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Το Ειδικό Αφιέρωμα παρουσιάζει πέντε εργασίες που επεκτείνουν την 

προσέγγιση της Θεωρίας Πλαισίου για την εννοιολογική αλλαγή σε τομείς 

που δεν είχαν μελετηθεί έως σήμερα. Οι εργασίες αυτές επίσης 

αναδεικνύουν τις δυνατότητες της θεωρίας να προβλέψει και να εξηγήσει 

τις δυσκολίες που έχουν οι μαθητές να κατανοήσουν ορισμένες αντι-

διαισθητικές επιστημονικές και μαθηματικές έννοιες και εξηγήσεις και να 

οδηγήσει σε νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία. Παρόλο που κινούνται 

στην ίδια γραμμή έρευνας η καθεμία από τις εργασίες έχει τη σημαντική 

δική της καινοτόμο συνεισφορά.  
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Στο παρόν ειδικό αφιέρωμα του Περιοδικού Ψυχολογία παρουσιάζεται μία συλλογή από εμπειρικές 

μελέτες οι οποίες βασίζονται στη θεωρητική προσέγγιση της Θεωρίας Πλαισίου (ΘΠ) για την εννοιολογική 

αλλαγή. Οι μελέτες αυτές είτε επεκτείνουν την προσέγγιση της ΘΠ σε νέους τομείς που δεν έχουν μελετηθεί 

μέχρις ώρας είτε στοχεύουν στη διερεύνηση των πολλαπλών εφαρμογών της στη διδασκαλία.  

Η ΘΠ για την εννοιολογική αλλαγή είναι μία σχετικά απλή θεωρία, που όμως μπορεί να συμβάλει 

σημαντικά στην κατανόηση της μάθησης και έχει σημαντικές επιπτώσεις για τη διδασκαλία (Βοσνιάδου, 2019). 

Πρώτον, είναι μία κατασκευαστική/εποικοδομητική προσέγγιση- με άλλα λόγια στηρίζεται στην υπόθεση ότι η 

μάθηση εξαρτάται από τις δραστηριότητες του μαθητή, από αυτά που κάνουν οι μαθητές για να μάθουν, και πιο 

συγκεκριμένα από το πώς οι μαθητές ενεργοποιούν και χρησιμοποιούν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους για να 

ερμηνεύσουν νέες πληροφορίες και για να τις εμπλουτίσουν ή να τις αναθεωρήσουν. Δεύτερον, κάνει διάκριση 

μεταξύ της μάθησης νέων πληροφοριών που είναι συνεπείς με την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών και της 

μάθησης που απαιτεί θεμελειώδεις εννοιολογικές αλλαγές σε ό,τι είναι ήδη γνωστό. Αυτό συμβαίνει συχνά όταν 

τα παιδιά διδάσκονται επιστημονικές και μαθηματικές έννοιες στο σχολείο μέσω της διδασκαλίας, αν και όχι 

μόνο τότε.  

Η ΘΠ προσπαθεί να κατανοήσει τη φύση αυτών των εννοιολογικών αλλαγών και το πώς συντελούνται 

κατά τη διάρκεια της μάθησης και της ανάπτυξης. Μία σημαντική πτυχή της προσέγγισης της ΘΠ είναι ότι οι 

εννοιολογικές αλλαγές που απαιτούνται είναι πολύπλοκες και αφορούν τόσο μερικές από τις βασικές 

κατηγορίες που χρησιμοποιούμε για να οριοθετήσουμε τον κόσμο, όσο και πεποιθήσεις μας για τη γνώση και 

για τις αναπαραστάσεις μας. Μια άλλη πτυχή της προσέγγισης της ΘΠ είναι ότι οι εννοιολογικές αλλαγές είναι 

αργές και σταδιακές και ενδέχεται να οδηγήσουν στη δημιουργία παρανοήσεων πολλές εκ των οποίων έχουν τη 
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μορφή συνθετικών μοντέλων - δηλ. αναπαραστάσεων που προκύπτουν από τη σύνδεση στοιχείων της 

προϋπάρχουσας γνώσης με νέες πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι συνεπείς με αυτή.  

 Η ΘΠ αρχικά αναπτύχθηκε μέσα από εμπειρικές μελέτες στο γνωστικό πεδίο της Παρατηρησιακής 

Αστρονομίας (Vosniadou & Brewer, 1992, 1994). Οι υποθέσεις της επιβεβαιώθηκαν μέσα από τον έλεγχό τους σε 

άλλους γνωστικούς τομείς των θετικών επιστημών (Μηχανική, Θεωρία της ύλης, Θεωρία της εξέλιξης) (Evans, 

2013˙ Ioannides & Vosniadou, 2001˙ Kyrkos & Vosniadou, 1997˙ Ιωαννίδου & Βοσνιάδου, 2001˙ Κουκά κ.αλ., 

2009˙ Κουκά & Τσαπαρλής, 2019˙ Κύρκος, 1999). Επεκτάθηκε στο γνωστικό πεδίο των μαθηματικών για να 

ερμηνεύσει τις δυσκολίες των μαθητών να κατανοήσουν μαθηματικές έννοιες, όπως αυτές των κλασματικών 

(ρητών) αριθμών, πολλά χαρακτηριστικά των οποίων έρχονται σε αντίθεση με τις αρχικές αντιλήψεις των 

παιδιών για τον αριθμό που έχουν πολλά κοινά με τη μαθηματική έννοια του φυσικού αριθμού (Stafylidou & 

Vosniadou, 2004˙ Vosniadou & Verschaffel, 2004). Προσφάτως η ΘΠ έχει χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση των 

εκπαιδευτικών και ειδικότερα στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, προκειμένου να ερμηνευθούν οι δυσκολίες 

των εκπαιδευτικών να αλλάξουν τις διδακτικές πρακτικές τους υπό το φως νέων δεδομένων σχετικά με το πώς 

μαθαίνουν οι μαθητές (Vosniadou, 2020˙ Vosniadou et al., 2020˙ Vosniadou et. al, 2021).  

Η ΘΠ οδήγησε σε μία νέα κατανόηση του πώς συντελείται η μάθηση που έχει τι δυνατότητα να εξηγήσει 

καθώς και να προβλέψει τις δυσκολίες των μαθητών και που ώς εκ τούτου έχει οδηγήσει σε νέες προσεγγίσεις 

στη διδασκαλία. Οι πέντε εργασίες που παρουσιάζονται στο παρόν Ειδικό Αφιέρωμα του Περιοδικού Ψυχολογία 

κινούνται στην ίδια γραμμή έρευνας και η καθεμία έχει σημαντική καινοτόμο συνεισφορά. Τρεις από τις 

εργασίες σε αυτό το τεύχος ασχολούνται με αναπαραστάσεις του φυσικού κόσμου και πιο συγκεκριμένα με τις 

δυσκολίες κατανόησης και διαμόρφωσης επιστημονικών αναπαραστάσεων που είναι σημαντικά διαφορετικές 

από τις φαινομενικές αναπαραστάσεις που σχηματίζουν τα παιδιά που βασίζονται στις καθημερινές τους 

εμπειρίες και το πολιτισμικό πλαίσιο.  

Οι Κυριακοπούλου και Βοσνιάδου υποστηρίζουν ότι μία από τις προϋποθέσεις για την εκμάθηση 

επιστημονικών εννοιών είναι η ικανότητα να καταλαβαίνουμε ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότερες από 

μία αναπαραστάσεις της ίδιας κατάστασης στο φυσικό κόσμο. Για παράδειγμα, η φαινομενική αναπαράσταση 

ενός ηλιοβασιλέματος με τον ήλιο να δύει πίσω από τα βουνά μπορεί να συνυπάρχει με την επιστημονική 

αναπαράσταση της γης να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της. Οι Κυριακοπούλου και Βοσνιάδου 

παρουσιάζουν εμπειρικά δεδομένα τα οποία επαληθεύουν αυτή τη θέση και δείχνουν ότι οι απαρχές αυτής της 

προαπαιτούμενης δεξιότητας μπορούν να εντοπιστούν στη “θεωρία του νου” των παιδιών – δηλ. στην πρώιμη 

κατανόησή τους ότι οι πεποιθήσεις ενός ατόμου για μία κατάσταση ή για ένα γεγονός που συμβαίνει στον 

κοινωνικό κόσμο μπορεί να είναι διαφορετικές από τις πεποιθήσεις κάποιου άλλου ατόμου. Σε αυτή την 

εργασία υποστηρίζεται επίσης ότι η ενίσχυση και περαιτέρω διεύρυνση των δεξιοτήτων των μαθητών να 

κατανοούν το πώς σκέφτονται οι άλλοι γύρω από κοινωνικά θέματα, ιδιαίτερα όταν οι πεποιθήσεις των  άλλων 

είναι διαφορετικές από τις δικές τους πεποιθήσεις, δύναται να τους βοηθήσει να κατανοήσουν ότι μπορεί να 

υπάρχουν και εναλλακτικές αναπαραστάσεις των φυσικών φαινομένων. Τα ευρήματα αυτά έχουν σημαντικές 

επιπτώσεις για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, οι οποίες επιπτώσεις έχουν επίσης διερευνηθεί σε πιο 

πρόσφατες έρευνες της Κυριακοπούλου (Kyriakopoulou & Vosniadou, 2022).  

Οι εργασίες των Σκοπελίτη και Βοσνιάδου και της Γκικοπούλου εστιάζουν επίσης στις δυσκολίες των 

μαθητών να κατανοήσουν επιστημονικές αναπαραστάσεις που είναι πολύ διαφορετικές από τα φαινομενικά 

μοντέλα που κατασκευάζουν τα παιδιά βασιζόμενα στις καθημερινές τους εμπειρίες.  Επιπλέον περιγράφουν 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις οι οποίες πηγάζουν από την προσέγγιση της ΘΠ. Η Γκικοπούλου διερευνά το ρόλο 

των υπολογιστικών μοντέλων και προσομοιώσεων ενώ οι Σκοπελίτη και Βοσνιάδου διερευνούν το ρόλο των 

διδακτικών αναλογιών που προέρχονται από διαφορετικούς γνωστικούς τομείς. Και οι δύο αυτές πειραματικές 

εργασίες δείχνουν ότι η επιτυχής χρήση μίας διδακτικής παρέμβασης είναι μία σύνθετη διαδικασία η οποία 

απαιτεί κατανόηση σε βάθος του τρόπου με τον οποίο σκέφτονται και μαθαίνουν οι μαθητές, του τρόπου με τον 

οποίο η γνωστική ανάπτυξη και η προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών επηρεάζουν το τι και το πώς μαθαίνουν, 
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και του τρόπου με τον οποίο η προσεκτικά ενορχηστρωμένη διδασκαλία μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές σε 

νέα κατανόηση.  

Η εργασία του Χρήστου και των Φωκά και Βαμβακούση είναι στο πεδίο των μαθηματικών. Και οι δύο 

εργασίες αυτές ασχολούνται με την επίδραση της αρχικής αντίληψης των μαθητών για τον αριθμό ως φυσικό 

αριθμό στην κατανόησή τους για τους ρητούς αριθμούς. Ο Χρήστου δείχνει πώς οι μαθητές, στηριζόμενοι στην 

υπόθεση ότι όλοι οι αριθμοί έχουν τις ιδιότητες των φυσικών αριθμών, θεωρούν ότι οι πράξεις του 

πολλαπλασιασμού καταλήγουν πάντα σε μεγαλύτερους αριθμούς και οι πράξεις της διαίρεσης στο αντίθετο και 

πώς αυτές οι πεποιθήσεις επηρεάζουν τις υποθέσεις τους για τη φύση των άγνωστων αριθμών στις εξισώσεις, 

οδηγώντας τους σε λάθη. Η καινοτόμος δουλειά του Χρήστου είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η 

ΘΠ μπορεί να οδηγήσει σε νέες γνώσεις σχετικά με τις δυσκολίες των μαθητών με σημαντικές επιπτώσεις στη 

διδασκαλία. Ο Φωκάς και η Βαμβακούση δείχνουν αντιστοίχως πώς η ισχυρή πεποίθηση των μαθητών ότι οι 

αριθμοί είναι διακριτοί επηρεάζει την κατανόησή τους για την πυκνότητα των ρητών αριθμών. Όπως και στις 

παρεμβάσεις που περιέγραψαν οι Σκοπελίτη και Βοσνιάδου και η Γκικοπούλου, έτσι κι εδώ οι ερευνητές 

δείχνουν πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν διορατικές παρεμβάσεις για να οδηγήσουν σταδιακά τους μαθητές 

σε νέες αντιλήψεις, πώς αυτές οι παρεμβάσεις επηρεάζονται από την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών και 

πώς μπορούν ενίοτε να οδηγήσουν στην κατασκευή παρανοήσεων με τη μορφή συνθετικών μοντέλων.  

Σε πιο πρόσφατη δουλειά μου έχω χρησιμοποιήσει την ΘΠ για να εξηγήσω τις δυσκολίες των 

εκπαιδευτικών να αλλάξουν τις πρακτικές τους υπό το φως νέων ερευνητικών στοιχείων σχετικά με τον τρόπο 

με τον οποίο μαθαίνουν οι μαθητές (Vosniadou et al, 2020). Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και 

σημαντικό τόσο για την κατανόηση της ίδιας της ΘΠ και των εφαρμογών της, καθώς και για το σχεδιασμό και 

την εφαρμογή εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων γενικότερα. Οι έρευνες αυτές έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί 

έχουν ισχυρές πεποιθήσεις σχετικά με τη μάθηση και τη διδασκαλία, οι οποίες διαμορφώνονται μέσα από τις 

δικές τους αρχικές εμπειρίες ως μαθητές και που αργότερα μπορούν να σταθούν εμπόδια στην κατανόηση των 

σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τη μάθηση. Για παράδειγμα, μπορεί να πιστεύουν ότι ορισμένοι 

μαθητές είναι από τη φύση τους καλύτεροι στο να μαθαίνουν από άλλους, που επίσης από τη φύση τους έχουν 

δυσκολίες στη μάθηση. Μπορεί επίσης να πιστεύουν ότι η διδασκαλία είναι θέμα μετάδοσης πληροφοριών από 

τον δάσκαλο στον μαθητή, ότι δηλ. ο εγκέφαλος των μαθητών είναι σαν ένα «άγραφο πινάκιον» πάνω στο 

οποίο αποτυπώνονται αυτά που οι εκπαιδευτικοί τους λένε. Αυτές οι πεποιθήσεις εμποδίζουν τους 

εκπαιδευτικούς να καταλάβουν τα επιστημονικά δεδομένα που προέρχονται από το χώρο της γνωστικής 

ψυχολογίας και των νευροεπιστημών που δείχνουν ότι η μάθηση είναι κατασκευαστική, ότι οι νέες πληροφορίες 

ερμηνεύονται με βάση αυτά πού ήδη γνωρίζουμε, ότι συχνά δημιουργούνται παρανοήσεις, και ότι στη τελική 

ευθεία αυτά που μαθαίνουν οι μαθητές εξαρτώνται από το τι κάνουν προκειμένου να μάθουν – από τις δικές 

τους ατομικές μαθησιακές ενέργειες.  
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The Special Issue presents five papers that extend the Framework Theory 

of conceptual change to new areas that have not been studied so far.  The 

papers also demonstrate the power of the theory to predict and explain 

some of the difficulties students have in understanding certain counter-

intuitive concepts and explanations in science and mathematics and to 

lead to new approaches in instruction.  Although all papers are guided by 

the same theoretical framework, they each make their own unique 

contribution. 
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