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Αφού είδαµε µε συντοµία τα βασικά σηµεία της ΑεξΑΕ και διευκρινίσαµε τις
αρχικές έννοιες, είναι πλέον λογικό να ξεκινήσουµε από εδώ και πέρα µια

πιο συστηµατική προσέγγιση του θέµατος.

Το βιβλίο αυτό στηρίζεται στη βασική αρχή ότι όποιος και να είναι ο στόχος
που θέλουµε (ή µπορούµε) να υλοποιήσουµε µε ΑεξΑΕ, το κέντρο βάρους βρί-
σκεται πάντα στην ορθή δόµηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 

Θα ασχοληθούµε συνεπώς σ’ αυτό το κεφάλαιο µε την εκπαιδευτική θεµελίω-
ση της ΑεξΑΕ και τις υποκείµενες εκπαιδευτικές θεωρήσεις, αφού η αρχή αυτού
του βιβλίου, που µόλις αναφέρθηκε, απαιτεί για την ορθή δόµηση του εκπαιδευ-
τικού περιβάλλοντος τη σωστή του θεωρητική θεµελίωση.

Με την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου θα πρέπει δηλαδή να µπορείτε
να δοµήσετε µόνοι σας ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον σε κάποιο παραδεκτό

σχήµα και να µπορείτε να το υποστηρίξετε θεωρητικά µε κάποια απο τις εκπαι-
δευτικές θεωρίες που θα συζητηθούν.

Επίσης θα πρέπει να µπορείτε να διακρίνετε αν κάποιο δεδοµένο περιβάλλον
είναι σύµφωνο µε τις βασικές αυτές αρχές και πιο συγκεκριµένα, αν θεωρείτε ότι
κάπου δεν συµµορφώνεται, να µπορείτε να υποδείξετε τα σηµεία εκείνα που αντι-
βαίνουν στις αρχές των εκπαιδευτικών θεωριών.
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Για να φτάσουµε σ’ αυτό το αποτέλεσµα, θα πρέπει αρχικά να γνωρίσουµε τις
βασικές εκπαιδευτικές θεωρίες, όχι µόνο τις σχετικές µε την ΑεξΑΕ, αλλά τις

περισσότερες από τις καθιερωµένες εδώ και χρόνια προσεγγίσεις για τη µάθηση. 

Επειδή όµως δεν είναι όλες αυτές οι θεωρίες σύγχρονες και ευρέως παραδεκτές,
θα τις γνωρίσουµε συνοπτικά, ενώ θα συζητήσουµε µε περισσότερη λεπτοµέρεια
µόνο τις θεωρίες του συµπεριφορισµού, του γνωστικισµού, του εποικοδοµητισµού
και την τεχνολογική θεωρία της εκπαίδευσης, που θεωρούνται περισσότερο κοντά
στα θέµατα που µας ενδιαφέρουν.

Τέλος θα δούµε κάποιες προτεινόµενες τάσεις και κάποια θέµατα ουσιαστικής
σηµασίας για την ΑεξΑΕ, όπως είναι η το θέµα της παρακίνησης και θα καταλή-
ξουµε στην εκπαιδευτική θεµελίωση που πρέπει να έχει κάθε σχήµα ΑεξΑΕ.

Πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το σηµείο ότι η θεµατολογία που διατρέχει αυτό
το κεφάλαιο είναι κυριολεκτικά αχανής. Ασχολείται µε ψυχολογικά, εκπαιδευτικά
και κοινωνιολογικά θέµατα, που το καθένα από µόνο του αποτελεί ξεχωριστή επι-
στήµη. Προφανώς δεν µπορούν να καλυφθούν όλα, ούτε σε πλάτος, ούτε σε
βάθος. Η ουσία αυτού του κεφαλαίου λοιπόν εστιάζει στο να παρουσιάσει επιλεγ-
µένα θέµατα που θεωρούνται συναφή µε τους στόχους και τους σκοπούς του
βιβλίου. Αν λοιπόν διαπιστώσετε παραλείψεις, αυτές οφείλονται ακριβώς σ’ αυτή
την προσέγγιση.

Οι νέες έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι φυσικά όλες όσες σχετίζονται µε
τις εκπαιδευτικές θεωρίες. Ξεκινώντας από την ψυχολογία της µάθησης,

περνάµε στις έννοιες της εκπαίδευσης, της µάθησης και της διδασκαλίας, στις
εκπαιδευτικές θεωρίες του συµπεριφορισµού (behaviourism), του γνωστικισµού
(cognitivism) και του εποικοδοµητισµού (constructivism), την τεχνολογική
θεώρηση της εκπαίδευσης, αλλά και την έννοια της παρακίνησης (motivation).
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2.1. Η Ψυχολογία της Μάθησης

2.1.1. ∆È Â›Ó·È Ë Ì¿ıËÛË;

Π 
ώς µαθαίνουµε οι άνθρωποι; Ή, ακόµα καλύτερα, τι µαθαίνουµε και πώς;
Ή, ακόµα καλύτερα, πότε µπορούµε να µάθουµε τι και πώς; Τα ερωτήµα-

τα αυτά µπορούν να γίνουν περίπλοκα όσο θέλει κανείς. Αιώνες τώρα προσπαθούν
οι επιστήµονες να χαρτογραφήσουν το ανθρώπινο µυαλό, να βρούν τα σχήµατα µε
τα οποία δουλεύει και να καταγράψουν τα βασικά συστατικά της ανθρώπινης λογι-
κής, όµως το έργο αυτό δεν είναι εύκολο, αφού έχει να κάνει µε το ανθρώπινο
µυαλό που δεν µπορεί να ερευνηθεί εύκολα. Παρ’ όλα αυτά, σήµερα είναι γνωστά
αρκετά πράγµατα για το πως λειτουργεί το µυαλό µας, πως αφοµοιώνει και ποιοι
είναι οι περιορισµοί σε όλα αυτά.

Φαίνεται ότι τελικά οι ερευνητές καταλήγουν ότι τα βασικά συστατικά της
ανθρώπινης γνωστικότητας είναι η αντίληψη (perception), η προσοχή
(attention), η µνήµη (memory) και οι περιορισµοί της, η επεξργασία και τα νοη-
τικά µοντέλα (mental models), η αιτιολόγηση (reasoning) µε τη βοήθεια της
γλώσσας (language),  η επίλυση προβληµάτων (problem solving), και τέλος η
αντίληψη του χρόνου (time perception).

Προφανώς, δεν είναι µέσα στους στόχους αυτού του βιβλίου η διερεύνηση
όλων αυτών των θεµάτων. Το βασικό ερώτηµα που µας ενδιαφέρει εδώ είναι να
δούµε  την ψυχολογία της µάθησης από την εκπαιδευτική της σκοπιά. Θα δούµε
συνεπώς κάποια επιλεγµένα ψυχολογικά θέµατα σχετικά µε την ΑεξΑΕ, προσπα-
θώντας να τα ερµηνεύσουµε µέσα από την εκπαιδευτική οπτική.

Aντιλήψεις για τη µάθηση περιγράφηκαν αρχικά το 1979 από τον Säljö (Säljö,
1979), ο οποίος πήρε συνέντευξη από 90 ανθρώπους στη Σουηδία σε ηλικίες από
18 έως 70, ρωτώντας τους τη βασική ερώτηση: "τι εννοείτε λέγοντας µάθηση;" H
ανάλυση των απαντήσεών τους, οδήγησε σε πέντε κατηγορίες περιγραφής της
µάθησης, ως ακολούθως:  

A: αύξηση της γνώσης κάποιου
B: αποµηµόνευση και αναπαραγωγή
C: εφαρµογή
D: κατανόηση
E: να βλέπεις κάτι µε διαφορετικό τρόπο
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Θ 
υµόσαστε τον τρόπο µε τον οποίο µάθαµε τον Εθνικό Ύµνο; Από µικροί, ένα από τα

πρώτα µουσικά σχήµατα που µάθαµε ήταν ο Εθνικός Ύµνος (και αυτό βέβαια δεν είναι

χαρακτηριστικό µόνο του τόπου µας). Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε ήταν η γνωστή “παπα-

γαλία”. Πολλά σηµεία των στίχων έµειναν ίσως για χρόνια νοηµατικά ακατανόητα, όµως η γενι-

κή εικόνα παρέµενε αναλλοίωτη. Είναι λοιπόν η µάθηση παπαγαλία ή κάτι βαθύτερο; 

ΠΠαράµετροι τηςαράµετροι της

γνωστικότητας:γνωστικότητας:

• Αντίληψη

• Προσοχή

• Μνήµη

• Επεξεργασία

• Αιτιολόγηση

• Επίλυση προβλη-

µάτων

• Αντίληψη του χρό-

νου



Tο 1982, ο Säljö ισχυρίστηκε ότι υπάρχει σχέση µεταξύ των αντιλήψεων για τη
µάθηση και της προσέγγισης που υιοθετούν οι µαθητές για να µάθουν, και αυτή
η άποψη επιβεβαιώθηκε στην Oλλανδία από τους Van Rossum και Schenk (1984).
Στη συνέχεια, χρησιµοποιώντας µια διαφορετική µεθοδολογία, ο Giorgi (1986)
επικύρωσε επίσης την ύπαρξη αυτών των αντιλήψεων για τη µάθηση. Tο 1993 µια
έρευνα σε φοιτητές του Aνοικτού Πανεπιστηµίου στη Bρεττανία από τους Marton,
Dall'Alba και Beaty (Marton et al., 1993) επικύρωσε επίσης τις πέντε αντιλήψεις
του Säljö και πρόσθεσε και µια έκτη: 

F: µάθηση είναι "να αλλάζεις σαν πρόσωπο" 

Ποιά είναι όµως η σχέση µεταξύ κατανόησης και µάθησης; Oι Landbeck και
Mugler (1994) ισχυρίζονται ότι οι σπουδαστές µαθαίνουν µε δύο διακριτούς τρό-
πους, όπου ο ένας περιγράφει την απόκτηση και αποθήκευση της γνώσης (τον
οποίο ονοµάζουν Mάθηση1 - M1), µια διαδικασία η οποία δεν υποννοεί κατ' ανά-
γκη και κατανόηση, και έναν δεύτερο τρόπο που αναφέρεται στο πως γίνεται κατα-
νοητό το υλικό που αποκτήθηκε (τον οποίο ονοµάζουν Mάθηση2 - M2). H γνώση
επιπέδου M1 συνήθως πρέπει να περάσει από σκέψη πριν κατανοηθεί. Όταν κατα-
νοηθεί, γίνεται αυτό που οι σπουδαστές αποκαλούν "πραγµατική" µάθηση. Tο
πέρασµα από το M1 στο M2 περιγράφεται γλαφυρά από τα λόγια ενός µαθητή:
"Nα, η µάθηση είναι κάτι που το βάζεις στο µυαλό σου, είναι κάτι που σου είναι
καινούριο από πρώτη άποψη, και το κρατάς εκεί, καταφέρνεις να το καταλάβεις
και αργότερα µπορείς να το χρησιµοποιήσεις. Eννοώ ότι είναι για πάντα πια εκεί,
δεν ξαναφεύγει" (Landbeck & Mugler, 1994).

2.1.2. ªÓ‹ÌË

Σ
ηµαντικότατο ρόλο στη µάθηση παίζει η µνήµη. Η µνήµη είναι µια από τις
βασικές διεργασίες του ανθρώπινου µυαλού και αναφέρεται στην ικανότητά

του να διατηρεί «ιδεατά αντίτυπα» παλαιοτέρων εµπειριών.

Μια συνηθισµένη ταξινόµησή της µνήµης είναι ως προς το χρόνο και τη χωρη-
τικότητα που αυτή µπορεί να διατηρήσει την πληροφορία. Έχουµε έτσι την αισθη-
τήρια µνήµη (sensory memory), η οποία ουσιαστικά αντιστοιχεί στην αρχική στιγ-
µή που συλλαµβάνεται η πληροφορία, είτε ακουστική είτε οπτική. ∆εν έχει ιδιαί-
τερο βάθος χρόνου, έχει όµως πλάτος περιεχοµένου, έχει δηλαδή σηµασία πόσο
µεγάλο µέρος της πληροφορίας µπορεί το άτοµο να αντιληφθεί συγχρόνως. Όµως
ένα µέρος µόνο της προσπίπτουσας πληροφορίας στα αισθητήριά µας περνάει στη
συνέχεια στη βραχυχρόνια µνήµη (short-term memory). Η βραχυχρόνια µνήµη
έχει περιορισµένη τόσο χωρητικότητα, όσο και διάρκεια. Μελέτες δείχνουν ότι η
διάρκεια αυτή είναι γύρω στα 30 δευτερόλεπτα, µπορεί όµως να βελτιωθεί µε την
επανάληψη (για παράδειγµα να το επαναλάβουµε φωναχτά), ενώ η ποσότητα πλη-
ροφορίας που µπορεί να κρατηθεί συγχρόνως φαίνεται να κινείται στο µαγικό
αριθµό 7+2 (Miller, 1956), αν και άλλοι ερευνητές διαφωνούν και θεωρούν ορθό-
τερο τον αριθµό 2 έως 3. Όση τώρα από αυτή την πληροφορία µπορεί να επεξερ-
γαστεί (µε µεθόδους που µελετάει η γνωστική ψυχολογία), περνάει στη συνέχεια
στην µακροχρόνια µνήµη (long-term memory), όπου αποθηκεύεται «σχεδόν»
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µόνιµα. Το πόσο µόνιµα αποθηκεύεται εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες,
που δεν έχουν ακόµα ερευνηθεί πλήρως. Το µόνο που έχει αποδειχθεί είναι ότι η
χωρητικότητα της µόνιµης µνήµης είναι πρακτικά απεριόριστη.

Από νευροφυσιολογικής πλευράς, εικάζεται ότι η βραχυχρόνια µνήµη οφείλε-
ται σε παροδικές αλλαγές στην επικοινωνία των νευρώνων, ενώ η µακροχρόνια
µνήµη οφείλεται σε πιο µόνιµες αλλαγές των πρωτεϊνικών συνθέσεών τους. Άλλοι
όµως ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι αυτή η διάκριση είναι τελείως αυθαίρετη και
αποτελεί µάλλον αντανάκλαση διαφορετικών επιπέδων αποθήκευσης στον ίδιο
χώρο.

Συναντάται επίσης και η κατηγορία της µνήµης εργασίας (working memory).
∆εν είναι συνώνυµη της βραχυχρόνιας µνήµης, αφού η µια περιγράφεται ως προς
το χρόνο κατακράτησης της πληροφορίας, ενώ η άλλη ως προς το σκοπό της,
αφού χρησιµεύει στην επεξεργασία συγκεκριµένων νοητικών διεργασιών. Κάποιες
θεωρίες τη θεωρούν συνδυασµό της βραχυχρόνιας και κάποιου «ελεγκτή προσο-
χής – attentional control”. 
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¶·Ú¿ÏÏËÏË ªÂÏ¤ÙË¶·Ú¿ÏÏËÏË ªÂÏ¤ÙË

∆είτε περισσότερες λεπτοµέρειες για τη µνήµη στη Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/

Γίνεται προσπάθεια για µετάφραση της ελεύθερης αυτής εγκυκλοπαίδειας σε όλες τις γλώσσες

του κόσµου, στην αρχή µε τη βοήθεια αυτόµατου µεταφραστικού εργαλείου (µε τα ανάλογα φυσικά

αποτελέσµατα). 

∆είτε την ελληνική έκδοση στο: http://el.wikipedia.org/wiki/ 



2.2. Η Ψυχολογία της Αντίληψης

Σ
την παράγραφο αυτή θα δούµε ένα άλλο βασικό παράγοντα της µάθησης,
την αντίληψη. Φυσικά και αυτό, σαν ψυχολογικό θέµα είναι θέµα αιχµής και

οι θεωρίες και ερµηνείες δεν είναι ακόµα πλήρως θεµελιωµένες και παραδεκτές.
Παρ’ όλα αυτά, κάποια βασικά πράγµατα έχουν αρχίσει να γίνονται ευρέως απο-
δεκτά. 

2.2.1. ¡ÔËÙÈÎ¿ ªÔÓÙ¤Ï·, ∞ÓÙÈÏËÙÈÎ¿ ªÔÓÙ¤Ï· Î·È ™¯‹Ì·Ù·

1.Σε πολλές περιπτώσεις στη ζωή µας µπορούµε να κάνουµε αναφορές σε
περίπλοκες δοµές, να προβλέψουµε µελλοντικές καταστάσεις και να κατα-

νοήσουµε βιώµατα που εµείς οι ίδιοι ποτέ δεν ζήσαµε. Πώς είναι αυτό δυνατό; Η
δυναµική αυτή της ανθρώπινης γνωστικότητας περιγράφεται στη σύγχρονη προ-
σέγγιση µε τα νοητικά µοντέλα (mental models)νοητικά µοντέλα (mental models) .. Ένα νοητικό µοντέλο ανα-
φέρεται στις αναπαραστάσεις που οι άνθρωποι κατασκευάζουν στο µυαλό τους για
τους εαυτούς τους, τους άλλους, τα αντικείµενα και το περιβάλλον τους µε σκοπό
να βοηθηθούν στην αντιµετώπιση παρόντων και µελλοντικών καταστάσεων
(Preece et al., 1994). Πρέπει να τονιστεί, ότι το νοητικό µοντέλο είναι πιο δυναµι-
κό και ζωντανό από την εικόνα (image), η οποία είναι στατική και αναπαριστά
µόνο εξωτερικά χαρακτηριστικά της οντότητας. Το νοητικό µοντέλο αποδίδει,
αντίθετα, και το δυναµικό της.

Αν και ο αρχικός ορισµός των νοητικών µοντέλων δόθηκε από τον Kenneth
Craik (1943) στην αρχή της δεκαετίας του ‘40, ήταν ο Johnson-Laird (1988) που
εξήγησε τις ιδιότητές τους σε σχέση µε τη δοµή και τη λειτουργικότητά τους στην
ανθρώπινη αιτιολόγηση και τη γλωσσική κατανόηση. Ουσιαστικά τα νοητικά
µοντέλα δηµιουργούνται στο µυαλό µας όταν χρειάζεται να κάνουµε προβλέψεις,
οπότε µια προσοµοίωση της κατάστασης δηµιουργείται και τίθεται σε λειτουργία.

Τα νοητικά µοντέλα χωρίζονται επίσης σε δοµικά µοντέλα, που περιγράφουν
τη δοµή της οντότητας και σε λειτουργικά µοντέλα, που περιγράφουν τη λειτουρ-
γικότητά της. 
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ΝΝοητικό οητικό 
ΜΜοντέλοοντέλο

Η αναπαράστση

µιας οντότητας και

του δυναµικού της

στο µυαλό µας.

™ÎÂÊıÂ›ÙÂ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ fiÛ· ·Ú¿ı˘Ú· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜. ∞Ó ·˘Ùfi
Û·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÔÏ‡ Â‡ÎÔÏÔ, ˘ÔÏÔÁ›ÛÙÂ Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ Û·˜

¯ÒÚÔ˘. ∞ÊÔ‡ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÙÂ ·˘Ù¿ Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ÌÂÙÚ‹ÛÙÂ Ù· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È
‰Â›ÙÂ ÙË ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 22..11..



2.Το αντιληπτικό µοντέλο (conceptual model)αντιληπτικό µοντέλο (conceptual model) αναφέρεται στους δια-
φορετικούς τρόπους που τα διάφορα συστήµατα γίνονται κατανοητά από

τους διαφορετικούς ανθρώπους. ∆ηλαδή το αντιληπτικό µοντέλο είναι και αυτό
ένα νοητικό µοντέλο, προστίθεται όµως τώρα και η πρόθεσή µας να αλληλεπιδρά-
σουµε µε την οντότητα, άρα πρέπει να κατανοήσουµε και το πώς.

Τα αντιληπτικά µοντέλα χωρίζονται και αυτά σε µοντέλο χρήστη, µοντέλο σχε-
διαστή και εικόνα συστήµατος (Norman, 1988). Το µοντέλο χρήστη είναι το
µοντέλο που σχηµατίζουµε εµείς για το τι µπορεί να κάνει το αντικείµενο, το µοντέ-
λο σχεδιαστή είναι η αντίληψη που έχει ο σχεδιαστής για το τι ιδιότητες ενσωµά-
τωσε κατά τον σχεδιασµό στο αντικείµενο, και η εικόνα συστήµατος είναι το πόσο
καλά αντικατοπτρίζει το ίδιο το αντικείµενο τη λειτουργικότητά του. Ας δούµε ένα
παράδειγµα.

Προφανώς, το πρόβληµα στα αντιληπτικά µοντέλα είναι ότι αυτό που έχει στο
µυαλό του ο σχεδιαστής, πρέπει να µπορέσει να το παρουσιάσει σωστά µε την εικό-
να που δίνει το σύστηµα, αλλά, κυρίως, πρέπει να ταιριάζει και µε το αντιληπτικό
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¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·

Α
ν µας πούνε το όνοµα ενός πολιτικού, ή ενός αθλητή, αµέσως δηµιουργείται στο µυαλό µας το

δοµικό µοντέλο της εξωτερικής εµφάνισης (χοντρός ή γεροδεµένος, ασθενικός ή υγιής) και το λει-

τουργικό µοντέλο των δραστηριοτήτων του (καθιστική δουλειά, τρέχει πολύ).

Αν µας πούνε τη λέξη “µετρό”, αµέσως δηµιουργείται επίσης και το δοµικό (γραµµές, βαγόνια, µυρω-

διά, ταχύτητα) και το λειτουργικό (µετακίνηση, σύνδεση άλλων σταθµών) νοητικό µοντέλο του µετρό.

ŒÛÙˆ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi. ¶Ò˜ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›-
˙·ÙÂ ÙÔ ¯¿ÚÙË Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÔÈ¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ ÂÚÓ¿ÓÂ ·fi ÔÈÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜; ∫·È

·Ó Ú›ÍÔ˘ÌÂ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÌÂ Ù· ˆÚ¿ÚÈ· ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ÙÈ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰ËÌÈÔ˘Ú-
ÁÔ‡ÌÂ; ∫·È ·Ó ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ó· Î¿ÓÔ˘ÌÂ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÌÈ· Èı·Ó‹ ÌÂÙÂÈ‚›‚·ÛË, ÔÈÔ
ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ì·˜ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ;

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 22..22..

ΑΑντιλντιληπτικόηπτικό

µοντέλοµοντέλο

Το αλληλεπιδραστι-

κό νοητικό µοντέλο

που κατασκευάζω

για να διαδράσω µε

την οντότητα

ªÂÏ¤ÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛË˜

Ο Donald Norman (1988, σελ.5) µας λέει την εξής ιστορία.

Κ
άποτε έδινα µια διάλεξη και έπρεπε να δείξω µια σειρά από slides. Το προβολικό ήταν ένα

µοντέρνο µηχάνηµα και ένας φοιτητής µου ανέλαβε να το χειριστεί. Όταν παρουσίασα το

πρώτο slide και ζήτησα το δεύτερο, ο φοιτητής πάτησε προσεκτικά το µοναδικό πλήκτρο χειρι-

σµού της κασέτας µε τα slides. Όµως η κασέτα προχώρησε προς τα πίσω, µε αποτέλεσµα να βγεί

από το µηχάνηµα, να πέσει στο πάτωµα και να καθυστερήσουµε 15 λεπτά µέχρι να ξαναβάλω τα

slides στη σωστή σειρά. ∆εν ήταν λάθος του φοιτητή - το µοναδικό πλήκτρο στη διάρκεια της

παρουσίασης έστελνε τα slides µια µπροστά και µια πίσω! Τελικά ανακαλύψαµε ότι ένα σύντοµο

πάτηµα προωθούσε την κασέτα, ενώ ένα παρατεταµένο την κινούσε προς τα πίσω. Λαµπρή ιδέα

του σχεδιαστή, αλλά πώς µπορούσε να το ξέρει ο αρχάριος χρήστης, ο οποίος πατούσε καλά το

πλήκτρο για να εξασφαλίσει τη “σωστή” επαφή;



µοντέλο που θα δηµιουργήσει ο χρήστης για αυτό το αντικείµενο. ∆είτε την επό-
µενη δραστηριότητα.

Για να µπορέσουµε τώρα να εφαρµόσουµε τα αντιληπτικά µοντέλα που έχουµε
για τις διάφορες οντότητες σε απλές και καθηµερινές περιπτώσεις, δηµιουργούµε
τα λεγόµενα νοητικά σχήµατα (schemata)νοητικά σχήµατα (schemata) . . Αυτά είναι ουσιαστικά δίκτυα γενι-
κής γνώσης που µας διευκολύνουν στην κατανόηση και διαχείρηση των καθηµε-
ρινών µας καταστάσεων. 

Η βασική θεωρία πίσω από τα νοητικά σχήµατα λέει ότι τα σηµασιολογικά οµο-
ειδή πράγµατα κατατάσσονται µαζί στο µυαλό µας, δηµιουργώντας σηµασιολοσηµασιολο--
γικά δίκτυα (semantic networks)γικά δίκτυα (semantic networks), σύνολα δηλαδή από µεταξύ τους λογικά
και σηµασιολογικά σχετιζόµενες οντότητες (Collins & Loftus, 1975). 

Έχοντας δηµιουργήσει τώρα τα σηµασιολογικά δίκτυα στο µυαλό µας, αποκτά-
µε και την ικανότητα να αλληλεπιδράσουµε µε το περιβάλλον µας, αφού αυτά µας
παρέχουν την απαραίτητη “λογική” για αυτό. Τη σκυτάλη τώρα παίρνουν τα
σενάρια συµπεριφοράς (scripts), σενάρια συµπεριφοράς (scripts), τα οποία ορίζονται σαν η κατάλληλη αλλη-
λουχία ενεργειών για να ανταπεξέλθουµε σε µια (συνήθως συνηθισµένη) κατάστα-
ση. Η ουσιαστική δηλαδή συµβολή των σεναρίων συµπεριφοράς είναι ότι επιτρέ-
πουν τη διενέργεια καθηµερινών ενεργειών µε ελαχιστοποιηµένη προσπάθεια, ενώ
για περιπτώσεις όπου χρειάζεται να σκεφτούµε, άλλες νοητικές διεργασίες πρέπει
να επιστρατευτούν. 
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ŒÛÙˆ fiÙÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘ÌÂ Û›ÙÈ Ì·˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÎ‰ÚÔÌ‹ Î·È ı¤ÏÔ˘-
ÌÂ Ó· ÙÔ ˙ÂÛÙ¿ÓÔ˘ÌÂ ÛÙË Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ì·˜, ¤ÛÙˆ 21Æ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ

‰˘Ó·Ùfi. £· ‚¿ÏÔ˘ÌÂ ÙÔ ıÂÚÌÔÛÙ¿ÙË ÛÙÔ˘˜ 21Æ ‹ ·Ú·¿Óˆ;

™ËÌÂÈÒÛÙÂ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÌÂ ÙË ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·-
Ï·›Ô˘.

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 22..22..

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·

Γ
ια παράδειγµα, η λέξη “σκύλος” µπορεί να ανακαλέσει και τις λέξεις “ζώο”, “γάβγισµα” ή

“δαγκώνει”, αλλά και πιο περίπλοκες εκφράσεις του τύπου “ο σκύλος του Περικλή είναι

όµορφος” ή “χάθηκε χθές ο σκύλος της Ελεάνας” - πάντως όχι “ο Neil Armstrong πάτησε στο φεγ-

γάρι”. Παρατηρούµε ότι η σκέψη µας κυκλοφορεί µέσα στο ίδιο σηµασιολογικό δίκτυο για αρκε-

τή ώρα. Έτσι συνεχίζονται οι συζητήσεις των ανθρώπων, όµως τελικά ξεστρατίζουν, αφού τα

σηµασιολογικά δίκτυα είναι διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο, µας έρχεται δηλαδή κάποτε στο

µυαλό κάτι που δεν ανήκει στα σηµασιολογικά δίκτυα των άλλων, οπότε και αυτοί αµέσως περ-

νάνε στο αντίστοιχο δικό τους ...

ΣηµασιολογικάΣηµασιολογικά

δίκτυαδίκτυα

Σύνολο σχετικών

και συναφών 

εννοιών.

ΝΝοητικό σχήµαοητικό σχήµα
∆ίκτυο (πλέγµα)

γνώσης

ΣενάριοΣενάριο

συµπεριφοράςσυµπεριφοράς
Αλληλουχία 

αυτοµατοποιηµένων

ενεργειών



2.2.2. ∏ “ÁÓÒÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” Î·È Ë “ÁÓÒÛË ÛÙÔ Ì˘·Ïfi”

Ο σύγχρονος ψυχολόγος Donald Norman υποστηρίζει ότι οι οντότητες στον
φυσικό κόσµο παρουσιάζουν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που παίζουν σηµα-
ντικό ρόλο κατά τη δόµηση των νοητικών και αντιληπτικών µοντέλων: παρεκτικό-
τητα (affordances), περιορισµούς (constraints), αντιστοίχηση (mapping) και ανά-
δραση (feedback). 

ã Η έννοια της παρεκτικότητας αναφέρεται στο τι µας προκαλεί ο σχεδιασµός
του αντικειµένου να κάνουµε µε αυτό. Για παράδειγµα το κλασικό χερούλι της
πόρτας µας προκαλεί να το πιάσουµε και να το κινήσουµε προς τα κάτω. Αν όµως
είναι όρθιο, βιδωµένο και στις δύο άκρες, τότε µας προκαλεί να σπρώξουµε ή να
τραβήξουµε την πόρτα. 
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ªÂÏ¤ÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛË˜

Έ
να γνωστό σενάριο συµπεριφοράς είναι το σενάριο του εστιατορίου (restaurant script) από

τους Schank & Abelson (1977). Το σχέδιο αυτό παρατίθεται παραστατικά παρακάτω:

Όνοµα σχεδίου Συστατικό Ενέργεια
Τρώγοντας στο Είσοδος Μπαίνουµε στο εστιατόριο
εστιατόριο Ψάχνουµε τραπέζι

Αποφασίζουµε που θα κάτσουµε
Πηγαίνουµε εκεί
Καθόµαστε

Παραγγελία Παίρνουµε τον κατάλογο
∆ιαβάζουµε
Επιλογή φαγητού
Άφιξη σερβιτόρου
∆ίνουµε παραγγελία
Αναµονή, συζήτηση

Φαγητό Το φαγητό έρχεται
Τρώµε
Συζήτηση

Αποχώρηση Ζητάµε λογαριασµό
Ο σερβιτόρος φέρνει το λογαριασµό
Πληρώνουµε
Μαζεύουµε τα πράγµατά µας
Αφήνουµε φιλοδώρηµα
Φεύγουµε

ŒÛÙˆ fiÙÈ Ì·›ÓÔ˘ÌÂ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÂ ÌÈ· ¿ÁÓˆÛÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ¶ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ ÙÔ
ÓÔËÙÈÎfi Û¯‹Ì· Î·È ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ ÁÈ· Ó·

·Ó¤‚Ô˘ÌÂ ÛÙÔÓ ¤ÌÙÔ fiÚÔÊÔ.

™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ˘fi‰ÂÈÍË.

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 22..33..



ã Οι περιορισµοί (φυσικοί ή λογικοί) µας δείχνουν τα όρια της ενέργειας. Για
παράδειγµα, ο φυσικός περιορισµός ότι η πόρτα ανοίγει από τη µία µεριά, µας
οδηγεί στο νοητικό µοντέλο ότι ή σπρώχνουµε ή έλκουµε. Αν βρούµε όµως πόρτα
που να ανοίγει και από τις δύο µεριές, αµέσως σηµαίνει συναγερµός στο µυαλό µας
(“Ά, ανοίγει και απ’ τις δύο!”) και τη σηµειώνουµε να τη θυµόµαστε... 

ã Η αντιστοίχιση αναφέρεται στη χρήση κατάλληλων µεταφορών για την
οντότητά µας. Για παράδειγµα, το γνωστό περίστροφο που είναι αναπτήρας προ-
καλεί ανείπωτη σύγχυση στο συνοµιλητή µας όταν στη µέση της συζήτησης θελή-
σουµε να ανάψουµε τσιγάρο. Ατυχής αντιστοίχιση...

ã Η ανάδραση µε τη σειρά της είναι απαραίτητη διότι αποτελεί ουσιαστικά την
αξιολόγηση της ενέργειας. Αν στο παράδειγµα της πόρτας µε το όρθιο χερούλι
σπρώξουµε και δεν ανοίξει, καταλαβαίνουµε αµέσως ότι η ενέργεια απέτυχε, αφού
η ανάδραση της πόρτας ήταν µηδενική, οπότε το αντιληπτικό µοντέλο υπαγορεύ-
ει ότι πρέπει να έλξουµε...

Αν αυτά τα χαρακτηριστικά είναι παρόντα και εµφανή σε κάθε οντότητα του
φυσικού κόσµου, τότε µπορούµε να πούµε (Norman, 1988) ότι η γνώση υπάρχει
στον φυσικό κόσµο. Η µεταφορά της σε αντιληπτικό µοντέλο στο µυαλό µας είναι
τότε σχετικά εύκολη. Αν όµως δεν µπορούµε να καταλάβουµε µε την πρώτη πως
δουλεύει κάτι, τότε πρέπει να ζητήσουµε βοήθεια (πχ. στο εγχειρίδιο χρήσης).
Αυτό σηµαίνει ότι την επόµενη φορά που θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσουµε το
αντικείµενο, πρέπει να (ξανα)θυµηθούµε πως δουλεύει, δηλαδή πρέπει να ανακα-
λέσουµε τη γνώση από το µυαλό µας. Προφανώς, η γνώση στον κόσµο είναι προ-
τιµότερη...

Είναι πλέον εµφανές ότι στο µυαλό µας καταγράφεται µόνο η απαραίτητη πλη-
ροφορία για τη δηµιουργία και τη λειτουργία του νοητικού µοντέλου της οντότη-
τας. Οι λεπτοµέρειες παραµένουν σαν πληροφορία (γνώση) στον κόσµο. Όταν µας
χρειαστούν, µπορούµε να ανατρέξουµε στην οντότητα και να τις ανακτήσουµε.
Μπορούµε για παράδειγµα πάντα να βγάλουµε από την τσέπη µας ένα χαρτονόµι-
σµα για να δούµε τις παραστάσεις που έχει επάνω και µπορούµε να περιεργα-
στούµε το φανάρι (για να δούµε από πού ανοίγει) την επόµενη φορά που θα περι-
µένουµε να διασχίσουµε ένα δρόµο...
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∞·ÓÙ‹ÛÙÂ ÁÚ‹ÁÔÚ·:

1. ∆È ¯ÚÒÌ· ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯·ÚÙÔÓfiÌÈÛÌ· ÙˆÓ 20 Â˘ÚÒ;
2. ∆È ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÈ˜ ‰˘fi ÏÂ˘Ú¤˜ ÙÔ˘;
3. ™Â ÔÈfi ¯ÚÒÌ· Ê·Ó¿ÚÈ ÛÙ·Ì·Ù¿ÌÂ;
4. ∞fi Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù· Ê·Ó¿ÚÈ· ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ ÙË Ï¿Ì·;

¢ÂÓ ÂÚÈÌ¤ÓÂÙÂ Ê˘ÛÈÎ¿ ·¿ÓÙËÛË Â‰Ò! ∫·È fiÌˆ˜, ··ÓÙ‹ÛÙÂ ÚÒÙ· Î·È ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÌÂÙ¿ ·Ú·Î¿Ùˆ...

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 22..33..

Οι 4 ψυχολογιΟι 4 ψυχολογι--

κές ιδιότητεςκές ιδιότητες

των αντικειµέτων αντικειµέ--

νωννων

• Παρεκτικότητα

• Περιορισµοί

• Αντιστοίχιση

• Ανάδραση



2.2.3. ∆Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙˆÓ 7 ÂÈ¤‰ˆÓ

Βασιζόµενος στα παραπάνω, ο Norman (1988) δίνει επίσης µια εξήγηση για το
πώς ενεργούν οι άνθρωποι. Υποστηρίζει ότι ανάµεσα στην γέννεση µιας επιθυµίας
για ενέργεια και σε αυτό που θα αντιληφθούµε ότι συνέβη, µεσολαβούν επτά επί-
πεδα και δύο χάσµατα. Ας δούµε το σχετικό σχήµα.

Μετά τον προσδιορισµό του στόχου ακολουθεί η σειρά των ενεργειών, και µετά
την ανάδραση του κόσµου, ακολουθεί η διαδικασία της αξιολόγησης, το κατά
πόσο πετύχαµε στο σκοπό µας δηλαδή. Αυτά είναι τα επτά επίπεδα (εκτέλεσης και
αξιολόγησης), υπάρχουν όµως, ή µπορούν να εµφανιστούν, δύο αναντιστοιχίες -
τα χάσµατα κατά Norman.

• Αυτό που εγώ θέλω να κάνω µε αυτό που µπορεί να κάνει πράγµατι ο κόσµος,
συµπίπτει; (χάσµα της εκτέλεσης). Με άλλα λόγια, µπορεί ο κόσµος να κάνει αυτό
που ζητάω εγώ; Μπορεί ο υπολογιστής µου να συνδεθεί στο Internet;

• Αυτό που κάνει πράγµατι ο κόσµος µε αυτό που νοµίζω εγώ ότι έκανε, είναι
το ίδιο; (χάσµα της αξιολόγησης). Με άλλα λόγια, η ανάδραση του κόσµου ερµη-
νεύεται σαν απάντηση σε αυτό που ήθελα εγώ; Οι αδιευκρίνιστοι θόρυβοι που
κάνει ο υπολογιστής µου σηµαίνουν ότι συνδέθηκε τελικά στο Internet; 
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2.3. Οι Βασικές Εκπαιδευτικές Θεωρίες

Για να µπορέσει κανείς να κατανοήσει το θέµα της εφαρµογής των ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία, είναι απαραίτητο να γνωρίσει πρώτα το πλαίσιο

των υπαρχουσών εκπαιδευτικών θεωριών. Θα αναφερθούµε µε συντοµία στις πιο
γνωστές  και θα δούµε λίγο αναλυτικότερα αυτές που επηρεάζουν άµεσα το πεδίο
της ΑεξΑΕ.

2.3.1. ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈÎ¤˜.

Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, το άτοµο οφείλει να υπερβεί το γνωστό και
να ανέβει σε ένα ανώτερο πνευµατικό επίπεδο. Tο άτοµο πρέπει να κυριαρχεί στην
πνευµατική του εξέλιξη χρησιµοποιώντας την εσωτερική του ενέργεια.
Αντιπροσωπευτικοί συγγραφείς εδώ είναι οι Lao-Tseu, Suzuki, Maslow, Fotinas,
Huxley. Iσχυρή επίδραση στις θεωρίες αυτές είχε ο Tαοϊσµός, η θρησκεία που
ίδρυσε ο κινέζος Lao-Tseu τον 6ο π.X. αιώνα. Σύµφωνα µε τον ίδιο τον Lao-Tseu
(1979), ο Tαοϊσµός είναι η κοσµική αρχή που ενυπάρχει σε κάθε ανθρώπινη
ύπαρξη, σε κάθε δραστηριότητα της φύσης, είναι η ουσιαστική και αδιαφοροποί-
ητη ενότητα µέσα στην οποία διαλύονται όλες οι αντιφάσεις και οι διαφοροποιή-
σεις της ανθρώπινης εµπειρίας και σκέψης και στην οποία φθάνουµε αποκλειστι-
κά µέσω της µυστικιστικής διαίσθησης. Yιοθετώντας αυτές τις αρχές ο Fotinas
(1990) επιτίθεται στη χρησιµοθηρική εκπαίδευση που µπορεί να µας καθιστά γνώ-
στες, αλλά ταυτόχρονα µας αποµακρύνει από την αληθινή γνώση. Kατά τον
Maslow (1970) πάλι, η εκπαίδευση συνίσταται στη διευκόλυνση της γνώσης του
εαυτού µας ως τµήµα του σύµπαντος, και αυτή η ανακάλυψη της ταυτότητάς µας
είναι η ανακάλυψη των κλίσεων και του προορισµού µας. Tελικά, όπως παρατη-
ρούµε, σ’ αυτές τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις το άτοµο δεν βρίσκεται στο κέντρο,
αλλά µάλλον το σύµπαν. 

2.3.2. ¶ÂÚÛÔÓ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜.

Οι θεωρίες αυτές στηρίζονται στη γνώση του εαυτού, της ελευθερίας και της
αυτονοµίας του ατόµου. Tο άτοµο κυριαρχεί στην εκπαίδευσή του, χρησιµοποιώ-
ντας την εσωτερική του ενέργεια. Αντιπροσωπευτικοί συγγραφείς είναι οι Maslow,
Neill, Freud, Carl Rogers.

H επικεντρωµένη στο άτοµο εκπαίδευση γεννήθηκε ως αντίδραση στα εκπαι-
δευτικά συστήµατα που στηρίχθηκαν υπέρµετρα στη διδασκαλία από την έδρα και
σε µεγάλες οµάδες µαθητών. Σαν έµπρακτη αντίδραση σ’ αυτό ο άγγλος παιδαγω-
γός Neill (1960) ιδρύει το ελεύθερο σχολείο Summerhill που δηµιουργεί µεγάλη
αναστάτωση και κάνει σχολή, πράγµα που αναγκάζει τον Neill (1966) να θέσει τα
όρια αυτής της εκπαίδευσης µε το βιβλίο του Freedom, not Licenced!
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O αµερικανός ψυχολόγος Carl Rogers (1969) θέτει τις βασικές αρχές της
«εµπειρικής µάθησης», όπως την ονοµάζει, από την ψυχολογική σκοπιά, όµως ο
Pagés (1965) είναι εκείνος που βασιζόµενος στις προηγούµενες εργασίες του
Rogers θα δώσει τις «ροτζεριανές» αρχές για την εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις
οποίες η εκπαίδευση πρέπει να:

• Αποκαθιστά και ερεθίζει την περιέργεια
• Ενθαρρύνει το µαθητή να εργαστεί σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντά του και τους

στόχους του
• Παρέχει στο µαθητή όλα τα µέσα
• Επιτρέπει στο µαθητή να κάνει υπεύθυνες επιλογές
• Επιτρέπει στο µαθητή να συµµετέχει στην κατάρτιση του προγράµµατος
• Είναι προσανατολισµένη στο µέλλον
• ∆ηµιουργεί καταστάσεις αλληλεπίδρασης
• Βασίζεται σε πραγµατικά προβλήµατα
• Επιτρέπει την αυτοαξιολόγηση
O δε εκπαιδευτικός είναι, κατά τον Rogers, «εκείνος που διευκολύνει» τον

µαθητευόµενο στην απόκτηση της γνώσης και έτσι πρέπει να οργανώσει τη δου-
λειά του.

Παράλληλα οι Fotinas and Torossian (1977) προτείνουν µια πιο αυστηρή µέθο-
δο: Oι αυτοεκπαιδευόµενοι έχουν στη θέση ενός ήδη δοµηµένου προγράµµατος
µόνο ένα διδακτικό πλαίσιο δράσης και σκέψης και καταρτίζουν καθηµερινά το
πρόγραµµα, τους στόχους, τις µεθόδους και τις αξιολογήσεις σύµφωνα µε τις ανά-
γκες που έχουν εκδηλωθεί. 

Tέλος και ο Paquette (1976) υπερασπίζεται την «ανοικτή παιδαγωγική» γρά-
φοντας ότι ο µαθητής θεωρείται πως έχει ένα εσωτερικό µηχανισµό που του επι-
τρέπει να αναλάβει την προσπάθεια για αυτόνοµη και προσωπική ανάπτυξη,
καθορίζει δε και µε σαφήνεια τις αρχές της ανοικτής παιδαγωγικής:

ã Να επιτρέπουµε την εξατοµικευµένη προσωπική ανάπτυξη σεβόµενοι το
ρυθµό και το ύφος της

ã Να επιτρέπουµε τη χρήση των ατοµικών δεξιοτήτων κάθε µαθητή µέσα σ’
ένα περιβάλλον γεµάτο ερεθίσµατα

ã Να επιτρέπουµε στο µαθητή να εισπράττει από την αλληλεπίδρασή του µε
το περιβάλλον γνώσεις που να έχουν νόηµα (γι’ αυτόν)

2.3.3. æ˘¯ÔÁÓˆÛÙÈÎ¤˜

Οι θεωρίες αυτές ασχολούνται µε την ανάπτυξη των γνωστικών διαδικασιών
στο µαθητή (ορθολογισµός, ανάλυση, αναπαράσταση, λύση προβληµάτων, κλπ).
Αντιπροσωπευτικοί συγγραφείς Piaget, Vygotsky, Skinner, Watson, Desautels, De
La Garanderie. 

Οι βασικοί πόλοι µέσα στο πλαίσιο των ψυχογνωστικών θεωριών είναι οι θεω-
ρίες του συµπεριφορισµού (behaviorism), του γνωστικισµού (cognitivism) και του
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εποικοδοµητισµού (constructivism). Οι θεωρίες αυτές θα παρουσιαστούν στη
συνέχεια αναλυτικότερα.

2.3.4. TÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¤˜.

Οι θεωρίες αυτές τονίζουν τη βελτίωση και την οργάνωση του µηνύµατος µε
τη χρήση της τεχνολογίας. Eδώ ενδιαφέρει πρωτίστως η δηµιουργία, µε τη βοή-
θεια της τεχνολογίας, του καταλληλότερου περιβάλλοντος για µάθηση.
Συγγραφείς: Bertrand, Gagné, Briggs, Glaser, Pregent. Oι θεωρίες αυτές ανα-
πτύσσονται επίσης αναλυτικότερα σε ξεχωριστή παράγραφο.

2.3.5. KÔÈÓˆÓÈÔÁÓˆÛÙÈÎ¤˜.

Οι θεωρίες αυτές δίνουν έµφαση στους πολιτιστικούς και κοινωνικούς παρά-
γοντες για την οικοδόµηση της γνώσης, επιµένουν στις κοινωνικές αλληλεπιδρά-
σεις µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον και προτείνουν τη συνεργατική µάθηση. H
προσέγγιση αυτή δηλαδή ενδιαφέρεται περισσότερο για τη χρησιµότητα παρά για
τη δοµή των γνώσεων. (Συγγραφείς Bandura, Collins) 

Όπως λέει ο Bandura: «Μάθηση είναι η αλλαγή στη συµπεριφορά, που προ-
καλείται από το εξωτερικό περιβάλλον, ιδιαίτερα από τη συµπεριφορά των άλλων,
η οποία λειτουργεί ως πρότυπο. Όµως το άτοµο δεν αντιδρά µηχανιστικά στις
εξωτερικές επιδράσεις. Τις επιλέγει, τις ερµηνεύει µε βάση προηγούµενες εµπειρίες
του, τις οργανώνει και στη συνέχεια δρα. Υπάρχει συνεπώς αλληλεπίδραση ανά-
µεσα στις εξωτερικές επιδράσεις και στο άτοµο». (Bandura, 1971, Bandura, 1986).
∆ηλαδή τα γεγονότα που παράγονται στο περιβάλλον, τα χαρακτηριστικά του ατό-
µου και οι συµπεριφορές επηρεάζονται αµοιβαία κατά την ανάπτυξη της γνώσης.

Bασικό ρόλο σε αυτές τις θεωρίες παίζουν οι κοινωνικοί και πολιτισµικοί παρά-
γοντες της µάθησης. Έτσι ο Thelen (1960) επεξεργάστηκε ένα µοντέλο τριών
σηµείων – κοινωνία, γνώσεις, άτοµο – που περιγράφεται στους Joyce & Weil
(1972) για την υλοποίηση της συνεργατικής διδασκαλίας, ενώ οι Brown et al
(1989) υποστηρίζουν ότι η γνώση είναι ένα σύνολο εργαλείων που θα χρησιµο-
ποιηθούν σε πραγµατικές καταστάσεις. Θεωρούν συνεπώς τον µαθητή σαν ένα
γνωστικό µαθητευόµενο και τον καθηγητή σαν οδηγό, και βασίζονται σε τέσσερις
αρχές: 

• O µαθητής µαθαίνει µέσα σε πραγµατικές καταστάσεις, 
• Mαθαίνει συνεγατικά µαζί µε άλλους, 
• O καθηγητής είναι ο καθοδηγητής της οµάδας και 
• Oι καταστάσεις λάθους, εσφαλµένων αντιλήψεων κλπ. διαχειρίζονται επίσης

από αυτή τη στρατηγική.
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2.3.6. KÔÈÓˆÓÈÎ¤˜.

Σύµφωνα µε αυτές τις θεωρίες, πρωταρχική αποστολή της εκπαίδευσης είναι
να ετοιµάσει το µαθητή για να προσεγγίσει τα πολιτιστικά, κοινωνικά και περιβαλ-
λοντικά προβλήµατα του κόσµου του. Συγγραφείς: Freire, Dewey, Illich, Toffler.

Mια από τις βασικές έννοιες εδώ είναι η παιδαγωγική αυτοδιαχείρηση, η οποία
θεωρείται σαν ένα όργανο ανάλυσης των αντιφάσεων του σχολικού συστήµατος
και διευκρίνησης των κοινωνικών και πολιτικών αιτιών αυτών των αντιφάσεων. O
Lapassade (1967) βεβαιώνει την ικανότητα των ανθρώπων να οργανώνονται συλ-
λογικά χωρίς κοινωνικές τάξεις, γραφειοκρατία και ρατσισµό. Eπίσης και η Toffler
(1974) προτείνει την αυτο-οργάνωση των σπουδαστών και το σχηµατισµό οµάδων,
προτείνει όµως συµµετοχή σ’ αυτές άτοµων όλων των ηλικιών, σπάζοντας έτσι το
χάσµα των γενεών. Προφανώς στις θεωρίες αυτές υπάρχει έντονο το σοσιαλιστικό
και µαρξιστικό άρωµα. O Grand’Maison (1976) γράφει ότι οι σύγχρονες µορφές
του σχολικού συστήµατος παραµένουν ένα είδος φέουδου σε µια κοινωνία που
ταράσσεται από ρεύµατα και αντι-ρεύµατα κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονοµικά,
πολιτικά και ιδεολογικά και υποστηρίζει ότι το σχολείο πρέπει να ξαναανακαλύψει
την ανθρώπινη και κοινωνική του διάσταση. O Lourau (1970) διαπιστώνει ότι η
θεσµική κρίση είναι σε τρία επίπεδα: στη σχολική αίθουσα, στους εκπαιδευτικούς
θεσµούς και στην κοινωνία. Tελικά ο Lobrot (1972) συµπεραίνει βεβαιώνοντας ότι
χωρίς την αυτοδιαχείριση στο σχολείο, χωρίς µια ανάληψη ευθύνης από τους ίδι-
ους τους µαθητές, χωρίς µια µερική τουλάχιστον καταστροφή της παιδαγωγικής
γραφειοκρατίας δεν µπορούµε να περιµένουµε καµµιά πραγµατική µόρφωση,
οπότε καµµιά αλλαγή στη νοοτροπία των ατόµων και, κατά συνέπεια, η κοινωνία
συνεχίζει να βυθίζεται στα άλυτα προβλήµατά της.

2.3.7. O Paulo Freire

Eξέχουσα θέση σ’ αυτό το κίνηµα κατέχει ο βραζιλιάνος παιδαγωγός Paulo
Freire. Eπιδίωξή του είναι να µπορέσει ο λαός να συµµετάσχει στις εξελίξεις µε κρι-
τικό πνεύµα, το οποίο θα αποκτήσει µε τη βοήθεια της εκπαίδευσης (Freire, 1974).
O Freire πιστεύει ότι η σωστή µέθοδος βασίζεται στο διάλογο, την κριτική και τη
σωστή διαµόρφωση της κρίσης. Bασικό στοιχείο θεωρεί το «λόγο», ο οποίος απο-
τελεί την ουσία του διαλόγου ως ανθρώπινο φαινόµενο. Το να πεί κανείς ένα
σωστό λόγο, ισοδυναµεί, κατα τον Freire, µε το να µετασχηµατίζει τον κόσµο. O
µαθητής λοιπόν, ο εργαζόµενος, ο άνθρωπος γίνεται ο ίδιος το αντικείµενο της
εκπαίδευσής του και αυτή η ίδια η διαδικασία της εκµάθησης συγκροτεί και το
περιεχόµενο της µάθησης αυτής. Έτσι λοιπόν η εκπαίδευση γίνεται, κατά Freire,
µια πρακτική της ελευθερίας.
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2.3.8. AÎ·‰ËÌ·˚Î¤˜.

Οι θεωρίες αυτές υποστηρίζουν τη µετάδοση γενικών, κλασικών εννοιολογικά
γνώσεων σε αντίθεση µε την εξατοµικευµένη γνώση. Αντιπροσωπευτικοί συγγρα-
φείς: Adler, Hutchins, Bloom. Οι συγγραφείς αυτής της προσέγγισης ξεχωρίζουν
και στιγµατίζουν κάποια σύγχρονα προβλήµατα. Πηγή όλων φαίνεται να είναι η
ανισορροπία ανάµεσα στην αφθονία των γνώσεων στην εποχή µας και στην έλλει-
ψη κατευθυντήριων γραµµών, γεγονός που επισηµαίνεται και σε (αµερικανικές)
εκθέσεις επιτροπών, όπως η National Commission on the Role and Future of State
Colleges and Universities (1986). Oι Adler (1986) και Henry (1987) διατείνονται
ότι η αποµάκρυνση από τα παραδοσιακά σχήµατα και τις κλασικές αξίες έχουν σαν
αποτέλεσµα να προσπαθούµε να µορφώσουµε βαρβάρους σήµερα στα σχολεία. O
Joly (1981) τονίζει την επακόλουθη υποβάθµηση της ποιότητας σπουδών και τη
δηµιουργία µιας δηµοκρατίας µορφωµένων αµαθών. «Oι άνθρωποι δεν ξέρουν
πια να γράφουν και δεν διαβάζουν. Yπάρχουν πάρα πολλοί µέτριοι υποψήφιοι
στις εξετάσεις, γεγονός που σηµαίνει την παρακµή του πολιτισµού και της παιδεί-
ας», υποστηρίζει.

Kύριος εκπρόσωπος της τάσης αυτής, ο αυστριακός Alfred Adler (1986) καθό-
ρισε ότι κουλτούρα είναι οι κλασικές επιστήµες και η µελέτη των κλασικών έργων
δίνει πρόσβαση σε ιδέες που δεν αλλάζουν µε το χρόνο (αντλεριανή αγωγή). Oι
παραδοσιακοί στη θεώρηση αυτή πρεσβεύουν ότι η εκπαίδευση πρέπει να µεταδί-
δει ισχυρά και αδιαφιλονίκητα περιεχόµενα τα οποία άντεξαν µε επιτυχία στη δοκι-
µασία του χρόνου. O Domenach (1989) ορίζει σαν κλασικό «αυτό το οποίο, σε
συνάρτηση µε µια κριτική θέση η οποία διαµορφώθηκε ήδη από τον ελληνο-λατι-
νικό κορµό, εξάγεται µετά από διαδοχικές φυγοκεντρίσεις». Eίπαµε ήδη ότι ένα
από τα προβλήµατα που ενοχλεί είναι η υποβάθµιση των αξιών και ο εκφυλισµός
της γενικής κουλτούρας και γι’ αυτό επιρρίπτονται ευθύνες στην ολέθρια επιρροή
των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και στην άκρατη εφαρµογή της τεχνολογίας
(Bloom, 1987; Henry, 1987). H πρότασή του Domenach  ολοκληρώνεται µε τρείς
βασικές αρχές:
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¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙËÓ ŒÚÂ˘Ó·:¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙËÓ ŒÚÂ˘Ó·:

O “§fiÁÔ˜” ÙÔ˘ Paulo Freire

O
λόγος είναι κάτι παραπάνω από ένα όργανο που κάνει δυνατό το διάλογο. Μέσα στο

λόγο βρίσκουµε δύο διαστάσεις, τη σκέψη και τη δράση, σε µια τέτοια βαθιά αλληλεπί-

δραση, που όταν η µια διάσταση θυσιάζεται -έστω και εν µέρει- η άλλη πάσχει κατά τρόπο

άµεσο. ∆εν υπάρχει αληθινός λόγος που να µην είναι συγχρόνως και µια πράξη.

Όταν ένας λόγος αποστερείται από τη διάσταση της δράσης, τότε µετατρέπεται σε άσκοπη

φλυαρία, σε βερµπαλισµό, σε µια αλλοτριωµένη και αλλοτριωτική κενολογία, τέτοια που δεν

µπορεί να  αποτελέσει δέσµευση για αλλαγή, γιατί αλλαγή δεν υπάρχει δίχως δράση.

Από την άλλη µεριά, αν δίνεται έµφαση αποκλειστικά στη δράση σε βάρος της σκέψης, τότε

ο λόγος µετατρέπεται σε ακτιβισµό -σε δράση για τη δράση- που καθιστά αδύνατο το διάλογο

και δηµιουργεί ψεύτικες µορφές στοχασµού...                                    (Freire, 1974)



• Το να πηγαίνει το παιδί σχολείο, είναι µόνο ένα κοµµάτι της εκπαίδευσης. H
µάθηση δε σταµατά ποτέ, το σχολείο απλώς προετοιµάζει για τη ζωή.

• Στο σχολείο οι στόχοι µάθησης είναι ίδιοι για όλους. Oύτε πιο δύσκολοι για
τους καλούς, ούτε πιο εύκολοι για τους αδύνατους. Aποφεύγεται έτσι κάθε είδους
διάκριση.

• H υποχρεωτική εκπαίδευση είναι γενική για να δώσει σε όλους µια βασική
µόρφωση, παρά να τους εξειδικεύσει από την ηλικία των 13 χρονών.
∆ιαµορφώνουµε δηλαδή τις αναγκαίες ικανότητες για κάθε µορφή εργασίας, απο-
φεύγοντας τις πρώϊµες εξειδικεύσεις που είναι λεωφόροι χωρίς ορίζοντα.

Kαι σαν εργαλεία για αυτή την εκπαίδευση προτείνει τις «τρεις υπέρτατες τεχνι-
κές»: την παραδοσιακή διδακτική (διαλέξεις, κείµενα και εγχειρίδια χρήσης), την
εποπτεία και τη σωκρατική µαιευτική.

Στο σηµείο αυτό ολοκληρώνεται η παράθεση των βασικών εκπαιδευτικών θεω-
ριών. Tο επόµενο σχήµα συνοψίζει και «γραφικά» αυτές τις θεωρίες:

2.3.9. ∏ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί και η θεωρία της «συναισθηµατικής νοη-
µοσύνης», που είναι η νεώτερη και ανατίθεται στον Daniel Goleman, ενώ ουσια-
στικά αυτός απλά συνόψισε έρευνες προγενεστέρων του. ∆εν αποτελεί αµιγή
εκπαιδευτική θεωρία, όµως άπτεται της εκπαιδευτικής πρακτικής και γι’ αυτό ανα-
φέρεται εδώ. Η θεωρία αυτή αποτελεί σύνθεση πλήθους προσφάτων νευροεπι-
στηµονικών ευρηµάτων και πρεσβεύει ότι η νοηµοσύνη δεν αποτελείται µόνο από
µία κλίµακα γλωσσικών και µαθηµατικών δεξιοτήτων (δείκτης νοηµοσύνης).
Περιέχει και τη «συναισθηµατική νοηµοσύνη (emotional intelligence)», που απο-
τελείται από ένα πλέγµα δεξιοτήτων, καθοριστικών για την επιτυχία στην προσω-
πική και κοινωνική ζωή. Oι δεξιότητες αυτές είναι η αυτοεπίγνωση, ο αυτοέλεγ-
χος, η ενσυναίσθηση (αναγνώριση των συναισθηµάτων των άλλων), η δηµιουργι-
κότητα, η ικανότητα της επίλυσης των διαφωνιών και της συνεργασίας. Η συναι-
σθηµατική νοηµοσύνη δεν είναι γενετικά προκαθορισµένη. Αλλάζει και εξελίσσε-
ται, υπό την επίδραση των εµπειριών της ζωής. Μπορεί να διδαχθεί, µέσα από
«συναισθηµατικά µαθήµατα» που παίρνουµε ως παιδιά στο σπίτι και στο σχολείο.
(Goleman, 1996).
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2.4. Συµπεριφορισµός, Γνωστικισµός 
και Εποικοδοµητισµός

Ο ι σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις κινούνται ουσιαστικά γύρω από τις
προσεγγίσεις του συµπεριφορισµού, του γνωστικισµού και του εποικο-

δοµητισµού. Αξίζουν λοιπόν µια λεπτοµερέστερη µατιά, όµως πρέπει να έχουµε
πάντα κατά νού δύο πράγµατα. 

ã Πρώτον ότι οι θεωρίες αυτές έρχονται σε περισσότερα “αρώµατα” και
παραλλαγές, πράγµα που σηµαίνει ότι όποιος θέλει περισσότερες λεπτοµέρειες
πρέπει να τις αναζητήσει στις πηγές τους και να χαθεί εκεί...

â ∆εύτερον ότι στην εφαρµογή τους στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό ποτέποτέ δεν
συναντώνται σε αµιγείς µορφές. Εκτός αν πρόκειται για ερευνητικά προγράµµατα
που στοχεύουν να ερευνήσουν κάποια από αυτές τις προσεγγίσεις, σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις εφαρµοσµένης εκπαίδευσης, οι θεωρίες αυτές βρίσκονται
παρούσες σε µια συµβίωση που συχνά προκαλεί το θαυµασµό - και για τους σχε-
διαστές τους, αλλά και για τους µαθητές.

Παράδειγµα; Ακόµα και στα πιο εποικοδοµητικά και ελεύθερα περιβάλλοντα, η
(συµπεριφοριστικού τύπου) υποχρεωτική παρουσία του µαθητή είναι γεγονός...

2.4.1. ™˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÌfi˜ (Behaviorism)

Η πρώτη από τις ψυχογνωστικές θεωρίες ήταν ο συµπεριφορισµός, και επι-
κράτησε κυρίως τις δεκαετίες του ’50 και του ’60, αλλά είναι συχνά και στις µέρες
µας η επικρατούσα προσέγγιση, παρά την εµφάνιση νέων θεωριών. Τα πρώτα από
τα συµπεριφοριστικά πειράµατα έγιναν µε ζώα, εστιάζοντας στην ανακλαστική
συµπεριφορά ενός οργανισµού όταν εκτίθεται σε ένα συγκεκριµένο ερέθισµα. Οι
συµπεριφοριστές επιχείρησαν να ερµηνεύσουν τη µάθηση ανεξάρτητα από τις νοη-
τικές διεργασίες. Το βάρος ήταν στην παρατηρήσιµη συµπεριφορά και στην προ-
σαρµογή του υποκειµένου στο περιβάλλον του. Το διάσηµο πείραµα του Ivan
Petrovich Pavlov µε το σκύλο και τα επόµενα πειράµατα του Burrhus Frederic
Skinner µε τα περιστέρια ήταν οι πρώτες συµπεριφοριστικές µαθησιακές εµπειρίες.
Αν και τα πειράµατα αυτά αφορούσαν κατωτέρου επιπέδου µαθησιακές εµπειρίες,
που εστίαζαν µάλλον σε ακούσιες αναδράσεις (reflexes), οι συµπεριφοριστικές
θεωρίες κατάφεραν να γενικεύσουν επίσης και για πολλές ανωτέρου επιπέδου
διεργασίες. Ουσιαστικά, αυτό που ενδιαφέρει εδώ είναι ότι οι συµπεριφοριστικές
θεωρίες υποστηρίζουν ότι ο µαθητευόµενος προσαρµόζεται στο µαθησιακό του
περιβάλλον, ενώ η µάθηση αντιµετωπίζεται κυρίως σαν παθητική διαδικασία,
αφού ο µαθητευόµενος αντιδρά στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. 
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Πιστεύεται ότι η σύγχρονη «θεωρία διδακτικής σχεδίασης – instructional
design theory», ο τοµέας που ενδιαφέρεται για την κατανόηση, βελτίωση και σχε-
διασµό της διδακτικής διαδικασίας (Reigeluth, 1983), βασίζεται κατά µεγάλο
µέρος στον συµπεριφορισµό, όµως όλο και περισσότερο υπάρχουν ενδείξεις ότι οι
επιρροές που δέχεται από τον εποικοδοµητισµό είναι σηµαντικές (Collins, 1996),
γεφυρώνοντας έτσι κατά κάποιο τρόπο του δύο αυτούς αντίθετους πόλους. Όµως
όπως θα δούµε και αργότερα, µεγάλη επίδραση στη διδακτική σχεδίαση ασκεί, ιδι-
αίτερα στις µέρες µας, και η τεχνολογική θεώρηση της εκπαίδευσης, πράγµα που
σηµαίνει ότι αναµένεται σύντοµα να οδηγηθούµε σε καινούριες θεωρίες που θα
προκύψουν από αυτές τις συντήξεις.

2.4.2. °ÓˆÛÙÈÎÈÛÌfi˜ (Cognitivism)

Ο γνωστικισµός θεωρείται σαν η επικρατούσα ψυχολογική θεωρία σήµερα και
γεννήθηκε από την ανάγκη να ξεπεραστούν βασικοί περιορισµοί του συµπεριφο-
ρισµού. Η γνωστικιστική σχολή πάει «µέσα στο µυαλό του µαθητή» µε την έννοια
ότι οι γνωστικές διεργασίες του µυαλού, όπως είναι η αντίληψη, µνήµη και η
δυνατότητα επεξεργασίας, αποτελούν το βασικό αντικείµενο έρευνας. Η προσπά-
θεια κατανόησής τους στη διάρκεια της µαθησιακής διαδικασίας αλλά και η µοντε-
λοποίησή τους περιστέφεται γύρω από το γεγονός ότι η γνώση αντιµετωπίζεται
σαν συµβολικό σύστηµα δηµιουργούµενο στο µυαλό των µαθητών όπου και επε-
ξεργάζεται. Η εξέλιξη µάλιστα των υπολογιστών από τη δεκαετία του ’60 και
εντεύθεν έδωσε άθελά της ώθηση και στις όψεις αυτές της µάθησης σαν «επεξερ-
γασία της πληροφορίας». Όµως, πρέπει να σηµειώσουµε ότι και στο γνωστικισµό,
όπως και στο συµπεριφορισµό, η γνώση θεωρείται ότι παρέχεται από το περιβάλ-
λον και ο µαθητής καλείται να την αποκτήσει. 

Οι ρίζες του γνωστικισµού βρίσκονται στην αρχή του 20ου αιώνα, όταν οι γερ-
µανοί Gestalt ψυχολόγοι, ο Edward Tolman στις Ηνωµένες Πολιτείες και ο Jean
Piaget (1896-1980) στην Ελβετία, άσκησαν ισχυρότατη επιρροή στην ψυχολογία
και στην προσπάθεια απαγκίστρωσης από τo συµπεριφορισµό. 
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¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙËÓ ŒÚÂ˘Ó·:¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙËÓ ŒÚÂ˘Ó·:

H Gestalt Psychologie

Η
Gestalt Psychologie (δεν υπάρχει αντίστοιχη απόδοση στη γλώσσα µας, έχει επικρατήσει

ο γερµανικός όρος), αναδύθηκε στη Γερµανία στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και

ισχυρίζεται ότι τα άτοµα έχουν την προδιάθεση να οργανώνουν την πληροφορία που λαµβάνουν

µε κάποιους τρόπους. Καθορίστηκαν µάλιστα «νόµοι», τα γνωστά Gestalt laws, για την οργά-

νωση των αντικειµένων από τον ανθρώπινο νου. 

Η οπτική αυτή επηρρέασε το πώς οι γνωστικοί ψυχολόγοι αντιλήφθηκαν την ανθρώπινη

µάθηση, αφού τους διευκόλυνε να δώσουν έµφαση στις οργανωτικές παραµέτρους για πολλές

λειτουργίες του νού, όπως η αντίληψη, η κατανόηση και η επίλυση προβληµάτων. 



Οι συµπεριφοριστές ισχυρίζονταν ότι δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθούν και
να µετρηθούν σωστά και αντικειµενικά τα πνευµατικά συµβάντα. Συνεπώς, δεν
µπορούµε να εξηγήσουµε ικανοποιητικά (παρά µόνο σε προσέγγιση) τους τρόπους
µε τους οποίους µαθαίνει κανείς και το πώς η γνώση αποκτά νόηµα για τον κάθε
µαθητή. Οι γνωστικιστές υποστήριξαν ότι, αντίθετα, η παρατήρηση και η εµπειρι-
κή έρευνα µπορούν να ρίξουν φώς στις εσωτερικές γνωστικές διεργασίες που προ-
καλούν τις αντιδράσεις στα άτοµα. 

Οι γνωστικοί ψυχολόγοι συµφωνούν ότι η γέννεση της γνωστικής ψυχολογίας
πρέπει να καταγραφεί στο έτος 1956, διότι σ’ αυτό το «σωτήριο» έτος δηµοσιεύ-
τηκε ένας σηµαντικός αριθµός ερευνών και βιβλίων που άσκησαν επιρροή στα
επόµενα χρόνια σχετικών µε την  προσοχή (attention), µνήµη (memory), γλώσσα
(language), δηµιουργία εννοιών (concept formation), και επίλυση προβληµάτων
(problem solving). Κάποιοι ψυχολόγοι µάλιστα καθορίζουν και τη µέρα που γεν-
νήθηκε η γνωστική ψυχολογία. Ήταν στις 11 Σεπτεµβρίου 1956, όταν µερικοί από
τις σηµαντικότερους εκπροσώπους του κινήµατος παραβρέθηκαν σε ένα συµπό-
σιο στο ΜΙΤ (Massachusetts Institute of Technology) (Matlin, 1994). 
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¶·Ú¿ÏÏËÏË ªÂÏ¤ÙË¶·Ú¿ÏÏËÏË ªÂÏ¤ÙË

Κάποιες ακόµα χρήσιµες διευθύνσεις για την Gestalt Psychologie:

http://www.cquest.utoronto.ca/psych/psy280f/ch5/gestalt.html
http://coe.sdsu.edu/eet/articles/visualperc1/start.htm 
http://www.sapdesignguild.org/resources/optical_illusions/gestalt_laws.html
http://campus.houghton.edu/orgs/psychology/intro6-perception/sld027.htm
http://www.sims.berkeley.edu/courses/is213/s99/Lectures/Lecture7/sld044.htm
http://cns-alumni.bu.edu/~slehar/webstuff/pcave/gestalt_laws.html
http://www-rci.rutgers.edu/~cfs/305_html/Gestalt/wertheimer2.html 
http://www.ship.edu/~cgboeree/gestalt.html

∏·Ú¯ÈÎ‹ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙˆÓ Gestalt Laws ¤ÁÈÓÂ ·fi ÙÔÓ Max Wertheimer (1923),
·ÏÏ¿ ÌÈ· Î·Ï‹ Û‡Á¯ÚÔÓË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ ÛÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË

http://psy.ed.asu.edu/~classics/Wertheimer/Forms/forms.htm 

ŸÌˆ˜, ·Ó ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙÂ ÛÙÔ web Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂ Ù· Gestalt Laws ı·
‰È·ÈÛÙÒÛÂÙÂ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏËÚfiÙËÙ· Î·È ÔÌÔÊˆÓ›· ÁÈ· ÙÈ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÙÔ˘˜.

¡· ÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÙÂ Û˘ÓÂÒ˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ ÙË ‰ÈÎÈ¿ Û·˜ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË, Ô˘
Ó· Â›Ó·È Ï‹ÚË˜, Ó· Î·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ‰ËÏ·‰‹ ÛÂ Ù›ÙÏÔ˘˜ (·Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÌÈ· ÔÏ‡ Û‡ÓÙÔÌË
ÂÚÈÁÚ·Ê‹) fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Gestalt ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ.

∏ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ··ÈÙÂ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 ÒÚÂ˜ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË, ¿Ú· ·Â˘ı‡ÓÂ-
Ù·È ÛÙÔ˘˜ “··ÈÙËÙÈÎÔ‡˜” ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜...

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 22..55..



Τρείς ευρέως παραδεκτές παραλλαγές του γνωστικισµού είναι το µοντέλο απο-
θήκευσης (stage model) των Atkinson & Shriffin (1968), τα επίπεδα επεξεργασίας
(levels of processing theory) των Craik & Lockhart, και το µοντέλο της παράλλη-
λης και κατανεµηµένης επεξεργασίας (parallel distributed processing approach). 

å Το µοντέλο αποθήκευσης θεωρεί ότι η πληροφορία περνάει από την
αισθητήρια µνήµη στη βραχυχρόνια. Η λεκτική πληροφορία στη βραχυχρόνια
µνήµη δε µπορεί να διατηρηθεί για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα. Όση από
την πληροφορία αυτή γίνει τελικά κατανοητή, περνάει στη µακροχρόνια µνήµη,
κωδικοποιείται σηµασιολογικά, ανάλογα µε το νόηµα που αποδίδει το άτοµο σε
αυτή και αποθηκεύεται σχετικά µόνιµα.

å Το µοντέλο των επιπέδων επεξεργασίας των Craik and Lockhart (1972)
υποστηρίζει ότι βαθιά και µεστά νοήµατος επίπεδα επεξεργασίας της πληροφορίας
οδηγούν σε περισσότερο µόνιµη απόκτηση γνώσης απ’ ότι επιφανειακή και αισθη-
τηριακή επεξεργασία (Matlin, 1994). Το µοντέλο αυτό εστιάζει κυρίως στην ανα-
κύκλωση της γνώσης, στην επαναδιαπραγµάτευσή της µέσα στο µυαλό. Οι Craik
και Lockhart προτείνουν δύο είδη ανακύκλωσης: ανακύκλωση διατήρησης
(maintenance rehearsal), όπου κάνουµε έναν επαναπροσδιορισµο του ερεθίσµατος,
και στην επεξεργαστική ανακύκλωση (elaborative rehearsal), όπου επιχειρείται µια
βαθύτερη ανάλυση του ερεθίσµατος (Matlin, 1994)

å Το µοντέλο παράλληλης και κατανεµηµένης επεξεργασίας (parallel-
distributed processing – PDP) προτείνει ότι ο νούς επεξεργάζεται την πληροφορία
συγχρόνως µε περισσότερα διαφορετικά µέρη και πάντως όχι σειριακά.
Συναντάται και µε τα ονόµατα connectionism και νευρωνικά δίκτυα (neural
networks). Οι νοητικές λειτουργίες µπορούν δηλαδή να αναπαρασταθούν µε ένα
µοντέλο στο οποίο οι λειτουργίες ρέουν σε ένα δίκτυο που µοιάζει µε τους νευρώ-
νες. Με άλλα λόγια, η παράλληλη επεξεργασία που προτείνει αυτό το µοντέλο
µπορεί να ερµηνεύσει το γιατί κάνουµε συχνά ξαφνικές γενικεύσεις, ή νύξεις για
γνώσεις τις οποίες ουσιαστικά ποτέ δεν είχαµε! Αυτό µπορεί να γίνει, αφού το
µοντέλο είναι ικανό να γεµίζει γνωστικά χάσµατα στο µυαλό, χρησιµοποιώντας την
ταυτόχρονη ενεργοποίηση περισσοτέρων νοητικών σχηµάτων στο µυαλό.

2.4.3. √ Robert Gagné

Ο γνωστικισµός επηρρέασε ισχυρά τις θεωρίες του εκπαιδευτικού σχεδιασµού,
βασικός συντελεστής των οποίων αναδείχθηκε ο µεγάλος σύγχρονος παιδαγωγός
Robert Gagné. Ο Gagné δηµιούργησε µια ολοκληρωµένη θεωρία µάθησης, προ-
σπαθώντας να ταξινοµήσει όλα τα στάδια και όλες τις διεργασίες της µάθησης. Oι
πρώϊµες εκπαιδευτικές θεωρίες του Gagné βασίζονταν εξ’ ολοκλήρου στη συµπε-
ριφοριστική προσέγγιση. Αργότερα όµως, τη δεκαετία του ’70, υιοθέτησε τις γνω-
στικιστικές θεωρίες, ιδιαίτερα το µοντέλο επεξεργασίας της πληροφορίας
(information-processing model), αυτό που αργότερα εξελίχθηκε στο µοντέλο
παράλληλης και κατανεµηµένης επεξεργασίας. Ο Gagné θεωρεί το µοντέλο αυτό
σαν  µέγιστη εξέλιξη στη µελέτη της ανθρώπινης µάθησης (Gagné, 1997). 

- 89 -Κεφ. 2ο: Εκπαιδευτική Προσέγγιση της ΑεξΑΕ



Βασικό σηµείο στη θεωρία του Gagné είναι ο ισχυρισµός του ότι κάθε διαφο-
ρετικός τύπος µάθησης χρειάζεται και διαφορετικό τύπο διδασκαλίας.
Βασιζόµενος σε αυτή την παραδοχή, καθορίζει πέντε µεγάλες κατηγορίες µάθη-
σης: 

Λεκτική πληροφόρηση (verbal information)Λεκτική πληροφόρηση (verbal information) - γεγονότα, αρχές και γενι-
κεύσεις, οι οποίες, όταν οργανωθούν σε µεγαλύτερα σύνολα πληρoφόρησης, γίνο-
νται γνώσεις.

Ë ∆ιανοητικές δεξιότητες (intellectual skills)∆ιανοητικές δεξιότητες (intellectual skills) - οι δεξιότητες χρήσης των
γνώσεων. Πρόκειται για "διακρίσεις, έννοιες και κανόνες" που χαρακτηρίζουν
τόσο τη βασική όσο και την πιο προχωρηµένη µάθηση στο γνωστικό πεδίο µε
τρόπο που δεν το κάνουν οι κινητικές δεξιότητες και η λεκτική πληροφόρηση.

Ì Γνωστικές στρατηγικές (cognitive strategies)Γνωστικές στρατηγικές (cognitive strategies) - ο τρόπος µε τον οποίο
χρησιµοποιείται η γνώση, ο τρόπος µε τον οποίο το άτοµο µαθαίνει, θυµάται και
σκέπτεται. Οι αυτοδιαχειριζόµενες δεξιότητες που χρειάζονται για τον προσδιορι-
σµό και τη λύση προβληµάτων. Αυτά απαιτούν εξάσκηση και διαρκώς εκλεπτύνο-
νται.

Í Κινητικές δεξιότητες (motor skills)Κινητικές δεξιότητες (motor skills) που απαιτούν πρακτική άσκηση.

Î Στάσεις (attitudes)Στάσεις (attitudes) - Kαθώς ο απώτερος σκοπός της µάθησης είναι το να
αλλάζει κανείς σαν άνθρωπος, είναι επιθυµητό η µάθηση να προκαλεί αλλαγές και
στην εν γένει θεώρηση του κόσµου από το άτοµο, άρα σε µια επαναδιαπραγµά-
τευση των στάσεών του απέναντι στα διάφορα θέµατα που αντιµετωπίζει.

Για κάθε κατηγορία µάθησης είναι συνεπώς απαραίτητες διαφορετικές εσωτε-
ρικές και εξωτερικές συνθήκες. Για παράδειγµα, για να ενισχυθούν οι γνωστικές
στρατηγικές του ατόµου, πρέπει να υπάρχει µια ευκαιρία εξάσκησης πάνω σε γνω-
στά προβλήµατα για τα οποία όµως ζητούνται νέες λύσεις. Για να δηµιουργηθούν
στάσεις, ο µαθητευόµενος πρέπει να εκτεθεί σε ένα υπεύθυνο ρόλο ή να αναγκα-
στεί να επιχειρηµατολογήσει για κάποιο θέµα.

Προχωρώντας τη θεωρία του ο Gagné προτείνει τελικά τα εννέα συµβάντατα εννέα συµβάντα
της εκπαίδευσης (nine events of instruction) της εκπαίδευσης (nine events of instruction) συνδέοντάς τα µάλιστα µε τις
αντίστοιχες γνωστικές διεργασίες που συµβαίνουν στο µυαλό του µαθητή:

À Προσέλκυση της προσοχής του σπουδαστή (υποδοχή)  - gaining attention
(reception)

Á Πληροφόρηση του σπουδαστή για τους στόχους και καθορισµός του επι-
πέδου αναµονής (προσδοκώµενα αποτελέσµατα - προσµονή) - informing learners
of the objective (expectancy)

Â Υπενθύµιση των ήδη γνωστών περιεχοµένων, διεγείρουµε την ανάκληση
προηγούµενης γνώσης (ανάκτηση) - stimulating recall of prior knowledge (retrieval)

Ã Σαφής παρουσίαση του υλικού, του ερεθίσµατος (επιλεκτική αντίληψη) -
presenting the stimulus (selective perception) 

Ä Kαθοδήγηση της µάθησης (σηµασιολογική κωδικοποίηση) - providing
learning guidance (semantic encoding) 
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Å Aναζήτηση «αποδείξεων» και υποστήριξη της επίδοσης (απόκριση) -
eliciting performance (responding) 

Æ Παρέχουµε ανάδραση (εµψύχωση) - providing feedback (reinforcement)
Ç Αποτίµηση της επίδοσης (ανάκτηση) - assessing performance (retrieval) 
È Eνθάρρυνση της µεταβίβασης των δηµιουργηθέντων γνώσεων και σε

άλλους τοµείς εφαρµογής,  υποστηρίζουµε την εµπέδωση και την επέκταση γνώ-
σης (γενίκευση) - enhancing retention and transfer (generalization). 

Ο Gagné υποστηρίζει ότι αυτά τα στάδια (τα συµβάντα) παρέχουν τις κατάλ-
ληλες συνθήκες για µάθηση και προτείνει να λαµβάνονται υπ’ όψιν όταν σχεδιά-
ζεται η διδασκαλία και επιλέγονται τα διδακτικά µέσα. (Gagne, Briggs & Wager,
1992). Αν και η πρότασή του καλύπτει ουσιαστικά όλα τα θέµατα της µάθησης,
πρέπει να τονίσουµε ότι το κέντρο βάρους της θεωρίας του είναι κυρίως στις πνευ-
µατικές δεξιότητες του ατόµου. 
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¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ∞˜ ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ ÁÈ· ÙÚ›ÁˆÓ·!

Το επόµενο παράδειγµα περιγράφει µια διδακτική αλληλουχία, στην οποία αντιστοιχούνται τα
εννέα συµβάντα σε συγκεκριµένα µαθησιακά γεγονότα. Το αντικείµενο της µάθησης ας είναι: «ανα-
γνωρίστε ένα ισοσκελές τρίγωνο» 

1. Προσέλκυση προσοχής: δείξτε διάφορα τρίγωνα 
2. Καθορίστε το στόχο: θέτουµε την ερώτηση “τι είναι ένα ισοσκελές τρίγωνο;” 
3. Ανάκληση προηγούµενης γνώσης: επανάληψη των σχετικών ορισµών των τριγώνων 
4. Παρουσίαση του ερεθίσµατος: δίνουµε τον ορισµό του ισοσκελούς τριγώνου.
5. Καθοδηγούµε τη µάθηση: δώστε παράδειγµα πως κατασκευάζονται τα ισοσκελή 
6. Εκµαιεύστε την επίδοση: ζητήστε από τους µαθητές να κατασκευάσουν 5 διαφορετικά παρα-

δείγµατα
7. Παροχή ανάδρασης: ελέγξτε όλα τα παραδείγµατα αν είναι σωστά / λάθος 
8. Αποτίµηση της επίδοσης: δώστε σκόρ, αλλά και τρόπους βελτίωσής του
9. Επεκτείνετε την εµπέδωση/µεταφορά: δώστε εικόνες από άλλα, διαφορετικά σχήµατα και

αντικείµενα και ζητήστε να διακρίνουν τα ισοσκελή.

Ο Gagné (1985, κεφάλαιο 12) παρέχει και άλλα παραδείγµατα συµβάντων για κάθε κατηγορία
µαθησιακών αποτελεσµάτων.

™ÙË Û¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘ÌÂ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜
ÍÂÓÔ‰Ô¯Ô¸·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ò˜ ÛÙÚÒÓÂÙ·È ¤Ó· Â›ÛËÌÔ ‰Â›ÓÔ. ¶ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ ÌÂ Ù·

ÂÓÓ¤· ÛÙ¿‰È· ÙÔ˘ Gagné ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Î¿ÓÂÙÂ.

™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ¿Ô„Ë.

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 22..44..



2.4.4. √ Jean Piaget

Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθούµε σε µια ακόµα από τις σηµαντικές προ-
σωπικότητες του χώρου, τον Ελβετό βιολόγο και ψυχολόγο Jean Piaget. Πρέπει να
σηµειώσουµε ότι οι περισσότερες από τις γνωστικιστικές και εποικοδοµητικές θεω-
ρίες (που θα δούµε στη συνέχεια) είναι βαθιά επηρεασµένες από τη θεωρία της
γενετικής ψυχολογίας του Piaget. Αν και ο Piaget είναι µεταγενέστερος από πολ-
λούς άλλους ερευνητές, η προσωπικότητά του άσκησε βαθύτατη επιρροή στη δια-
µόρφωση των θεωριών αυτών στις µέρες µας. Τη δεκαετία του 1920, ο Piaget
άρχισε ένα ερευνητικό πρόγραµµα στη Γενεύη, εστιάζοντας στην επιστηµολογία,
τις ρίζες δηλαδή της γνώσης. Ο Shumaker λέει: "αυτός ο βιολόγος, ψυχολόγος και
φιλόσοφος άλλαξε και εµβάθυνε τη γνώση µας για την ανθρώπινη ύπαρξη.
Αρχικά έγινε γνωστός σαν παιδοψυχολόγος, χρησιµοποίησε όµως τις έρευνές του
στα µικρά παιδιά σαν εφαλτήριο για µια πληρέστερη κατανόηση της ανθρώπινης
προσωπικότητας" (Schumaker, 1996).

Ο Piaget πρότεινε τέσσερα επίπεδα γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών: αισθη-
σιοκινητικό (sensorimotor) µε χρήση των αισθήσεων και των κινητικών δεξιοτή-
των, προ-λειτουργικό (pre-operational), χρησιµοποιώντας σύµβολα και αντιδρώ-
ντας στα αντικείµενα και τα συµβάντα ανάλογα µε το πως τα αντιλαµβάνεται,
συνηδειτό λειτουργικό (concrete operational), χρησιµοποιώντας λογική σκέψη και
πλήρως λειτουργικό (formal operational), µε σκέψη για τη σκέψη. Κάθε παιδί

συνεπώς περνάει και αναπτύσσεται µέσα από
αυτά τα στάδια µέχρι να µπορέσει τελικά να
αιτιολογεί λογικά. Θεωρεί δηλαδή ο Piaget ότι
η διανοητική ανάπτυξη συντελείται εξελικτικά,
µέσω µιας διαδικασίας εξισορρόπησης ανάµε-
σα σε στοιχεία του ατόµου και του περιβάλλο-
ντος. Η εξελικτική αυτή διαδικασία χαρακτηρί-
ζεται από επάλληλα στάδια. Κάθε ένα στάδιο
αποτελεί προέκταση του προηγούµενου, ενσω-
µατώνει τα στοιχεία εκείνου και τα επαναδιορ-
γανώνει σε µία νέα, πιο πλούσια και ευέλικτη
ως προς τις εξισορροπητικές δυνατότητές της
δοµή. Αλλά και αυτή η δοµή µε τη σειρά της
µετασχηµατίζεται στο επόµενο στάδιο. Κατ'
αυτό τον τρόπο, κάθε προηγούµενη φάση της
ανάπτυξης του ανθρώπου εµπεριέχεται στην
επόµενη (Piaget, 1967, 1975).  

- 92 - Μέρος 1ο: Οι Βασικές Αρχές της ΑεξΑΕ

¶·Ú¿ÏÏËÏË ªÂÏ¤ÙË¶·Ú¿ÏÏËÏË ªÂÏ¤ÙË

Οι επόµενοι διαδικτυακοί τόποι παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για τον Gagné και
το έργο του:

http://www.psy.pdx.edu/PsiCafe/KeyTheorists/Gagne.htm
http://www.ittheory.com/gagne1.htm



2.4.5. ∂ÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÛÌfi˜ (Constructivism)

Oι εποικοδοµητικές θεωρίες ενδιαφέρονται περισσότερο για τη δόµηση της
γνώσης και την εσωτερική εξέλιξη του νού. Ο εποικοδοµητισµός θέτει σαν βασι-
κή του αρχή ότι η γνώση δεν είναι εξωτερική του ατόµου, αλλά ουσιαστικά δοµεί-
ται µέσα στο άτοµο, όσο αυτό αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον του και επεξεργάζε-
ται τα διάφορα ερεθίσµατα. Αυτό προϋποθέτει δύο πράγµατα: αφ’ ενός ένα κατάλ-
ληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον που παρέχει τα ανάλογα ερεθίσµατα και αφ’ ετέρου
η γνώση που αποκτά κάθε άτοµο είναι διαφορετική, αφού εξαρτάται ισχυρά από
την ιδιοσυγκρασία του, τις προηγούµενες εµπειρίες του και το µαθησιακό στύλ
του. Ιδιαίτερη σηµασία δηλαδή έχει το περιβάλλον, αλλά και η θεώρηση ότι η
γνώση δεν είναι δεδοµένη, αλλά µπορεί να µεταβάλλεται.

Οι εποικοδοµητικές θεωρήσεις της εκαπίδευσης, θεωρούνται πλέον σαν άµεση
απόρροια των γνωστικιστικών θεωριών. Σύµφωνα µε τον Huitt (1999), τα γραπτά
του Piaget (Piaget 1972, 1990) και του Vygotsky (Vygogtsky, 1986; Vygotsky &
Vygotsky, 1980), µαζί µε τη δουλειά του John Dewey (Dewey, 1997a, 1997b), του
Jerome Bruner (e.g., 1966, 1974) και του Ulrick Neisser (1967) δηµιουργούν τη
βάση της εποικοδοµητικής θεώρησης της διδασκαλίας και της µάθησης.

Ο John Dewey πίστευε ότι το δασκαλοκεντρικό µοντέλο εκπαίδευσης έπνεε τα
λοίσθια. Υποστήριξε τη µάθηση µέσω δραστηριοτήτων. Με άλλα λόγια υποστήρι-
ξε ότι τα παιδιά µαθαίνουν περισσότερα µέσω κατευθυνοµένων δραστηριοτήτων,
παρά µε εξουσιαστική διδασκαλία. Οι εργασίες του οδήγησαν προς µια πιο µαθη-
τοκεντρική εκπαιδευτική φιλοσοφία. Κατά τον Dewey, η µάθηση είναι η ζωή και
όχι απλά η προετοιµασία για τη ζωή. 

Μέσα στον εποικοδοµητισµό, µπορούµε να διακρίνουµε δύο ρεύµατα. Ο κοικοι--
νωνικός εποικοδοµητισµός (social constructivism)νωνικός εποικοδοµητισµός (social constructivism) βασίζεται στο έργο
του Lev Vygotsky, του µεγάλου αυτού ρώσου ψυχολόγου και φιλοσόφου. Οι θεω-
ρίες του τονίζουν τις επιδράσεις τόσο του πολιτισµικού, όσο και του κοινωνικού
πλαισίου στη µάθηση. Η θεωρία του κοινωνικού εποικοδοµητισµού (social
constructivism) του Vygotsky υποστηρίζει ότι το άτοµο µαθαίνει ευρισκόµενο σε
συνεχή αλληλεπίδραση µε την κοινωνική πραγµατικότητα. Όµως οι κοινωνικές
επιδράσεις δεν έχουν γενικό, αφηρηµένο χαρακτήρα (όπως, σύµφωνα µε τον
Vygotsky, πρεσβεύει ο Piaget), αλλά συναρτώνται µε την κουλτούρα και µε τα ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά των ανθρώπων του αµέσου περιβάλλοντος µέσα στο οποίο
το άτοµο αναπτύσσεται. Η κοινωνία συνεπώς επηρεάζει αποφασιστικά τον τρόπο
µε τον οποίο µαθαίνουµε και το κέντρο βάρους βρίσκεται στην αλληλεπίδραση
ανάµεσα στο άτοµο και στο ανθρώπινο περιβάλλον του. Στην ουσία δηλαδή,
κάποια χαρακτηριστικά που εµφανίζονται σε διαπροσωπικό επίπεδο, περνάνε
βαθµιαία σε ενδοπροσωπικό επίπεδο και γίνονται πλέον ικανότητες και γνώση του
ατόµου (Vygotsky, 1930/1980; Vygotsky, 1934/1988). Ο δάσκαλος έχει ενεργη-
τικό ρόλο, µε τους µαθητευόµενους να εξελίσσουν τις πνευµατικές τους ικανότη-
τες µέσω µιας ανακαλυπτικής διαδικασίας που ενσωµατώνει πολλαπλές διαδρο-
µές. Συνεπώς, η µάθηση είναι µια κοινωνική και συνεργατική δραστηριότητα,
όπου ο δάσκαλος δρα σαν διαµεσολαβητής (facilitator), ενώ ο µαθητής είναι υπεύ-
θυνος για τη δηµιουργία της δικής του κατανόησης στο δικό του µυαλό. 
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Το δεύτερο ρεύµα, ο γνωστικός εποικοδοµητισµός (congnitiveγνωστικός εποικοδοµητισµός (congnitive
constructivism) constructivism) αντανακλά τις θεωρίες του Piaget, οι οποίες αποτελούν µια πιο
ολιστική προσέγγιση. Η τάση αυτή τονίζει τη σηµασία του ρόλου του δασκάλου
στο να παράσχει ένα περιβάλλον που να ενθαρρύνει τη διερεύνηση και τον πειρα-
µατισµό στην τάξη. Πρωτότυπες (authentic) ευκαιρίες που αποτελούν προκλήσεις
για τους µαθητές αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για τη θεώρηση αυτή, αφού οι
µαθητευόµενοι µπορούν να αφοµοιώνουν και να ισορροπούν στη γνώση.
Σύµφωνα µε τον Scott, οι γνωστικιστές προσπαθούν να εξηγήσουν τι συµβαίνει
στη διάρκεια της µάθησης, ενώ οι εποικοδοµητιστές προσπαθούν να το εφαρµό-
σουν στην τάξη (Scott, 1997). 

Προσπαθώντας να δώσουµε µια απάντηση στα ερωτήµατα αυτά, θα αφήσουµε
το Λιοναράκη (2006) να µιλήσει, µέσα από µερικά επιλεγµένα εδάφια:
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∂ÈÛÙÚ¤„ÙÂ Î·È Í·Ó·‰È·‚¿ÛÙÂ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2.1.1. ∞·ÓÙ‹ÛÙÂ ÓÔÂÚ¿ Ì¤Û· Û·˜
(·Ó ı¤ÏÂÙÂ, ÎÚ·Ù‹ÛÙÂ Û‡ÓÙÔÌÂ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜) Ù· ÂÍ‹˜ ÛËÌÂ›· ‰È·‰Ô¯ÈÎ¿:

1.¶ÔÈfi Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· Ô˘ ı›ÁÂÙ·È ÂÎÂ›; ∏ ÌÓ‹ÌË ‹ Ë Ì¿ıËÛË; ∫ÔÈÙ¿ÍÙÂ ÙÈ
Û˘˙ËÙ¿ÌÂ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ, ÙË 2.1.2.

2. ¶Ò˜ “‰¤ÓÂÈ” Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ·˘Ù‹ ÌÂ ÙÔÓ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÛÌfi; ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ·Ô-
ÙÂÏÂ› Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÒÓ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÂÎÂ› ¤Ó· “ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi” ·Ú¿-
‰ÂÈÁÌ·; ∞Ó Ó·È, ÔÈ¿ ÎÔÈÓ¿ ÛËÌÂ›· ‚Ï¤ÂÙÂ; ∞Ó fi¯È, ÙÈ “¯Ù˘¿ÂÈ”;

3. ∂›Ó·È Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ·˘Ù‹ ·Ú·‰ÂÎÙ‹ ·fi
ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎ‹ ¿Ô„Ë; ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ¤Ó·˜ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÛÙ‹˜ ı· Û˘ÌÊˆÓÔ‡ÛÂ ÌÂ
ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÒÓ, ‹ ı· “ÙÔ˘ ÛËÎˆÓfiÙ·Ó Ë ÙÚ›¯·”;

∏ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÁÈ· Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ Ô˘Û›·
ÙË˜ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎ‹˜ ıÂˆÚ›·˜. ¶ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È Ó· ÂÎÔÓËıÂ› ÌÂ ·˘ÍËÌ¤ÓË ÚÔÛÔ¯‹... ∏
·¿ÓÙËÛË ı· ‰ÔıÂ› ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 22..66..

ªÂÏ¤ÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛË˜: ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ‰fiÌËÛË ÁÓÒÛË˜

Ένα από τα πιο κοινά αποδεκτά ζητήµατα στην εκπαίδευση ήταν, και εξακολουθεί να είναι σε

εξαιρετικά µεγάλο βαθµό, το γεγονός  ότι οι διδάσκοντες και οι διδασκόµενοι θεωρούν τη µάθηση

ως ένα προϊόν, το οποίο µεταφέρεται δια µέσου της διδακτικής πράξης από µία πηγή σε µία άλλη,

ή από µία περιοχή σε µία άλλη, ή ακόµα από µία εµπειρική – φιλοσοφική διάσταση σε µία άλλη.

Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν και διακηρύσσουν ακλόνητα ότι η διαδικασία της διδασκαλίας (και

της εκπαίδευσης γενικότερα) είναι η “µεταφορά της γνώσης” ή “η µεταβίβαση της γνώσης”.  Και

όχι µόνο το πιστεύουν και το διακηρύσσουν, αλλά θεσµοθετούν και αποφασίζουν τη λειτουργία

και πράξη ολόκληρων εκπαιδευτικών συστηµάτων µε βάση αυτή την αντίληψη. Γενιές και γενιές

εκπαιδευτικών όλων των τύπων σε όλο τον πλανήτη διαµόρφωσαν συνειδήσεις και πρακτικές

βασισµένες στην αρχή των ‘συγκοινωνούντων δοχείων’, όπου οι γνώσεις, δηλαδή οι εµπειρικές

και φιλοσοφικές θεωρήσεις, από τις δεξαµενές των διδασκόντων µεταφέρονται δια της µαγείας

της διδασκαλίας στις δεξαµενές των διδασκοµένων. Η απλουστευµένη αυτή αντίληψη όπου µε

έναν ιεροτελεστικό ή µυστικιστικό τρόπο, στις παρυφές µιας µεταφυσικής διάστασης συντελεί-



Ας επιστρέψουµε συνεπώς στη ∆ραστηριότητα 2.6. για σχολιασµό. Αποτελεί
συχνά έναυσµα για επιστηµονικές διχογνωµίες η “απροσεξία” των ερευνητών
πάνω σε θέµατα εστιασµού. Οι συγκεκριµµένοι ερευνητές, δεν είχαν στο µυαλό
τους τον εποικοδοµητισµό όταν παρουσίαζαν αυτές τις εργασίες. Στόχος τους ήταν
να αναφέρουν τις παρατηρήσεις που έκαναν σε σχολεία, κυρίως ασιατικά, όπου η
αποµνηµόνευση θεωρείται µια καλή τεχνική µάθησης. Αυτό όµως προφανώς δεν
είναι ένα εποικοδοµητικό παράδειγµα! Αν συντελείται µάθηση και µέσω της απο-
µνηµόνευσης, τότε έχουµε την περίπτωση του “καλού παυσίπονου”, κατά
Λιοναράκη. Μπορούµε όµως να δούµε τις εργασίες αυτές µέσα από την ψυχολο-
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ται η διαδικασία της γνώσης, αποτελεί και τη µέγιστη κακοδαιµονία του χαρακτήρα της

εκπαίδευσης. Και όχι µόνο αυτό: η διείσδυση της απλουστευµένης αυτής αντίληψης στη ραχοκο-

καλιά της εκπαιδευτικής πράξης για δεκαετίες δηµιούργησε ρίζες που κι αυτές µε τη σειρά τους

ορίζουν όλα, µα όλα, τα δρώµενα της παιδείας. Οι εξαιρέσεις δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά µονά-

χα να ατενίζουν µε ένα γραφικό τρόπο το ‘µπάχαλο’, το απροσδιόριστο και το ανυπόφορο µιας

αρρωστηµένης εκπαιδευτικής διαδικασίας, που η γιατρειά της ακόµα απασχολεί τους ερευνητές

των εργαστηρίων που δεν έχουν ανακαλύψει το αντίδοτό της.  

Είναι γεγονός ότι κατά διαστήµατα προτείνονται ‘παυσίπονα’ για να κάνουν πιο δηµιουργι-

κή τη µεταφορά και µεταβίβαση της γνώσης. Η µεταφορά και µεταβίβαση της γνώσης συντελείται

πιο αποτελεσµατικά µε συµπαθητικές µεθόδους που οµορφαίνουν τη µονοτονία του µονόλογου

και δηµιουργούν ψευδαισθήσεις διδακτικής αποτελεσµατικότητας. Ενδεχοµένως να υπάρχει ικα-

νοποίηση και από τις δύο πλευρές, των διδασκόντων και διδασκοµένων. Ίσως και οριακά απο-

τελέσµατα µιας διαδικασίας εµπλουτισµένης αποµνηµόνευσης των διδασκοµένων µε σχετική

διάρκεια. Κανείς δεν µπορεί να το αµφισβητήσει. Ορισµένες φωνές αντιρρήσεων θα µπορούσαν

να το επιβεβαιώσουν. Επιπρόσθετα, θα µπορούσαν κάποιοι να ισχυριστούν τα αποτελέσµατα

των αξιολογήσεων των διδασκοµένων µαζί µε την ικανοποίησή τους. Αλλά είναι πράγµατι η

µεταφορά και µεταβίβαση της γνώσης αυτό που έχει συντελεστεί στις περιπτώσεις αυτές; 

∞Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ “ÌÂÙ·ÊÔÚ¿” ‹ “ÌÂÙ·‚›‚·ÛË” ÁÓÒÛË˜, ÙfiÙÂ Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ;

Ο
Γερµανός Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος  Ausubel (1968) αναφέρει χαρακτηριστικά πάνω

στις αρχές διδασκαλίας και συµβουλευτικής ότι «αν θα έπρεπε να επικεντρώσω όλες τις

αρχές της εκπαιδευτικής ψυχολογίας σε µια, θα έλεγα το εξής: ο πιο σηµαντικός και µοναδικός

παράγοντας που επηρεάζει τη µάθηση ενός µαθητή, είναι όλα αυτά που ο µαθητής ήδη γνωρίζει.

∆ιερευνήστε το και πράξτε ανάλογα». 

Η µάθηση δεν είναι προϊόν, το οποίο µεταφέρεται δια µέσου της διδακτικής πράξης από µία

πηγή σε µία άλλη, ή από µία περιοχή σε µία άλλη, ή ακόµα από µία εµπειρική – φιλοσοφική διά-

σταση σε µία άλλη. ∆εν είναι µεταφερόµενο, ούτε µεταβιβάσιµο είδος. Είναι προϊόν που ανακα-

λύπτεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο µέσα από συγκεκριµένες πρακτικές και µεθόδους. Αυτό

το εκπαιδευτικό αξίωµα είναι το κλειδί της επιστηµονικής προσέγγισης της ΑεξΑΕ. Η διδακτική

πράξη ενισχύει, υποστηρίζει, βοηθά, κεντρίζει, ορίζει, συνθέτει, ερµηνεύει, αντανακλά, τεκµη-

ριώνει, αποδεικνύει, εν τέλει διδάσκει, αλλά αυτόνοµα δεν µαθαίνει.  

Η µάθηση δεν είναι προϊόν διδακτικής πράξης, αλλά µαθησιακής.

Λιοναράκης (2006)



γική σκοπιά, να µην εστιάσουµε δηλαδή στον εκπαιδευτικό παράγοντα, αλλά στον
ψυχολογικό, στη µνήµη. Τότε τα λεχθέντα εκεί αποκτούν νόηµα, έστω και εκπαι-
δευτικά αµφισβητήσιµο.

Το επόµενο ερώτηµα όµως που προκύπτει µε αυτό το σκεπτικό, είναι αν η
“παπαγαλία” αποτελεί τελικά µια µη αποδοτική τεχνική µάθησης. Οι ερευνητές
της παραγράφου 2.1.1. θεωρούν πως όχι, οι εποικοδοµητιστές θεωρούν πως ναι!
Με τέτοιες διχογνωµίες, πώς να προχωρήσουµε παρακάτω, τί θα πρέπει να πιστέ-
ψουµε; Πάλι µια δραστηριότητα θα ρίξει λίγο φώς...

Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι συµφωνούν ότι οι σηµαντικότερες γνώσεις τους είναι
αυτές που “επεξεργάστηκαν” οι ίδιοι, όπως το να κατανοήσουν τις δοµές και τη
λογική µιας ξένης γλώσσας, χωρίς όµως να απουσιάζουν και οι αποστηθίσεις.

Αν θέλουµε να καταλήξουµε λοιπόν, θα βρούµε τρία βασικά σηµεία που πρέπει
να θεωρήσουµε σαν τις παραµέτρους του εποικοδοµητισµού:

1.Πρέπει να παραδεχτούµε ότι η µάθηση δηµιουργείται εσωτερικά στον
κάθε άνθρωπο, έστω µε την εξής απλοποιηµένη διαδικασία: Το άτοµο

παραλαµβάνει τα ερεθίσµατα και την πληροφορία από το περιβάλλον του (ναι,
αυτά µεταβιβάζονται!), τα οποία αφού επεξεργαστεί κατάλληλα, τα συσχετίζει µε
την προϋπάρχουσα γνώση του, δηµιουργεί τη νέα, τη “δοµεί” µε άλλα λόγια, και
την τοποθετεί κατάλληλα στα ήδη υπάρχοντα νοητικά µοντέλα και σχήµατα που
έχει αναπτύξει εως τώρα. Ό,τι δεν κατανοείται απόλυτα, αποθηκεύεται ως έχει:
τότε έχουµε αποµνηµόνευση. Αν µέσα σε κάποιο διάστηµα δεν συνδεθεί αυτή η
“ξεκάρφωτη” δοµή µε κάποιο τρόπο µε τα υπόλοιπα σηµασιολογικά δίκτυα και
µοντέλα του ατόµου ώστε να αποτελέσει γνώση, θα ξεχαστεί.

2.Σηµαντικό ρόλο παίζουν τα ερεθίσµατα: ο διδάσκων, τα συγγράµµατα, το
εκπαιδευτικό περιβάλλον. Αν αυτά απουσιάζουν ή αν είναι ακατάλληλα, το

άτοµο µένει µορφωτικά σχεδόν στάσιµο. Αν ο διδάσκων δεν ακολουθεί εποικοδο-
µητικές αρχές στη διδασκαλία του, αν τα συγγράµµατα είναι γραµµένα αγνοώντας
τις, αν το περιβάλλον είναι τυχαίο, το αποτέλεσµα θα είναι η επιβάρυνση της προ-
σπάθειας του ατόµου να δοµήσει τη δική του γνώση και να κατανοήσει το πεδίο.

3.Τέλος, αφού κάθε άνθρωπος έχει αναπτύξει διαφορετικά νοητικά µοντέλα
και σηµασιολογικά δίκτυα, η νέα γνώση δοµείται διαφορετικά στον καθέ-

να και διαφορετικά συσχετίζεται µε την ήδη υπάρχουσα! Αυτή η διαφορετικότητα
στη δόµηση της γνώσης από το άτοµο είναι τελικά και το πιο δύσκολο σηµείο του
εποικοδοµητισµού, αποτελεί όµως ένα αντιπροσωπευτικότατο ανθρώπινο χαρα-
κτηριστικό, γνωστό σαν η διαφορετικότητα των ατόµων!η διαφορετικότητα των ατόµων!
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•·Ó·Ê¤ÚÙÂ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Û·˜ ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË ÌÈ¿˜ Í¤ÓË˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ¶ˆ˜ Ì·ı·›Ó·ÌÂ
ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÈ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ Î·È Ò˜ ÁÚ¿Ê·ÌÂ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÈ˜ ÂÎı¤ÛÂÈ˜; 

™ËÌÂÈÒÛÙÂ ÚÒÙ· Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÌÂ ÙË ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ¿Ô„Ë, ÚÈÓ Û˘ÓÂ¯›ÛÂÙÂ ·Ú·Î¿-
Ùˆ.

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 22..77.. 

Οι 3 παράµεΟι 3 παράµε--

τροι του εποιτροι του εποι--

κοδοµητισµούκοδοµητισµού

1
Εσωτερική διαδι-

κασία δόµησης

της γνώσης...

2
...που διεγείρεται

και τροφοδοτεί-

ται από κατάλλη-

λα ερεθίσµατα...

3
...και είναι δια-

φορετική για τον

καθένα!

Θυµόµαστε!:Θυµόµαστε!:
3 ∆όµηση

3 Ερεθίσµατα

3 ∆ιαφορετικότητα



2.5. Η Τεχνολογική Θεωρία της Εκπαίδευσης

Kατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60 η τεχνολογία θεωρήθηκε ο σωτήρας της
εκπαίδευσης. Στην Aµερική µάλιστα δηµιουργήθηκε το Mάρτιο του 1968 η επι-
τροπή The Commission on Instructional Technology επιφορτισµένη µε την ανά-
λυση των επιτευγµάτων της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. H έκθεση που παρέ-
δωσε αυτή η επιτροπή (Tickton, 1971) ανήγγειλε και επίσηµα αυτή την επανά-
σταση. H έκθεση αυτή υποστήριζε ότι δεν βασιζόµαστε σε κοσµικές αρχές ή από-
λυτες αξίες ενός πλατωνικού κόσµου –που έτσι κι’ αλλιώς δεν βοήθησαν την
εκπαίδευση- αλλά πρέπει να βελτιώσουµε τις µεθόδους διδασκαλίας και η νέα
τεχνολογία µπορεί να συµβάλλει στην πραγµατοποίηση του στόχου αυτού. Eίκοσι
περίπου χρόνια µετά πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ακόµα την ανάγκη να απο-
κτήσουµε µια προσέγγιση της εκπαίδευσης βασισµένη στην τεχνολογία και να
οικοδοµήσουµε σωστά συστήµατα διδασκαλίας και εκµάθησης (Wager et. al,
1990; Lapointe, 1990; Lockard et. al, 1990) πράγµα που σηµαίνει ότι οι πρώτες
προσπάθειες είχαν ενθαρρυντικά αποτελέσµατα και ωθούν στην κατεύθυνση συνέ-
χισής τους, αλλά και ότι οι πρώτες προσπάθειες είχαν απογοητευτικά αποτελέ-
σµατα, κυρίως στον τοµέα της υπερεκτίµησης των δυνατοτήτων των νέων τεχνο-
λογιών και στην επιπόλαιη εφαρµογή τους. Αυτό είναι το παράδοξο της εκπαί-
δευσης µε τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, όµως µέσα από αυτό ξεπήδησε ο
όρος «τεχνολογία της διδασκαλίας» που οι Stolovich & La Roque (1983) ορίζουν σαν:

ã Οργάνωση του παιδαγωγικού περιβάλλοντος
ã Αξιοποίηση των µεθόδων και των µέσων της εκπαίδευσης και της διδασκα-

λίας και
ã Ταξινόµηση των γνώσεων
δηλαδή το πλήρες σχέδιο µε το οποίο πρέπει να γίνει η διδασκαλία ώστε το

άτοµο να µπορέσει να δοµήσει νέες γνώσεις µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα.

Πρέπει να τονίσουµε ότι η έννοια της «τεχνολογίας» εδώ χρησιµοποιείται µε την
ευρεία της έννοια και σηµαίνει, σύµφωνα µε τον Bertrand (1992) το σύνολο των
«στηριγµάτων δράσης», 

• είτε πρόκειται για µέσα, εργαλεία, όργανα, συσκευές, µηχανήµατα, διαδικα-
σίες, µεθόδους, αλγορίθµους 

• είτε για προγράµµατα, τα οποία προκύπτουν από τη συστηµατική εφαρµογή
επιστηµονικών γνώσεων µε σκοπό την επίλυση πρακτικών προβληµάτων.

Η εξέλιξη ήρθε µε τη σύντηξη των εννοιών της “επεξεργασίας” και της “µετά-
δοσης” των δεδοµένων. O Ποµπόρτσης (1997) γράφει ότι η συνάντηση και σύν-
θεση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας οδηγεί στη γεφύ-
ρωση της κλασικής διαφοράς  µεταξύ της επεξεργασίας δεδοµένων (υπολογι-
στές) και της επικοινωνίας δεδοµένων (µετάδοση και µεταγωγή) και αποτελεί τη
βάση όλων των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων.
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Με τον όρο ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) ορίζουµε
συνεπώς το σύνολο των τεχνολογιών διαχείρισης της Πληροφορίας (υπολογιστές
και τα παρελκόµενά τους) και των τεχνολογιών Tηλεµατικής (όλων των επικοι-
νωνιακών τεχνολογιών δηλαδή).

Στην προσέγγιση αυτή, ο υπολογιστής σαν εκπαιδευτικό εργαλείο παρουσιάζει
πολλά πλεονεκτήµατα. Aν ξεκινήσουµε από την άποψη του Bertrand (1992) ότι
«δεν είναι η ερµηνεία ενός προβλήµατος καθαυτή που θα δώσει στο µαθητή την
εντύπωση της κατανόησης, αλλά ο µετασχηµατισµός που η εξήγηση αυτή προκα-
λεί στο µαθητή» µπορούµε να συνάγουµε ότι, σε πολλές περιπτώσεις, ο υπολογι-
στής µπορεί να αντικαταστήσει τον καθηγητή στην ερµηνεία φαινοµένων, αφού
µπορεί να παρουσιάσει τη συγκεκριµένη ερµηνεία µε πολλές µορφές (πολυµεσι-
κά). Το βιβλίο αυτό δεν ασπάζεται πλήρως αυτή την άποψη του Bertrand, αλλά
θεωρεί το υπολογιστικό περιβάλλον συµπληρωµατικό και υποβοηθητικό των
άλλων µορφών εκπαίδευσης και το θεωρεί σαν αποκλειστικό κύριο φορέα µόνο
όπου δεν είναι δυνατή η παροχή άλλου είδους εκπαίδευσης. Όµως σαν συµπλη-
ρωµατικό και υποβοηθητικό εργαλείο ο υπολογιστής αποδεικνύεται ένα ανεκτίµη-
το εργαλείο: Aναφέρθηκε ήδη στις περσοναλιστικές θεωρίες ο Paquette (1976) που
διατύπωσε τις αρχές του της «ανοικτής παιδαγωγικής». Aυτό που πρέπει να δούµε
µε νέο µάτι είναι η µεγάλη συνάφεια που παρουσιάζουν οι αρχές αυτές µε τις ικα-
νότητες του υπολογιστή στην εφαρµογή του σαν εκπαιδευτικό εργαλείο. Iδού µια
σχολιασµένη επανάληψη των αρχών του Paquette:

- Να επιτρέπουµε την εξατοµικευµένη προσωπική ανάπτυξη σεβόµενοι το
ρυθµό και το ύφος της ανάπτυξης αυτής. O υπολογιστής εδώ µπορεί να προ-
σφέρει προσαρµοζόµενο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να προσαρµοστεί στο
ρυθµό του κάθε µαθητευοµένου.

- Να επιτρέπουµε να χρησιµοποιούνται συνεχώς οι ατοµικές δεξιότητες κάθε
µαθητή µέσα σ’ ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσµατα. Mε την προϋπόθεση
κατοχής της δεξιότητας χρήσης του υπολογιστή, ο µαθητής είναι ελεύθερος να
ακολουθήσει τους δικούς του δρόµους µέσα σε ένα πλούσιο περιβάλλον που µπο-
ρεί να προσφέρει ο υπολογιστής µε τα πολυµέσα και τα δίκτυα.

- Να επιτρέπουµε στο µαθητή να εισπράττει από την αλληλεπίδρασή του µε
το περιβάλλον γνώσεις που να έχουν νόηµα. Tο αλληλεπιδραστικό περιβάλλον
που µπορεί να προσφέρει ο υπολογιστής είναι από τη φύση του ισχυρό και ο
µαθητής έχει την ευχέρεια να εισπράττει αυτό που τον ενδιαφέρει.

Tις θέσεις αυτές υποστηρίζουν και άλλοι ερευνητές, οι οποίοι διακρίνουν στο
εργαλείο της προσοµοίωσης ένα ισχυρό εργαλείο που διαθέτει ο υπολογιστής. Oι
de Jong & Joolingen (1996) και Dowling (1997) υποστηρίζουν ότι η προσοµοίω-
ση είναι ένα µέσο που χρησιµοποιεί τις διαλογικές δυνατότητες του υπολογιστή
προσφέροντας στο χρήστη ένα κατάλληλα δοµηµένο περιβάλλον όπου η αλληλε-
πίδραση χρήστη – συστήµατος γίνεται το µέσο για την απόκτηση γνώσης. Όπως
υπογραµµίζει ο Eisner (1985), το ενδιαφέρον της τεχνολογικής προσέγγισης της
εκπαίδευσης δεν είναι η φύση των σκοπών της εκπαίδευσης καθαυτής, αλλά η
οργάνωση των µέσων που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για να προσεγγίσουµε τους
σκοπούς αυτούς. Tο πρόβληµα δηλαδή είναι το πως θα ενεργοποιήσουµε µε τη βοή-
θεια της τεχνολογίας τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και να τις κάνουµε αποδοτικές.
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Ένα άλλο πλεονέκτηµα είναι ότι η τεχνολογία της εκπαίδευσης είναι εν δυνάµει
διεπιστηµονική (Lapointe, 1990), συνεπώς έχει καλές προοπτικές για την επίλυση
πρακτικών προβληµάτων της εκπαίδευσης, αν και πολλές φορές αυτή η προσέγ-
γιση τείνει να γίνεται περιοριστική µε την εµµονή στο ρητό «προσδιορίστε τους
στόχους σας» (Bertrand, 1992). Όµως η τεχνολογική θεώρηση της εκπαίδευσης
έδωσε, σχεδόν ως εκ θαύµατος, και λύσεις σε άλυτα µέχρι τώρα προβλήµατα,
όπως για παράδειγµα το πρόβληµα της κατάρτισης. Στην κατάρτιση το ζητούµε-
νο είναι η αποτελεσµατικότητα, η ταχύτητα, και η καταλληλότητα για τον αιτού-
µενο τοµέα (Bertrand, 1992) και η λύση υλοποιήθηκε µε ένα µοντέλο «ελαχιστο-
ποιηµένης (minimal) κατάρτισης» (πιο γνωστό µε τον αγγλικό όρο «tutorial»), ενώ
διάφοροι ερευνητές προτείνουν και άλλες παραλλαγές, όπως ελεύθερη, κατευθυ-
νόµενη, πειραµατική διεύρυνση ή η µε ανακάλυψη µάθηση (Brown, 1982; Carroll
et al, 1985; Robert, 1989; Carroll & Aaronson, 1988; Lajoie et al, 1988;
Schmalhofer & Kühn, 1988).

Bέβαια υπάρχει και ο αντίλογος, το «επίπεδο της ουτοπίας» κατά Bertrand. Tα
δοµικά και λειτουργικά χαρακτηρηστικά των νέων τεχνολογιών θεωρήθηκαν,
εσφαλµένα, από µόνα τους ικανά να αυξήσουν την ποιότητα της παρεχοµένης
εκπαίδευσης, πράγµα που δεν επαληθεύτηκε (Tergan, 1997). Πολλοί ερευνητές
παράλληλα ασκούν κριτική στο γεγονός ότι πολλές φορές η τεχνολογική καινοτο-
µία καθοδηγεί τον σχεδιασµό των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων χωρίς να στηρί-
ζεται σε κάποια διδακτική θεώρηση (Duffy & Knuth, 1990; Spiro & Jeng, 1990;
Bransford et al., 1990; Vosniadou, 1996). Tο γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο
στην περίπτωση της Aνοικτής και εξ’ Aποστάσεως Eκπαίδευσης, η οποία τείνει
πλέον να γίνει συνώνυµη µε την µέσω Internet παρεχόµενη εκπαίδευση. Αντίθετα,
οι δυνατότητες της τεχνολογίας πρέπει να κατανοηθούν σαν µέσα αποδοτικής υλο-
ποίησης συγκεκριµένων παιδαγωγικών προτάσεων, δηλαδή η τεχνολογία µπορεί,
µέσω ανακατανοµών δράσεων και υπηρεσιών στο εκπαιδευτικό σκηνικό, να ανα-
λάβει εκπαιδευτικές λειτουργίες, όπως η παρουσίαση και ο σχολιασµός πληροφο-
ριών, που πρίν αναλάµβαναν άλλοι παράγοντες, πχ. ο εκπαιδευτικός. 

2.5.1. TÔ Û˘ÛÙËÌÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ

Tα περιβάλλοντα δεύτερης γενιάς AεξAE, βασιζόµενα κυρίως στο έντυπο υλικό
και στο συνολικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που ακολουθεί (ή πρέπει να ακολου-
θεί) κατά γράµµα τις βασικές αρχές της AεξAE, υλοποιούν τη συστηµική τάση της
τεχνολογικής θεωρίας. H τάση αυτή πηγάζει από τις έρευνες που αφορούν τη
γενική θεωρία των συστηµάτων και επέτρεψαν κυρίως να οργανώσουµε το σχε-
διασµό της διδασκαλίας (Bertrand, 1992). Προβλέπουν τρεις θεµελιώδεις κατη-
γορίες: σκοπούς, διαδικασίες και στοιχεία (ύλη). H πορεία δια µέσου αυτών
ξεκινά από την ανάλυση των σκοπών και των χαρακτηριστικών του σπουδαστή,
περνάει στη σύλληψη ενός συστήµατος διδασκαλίας/µάθησης και τον πειραµατι-
σµό του συστήµατος αυτού, και καταλήγει στην αξιολόγηση και την εισαγωγή ανα-
γκαίων τροποποιήσεων, οι οποίες έρχονται να κλείσουν τον κύκλο. H λογική που
πρέπει να ακολουθεί αυτή η οργάνωση έχει προταθεί από τους Gagné et al. (1988)
και είναι γνωστή σαν τα εννέα συµβάντα της διδασκαλίας (nine events ofτα εννέα συµβάντα της διδασκαλίας (nine events of

- 99 -Κεφ. 2ο: Εκπαιδευτική Προσέγγιση της ΑεξΑΕ



instruction)instruction) που είδαµε στην παράγραφο 2.4.3. Tο συστηµικό µοντέλο έχει
πλέον βρεί πολλούς οπαδούς και θεωρείται σήµερα σαν µια ακόµα σηµαντική
θεωρία στην εκπαίδευση. 

2.5.2. H Ù¿ÛË ÙˆÓ YÂÚÌ¤ÛˆÓ

Tα περιβάλλοντα τρίτης γενιάς AεξAE, µε την άκριτη πολλές φορές χρήση της
τεχνολογίας σε όλες της τις µορφές για «εκπαιδευτικούς σκοπούς», βασίζονται στη
δεύτερη τάση της τεχνολογικής θεωρίας της εκπαίδευσης, την τάση των υπερµέ-
σων (hypermedia). Σύµφωνα µε τον Bertrand (1992) η τάση αυτή εξετάζει το
τεχνολογικό περιβάλλον και την αλληλεπίδρασή του µε το χρήστη, καθώς και τη
δόµηση περιβαλλόντων όλο και πιο αλληλεπιδραστικών, ενώ οι –πολυάριθµες-
έρευνες στον τοµέα αυτό εµπνέονται από γνωστικές θεωρίες και θεωρίες της
Πληροφορικής και χαρακτηρίζονται από τον πραγµατισµό τους: σε τελική ανάλυ-
ση επιδιώκουν ένα αποτελεσµατικό τεχνολογικό σύστηµα που να λειτουργεί.

Η τάση των υπερµέσων βασίζεται κυρίως στη θεωρία του συµπεριφορισµού. O
Skinner (1968) διατύπωσε µια πολύ απλή αρχή: µια σωστή εκµάθηση εξαρτάται
κυρίως από ένα σωστό περιβάλλον διδασκαλίας, αρκεί συνεπώς να ελέγχουµε
σωστά το περιβάλλον διδασκαλίας για να υπάρχει µάθηση. H προσέγγιση αυτή
επέτρεπε εύκολη αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και πολλοί ειδικοί της εκπαίδευ-
σης (Bloom et al., 1956; Krathwohl et al., 1964; Mager, 1962) ανέπτυξαν έκτοτε
ταξινοµίες εκπαιδευτικών στόχων που χρησιµοποιήθηκαν και χρησιµοποιούνται
ευρέως µέχρι σήµερα.

Oι αλγοριθµικές δοµές διδασκαλίας έγιναν συνεπώς δηµοφιλείς για να φτά-
σουµε στον καιρό µας στην ορολογία της διδασκαλίας διαχειριζόµενης απόδιδασκαλίας διαχειριζόµενης από
υπολογιστήυπολογιστή και διδασκαλίας υποβοηθούµενης από υπολογιστήδιδασκαλίας υποβοηθούµενης από υπολογιστή (Kearsley,
1987; Solomon, 1987; Lawler, 1987). H υλοποίηση αυτής της προσέγγισης λέει
ότι η µάθηση γίνεται µε ένα σύνολο ερεθισµάτων οπτικοακουστικού υλικού κωδι-
κοποιηµένων σε ένα υπολογιστικό σύστηµα, οπότε η επόµενη ερώτηση-πρόκληση
ήταν η δόµηση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που να µπορεί να παίρνει
περισσότερο υπ’ όψιν του την απρόβλεπτη συµπεριφορά του µαθητή.

Πρωτοπόρος βέβαια εδώ υπήρξε ο Papert (1980) που, εµπνεόµενος από τις
εργασίες του Piaget κατασκεύασε µε τους συνεργάτες του στο MIT τη γλώσσα
LOGO, που προσφέρει στα παιδιά έγλεγχο πάνω σε µαθηµατικές έννοιες παίζο-
ντας µε τη «χελώνα» της γλώσσας.
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Μπορείτε να βρείτε µε τρόπο σαφή και σχολαστικό τις βασικές αρχές της συστηµικής θεωρίας σε

δύο βιβλία:

1. Dick, W., and Carey, L. (1990). The Systematic Design of Instruction (2nd ed). Gleview, Il: Scott,

Foresman.

2. Romiszowski, A. (1986) Developing Auto-Instructional Materials. London: Kogan Page.



2.6. Μάθηση, ∆ιδασκαλία και Εκπαίδευση

Αν θέλουµε να δώσουµε έναν ορισµό της µάθησης, θα µπορούσαµε απλοϊκά
να ακούσουµε το (λάθος) ορισµό “των πολλών”: ότι δηλαδή η µάθηση είναι

η έξωθεν απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Όµως θα πρέπει να παραδεχτούµε
επίσης ότι µε τη µάθηση προκαλούνται εκούσια µόνιµες αλλαγές στα πρότυπα
δράσης, σκέψης και στα συναισθήµατα του ανθρώπου. Άρα, κάτι παραπάνω πρέ-
πει να περιέχει ένας ορισµός για τη µάθηση. Ο Rogers, A. (1999) δίνει τρείς αρχές:

ã Η µάθηση είναι η δυναµική και όχι παθητική απόκτηση γνώσεων και δεξιο-
τήτων.

ã Η µάθηση είναι προσωπική και ατοµική: µπορούµε να µάθουµε από και σε
σχέση µε άλλους, αλλά τελικά όλες οι µαθησιακές αλλαγές συντελούνται ατοµικά.

ã Η µάθηση είναι εκούσια, προβαίνουµε σ’ αυτή µόνοι µας, την επιδιώκουµε
εµείς οι ίδιοι, δεν είναι υποχρεωτική.

2.6.1. ∆Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÁÓÒÛÂˆÓ - ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ - ÛÙ¿ÛÂˆÓ

Ηδιδασκαλία τείνει στην πράξη να διαχωρίζεται από τη µάθηση. Θεωρητικά,
όλοι οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι η διδασκαλία έχει σαν στόχο τη µάθηση

(διδάσκω κάτι µε σκοπό να το µάθουν οι διδασκόµενοι), όµως στην πράξη ακού-
γεται συχνά το ρητό “εγώ τους τα λέω, τι φταίω αν δεν τα µαθαίνουν;” Προφανώς
µια τέτοια αντίληψη δεν προάγει τη συνεργασία διδασκαλίας και µάθησης. 

Ένα διάσηµο µοντέλο που προτείνεται για την αντιµετώπιση αυτού του προ-
βλήµατος είναι να προσανατολιζόµαστε στο τι πρέπει να µάθει ο διδασκόµενος, τι
µπορεί να κάνει µε αυτό στη συνέχεια και σε τί θα τον ωφελήσει τέλος πάντων
αυτή η γνώση. Το να µάθει εδώ υποννοεί την κατανόηση της “θεωρίας” και των
βασικών αρχών για το µελετώµενο φαινόµενο, το να κάνει υποννοεί ότι ο διδα-
σκόµενος θα µπορεί να χρησιµοποιήσει τις αρχές αυτές (πχ. ένα µαθηµατικό τύπο
που τον έµαθε “παπαγαλία”) και η ωφέλεια αναφέρεται στην τοποθέτηση της νέας
αυτής γνώσης στο κατάλληλο σηµασιολογικό δίκτυο, στο µυαλό του, γεγονός που
οδηγεί σε νέα θεώρηση του πεδίου, άρα αλλαγή στάσης.
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¶¿ÚÙÂ ÙÔ ÚÒÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Ì¿ıËÌ· Ô˘ Û·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi, ¤ÛÙˆ ·fi ÙË ÊÔ›-
ÙËÛ‹ Û·˜ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ ÙÒÚ· (ÁÚ·Ù¿!) Ó· ÙÔ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÙÂ ÛÂ

ÁÓÒÛÂÈ˜, ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ Î·È ÛÙ¿ÛÂÈ˜, Û·Ó Ó· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÙÔ ‰È‰¿ÍÂÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜.  

¢ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÔÏ‡ Â‡ÎÔÏÔ, ¤; (¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·¿ÓÙËÛË Â‰Ò, Ú¤ÂÈ ÌfiÓÔÈ Û·˜...)

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 22..88..

ΓνώσειςΓνώσεις
Πώς λειτουργεί

αυτό και γιατί;

∆εξιότητες∆εξιότητες
Πώς µπορώ να το

χειριστώ;

ΣτάσειςΣτάσεις
Αξίζει, χρησιµεύει,

να επενδύσω;



Το µοντέλο αυτό σε πολλές περιπτώσεις έχει φανεί ιδιαίτερα χρήσιµο, ειδικά σε
περιπτώσεις κατάρτισης, αφού µπορεί να βοηθήσει στη διαπίστωση των εκπαι-
δευτικών αναγκών, στον καθορισµό συγκεκριµένων σκοπών και στόχων που πρέ-
πει να επιτευχθούν και τέλος να οδηγήσει στη δόµηση του ανάλογου εκπαιδευτι-
κού περιβάλλοντος. Σαν κριτική στο µοντέλο γνώσεων-δεξιοτήτων-στάσεων µπο-
ρούµε να πούµε ότι παρουσιάζει το µειονέκτηµα να διαχωρίζει τις ικανότητες των
διδασκοµένων, προσπαθώντας να θέσει µαθησιακούς στόχους σε διαφορετικά επί-
πεδα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της συµπεριφοριστικής και τεχνολογικής θεώ-
ρησης της εκπαίδευσης (όπως θα δούµε παρακάτω) ενώ δεν συµβαδίζει µε την
εποικοδοµητική άποψη που θέλει την µαθησιακή εξέλιξη πιο ελεύθερη. Όπως και
να έχει όµως, στο σηµείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι η µία παράµετρος (γνώ-
σεις ή δεξιότητες ή στάσεις) δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε την άλλη. ∆είτε την επό-
µενη µελέτη περίπτωσης.
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µÚÂ›ÙÂ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ ·ÚfiÌÔÈÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ ‰ËÏ·‰‹ Ó· Î·Ù·-
ÁÚ¿„ÂÙÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ fiÔ˘ (·) ÁÓˆÚ›˙ˆ Î¿ÙÈ ıÂˆÚËÙÈÎ¿ Î·Ï¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ

Ó· ÙÔ ÂÊ·ÚÌfiÛˆ, ‹ (‚) ÌÔÚÒ Ó· Î¿Óˆ Î¿ÙÈ Î·Ï¿, ·ÏÏ¿ ÛÂ ÙÂÏÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ‰ÂÓ ÙÔ
¯ˆÓÂ‡ˆ, ‹ (Á) ıÂˆÚÒ fiÙÈ Î¿ÙÈ ı· ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘, fiÌˆ˜ Ô‡ÙÂ Í¤Úˆ ˆ˜
‰Ô˘ÏÂ‡ÂÈ, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Í¤Úˆ Ó· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙÒ ‹ (‰) ...

£· ÂÎÏ·ÁÂ›ÙÂ ÌÂ ÙÔ fiÛ· ÔÏÏ¿ ı· ‚ÚÂ›ÙÂ. 

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 22..99..

¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙËÓ ŒÚÂ˘Ó·:¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙËÓ ŒÚÂ˘Ó·:
¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÙË˜ ª¿ıËÛË˜

Η 
κύρια και παραδοσιακή διάκριση αναφορικά µε τη φύση της µάθησης, είναι βέβαια

εκείνη µεταξύ της απόκτησης γνώσεων και της απόκτησης δεξιοτήτων. Αλλά πολλοί

την επεξεργάστηκαν περαιτέρω. Αρκετοί υπέδειξαν την ανάγκη να συµπεριληφθεί η εκµάθηση

στάσεων ως τρίτη περιοχή µάθησης. Στο πεδίο των µαθησιακών στόχων, οι γνώσεις, οι δεξιότη-
τες και οι στάσεις (Γ∆Σ) απέσπασαν το ενδιαφέρον των περισσότερων ερευνητών. Ο Bloom

(1965) έκανε σαφή διαχωρισµό µεταξύ της µάθησης στο γνωστικό πεδίο και της µάθησης στο

συναισθηµατικό πεδίο. Ο Kurt Lewin (1935) υποστήριξε ότι οι µαθησιακές αλλαγές συµβαίνουν

στις δεξιότητες, στα γνωστικά πρότυπα (γνώσεις και κατανόηση), στα κίνητρα, στα ενδιαφέρο-

ντα και στην ιδεολογία (βασικές πεποιθήσεις). Ο Gagné (1972) τέλος, προσδιόρισε τις πέντε

"σφαίρες" µάθησης, που, όπως είδαµε, έχουν σήµερα τη µεγαλύτερη απήχηση.

ªÂÏ¤ÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛË˜: ∆Ô Û·ÛÌ¿Ó ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘

Ό
λοι ξέρουµε να αλλάζουµε ταχύτητες στο αυτοκίνητό µας. Επίσης είµαστε πεπεισµένοι

ότι για να ανέβουµε ανηφόρα πρέπει να “κατεβάσουµε” ταχύτητα, ενώ στην εθνική βάζου-

µε “πέµπτη”. Πόσοι όµως από εµάς ξέρουν το γιατί; Γιατί δηλαδή στην ανηφόρα βάζουµε δευτέ-

ρα και γιατί δεν µπορούµε να ξεκινήσουµε µε πέµπτη; Προφανώς εδώ η δεξιότητα δεν προϋπο-

θέτει τη γνώση. Επίσης, ακόµα και οι άνθρωποι που δυσκολεύονται στην οδήγηση, αναγνωρίζουν

τη χρησιµότητα και αναγκαιότητα του αυτοκινήτου, έχουν δηλαδή διαµορφώσει σαφή στάση από

την εµπειρία τους και την επαφή τους µε αυτό το εργαλείο.



2.6.2. ∆Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ 3∞

Θα πάρουµε σαν βάση τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου µυαλού, έτσι
όπως µας τον προτείνουν οι γνωστικοί ψυχολόγοι. Στο επόµενο σχήµα φαίνεται
(απλοποιηµένο, σύµφωνα µε τους Clark & Mayer, 2003) ένα µοντέλο µάθησης.

Ξέρουµε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει περιορισµένη ικανότητα επεξεργα-
σίας πληροφορίας, κυρίως λόγω των περιορισµών της µνήµης. Είδαµε ότι τα προ-
σλαµβανόµενα ερεθίσµατα µέσω των αισθητηρίων αποθηκεύονται στην βραχυ-
χρόνια ή προσωρινή ή µνήµη εργασίας και µάλιστα µε το µαγικό αριθµό 7±2
(Miller, 1956). ∆ηλαδή, µπορεί να κρατήσει το πολύ 7±2 τεµάχια πληροφορίας
για 7±2 δευτερόλεπτα! Στο διάστηµα αυτό, οι πληροφορίες πρέπει να κωδικοποι-
ηθούν κατάλληλα και να περάσουν στη µακροχρόνια ή µόνιµη µνήµη, όπου πρέ-
πει να αντιστοιχηθούν σε γνωστά νοητικά µοντέλα και σχήµατα για να αποκτήσουν
νόηµα και να καταχωρηθούν. Προφανώς, το µεγαλύτερο ποσοστό πληροφορίας
αποτυγχάνει σ’ αυτή τη διαδικασία - και καλά κάνει, αλλιώς θα είµασταν σε θέση
να κρατάµε απίστευτες ποσότητες πληροφορίας που δεν θα είχαν κανένα νόηµα τελικά.

Όσο τώρα τα νοητικά µοντέλα και σχήµατα εµπλουτίζονται σε κάποιον τοµέα,
λέµε ότι το άτοµο δοµεί γνώση και εµπειρία σ’ αυτό τον τοµέα. Όταν έρθει τέλος η
ώρα να εφαρµοστούν αυτές οι γνώσεις, καλούνται οι λεγόµενες µεταγνωστικέςµεταγνωστικές
ικανότητεςικανότητες του ατόµου. Το άτοµο αρχίζει να  καθορίζει τους στόχους που πρέ-
πει να πετύχει, να σχεδιάζει τρόπους για να τους πετύχει, να εφαρµόζει συτούς
τους τρόπους, να τους παρακολουθεί και να αξιολογεί το βαθµό επιτυχίας του στό-
χου. Λέµε τότε ότι το άτοµο εφαρµόζει τις γνώσεις και την εµπειρία του.

Βασιζόµενοι συνεπώς στα ανωτέρω µπορούµε να καταλήξουµε στο µοντέλο
µάθησης 3Α , της απόκτησης (µε την έννοια της δόµησης) (Αcquisition), αφοµοί-
ωσης (Αssimilation) και εφαρµογής (Αpplication) της γνώσης. Ένα παράδειγµα
µπορεί να ξεκαθαρίσει πλήρως την προσέγγιση αυτή.
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• Στοχοθεσία

• Σχεδιασµός

• Εφαρµογή

•∆ιαχείρηση

• Αξιολόγηση



2.6.3. ∏ ∂Î·›‰Â˘ÛË.

Εκπαίδευση είναι η οργανωµένη διαδικασία δόµησης της γνώσης επί ενός
οριοθετηµένου πεδίου.

Ο απλοϊκός αυτός, από πρώτη άποψη ορισµός, έχει αρκετό βάθος. Η έννοια
“οργανωµένη” υποννοεί την επαγωγικότητα, τη διασύνδεση δηλαδή των µερών
και τη συνέχειά τους, την πολλαπλασιαστικότητα, τη διαδοχική δηλαδή ανάπτυξη
και σχέση ανάµεσα στα στοιχεία της, αλλά και την ύπαρξη στοχοθεσίας, µαθησια-
κών δηλαδή επιδιώξεων που πρέπει να επιτευχθούν. Η έννοια της διαδικασίας
συνεπάγεται βέβαια και την ύπαρξη ενός επικοινωνιακού καναλιού, όπως αυτό
έχει ήδη συζητηθεί, ενώ το οριοθετηµένο πεδίο οδηγεί στην έννοια της ολοκλή-
ρωσης, της επίτευξης δηλαδή ενός γνωστικού στόχου προς όφελος του διδασκό-
µενου µέλους.

Πέρα από την οργανωµένη εκπαίδευση, υπάρχει και η “άτυπη” εκπαίδευση, η
γνωστή σαν εµπειρία. Η εµπειρία βασίζεται κυρίως σε µεµονωµένα µαθησιακά
επεισόδια, µάλλον ασύνδετα µεταξύ τους και ισχυρά εξαρτώµενα από το πλαίσιο
συµβάντων µέσα στο οποίο λαµβάνουν χώρα. Ο Rogers, A. (1999) υποστηρίζει ότι
η εκπαίδευση αποτελεί τεχνητή δηµιουργία, σε αντίθεση µε τις φυσικές µαθησια-
κές διεργασίες, ενώ ο Wiltshire τονίζει ότι η άτυπη µάθηση είναι εκτός από ασχε-
δίαστη και ακούσια, σε αντίθεση µε την εκπαίδευση όπου υιοθετούµε συνηδειτά το
ρόλο του σπουδαστή (Rogers, A., 1977).

∆ύο έννοιες που είναι κοντά στις προαναφερθείσες, είναι και οι εξής:
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Έ
στω ότι µαθαίνουµε να οδηγούµε αυτοκίνητο. Στην αρχή το ενδιαφέρον µας εστιάζεται
στο να µάθουµε το χειρισµό και τη χρήση κάθε µοχλού και κουµπιού, όµως η δόµηση

αυτής της γνώσηςγνώσης δεν µας κάνει ικανούς να οδηγήσουµε! Θα χρειαστεί αρκετός καιρός εξάσκη-
σης µέχρι να αφοµοιώσουµε την αλληλουχία κινήσεων που µας εξασφαλίζει ότι αποκτήσαµε τη

δεξιότηταδεξιότητα της οδήγησης. Έστω τέλος ότι θέλουµε στη συνέχεια να οδηγήσουµε φορτηγό. Η ήδη
αφοµοιωµένη γνώση οδήγησης πρέπει τώρα να µεταφερθείµεταφερθεί και να εφαρµοστεί στο νέο περι-
βάλλον, µε τις κατάλληλες προσαρµογές βέβαια. 

Είναι συνεπώς προφανής µια ακόµα ιδιότητα του µοντέλου 3Α, η σειριακή εφαρµογή και η
αλληλουχία και αλληλοεξάρτηση των φάσεων.

Η ΕκπαίδευσηΗ Εκπαίδευση

• είναι οργανωµένη

• έχει στόχους

• επαγωγικότητα

• πολλαπλασιαστι-

κότητα

• ολοκλήρωση
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Συµβολική ή αφηρηµένη µάθηση. .Mε τον όρο αυτό υποννοείται η παρου-
σίαση ενός συνόλου γνώσεων στους διδασκοµένους που καλούνται να το αφοµοι-
ώσουν και, µε τη βοήθεια του διδάσκοντα, να αντλήσουν γενικές αρχές και συµπε-
ράσµατα. Πλεονέκτηµα της προσέγγισης αυτής είναι η αποτελεσµατικότητα µετά-
δοσης γνώσης σε σύντοµο διάστηµα. Mειονέκτηµα της η αποκοπή των γνώσεων
από την πραγµατικότητα της πράξης, δηλαδή η δύσκολη διασύνδεση της απο-
κτηθείσας γνώσης µε την εφαρµοσµένη της µορφή, ή η δυσκολότερη απόκτηση
της γνώσης λόγω ακριβώς του ότι ο διδασκόµενος δεν την βλέπει εφαρµοσµένη.

Eµπειρική µάθηση. Eδώ δεν εννοούµε την άτυπη εκπαίδευση που ήδη προ-
αναφέραµε. Αντίθετα, εδώ ανήκει η οργανωµένη πρακτική µάθηση, γνωστή σαν
“κατάρτιση” ή η εκπαίδευση βασισµένη σε περιπτώσεις – case based. Eδώ έχουµε
δράση (πρακτική άσκηση, απόκτηση εµπειριών) που ακολουθείται από ταξινόµη-
ση, µελέτη και ανάλυση των δεδοµένων που προέκυψαν για την άντληση των γενι-
κών αρχών και συµπερασµάτων. Πλεονέκτηµα της προσέγγισης αυτής είναι η
ενεργοποίηση και η συµµετοχή των διδασκοµένων. Mειονέκτηµα της η δυκολία
της εξαγωγής των γενικών αρχών από τις επι µέρους εµπειρίες και η χρονοβόρα
υφή της µεθόδου.

2.7. Ο Εκπαιδευτικός Σχεδιασµός

Ηθεωρητική βάση όλων των εκπαιδευτικών µοντέλων ΑεξΑΕ, δεν επηρεάζει
τελικά µόνο τον τρόπο που η πληροφορία κοινοποιείται στο διδασκόµενο,

αλλά και τον τρόπο που αυτός την αντιλαµβάνεται και δηµιουργεί νέα γνώση από
την πληροφορία που του παρασχέθηκε (Sherry, 1996).  Στον καιρό µας υπάρχουν
δύο αντίθετες όψεις που επηρεάζουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό: η συµβολική
επεξεργασία (symbol-processing) και η εγκατεστηµένη γνώση (situated
cognition).

1.
Μέχρι πρόσφατα, η επικρατούσα άποψη ήταν η κλασική άποψη της επε-
ξεργασίας της πληροφορίας (information processing), που βασίζεται στην

αρχή του υπολογιστή που εκτελεί καθορισµένες διαδικασίες σε συµβολικές παρα-
στάσεις (Seamans, 1990). Το βασικό σηµείο είναι εδώ ότι ο διδάσκων µπορεί να
µεταβιβάσει ένα καθορισµένο ποσό γνώσης στους διδασκοµένους µε τη βοήθεια
µιας εξωτερικής αναπαράστασης, η οποία µπορεί να είναι µια αφηρηµένη έννοια
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ή µια συγκεκριµένη εικόνα. Αυτή την πληροφορία ο διδάσκων την παρουσιάζει
στους διδασκοµένους µέσω ενός µέσου, φωνή, εικόνες, πίνακας κλπ. Ο διδασκό-
µενος µε τη σειρά του, αντιλαµβάνεται, αποκωδικοποιεί και αποθηκεύει την πλη-
ροφορία. Ο Horton (1994) διαφοροποιεί αυτή την προσέγγιση, προσθέτοντας
δύο ακόµα παράγοντες στην εξωτερική αυτή αναπαράσταση: το περιβάλλον του
σπουδαστή (φυσικό περιβάλλον, στιγµιαία κατάσταση, άλλες αισθητήριες επιρρο-
ές) και το νου (µνήµη, συσχετίσεις, συναισθήµατα, αιτιολόγηση, περιέργεια και
ενδιαφέρον). Ο διδασκόµενος τότε δηµιουργεί τη δική του εικόνα της αναπαρά-
στασης και τη χρησιµοποιεί για να δοµήσει τη νέα γνώση βασιζόµενος στην προη-
γούµενη εµπειρία του και τις ικανότητές του.

2.
Η εναλλακτική πρόταση βασίζεται στις εποικοδοµητικές αρχές, σύµφωνα
µε τις οποίες ο διδασκόµενος δοµεί ενεργητικά µια εσωτερική αναπαράστα-

ση της γνώσης αλληλεπιδρώντας µε το µαθησιακό υλικό. Αυτή είναι η βάση για
τις δύο προσεγγίσεις, την εγκατεστηµένη γνώση (Streibel, 1991) και τη µάθηση
µέσω προβληµάτων (problem-based learning) (Savery & Duffy, 1995). Σύµφωνα
µε αυτή την όψη, και η κοινωνική αλλά και φυσική αλληλεπίδραση υπεισέρχονται
και στον καθορισµό αλλά και στην επίλυση ενός προβλήµατος. Επίσης ούτε η
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Β
ασισµένο στις ιδιότητες της µνήµης, αλλά και στις θεωρίες του γνωστικισµού (που είδα-

µε) προτάθηκε, και έγινε δηµοφιλές και το “µοντέλο του ανθρώπινου επεξεργαστή -

Model Human Processor (MHP)”.

Το µοντέλο αυτό είναι ένα επι τούτοις απλοποιηµένο µοντέλο της ανθρώπινης επίδοσης. ∆εν

λαµβάνει υπ’ όψιν του κοινωνικές ή πολιτισµικές επιδράσεις, αλλά επιχειρεί να εξηγήσει τις

επεξεργαστικές ικανότητες του ατόµου. Με αυτή την οπτική, το άτοµο περιγράφεται σαν ένα

σύνολο µνηµών και επεξεργαστών, καθώς και ένα σετ κανόνων λειτουργίας. 

Μπορεί να διαχωριστεί σε τρία αλληλεπιδρώντα υποσυστήµατα: 

• Το αντιληπτικό υποσύστηµαΤο αντιληπτικό υποσύστηµα, που περιλαµβάνει όλα τα αισθητήριά µας και τις αντι-

στοιχούσες µνήµες καταχώρησης (οπτικές, ακουστικές κλπ)

• Το γνωστικό υποσύστηµαΤο γνωστικό υποσύστηµα, το οποίο παραλαµβάνει κωδικοποιηµένη πληροφορία από το

αντιληπτικό και αντιδρά χρησιµοποιώντας και πληροφορία από την µακροχρόνια µνήµη µας. 

• Το κινητικό υποσύστηµαΤο κινητικό υποσύστηµα, το οποίο µεταφέρει τις αντιδράσεις µας από και προς το γνω-

στικό. 

Για να συνοψίσουµε, το MHP µοντέλο περιγράφει τις διαδράσεις του ατόµου µε το περιβάλ-

λον του σαν µια επαναληπτική διαδικασία αντίληψης δεδοµένων και αντίδρασης σε αυτά, αφαι-

ρώντας όµως κάθε παράµετρο για και από το πλαίσιο µέσα στο οποίο συµβαίνουν αυτά τα γεγο-

νότα ή την προηγούµενη γνώση του ατόµου. Τελικός σκοπός του µοντέλου είναι µόνο να παρά-

σχει κάποιες εκτιµήσεις για την επίδοση του ατόµου. 



προς µάθηση πληροφορία, ούτε η συµβολική της αναπαράσταση καθορίζεται έξω
από τα πλαίσια της διερεύνησης και των συµπερασµάτων που προκύπτουν από
αυτή τη διαδικασία. Οι Prawat και Floden (1994) υποστηρίζουν ότι για να ενσω-
µατωθεί µια εποικοδοµητική άποψη σε ένα µάθηµα, πρέπει κανείς να εστιάσει
πέρα από τα παραδοσιακά µοντέλα σε προσεγγίσεις πολύ πιο περίπλοκες, πιο δια-
δραστικές και πιο δηµιουργικές. 

Αν και αυτές οι δύο θεωρίες είναι πολύ διαφορετικές από τη φύση τους, οι απο-
τελεσµατικοί σχεδιαστές εκπαιδευτικών περιβαλλόντων αρχίζουν συνήθως µε την
εµπειρική γνώση: αντικείµενα, συµβάντα και πρακτικές που αντικατοπτρίζουν το
καθηµερινό περιβάλλον του στοχευόµενου µαθητικού πληθυσµού. Στη συνέχεια,
µε µια στέρεα θεωρητική θεµελίωση, αναπτύσσουν µια παρουσίαση που ενεργο-
ποιεί τους διδασκοµένους να δηµιουργήσουν την κατάλληλη γνώση, αλληλεπι-
δρώντας µε το µαθησιακό περιβάλλον. Σύµφωνα µε τον Herbert A. Simon, «οι
άνθρωποι είναι στα καλύτερά τους όταν αλληλεπιδρούν µε τον πραγµατικό κόσµο
και τους γίνονται µάθηµα οι γκάφες τους και οι αποτυχίες τους» (Simon, 1994).
Αυτή είναι µια αρχή που, αν και δύσκολη στην υλοποίησή της, λύνει πολλά από
τα προβλήµατα στο σχεδιασµό περιβαλλόντων ΑεξΑΕ.

Οι Schlosser & Anderson (1994) αναφέρονται στη θεωρία του Desmond
Keegan για την ΑεξΑΕ, σύµφωνα µε την οποία το εκπαιδευτικό περιβάλλον πρέ-
πει τεχνητά να αναπαράγει την διδακτική – µαθησιακή αλληλεπίδραση και να την
ξαναενσωµατώσει στη διδακτική διαδικασία, ένα θέµα που συζητήθηκε στην
παράγραφο 1.7.3. Αυτή είναι η βάση της σχεδιαστικής µεθοδολογίας που προτεί-
νει να προσφερθεί στον διδασκόµενο µια εµπειρία όσο το δυνατό πιο κοντά στην
παραδοσιακή, πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλία, µέσω συµπαγών κατά το δυνα-
τόν τάξεων, ζωντανών, µε αµφίδροµη διάδραση µέσω ήχου και βίντεο. Αντιθέτως,
το Νορβηγικό µοντέλο έχει µια µεγάλη παράδοση στο συνδυασµό χειριζόµενων
από απόσταση µαθηµάτων µε τοπική πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλία
(Rekkedal, 1994).

Η διερευνητική µάθηση (inquiry learning) είναι νέα σχετικά τεχνική για τους
περισσότερους διδάσκοντες. Ο διδάσκων δεν είναι πια ο «θρύλος επί σκηνής», ο
διαµοιραστής ενός καθορισµένου σώµατος γνώσης, αλλά µεταµορφώνεται στον
διαµεσολαβητή της ανακαλυπτικής µάθησης για τους διδασκοµένους, µέσω εξελι-
κτικών συζητήσεων. Έτσι, ακόµα και αν ο διδάσκων είναι καλά καταρτισµένος και
εξοικειωµένος µε το µαθησιακό περιβάλλον, πάλι χρειάζεται εξάσκηση για να αφο-
µοιώσει και να εφαρµόσει τις νέες στρατηγικές µε ενσωµατωµένη την παράµετρο
της τεχνολογίας. 
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Μια άλλη σηµαντική παράµετρος για την αποτελεσµατικότητα της µάθησης
είναι οι προτιµήσεις του διδασκοµένου για ένα συγκεκριµένο τρόπο µάθησης, πχ.
συνεργατική, ανταγωνιστική ή εξατοµικευµένη (Johnson & Johnson, 1974).
Πολλά σύγχρονα προγράµµατα ΑεξΑΕ ενσωµατώνουν τη συνεργατική µάθηση,
αλλά και την αλληλεπίδραση ανάµεσα σε οµάδες διδασκοµένων αλλά και διαδι-
κτυακών τόπων. 

Για παράδειγµα, το πρόγραµµα  CSILE των Scardamalia και Bereiter's
(1994) βασίζεται στο διαµοιρασµό της γνώσης ανάµεσα στους διδασκοµένους. Το
χτίσιµο της γνώσης διενεργείται µέσω διαδράσεων ανάµεσα στους σπουδαστές, σε
πραγµατικό χρόνο στην τάξη, και ασυγχρονικά µε τη χρήση ηλεκτρονικού πίνακα
ανακοινώσεων (bulletin board system – BBS). Το πολυµεσικά, κατανεµηµένα
µαθησιακά περιβάλλοντα του Pea (1994) περιέχουν µια διαλεκτική αντιπαράθεση
ανάµεσα στην επεξεργασία συµβόλων και τις αρχές του εποικοδοµητισµού, για να
ενεργοποιήσουν τους σπουδαστές να δοµήσουν και να προσαρµόζουν τη γνώση
µέσα από παραγωγικό διάλογο.

Το συµπέρασµα της παραγράφου αυτής είναι ότι δεν υπάρχουν ευρέως
παραδεκτές µεδοδολογίες εκπαιδευτικού σχεδιασµού, αλλά πολλές προτάσεις µε
πλήθος υποστηρικτικών δηµοσιεύσεων και οδηγιών. Όµως, κυρίως επειδή κάθε
περιβάλλον ΑεξΑΕ διαφέρει ισχυρά από το “διπλανό του”, πρέπει κανείς να ανέ-
βει ένα επίπεδο πιο ψηλά: να αποφασίσει για τη µορφή του πρώτα σε επίπεδο
εκπαιδευτικής θεωρίας (αν θα είναι συµπεριφοριστικό ή τεχνολογικό ή εποικοδο-
µητικό κλπ) και στη συνέχεια να αποφασίσει για τις επι µέρους µαθησιακές τεχνι-
κές που πρέπει να εφαρµόσει (εγκατεστηµένη γνώση, µοντέλο ανθρώπινου επε-
ξεργαστή κλπ). Φυσικά, οι συνδυασµοί είναι η πιο συνηθισµένη προσέγγιση, και
εδώ αρχίζουν τα δύσκολα... 

- 108 - Μέρος 1ο: Οι Βασικές Αρχές της ΑεξΑΕ

¶·Ú¿ÏÏËÏË ªÂÏ¤ÙË¶·Ú¿ÏÏËÏË ªÂÏ¤ÙË

Υπάρχουν πολλές (πανεπιστηµιακές κυρίως) πηγές για σύγκριση των διαφόρων εκπαιδευτι-

κών προσεγγίσεων. Μια καλή συλλογή είναι το Instructional Design Models του Martin Ryder που µπο-

ρείτε να το βρείτε στη διεύθυνση:

hhttttpp::////ccaarrbboonn..ccuuddeennvveerr..eedduu//~~mmrryyddeerr//iittcc__ddaattaa//iiddmmooddeellss..hhttmmll

Αν σας ενδιαφέρει η ψυχολoγία, µπορείτε να βρείτε πολλά στοιχεία στη σελίδα του George Boeree

hhttttpp::////wwwwww..sshhiipp..eedduu//~~ccggbbooeerreeee//

Aλλά και µια ιστορία της ψυχολογίας από τους αρχαίους χρόνους µέχρι σήµερα:

hhttttpp::////wwwwww..sshhiipp..eedduu//~~ccggbbooeerreeee//hhiissttoorryyooffppssyycchh..hhttmmll



2.8. Η Παρακίνηση

Ο
παράγοντας της παρακίνησης (motivation) είναι ένας από τους σηµαντικό-
τερους παράγοντες, αν όχι ο σηµαντικότερος, σε κάθε εκπαιδευτικό περι-

βάλλον, ο οποίος όµως δυστυχώς παραµελείται συστηµατικά. Ιδιαίτερα στην περί-
πτωση της ΑεξΑΕ έχει ιδιαίτερη σηµασία, αφού αναφέρθηκε (στην παράγραφο
1.8.1) ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα στην ΑεξΑΕ είναι η αποξένωση και η επα-
κόλουθη αδράνεια του διδασκόµενου, ένα θέµα το οποίο προφανώς εµπεριέχει την
παράµετρο της παρακίνησης. Η επιφανειακή λύση που δίνεται στο θέµα αυτό ονο-
µάζεται “εµψύχωση του σπουδαστή”. Συνιστάται δηλαδή στο µέντορα να προ-
σπαθεί να κρατά όσο το δυνατό πιο ζωντανό το κανάλι επικοινωνίας µε τηλεφω-
νήµατα, γράµµατα, εκφράσεις ενδιαφέροντος για την πορεία του σπουδαστή κλπ.
Στο βιβλίο αυτό υποστηρίζεται ότι το ρόλο αυτό πρέπει να τον παίζει κυρίως το
εκπαιδευτικό υλικό και δευτερευόντως ο µέντορας. Χρειάζεται όµως µια ακριβέ-
στερη µατιά ώστε να κατανοήσουµε τι ακριβώς είναι η αυτή η παρακίνηση.

Όπως γίνεται συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις, η ξαφνική αποδοχή της γνωστικής
προσέγγισης έφερε και κάποια προβλήµατα. Ένα από αυτά ήταν και η διεύρυνση
του χάσµατος ανάµεσα στα γνωστικά και παρακινητικά χαρακτηριστικά της µάθη-
σης και της εκπαίδευσης, µε άλλα λόγια η απουσία του παράγοντα της παρακίνη-
σης από τη µελέτη των γνωστικών διεργασιών. Η αδυναµία αυτή σηµειώθηκε από
πολύ νωρίς ήδη από κάποιους από τους πρωτεργάτες του κινήµατος (Brown et al.,
1983, Neisser, 1963, Norman, 1981,  Simon, 1967), οι οποίοι τόνισαν την ανάγκη
για µια πιο συστηµατική και πλήρη θεώρηση της γνωστικότητας. 

Όµως τα τελευταία δέκα χρόνια παρατηρείται µια τάση αναστροφής. Από τη
µια λαµβάνονται πλέον σοβαρότερα υπ’ όψιν οι πολιτισµικοί παράγοντες και το
γενικότερο πλαίσιο µέσα στο οποίο λαµβάνει χώρα η γνώση, δηµιουργώντας το
πεδίο έρευνας που σήµερα αποκαλείται εγκατεστηµένη µάθηση (situated
learning) ή εγκατεστηµένη γνωστικότητα (situated cognition) (Brown et al.,
1989, Greeno et al., 1993, Rogoff & Lave, 1984). Από την άλλη, υπάρχει αυξα-
νόµενο ενδιαφέρον για τους παρακινητικούς παράγοντες στην εκπαίδευση
(Dweck, 1986, Lepper, 1988, Pintrich et al., 1994, Viau, 1994). 

Η τάση αυτή ίσως να εξηγείται από το γεγονός ότι η εστίαση του ενδιαφέρο-
ντος πέρασε από τις εξωτερικές παρακινητικές αιτίες στις εσωτερικές, δηλαδή στο
πώς επηρεάζονται οι στόχοι και οι προσδοκίες του ατόµου από τον τρόπο που
αυτό αντιλαµβάνεται και αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον του, αλλά και το ρόλο του
µέσα σ’ αυτό (Deci & Ryan, 1985, Lepper, 1983, Pintrich & De Groot, 1990,
Schunk, 1991, Schunk & Meece, 1992). Από γνωστική σκοπιά, η παρακίνηση του
σπουδαστή περιγράφεται σαν η συναίνεση και επιµονή του σε επιλογές σχεδίων
και ενεργειών (Tardif, 1992, 1995; Viau, 1994). Είναι µια δυναµική κατάσταση
που εξαρτάται ισχυρά από τον εσωτερικό κόσµο του σπουδαστή: αναµνήσεις από
παλαιότερες επιτυχίες ή αποτυχίες, προσωπικές του αντιλήψεις για τη µάθηση και
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την ευφυία, η αντίληψή του για το διδακτικό σύστηµα και για το πώς αυτό υπο-
στηρίζει τη µάθηση, αλλά και την αξιολόγηση, εκτιµήσεις για το ποιές διεργασίες
είναι πιο χρήσιµες και ποιές είναι πιθανότερο να πετύχουν, όλα αυτά (και άλλα
πολλά) είναι θέµατα που βρίσκονται στο γνωστικό στόχαστρο του ατόµου κατά την
αλληλεπίδρασή του µε το µαθησιακό περιβάλλον του (Aube, 1997). Ο ερευνητής
αυτός, που έχει κάνει σηµαντική δουλειά στο πεδίο, µελετά επίσης σε σχέση µε την
παρακίνηση και το ρόλο των συναισθηµάτων (emotions), των αναγκών (needs)
και των διαθέσιµων πόρων (resources). Σαν πόρος θεωρείται το κάθε τί πουπόρος θεωρείται το κάθε τί που
µπορεί να συνεισφέρει στην κατεύθυνση παραγωγής έργου,µπορεί να συνεισφέρει στην κατεύθυνση παραγωγής έργου, είτε αυτό είναι
φυσικό µέσο (θερµότητα, τροφή, δύναµη κλπ) είτε άϋλο αγαθό (χρόνος, γνώση,
σχέση κλπ).

Υπάρχουν και άλλα αρκετά χρήσιµα µοντέλα (Brophy, 1983, Tardif, 1992,
Viau, 1994), τα οποία χαρακτηρίζονται από τις προσπάθειές τους να οργανώσουν
τις παραµέτρους που έχουν φανεί εµπειρικά να επηρεάζουν την µαθησιακή παρα-
κίνηση, εµπεριέχοντας και κάποιες εσωτερικές αντιλήψεις των µαθητών. Όµως το
πεδίο της παρακίνησης περιέχει και πολλούς άλλους παράγοντες, αλλά και τυχαία
γεγονότα που θα µπορούσαν να ωθήσουν το µαθητή να αντιδράσει κατά ένα ορι-
σµένο τρόπο σε κάποιο ερέθισµα (Cofer & Appley, 1964). Τέτοιοι παράγοντες θα
µπορούσαν να είναι φυσικοί, όπως δίψα, πείνα ή κούραση (Toates, 1986), αλλά
και συναισθηµατικές αντιδράσεις που παρατηρούνται σε περιπτώσεις άγχους,
χαράς, ντροπής κλπ. 

Υπάρχει όµως µια ευρεία οµοφωνία ότι τουλάχιστον οι παρακινητικοί παράγο-
ντες µπορούν να χωριστούν σε δύο γενικές κατηγορίες, των αναγκώναναγκών και των
συναισθηµάτωνσυναισθηµάτων, µε κάποια κριτήρια διαχωρισµού τους που έχουν προταθεί στη
βιβλιογραφία (Plutchik, 1984, p. 214). Για παράδειγµα, τα συναισθήµατα συνή-
θως προκαλούνται από εξωτερικά ερεθίσµατα, ενώ οι ανάγκες προκαλούνται από
εσωτερικές διαφοροποιήσεις των φυσιολογικών µεταβλητών. Επίσης τα συναι-
σθήµατα εγείρονται λόγω της παρουσίας κάποιων αντικειµένων ή συµβάντων, ενώ
οι ανάγκες, αντίθετα, εµφανίζονται όταν υπάρχει κάποια απουσία ή έλλειψη.
Τέλος, συµβάντα που προκαλούν συναισθήµατα εµφανίζονται συνήθως τυχαία,
ενώ οι ανάγκες ακολουθούν µάλλον µια κανονικότερη συχνότητα εµφάνισης. 

H προσέγγιση αυτή ξεκίνησε ουσιαστικά από τη δουλειά του Herzberg (1972),
ο οποίος ανέπτυξε την ιδέα των “κινητήριων” και των “ανασταλτικών” δυνάµεων
στο άτοµο. Θεωρεί τις κινητήριες δυνάµεις σαν εσωτερικούςεσωτερικούς παράγοντες που δεν
διαρκούν πολύ, αρα χρειάζεται να ενισχύονται διαρκώς, πηγάζουν όµως και ανα-
τροφοδοτούνται από την υπό εξέλιξη δραστηριότητα. Αντίθετα, οι ανασταλτικές
δυνάµεις είναι εξωτερικέςεξωτερικές και τείνουν να διαρκούν περισσότερο. Προφανώς ο
λόγος “κινητήριες / ανασταλτικές” είναι αυτός που ενδιαφέρει, όµως ο Herzberg
τονίζει ότι πρέπει να ασχολούµαστε και µε τις δύο παραµέτρους και όχι µόνο να
προσπαθούµε να ενισχύσουµε τις κινητήριες ή να εξαφανίσουµε τις ανασταλτικές.
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2.8.1. ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ARCS ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ

Πάνω σε αυτές τις γενικές αρχές, ο John Keller στο πανεπιστήµιο του Syracuse
(και τώρα στο Florida State University) ξεκίνησε µια εκτεταµένη έρευνα και στις
αρχές της δεκαετίας του ‘80 παρουσίασε τo µοντέλο ARCS (Attention, Relevance,
Confidence, Satisfaction) των τεσσάρων παραγόντων. Αποφεύγει να ακολουθήσει
την “πεπατηµένη” και να χωρίσει την παρακίνηση σε εσωτερική και εξωτερική,
αλλά υπαινίσσεται ότι η παρακίνηση είναι κυρίως εσωτερική που αντιδρά όµως σε
εσωτερικά καικαι εξωτερικά ερεθίσµατα.

Σύµφωνα µε αυτό τον ερευνητή λοιπόν, η παρακίνηση αποτελείται από τους
εξής παράγοντες:

1. Π1. Προσοχή (attention) ροσοχή (attention) που αναλύεται σε ενδενδιαφέροιαφέρον και περν και περιέριέργειαγεια
(interest & curiosity).(interest & curiosity). Ο παράγοντας αυτός αναφέρεται στη διέγερση του
ενδιαφέροντος του ατόµου, αλλά και στη διατήρησή του στο χρόνο. 

2. Σχετικότητα (relevance).2. Σχετικότητα (relevance). Αναφέρεται στο αν και κατα πόσο το άτοµο
αντιλαµβάνεται το γεγονός ότι ικανοποιεί προσωπικές του ανάγκες ή τον βοηθάει
να πετύχει προσωπικές φιλοδοξίες.

3. Εµπιστοσύνη (confidence) ή προσµο3. Εµπιστοσύνη (confidence) ή προσµονή (expectancy).νή (expectancy). Αναφέρεται
στην αντίληψη του ατόµου ως προς την πιθανότητα επιτυχίας, αλλά και στο κατά
πόσο θεωρεί ότι η πιθανότητα αυτή είναι στον έλεγχό του.

4. Ευχαρ4. Ευχαρίστηίστηση και αποτελέσµατα (satisfaction & outcomes).ση και αποτελέσµατα (satisfaction & outcomes).
Αναφέρεται στην εσωτερική ιδιοσυγκρασία του ατόµου, αλλά και την αντίδρασή
του σε εξωτερικές ανταµοιβές.

Για τη διέγερση και τη διατήρηση αυτών των παραγόντων, ο Keller προτείνει
µάλιστα κάποιες στρατηγικές. 

+ Πιο συγκεκριµένα, για τη διατήρηση του ενδενδιαφέροιαφέροντοςντος (το οποίο είναι
στενά συνυφασµένο µε την περιέργεια) προτείνεται:

• Χρησιµοποιήστε νέα, ασύµβατα, αντικρουόµενα και παράδοξα συµβάντα. Η
προσοχή διεγείρεται όταν δηµιουργείται µια απότοµη αλλαγή σε κάποιο status
quo. Το µειονέκτηµα αυτής της προσέγγισης είναι ότι δεν έχει διάρκεια (κου-
ράζει), άρα πρέπει να γίνεται χρήση αυτής της τεχνικής µε φειδώ. Επίσης πρέ-
πει πάντα να υπάρχει η δυνατότητα να επιλύεται στη συνέχεια το πρόβληµα
που παρουσιάζεται µε αυτό τον τρόπο, αλλιώς δηµιουργούνται γνωστικά κενά
και απορίες.
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• Χρησιµοποιήστε ανέκδοτα και ιστορίες για να εγείρετε συναισθήµατα σε
“κρύο”, ακαδηµαϊκό περιεχόµενο. Οι άνθρωποι γενικάπ ροτιµούν το απτό και
προσωπικό από το αφηρηµένο και γενικό.

• ∆ώστε τη δυνατότητα να µάθουν περισσότερα για τα πράγµατα που ξέρουν
ήδη ή πιστεύουν, αλλά δώστε και κάποιες δόσεις µη οικείου και άγνωστου υλι-
κού. 

• Χρησιµοποιήστε αναλογίες για να κάνετε το γνωστό άγνωστο και το άγνω-
στο γνωστό. Για παράδειγµα, µετά την παράθεση ενός γεγονότος, παραθέστε
και µια περίπτωση όπου τα πράγµατα θα µπορούσαν να έχουν συµβεί διαφο-
ρετικά ή τελείως ασύµβατες περιπτώσεις που επιχειρείται σύγκλιση.

+ Στρατηγικές που µπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση του παράγοντα
της συνσυνάφειαςάφειας είναι:

• Παροχή ευκαιριών για να επιτευχθούν καταστάσεις επιτυχίας σε συνθήκες
µέσου κινδύνου. Ο παράγοντας αυτός δυναµώνει όταν το άτοµο πιστεύει ότι η επι-
τυχία είναι αποτέλεσµα της δικής του προσπάθειας και όταν η επιτυχία αυτή επι-
βεβαιώνεται σαφώς. 

• Το άτοµο πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγει, να είναι υπεύθυνο για την επι-
λογή του και να ασκεί προσωπική επιρροή στο συµβάν. ∆ύο προβλήµατα ελλο-
χεύουν εδώ: η αποφυγή συγκρούσεων και η ανταπόκριση στις ανάγκες του ατό-
µου.

• Για να ικανοποιηθεί η ανάγκη αποδοχής του ατόµου, πρέπει να υπάρχει εµπι-
στοσύνη και ευκαιρίες για συνεργατική διάδραση σε συνθήκες ασφάλειας. 

+ Ο παράγοντας της εµπιστοσύνηεµπιστοσύνηςς µπορεί να ισχυροποιηθεί αν:

• Αυξηθεί η πιθανότητα επιτυχίας, κυρίως µέσω αύξησης της εµπειρίας µετά
από κάθε επιτυχές συµβάν. 

• Αυξήστε την πιθανότητα επιτυχίας επίσης µε σχεδιασµό που µπορεί να υπο-
δείξει “τη συνταγή της επιτυχίας”.
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• Αυξήστε την πιθανότητα επιτυχίας επίσης µε τη χρήση τεχνικών που προ-
σφέρουν έλεγχο πάνω στη διεργασία

• Αυξήστε την πιθανότητα επιτυχίας τέλος παρέχοντας συνεχή ανάδραση σε
σχέση µε την πορεία, αλλά και σε σχέση µε την προσπάθεια που καταβάλλεται.

+ Στρατηγικές για την ενίσχυση της ευχαρευχαρίστηίστησησηςς θα µπορούσαν να
είναι: 

• Για να διατηρείται η εσωτερική ευχαρίστηση, είναι προτιµότερο να δίνονται
ανταµοιβές σχετικές µε τη διεργασία, παρά άσχετες. Για παράδειγµα, όταν φυτεύ-
ουµε ντοµάτες, προτιµάµε πέντε µεγάλες και ζουµερές παρά πενήντα µικρές και
ζαρωµένες.

• ∆ώστε πρωτότυπες και µη αναµενόµενες αµοιβές παρά συνηθισµένες και
τετριµµένες. 

• Χρησιµοποιήστε πάντα την θετική ανταµοιβή και όχι την αρνητική - έπαινο
αντί για απειλές, και υποστήριξη αντί για απόρριψη. 

• Για να αυξήσετε την ποσότητα στην επίδοση, χρησιµοποιήστε “άµεση ανά-
δραση” στα συµβάντα. Όταν κανείς έχει άµεση απάντηση για το βαθµό επιτυχίας
της προσπάθειάς του, επιχειρεί ξανά. 
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• Για να αυξήσετε την ποιότητα στην επίδοση, χρησιµοποιήστε “προβλεπτική
ανάδραση”, συνήθως πρίν από την επόµενη προσπάθεια, όταν είναι περισσότερο
απαραίτητη.

Ολοκληρώνοντας και αυτή την παράγραφο, της παρακίνησης, πρέπει να
σηµειωθεί ότι το βιβλίο αυτό ακολουθεί επίσης τη θεωρία των τεσσάρων παραγό-
ντων, αφού έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι µπορεί να εξηγήσει µεγάλο µέρος (όχι
όµως όλο) των γνωστικών διεργασιών που συντελούνται στη διάρκεια της εκπαί-
δευσης. Στα επόµενα, όπου χρειάζεται, θα γίνεται παραποµπή σ’ αυτή την παρά-
γραφο, µέχρι να γίνουν πλήρως κατανοητές οι διαστάσεις και το δυναµικό των
παραγόντων αυτών.

2.9. Η Εκπαιδευτική Θεµελίωση της ΑεξΑΕ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν πολλές θεωρίες. Πολύ περισσότερες απ’
ό,τι µπορεί να δεχθεί κανείς σαν “σωστές”. Το γεγονός αυτό, της συνεχούς

δηµιουργίας εκπαιδευτικών θεωριών, αλληλοεπικαλυπτόµενων, αντικρουόµενων,
απορριπτικών, υποστηρικτικών, αισιόδοξων και απαισιόδοξων, δηλώνει µόνο την
αγωνία µας για την εύρεση της εκπαιδευτικής αλήθειας, αλλά και την απόστασή
µας από την αλήθεια! Πράγµατι, κανείς δεν έχει πειστεί τελείως ότι όλες αυτές οι
θεωρίες µπορούν δια µαγείας να βελτιώσουν και να οριοθετήσουν το εκπαιδευτι-
κό πεδίο. Το βασικότερο βέβαια σηµείο εδώ είναι η συνεχώς µεταβαλλόµενη
ανθρώπινη παρουσία, αυτός ο µαγικός “διδασκόµενος”. Αυτός είναι που δεν µπο-
ρεί να οριοθετηθεί, να προβλεφθεί και να χειριστεί µε ακριβείς κανόνες...
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Πως όµως µπορούν να υλοποιηθούν αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην
ΑεξΑΕ; Tα συστήµατα Aνοικτής και εξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης είναι πρωτίστως
και αυτά εκπαιδευτικά συστήµατα, άρα πρέπει και αυτά να ακολουθούν κάποια
από τις γνωστές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Παράλληλα όµως, αφού δηµιουργή-
θηκαν για να καλύψουν συγκεκριµένα κενά, έχουν και την ευχέρεια να επιλέξουν
εξ αρχής την εκπαιδευτική θεώρηση που θα ακολουθήσουν. Eιδικά για τα συστή-
µατα ΑεξΑΕ τρίτης γενιάς, µε την ευρεία χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και
τηλεµατικής έχουµε ήδη πεί ότι βρίσκονται πιο κοντά στην τεχνολογική θεωρία της
εκπαίδευσης, αφού µπορούν συγχρόνως να ικανοποιήσουν και το µεγαλύτερο
µέρος των διδακτικών απαιτήσεων των σύγχρονων θεωριών.

O Bertrand (1992) θεωρεί µια θεωρία της εκπαίδευσης σαν «τεχνολογική» όταν
έχει:

1. OρολογίαOρολογία µε «τεχνολογικές» λέξεις, όπως επικοινωνία, µέσα, περιβάλλοντα,
αλληλεπίδραση, υπερµέσα, σύστηµα, εξατοµικευµένη διδασκαλία κλπ.

2. Eνεργό ενδιαφέρον περισσότερο για τη διδασκαλίαδιδασκαλία παρά για την εκπαίδευ-
ση

3. Zωηρό ενδιαφέρον σχεδιασµούσχεδιασµού και οργάνωσηςοργάνωσης των διαδικασιών της µόρ-
φωσης

4. Eπιµονή στα στοιχεία της επικοινωνίαςεπικοινωνίας, όπως πχ. είναι η ανάδραση στη
διαδικασία µετάδοσης της πληροφορίας.

5. Xρησιµοποίηση τεχνολογιών επικοινωνίαςτεχνολογιών επικοινωνίας: οπτικοακουστικές συσκευές,
ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ

6. Eπιµονή στην αναγκαιότητα αναγνώρισηςαναγνώρισης εκ των προτέρων των συµπερι-
φορών που µπορούν να παρατηρηθούν στο σπουδαστή

7. Πρόθεση για πιο κατάλληλη συστηµατοποίησησυστηµατοποίηση των διαφορετικών φάσε-
ων της µόρφωσης (καθορισµός στόχων, εργασίες αξιολόγησης κλπ) µέσα στη γενι-
κή προοπτική των εφαρµοσµένων επιστηµών

8. Προσφυγή στην περιγραφή, στην τυποποίησητυποποίηση λειτουργιών επιµόρφωσης
και θέληση χρησιµοποίησης αλγορίθµων

9. Kριτικές παρατηρήσειςπαρατηρήσεις πάνω στα ροµαντικά και ουµανιστικά οράµατα της
εκπαίδευσης, τα οποία λίγο ενδιαφέρονται για το σχεδιασµό και την οργάνωση.

Πολλές από τις θέσεις αυτές είναι βέβαια υπερβολικές, αποτελούν όµως οροριοιο--
θέτηθέτησηση και προβληµατισµόπροβληµατισµό συχρόνως της τεχνολογικής θεώρησης, και σαν
τέτοιες παρουσιάζονται εδώ.

Η άποψη ότι τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήµατα που κάνουν χρήση των
ΤΠΕ είναι εν δυνάµει στη σφαίρα της τεχνολογικής θεωρίας της εκπαίδευσης, έχει
πολλούς πολέµιους, αφού η τεχνολογία δύσκολα γίνεται πλήρως αποδεκτή, ακόµα
και από εργαζόµενους σ’ αυτήν. Τα αίτια είναι µάλλον ψυχολογικά, αφού η τεχνο-
λογία είναι “τεχνούργηµα”, δηµιούργηµα δηλαδή του ανθρώπου και έξω από τη
φύση του. Τη δηµιουργήσαµε για εργαλείο διευκόλυνσης και αποδείχθηκε δυνά-
στης, αφού πολλές εκδοχές της παρεµβαίνουν ακόµα και στη φύση µας, θετικά και
αρνητικά. Ο άνθρωπος αποδύθηκε συνεπώς σε έναν αγώνα τιθάσευσης του δυνα-
µικού της τεχνολογίας και αυτό µε τη σειρά του δηµιούργησε ένα αντι-τεχνολογι-
κό ρεύµα, απολύτως λογικό και δικαιολογηµένο. Το να ισχυριστεί συνεπώς κανείς
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ότι και η εκπαίδευση “πέφτει στα νύχια” της τεχνολογίας, δηµιουργεί συχνά θύελ-
λα αντιδράσεων.

Όµως ας είµαστε ψύχραιµοι. Η τεχνολογική θεωρία εξηγήθηκε σ’ αυτό το
κεφάλαιο και ο προσεκτικός αναγνώστης θα παρατήρησε βέβαια ότι κεντρικός
άξονας δεν είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά το τεχνολογικά υποστηριζόµενο
περιβάλλον, το οποίο συνήθως πρέπει να υπακούει σε εποικοδοµητικού ή συµπε-
ριφοριστικού τύπου αρχές. Συνεπώς, όταν µιλάµε για περιβάλλοντα που υπακού-
ουν στην τεχνολογική θεωρία της εκπαίδευσης, µιλάµε για εποικοδοµητικούεποικοδοµητικού
τύπου τεχνολογικά εµπλουτισµένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντατύπου τεχνολογικά εµπλουτισµένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ένας
όρος που διεθνώς τείνει να καθιερωθεί σαν Τechnology Enhanced Learning
Environments (TELE). Μια πρώτη σύντοµη απόδοση του όρου αυτού στα ελλη-
νικά θα µπορούσε να είναι ΤΥΠΕ - τεχνολογικά υποστηριζόµενα (µε την έννοια
της αναβάθµισης, υποβοήθησης και εµπλουτισµού) περιβάλλοντα εκπαίδευσης -
και αυτός ο όρος θα χρησιµοποιείται στη συνέχεια.

Το συµπέρασµα είναι ότι, είτε µας αρέσει είτε όχι, βρισκόµαστε στην απαρχή
της θεµελίωσης µιας νέας θεωρίας, όχι τελείως αµιγούς, αλλά ισχυρά βασιζόµενης
τόσο σε συµπεριφοριστικές όσο και εποικοδοµητικές αρχές. Άµεση απόρροια
αυτής της διαπίστωσης είναι ότι η ΑεξΑΕ de facto βασίζεται στην τεχνολογική
θεώρηση της εκπαίδευσης, οπότε το έργο των ερευνητών στο χώρο πρέπει να
στραφεί προς τη σοβαρή και αποδοτική µελέτη, θεµελίωση, επέκταση και καθιέ-
ρωση της νέας αυτής προσέγγισης..
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Στο κεφάλαιο αυτό είδαµε αρχικά κάποια θέµατα για την ψυχολογία της
µάθησης, όπως είναι η σχέση κατανόησης και µάθησης, η µνήµη (αισθητη-

ριακή, βραχυχρόνια, µακροχρόνια και εργασίας) και οι περιορισµοί της. Στη συνέ-
χεια περάσαµε στην ψυχολογία της αντίληψης και είδαµε τα νοητικά µοντέλα (ανα-
παραστάσεις οντοτήτων), τα αντιληπτικά µοντέλα (διαδραστικά νοητικά µοντέλα),
τα σηµασιολογικά δίκτυα (δίκτυα οµοειδών εννοιών), τα σχήµατα (δίκτυα γνώσης)
και τα σενάρια (αλληλουχία ενεργειών). Κλείσαµε την ψυχολογική µας περιήγηση
µε τη γνώση στον κόσµο και τη γνώση στο µυαλό µας και γνωρίσαµε το µοντέλο
των 7 επιπέδων του Norman, που δίνει µια εξήγηση για το πως ενεργούµε.

Οι βασικές εκπαιδευτικές θεωρίες ήταν το δεύτερο βήµα µας. Είδαµε µε συντο-
µία τις πνευµατιστικές, περσοναλιστικές κοινωνιογνωστικές, κοινωνικές και ακα-
δηµαϊκές, για να περάσουµε µε περισσότερες λεπτοµέρειες στο συµπεριφορισµό,
στο γνωστικισµό, (µε αναφορά στη Gestalt Psychologie), στον εποικοδοµητισµό
(µε το κοινωνικό και το γνωστικό ρεύµα του) και στην τεχνολογική θεώρηση της
εκπαίδευσης (µε το συστηµικό µοντέλο και την τάση των υπερµέσων).

Ακολούθως γνωρίσαµε διάφορα µαθησιακά µοντέλα, όπως το µοντέλο γνώσε-
ων-δεξιοτήτων-στάσεων, το µοντέλο 3Α (απόκτησης, αφοµοίωσης και εφαρµογής
της γνώσης), την εµπειρική µάθηση, τη συµβολική επεξεργασία και το µοντέλο
ανθρώπινου επεξεργαστή, την εγκατεστηµένη γνώση και την προβληµατοκεντρι-
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™‡ÓÔ„Ë ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘

™‡ÓÔ„Ë:

ΣυµπεριφορισµόςΣυµπεριφορισµός

Εστιάζει σε σχήµατα συµπεριφοράς που επαναλαµβάνονται µέχρι να γίνουν κτήµα του ατό-

µου. Η γνώση είναι εξωτερική του ατόµου και αποκτάται µέσω της υιοθέτησης της κατάλληλης

συµπεριφοράς απόκτησης. 

ΓνωστικισµόςΓνωστικισµός

Η µάθηση συντελείται µέσω γνωστικών διεργασιών. Οι αλλαγές στη συµπεριφορά που παρα-

τηρούνται, είναι αποτέλεσµα αυτών των γνωστικών διεργασιών.

ΕποικοδοµητισµόςΕποικοδοµητισµός

Η γνώση είναι εσωτερική και δηµιουργείται από τον κάθε ένα ξεχωριστά, ανάλογα µε τις προ-

σωπικές του εµπειρίες και τα νοητικά σχήµατα που αυτός δηµιουργεί.

ΤΤεχνολογική Θεώρησηεχνολογική Θεώρηση

Η πληροφορία καταγράφεται και οργανώνεται σε ένα τεχνολογικά υποστηριζόµενο περιβάλ-

λον. Ο διδασκόµενος δοµεί τη γνώση του αλληλεπιδρώντας µε το περιβάλλον αυτό.



κή µάθηση, τη διερευνητική µάθηση, ενώ τέλος συζητήθηκαν θέµατα εκπαιδευτι-
κού σχεδιασµού

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στο θέµα της παρακίνησης και στη θεωρία των τεσσά-
ρων παραγόντων του Keller: ενδιαφέρον, σχετικότητα, προσµονή επιτυχίας και
ικανοποίηση.

Τέλος επιχειρηµατολογήσαµε για την εκπαιδευτική θεµελίωση της ΑεξΑΕ στην
τεχνολογική θεώρηση της εκπαίδευσης, αφού αυτή βασίζεται ούτως ή άλλως σε
ΤΥΠΕ (τεχνολογικά υποστηριζόµενα περιβάλλοντα εκπαίδευσης) για τη βιωσιµό-
τητά της.

Το λεξιλόγιο αυτού του κεφαλαίου είναι ιδιαίτερα πλούσιο, αφού συναντή-
θηκαν πολλές νέες έννοιες.

Ανάδραση (feedback): η απάντηση της οντότητας στην ενέργειά µας.

Αντιληπτικά µοντέλα: το αλληλεπιδραστικό νοητικό µοντέλο µιας οντότητας

Γνωστικισµός (cognitivism): ενδιαφέρεται για τη νοητική λειτουργία του µαθητή
κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης

∆ιερευνητική µάθηση: προϋποθέτει ευέλικτα περιβάλλοντα (πχ. προσοµοιωτικά)
όπου ο διδασκόµενος µπορεί να δοκιµάσει τις ιδέες του για επίλυση.

Εγκατεστηµένη γνώση (situated knowledge): η ενυπάρχουσα γνώση στο άτοµο

Εκπαιδευτικός σχεδιασµός: η κατανόηση, σχεδίαση και υλοποίηση της διδακτι-
κής διαδικασίας.

Εποικοδοµητισµός (constructivism): υποστηρίζει τη δηµιουργία της γνώσης
µέσα στο µαθητή, που προκύπτει από την αλληλεπίδρασή του µε ένα πλούσιο
σε ερεθίσµατα περιβάλλον

Gestalt Psychologie: η ψυχολογία της δόµησης, υποστηρίζει ότι τα άτοµα δοµούν
τη γνώση µε ορισµένους κανόνες στο µυαλό τους.

Θεωρία των τεσσάρων παραγόντων: θεωρία της παρακίνησης, βασιζόµενη στους
παράγοντες του ενδιαφέροντος, της σχετικότητας µε το άτοµο, της προσµονής
επιτυχίας και της ευχαρίστησης.

Θεωρίες ακαδηµαϊκές: θεωρούν ότι η κλασική γνώση είναι η µόνη στιβαρή και
οι παρδοσιακές µέθοδοι οι µόνες αποτελεσµατικές
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Θεωρίες κοινωνικές: θεωρούν στόχο της εκπαίδευσης τη δηµιουργία σωστών και
ελεύθερων πολιτών

Θεωρίες κοινωνιογνωστικές: δίνουν βάρος στην εκπαίδευση του µαθητή που
παίρνει από το κοινωνικό περιβάλλον

Θεωρίες περσοναλιστικές: θεωρούν το µαθητή κέντρο της µαθησιακής διαδικα-
σίας και του δίνουν τη µέγιστη ελευθερία

Θεωρίες πνευµατιστικές: θεωρούν το άτοµο µέρος του σύµπαντος και επιζητούν
την ανύψωσή του.

Θεωρίες τεχνολογικές: θεωρούν το οργανωµένο µε ΤΠΕ περιβάλλον σαν βασικό
φορέα της γνώσης και επιζητούν αλληλεπίδραση του µαθητή µε αυτό

Θεωρίες ψυχογνωστικές: ασχολούνται µε το γνωστικό κόσµο του µαθητή και
προσπαθούν να προσαρµόσουν την εκπαίδευση σ’ αυτόν

Μεταγνωστικές ικανότητες: νοητικές λειτουργίες που καλούνται όταν χρειάζεται
να εφαρµοστεί η γνώση.

Μνήµη αισθητηριακή: η µνήµη των αισθητηρίων οργάνων µας. ∆εν έχει βάθος
χρόνου.

Μνήµη βραχυχρόνια: κατακρατεί προσωρινά πληροφορία. Στρέφεται γύρω από
τον αριθµό 7±2.

Μνήµη µόνιµη: κατακρατεί σχεδόν µόνιµα την πληροφορία, έχει απεριόριστη
χωρητικότητα.

Μνήµη εργασίας: ένα µέρος της βραχυχρόνιας, αν εφοδιαστεί και µε ένα ελεγκτή
προσοχής για τη διεκπεραίωση συγκεκριµένης εργασίας.

Μοντέλο 3Α: µαθησιακή προσέγγιση που βασίζεται στη σειριακή εφαρµογή της
απόκτησης, αφοµοίωσης και εφαρµογής της γνώσης.

Μοντέλο ανθρώπινου επεξεργαστή: η αντίληψη του µυαλού σαν επεξεργαστικό
σύστηµα, µε αντιληπτικά, γνωστικά και κινητικά υποσυστήµατα.

Μοντέλο γνώσεων-δεξιοτήτων-στάσεων: µαθησιακή προσέγγιση που βασίζεται
στο διαχωρισµό των γνώσεων στα τρία αυτά συστατικά.

Νοητικά µοντέλα: η αντίληψη που δηµιουργούµε για µια οντότητα.

Παρακίνηση: ο εµψυχωτικός κινητήριος παράγοντας για κάθε ενέργεια του ατό-
µου. Εµπεριέχει συναίνεση µε το περιβάλλον και επιµονή στην προσπάθειά του.

Παρεκτικότητα (affordance): τι µας προκαλεί η οντότητα να κάνουµε

Προβληµατοκεντρική µάθηση: η ενασχόληση ξεκινάει από το πρόβληµα για να
καταλήξει στην εξαγωγή γενικών αρχών

Σενάρια συµπεριφοράς: αλληλουχία (αυτοµατοποιηµένων συνήθως) ενεργειών

Σηµασιολογικά δίκτυα: γνωστικά δίκτυα εννοιών, οµοειδών και συναφών µεταξύ
τους.

Συµβολική επεξεργασία: νοητική διαδικασία που µοιάζει µε τον τρόπο εργασίας
του υπολογιστή, δηλαδή είσοδος δεδοµένων, επεξεργασία, έξοδος αποτελεσµά-
των

Συµπεριφορισµός (behaviorism): ενδιαφέρεται για τη δηµιουργία στο µαθητή
“αποκτητικών” λειτουργιών, ώστε αυτός να µπορέσει να παραλάβει τη γνώση.
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Συναισθηµατική νοηµοσύνη: κάποιοι δείκτες, όπως αυτοεπίγνωση, αυτοέλεγ-
χος, ενσυναίσθηση, δηµιουργικότητα που δεν εµπεριέχονται στις µετρήσιµες
παραµέτρους του δείκτη ευφυϊας.

Συστηµικό µοντέλο: υποσύνολο της τεχνολογικής θεώρησης, υποστηρίζει τη
δηµιουργία ενός σωστά οργανωµένου συστήµατος γνώσης

Σχήµατα (νοητικά): δίκτυα γενικής και καθηµερινής γνώσης

Τάση των υπερµέσων: υποσύνολο της τεχνολογικής θεώρησης, υποστηρίζει την
αυξηµένη αλληλεπίδραση του χρήστη µε το ΤΥΠΕ.

ΤΠΕ, τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών: το σύνολο των υπολογιστι-
κών και τηλεµατικών (επικοινωνιακών) υπηρεσιών.

ΤΥΠΕ: τεχνολογικά υποστηριζόµενο (µε την έννοια του εµπλουτισµού, επέκτασης,
ενίσχυσης, αναβάθµισης) περιβάλλοντος εκπαίδευσης

Χάσµα αξιολόγησης: η διαφορά ανάµεσα στο τι πραγµατικά συνέβη και στο τί
νοµίζω εγώ ότι συνέβη

Χάσµα εκτέλεσης: Η διαφορά ανάµεσα στο τι θέλω εγώ να κάνω και στο τι είναι
σε θέση η οντότητα να κάνει.

Σηµείωση:Σηµείωση: Υπάρχει τελευταία αρκετή συζήτηση γύρω από την απόδοση του
όρου constructivism στα ελληνικά. Έχει επικρατήσει η απόδοση “εποικοδοµητι-
σµός”, όµως αν προσέξει κανείς τον αγγλικό όρο, θα δεί ότι ορθότερη γραµµατικά
µετάφραση θα ήταν “δοµητισµός”, µια απόδοση που υποστηρίζουν και οι Ράπτης
& Ράπτη (2001, σελ. 81). Οι ανωτέρω συγγραφείς θεωρούν ότι το επίθετο “εποι-
κοδοµητικός” εµπεριέχει διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις µε θετικά αποτελέσµα-
τα, όπως στην έκφραση εποικοδοµητική συζήτηση. Εδώ υποστηρίζουµε ότι ακρι-
βώς αυτή είναι η ουσία του εποικοδοµητισµού, η δόµηση της γνώσης µέσω αλλη-
λεπίδρασης µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον που πρέπει να οδηγήσει σε θετικά απο-
τελέσµατα. Άρα, µέσα από αυτό το πρίσµα, η απόδοση του όρου σαν “εποικοδο-
µητισµός” θεωρείται ορθότερη από την (κανονική του) µετάφρασή σαν “δοµητι-
σµός” και υιοθετείται και σ’ αυτό το βιβλίο.

Προφωνώς δε, η απόδοσή του όρου αυτού σαν “κονστρουκτιβισµός” βιάζει
και την αγγλική και την ελληνική γλώσσα, οπότε αγνοείται παντελώς...
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Στο σηµείο αυτό πρέπει πλέον να µπορείτε:

3 Να ερµηνεύσετε κάποια ψυχολογικά συµβάντα που βασίζονται στη λειτουρ-
γία της µνήµης, στον τρόπο που δοµείται η πληροφορία στο µυαλό µας και στον
τρόπο που ενεργούµε.

3 Να ανφέρετε τις βασικές εκπαιδευτικές θεωρίες, αλλά και τις βασικές αρχές
που τις διέπουν.

3 Να δώσετε περισσότερες λεπτοµέρειες για τις θεωρίες του συµπεριφορισµού,
του γνωστικισµού, του εποικοδοµητισµού και της τεχνολογικής θεωρίας

3 Να αναφέρετε τουλάχιστον τρία µαθησιακά µοντέλα µε συνοπτική περιγρα-
φή τους.

3 Να συζητήσετε βασικά θέµατα της παρακίνησης και µε συντοµία τη θεωρία
των τεσσάρων παραγόντων.

3 Να επιχειρηµατολογήσετε για τη θεµελίωση της ΑεξΑΕ στην τεχνολογική
θεώρηση της εκπαίδευσης.

Αν θέλετε, µπορείτε να απαντήσετε γραπτά αυτά τα σηµεία για να βεβαιωθείτε
για τις γνώσεις σας. Μην επεκταθείτε όµως πολύ, δείτε τα απλά σαν µια “άσκηση
επιβεβαίωσης”.
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∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·



ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 22..22.. 

∂›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÌÈÏ¿ÌÂ ÁÈ· ÙÔ ‰ÔÌÈÎfi Î·È ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘
ÌÂÙÚfi.

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 22..11..

£· ÂÎÏ·ÁÂ›ÙÂ ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙÂ fiÙÈ Î¿Ó·ÙÂ Ï¿ıÔ˜ Î·Ù¿ ¤Ó·-‰˘fi ·Ú¿ı˘Ú·!
ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi. ∂›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ·›ı·ÓÔ Ó· ¤¯ÂÙÂ ·ÔıËÎÂ‡ÛÂÈ

ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ fiÛ· ·Ú¿ı˘Ú· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Û˘ÓÂÒ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÏ˘ıÂ› Ë ¿ÛÎËÛË, Ì¿Ï-
ÏÔÓ Ê·ÓÙ·ÛÙ‹Î·ÙÂ fiÙÈ ‰È·ÙÚ¤¯·ÙÂ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ·fi Ì¤Û· ‹ ·fi ¤Íˆ, Î·È ÌÂÙÚÔ‡-
Û·ÙÂ Ù· ·Ú¿ı˘Ú·. ¡· ÏÔÈfiÓ Ô˘ “ÙÚ¤Í·ÙÂ” ÌÈ· ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜.

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 22..11.. 

∞Ó ··ÓÙ‹Û·ÙÂ «Ì›· ÊÔÚ¿», Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Í·Ó·ÛÎÂÊÙÂ›ÙÂ. ™ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌËÙÈÎÔ‡˜
˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ô ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÔÏ‡ ÌÂ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹: ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È

«Î·Ù·¯ˆÚËÙ¤˜ – registers» fiÔ˘ Î·Ù·¯ˆÚÂ› ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙfiÛÔ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó·, fiÛÔ Î·È Ù·
ÂÓ‰È¿ÌÂÛ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·, Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. 

ÕÚ·:
46    Þ 1 ÊÔÚ¿

Ã  4    Þ 2 ÊÔÚ¤˜
-------

24    Þ 3 ÊÔÚ¤˜ (·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ó· ıÂˆÚËıÂ› Û·Ó ÙÔ ÌfiÓÔ)
16      Þ 4 ÊÔÚ¤˜
-------
184    Þ 5 ÊÔÚ¤˜!
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∞·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ∞ÛÎ‹ÛÂˆÓ Î·È ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ



¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 22..44..

™Ùfi¯Ô˜: Ó· ÂÈ‰ÈÔÚıÒÛˆ ÙË ÚˆÁÌ‹
¶ÚfiıÂÛË: Ú¤ÂÈ Î·Ù’ ·Ú¯¿˜ Ó· ÛËÎˆıÒ Î·È Ó· ÂÎÎÈÓ‹Ûˆ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›·...
™ÂÈÚ¿ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ: ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ, Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ
∂ÎÙ¤ÏÂÛË: Ë ÂÚÁ·Û›· Á›ÓÂÙ·È
∞Ó¿‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘: Ô ÙÔ›¯Ô˜ ÛÙÂÁÓÒÓÂÈ...
∞ÓÙ›ÏË„Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜: ‚Ï¤ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏÂ›Ô
∂ÚÌËÓÂ›·: Ô ÛÔ‚¿˜ Â›Ó·È ¯ÔÓÙÚfi ˘ÏÈÎfi
∞ÍÈÔÏfiÁËÛË: ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ ÛˆÛÙfi ÙÚ›„ÈÌÔ

™ÙÔ ¯¿ÛÌ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË˜™ÙÔ ¯¿ÛÌ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ› ¤ÏÏÂÈ„Ë Î¿ÔÈÔ˘ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘ ‹ ˘ÏÈ-
ÎÔ‡, ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ë ‰ÈÎ‹ ÌÔ˘ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÛÂ Ù¤ÙÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¤˜. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
ı· Â›Ó·È ÔÏ‡ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·’ fiÙÈ ÂÚ›ÌÂÓ·.

™ÙÔ ¯¿ÛÌ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜™ÙÔ ¯¿ÛÌ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜, ÔÏ‡ ·Ï¿, fiÙ·Ó Ô ÛÔ‚¿˜ ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ, ‰‡ÛÎÔÏ· ÙÚ›‚Â-
Ù·È. ÕÚ·, ¿ÏÏË Â›Ó·È Ë ·ÈÙ›· (¯ÔÓÙÚ¿ ˘ÏÈÎ¿, ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÓÂÚfi) Î·È fi¯È ·˘Ùfi Ô˘ ÂÁÒ
ÈÛÙÂ‡ˆ.

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 22..33.. 

∆Ô ÁÓˆÛÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÂÏÎ˘ÛÙ‹ÚÂ˜ Ì·˜ ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ ·Ú¯ÈÎ¿ fiÙÈ
Î¿ıÂ ÔÏ˘fiÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó·. ÕÚ· ·Ó·˙ËÙ¿ÌÂ, ÎÂÓÙÚÈÎ¿ ÛÙÔ

ÈÛfiÁÂÈÔ ÙË˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (Î·È ·Ó ‰ÂÓ ‚ÚÔ‡ÌÂ, ·Ó·˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î¿) ÙË ÁÓˆÛÙ‹
ÌÂÙ·ÏÏÈÎ‹ fiÚÙ· ÌÂ Ù· Ï‹ÎÙÚ· Ï¿˚ ÙË˜. ∆Ô Û¯‹Ì· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÏÎ˘ÛÙ‹Ú·
Ì·˜ ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ·Ó ÌÔ‡ÌÂ Ì¤Û· Î·È ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ ÛˆÛÙfi fiÚÔÊÔ, ı· Ì·˜ ¿ÂÈ ÂÎÂ›.

∆Ô ÛÂÓ¿ÚÈÔ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÒÚ· ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ·˘Ù‹ ÙË ÏÔÁÈÎ‹: ÂÏ¤Á¯Ô˘ÌÂ ·Ó Ô ·ÓÂÏ-
Î˘ÛÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È Â‰Ò, ÙÔÓ Î·ÏÔ‡ÌÂ, Ì·›ÓÔ˘ÌÂ, ·Ù¿ÌÂ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ, ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘ÌÂ,
‚Á·›ÓÔ˘ÌÂ, ÎÏÂ›ÓÔ˘ÌÂ ÙËÓ fiÚÙ· (‹ Î·È fi¯È, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi Û¯‹Ì· ÙˆÓ ·ÓÂÏÎ˘-
ÛÙ‹ÚˆÓ Ï¤ÂÈ fiÙÈ ÔÈ fiÚÙÂ˜ ÙÔ˘˜ ÎÏÂ›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÂ˜ ÙÔ˘˜!)

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 22..22..

√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı· Ô‡ÓÂ “·Ú·¿Óˆ”, fiÌˆ˜ ÙÔ Û›ÙÈ ‰Â ı· ıÂÚ-
Ì·ÓıÂ› ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ¤ÙÛÈ. ∆Ô ·ÓÙÈÏËÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ÁÈ· ÙÔ ıÂÌÔ-

ÛÙ¿ÙË ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ÛfiÌ· (ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ‹ ÁÎ·˙ÈÔ‡), fiÔ˘ ·Ó Á˘Ú›ÛÂÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚÔ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË, ı· ·Ú·Û¯ÂıÂ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·‡ÛÈÌÔ ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù·¯‡ÙÂÚË ı¤Ú-
Ì·ÓÛË. ŸÌˆ˜ Ô Î·˘ÛÙ‹Ú·˜ ÙË˜ ÎÂÓÙÚÈÎ‹˜ ı¤ÚÌ·ÓÛË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÌÂ ÛÙ·ıÂÚ‹ ¤ÓÙ·ÛË
Î·È Ô ıÂÚÌÔÛÙ¿ÙË˜ ·Ï¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ¤Ó· ¿Óˆ ÊÚ¿ÁÌ· ÛÙÔ˘˜ 21Æ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
·˘Ù‹ ı· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ›, Â›ÙÂ ÙÔÓ ‚¿ÏÔ˘ÌÂ ÛÙÔ 21 Â›ÙÂ ·Ú·¿Óˆ. ∆Ô ·ÓÙÈÏËÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤-
ÏÔ ÙÔ˘ Û¯Â‰È·ÛÙ‹ ‰Â Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ ÌÂ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹-
Ì·ÙÔ˜ (ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÛÙ¿ÙË) ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi Ô˘ Î¿ÓÂÈ!
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¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 22..77..

∏ÂÎÌ¿ıËÛË ÌÈ·˜ Í¤ÓË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎfiÙÂÚÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·
ÌÂÙ¿‚·ÛË˜ ·fi ÙÔ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÛÙÔ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi. ∞Ú¯ÈÎ¿

··Á·Ï›˙·ÌÂ ÙÈ˜ Ó¤Â˜ Î·È ÂÍˆÙÈÎ¤˜ Ï¤ÍÂÈ˜. ªÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·,
·Ú¯›Û·ÌÂ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ ‰ÈÎ¤˜ Ì·˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ Ó¤· Û¯‹Ì·Ù· Î·È
Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi Ù· Ï¿ıË Ì·˜. °Ú¿„·ÌÂ ÂÎı¤ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ· Î·È ¿ÓÙ· ÎÔÈ-
ÙÔ‡Û·ÌÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ¿ Ù· Ï¿ıË Ì·˜ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û·ÌÂ Ó· Ù· ÂÚÌËÓÂ‡ÛÔ˘ÌÂ. ∆Ô
“∞···! Ó·È! ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÂÍ·›ÚÂÛË!” ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙfiÛÔ Ë ‰fiÌËÛË (Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘
Î·ÓfiÓ·) fiÛÔ Î·È Ë ·ÔÌÓËÌfiÓÂ˘ÛË (ÔÈ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Î·ÓfiÓ·) ·ÏÏËÏÂÈ‰ÚÔ‡Ó ¿ÓÙ·
ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜.

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 22..55..

1.1. ∫·ÓfiÓ·˜ ÙË˜ ∂ÁÁ‡ÙËÙ·˜ (Law of Proximity):∫·ÓfiÓ·˜ ÙË˜ ∂ÁÁ‡ÙËÙ·˜ (Law of Proximity): ™ÙÔÈ¯Â›· Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÔ
¤Ó· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó· ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û‡ÓÔÏÔ.

2.2. ∫·ÓfiÓ·˜ ÙË˜ √ÌÔÈfiÙËÙ·˜ (Law of Similarity):∫·ÓfiÓ·˜ ÙË˜ √ÌÔÈfiÙËÙ·˜ (Law of Similarity): ™ÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó (.¯.
¯ÚÒÌ·, Û¯‹Ì·) Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û·Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. √ Î·ÓfiÓ·˜ ·˘Ùfi˜
Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Î·È ÌÂ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ∂ÓfiÙËÙ· Î·È ∞ÚÌÔÓ›· (Unity and Harmony)

3.3. ∫·ÓfiÓ·˜ ÙÔ˘ ™¯ÂÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¤ıÔ˘˜ (Law of Relative Size):∫·ÓfiÓ·˜ ÙÔ˘ ™¯ÂÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¤ıÔ˘˜ (Law of Relative Size): ∞ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ›‰ÈÔ˘ ÌÂÁ¤-
ıÔ˘˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜. 

4. ∫·ÓfiÓ·˜ ÙË˜ √ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË˜ (Law of Closure): √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó· ÎÏÂ›ÓÔ˘Ó
ÎÂÓ¿ ÛÙ· ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û¯ËÌ¿ÙˆÓ.

5.5. ∫·ÓfiÓ·˜ ÙË˜ ∂ÁÎÏÂÈÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË˜ ∂ÓˆÙÈÎfiÙËÙ·˜ (Law of Common Region∫·ÓfiÓ·˜ ÙË˜ ∂ÁÎÏÂÈÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË˜ ∂ÓˆÙÈÎfiÙËÙ·˜ (Law of Common Region
and Connectedness):and Connectedness): ∞ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÂ Ì›· ¤ÁÎÏÂÈÛÙË ÂÚÈÔ¯‹
‹ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜, ÔÌ·‰ÔÔÈÔ‡ÓÙ·È.

6.6. ∫·ÓfiÓ·˜ ÙË˜ ™˘Ó¤¯ÂÈ·˜ (Law of Continuation):∫·ÓfiÓ·˜ ÙË˜ ™˘Ó¤¯ÂÈ·˜ (Law of Continuation): ™ËÌÂ›· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰Â-
ıÔ‡Ó ÌÂ Â˘ıÂ›Â˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ ‹ Î·Ì‡ÏÂ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û·Ó ÌÈ· ÂÓfiÙËÙ·.

7.7. ∫·ÓfiÓ·˜ ÙÔ˘ Prananz (Law of Prananz):∫·ÓfiÓ·˜ ÙÔ˘ Prananz (Law of Prananz): ∆Ì‹Ì·Ù· ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ ÙÔ
‰ÔÌËÌ¤ÓÔ Û‡ÓÔÏÔ Ó· Â›Ó·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ·Ïfi (Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi, ·Ïfi, Î·ÓÔÓÈÎfi).
√ Î·ÓfiÓ·˜ ·˘Ùfi˜ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Î·È ÌÂ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ∫·ÓfiÓ·˜ ÙË˜ ™˘ÌÌÂÙÚ›·˜ (Law of
Symmetry) ‹ ∫·ÓfiÓ·˜ ÙË˜ ∞ÏfiÙËÙ·˜ (Law of Simplicity ). 

8.8. ∫·ÓfiÓ·˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÂÚˆÌ¤ÓÔ˘ (Law of Common Fate):∫·ÓfiÓ·˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÂÚˆÌ¤ÓÔ˘ (Law of Common Fate): ™ÙÔÈ¯Â›· Ù· ÔÔ›·
ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË Ê·›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û‡ÓÔÏÔ.

9.9. ∫·ÓfiÓ·˜ ÙË˜ ∂ÍÔÈÎÂ›ˆÛË˜ (Law of familiarity):∫·ÓfiÓ·˜ ÙË˜ ∂ÍÔÈÎÂ›ˆÛË˜ (Law of familiarity): ™ÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈÎÂ›· ÛÂ
Ì·˜ Û‡ÓÔÏ·, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì·˙›. √ Î·ÓfiÓ·˜ ·˘Ùfi˜ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Î·È ÌÂ Ù· ÔÓfiÌ·Ù·
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∂ÌÂÈÚ›· ‹ πÛÔÌÔÚÊÈÎ‹ ∞ÓÙÈÛÙÔÈ¯›· (Past Experience ‹ Isomorphic
Correspondence)

10.10. ∫·ÓfiÓ·˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÎËÓ›Ô˘/¶·Ú·ÛÎËÓ›Ô˘ (Law of Figure-ground):∫·ÓfiÓ·˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÎËÓ›Ô˘/¶·Ú·ÛÎËÓ›Ô˘ (Law of Figure-ground): Œ¯ÂÈ Ó·
Î¿ÓÂÈ ÌÂ ÙËÓ ¤ÌÊ˘ÙË Ù¿ÛË Ì·˜ Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙÂ ÛÂ ¤Ó· ÔÙÈÎfi Â‰›Ô ÙÔ
ÊfiÓÙÔ/·Ú·ÛÎ‹ÓÈÔ Î·È ÛÂ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÙÔ ÚÔÛÎ‹ÓÈÔ.

11.11. ∫·ÓfiÓ·˜ ÙË˜ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ (Law of Periodicity):∫·ÓfiÓ·˜ ÙË˜ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ (Law of Periodicity): √Ì·‰ÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙÈ-
ÎÂ›ÌÂÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÙËÙ·.

12.12. ∫·ÓfiÓ·˜ ÙÔ˘ ∂ÛÙÈ·ÎÔ‡ ™ËÌÂ›Ô˘ (Law of Focal Point):∫·ÓfiÓ·˜ ÙÔ˘ ∂ÛÙÈ·ÎÔ‡ ™ËÌÂ›Ô˘ (Law of Focal Point): ∫¿ıÂ ÔÙÈÎ‹ ·Ó·-
·Ú¿ÛÙ·ÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ÂÛÙÈ·Îfi ÛËÌÂ›Ô (ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ ‹ ÙÔ
ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰›ÓÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË).
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ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 22..55.. 

∆Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÁÓÒÛÂˆÓ - ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ - ÛÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÙÈ-
ÎÔ‡ Ù‡Ô˘. ∞ÏÏ¿ ÙÂÏÈÎ¿ fiÏË Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘ÌÂÚÈ-

ÊÔÚÈÛÙÈÎ‹. √ Î·Ù·ÚÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· Ì¿ıÂÈ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ Ô˘ ı·
ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÂ‡ÛÔ˘Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿. ∞Ó Î·È fiÏÔ˜ Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜
‰È·ÚÚËÁÓ‡ÂÈ Ù· ÈÌ¿ÙÈ¿ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË Î·Ù¿ÚÙÈÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ-
ÎÔ‡ Ù‡Ô˘ (Ô Î·Ù·ÚÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Î·È Ó· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜
ÙÈ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜Ô˘ ÙÔÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘, ‰ÔÌÒÓÙ·˜ Ô ›‰ÈÔ˜
ÙË ÁÓÒÛË), ÛÙËÓ Ú¿ÍË ˘¿Ú¯ÂÈ Ô “Ì¿ÛÙÔÚ·˜” Ô˘ Â›Ó·È Ë ·˘ıÂÓÙ›· Î·È Ë ËÁ‹ ÙË˜
ÁÓÒÛË˜ Î·È Ô Î·Ù·ÚÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ ÁÈ·Ù› Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È
·˘Ù‹, Ò˜ ı· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ  Ô ›‰ÈÔ˜ (ÌÈÌÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ “ÁÓÒÛÙË”) Î·È
ÛÂ ÙÈ ı· ÙÔÓ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ  Ë ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË Ï‡ÛË (ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÛÂ ¯ÚfiÓÔ, Î¿ÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌ›·
‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÎÏ, ¿Ú· Û˘ÌÊ¤ÚÂÈ Î·È ÙËÓ ˘ÈÔıÂÙÔ‡ÌÂ...). µÏ¤Ô˘ÌÂ ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ÙÔ ÔÏ‡
‰ËÌÔÊÈÏ¤˜ ·˘Ùfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÔÈÛıÔ‰ÚÔÌÈÎfi, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ
·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¯ÒÚÔ, fiÔ˘ Ë ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔÎ·ıÂ‰Ú›·. ¿ÏÏË
ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ·Í‡ ıÂˆÚ›·˜ Î·È Ú¿ÍË˜...

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 22..44.. 

∞ÊÔ‡ (ÚÔÊ·ÓÒ˜) ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Î·Ù¿ÚÙÈÛË, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ˘Ôı¤ÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ô
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÂÚÁ·-

ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛ‹ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔ¯ˆÚÔ‡ÌÂ ÏÔÈfiÓ ÛÙË ‰fiÌËÛË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜:

¶ÚÔÛ¤ÏÎ˘ÛË ÚÔÛÔ¯‹˜:¶ÚÔÛ¤ÏÎ˘ÛË ÚÔÛÔ¯‹˜: ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘ÌÂ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ ÙÚ·¤˙È
¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ· ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·:¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ· ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·: §¤ÌÂ “·˘Ùfi

Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÙÂ”
ÀÂÓı‡ÌÈÛË ÁÓˆÛÙÒÓ:ÀÂÓı‡ÌÈÛË ÁÓˆÛÙÒÓ: ı˘Ì›˙Ô˘ÌÂ ÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜
ÀÏÈÎfi:ÀÏÈÎfi: ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓ· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
∫·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜:∫·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜: ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ì·˜
∞Ó·˙‹ÙËÛË ·Ô‰Â›ÍÂˆÓ:∞Ó·˙‹ÙËÛË ·Ô‰Â›ÍÂˆÓ: Ù›ıÂÓÙ·È Û˘ÓÂ¯Â›˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜
∞Ó¿‰Ú·ÛË: ∞Ó¿‰Ú·ÛË: Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Î¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË Î·È ı¤ÙÂÈ Èı·Ó¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÏ·-

ÙÒÓ
∂ÎÙ›ÌËÛË Â›‰ÔÛË˜:∂ÎÙ›ÌËÛË Â›‰ÔÛË˜: ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈ‚Ú¿‚Â˘ÛË ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜, ‹ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÁÈ·

ÙÈ˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜
ªÂÙ·‚›‚·ÛË ÁÓÒÛÂˆÓ:ªÂÙ·‚›‚·ÛË ÁÓÒÛÂˆÓ: Ù›ıÂÙ·È Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Â¤ÎÙ·ÛË˜ - ¤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ

ÙÚ·¤˙È ÁÈ· Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜, ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›Â˜, Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜ ÎÏ.
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∞Ï‹ıÂÈ·, ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ÁÚ·ÌÌÔÛÎÈ·ÛÌ¤ÓÔ ÙÌ‹Ì·; (ÛÎÂÊıÂ›ÙÂ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ‰È·‚¿ÛÂÙÂ
·Ú·Î¿Ùˆ). ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ÂÚÌËÓÂ›·, Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ÙÔÌ‹ ıÂˆÚ›·˜,

Ú¿ÍË˜ Î·È ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È ÙÔ “Â‰›Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ
ÁÓÒÛÂˆÓ” ÙÔ˘ Î¿ıÂ ·ÙfiÌÔ˘.

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 22..77.. 

∏¿ÛÎËÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·Á›‰·! ªÈÏ¿ÌÂ ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, ¿Ú· ÌfiÓÔ ÛÂ
ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ ‚·ıÌfi ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Ù· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ. ∞fi ÙË ÌÈ· ¤¯Ô˘ÌÂ ‰‡Ô

ÌÔÚÊ¤˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ (Ô˘ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË, ÌÂ ÛÙfi¯Ô˘˜, ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË ÎÏ) Î·È
·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¤¯Ô˘ÌÂ ‰‡Ô ÌÔÚÊ¤˜ Ì¿ıËÛË˜ (Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ·Ï¿ Ì·ıËÛÈ·Î¿
ÂÂÈÛfi‰È· Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¿ÓÙ· ˘ÔÛ‡ÓÔÏ· ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜). ∞Ó fiÌˆ˜
ı¤ÏÔ˘ÌÂ ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ó· Î¿ÓÔ˘ÌÂ ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË, ÙfiÙÂ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙÈ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ Û·˜
ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·. 

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 22..66.. 

√È ¤ÓÓÔÈÂ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Â›Ó·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ë Â·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·, Ë ÔÏ-
Ï·Ï·ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ÛÙÔ¯ÔıÂÛ›·, ÙÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi Î·Ó¿ÏÈ Î·È Ë ÔÏÔ-

ÎÏ‹ÚˆÛË.

∏ ‚·ÛÈÎ‹ ·Ú¯ÈÎ‹ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙËÓ ¿Ù˘Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË fiÏÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ
¤ÓÓÔÈÂ˜ ·ÔÚÚÔÊÒÓÙ·È, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ·fi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ì¿ıËÛË˜ (ÛÙ·
·ÁÁÏÈÎ¿ context), ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Û˘Ì‚·›-
ÓÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ Ì·ıËÛÈ·Îfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. ∞Ó fiÌˆ˜ ıÂˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ Î¿ıÂ Ì·ıË-
ÛÈ·Îfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜, ÙfiÙÂ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Â·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·, Ë
ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi Î·Ó¿ÏÈ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·ÊÔ‡ ÏÂ›ÂÈ Ë
·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙË˜ ÚÔÌÂÏ¤ÙË˜, ÏÂ›ÂÈ Î·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ë ÛÙÔ¯ÔıÂÛ›· Î·È Ë ÔÏÔ-
ÎÏ‹ÚˆÛË. ∞Ó fiÌˆ˜ ıÂˆÚËıÂ› fiÙÈ Ë Û˘ÛÛÒÚÂ˘ÛË ÂÌÂÈÚ›·˜ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÓÂ¯‹˜ Î·È
·‰È¿ÎÔË ‰È·‰ÈÎ·Û›·, ÙfiÙÂ, ·fi ÙËÓ ÔÏ‡ Â˘ÚÂ›· ·˘Ù‹ ÔÙÈÎ‹ ÁˆÓ›· ÌÔÚÔ‡ÌÂ
Ó· Ô‡ÌÂ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÚˆÙ·Ú¯ÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ - ·˘Ùfi Ô˘ Ô
Ï·fi˜ Â‡ÛÙÔ¯· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÌÂ ÙË Ú‹ÛË fiÙÈ “Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Û¯ÔÏÂÈfi”...
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¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 22..1155..

√È ‹¯ÔÈ (audio cues) Ô˘ Î¿ÓÂÈ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙ· ·È¯Ó›‰È·,
·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ ÔÏÏ¿ ÏÔÁÈÛÌÈÎ¿) ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔ˘Ó ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ¿ ·Ó Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ Ì·˜

‹Ù·Ó ÛˆÛÙ‹. ªÔÚÔ‡ÌÂ ¤ÙÛÈ Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÔ˘ÌÂ ÙË ‰È¿‰Ú·Û‹ Ì·˜, ·ÊÔ‡ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË
Á›ÓÂÙ·È ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ¿.

√È ÌÈÎÚ¤˜ Î›ÙÚÈÓÂ˜ Ù·ÌÂÏ›ÙÛÂ˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ì·˜
‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·fi ÚÈÓ ÔÈfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘ÌÂ, ·ÔÊÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ù· Ï¿ıË...

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 22..99.. 

∂Í·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ (relevance). ∞Ó Ô ÛÎÔfi˜ Ì·˜
Â›Ó·È Ó· Î¿ÓÔ˘ÌÂ ÙÔÌ·ÙÔ¯˘Ìfi ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÙfiÙÂ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘ÌÂ

ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ·, ·Ó ı¤ÏÔ˘ÌÂ ÌÈ· ÊÚ¤ÛÎÈ· Û·Ï¿Ù·, ÙfiÙÂ ÔÈfiÙËÙ·. µÏ¤Ô˘ÌÂ ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ
Ë ÛÙÔ¯ÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ (ÂÎÊÚ·ÛÌ¤ÓË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·) Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹.

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 22..1144..

√·ıÏËÙ‹˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıÂ› Ó· Û¿ÛÂÈ ¤Ó· ÚÂÎfiÚ, Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ, Ó· “·Ù‹ÛÂÈ”
ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹.  

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 22..1133..

ªÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜! ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙË˜ “ÁÓˆ-
ÛÙÈÎ‹˜ Ì·ıËÙÂ›·˜”, ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ‰ËÏ·‰‹ ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ ‹ “Ì¿ÛÙÔÚ·”, Ô

ÔÔ›Ô˜ ı· ‰›ÓÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜, ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Î¿ÔÈÔÓ ÂÈ‰ÈÎfi Î·È ÌÈÌÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÈ˜
ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÙÔ˘.

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 22..1122..

√ÙÛÂÏÂÌÂÓÙ¤˜, Î¿ıÂ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹ÛË˜, ÙÔ ...Ï˘Û¿ÚÈ!

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 22..1111..

∞ıÏËÙÈÛÌfi˜, ÌÔ˘ÛÈÎ‹, ·È¯Ó›‰È·.
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∫¿ÓÙÂ ÙÔ ¯fiÌ˘ Û·˜ Ì¿ıËÌ·!

Θα δουλέψετε πάνω στις 9 αρχές του Gagné που παρουσιάστηκαν στην
παράγραφο 2.4.3. Το ζητούµενο είναι να βάλετε στο µυαλό σας το αγαπη-

µένο σας χόµπυ και να θελήσετε να το δοµήσετε σαν µάθηµα, έτσι ώστε να πείτε τα
µυστικά του και στους άλλους και να τους µάθετε τις βασικές αρχές και διαδικα-
σίες.

∆εν ζητείται µόνο η προσαρµογή των 9 αρχών στο θέµα σας. Πρέπει να µπο-
ρέσετε να τις θεµελιώσετε όλες (γιατί δηλαδή, αλλά και πώς εφαρµόζονται) µε την
ύλη που έχετε κάνει µέχρι τώρα και να αποδείξετε ότι µπορούν να δοµήσουν ένα
αποδοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Αν δυσκολεύεστε µε το “χόµπυ”, τότε βάλτε µια άλλη ιδέα στο µυαλό σας που
θα θέλατε να τη µοιραστείτε µε άλλους.

Συµβουλή 1: Μην βάλετε στο µυαλό σας υπάρχον µάθηµα, δεν είναι καλή ιδέα
διότι έχετε ήδη ενδείξεις (και αποδείξεις) για το πώς µπορεί να διδαχθεί και θα σας
επηρρεάσει ισχυρά. Φανταστείτε λοιπόν κάτι ξένο.

Συµβουλή 2: Ανατρέξτε και στην Άσκηση 2.4. που εκπονήσατε. Θα σας δώσει
ιδέες για να ξεκινήσετε.

Μια τέτοια εργασία θα έχει λογικά γύρω στις 2.000 λέξεις ή περίπου 4 σελίδες.
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∆ÂÏÈÎ‹ ∂ÚÁ·Û›·



∆εδοµένου ότι το πεδίο που πραγµατεύεται αυτό το κεφάλαιο είναι πεδίο αιχ-
µής και η έρευνα καλά κρατεί, δεν υπάρχουν πολλά ερευνητικά ερωτήµατα

εδώ. Όπως φαντάζεστε, τα περισσότερα έχουν ήδη ερευνηθεί και η κατεύθυνση
τώρα είναι στις λεπτοµέρειες, αλλά κυρίως στον αποδοτικό συνδυασµό των ερευ-
νητικών πορισµάτων έως τώρα. Η δουλειά όµως αυτή κάθε άλλο παρά εύκολη
είναι! Ας την αφήσουµε λοιπόν για τους έµπειρους στο χώρο...

1.Αν δεν το παρατηρήσατε ήδη, να τονίσουµε σ’ αυτό το σηµείο ότι η τεχνο-
λογική θεώρηση της εκπαίδευσης δεν φαίνεται πουθενά να έρχεται σε

επαφή µε το γνωστικισµό. Αυτό είναι κρίµα και µια µεγάλη παράλειψη, καθώς οι
δύο αυτές προσεγγίσεις είναι οι πιο ελπιδοφόρες στον εκπαιδευτικό χάρτη!
Καλείστε λοιπόν να γράψετε ιστορία: αναζητήστε πηγές που να µπορούν να θεµε-
λιώσουν µια σύγκλιση των δύο αυτών θεωριών, βρείτε τα σηµεία επαφής και δείξ-
τε το δρόµο που πρέπει να ακολουθήσει η έρευνα για να θεµελιώσει την τεχνολο-
γική θεώρηση της ΑεξΑΕ πάνω στο γνωστικισµό...

2.Ο εποικοδοµητισµός έχει πολύ περισσότερες παραλλαγές από αυτές που
παρουσιάσαµε. Μια ενδιαφέρουσα έρευνα θα ήταν η συγκριτική µελέτη

των προσεγγίσεων αυτών, που άπτονται, που διαφωνούν, ποιές είναι οι δυνάµεις
και ποιές οι αδυναµίες τους, πάντα σε σύγκριση. Σας προειδοποιούµε όµως ότι
θέλει πολύ διάβασµα...

3.Στο θέµα της παρακίνησης υπάρχει όµως ακόµα αρκετό έδαφος για έρευ-
να. Θεωρείστε όποιο εκπαιδευτικό θέµα θέλετε και µελετήστε το ως προς

τη θεωρία ARCS των τεσσάρων παραγόντων. 
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∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ∂ÚˆÙ‹Ì·Ù·

¶·Ú¿ÏÏËÏË ªÂÏ¤ÙË¶·Ú¿ÏÏËÏË ªÂÏ¤ÙË

Αν χρειαστείτε κατά τη µελέτη σας περισσότερα για τις ψυχολογικές θεωρίες, ξεκινήστε από µια

συλλογή στο: http://tip.psychology.org/theories.html

Γενικότερα πράγµατα (άνθρωποι, προγράµµατα, θεωρίες κλπ) µπορείτε να βρείτε στην Εncyclopedia

of Psychology στο http://www.psychology.org



- 130 - Μέρος 1ο: Οι Βασικές Αρχές της ΑεξΑΕ


