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1. Βασικές αρχές του Vygotsky.

Ο Vygotsky υποστήριξε ότι η γνωστική ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα 

των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, στις οποίες το παιδί μαθαίνει 

με  καθοδήγηση,  καθώς εργάζεται  με  τους μέντορές του για  την 

επίλυση  προβλημάτων.  Ο  Vygotsky θεωρούσε  το  παιδί  ως 

μαθητευόμενο,  που  διδάσκεται  γνωστικές  στρατηγικές  και  άλλες 

δεξιότητες από ενήλικες και συνομηλίκους του μέντορες, οι οποίοι 

όχι  μόνο  επιδεικνύουν  νέους  τρόπους  επίλυσης  προβλημάτων, 

αλλά,  επίσης,  προσφέρουν  βοήθεια,  οδηγίες  και  κίνητρα.  Η 

γνωστική ανάπτυξη εξαρτάται από τη συναναστροφή του παιδιού 

με τους άλλους.
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Ο  Vygotsky υποστήριξε ότι  οι  γνωστικές  ικανότητες του παιδιού 

αυξάνουν,  όταν  το  παιδί  εκτίθεται  σε  πληροφορίες  που  είναι 

αρκετά άγνωστες για να είναι ενδιαφέρουσες, αλλά όχι υπερβολικά 

δύσκολες να τις αντιμετωπίσει. Αυτό το ονόμασε ζώνη εγγύτερης 

ανάπτυξης, δηλαδή το επίπεδο στο οποίο το παιδί μπορεί σχεδόν, 

αλλά όχι  εντελώς,  να εκτελέσει  ένα έργο ανεξάρτητα, αλλά που 

μπορεί να το διεκπεραιώσει με τη βοήθεια κάποιου, περισσότερο 

ικανού.  Όταν  προσφερθεί  η  κατάλληλη  καθοδήγηση,  μέσα  στη 

ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης, το παιδί μπορεί να κατανοήσει και να 

λύσει  περισσότερα  προβλήματα.  Η  βοήθεια  ή  οι  οδηγίες  που 

προσφέρονται από τους άλλους έχει ονομαστεί παροχή στήριξης. 

Η παροχή στήριξης είναι  η υποστήριξη για μάθηση και  επίλυση 

προβλημάτων, που ενθαρρύνει την ανεξαρτησία και την ανάπτυξη. 

Επίσης, ενισχύει τη συνολική γνωστική ανάπτυξη. 

Ένα βασικό στοιχείο της βοήθειας που προσφέρουν τα ικανότερα 

άτομα (γονείς,  εκπαιδευτικοί)  σε  αυτούς που μαθαίνουν είναι  τα 

πολιτισμικά  εργαλεία,  τα  οποία  μπορούν  να  είναι  υλικά, 

πραγματικά  αντικείμενα  (μολύβια,  χαρτί  κ.ά.),  αλλά  και 

εννοιολογικά,  όπως ένα πλαίσιο  αρχών και  αντιλήψεων  για  την 

επίλυση προβλημάτων.

Οι  απόψεις  του  Vygotsky έχουν  ασκήσει  σημαντική  επιρροή. 

Ωστόσο, δε διαθέτουν όλες οι πλευρές της θεωρίας του εμπειρική 

υποστήριξη.
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2. Τι  γνωρίζετε  για την πολύ-αισθητηριακή αντίληψη του 
βρέφους;

Η  πολυ-αισθητηριακή  προσέγγιση  στην  αντίληψη  μελετά  τον 

τρόπο  με  τον  οποίο  οι  πληροφορίες  που  συλλέγονται  από  τα 

διάφορα  αισθητηριακά  συστήματα  ενσωματώνονται  και 

συντονίζονται μεταξύ τους. Αν και διατυπώθηκε πρόσφατα, θέτει 

ορισμένα  θεμελιώδη  ερωτήματα.  Η  αισθητηριακή  εμπειρία  είναι 

από την αρχή ενιαία ή τα αισθητηριακά συστήματα του βρέφους 

λειτουργούν αρχικά ξεχωριστά το ένα από το άλλο και η ανάπτυξη 

του  εγκεφάλου  είναι  αυτή  που  τελικά  οδηγεί  στον  αυξανόμενο 

συντονισμό τους. Οι ερευνητές δε γνωρίζουν ακόμη ποια άποψη 

είναι η ορθότερη. Ωστόσο, φαίνεται ότι ακόμη και σε πολύ μικρή 

ηλικία το βρέφος είναι ικανό να συσχετίζει  τις  πληροφορίες που 

έχει λάβει για ένα αντικείμενο από μία αισθητηριακή δίοδο με τις 

πληροφορίες  από  ένα  άλλο  αισθητηριακό  σύστημα.  Το  βρέφος 

ανακαλύπτει  τις  ιδιότητες  των αντικειμένων,  τα ιδιαίτερα δηλαδή 

χαρακτηριστικά-δυνατότητες  που  προσφέρει  μια  δεδομένη 

κατάσταση ή ερέθισμα.
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