 

Αρχές συμπεριφοριστικής μάθησης –από την 
θεωρία στην πράξη 

Ποια είναι η συμβολή της θεωρίας κοινωνικής 
μάθησης στην κατανόηση της ανθρώπινης 
μάθησης –από την θεωρία στην πράξη –οδηγός 
δράσης για τον εκπαιδευτικό 



6) Θεωρίες επεξεργασίας πληροφοριών και γνωστικές 
θεωρίες μάθησης 

Θεωρίες μάθησης 

Μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών 

Τι κάνει τους ανθρώπους να θυμούνται ή να ξεχνούν –
από την θεωρία στην πράξη οδηγός για το εκπαιδευτικό 

Διδασκαλία μνημονικών στρατηγικών 

Τι αποδίδει νόημα στις πληροφορίες 

Νέες τεχνολογίες μελέτη περιπτώσεων 

Πως βοηθούν οι μεταγνωστικές δεξιότητες του μαθητές 
να μαθαίνουν –από την θεωρία στην πράξη 

Ο στοχαστικός εκπαιδευτικός 



7) Τι είναι η άμεση διδασκαλία –πως διδάσκεται ένα μάθημα 
της άμεσης διδασκαλίας 

Από την θεωρία στην πράξη –νέες τεχνολογίες –μελέτη 
περίπτωσης 

Τι υποδηλώνει η έρευνα για τις μεθόδους της άμεσης διδασκαλίας 

Πως μαθαίνουν και μεταβιβάζουν τις έννοιες οι μαθητές 

Πως χρησιμοποιούνται οι συζητήσεις στη διδασκαλία 

Οδηγός δράσης για τον εκπαιδευτικό – 

8) Μαθητικοκεντρικές –και- Νοοκατασκευαστικές 
προσεγγίσεις της διδασκαλίας 

Η νοοκατασκευαστική θεώρηση της μάθησης 

Από την θεωρία στην πράξη 

Πως χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική μάθηση στη διδασκαλία 

Πως διδάσκονται οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και σκέψης 

Οδηγός δράσης για τον εκπαιδευτικό 

Νέες τεχνολογίες –μελέτη περίπτω  



9) προσαρμόζοντας την διδασκαλία  ώστε να 
ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες 

Ποια είναι τα στοιχεία της αποτελεσματικής διδασκαλίας 
πέραν ενός καλού μαθήματος 

Πως ομαδοποιούνται οι μαθητές ώστε να 
αντιμετωπίζονται οι διαφορές στην επίδοση 

Τι είναι η μάθηση κατάκτησης γνώσεων 

Μερικοί τρόποι εξατομίκευσης της διδασκαλίας 

Πως χρησιμοποιείται η τεχνολογία στην εκπαίδευση 

Τι εκπαιδευτικά προγράμματα υπάρχουν για τους 
μαθητές που τίθενται σε αυξημένο κίνδυνο 



10) Τι είναι τα κίνητρα 

Θεωρίες κινήτρων –από την θεωρία στην πράξη 

Πως μπορεί να ενισχυθεί το κίνητρο επίτευξης –από την θεωρία 
στην πράξη 

Πως μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αυξήσουν το κίνητρο για μάθηση 
των μαθητών –οδηγός για τον εκπαιδευτικό 

Πως μπορούν οι εκπαιδευτικοί να επιβραβεύσουν την απόδοση, 
την προσπάθεια και τη βελτίωση 

11) αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον 

Τι σημαίνει αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον ποια είναι η 
επίδραση του χρόνου στην μάθηση 

Ποιες πρακτικές συμβάλουν στην αποτελεσματική διαχείριση της 
τάξης 

Στρατηγικές διαχείρισης συνηιθσμένων ανάρμοστών 
συμπεριφορών 

Πως χρησιμοποιείται η εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς στην 
διαχείριση σοβαρότερων προβλημάτων συμπεριφοράς 

Πως μπορούν να προληφθούν τα σοβαρά προβλήματα 
συμπεριφοράς 



12) Μαθητές με ιδιαιτερότητες 

Ποιοι είναι οι μαθητές με ιδιαιτερότητες 

Από την θεωρία στην πράξη 

Νέες τεχνολογίες μελέτη περίπτωσης 

Τι είναι ειδική αγωγή 

Τι είναι ένταξη 

Από την θεωρία στην πράξη –οδηγός για τον 
εκπαιδευτικό 

13) Αξιολόγηση της μάθησης 

Τι είναι οι διδακτικοί στόχοι και πως χρησιμοποιούνται 

Ποια είναι η σημαντική αξιολόγηση 

Πως αξιολογείται η μάθηση 

Νέες τεχνολογίες –μελέτη περίπτωσης 

Πως κατασκευάζονται οι δοκιμασίες 



Από την θεωρία στην πράξη – 

Τι είναι οι αυθεντικές αξιολογήσεις, οι αξιολογήσεις 
φακέλου επιτευγμάτων και οι αξιολογήσεις επιτέλεσης 
έργων 

Πως καθορίζονται οι βαθμοί 

14) σταθμισμένες δοκιμασίες 

Τι είναι οι σταθμισμένες δοκιμασίες 

Πώς χρησιμοποιούνται 

Τι είδη σταθμισμένων δοκιμασιών χορηγούνται 

Πως ερμηνεύονται οι σταθμισμένες δοκιμασίες 

Ζητήματα εξέτασης με σταθμισμένες δοκιμασίες και με 
αυτοσχέδιες δοκιμασίες των εκπαιδευτικών στην τάξη 

Τι πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιμες στο διαδίκτυο για 
την εξέταση μέσω δοκιμασιών 



Δομικός εποικοδομισμός  

του Piaget 

51 

 
 

δεν είναι μια απλή  
καταγραφή  

της πραγματικότητας αλλά 
μια εποικοδόμηση αυτής 

 

με βάση τις  
αναπαραστάσεις  
και την εμπειρία 

του ατόμου 
 

τι είναι  

γνώση; 

πως οικοδομείται  
η γνώση; 



Το νοητικό «σχήμα» 

• Το «σχήμα»: αποτελεί κατά κάποιο τρόπο 
μονάδα μάθησης, ένα είδος αρχέτυπο που 
αναπαριστά τα βασικά - και συνήθως 
στερεότυπα – χαρακτηριστικά μιας έννοιας 

• Κάθε στάδιο έχει τα δικά του σχήματα 

• Η μάθηση των παιδιών γίνεται μέσω 
νοητικών σχημάτων 

• Νέα σχήματα δημιουργούνται μέσω της 
επίδρασης των παλαιών σχημάτων και του 
περιβάλλοντος 



ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
(accommodation) 

διαδικασία κατά την οποία ο οργανισμός αλλάζει τις 
προηγούμενες γνωστικές δομές του, για να ανταποκριθεί 
καλύτερα σε νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και εμπειρίες, που 
συνήθως αντιφάσκουν με τα προηγούμενα γνωστικά του 
σχήματα 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (adaptation) 

αποτελεί τη συνισταμένη της αφομοίωσης και της 
συμμόρφωσης, βασικό στοιχείο του ορισμού της ανθρώπινης 
νοημοσύνης, αφού, κατά τον Piaget , «νοημοσύνη είναι εξ` 
ορισμού η προσαρμογή σε νέες καταστάσεις» 



Αισθησιοκινητικό στάδιο 

 

Στην διάρκεια αυτού του σταδίου τα βρέφη 

μαθαίνουν το περιβάλλον τους χρησιμοποιώντας 

τις αισθήσεις & τις κινητικές τους δεξιότητες –

κάνουν χρήση αντανακλαστικών & γνωρίζουν 

τον κόσμο μέσα δοκιμή και πλάνη  

 

μονιμότητα αντικειμένου = το κατακτούν σε 

ηλικία δύο ετών 

 

 



Προλογικό στάδιο 2 έως 7 ετών 

 

---στην διάρκεια αυτού του σταδίου η γλώσσα 

& οι έννοιες αναπτύσσονται με ταχύτατο 

ρυθμό--- 

-εντούτοις η σκέψη του παραμένει εκπληκτικά 

πρωτόγονη- 

-δεν κατανοούν την αρχή της διατήρησης- 

 

Επικέντρωση + Αντιστρεψιμότητα + 

Εγωκεντρική σκέψη  

 



Συγκεκριμένη λογική σκέψη (7-έως 11 χρονών) 

Σειροθέτηση  

Μεταβατικότητα 

απόκτηση της αντιστροφής = +Α 

αντίθετο Α- 

Αμοιβαιότητα = Α>Β τότε Β<Α 

μετάβαση από την εγωκεντρική σκέψη 

στην αποκεντρική 

κατανόηση συμπεριληπτικών σχέσεων 

μερών και όλων 

 



Στάδιο τυπικής λογικής σκέψης  
(11 έως ενηλικίωση 

---οι ικανότητες που απαρτίζουν την τυπική 

λογική σκέψη είναι = αφαιρετική σκέψη (άλγεβρα, 

θεωρητική γεωμετρία), έλεγχος υποθέσεων & 

σχηματισμός εννοιών ανεξάρτητων από την 

φυσική κατάσταση--- 

 

Κριτική αναθεώρηση Piaget = οι δεξιότητες των 

παιδιών αναπτύσσονται με διαφορετικούς 

τρόπους σε διαφορετικά έργα & η εμπειρία τους 

ασκεί σημαντική επίδραση στο ρυθμό ανάπτυξης 



Εκπαιδευτικές προεκτάσεις Berk 2001 

---εστίαση στη διαδικασία σκέψης των παιδιών 

και όχι μόνο στα προϊόντα τους--- 
 

αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που παίζει η  

ενεργητική ενασχόληση των παιδιών με τις 

μαθησιακές δραστηριότητες- 
 

μειωμένη βαρύτητα σε πρακτικές που 

στοχεύουν να προσομοιάσουν την σκέψη των 

παιδιών με την σκέψη των ενηλίκων- 
 

αποδοχή των διατομικών διαφορών ως προς 

την αναπτυξιακή πρόοδο - 



Κοινωνικός Εποικοδομισμός 
Lev Semenovich Vygotsky  

Ο Vygotsky (1896-1934), είναι ο 
εισηγητής της κοινωνικο-
πολιτισμικής προσέγγισης της 
μάθησης.  

Θεμελίωσε τον κοινωνικό 
εποικοδομισμό υποστηρίζοντας ότι το 
παιδί αναπτύσσεται μέσα από το 
κοινωνικό του περιβάλλον και από τις 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. 

κοινωνικο-αναπτυξιακή  

ή κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Lev_Vygotsky.gif


Vygotsky – γνωστική ανάπτυξη 
Δύο θεμελιώδες αρχές 

1. η νοητική ανάπτυξη κατανοείται με αναφορά 
στο ιστορικό+πολιτισμικό πλαίσιο των παιδιών 
(Das 1995, Glassman 2001, Karpov &Bransford 1995) 

2. αυτή η ανάπτυξη εξαρτάται από τα συμβολικά 
συστήματα (γλώσσα/ γραφή/ αρίθμηση) με τα 
οποία μεγαλώνουν τα άτομα (Ratner 1991) 

 
----Vygotsky =η γνωστική ανάπτυξη σχετίζεται με 

τις info  που προέρχονται από τους άλλους & 
η κατάκτηση συμβολικών συστημάτων 
συντελείται μέσα από σταθερά ακολουθία 
σταδίων για όλα τα παιδιά---  



Vygotsky –γνωστική ανάπτυξη 

Piaget = έλεγε ότι η ανάπτυξη προηγείται της 

μάθησης – πρώτα τα γνωστικά σχήματα & μετά οι 

τύποι μάθησης 

 

 

Vygotsky =η μάθηση προηγείται της ανάπτυξης –

μάθηση = απόκτηση συμβόλων μέσω 

διδασκαλίας & πληροφοριών από άλλους –

εσωτερίκευση των συμβόλων ώστε να σκέφτεται 

& να επιλύει προβλήματα = αυτορρύθμιση 



Vygotsky – γνωστική ανάπτυξη 

Αυτορρύθμιση = η ικανότητα σκέψης & επίλυσης 

προβλημάτων χωρίς την βοήθεια άλλων--- 

Π.χ. α) μωρό απλώνει χέρι για να φτάσει αντικείμενα –οι 

άλλοι το ερμηνεύουν ως σημάδι ότι θέλει το αντικείμενο – 

ως αφορά την κατάκτηση γλώσσας – το παιδί συνδέει 

ήχους με κάποιο νόημα 

---η δεύτερη φάση στην ανάπτυξη εσωτερικών δομών & 

αυτορρύθμισης αφορά την εξάσκηση--- 

Π.χ. β) βρέφος εξασκείται σε χειρονομίες για να τραβήξει 

προσοχή & νήπιο παίρνει μέρος σε συζητήσεις με άλλους 

για να κατακτήσει τη γλώσσα 



Vygotsky – γνωστική ανάπτυξη 

---η τελική φάση συνίσταται στη χρήση συμβόλων 

χωρίς την βοήθεια των άλλων--- 

Π.χ. γ) γλωσσική ανάπτυξη - τα παιδιά αρχίζουν 

διάλογο με το εαυτό τους 
 

---ιδιωτικός διάλογος =ο μονόλογος των 

παιδιών που καθοδηγεί την σκέψη & τις ενέργειες  

τους & τελικά εσωτερικεύεται ως μη εκφερόμενος 

εσωτερικός λόγος 



Vygotsky – γνωστική ανάπτυξη 
---η γνωστική ανάπτυξη & η ικανότητα να 
χρησιμοποιούμε την σκέψη μας για να ελέγχουμε 
τις ενέργειες μας απαιτεί πρώτα την κατάκτηση 
των πολιτιστικών συστημάτων επικοινωνίας--- 
 

---εδώ δίνεται έμφαση στην 
κοινωνικοπολιτιστική φύση τη μάθησης--- 
(Karpov & Haywood 1998) 

 

---η μάθηση επιτελείται όταν τα παιδιά δουλεύουν 
μέσα στο πλαίσιο της δική τους ζώνης 
εγγύτερης ανάπτυξης--- 



Vygotsky – γνωστική ανάπτυξη 

 

ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης= 

Το αμέσως ανώτερο επίπεδο ανάπτυξης από το 

τρέχον επίπεδο ανάπτυξης – αφορά έργα που 

δεν έχει κατακτήσει το παιδί αλλά είναι ικανό να 

κατακτήσει (σημείο ετοιμότητας για την εκμάθηση 

μίας έννοιας – σημαντικό ρόλο παίζουν οι 

ικανότεροι συνομήλικοι) 

 



Vygotsky – γνωστική ανάπτυξη 

Γνωστική – κοινωνική μάθηση 

 

Φθίνουσα υποστήριξη της μάθησης 
(σκαλωσιά –scaffolding) = 

Σημαίνει την παροχή μεγάλου βαθμού βοήθειας 
στη διάρκεια πρώιμων σταδίων εκμάθησης & 

στην συνέχεια μείωση της στήριξης και βαθμιαία 
μεταβίβαση ευθύνης στο παιδί μόλις αυτό 

καταστεί ικανό - παρέχεται από πιο ικανούς 
συνομηλίκους  ή από ενηλίκους (Plumert & 

Nichols-Whitehead 1996, John-Steiner 1997) 



Vygotsky – γνωστική ανάπτυξη 

Η αυτή στήριξη για τη μάθηση + την επίλυση 

προβλημάτων – μπορεί να περιλαμβάνει 

ενδείξεις, υπενθυμίσεις, ενθάρρυνση, ανάλυση 

του προβλήματος σε βήματα, παροχή 

παραδειγμάτων ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να 

δώσει την δυνατότητα στο μαθητή να γίνει πιο 

ανεξάρτητος στην διαδικασία μάθησης 

η Gretchen Offut δασκάλα 5ης χρησιμοποίησε την 

φθίνουσα υποστήριξη της μάθησης για να βοηθήσει τους 

μαθητές να αξιοποιούν το διαδίκτυο ως ερευνητικό 

εργαλείο στο Belligham - Washigton 

 



Π.χ. 
Σκοπός =οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν μόνο τις 

καλύτερους διαδικτυακούς τόπους για πληροφορίες 

σχετικά με τον Κολόμβο, Μαγγελάνο, Ντρέικ 

Υλικό = υπολογιστής, διαδίκτυο, λογισμικό επεξεργασίας 

κειμένου 

Διαδικασία =κατεύθυνε τους μαθητές στον Δ τόπο 

«Ορμητήριο των Εξερευνητών» στην ΗΔ 

Htpp://wwwsil.bham.wednet.edu/Curriculum/homeport.ht

m --- & τους ζήτησε να λάβουν μέρος στο σενάριο που 

περιγράφει για να αποφασίσουν αν θέλουν να 

συνοδεύψουν στις εξερευνήσεις τους το Κολόμβο, τον 

Μαγγελάνο ή τον Ντρέικ 



Π.χ. 
Ζήτησε από τους μαθητές της να δουλέψουν συνεργατικά 
σε ομάδες για να φτιάξουν λίστες γνωρισμάτων που θα 
ήθελαν να διαθέτει ένας ηγέτης και να επιλέξουν ποιο 
εξερευνητή θα ακολουθήσουν –ακολουθώντας τις 
οδηγίες έπρεπε να αναρτήσουν τα γνωρίσματα στην 
ιστοσελίδα 

Έδωσε οδηγίες για το πώς θα δομηθεί η έρευνα –δόμηση 
ερωτημάτων –οργάνωση –συλλογή πληροφοριών-
ταξινόμηση-διαλογή-ανάλυση-σύνθεση, τα βήματα 
περιγράφονταν και στην ιστοσελίδα «Συλλογή δεδομένων 
– Δουλεύοντας ως μεθοδικός ερευνητής» 

Τέλος ζήτησε από κάθε μαθητή να συλλέξει & να γράψει 
μία εργασία στην οποία θα λέει ποιόν ηγέτη θεωρεί 
καλύτερο και γιατί με επιχειρήματα 



Εφαρμογές της θεωρίας του Vygotsky  

Δύο βασικές προεκτάσεις 
 

Η σκοπιμότητα δημιουργίας πλαισίων 

ομαδοσυνεργατικής μάθησης με ομάδες παιδιών 

με διαφορετικά επίπεδα ικανότητας 

------- 

Η φθίνουσα υποστήριξη στην μάθηση κατά την 

οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν όλο και 

περισσότερο την ευθύνη για την μάθηση που 

επιτυγχάνουν 

 



Η ζώνη εγγύτερης προσέγγισης 

Έχει προεκτάσεις στην διδασκαλία στην τάξη 

1) Για να είναι αναπτυξιακά κατάλληλο το ΑΠ ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να σχεδιάσει 

δραστηριότητες  που περικλείουν όχι μόνο ότι 

είναι ικανά να κάνουν μόνα τα παιδιά αλλά & 

ότι μπορούν να μάθουν με την βοήθεια των 

άλλων 

2) Δεν μπορούμε να διδάξουμε το οτιδήποτε σε 

οποιονδήποτε 

3)  η διδασκαλία & οι δραστηριότητες θα πρέπει 

να εμπίπτουν στην ΖΕΠ 



Η ζώνη εγγύτερης προσέγγισης 

4. Η εξάσκηση σε ήδη αποκτημένες δεξιότητες & 

η εισαγωγή υπερβολικά δύσκολων & σύνθετων 

εννοιών δεν ασκούν σημαντική θετική επίδραση 
 

5. Η διδασκαλία πρέπει να δίνει την δυνατότητα 

εξάσκησης στο πλαίσιο της ΖΕΠ μεμονωμένων 

παιδιών ή ομάδων παιδιών 
 

6. Καλός είναι ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων 

συνεργατικής μάθησης σε ομάδες μαθητών 

διαφορετικών επιπέδων οι οποίοι μπορούν να 

αλληλοβοηθούν στη μάθηση 

 



Η ζώνη εγγύτερης προσέγγισης 

7. Η φθίνουσα υποστήριξη μάθησης είναι τακτική 

βοήθειας προς το ίδιο το παιδί – ο ενήλικας 

παρέχει νύξεις & υποδείξεις σε διαφορετικά 

επίπεδα – δεν απλοποιεί το έργο –απλοποιείται ο 

ρόλος του μαθητή 
 

Π.χ. να δείξει ο ενήλικας πως τα νομίσματα 

αντιπροσωπεύουν φθόγγους πεντασύλλαβης λέξης –ένα 

νόμισμα αντιπροσωπεύει έναν φθόγγο –τελικός στόχος ή 

αναγνώριση της λέξης και των συλλαβών της χωρίς 

νομίσματα 



Βασικές αρχές του 
εποικοδομισμού 

Η γνώση κατασκευάζεται, δεν μεταδίδεται 

(μόνον η πληροφορία μεταδίδεται).  

 

• Η μάθηση είναι ατομική διαδικασία 
οικοδόμησης γνώσεων 

 

• Το νόημα αποκτάται μέσω εμπειριών 

 



Η μάθηση στον 
εποικοδομισμό 

–η μάθηση συνίσταται στην τροποποίηση  

των γνώσεων και εξαρτάται άμεσα  

από τις προϋπάρχουσες γνώσεις.  

 

–η μάθηση συνιστά μια ενεργή ατομική 

διαδικασία οικοδόμησης νοήματος μέσω 

εμπειριών. 

  

–η μάθηση δεν είναι απομνημόνευση εννοιών, 

γεγονότων και καθολικών αληθειών.  

 



Εποικοδομισμός:  

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον 

 Η μάθηση λαμβάνει χώρα μέσα από 
δραστηριότητες  

• διερεύνησης  

• ανακάλυψης  

• έρευνας & πειραματισμού  

• και επίλυσης προβλήματος 



Erikson – ανάπτυξη προσωπικότητας & κοινωνική 

ανάπτυξη 

Erikson = 

Τα παιδιά εξελίσσονται ως προς τις γνωστικές 
δεξιότητες & παράλληλα αναπτύσσουν τρόπους 
αλληλεπίδρασης με τους άλλους, στάσεις προς 

τον κόσμο 

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να κατανοήσει την 
ανάπτυξη της προσωπικότητας & την κοινωνική 
ανάπτυξη των παιδιών για να μπορεί να παρέχει 
κίνητρα & να αλληλεπιδρά με τους μαθητές του 

Π.χ. μη φέρεσαι σαν δίχρονο - η εφηβεία 
=αντιδραστικότητα, κρίσεις ταυτότητας, λατρεία ειδώλων 

σεξουαλική αφύπνιση 



Erikson – ψυχοκοινωνική θεωρία = 

ΨΚΘ = σύνολο αρχών που συσχετίζει το 

κοινωνικό περιβάλλον με την ψυχολογική 

ανάπτυξη 

 

Ψυχοκοινωνική κρίση = το σύνολο των 

κρίσιμων ζητημάτων στα οποία πρέπει να 

ανταποκριθούν τα άτομα καθώς διανύουν καθένα 

από τα οκτώ στάδια της ζωής τους 

                 

Σταδια  



Erikson – ψυχοκοινωνική θεωρία = 

Στάδιο 1. – εμπιστοσύνη έναντι δυσπιστίας 1-18μ 

---το βρέφος δείχνει εμπιστοσύνη στην τροφό του – 
μητέρα του, απολαμβάνουν την ικανοποίηση των 
αναγκών τους αλλά & ικανοποιούν τις ανάγκες της 
μητέρας τους /εάν η μητέρα είναι απορριπτική  γίνεται 
πηγή ματαίωσης – προκαλείται αίσθηση δυσπιστίας 
στον κόσμο 

Στάδιο 2. –αυτονομία –αμφιβολία 18-3 ετών = 

Τα νήπια περπατούν & έχουν αποκτήσει γλώσσα –
αγωνίζονται να ανεξαρτητοποιηθούν – συχνά 
συγκρούονται με τις επιθυμίες των γονέων –δύο είδη 
γονέων α) ευέλικτοι =επιτρέπουν στα παιδιά την 
εξερεύνηση με καθοδήγηση άρα αυτονομία & β) 
υπερβολικοί = αίσθηση ανικανότητας αδυναμίας 

 



Erikson – ψυχοκοινωνική θεωρία = 

Στάδιο 3. πρωτοβουλία – ενοχή 3-6 ετών = 

Η ανάπτυξη των κινητικών & γλωσσικών δεξιοτήτων 

τους δίνει  την δυνατότητα εξερεύνησης κοινωνικού & 

φυσικού περιβάλλοντος –προσοχή η αναπτυσσόμενη 

αίσθηση πρωτοβουλίας μπορεί να ενθαρρυνθεί από 

τους γονείς & άλλους –το παιδί ανακαλύπτει τι είδους 

άτομο μπορεί να γίνει – οι γονείς που τιμωρούν αυστηρά 

την πρωτοβουλία κάνουν τα παιδιά τους να νιώθουν 

ενοχές 

Στάδιο 4. φιλοπονία –κατωτερότητας 6-12 ετών = 

Είσοδος στο σχολείο =τεράστια δυνατότητα διερεύνησης 

του κοινωνικού κόσμου 



Erikson – ψυχοκοινωνική θεωρία = 

Εκπαιδευτικός + συνομήλικος αποκτά/κτούν τεράστια 

σημασία, τα παιδιά θέλουν να κάνουν πράγματα, η 

επιτυχία φέρνει την αίσθηση της φιλοπονίας, θετικό 

αίσθημα για τον εαυτό & τους άλλους, για τις 

προσωπικές δεξιότητες ενώ η αποτυχία ενισχύει την 

αρνητική αυτοεικόνα, αίσθηση ανεπάρκειας =δυσκολία 

στην μάθηση 

Στάδιο 5. ταυτότητα – σύγχυση ρόλων 12-18 = 

Το ποιος είμαι? στην εφηβεία γίνεται σημαντικό, 

απομάκρυνση από τους γονείς προσκόλληση σε ομάδες 

συνομηλίκων – οι φυσιολογικές αλλαγές που βιώνει το 

άτομο + η πίεση για αποφάσεις για την μελλοντική 

σταδιοδρομία του τον οδηγούν 



Erikson – ψυχοκοινωνική θεωρία = 

στο να αμφισβητήσει + επαναπροσδιορίσει την 

ψυχοκοινωνική του ταυτότητα –πειραματισμός με 

διάφορους ρόλους του φύλου, επαγγελματικούς, 

εκπαιδευτικούς ρόλους ώσπου να αποφασίσει τι θα γίνει 

–η διαμόρφωση της ταυτότητας του ‘εγώ’ δεν είναι 

άθροισμα προηγούμενων ταυτίσεων αλλά είναι 

ανασυγκρότηση των ορμών του (εγώ) του ατόμου με τα 

χαρίσματα του, τις ευκαιρίες του (ανάγκες, δεξιότητες, 

στόχοι, απαιτήσεις εφηβείας επερχόμενη ενηλικίωση) 

Στάδιο 6. οικειότητα-απομόνωση νεότητα = 

Οι νέοι γνωρίζουν τι θέλουν που πάνε, υπάρχει 

και το υπόβαθρο να μοιραστείτε την ζωή σας 



Erikson – ψυχοκοινωνική θεωρία = 

Ο νέος ενήλικας έτοιμος να διαμορφώσει σχέση 

εμπιστοσύνης & οικειότητας με κάποιον άλλο, η 

σχέση αυτή θα πρέπει να προάγει την ζωή και 

των δύο συντρόφων χωρίς να καταστέλλει την 

ανάπτυξη κανενός 

Στάδιο 7. παραγωγικότητα-αυτοαπορρόφησης 

μέση ηλικία =  

Η παραγωγικότητα είναι το ενδιαφέρον του ατόμου να 
καθοδηγήσει την επόμενη γενιά 

Στάδιο 8. ολοκλήρωση- έναντι -αναλογισμού = 

Αναλογισμός της πορείας της ζωής &επίλυση της 
τελευταίας κρίσης της ταυτότητας τους 



Προεκτάσεις της θεωρίας του Erikson 

---δεν βιώνουν όλοι στον ίδιο βαθμό ή την ίδια 

χρονική στιγμή τις κρίσεις των σταδίων--- 

---τα ηλικιακά διαστήματα αντιπροσωπεύουν 

ιδανικές περιόδους επίλυσης κρίσεων--- 

Π.χ. τα παιδιά που γεννήθηκαν σε αποδιοργανωμένο 

περιβάλλον μπορεί να αναπτύξουν εμπιστοσύνη μετά 

από μια υιοθεσία 

Οι άνθρωποι με αρνητικές εμπειρίες που έχουν την 

αίσθηση κατωτερότητας μπορεί εισερχόμενοι σε 

εργασιακό περιβάλλον να μάθουν ότι διαθέτουν 

αξιόλογες δεξιότητες, έτσι ώστε να αναπτύξουν 

συναίσθημα φιλοπονίας 



Προεκτάσεις της θεωρίας του Erikson 

 

Η θεωρία του Erikson υπογράμμισε τον ρόλο του 

περιβάλλοντος τόσο στην πρόκληση των κρίσεων 

όσο και στην επίλυση τους 

------ 

Τα στάδια στην κοινωνικοψυχολογική ανάπτυξη 

εκτυλίσσονται στο πλαίσιο συνεχών 

αλληλεπιδράσεων με άλλους & την κοινωνία 



Ηθική ανάπτυξη Piaget  

---διαπίστωσε ότι πριν τα 6 τα παιδιά παίζουν με 

ιδιοσυγκρασιακούς τρόπους – ανίκανα να 

αλληλεπιδράσουν με συνεργατικούς τρόπους δεν 

έχουν ηθική σκέψη--- 
 

---τείνουν να είναι ασυνεπή στην τήρηση των 

κανόνων – δεν κατανοούν ότι οι κανόνες είναι 

αυθαίρετοι & μπορούν να ρυθμιστούν από την 

ομάδα – πιστεύουν ότι οι κανόνες επιβάλλονται 

από ανώτερη δύναμη δεν αλλάζουν & η μη 

τήρηση τους οδηγεί στην τιμωρία--- 



Ηθική ανάπτυξη Piaget 
Ετερόνομη ηθικότητα = τα παιδιά πιστεύουν ότι 
οι κανόνες δεν αλλάζουν & η παραβίαση τους 
οδηγεί σε τιμωρία 

 

---τα παιδιά όμως στην ηλικία των 10-12 ετών 
επιδεικνύουν ευσυνειδησία στην τήρηση των 
κανόνων – κατανοούν ότι οι κανόνες υπάρχουν 
για να ρυθμίσουν τη διαδικασία του παιχνιδιού & 
να ελαχιστοποιήσουν τις φιλονικίες μεταξύ τους, 
μπορούν και αποτελούν αντικείμενο κοινής 
συναίνεσης & να αλλάξουν αν όλοι συμφωνήσουν 
σε αυτό--- 



Ηθική ανάπτυξη Piaget 

 

Αυτό όμως οδηγεί στην 

---αυτόνομη ηθικότητα =το άτομο κατανοεί ότι οι 

άνθρωποι φτιάχνουν τους κανόνες και οι τιμωρίες 

δεν είναι αυτόματες –τα παιδιά συζητούν πως θα 

μπορούσαν με υποθετικές περιστάσεις που θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν τους κανόνες 

 



Στάδια ηθικής σκέψης Kohlberg 
---ο Kohlberg μελέτησε (πως σκέφτονται τα παιδιά 

/ κανόνες που διέπουν την συμπεριφορά τους) τις 

απαντήσεις των παιδιών σε μια σειρά  

δεδομένων καταστάσεων – ηθικών διλημμάτων--- 

 

---ηθικά διλήμματα = υποθετικές καταστάσεις 

που απαιτούν από το άτομο να εξετάσει τις αξίες 

του καλού & του κακού 



Στάδια ηθικής σκέψης Kohlberg 
Π.χ. Ευρώπη – μία γυναίκα έπασχε από καρκίνο 

–βρισκόταν στα πρόθυρα του θανάτου –ένα 

φάρμακο θα μπορούσε να την σώσει, μια μορφή 

ραδίου που ένα φαρμακοποιός στην ίδια πόλη 

είχε ανακαλύψει πρόσφατα – χρέωνε το φάρμακο 

2000 δολάρια -10 φορές περισσότερο από ότι του 

κόστιζε – ο σύζυγος συγκέντρωσε μόνο τα μισά –

είπε στον φαρμακοποιό την όλη κατάσταση –του 

ζήτησε να πληρώσει αργότερα σιγά σιγά ή να 

μειώσει την τιμή –ο φαρμακοποιός αρνήθηκε –ο 

σύζυγος απελπίστηκε & διέρρηξε το φαρμακείο – 

ήταν σωστό ή λάθος  



Στάδια ηθικής σκέψης Kohlberg 
βασιζόμενος στις απαντήσεις πρότεινε τα 6 στάδια 

 

τα οποία εντάσσονται σε τρία επίπεδα 

(Ι) προσυμβατικό επίπεδο – διαμορφώνουν ηθικές κρίσεις 

με γνώμονα τα δικά τους συμφέροντα 

1. Στάδιο = προσανατολισμός της τιμωρίας & της 

υπακοής – οι φυσικές συνέπειες της πράξεις 

καθορίζουν αν θα κριθεί ως καλή ή κακή –τυφλή 

υπακοή στους κανόνες για αποφυγή τιμωρίας 

2. Στάδιο = πραγματικός σχετιστικός προσανατολισμός 

– καλό είναι οτιδήποτε ικανοποιεί τις ατομικές 

ανάγκες ή τις ανάγκες των άλλων-η εντιμότητα είναι 

στοιχειωδώς παρούσες 



Στάδια ηθικής σκέψης Kohlberg 
όλα ερμηνεύονται σε ένα χρησιμοθηρικό πλαίσιο «μου 
προσφέρεις – σου ανταποδίδω»  - σημαντικές γίνονται οι 
ανάγκες των παιδιών αλλά τα παιδιά έχουν επίγνωση 
των συμφερόντων των άλλων αλλά συνεχίζουν να 
κάνουν το καλύτερο για τα ίδια 

(ΙΙ) συμβατικό επίπεδο – διαμορφώνουν ηθικές κρίσεις 
λαμβάνοντας υπόψη τους άλλους μέχρι την ηλικία των 9 

---το άτομο ενστερνίζεται τους κανόνες βάζει τις δικές του 
ανάγκες σε 2η μοίρα για χάρη αναγκών της ομάδας – οι 
προσδοκίες της οικογένειας ή του έθνους, θεωρείται ότι 
έχουν μεγάλη αξία ανεξάρτητα από άμεσα & προφανή 
επακόλουθα- τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να μπουν 
στην θέση το άλλου – λαμβάνουν υπόψη τα 
συναισθήματα του άλλου, παίρνουν αποφάσεις ηθικής 
υφής, δεν κάνουν κάτι για δική τους ευχαρίστηση ούτε 
κάτι για να αποφύγουν την τιμωρία 



Στάδια ηθικής σκέψης Kohlberg 

3. Στάδιο =προσανατολισμός του καλού παιδιού 

Καλή συμπεριφορά είναι οποιαδήποτε ευχαριστεί 

ή βοηθά του άλλους & επιδοκιμάζεται από αυτούς 

–η επιδοκιμασία κατακτάτε με το να είναι κανείς καλός- 

4. Στάδιο = προσανατολισμός του νόμου & της 

τάξης 

Σωστό είναι να κάνεις το καθήκον σου να δείχνεις 

σεβασμό για την εξουσία & να συμβάλεις στην διατήρηση 

της δεδομένης κοινωνικής τάξης ως αυτοσκοπού –οι 

κανόνες της κοινωνίας αντικαθιστούν εκείνους της 

ομάδας των συνομηλίκων –οι κανόνες ακολουθούνται 

τυφλά - η παραβίαση δεν δικαιολογείται –ως την εφηβεία 



Στάδια ηθικής σκέψης Kohlberg 
ΙΙΙ μετασυμβατικό επίπεδο –διαμορφώνουν ηθικές κρίσεις 

σε σχέση με αφηρημένες αρχές 

5. Στάδιο - προσανατολισμός του κοινωνικού 
συμβολαίου = εδώ το άτομο διαπιστώνει ότι οι νόμοι & 
οι αξίες μιας κοινωνίας είναι σε κάποιο βαθμό αυθαίρετοι 
& χαρακτηριστικοί αυτής της κοινωνίας – οι νόμοι 
απαραίτητοι για την προστασία της κοινωνικής αρμονίας 
& τη διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος της ζωής 
& της ελευθερίας 

6. Στάδιο – οι ηθικές αρχές του ατόμου έχουν 
επιλεγεί από το ίδιο το άτομο & βασίζονται σε 
αφηρημένες έννοιες όπως η δικαιοσύνη & η 
ισότητα & αξία ανθρωπίνων δικαιωμάτων 



Κριτική θεωρίας του Kohlberg 
---περιορισμός της θεωρίας αφορούσε κατά κύριο λόγο 

αγόρια --- 

---Gilligan & Attanucci 1988 & Haspe & Baddeley 1991 – 

υποστήριξαν ότι συχνά η ηθική σκέψη των αγοριών 

στρέφεται σε θέματα δικαιοσύνης ενώ των κοριτσιών σε 

θέματα φροντίδας & ευθύνης προς τους άλλους –οι 

γυναίκες έχουν την τάση να προτείνουν λύσεις σε ηθικά 

διλήμματα με περισσότερο αλτρουισμό & αυτοθυσία και 

όχι βάση δικαιωμάτων & κανόνων- 

Smetana Killen & Turiel 1991 =όχι πειστικές αποδείξεις 

ότι οι γυναίκες συνεργάζονται & βοηθούν περισσότερο 

από τους άνδρες 



Κριτική θεωρίας του Kohlberg 
---τα μικρά παιδιά μπορούν να εμφανίσουν πιο 

προηγμένους ηθικούς συλλογισμούς από ότι προβλέπει 

η θεωρία των σταδίων (Rest Edwards & Thoma 1997) 

e.g.  

τα μικρά παιδιά συχνά θεωρούν πιο σημαντικές τις 

συνέπειες από τις προθέσεις όταν αξιολογούν την 

διαγωγή – ενώ παιδιά 3-4 ετών συχνά χρησιμοποιούν τις 

προθέσεις για να κρίνουν τη συμπεριφορά των άλλων – 

6-10 ετών κάνουν διακρίσεις μεταξύ κανόνων που 

δικαίως επιβάλλουν οι γονείς & κανόνων που εμπίπτουν 

στην δικαιoδοσία του ατόμου ή των συνομηλίκων 

τα μικρά παιδιά κάνουν διάκριση ηθικών κανόνων, όπως 

το να μη κλέβεις, είναι αρχή δικαιοσύνης 



Κριτική θεωρίας του Kohlberg 
---πραγματεύεται περισσότερο την ηθική σκέψη παρά 
την συμπεριφορά---(Arnold 2000) 

πολλά άτομα βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ηθικής 
σκέψης αλλά συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο & άτομα 
που βρίσκονται στο ίδιο στάδιο συμπεριφέρονται με 
διαφορετικό τρόπο  

--η ηθική συμπεριφορά δεν ακολουθεί απλούς κανόνες—
(Thoma & Rest 1999) – η ηθική σκέψη δεν συνδέεται 
τόσο στενά με την ηθική συμπεριφορά =εξαρτάται από 
την ικανότητα του ατόμου να ερμηνεύσει σωστά τι 
συμβαίνει σε μια κοινωνική κατάσταση, τα κίνητρα να 
συμπεριφερθεί με ηθικό τρόπο & από τις ικανότητες 
δεξιότητες που χρειάζεται για να εκτελέσει ηθικό σχέδιο 
δράσης -αντιγραφή σε διαγωνίσματα-Murdoch et al 2001 



Π.χ. 

-μαθητής της 3ης Γυμνασίου προσφέρει εθελοντικά –
φροντιστηριακά μαθήματα σε μαθητή της Αης δημοτικού- 

-μετά από ένα μήνα συνεργασίας στην ανάγνωση & στα 
μαθηματικά ο νεαρός έφηβος καλημερίζει το πρωτάκι το 
οποίο μένει εμβρόντητο με την παρουσία του φροντιστή 
του- 

-εεεε,τι έχεις στο αυτί σου- 

-σκουλαρίκι- 

-μα τα κορίτσια φοράνε σκουλαρίκι- 

-τα αγόρια φοράνε ένα σκουλαρίκι & τα κορίτσια δύο- 

-πόνεσες όταν το έβαλες- 

-όχι, χμ λίγο αλλά αντέχω, η μαμά μου έγινε έξαλλη, το 
βγάζω όταν πάω σπίτι, αλλά φτάνει πιτσιρίκο έλα να 
κάνουμε ασκήσεις 



Π.χ. 

--ιδεαλισμός & δέσμευση με εθελοντική εργασία---

-διεκδικεί ανεξαρτησία παρά τις αντιρρήσεις της 

μητέρας- 

-η ανεξαρτησία υποστηρίζεται από τους 

συνομηλίκους- μετάβαση από την εξάρτηση των 

γονέων και των εκπαιδευτικών σε εξάρτηση από 

τους συνομηλίκους- 

-φοράει σκουλαρίκι ως ένδειξη συμμόρφωσης με 

τους συνομηλίκους- 

-βασίζεται στους γονείς & σε άλλους ενηλίκους 

για συμβουλές & στήριξη- 



Ανάπτυξη κατά την προσχολική ηλικία 

-3-5 ετών προσχολική ηλικία = ταχύτατες αλλαγές 

-κατάκτηση των περισσοτέρων κινητικών 
δεξιοτήτων- 

-γνωστικός τομέας =κατανοούν τάξεις & σχέσεις 
απορροφώντας τεράστιες info  για το κοινωνικό 
+φυσικό περιβάλλον- 

-μέχρι τα 6 κάνουν χρήση ώριμου λόγου 
=εκφράζουν επιθυμίες, ανάγκες & μοιράζονται 
ιδέες & εμπειρίες- 

-από κοινωνικής άποψης τα παιδιά μαθαίνουν 
κανόνες & συμπεριφορές, υιοθετούν μοντέλα 
αλληλεπίδρασης- 

 



Ανάπτυξη κατά την προσχολική ηλικία 

Φυσική ανάπτυξη 
 

Ανάπτυξη μικρών μυών =λεπτή κινητική 
δραστηριότητα – κινήσεις που απαιτούν ακρίβεια & 
επιδεξιότητα – κούμπωμα πουκαμίσου ή κλείσιμο 
φερμουάρ 

Ανάπτυξη μεγάλων μυών =αδρή κινητική 
δραστηριότητα 

Μέχρι το τέλος της προσχολικής ηλικίας τα παιδιά 
εκτελούν με ευκολία έργα αυτοεξυπηρέτησης, 
ανεβοκατεβαίνουν σκάλες & εκτελούν λεπτές κινήσεις 
όπως χρήση ψαλιδιού, χρωματισμός 

Μετά την ηλικία των 6-7 παρατηρείται βελτίωση της 
ποιότητας & της πολυπλοκότητας των κινήσεων 



Φυσική ανάπτυξη 
2 ετών = μεγάλες δρασκελιές & ταλάντωση του 
σώματος, σκαρφαλώνουν, σπρώχνουν, τραβούν, 
τρέχουν 

3 ετών = έχουν μικρότερο άνοιγμα στα πόδια όταν 
περπατούν, τρέχουν πιο ομαλά, επιχειρούν να 
πιάσουν αντικείμενα με το ένα χέρι, 
μουντζουρώνουν, πασαλείβουν & στοιβάζουν 

4 ετών = αλλάζουν ρυθμό όταν τρέχουν, πηδούν, 
έχουν μεγάλη δύναμη & αντοχή, σχεδιάζουν 
σχήματα & απλές μορφές, κτίζουν τουβλάκια 

5 ετών =περπατούν σε δοκό, στέκονται στο ένα 
πόδι, χειρίζονται κουμπιά, κορδόνια, οικιακά 
σκεύη, εργαλεία 

 



Απόκτηση γλώσσας 
ηλικία των 2 ετών = κατανοούν κόσμο μέσω 
αισθήσεων, η γνώση βασίζεται σε φυσικές 
ενέργειες, κατανοούν γεγονότα στο παρόν ή στο 
άμεσο παρελθόν, όταν αρχίζουν & μιλούν 
χρησιμοποιούν έννοιες & σκέψεις 
προσκολλημένες σε φυσικές ενέργειες 

Αναπτύσσουν γλωσσικές δεξιότητες πριν την 
είσοδο στο σχολείο = οι ικανότητες προφορικού 
λόγου αναπτύσσονται σε ηλικία 3 ετών, μέχρι το 
τέλος της προσχολικής ηλικίας κατανοούν & 
χρησιμοποιούν άπειρο αριθμό προτάσεων, 
κάνουν συζητήσεις, γνωρίζουν την γραπτή 
γλώσσα 



Απόκτηση γλώσσας 

---αν και υπάρχουν ατομικές διαφορές στο ρυθμό 

με τον οποίο τα παιδιά αποκτούν τις γλωσσικές 

ικανότητες, η σειρά κατακτήσεων είναι παραπλήσια 

για όλα τα παιδιά - 

---κατά την διάρκεια του 2ου έτους συνδυάζουν 

λέξεις σε δύο προτάσεις--- 

---στην διάρκεια της προσχολικής ηλικίας 

εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο & έχουμε κατάκτηση 

γνώσης κανόνων προφορικής γλώσσας--- 

---μέχρι την είσοδο στο σχολείο έχουν κατακτήσει τους 

περισσότερους γραμματικούς κανόνες - 



προφορική γλώσσα 
---η ανάπτυξη της προφορικής γλώσσας απαιτεί 
όχι μόνο την εκμάθηση λέξεων αλλά & την 
κατάκτηση δόμησης λέξεων & προτάσεων--- 

Ο κανόνας του πληθυντικού αριθμού μαθαίνεται πριν 
ξεκινήσουν το νηπιαγωγείο 

--ενώ οι πρώτες προτάσεις αποτελούνται από 2 
λέξεις σύντομα γίνονται πιο σύνθετες με 
παραλλαγή στον τόνο της φωνής όταν ρωτούν ή 
όταν θαυμάζουν - ακόμα δεν κάνουν χρήση 
συνδετικών λέξεων- 

Καλυμμένη κούκλα –είναι εύκολο ή δύσκολο να δεί η 
κούκλα =μόνο 20% πεντάχρονων απάντησαν –
διαφοροποίηση στα εννέα & you are impossible –no iam 
impopsicle 



Προφορική γλώσσα -Ανάγνωση 
---η ανάπτυξη της προφορικής γλώσσας 
επηρεάζεται από την ποσότητα  & την ποιότητα 
της λεκτικής αλληλεπίδρασης με τους γονείς--- 

Ανάγνωση 

-η εκμάθηση της ανάγνωσης σημαντικό 
αναπτυξιακό έργο- 

-η σχολική επιτυχία συνδέεται με την επιτυχία στην 
ανάγνωση- 

-η έρευνα για τον αναδυόμενο γραμματισμό –οι σχετικές 
με την ανάγνωση γνώσεις & δεξιότητες προσχολικής 
ηλικίας- έδειξε ότι τα παιδιά ξεκινούν το σχολείο με 
αρκετές γνώσεις σχετικές με την ανάγνωση – οι οποίες 

συμβάλλουν στην επιτυχία της διδασκαλίας ανάγνωσης  



Ανάγνωση 

-Π.χ. κατά την προσχολική ηλικία τα παιδιά έχουν 
μάθει έννοιες του έντυπου υλικού, ότι το κείμενο 
διατάσσεται  από τα αριστερά προς τα δεξιά, ότι τα 
διαστήματα μεταξύ των λέξεων έχουν σημασία, ότι 
τα βιβλία διαβάζονται από τα εμπρός προς τα 
πίσω,  ενώ κατανοούν στοιχεία σχετικά με την 
πλοκή των ιστοριών –μπορούν να προβλέψουν τι 
θα ακολουθήσει, αναγνωρίζουν λογότυπους 

ακόμα & αν το οικογενειακό περιβάλλον δεν 
ασχοληθεί πολύ οι προαναγνωστικές έννοιες 
μαθαίνονται στους προνηπιακούς, 
βρεφονηπιακούς, νηπιακούς σταθμούς 
Whitehurst et al., 1994, 1999 



Ανάγνωση 
-(Blackman et al., 1994, Byrne, Fielding, & Ashley 2000) 
υποστήριξαν ότι τα παιδιά εκπαιδεύονται να 
αναγνωρίζουν συγκεκριμένους φθόγγους στις 
λέξεις που ακούν (φωνημική ενημερότητα) - αυτό 
συμβάλει στην επιτυχία της ανάγνωσης- 

-αντιπαράθεση μεταξύ μεθόδων διδασκαλίας- 

-Α-έμφαση στην συστηματική διδασκαλία αντιστοίχησης 
γραφημάτων-φωνημάτων 

-Β- έμφαση στο νόημα 

-όλοι οι ερευνητές σήμερα υποστηρίζουν την 
ύπαρξη ισορροπίας μεταξύ των δύο μεθόδων-
(Pressley 1998) 



Ανάγνωση 

---δεκαετία του ’80 =επικράτηση της ολικής 

προσέγγισης – ελάχιστες έρευνες αποδεικνύουν 

τα οφέλη της (Jeynes & Litell 2000)--- 

 

---δεκαετία του ’90 =επικράτηση της ισορροπίας 

μεταξύ των δύο προσεγγίσεων--- 

 

Τα παιδιά θα πρέπει να διδάσκονται άμεσα πώς να 

σχηματίζουν τις λέξεις με γράμματα & φθόγγους στην 

πρώτη τάξη αλλά και να μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις 

νέες δεξιότητες σε ένα κείμενο με νόημα και στη δική τους 

δημιουργική γραπτή έκφραση 



γραφή 
---παιδιά 3 ετών αναγνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ 
κειμένου & εικόνων --- 

-αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 
τυπογραφικών στοιχείων π.χ. εάν οι γραμμές είναι 
ευθείες, καμπύλες, ανοικτές ή κλειστές, διαγώνιες, 
οριζόντιες, ή κάθετες καθώς και τον προσανατολισμό- 

-Η γραφή αναδύεται από τα χωρίς νόημα & 
περιθώρια μουντζουρώματα, στην κατανόηση ότι 
σε γραμμή τοποθετούνται τα γράμματα και οι 
λέξεις- 

- αρχικά ημιφωνητική & μετέπειτα φωνολογική 
γραφή- 



Παράγοντες που αναπτύσσουν την ανάγνωση & την 

γραφή σε μορφή υποδείξεων 

-να διαβάζουμε στα παιδιά, να τα περιβάλουμε με 
βιβλία& έντυπο υλικό, να του παρέχουμε ποικίλη 
γραφική ύλη, να τα ενθαρρύνουμε να γράφουν, να 
απαντούμε στις ερωτήσεις τους σχετικά με τα γράμματα, 
τις λέξεις και την ορθογραφία- 

-οι εκπαιδευτικοί να κάνουν χρήση στην τάξη κέντρων 
γραφής με υλικό όπως γραφομηχανές, μαγνητικά 
γράμματα, μαυροπίνακες, μολύβια, κραγιόνια, 
μαρκαδόρους, & χαρτί, ενώ οι καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες τους κάνουν να κατανοούν καλύτερα την 
αποτύπωση του γραπτού λόγου- 

-να διαβάζουν στα παιδιά σε μικρές ομάδες, να αφήνουν 
τα παιδιά να επιλέγουν βιβλία της αρεσκείας τους 



Παράγοντες που αναπτύσσουν την ανάγνωση & την 

γραφή σε μορφή υποδείξεων 

-τα παιδιά θα πρέπει να έχουν αναγνωστικές εμπειρίες 
αν γυρίζουν τις σελίδες να βλέπουν τις εικόνες- 

-να κάνουν ερωτήσεις & να διαβάζουν με έναν ενήλικα- 

-να κάνουμε χρήση προβλέψιμων ιστοριών = ‘τα τρία 
γουρουνάκια’ – επιτρέπουν στους αρχάριους 
αναγνώστες να βασίζονται σε ότι ήδη γνωρίζουν ενώ 
μαθαίνουν τις σχέσεις φθόγγων-γραμμάτων- 

-μία ιστορία είναι προβλέψιμη όταν τα παιδιά ανακαλούν 
τι πρόκειται να πεί ο συγγραφέας, πως θα το διατυπώσει 
= η επαναλαμβανόμενη διάρθωση, η ομοιοκαταληξία & ο 
ρυθμός καθώς και το ταίριασμα μεταξύ των εικόνων & 
κειμένου κάνουν πιο προβλέψιμη την ιστορία- 

- οι υποδείξεις των μεγάλων βοηθούν τα παιδιά να 
κατανοήσουν την διαδικασία ανάγνωσης  - μία μία λέξη 



Κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη 

-σχέσεις με τους συνομηλίκους στην 

προσχολική ηλικία- 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην γνωστική & κοινωνική 

ανάπτυξη (Newcomb & Bagwell 1998) 

το παιχνίδι με τους συνομηλίκους επιτρέπει στα 

παιδιά την αλληλεπίδραση με άτομα παρόμοιου 

αναπτυξιακού επιπέδου – μαθαίνουν να κάνουν 

υποχωρήσεις σε φιλονικίες, να συνεργάζονται, να 

επιλύουν συγκρούσεις προκειμένου να συνεχιστεί το 

παιχνίδι, τους δίνεται η δυνατότητα να καταλάβουν ότι οι 

άλλοι έχουν σκέψεις, συναισθήματα και απόψεις που 

διαφέρουν από τις δικές τους – αποκτούν ευαισθησία ως 

προς τις επιδράσεις –συμπεριφορές των άλλων 



Κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη 

Προκοινωνική συμπεριφορά = 

είναι οι οικιοθελείς ενέργειες προς του άλλους 
όπως φροντίδα, το μοίρασμα, η παρηγοριά & η 
συνεργασία –τα παιδιά που δέχονται απόρριψη 
από τους συνομηλίκους δεν αναπτύσσουν ΠΚΣ 

Παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη 
ΠΚΣ =  

• γονεικές μέθοδοι πειθαρχίας που τονίζουν τα 
επακόλουθα της συμπεριφοράς του παιδιού για 
τους άλλους & εφαρμόζονται με ζεστασιά & 
ανταπόκριση των γονέων στις ανάγκες του 
παιδιού (Hoffman 1993) 

 



Κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη 

• επαφή με τους ενήλικους οι οποίοι δείχνουν ότι 
αναμένουν από το παιδί ενδιαφέρον για τους 
άλλους –του δίνουν να καταλάβει ότι οι επιθετικές 
λύσεις στα προβλήματα είναι απορριπτέες –
παροχή εναλλακτικών λύσεων (Κοnig 1995) 

• επαφή με τους ενήλικους που αποδίδουν θετικά 
χαρακτηριστικά στα παιδιά που συμπεριφέρονται 
καλά 

                               Παιχνίδι 

Το μεγαλύτερο μέρος των αλληλεπιδράσεων ενός 
νηπίου με συνομηλίκους του συντελείται στο 
παιχνίδι (Hughes, 1995) 



Κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη 
Mildred Parten προσδιόρισε 4 κατηγορίες 

παιχνιδιού 

 μοναχικό παιχνίδι = το παιδί παίζει μόνο του 

Παράλληλο παιχνίδι = τα παιδιά ασχολούνται με 

την ίδια δραστηριότητα πλάι-πλάι αλλά 

αλληλεπιδρούν ή επηρεάζουν το ένα το άλλο 

ελάχιστα 

Συντροφικό παιχνίδι =χαρακτηρίζεται από 

μεγαλύτερο βαθμό αλληλεπίδρασης κατά την 

οποία τα παιδιά μοιράζονται, παίζουν εκ 

περιτροπής και επιδεικνύουν γενικό ενδιαφέρον 

για το τι κάνουν οι άλλοι 



Κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη 

Συνεργατικό παιχνίδι = όταν τα παιδιά 

συμμετέχουν από κοινού στην επίτευξη ενός 

κοινού σκοπού, όπως να κτίσουν ένα μεγάλο 

κάστρο 

Το παιχνίδι ασκεί τις γλωσσικές, γνωστικές & 

κοινωνικές  δεξιότητες –τα παιδιά χρησιμοποιούν 

το νου τους όταν παίζουν γιατί σκέφτονται & 

ενεργούν σαν να ήταν κάποιο άλλο άτομο –

πραγματοποιείται μεταμόρφωση κάνουν ένα βήμα 

προς την αφαιρετική σκέψη –τους δίνεται η 

δυνατότητα εξερεύνησης τρόπων συμπεριφοράς 

που υπερβαίνει το τρέχον επίπεδο λειτουργίας 

 



Προγράμματα εκπαίδευσης στην πρώτη ηλικία 

-Δεν υπάρχει συμφωνία τι είδους σχολική 

εκπαίδευση χρειάζονται τα παιδιά πριν την ηλικία 

των 5 ετών 

 

-Ομαδικά προγράμματα ημερήσιας φροντίδας 

υπάρχουν για παιδιά βρεφικής ηλικίας (είτε 

παρέχουν φύλαξη νηπίων ή είτε παρέχουν οργανωμένα 

προγράμματα προσχολικής αγωγής)  όπως υπάρχουν 

οργανωμένα προγράμματα προσχολικής αγωγής 

από την ηλικία των 2 ετών (Clifford, Early & Hills, 

1999) 

 



Προγράμματα εκπαίδευσης στην πρώτη ηλικία 

-οι βρεφονηπιακοί σταθμοί =παρέχουν 

πρόγραμμα συστηματικά διαμορφωμένο & 

σχεδιασμένο έτσι ώστε να προάγει την κοινωνική 

& γνωστική ανάπτυξη των μικρών παιδιών 

-εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο οικογένειες 

μεσαίας τάξης 

-έννοια κλειδί = εκπαίδευση ετοιμότητας – 

οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες που τους 

προετοιμάζουν για την μετέπειτα τυπική 

εκπαίδευση – όπως τήρηση οδηγιών, επιμονή σε 

ένα έργο, συνεργασία & επίδειξη κοσμιότητας 



Αντισταθμιστικά προγράμματα προσχολικής = 

Προγράμματα που σχεδιάζονται για να 
ετοιμάσουν τα μειονεκτούντα παιδιά για την 
είσοδο τους στο νηπιαγωγείο & την πρώτη τάξη 
του δημοτικού (Reynolds & Temple 1998) 

«Καλή Κίνηση» αποτέλεσε μέρος του πολέμου κατά της 
φτώχειας που κήρυξε ο πρόεδρος Johnson –ιδέα να 
δοθούν στα μειονεκτούντα παιδιά ίδιες προακαδημαικές 
& κοινωνικές δεξιότητες που διαθέτουν παιδιά της 
μεσαίας τάξης 

Θετικές επιδράσεις στις δεξιότητες σχολικής ετοιμότητας 
& στην ακαδημαϊκή επίδοση  των παιδιών αυτών –βέβαια 
θεαματικά αποτελέσματα έχουμε όταν τα προγράμματα 
προσχολικής ακολουθούνται από προγράμματα υψηλής 
ποιότητας στις πρώτες τάξεις δημοτικού (Ramey 1998) 



Προγράμματα νηπιαγωγείου 
Προετοιμάζει τα παιδιά για την τυπική 
διδασκαλία –προάγει τις κοινωνικές δεξιότητες, 
εστιάζει σε ακαδημαϊκές δεξιότητες, δίνει έμφαση 
σε προ-αναγνωστικές & προμαθηματικές 
δεξιότητες 

Αρχίζουν να αποκτούν τον χαρακτήρα της Αης 
δημοτικού (εναντιώνονται Bryant, Clifford, Peisner 
1991) 

πολλά σχολεία καθυστερούν την είσοδο των παιδιών για 
ένα χρόνο με επιζήμια μακροπρόθεσμα αποτελέσματα 

-άλλα πάλι εισάγουν ένα έτος μεταξύ αποφοίτησης & 
εισόδου στην Αη Δημοτικού για παιδιά με αυξημένο 
κίνδυνο αποτυχίας (προπαρασκευστική–μεταβατική τάξη 



Αναπτυξιακά κατάλληλη πρακτική 

- Η έννοια που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη 

σημασία = η διδασκαλία πρέπει βασίζεται στις 

ατομικές ανάγκες & χαρακτηριστικά των παιδιών  

-όχι στην ηλικία τους 

-η διδασκαλία λαμβάνει υπόψη της τις διατομικές  

διαφορές, την ικανότητα, τα ενδιαφέροντα του 

παιδιού  το στυλ μάθησης –πάνω σε όλα αυτά 

δομείται το αναλυτικό πρόγραμμα 

 

Αναπτυξιακά κατάλληλη πρακτική = Μaria 

Montessori 



Αναπτυξιακά κατάλληλη πρακτική 

τα προγράμματα montessori επικεντρώνονται στην 
ανάπτυξη γενικών νοητικών δεξιοτήτων & όχι στην 
εκμάθηση εννοιών σε συγκεκριμένα γνωστικά 
αντικείμενα 

τα σχολεία έχουν επίπλωση προσαρμοσμένη στις 
διαστάσεις των παιδιών & ειδικά σχεδιασμένο μαθησιακό 
υλικό 

δίνεται έμφαση στην ανεξάρτητη εργασία των παιδιών 
υπο την καθοδήγηση ενός εκπαιδευτικού 

η νοητική ανάπτυξη γίνεται μέσω δραστηριοτήτων 
ταξινόμηση, σειροθέτηση, αντιληπτική ενημερότητα 

η φυσική κοινωνική & συναισθηματική ανάπτυξη 
εξελίσσεται μέσα από παιχνίδι στον ανοιχτό χώρο, στις 
συζητήσεις για αρμόζουσα συμπεριφορά 



Ανάπτυξη στο Δημοτικό 
-Δημοτικό μεταβατική περίοδο – από την 
ταχύτατη ανάπτυξη της πρώτης ηλικίας σε μια πιο 
βαθμιαία ανάπτυξη- 

Φυσική ανάπτυξη 

Το σώμα αλλάζει σε μικρό σχετικά βαθμό ως προς τις 
διαστάσεις – η μυική ανάπτυξη υπολείπεται σε σχέση με 
την ανάπτυξη των οστών & του σκελετού 

2 1/5 της 4ης τα κορίτσια κατά κανόνα εκτίναξη της 
ανάπτυξης που ολοκληρώνεται στην εφηβεία –αλλαγή 
στο μέγεθος του κορμού –άχαρη εμφάνιση – 
δυσανάλογα άκρα –προσωρινή απώλεια συντονισμού 

Αγόρια υπολείπονται κατά 12-18 μήνες –απόγειο 
ανάπτυξης μετά τα 11 

 



Ανάπτυξη στο Δημοτικό 

Προεφηβεία – πρώιμη εφηβεία μεταξύ 13-16 ετών 

Κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη 

Τα παιδιά έχουν αναπτύξει δεξιότητες πιο σύνθετης 

σκέψης & δράσης – έχουν αναπτύξει εμπιστοσύνη 

κατά την βρεφική ηλικία, αυτονομία στην διάρκεια 

των πρώιμων χρόνων της ζωής τους, πρωτοβουλία 

κατά την προσχολική ηλικία ενώ οι εμπειρίες τους 

στην διάρκεια της φοίτησης στο δημοτικό μπορούν 

να συμβάλουν στην ανάπτυξη της φιλοπονίας & της 

αίσθησης επιτυχίας – συχνά ακούγεται το «μπορώ 

και μόνος μου» 



Ανάπτυξη στο Δημοτικό 

στο στάδιο αυτό περιλαμβάνει η ανάπτυξη της 

προσωπικότητας & της κοινωνικότητας 

 

Έννοια του εαυτού = η αντίληψη ενός ατόμου 

για τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, τις 

ικανότητες, τις στάσεις & τις αξίες του 

 

Αυτοεκτίμηση =η αξία που αποδίδει κάθε άτομο 

στα χαρακτηριστικά, στις ικανότητες και στις 

συμπεριφορές του 



Ανάπτυξη στο Δημοτικό 
-στα πρώτα χρόνια του δημοτικού τα παιδιά 
αρχίζουν να εστιάζουν σε πιο αφηρημένες 
εσωτερικές ιδιότητες όπως ευφυΐα & καλοσύνη,  

-κάνουν διάκριση ιδιωτικού-εσωτερικού εαυτού 
τους από εξωτερικό-δημόσιο εαυτό 

-βασίζονται στις προθέσεις & τα κίνητρα & 
λιγότερο στην αντικειμενική συμπεριφορά για να 
ερμηνεύσουν τις πράξεις τόσο τις δικές τους όσο 
και των άλλων (Selman 1980) 

-καθώς μεγαλώνουν χρησιμοποιούν την 
κοινωνική σύγκριση για να αξιολογούν τις 
ικανότητες τους (Borg 1998) 



Ανάπτυξη στο Δημοτικό 

Canfield & Siccone 1995, Perry & Weinstein 1998 

Κοινωνική σύγκριση = 

η διαδικασία σύγκρισης του εαυτού με άλλους για 

τη συλλογή πληροφοριών και την αξιολόγηση και 

αποτίμηση των προσωπικών ικανοτήτων, 

στάσεων & συμπεριφοράς 

Τα μικρά παιδιά στα νήπια έχουν την τάση  να 

αξιολογούν τον εαυτό τους πολύ θετικά – από την 2η + 3η 

δημοτικού αρχίζουν οι δυσκολίες στο σχολείο οπότε 

μαθητές με χαμηλή επίδοση έχουν την τάση να 

διαμορφώνουν χαμηλή ακαδημαϊκή έννοια του εαυτού & 

χαμηλή επίδοση σε ανώτερες τάξεις του δημοτικού 



Ανάπτυξη στο Δημοτικό 

-η έρευνα αποδεικνύει  ότι καθώς αυξάνεται η 

ικανότητα ενός μαθητή στα σχολικά έργα η 

αυτοεκτίμηση του βελτιώνεται (Chapman 2000) 

-η αυτοεκτίμηση που είναι επακόλουθο της 

επίδοσης ονομάζεται «κατακτημένη 

αυτοεκτίμηση» 
 

-σε μία πολυδιάστατη τάξη οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

καταστήσουν σαφές ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να 

επιτύχει κανείς (αναφορά στην πρόοδο & όχι στην 

επίδοση) =προκαταρτικές ασκήσεις πριν από μία 

ενότητα, επαναληπτική εξέταση μετά την ολοκλήρωση 

της διδασκαλίας μπορεί να ωφελήσει του μαθητές 



Ανάπτυξη στο Δημοτικό 
Ενίσχυση το ρόλου των συνομηλίκων 

-η επιρροή της οικογένειας συνεχίζει να είναι 
σημαντική – οι γονείς παρέχουν πρότυπα 
συμπεριφοράς 

-οι σχέσεις με τα αδέλφια επηρεάζουν τις σχέσεις 
με τους συνομηλίκους και οι συνήθειες από το 
σπίτι ενισχύονται ή ξεπερνιούνται 

-η ομάδα των συνομηλίκων προσλαμβάνει 
επιπρόσθετη σημασία 

-οι παρέες αποτελούνται από παιδιά του ιδίου 
φύλου περίπου συνομήλικα – στην 6η τάξη 
περιλαμβάνουν παιδιά και των δύο φύλων 



Ανάπτυξη στο Δημοτικό 
Φιλίες στην μέση παιδική ηλικία = 

-ωριμάζει ο τρόπος κατανόησης της φιλίας 

-αποτελεί την κεντρική κοινωνική σχέση 

-μεταξύ 3-7 ετών βλέπουν τους φίλους ως 
εφήμερους συντρόφους στο παιχνίδι (όχι κοινά 
ενδιαφέροντα & πεποιθήσεις) 

-στην μέση παιδική ηλικία οι φιλίες γίνονται 
σταθερές & αμοιβαίες –οι φίλοι  περιγράφονται 
βάση χαρακτηριστικών προσωπικότητας 

-οι φιλίες είναι σημαντικές πηγές συναισθηματικής 
στήριξης, ασφάλειας ακόμα και σε οικογενειακά 
προβλήματα 



Ανάπτυξη στο Δημοτικό 
Αποδοχή – θέση στο πλαίσιο της ομάδας 

συνομηλίκων 

Δημοφιλή =εκείνα που κατανομάζονται συχνότερα από 
τους συνομηλίκους ως συμπαθή & λιγότερο ως αντιπαθή 

Απορριφθέντα =εκείνα που κατανομάζονται συχνότερα 
από τους συνομηλίκους ως αντιπαθή & λιγότερο ως 
συμπαθή 

Περιθωριακά =εκείνα που δεν κατανομάζονται συχνά 
ούτε ως συμπαθή ούτε ως αντιπαθή από τους 
συνομηλίκους 

Αμφιλεγόμενα =εκείνα που κατανομάζονται συχνά ως 
συμπαθή από τους συνομηλίκους αλλά εξίσου συχνά και 
ως αντιπαθή ***μέτρια παιδιά=μέτρια συμπαθή-αντιπαθή 



Προσεγγίσεις για ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων 

Ενίσχυση της αρμόζουσας κοινωνικής 
συμπεριφοράς 

-οι ενήλικοι μπορούν με συστηματικό τρόπο να 
ενισχύουν προκοινωνικές δεξιότητες, όπως 
προσφορά βοήθειας, μοίρασμα & να αγνοούν την 
αντικοινωνική συμπεριφορά, όπως σωματική 
λεκτική επιθετικότητα 
-οι τεχνικές ενίσχυσης είναι πιο επιτυχείς όταν 
χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός ή ο ενήλικας ολόκληρη την 
ομάδα παιδιών – το παιδί  που υστερεί σε κοινωνικές 
δεξιότητες παρατηρεί άλλους που δέχονται ενίσχυση για 
την θετική συμπεριφορά τους & ο εκπαιδευτικός εφιστά 
την προσοχή της ομάδας των συνομηλίκων στις θετικές & 
όχι στις αρνητικές πράξεις 



Προσεγγίσεις για ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων 

Μίμηση προτύπου = 

τα παιδιά που παρακολουθούν μοντέλα που 
κατακτούν δεξιότητες θετικής κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης επιδεικνύουν σημαντική 
βελτίωση στις δικές τους δεξιότητες 

Προγύμναση 

η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει μια σειρά 
βημάτων όπως επίδειξη θετικών κοινωνικών 
δεξιοτήτων – η εξήγηση γιατί οι δεξιότητες αυτές 
είναι σημαντικές η παροχή ευκαιριών για 
εξάσκηση και η παροχή ανατροφοδότησης μέσω 
εξέτασης της προόδου οδηγούν στην βελτίωση 



Τέλος Ενότητας 


