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                            ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

Σύμφωνα με έρευνες, που έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως, πολλοί εκπαιδευτικοί δεν 

ακολουθούν τις σύγχρονες αντιλήψεις, προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές, που 

συνδέονται με την ποιότητα του διδακτικού έργου και της μάθησης. Αυτό συμβαίνει, γιατί, 

από τη μία, οι προσωπικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το διδακτικό έργο φαίνεται 

να παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην εφαρμογή ή μη κάποιων πρακτικών διδασκαλίας και γιατί, 

από την άλλη, πολύ συχνά πρακτικές διδασκαλίας που χαρακτηρίζονται ως βέλτιστες στη 

βιβλιογραφία, φαίνεται να μη λειτουργούν μέσα στην τάξη. Ως εκ τούτου, η διερεύνηση 

και μελέτη των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την 

κατανόηση της παρούσας κατάστασης, ενώ η πειραματική εφαρμογή του φάσματος των 

πρακτικών διδασκαλίας που έχουν αναπτυχθεί και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς 

τους μπορεί να αποτελέσει τη βάση για επαγγελματική διδασκαλία, συνεισφέροντας στη 

διασφάλιση της ποιότητας του διδακτικού έργου. 

 Παρόλο που αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τη διερεύνηση των 

θεωρητικών αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και την αποτελεσματικότητα των διδακτικών 

πρακτικών μέσω παρατήρησης, στο πλαίσιο της παρούσας ερευνητικής διατριβής 

επιχειρείται αρχικά μια ενδελεχής ανάλυση στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις 

βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας που αφορούν σε όλες τις μεταβλητές του διδακτικού 

έργου, τόσο ως προς το «δέον» (αυτό που ιδανικά έπρεπε να συμβαίνει) όσο και ως προς 

το «είναι» (αυτό που πραγματικά συμβαίνει) και στη συνέχεια η πειραματική εφαρμογή 

ενός φάσματος πρακτικών διδασκαλίας που προβάλλονται ως βέλτιστες μέσα από τη 

βιβλιογραφία, προκειμένου να ελεγχθεί η πραγματική συνεισφορά τους στη μάθηση των 

μαθητών.  

 Επιπλέον, η εμπειρία μου ως εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά 

και οι αντιλήψεις, οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί που έχουν εκφραστεί, μέσα από τη 

συνεργασία μου με άλλους εκπαιδευτικούς, αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας αποτέλεσαν το κύριο έναυσμα για την ενασχόληση μου με το συγκεκριμένο 

ερευνητικό πρόβλημα, για την επιτυχή διερεύνηση του οποίου κρίθηκε αναγκαία η 

κατασκευή ενός κλειστού ερωτηματολογίου διερεύνησης των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών για το διδακτικό έργο, με σκοπό την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών 

διδασκαλίας καθώς και ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση ενός διδακτικού 

πειραματισμού με σκοπό τον έλεγχο της συνεισφοράς ενός φάσματος πρακτικών 

διδασκαλίας στην ολική μάθηση των μαθητών (προσωπική ανάπτυξη, μαθησιακά 

αποτελέσματα, ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών για το «πότε μαθαίνουν πιο 

καλά»).   
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 Η όλη πραγμάτευση του θέματος επιδιώκει να δώσει στους εκπαιδευτικούς, 

μελλοντικούς και εν ενεργεία, τα απαραίτητα θεωρητικά πλαίσια και εργαλεία, ώστε να 

μπορέσουν να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση ενός αποτελεσματικότερου 

αυτοκαθορισμού και την ανάπτυξη της δικής τους προσωπικής διδακτικής θεωρίας. Έτσι, 

στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας, προσδιορίζεται το ερευνητικό πρόβλημα και 

η σημασία του, με σαφήνεια και ακρίβεια, διατυπώνεται ο σκοπός της έρευνας, τα 

ερευνητικά ερωτήματα και οι βασικές υποθέσεις της έρευνας με την επιχειρηματολογία 

αιτιολόγησής τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο των μεταβλητών 

της έρευνας και ακολουθεί η εννοιολογική οριοθέτησή τους. Τέλος, γίνεται μια 

στοχευμένη αναφορά σε έρευνες, που σχετίζονται άμεσα με το ερευνητικό πρόβλημα, ενώ 

το κεφάλαιο κλείνει με μια αναφορά στη χρησιμότητα, τη σημαντικότητα και την 

πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας, μέσω του εντοπισμού ερευνητικών κενών 

προηγούμενων ερευνών. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στην εξέλιξη και τον 

επαναπροσδιορισμό των παραδειγμάτων της επιστημολογίας που κατευθύνουν τη 

διδακτική σκέψη και πράξη, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ιστορίας του 

ερευνητικού προβλήματος και ακολουθεί η ανάπτυξη της θεωρητικής βάσης του 

ερευνητικού προβλήματος, με την αναλυτική εξέταση τεσσάρων διαφορετικών διδακτικών 

μοντέλων, ακολουθώντας σε γενικές γραμμές τη σειρά με την οποία εμφανίστηκαν στην 

εκπαίδευση και τη διδακτική πρακτική: του συμπεριφορισμού, του εξωγενούς, του 

ενδογενούς και του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού. Κάθε διδακτικό μοντέλο αναλύεται 

σε τέσσερα επίπεδα: επιστημολογικό, διδακτικών αρχών, διδακτικού σχεδιασμού και 

διδακτικής πράξης, καθένα από τα οποία βοηθά στη σφαιρική και ολοκληρωμένη 

κατανόηση της μορφής και οργάνωσης του διδακτικού έργου, ρίχνοντας φως κάθε φορά 

σε κάποιο κρίσιμο στοιχείο της διδακτικής και μαθησιακής εμπειρίας. Στο τρίτο κεφάλαιο 

αναπτύσσεται διεξοδικά η μεθοδολογία της έρευνας, περιλαμβάνοντας τη μέθοδο έρευνας, 

τους συμμετέχοντες/δείγμα, το ερευνητικό σχέδιο, τα ερευνητικά εργαλεία και τη 

διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται 

μια συγκεντρωτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, αξιοποιώντας ως οδηγό 

τη σειρά των ερευνητικών ερωτημάτων και των βασικών υποθέσεων της έρευνας, ενώ στο 

πέμπτο κεφάλαιο λαμβάνει χώρα η συζήτηση των αποτελεσμάτων και της σημασίας τους, 

προσπαθώντας να δοθεί απάντηση στο «γιατί» των αποτελεσμάτων και να ελεγχθεί το αν 

απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα και αν επιβεβαιώνουν τις βασικές υποθέσεις της 

έρευνας, η διατύπωση συμπερασμάτων καθώς και η σύσταση προτάσεων για πιθανές 

εφαρμογές των αποτελεσμάτων, αλλά και για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η ανάγκη χρήσης βέλτιστων πρακτικών στη διδασκαλία έχει οδηγήσει τόσο τους 

εκπαιδευτικούς όσο και τους ερευνητές να αναζητήσουν πολλές διαφορετικές πρακτικές 

διδασκαλίας, που κυμαίνονται από πιο παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές σε πιο 

ενεργητικές και αλληλοεπιδρασιακές πρακτικές μάθησης. Έτσι, ο πρώτος σκοπός της 

παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για το 

διδακτικό έργο και η ανάδειξη των πρακτικών διδασκαλίας που αντιλαμβάνονται ως 

βέλτιστες. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη διερεύνηση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών επιδιώξαμε την καταγραφή των αντιλήψεών τους για τη σημασία των 

πρακτικών διδασκαλίας που η σχετική βιβλιογραφία αναδεικνύει ως βέλτιστες («δέον»), 

αλλά και τη διαπίστωση του βαθμού εφαρμογής τους στο επίπεδο της καθημερινής 

διδακτικής πρακτικής στο ελληνικό σχολείο («είναι»). Οι πρακτικές εκείνες που 

θεωρούνται τουλάχιστον αρκετά σημαντικές από τους εκπαιδευτικούς και ταυτόχρονα 

εφαρμόζονται τουλάχιστον αρκετά συχνά στη διδακτική πράξη, αναδείχθηκαν ως 

βέλτιστες, σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους. Ο δεύτερος σκοπός της παρούσας έρευνας 

ήταν ο έλεγχος της συνεισφοράς ενός φάσματος πρακτικών διδασκαλίας όσον αφορά την 

ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα, την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος και την 

ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών για το «πότε μαθαίνουν πιο καλά» καθώς και η 

σύγκριση των επιδράσεων της παραδοσιακής διδασκαλίας και ενός συνδυασμού 

παραδοσιακών και πιο ενεργητικών και αλληλοεπιδρασιακών πρακτικών διδασκαλίας στη 

μάθηση των μαθητών. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στον διδακτικό πειραματισμό 

τοποθετήθηκαν τυχαία σε δύο ίσες ομάδες, πειραματική και ελέγχου και ελέγχθηκε η 

επίδοσή τους στην αναγνωστική κατανόηση, πριν τη διδακτική παρέμβαση. Οι 

συμμετέχοντες στην πειραματική ομάδα διδάχθηκαν μέσω ενός συνδυασμού πρακτικών 

διδασκαλίας, ενώ εκείνοι στην ομάδα ελέγχου διδάχθηκαν μόνο μέσω του παραδοσιακού 

τρόπου διδασκαλίας, που στηριζόταν κυρίως στη διάλεξη. Κατά τη διάρκεια κάθε 

μαθήματος στην πειραματική ομάδα, πραγματοποιούνταν ο έλεγχος της κατανομής του 

διδακτικού χρόνου και της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και 

μαθητών, της ανάπτυξης των μαθητών, της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος και της 

ικανοποίησης των αναγκών των μαθητών «να μαθαίνουν πιο καλά». Μετά την 

ολοκλήρωση των μαθημάτων, πραγματοποιήθηκε μετά-έλεγχος της επίδοσης των 

συμμετεχόντων και των δύο ομάδων στην αναγνωστική κατανόηση. Η μεθοδολογική 

προσέγγιση που ακολουθείται είναι καθαρά ποσοτική και βασίζεται αφενός στη χρήση 

ερωτηματολογίου, για τον πρώτο σκοπό της έρευνας και αφετέρου στην εφαρμογή 

διδακτικού πειραματισμού με τη χρήση μιας ποικιλίας εργαλείων (τεστ-κριτηρίων, κλείδα 
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παρατήρησης, φύλλα έργου, δείκτες-κριτήρια, ερωτηματολόγιο) για τον δεύτερο σκοπό 

της έρευνας. Τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους της έρευνας αποκαλύπτουν την 

παρουσία μιας προσωπικής θεωρίας σχετικά με το διδακτικό έργο και τις βέλτιστες 

πρακτικές, με τους εκπαιδευτικούς να συνδυάζουν και να ενσωματώνουν στη διδασκαλία 

τους στοιχεία από όλα τα διδακτικά μοντέλα, αξιοποιώντας τις πρακτικές εκείνες που 

φαίνεται να λειτουργούν μέσα στην τάξη τους, χωρίς θεωρητικούς περιορισμούς. 

Επιπλέον, παρόλο που φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν απορρίπτουν καθόλου τις 

διδακτικές πρακτικές που εισάγει η παραδοσιακή νεωτερική όψη της διδασκαλίας, 

εμφανίζονται αρκετές ενδείξεις μεταστροφής του διδακτικού έργου σε μια, πιο συμβατή με 

τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, μετανεωτερική όψη. Αντίστοιχα, τα 

αποτελέσματα του δεύτερου μέρους της έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν 

υπάρχει μια διδακτική πρακτική που να καλύπτει όλες τις μορφές μάθησης ή τις 

μαθησιακές ανάγκες όλων των μαθητών και άρα να θεωρείται καλύτερη από κάποια άλλη. 

Αντιθέτως, υπάρχει ένα φάσμα πρακτικών διδασκαλίας, καθεμία εκ των οποίων 

συνεισφέρει σε διαφορετικό βαθμό στις διάφορες πτυχές της μάθησης και ως εκ τούτου 

αναδεικνύονται ως αποτελεσματικές, ανάλογα πάντα με τις επιδιώξεις και τους στόχους 

του μαθήματος. Τέλος, τα αποτελέσματα του διδακτικού πειραματισμού οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι η συνδυαστική χρήση μιας ποικιλίας ερευνητικά αποδεδειγμένων 

βέλτιστων διδακτικών πρακτικών είναι μια εφικτή εναλλακτική λύση έναντι της 

παραδοσιακής διδακτικής πρακτικής και αποτελεί βασικό παράγοντα για τη 

βελτιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, μέσα στο όραμα της μετανεωτερικής 

όψης του διδακτικού έργου που έχει αρχίσει να υιοθετείται παγκοσμίως, προσφέροντας 

μια ισορροπία τόσο στα πιθανά μοντέλα επικοινωνίας και εργασίας όσο και στα είδη και 

τις μορφές εμφάνισης της γνώσης που μπορούν να αναπτυχθούν.  

 

Λέξεις-κλειδιά: διδακτικό έργο, βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας, αντιλήψεις 

εκπαιδευτικών, δείκτες-κριτήρια ελέγχου ποιότητας, ανθρωποπλαστική 

αποτελεσματικότητα, ποιότητα του τελικού αποτελέσματος, ικανοποίηση των αναγκών 

των μαθητών 
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Abstract 

The need of most effective teaching practices has led both educators and researchers to 

examine multiple approaches, that vary from more traditional to more interactive teaching 

practices. Therefore, the first goal of this thesis was to examine teachers’ perceptions 

regarding the instructional process and to highlight the teaching practices that are 

perceived of as being the most effective. More specifically, it was attempted to record the 

participants’ perceptions of the importance of the teaching practices that literature 

highlights as the most effective («δέον» /«ðeon») as well as to ascertain the degree of their 

implementation in everyday practice in the Greek schools («είναι»/ «[ine]»). The teaching 

practices that are both considered important enough and are used often enough by the 

teachers are those that have been evaluated as the most effective, according to teachers’ 

perceptions. The second goal of this thesis was to examine the contribution of a spectrum 

of teaching practices on students’ learning, regarding the following dimensions: people 

shaping effectiveness, final result quality, fulfillment of the students’ needs as well as to 

compare the impact of the traditional teaching approach versus a combination of traditional 

and more interactive teaching practices, on learning. More specifically, the participants 

were randomly divided in two groups (experimental and control group) and their reading 

comprehension level was tested prior to the instructional intervention. The members of the 

experimental group were taught through a combination of teaching practices, while the 

members of the control group were taught only through the traditional approach based on 

lecture and direct instruction. Throughout each lesson of the experimental group several 

indicators were documented: the allocation of teaching time and the students’ participation 

in decision-making, students’ growth, quality of academic performance, fulfillment of 

students’ need of learning more effectively. After the experimental process was completed, 

a post-test on the reading comprehension level of all participants took place. The 

methodological approach of the aforementioned research is quantitative and it is based on a 

variety of tools: questionnaires, criterion-referenced test, observation form, worksheets, 

checklists of criteria. First part’s results reveal the presence of a personal theory regarding 

instructional process and effective teaching practices. Teachers seem to incorporate 

elements from every teaching model into their teaching by implementing those practices 

that seem to lead to better results in practice, without worrying about the theoretical 

limitations. Furthermore, even though teachers seem not to reject the traditional teaching 

approach, there are several indications of a shift to a more compatible with the demands of 

the contemporary society, postmodern approach to teaching. Respectively, the results of 

the second part of the research lead to the conclusion that there is not a sole teaching 
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practice meeting all forms of learning or/and all students’ learning needs, so that it can be 

considered more effective than others. On the contrary, there is a range of teaching 

practices, each of which contributes to a different degree to the various aspects of learning 

and therefore they are regarded as effective - always in relation to the goals and aims of 

each teaching lesson. Lastly, the results of the teaching experimentation lead to the 

conclusion that the use of a variety of research-proven effective practices, within the vision 

of a postmodern teaching approach that has already begun to be adopted worldwide, is a 

possible alternative solution against traditional teaching approach and constitutes a key 

factor for the improvement of learning, offering a balance in both communication and 

students’ work patterns and the types and forms of knowledge that can be developed.  

 

Keywords: teaching, best teaching practices, teachers’ perceptions, quality control 

indicators-citeria, people shaping effectiveness, final result quality, fulfillment of the 

participants’ needs 
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Κεφάλαιο 1ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Εισαγωγή θέτει το ερευνητικό πρόβλημα, το οποίο προσδιορίζει με σαφήνεια και 

ακρίβεια και αναπτύσσει τη σημασία του, προσδιορίζει τον σκοπό της έρευνας, διατυπώνει 

ερευνητικά ερωτήματα και τις βασικές υποθέσεις της έρευνας με την επιχειρηματολογία 

αιτιολόγησής τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο των μεταβλητών της 

έρευνας και περνά στην εννοιολογική οριοθέτησή τους. Ορίζει το διδακτικό έργο και τα 

δομικά του χαρακτηριστικά, εκλαμβάνει αυτό ως διάδραση μεταξύ εκπαιδευτικού, 

μαθητών και διδακτέας ύλης, αναφέρεται στις δύο διαστάσεις της διάδρασης, την 

επικοινωνιακή και τη λειτουργική και προσδιορίζει τη μάθηση ως αποτέλεσμα της 

συναλλαγής τους. Ακόμη, ορίζει τις βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας και την έννοια της 

ποιότητας του διδακτικού έργου. Στη συνέχεια, προχωρεί σε μια στοχευμένη αναφορά 

ερευνών, που σχετίζονται άμεσα με το ερευνητικό πρόβλημα, ενώ στο τέλος του 

κεφαλαίου τονίζεται η χρησιμότητα, η σημαντικότητα και η πρωτοτυπία της παρούσας 

έρευνας, μέσω του εντοπισμού ερευνητικών κενών προηγούμενων ερευνών. Η όλη 

πραγμάτευση αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία που θα προκύψει από την έρευνα.  

  

1.1. Ερευνητικό πρόβλημα και η σημασία του 
 
 

Μέχρι πρόσφατα οι συζητήσεις για την ποιότητα στην εκπαίδευση επικεντρώνονταν στις 

εισροές του συστήματος (διδακτικά εγχειρίδια, προσόντα εκπαιδευτικού, εκπαιδευτικός : 

μαθητής και αναλογία) δίνοντας ελάχιστη προσοχή στις εσωτερικές διαδικασίες που 

βοηθούν τους μαθητές να επιτύχουν (UNICEF, 2000∙ UNESCO, 2005·Snyder, 2007). Από 

τις αρχές της δεκαετίας του 2000 παρατηρείται στροφή του εκπαιδευτικού λόγου και των 

ερευνών στον καθορισμό και τη χρήση βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας για τη 

διασφάλιση της ποιότητας στο παραγόμενο διδακτικό έργο (Marzano, Pickering & Pollok, 

2001· Schuch, 2004· Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2007· Hattie, 2009· Haug, 2012). Η 

ποιότητα του διδακτικού έργου εντάσσεται στο «παιδαγωγικό πλαίσιο» και αποτελεί μία 

εκ των παραμέτρων που καθορίζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης, οι οποίες 

αλληλοεπηρεαζόμενες προωθούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του εκπαιδευτικού 

συστήματος (Π.Ι., 2008· Τριλιανός, 2012).  

 Η αύξηση των απαιτήσεων και των γνώσεων στον χώρο της εκπαίδευσης 

καθιστούν απαραίτητη την αξιολόγηση του διδακτικού έργου και κατ’ επέκταση την 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού (Πετούση, 2014). Στη χώρα μας, τουλάχιστον τα 

τελευταία 20 χρόνια, λείπει ένας τέτοιος μηχανισμός διασφάλισης της ποιότητας από το 

εκπαιδευτικό μας σύστημα (Ζουγανέλη, Καφετζόπουλος, Σοφού & Τσάφος, 2007), με 
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αποτέλεσμα να μη γνωρίζουμε τεκμηριωμένα, με πλήρη και ανανεούμενα ερευνητικά 

δεδομένα, αν επιτυγχάνονται οι μορφωτικοί στόχοι που έχουν τεθεί, κι αν όχι γιατί δεν 

επιτυγχάνονται και κυρίως τι παρεμβάσεις γίνονται για να επιτευχθούν (Μπαμπινιώτης, 

2009). 

 Η χρήση των βέλτιστων πρακτικών κατέχει υψηλή θέση στην ατζέντα τόσο των 

διεθνών οργανισμών (Ο.Ο.Σ.Α., Διεθνής Τράπεζα, UNESCO) όσο και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ρουσσάκης & Πασιάς, 2006∙ Πασιάς, 2015), αποτελώντας κεντρικό ζήτημα για 

τη συμβολή στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου (Βαβουράκη, Ζουγανέλη, Σοφού & 

Κούτρα, 2007·2008). Ο καλύτερος τρόπος για να βελτιώσουμε τη μάθηση είναι να 

βελτιώσουμε τη διδασκαλία, αφού ο βαθμός της ποιότητας στη μάθηση προσδιορίζεται 

σημαντικά από την ποιότητα στη διδασκαλία (Hattie, 2009· Stronge, Ward & Grant, 2011· 

Haug, 2012· Wilson & Conyers, 2012· Ζαβλανός, 2017). Οι επιδόσεις των μαθητών 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις προσεγγίσεις, τις πρακτικές και τις δραστηριότητες 

που υιοθετούνται και λαμβάνουν χώρα μέσα στην τάξη, αποτελώντας έναν από τους 

καθοριστικότερους σχολικούς παράγοντες στη συμβολή των μαθησιακών αποτελέσματων 

(Wang, Haertel & Walberg, 1993· Darling-Hammond, 2000· Marzano, 2000· OECD, 

2005· Ηayes, Mills, Christie & Lingard, 2006· Stronge, 2007· Σουτζιή & Χριστοφίδου, 

2012).  

 H καλή διδασκαλία, όμως, απαιτεί επαγγελματίες που ασκούν κρίσεις στην 

κατασκευή της εκπαίδευσης των μαθητών τους (Porter & Brophy, 1988), γι’ αυτό 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ικανότητα του εκπαιδευτικού να αξιοποιεί τις γνώσεις του 

και να ενεργοποιεί κατά περίπτωση κατάλληλες πρακτικές, να υπερβαίνει τις υπάρχουσες 

πρακτικές, να τις αναθεωρεί και να τις αξιολογεί με σκοπό να επαναπροσδιορίσει τη 

διδακτική του δράση (Tomic, 1994∙ Illeris, 2015). Γι’ αυτό, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να 

έχουν μια έστω επαρκή κατάρτιση σχετικά με τις διδακτικές πρακτικές που μπορούν να 

εφαρμόσουν (Μπίμπα, 2014), ενώ απαιτείται η ύπαρξη ευκαιριών επαγγελματικής 

ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς και συστήματα απόδοσης λόγου που εξετάζουν τις 

ευκαιρίες μάθησης που προσφέρονται (Darling-Hammond, 2004). 

 Παρά την υιοθέτηση, όμως, στις επίσημες προδιαγραφές της διδασκαλίας, βασικών 

αρχών της σύγχρονης Παιδαγωγικής και Διδακτικής, η διδακτική πράξη φαίνεται να 

παραμένει αρκετά θεωρητική, παραδοσιακή και προσκολημμένη σε πρακτικές που εν 

μέρει μόνο ανταποκρίνονται στις επίσημες προδιαγραφές (UNICEF, 2000). Όπως 

επισημαίνει ο Sternberg (1998), εκατομμύρια μαθητές αντιμετωπίζουν σήμερα ακριβώς το 

ίδιο πρόβλημα, με αποτέλεσμα να μη μαθαίνουν ή εν πάση περιπτώσει να μη φτάνουν 

ποτέ τα υψηλά επίπεδα μάθησης που δύνανται. Διδάσκονται, δηλαδή, με πρακτικές που 
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δεν ταιριάζουν με το πρότυπο των ικανοτήτων τους, αφού το μεγαλύτερο μέρος της  

διδασκαλίας που λαμβάνει χώρα στις σχολικές αίθουσες, απευθύνεται μόνο σε μαθητές, 

δυνατό σημείο των οποίων αποτελεί η μνημονική μάθηση. 

  Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, για παράδειγμα, ενώ στο νέο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και 

στα νέα Α.Π.Σ. ο διδακτικός προσανατολισμός που προτείνεται, επιβάλλει καινοτόμα 

προγράμματα και βέλτιστες πρακτικές, οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται επιφυλακτικοί 

(Π.Ι., 2008). Ίσως αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι, ουδέποτε πάρθηκαν συγκεκριμένα 

μέτρα βάσει αποτελεσμάτων, εμπεριστατωμένων μελετών και ερευνών (Boruch, Crane, 

Ellwood, κ.ά., 2003· Schuch, 2004). Όπως τονίζει ο Brookfield (2006) αναστοχαζόμενος 

την καριέρα του ως εκπαιδευτικός, πολλές από τις πρακτικές που διδάσκονται στα 

Πανεπιστήμια και στα βιβλία ως «βέλτιστες», φαίνεται να μη λειτουργούν μέσα στη 

σχολική τάξη.  

 Περιορισμένη, επίσης, χαρακτηρίζεται η προώθηση αλλαγών, που να αφορά στη 

χρήση βέλτιστων πρακτικών. Οι συχνές τροποποιήσεις σε επίπεδο δομών και διαδικασιών 

της διδακτικής πράξης, σε επίπεδο στοχοθεσίας, διδακτέας ύλης, μεθόδευσης και 

αξιολόγησης της διδασκαλίας, δεν ελέγχονται και δεν τροφοδοτούνται αποτελεσματικά, με 

συνέπεια τη διαπίστωση ελλείμματος σε πρότυπα, διαδικασίες και μηχανισμούς για την 

ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών (Βαβουράκη κ.ά., 2007· Βλάχος & Βέικου, 2008· 

Good & Brophy, 2008). Έτσι, οι βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούνται στη 

διδασκαλία είναι λιγοστές και ακαθόριστες (Zemelman, Daniels & Hyde, 2012). 

Απουσιάζει η οριοθέτηση της έννοιας της ποιότητας, με τον καθένα να επονομάζει τη μία 

ή την άλλη πρακτική διδασκαλίας ως βέλτιστη, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την 

προτίμησή του με τη χρήση όρων ποιότητας (Carnine, 2000). Αντιθέτως, η ποιότητα 

φαίνεται να προσεγγίζεται διαισθητικά, να γίνεται αντιληπτή επί τη εμφανίσει. Όμως, 

χρειάζονται πάντα συγκεκριμένα κριτήρια με βάση τα οποία θα διαπιστώνεται η παρουσία 

της (Ματθαίου, 2007β· Ko, Sammons & Bakkum, 2016).  

 Η ακαδημαϊκή γνώση αποτελεί συχνά το θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη 

των βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας (Ruthven, 2004∙ Wilson & Peterson, 2006∙ 

Κυνηγός, Γαβρίλης, Κεΐσογλου & Ψυχάρη, 2009). Πολλοί εκπαιδευτικοί δεν έχουν αφενός 

καμία παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση, αφετέρου δε θεωρούν ότι τα μαθήματα 

διδακτικής είναι αναγκαία, διότι όπως δηλώνουν μεταξύ άλλων, είτε έμαθαν τον τρόπο 

διδασκαλίας παρακολουθώντας τους δασκάλους τους είτε θεωρούν πως ο «καλός 

εκπαιδευτικός δε γίνεται, αλλά γεννιέται» (Ζαβλανός, 2017). Άλλοι εκπαιδευτικοί είτε 

εξοικειώνονται με συνήθεις διδακτικές πρακτικές που παρουσιάζουν αδυναμίες, τις οποίες 

δεν αντιλαμβάνονται είτε φέρουν αντιστάσεις στο να αποδεχθούν τις αδυναμίες τους και 
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ειδικότερα αν παραπέμπουν σε γνωστικά σχήματα και επιστημολογικές θεωρήσεις που δεν 

τις κατέχουν σε επαρκή βαθμό (Λουκέρης, Κατσαντώνη & Συρίου, 2009). Παραδείγματος 

χάριν, οι πρακτικές διδασκαλίας που προωθούν την ενεργό μάθηση έναντι της 

παθητικότητας και της απομνημόνευσης αντιπροσωπεύουν ένα νέο, δύσκολο παράδειγμα, 

που πρέπει όμως να γίνει κατανοητό και να εφαρμοστεί, αν επιθυμούμε βελτίωση των 

μαθητικών αποτελεσμάτων (UNICEF, 2000). Άλλοι πάλι εκπαιδευτικοί μπορεί να 

γνωρίζουν αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές, αλλά μπορεί να μην είναι σε θέση να 

εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην πρακτική της τάξης, λόγω έλλειψης διδακτικών 

δεξιοτήτων (Creemers, Kyriakides & Αntoniou, 2013).  

 Σε έρευνα που έγινε για την «Αξιολόγηση των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών του 

Συστήματος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του τμήματος «Ποιότητα 

της Εκπαίδευσης» του Π.Ι., σε ερώτηση που τέθηκε στους εκπαιδευτικούς σχετικά με τα 

τρία πιο δημοφιλή αντικείμενα επιμορφωτικού προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί στην 

πλειοψηφία τους επέλεξαν δύο θέματα σχετικά με το διδακτικό έργο: «συνδυασμός 

επιμόρφωσης και εφαρμογής δραστηριοτήτων στα σχολεία» και «παρακολούθηση 

διδακτικών διδασκαλιών», οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 

αναγνωρίζουν τις ελλείψεις και τις αδυναμίες τους τόσο σε επίπεδο παιδαγωγικών 

γνώσεων όσο και διδακτικών δεξιοτήτων (Π.Ι., 2008). Οι εκπαιδευτικοί, πλέον, 

αναγνωρίζουν ότι η διδασκαλία είναι ταυτόχρονα τέχνη και εφαρμοσμένη επιστήμη και 

ότι μια επικυρωμένη βάση γνώσεων, αν χρησιμοποιηθεί σωστά, θα τους ωφελήσει ως 

επαγγελματίες χωρίς να περιορίζει τη δημιουργικότητα ή τον επαγγελματισμό τους 

(Brophy, 1986). Επομένως, το να κατανοήσουμε, να ορίσουμε και να βελτιώσουμε την 

αποτελεσματικότητα των διδακτικών πρακτικών είναι καθοριστικό για την αύξηση και 

βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (DeYoung, 2015). 

 Οι βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας δρουν εποικοδομητικά, πολλαπλασιάζοντας 

τη δυνατότητα εμφάνισης της ολικής ποιότητας στη μάθηση των μαθητών. Η έρευνα πάνω 

στις βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας είναι ζωτικής σημασίας. Δεν οδηγεί σε μια βέλτιστη 

πρακτική για όλους τους σκοπούς της διδασκαλίας, αλλά σε πολλές βέλτιστες πρακτικές 

για πολλούς σκοπούς της διδασκαλίας. Είναι εμφανές, λοιπόν, ότι η αναζήτηση των 

βέλτιστων πρακτικών αποτελεί βασικό ζητούμενο της επαγγελματικής διδασκαλίας, που 

τη χρειάζονται, γιατί οι επιδόσεις των μαθητών παρουσιάζουν σοβαρό πρόβλημα (Joyce, 

Weil & Calhoun, 2009· UNESCO, 2014) και κατ΄επέκταση επείγουσα ανάγκη για 

ποιότητα στη διδασκαλία και το «πώς αυτή μπορεί να διασφαλιστεί» (Schuch, 2004· 

Ματθαίου, 2007β).  
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 Η συνεχής αναζήτηση αποτελεσματικών πρακτικών βοηθά στη δημιουργία 

ισχυρών παγκόσμιων εκπαιδευτικών συστημάτων (MacSuga-Gage, Simonsen & Briere, 

2012), αφού η σύγχρονη έρευνα για την ποιότητα του διδακτικού έργου συμβάλλει, 

προσδιορίζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται από τον εκπαιδευτικό, ο 

οποίος αποτελεί πάντα τον καθοριστικότερο παράγοντα για την αύξηση και βελτίωση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων τόσο σε γνωστικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο 

(Ματσαγγγούρας, 2003). Καθώς οι εκπαιδευτικοί επεκτείνουν το ρεπερτόριό τους και οι 

μαθητές επεκτείνουν το δικό τους ρεπερτόριο και γίνονται πιο δυνατοί μαθητές (Joyce 

κ.ά., 2009). 

 Χρειάζεται μέσα από το φάσμα των πρακτικών διδασκαλίας, που έχει αναπτυχθεί, 

να αναδείξουμε τις βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας και να τις θέσουμε σε πειραματική 

εφαρμογή, αποτυπώνοντας τους δείκτες-κριτήρια ελέγχου ποιότητας, ώστε να αποτελέσει 

τη βάση για επαγγελματική διδασκαλία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013).  

 

1.2. Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα  
 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει μέσω ερωτηματολογίου τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταξύ «του δέοντος» 

(τι πρέπει να γίνεται) και του «είναι» (τι γίνεται), για το διδακτικό έργο και να αναδείξει 

τις βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας, να θέσει αυτές σε πειραματική εφαρμογή και να 

αποτιμήσει τη συμβολή τους στη μάθηση των μαθητών με βάση τις κατευθύνσεις ελέγχου 

ποιότητας, διαμορφώνοντας δείκτες-κριτήρια. Για λόγους ερευνητικής σκοπιμότητας 

διατυπώνονται τα παρακάτω ερωτήματα:  

 

Α. Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης για το διδακτικό έργο;  

 1. Ποιος ο βαθμός εγκυρότητας της εννοιολογικής κατασκευής του 

 ερωτηματολογίου ανάδειξης των βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας και ποιος ο 

 βαθμός αξιοπιστίας του;  

 2. Ποιες από τις πρακτικές του ερωτηματολογίου ανάδειξης των βέλτιστων 

 πρακτικών διδασκαλίας αναδεικνύονται ως βέλτιστες, σύμφωνα με τις αντιλήψεις 

 των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης; 

 3. Ποιοι παράγοντες (μεταβλητές) του διδακτικού έργου αφορούν σε πρακτικές 

 διδασκαλίας που αναδεικνύονται ως βέλτιστες;  

 4. Πώς συσχετίζονται οι πρακτικές διδασκαλίας που αφορούν τους παράγοντες 

 (μεταβλητές) του διδακτικού έργου στο είναι και στο δέον;  
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 5. Πώς συσχετίζονται οι παράγοντες του ερωτηματολογίου με τα ατομικά-

 δημογραφικά  στοιχεία των ατόμων του δείγματος (φύλο, ειδικότητα, βαθμίδα, 

 σπουδές, χρόνια προϋπηρεσίας, περιοχή σχολείου, τύπος σχολείου);  
 

Β. Ποια είναι η επίδραση των βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας στη μάθηση των μαθητών 

της ΣΤ’ Δημοτικού με βάση τις κατευθύνσεις ελέγχου ποιότητας;   
 

 1.   Ποια είναι η σχολική επίδοση των μαθητών (πριν τον διδακτικό πειραματισμό); 

 2. Ποια είναι η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και 

 μαθητών και  ποια η κατανομή του διδακτικού χρόνου μεταξύ τους, κατά τη 

 διδασκαλία; (Έλεγχος μεθοδολογικών συνθηκών) 

 3. Ποια είναι η ποιότητα της παρεχόμενης διδασκαλίας;  

- Πόσο συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μαθητών, την κοινωνική, τη 

συναισθηματική, τη γνωστική; (Κατεύθυνση ελέγχου ποιότητας της 

ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας)   

- Πόσο συμβάλλουν στην εμφάνιση των μορφών των προϊόντων της 

διδασκαλίας;                 (Κατεύθυνση ελέγχου ποιότητας του τελικού 

αποτελέσματος) 

- Πόσο συμβάλλουν στην ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών «να 

μαθαίνουν  πιο καλά»; (Κατεύθυνση ελέγχου ποιότητας της 

ικανοποίησης του «πελάτη») 

 4. Ποια είναι η σχολική επίδοση των μαθητών (μετά τον διδακτικό πειραματισμό);  

 

1.3. Βασικές υποθέσεις της έρευνας 
 

Διατυπώνουμε δύο βασικές υποθέσεις έρευνας:  
 
 

 Πρώτη υπόθεση 

 
 

Υποθέτουμε ότι οι εκπαιδευτικοί θα διαφοροποιήσουν τις αντιλήψεις τους μεταξύ δέοντος 

(αυτό που ιδανικά έπρεπε να συμβαίνει) και είναι (αυτό που πραγματικά συμβαίνει) για το 

ποιες πρακτικές διδασκαλίας μπορούν να χαρακτηριστούν βέλτιστες, με βάση τις σπουδές 

τους, την ενηλικιότητά τους, το φύλο τους, την ειδικότητα, τη βαθμίδα στην οποία 

διδάσκουν, την περιοχή και τον τύπο του σχολείου τους.  

 Διότι, οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών λειτουργούν ως ερμηνευτικό σύστημα 

συμπεριφοράς, ως σύστημα διδακτικής ταυτότητας και ως σύστημα προκωδικοποίησης 

της συμπεριφοράς (Σαλβαράς, 2013α). Η έρευνα  καταδεικνύει αρκετούς παράγοντες που 

συντελούν στη διαμόρφωση, αλλά και στη διαφοροποίηση μεταξύ των εκπαιδευτικών, των 

αντιλήψεών τους για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Μεταξύ αυτών είναι το 
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φύλο των εκπαιδευτικών, το βάθος των σπουδών τους, η περιοχή του σχολείου στο οποίο 

εργάζονται, η ανάπτυξη της ενηλικιότητάς τους, η οποία επηρεάζεται από τη διδακτική 

εμπειρία και το επίπεδο των διαδικασιών σκέψης και αναστοχασμού του εκπαιδευτικού 

(Torff, 1999∙ McGhie-Richmond, Underwood & Jordan, 2007∙ Mansour, 2009∙  Shujie, 

Jian, & Hongmei, 2015). 

 
   

Δεύτερη υπόθεση 
 
 

Υποθέτουμε ότι η ανάπτυξη των μαθητών, οι μορφές εμφάνισης των προϊόντων 

διδασκαλίας, η ικανοποίηση των αναγκών τους «να μαθαίνουν» και η κατανομή της 

συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων και του διδακτικού χρόνου μπορεί να 

επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από τις βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας.  

 Διότι, τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών έδειξαν ότι η χρήση διαφορετικών 

διδακτικών πρακτικών σχετίζεται συστηματικά με την εμφάνιση διαφορετικών 

μαθησιακών αποτελεσμάτων, τόσο στη γνωστική όσο και στη συναισθηματική και 

κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών (Brophy & Good, 1986). Παλαιότερες αλλά και 

πρόσφατες έρευνες μετα-ανάλυσης των δεδομένων επιμέρους ερευνών διαπίστωσαν ότι οι 

μαθητοκεντρικές μορφές διδασκαλίας επιφέρουν υψηλότερες επιδόσεις στον 

συναισθηματικό τομέα (αυτοεκτίμηση, αγάπη στο μάθημα κτλ.) και χαμηλότερες 

επιδόσεις στον ακαδημαϊκό τομέα σε σύγκριση με τις κατευθυνόμενες μορφές 

διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2003∙ Bransford, Brown & Cocking, 2006) και ευνοούν την 

ικανοποίηση των μαθησιακών αναγκών των μαθητών και τη συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων κατά τη διδασκαλία (Slavin, 2006∙ Illeris, 2015). 
 

 Η πρώτη υπόθεση ξεχωρίζει ποιες από τις πρακτικές διδασκαλίας είναι βέλτιστες 

σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Η δεύτερη υπόθεση ελέγχει τη συμβολή 

των βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας, ύστερα από εμπειρική εφαρμογή, στην ανάπτυξη 

των μαθητών, στις μορφές εμφάνισης των προϊόντων της διδασκαλίας, στην ικανοποίησή 

τους, στη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και διαμορφώνει δείκτες-κριτήρια ελέγχου 

ποιότητας για τη χρήση τους.  
  

 

 

 

 

1.4. Θεωρητικό πλαίσιο των μεταβλητών της έρευνας 
  
 

Οι μεταβλητές που θα διερευνηθούν αφορούν το διδακτικό έργο, που προκύπτει από τη 

διάδραση του εκπαιδευτικού, των μαθητών και της διδακτέας ύλης, η οποία παρουσιάζει 

δύο διαστάσεις, μια επικοινωνιακή και μια λειτουργική, ενώ οι διαδικασίες παροχής του 

διαρθρώνονται σε τρία επίπεδα, το προδιδακτικό, το κυρίως διδακτικό και το 
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μεταδιδακτικό και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δεξιότητες του εκπαιδευτικού: να 

γνωρίζει τους μαθητές του, να χειρίζεται τη διδακτέα ύλη, να μεθοδεύει τη διδασκαλία, να 

αξιολογεί αυτή, να αντιμετωπίζει την υποεπίδοση των μαθητών και να διαχειρίζεται τη 

σχολική τάξη.  

 Το διδακτικό έργο συντελείται με πλήθος πρακτικών διδασκαλίας, που αφορούν 

τον χειρισμό των διδακτικών στόχων, του περιεχομένου, της μεθόδευσης της διδασκαλίας 

και της αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα της παροχής του διδακτικού έργου εκφράζονται 

στη μάθηση των μαθητών, με βάση τις κατευθύνσεις ελέγχου ποιότητας. Η διερεύνηση 

του διδακτικού έργου στην κυρίως διδακτική διαδικασία θα διαμορφώσει ένα σύνολο 

δεικτών-κριτηρίων ελέγχου ποιότητας για την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών 

διδασκαλίας.  

 Το θεωρητικό πλαίσιο των μεταβλητών της έρευνας απεικονίζεται στο 

σχεδιάγραμμα που ακολουθεί. 

Γράφημα 1.1. Το θεωρητικό πλαίσιο των μεταβλητών της έρευνας 
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Η σχεδιαγραμματική απεικόνιση αναδεικνύει τις μεταβλητές της έρευνας και τη σχέση 

μεταξύ τους. Η εννοιολογική οριοθέτησή τους ακολουθεί στο επόμενο υποκεφάλαιο και η 

θεωρητική βάση τους αναλύεται στο κεφάλαιο επισκόπησης της βιβλιογραφίας.  

 

1.5. Ανάλυση σημαντικών όρων της έρευνας 

Στο σημείο αυτό θα οριστούν οι έννοιες του διδακτικού έργου, των βέλτιστων πρακτικών 

διδασκαλίας και της ποιότητας του διδακτικού έργου με λεπτομέρεια και ακρίβεια, ώστε 

να αποσαφηνιστούν όλες οι διαστάσεις τους, να διαφοροποιηθούν από άλλες συναφείς 

έννοιες και να διαφανούν οι συνδέσεις μεταξύ των εννοιών, προκειμένου να οργανωθούν 

σε ένα συνεκτικό εννοιολογικό πλαίσιο, το οποίο θα αναδείξει τη σχέση των μεταβλητών 

της έρευνάς μας.  

1.5.1. Το διδακτικό έργο  

1.5.1.1. Προσεγγίσεις στην έννοια του διδακτικού έργου  
 

Το διδακτικό έργο ή αλλιώς η διδασκαλία νοείται ως ένα ενιαίο και συνεχώς εξελισσόμενο 

παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό γεγονός και όχι απλώς μια τυποποιημένη διδακτική 

διαδικασία (Χατζηδήμου, 2007). Συγκεκριμένα, ορίζεται ως μια πολυδιάστατη, συνειδητά 

συστηματική, μεθοδική διαδικασία, που καθορίζεται από σκόπιμες και 

προγραμματισμένες ενέργειες (με πρόθεση, σχέδιο, προσανατολισμένες στο αποτέλεσμα), 

ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια πολύπλοκη και πολύπλευρη κοινωνική ενέργεια (Φλουρής, 

1995∙ Ταρατόρη, 2007∙ Φρυδάκη, 2009· Φύκαρης, 2014). Δηλαδή, μια διαδικασία 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, στο πλαίσιο της οποίας ο μαθητής δεν είναι παθητικός 

δέκτης αλλά συμμετέχει ενεργά (Ξωχέλης, 2007β). 

 Όπως επισημαίνει ο Τριλιανός (2004α), το διδακτικό έργο είναι μια σύνθετη 

ενέργεια που συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά της επιστήμης, της τέχνης και της τεχνικής. 

Ως επιστήμη βασίζεται σε γενικές αρχές, θέτει στόχους που απορρέουν από τις ανάγκες 

και τις προτεραιότητες του ατόμου και της κοινωνίας, ορίζει μεθόδους για την υλοποίησή 

τους και αξιολογεί με έγκυρα και αντικειμενικά κριτήρια τα αποτελέσματα της 

προσπάθειας. Ως τέχνη εμπεριέχει τα στοιχεία της προσωπικής σύλληψης και δημιουργίας, 

και όχι ένα συγκεκριμένο σενάριο το οποίο μπορεί να ακολουθήσει κάθε εκπαιδευτικός 

(Marzano & Brown, 2009), ενώ ως τεχνική χρησιμοποιεί μεθοδολογικά σχήματα και 

στρατηγικές που έχουν καλά σχεδιασθεί και οργανωθεί. Έτσι, λοιπόν, εάν η διδασκαλία 

είναι μια διαδικασία λήψης αποφάσεων που βασίζεται στη γνώση, τις δεξιότητες και την 

τεχνική ικανότητα των εκπαιδευτικών, τότε θα πρέπει να υπάρχει μια ποικιλία μέσων για 
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την επίτευξη οποιουδήποτε εκπαιδευτικού στόχου (Οrlich, Harder, Callahan, Trevisan & 

Brown, 2010). 

 Σκοπός των ενεργειών αυτών δεν είναι μόνο η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων 

από τον διδάσκοντα στον διδασκόμενο, αλλά και η ενεργοποίηση – η ενεργός συμμετοχή 

του μαθητή στη διδακτική πράξη, η εξασφάλιση των γνωστικών προαπαιτήσεων και 

δυνατοτήτων του μαθητή για μάθηση και η ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή μέσω της 

κατάκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων με κάθε δυνατό τρόπο, που θα τον 

καταστήσουν ικανό να μαθαίνει συνεχώς, να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ανάγκες της 

ζωής και να ολοκληρωθεί ως προσωπικότητα (Gagné, 1975∙ Φλουρής, 1995∙ Κασσωτάκης 

& Φλουρής, 2013). Θα λέγαμε, δηλαδή, ότι στόχος του διδακτικού έργου είναι η 

τροποποίηση της συμπεριφοράς του μαθητευόμενου (Lohithakshan, 2002), μέσω της 

πρόκλησης και της προώθησης της διαδικασίας μάθησης και η υποστήριξη της επιθυμίας 

του μαθητή να «μαθητευτεί», να γίνει ικανός να εκτελέσει τα καθήκοντά του που οδηγούν 

στη μάθηση και να βελτιώσει αυτή του την ικανότητα (Φρυδάκη, 2009). Σύμφωνα με τον 

Colin (2006),  η διδασκαλία έχει συγκεκριμένα σαν στόχο:  

- την προώθηση της διαδικαστικής γνώσης (απόκτηση στρατηγικών μάθησης), της 

εννοιολογικής γνώσης (κατανόηση ιδεών, αρχών), δεξιοτήτων (σωματικών και 

άλλων), της μεταγνώσης (ενημέρωση για το πώς μαθαίνουν και πώς μπορούν να 

βελτιώσουν τη μάθησή τους) 

- την κοινωνικοποίηση των μαθητών 

- την ευημερία των παιδιών (σωματική, πνευματική, συναισθηματική, κοινωνική). 

 

 1.5.1.2. Οι δύο διαστάσεις του διδακτικού έργου  
 

Το σύνολο των σκόπιμων και προγραμματισμένων ενεργειών, που συνθέτουν το διδακτικό 

έργο, γίνονται με πρωτεργάτη τον εκπαιδευτικό και συνεργάτη τον μαθητή, μέσα σε κλίμα 

καλής επικοινωνίας (Gagné, 1975∙ Κασσωτάκης & Φλουρής, 2013). Και τα δύο πρόσωπα 

αρχίζουν να οικοδομούν μια σχέση, που αρθρώνεται γύρω από τον στόχο της κατάκτησης 

του περιεχομένου (Φρυδάκη, 2009). Μαθητής και εκπαιδευτικός έχουν ρόλους 

συμπληρωματικούς σε αυτή τη σχέση, με τον ρόλο του μαθητή να προσδιορίζεται κυρίως 

κατά τρόπο έμμεσο, μέσω δηλαδή του προσδιορισμού του ρόλου του εκπαιδευτικού 

(Καψάλης, 2007β). 

  Έτσι, το διδακτικό έργο ορίζεται ως διάδραση μεταξύ εκπαιδευτικού, μαθητών και 

διδακτέας ύλης (Ζαβλανός, 2017). Η σχέση που αναπτύσσεται κατά τη διδακτική 

διαδικασία μεταξύ των κύριων παραγόντων της διδασκαλίας, δηλαδή η αναλογία 

διδακτικής παρέμβασης και μαθητικής εμπλοκής καθώς και το είδος της επικοινωνίας 
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μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή, διαμορφώνουν διαφορετικές μορφές επικοινωνίας και 

εργασίας, που διακρίνονται από την πρόθεση, το σχέδιο και τον προσανατολισμό τους σε 

αποτέλεσμα (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011).  

 Ορίζοντας το διδακτικό έργο ως διάδραση μεταξύ του εκπαιδευτικού, των μαθητών 

και της διδακτέας ύλης, θα αναλύσουμε τις δύο αυτές διαστάσεις της διάδρασης, την 

επικοινωνιακή και τη λειτουργική και θα πραγματευτούμε τις δεξιότητες του 

εκπαιδευτικού από τις οποίες εν πολλοίς εξαρτώνται, με σκοπό τη μάθηση των μαθητών. 

Η ανάλυση του διδακτικού έργου απεικονίζεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 1.2. Το διδακτικό έργο 
 

α. Επικοινωνιακή διάσταση 
 
 

Ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν εκπαιδευτικός και μαθητές αποτελεί κρίσιμο 

παράγοντα για τον προσδιορισμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Englehart, 2009). 

Κατά την επικοινωνιακή διάσταση της διάδρασης, ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές, 
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χειριζόμενοι τη διδακτέα ύλη, διαμορφώνουν μορφές και τρόπους επικοινωνίας, που 

εστιάζονται στην κατανομή του διδακτικού χρόνου και στη συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων (τι θα κάνει ο καθένας, εκπαιδευτικός και μαθητές) και συμβάλλουν στην 

απόκτηση μεταγνώσης, ως παρακολούθηση, έλεγχος και έκφραση μεταγνωστικών 

εμπειριών, επιδιώκοντας την αυτονομία των μαθητών (Ευκλείδη, 2005∙ Σαλβαράς, 2013α∙ 

OECD, 2015).  

 Η επικοινωνιακή διάδραση που αναπτύσσεται μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών 

κατά τη διδασκαλία και κατ’επέκταση η κατανομή του διδακτικού χρόνου και η 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, εξαρτώνται από τη μεθόδευση της διάδρασης, που 

ποικίλει ανάλογα με τις θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας που υιοθετεί και εκφράζει ο 

εκπαιδευτικός και από το εγχείρημα διδακτικής δράσης που επιλέγει να εφαρμόσει κάθε 

φορά.  

Γράφημα 1.3. Η συμμετοχή στην κατανομή αποφάσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών 

 

Η εξασφάλιση της αυτονομίας, της επιλογής και της συμμετοχής των μαθητών στη λήψη 

αποφάσεων κατά τη διδασκαλία ενισχύει σε αυτούς ένα διαρκές κίνητρο για ενεργή 

συμμετοχή στη μάθηση, σε αντίθεση με ένα περιβάλλον ελέγχου, στο οποίο ο 

εκπαιδευτικός είναι εκείνος που κατευθύνει όλη τη δραστηριότητα και λαμβάνει όλες τις 

αποφάσεις (Mosston & Ashworth, 2008· Englehart, 2009). 

 

β. Λειτουργική διάσταση  
 
 

Κατά τη λειτουργική διάσταση της διάδρασης κατά τη διδασκαλία, ο εκπαιδευτικός και οι 

μαθητές διαμορφώνουν μορφές και τρόπους εργασίας, που αφορούν τον χειρισμό της 

διδακτέας ύλης, τη στοχοθεσία, τη μεθόδευση και την αξιολόγηση της διδασκαλίας, με 

σκοπό τη διαμόρφωση διδακτικών ενεργειών και μαθητικών δραστηριοτήτων και των 
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κατάλληλων κάθε φορά μαθησιακών συνθηκών για τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας (Minder, 2007∙ Κασσωτάκης & Φλουρής, 2013). 

 Το διδακτικό έργο εκλαμβάνεται ως μια διαδικασία λήψης αποφάσεων που 

βασίζεται στην Επιστήμη της Διδακτικής (Moston & Ashworth, 2008∙ Joyce κ.ά, 2009). 

Το διδακτικό εγχείρημα που θα υιοθετήσει ο εκπαιδευτικός και το πώς θα απαντηθούν τα 

ερωτήματα που θέτει κάθε παράμετρος της διδασκαλίας εξαρτώνται από τις θεωρίες 

μάθησης και διδασκαλίας που υιοθετεί και εκφράζει (Ματσαγγούρας, 2007α). Έτσι, η 

λειτουργική διάσταση της διάδρασης κατά τη διδασκαλία εξαρτάται από τις επιλογές του 

εκπαιδευτικού, ως συνάρτηση των αντιλήψεών του με βάση τις ανθρώπινες ικανότητες: 

της αναπαραγωγής, της εξομοίωσης, της ανακάλυψης και της παραγωγής (Σαλβαράς & 

Σαλβαρά, 2011∙ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013∙ Τσαρούχα, 2013). 

 

                           Πίνακας 1.1. Η λειτουργική διάσταση της διάδρασης κατά τη διδασκαλία 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ανθρώπινες ικανότητες: 

Αντιλήψεις 

εκπαιδευτικού για... 

Αναπαραγωγή 

(συμπεριφορισμός) 

Εξομοίωση 

(διαλεκτικός 

κονστρουκτιβισμός) 

Ανακάλυψη 

(εξωγενής 

κονστρουκτιβισμός) 

Παραγωγή 

(ενδογενής 

κονστρουκτιβισμός) 

- τον προσανατολισμό 

της σκέψης των 

μαθητών 

τι θα μάθουμε τι θα κάνει ο καθένας τι θα ερευνήσουμε πώς θα το αλλάξουμε 

- τον προγραμματισμό 

του διδακτικού έργου 

 

εκμάθηση, διατήρηση, 

διάκριση, γενίκευση 
παρατήρηση και 

μίμηση προτύπου 
επίλυση προβλήματος εισαγωγή 

μετασχηματισμών 

- την οργάνωση του 

διδακτικού έργου 

 

βαθμιαία προσέγγιση 

για εκμάθηση 

φθίνουσα 

καθοδήγηση στην 

εκμάθηση προτύπου 

διαισθητικός και 

αναλυτικός τρόπος 

σκέψης 

αντιστοίχιση ένα 

προς ένα μεταξύ 

μετασχηματισμών 

- την αναδίπλωση του 

διδακτικού έργου 

 

 

εφαρμογές με βάση 

την ομοιότητα ή την 

αναλογία για 

διατήρηση, γενίκευση 

εφαρμογές με 

αμοιβαία εργασία και 

επιλογή επιπέδου 

δυσκολίας 

δόμηση της γνώσης αναδιοργάνωση 

γνώσης 

- την εμπέδωση του 

διδακτικού έργου 

 

εξάσκηση των 

μαθητών με 

καθοδήγηση 

αναζήτηση 

εναλλακτικών τρόπων 

και εργασία με 

αυτοέλεγχο 

αναφορά 

παραδειγμάτων από 

μαθητές 

αναζήτηση 

αναλογιών 

- την ανατροφοδότηση 

του διδακτικού έργου 

 

διάκριση διαφορών 

παλιάς και νέας 

γνώσης 

εξομοίωση με το 

πρότυπο, 

ανταπόκριση σε 

ρόλους 

εξαγωγή και εφαρμογή 

γενικεύσεων 

αναστοχασμός «Πώς 

εργαστήκαμε» 

- την πιστοποίηση του 

διδακτικού έργου 

 

έλεγχος εκμάθησης, 

διατήρησης, 

διάκρισης, γενίκευσης 

της γνώσης 

εφαρμογή του 

ενεργήματος: τι θα 

κάνω, πώς, γιατί, 

κάθε πότε 

χαρτογράφηση εικόνων διαπίστωση «Τι 

άλλαξε και τι έμεινε 

το ίδιο» 
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1.5.1.3. Οι διαδικασίες παροχής του διδακτικού έργου  
 

Ως βασικές παραμέτρους της διδασκαλίας, η σύγχρονη Διδακτική θεωρεί: α) τους 

μαθητές, β) τους σκοπούς και τους στόχους της διδασκαλίας, γ) το περιεχόμενο της 

διδακτέας ύλης, δ) τη μεθόδευση της διδασκαλίας και ε) την αξιολόγηση, που βρίσκεται σε 

άμεση αλληλεξάρτηση με τα παραπάνω (Ματσαγγούρας, 2007α· Joyce, κ.ά., 2009· 

Kalantzis & Cope, 2013). Σε επίπεδο μακρο-ανάλυσης, το διδακτικό έργο θεμελιώνεται σε 

τρεις πράξεις διδασκαλίας: α) την προδιδακτική πράξη σχεδιασμού και προετοιμασίας, β) 

την κυρίως διδακτική πράξη της διεξαγωγής και γ) τη μεταδιδακτική πράξη της 

αξιολόγησης (Σαλβαράς, 1996· Ματσαγγούρας, 2007β∙ Ξωχέλης, 2007α).  Η διδακτική 

διαδικασία, όμως, δεν κινείται γραμμικά από τη διατύπωση του στόχου στην επίτευξή του, 

αλλά ακανόνιστα, πολυεπίπεδα, ανάλογα με τις εκάστοτε κοινωνικές, ατομικές και 

διατομικές ή διομαδικές απαιτήσεις και ανάγκες, που διαμορφώνουν και 

αναδιαμορφώνουν τη διδακτική διαδικασία (Φύκαρης, 2014). Σαν διαδικασία είναι τόσο 

πολύπλοκη, που περιέχει πολλά πιθανά σημεία κατάρρευσης ή λάθους, γι΄αυτό ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να διαπραγματευτεί τον δρόμο του μέσα από αυτή την 

πολυπλοκότητα, προσέχοντας κάθε σχετικό παράγοντα και στάδιο της διδασκαλίας (Porter 

& Brophy, 1988· Joyce, κ.ά., 2009). 

 Όπως επισημαίνουν και οι Jacobsen, Eggen και Kauchak (2011), οι τρεις 

διαδικασίες παροχής του διδακτικού έργου αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται, ενώ 

μέσω της κυκλικής αυτής διαδικασίας, οι εκπαιδευτικοί πασχίζουν να αυξήσουν την 

ποιότητα της διδασκαλίας τους. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Γράφημα 1.4. Η προσέγγιση των τριών φάσεων στη διδασκαλία (πηγή: Jacobsen, Eggen & 

Kauchak, 2011, σ. 87) 
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Η προδιδακτική πράξη  
 

Η προδιδακτική πράξη του σχεδιασμού και της προετοιμασίας αποτελεί θεμελιώδες στάδιο 

για μια αποτελεσματική μαθησιακή εμπειρία, αφού επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να 

εξετάσει την καλύτερη κατανομή των κατάλληλων βημάτων, προκειμένου να επιτευχθούν 

οι επιθυμητοί εκπαιδευτικοί στόχοι για τους συγκεκριμένους μαθητές μέσα στο δεδομένο 

πλαίσιο (Waring, 2004). Έτσι, στο στάδιο του σχεδιασμού και της προετοιμασίας, ο 

εκπαιδευτικός επιχειρεί να δώσει απάντηση σε ερωτήματα όπως στο «γιατί;» (σκοποί και 

στόχοι), στο «τι;» (περιεχόμενο), στο «πώς;» και στο «με τι μέσα-υλικά;» (μεθόδευση 

διδασκαλίας) και στο «τι αποτέλεσμα;» (αξιολόγηση) (Φλουρής, 1995∙ Ταρατόρη, 2007∙ 

Orlich, κ.ά, 2010). Μάλιστα, οι Saphier, Halley-Speca και Gower (2008) σκιαγραφούν το 

διδακτικό έργο μέσα από 18 σημαντικές ερωτήσεις, που αφορούν κάθε μια παράμετρο του 

διδακτικού έργου και στις οποίες πρέπει να δώσει απάντηση ο εκπαιδευτικός κατά τον 

σχεδιασμό της διδασκαλίας του, αιτιολογώντας έτσι και τη θέση τους ότι το διδακτικό 

έργο αποτελεί μια τόσο απαιτητική διδαδικασία λήψης αποφάσεων, που την κάνει την πιο 

πολύπλοκη ανθρώπινη προσπάθεια. Τα ερωτήματα αυτά είναι τα εξής:  

1. Πώς μπορώ να κάνω τους μαθητές να δώσουν προσοχή και να παραμείνουν 

συγκεντρωμένοι στην εργασία τους; 

2. Πώς μπορώ να διατηρήσω την ομαλή ροή των διδακτικών διαδικασιών και να 

ελαχιστοποιήσω το χρόνο διακοπής, τις καθυστερήσεις και τους περισπασμούς; 

3. Πώς μπορώ να εξαλείψω τις διαταραχές, ενώ οικοδομώ την υπευθυνότητα των μαθητών 

μου;  

4. Πώς μπορώ να καταστήσω τις έννοιες και τις δεξιότητες σαφείς και προσιτές στους 

μαθητές; 

5. Πώς μπορώ να σχεδιάσω μια  πιο αποτελεσματική και αποδοτική μαθησιακή εμπειρία; 

6.  Πώς εμφανίζονται τα προσωπικά μου ενδιαφέροντα σε μια δίκαιη και ισότιμη 

διδασκαλία;  

7. Τι πρέπει να ξέρω για το πρόγραμμα σπουδών; 

8. Πώς πρέπει να πλαισιώσω τους στόχους, έτσι ώστε να καθοδηγούν ακριβώς τον 

σχεδιασμό μου και τη μάθηση των μαθητών μου; 

9. Πώς μπορώ να προγραμματίσω μαθήματα που θα αφορούν και θα λαμβάνουν υπόψιν 

όλους τους μαθητές μου; 

10. Πώς μπορώ να δημιουργήσω μαθησιακές εμπειρίες που να αναπτύσσουν το μυαλό 

καθώς και το γνωστικό περιεχόμενο; 

11. Τι επιλογές έχω για να διαφοροποιήσω τις μαθησιακές εμπειρίες; 
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12. Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την αξιολόγηση για να ενημερώσω τη διδασκαλία μου 

και να βελτιώσω την απόδοση των μαθητών; 

13. Πώς μπορώ να αξιοποιήσω στο έπακρο τον χώρο και τα έπιπλα της τάξης μου; 

14. Πώς οργανώνω και ρυθμίζω τον διδακτικό χρόνο, έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν τον πιο 

παραγωγικό χρόνο μάθησης; 

15. Ποιες διαδικαστικές ρουτίνες είναι σημαντικές και πώς μπορώ να βγάλω τη μέγιστη 

απόδοση από αυτές; 

16. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με τους μαθητές ότι αυτό που κάνουμε είναι σημαντικό, 

ότι μπορούν να το κάνουν καλά και ότι δεν θα τους εγκαταλείψω κατά τη διάρκεια της 

μαθησιακής διαδικασίας; 

17. Πώς μπορώ να οικοδομήσω καλές προσωπικές σχέσεις με τους μαθητές μου και να τους 

κάνω να αισθάνονται πραγματικά πολύτιμοι; 

18. Πώς μπορώ να οικοδομήσω ένα κλίμα ένταξης, ανάληψης ρίσκων και προσωπικής 

αποτελεσματικότητας; (σ. 16-17). 
 

 Ο σχεδιασμός του διδακτικού έργου πρέπει πάντα να εστιάζει στην αλληλεπίδραση 

μεταξύ του γνωστικού αντικειμένου και των στόχων με τον μαθητή, βάζοντας τον μαθητή 

και τις ανάγκες του πάντα στο κέντρο (Οrlich, κ.ά, 2010). Ο προσεκτικός σχεδιασμός και 

η χρήση σαφώς καθορισμένων στόχων διευκολύνουν τη διδακτική διαδικασία, 

εστιάζοντας στον μαθητή και τη μάθηση, ενισχύουν τα κίνητρα των μαθητών και 

προσφέρουν τόσο οδηγίες για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τις προσδοκίες για τα 

μαθησιακά αποτελέσματα όσο και τα κατάλληλα μέσα για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων της διδασκαλίας (Arends, 2012). Έτσι, ο εκπαιδευτικός θέτει τους 

στόχους, καταστρώνει την πορεία και τη δομή της διδασκαλίας του και το πλάνο των 

δραστηριοτήτων, ενώ καθορίζει και πιθανούς τρόπους διαφοροποίησης της διδασκαλίας 

του, λαμβάνοντας υπόψη του πάντα τον ρυθμό και το επίπεδο μάθησης των μαθητών 

γενικά, αλλά και του κάθε μαθητή ειδικότερα, διασφαλίζει τα μέσα και τις πηγές, 

προσδιορίζει τι αναμένεται να κάνει ο εκπαιδευτικός και τι οι μαθητές, προσδιορίζει τα 

επίπεδα προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών, καθορίζει τα επιθυμητά μαθησιακά 

αποτελέσματα και τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογήσει τον βαθμό εμφάνισής τους 

(Proctor, Entwistle, Judge & McKenzie-Murdoch, 1995∙ Williams, 2004∙  Medwell, 2006∙ 

Ματσαγγούρας, 2007β∙ Φύκαρης, 2014). 
 

Η κυρίως διδακτική πράξη  
 

Στην κυρίως διδακτική πράξη της διεξαγωγής υλοποιείται ο σχεδιασμός σε πραγματικές 

συνθήκες διδασκαλίας, με πρωταρχική επιδίωξη να υλοποιηθούν οι σκοποί της 
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διδασκαλίας, που αφορούν άμεσα τα άτομα που συμμετέχουν στη διδακτική διαδικασία 

και έμμεσα ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκουν, μέσα από την αξιοποίηση 

κατάλληλων δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών υλικών (Ματσαγγούρας, 2007β∙ Minder, 

2007· Κασσωτάκης & Φλουρής, 2013). Το στάδιο αυτό αφορά τις ενέργειες και τους 

χειρισμούς του εκπαιδευτικού αναφορικά κυρίως με τους εξής τομείς: την οργάνωση της 

διδασκαλίας (ως μετωπική, εξατομίκευση ή ομαδοποίηση), την πορεία ή άρθρωση της 

διδασκαλίας κατά στάδια ή φάσεις, τις μορφές διδασκαλίας (μονολογική ή διαλογική)  και 

τα μέσα διδασκαλίας (παραδοσιακά ή σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα) (Ξωχέλης, 2007α). 

Μια ολοκληρωμένη διδασκαλία περιλαμβάνει ένα στάδιο προετοιμασίας των μαθητών: 

προκειμένου να ενεργοποιήσει την προσοχή των μαθητών και τα κίνητρα για μάθηση, να 

ελέγξει την ετοιμότητα των μαθητών και να τους εισάγει στο νέο μάθημα, ενεργοποιώντας 

την προϋπάρχουσα γνώση, ένα στάδιο ανάπτυξης της διδασκαλίας: όπου 

πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων 

κτλ., και χρησιμοποιούνται κατάλληλες πρακτικές, ώστε να διατηρείται η προσοχή και 

συμμετοχή των μαθητών και να αντιμετωπίζονται τυχόν δυσκολίες, καλύπτοντας τις 

μαθησιακές ανάγκες όλων των μαθητών, ένα στάδιο παγίωσης και σταθεροποίησης των 

νεο-αποκτηθείσεων γνώσεων και δεξιοτήτων: όπου συνοψίζεται η διδασκαλία και 

δημιουργούνται ευκαιρίες για συζήτηση και ένα τελικό στάδιο αξιολόγησης του βαθμού 

κατάκτησης των στόχων: όπου ο εκπαιδευτικός προσφέρει ανατροφοδότηση στους 

μαθητές σχετικά με τα μαθησιακά τους αποτελέσματα (Proctor, Entwistle, Judge & 

McKenzie-Murdoch, 1995∙ Lohithakshan, 2002∙ Saphier κ.ά., 2008). Οποιαδήποτε, όμως, 

δομή κι αν ακολουθηθεί στη διδασκαλία και όποιες μαθησιακές δραστηριότητες κι αν 

επιλεγούν, ο εκπαιδευτικός οφείλει να διασφαλίσει ότι ενεργοποιεί και διατηρεί το 

ενδιαφέρον των μαθητών. Γι΄αυτό πρέπει να υπάρχει μια ποικιλία δραστηριοτήτων και 

μορφών διδασκαλίας, ώστε να διευκολύνονται οι διαφορετικοί τύποι μάθησης (Waring, 

2004). 
 

Η μεταδιδακτική πράξη  

Κατά την τελική, μεταδιδακτική πράξη της αξιολόγησης γίνεται διακρίβωση του βαθμού 

στον οποίο η διδασκαλία πέτυχε τις επιδιώξεις της, με κριτήριο τους στόχους του 

σχεδιασμού (Σαλβαράς, 1996· Ματσαγγούρας, 2007β), μέσω της αξιολόγησης της 

επίδοσης των μαθητών, συνιστώντας όχι μόνο μέσο εκτίμησης και ανατροφοδότησης για 

τις μορφές εμφάνισης των προϊόντων διδασκαλίας, αλλά και διαδικασία ελέγχου της 

καταλληλότητας όλης της διδασκαλίας και της αποτελεσματικότητας των μέσων και των 

μεθόδων που χρησιμοποιούνται (Falchikov, 2005· Μαυρομμάτης, Ζουγανέλη, Καυκά & 
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Στεργίου, 2007· Ξωχέλης, 2007α), αποτελώντας διεθνώς μια από τις καθοριστικότερες 

παραμέτρους της σχολικής αποτελεσματικότητας και ποιότητας (Δούκας, 1999).  

 Η διαδικασία της αξιολόγησης, προκειμένου να θεωρηθεί πλήρης και ότι 

εξυπηρετεί τον παιδαγωγικό σκοπό της, οφείλει να ακολουθεί κάποια βήματα και να τηρεί 

ορισμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την 

αντικειμενικότητα της (Κωνσταντίνου, 1995· Gareis & Grant, 2015). Συγκεκριμένα, ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να καθορίζει με σαφήνεια τους υπό αξιολόγηση στόχους, να 

επιλέγει και να αναπτύσσει εργαλεία και μεθόδους που συνάδουν με αυτούς, αλλά και 

εύχρηστα συστήματα καταγραφής της ατομικής προόδου των μαθητών του και να 

ερμηνεύει και να αναλύει τις πληροφορίες σε σχέση με τους διδακτικούς στόχους. Αν οι 

διαδικασίες αξιολόγησης δείξουν ότι δεν πραγματοποιήθηκε η επιθυμητή μάθηση, 

ενδεχομένως ο εκπαιδευτικός να πρέπει να αναθεωρήσει επιλογές που έκανε σε κάποιο απ’ 

τα πρώτα στάδια του καθορισμού των στόχων και της επιλογής διδακτικών πρακτικών και 

δραστηριοτήτων  (American Federation of Teachers, National Council on Measurement in 

Education, National Education Association, 1990· Κωνσταντίνου, 2000· Κωνσταντίνου & 

Κωνσταντίνου, 2017). Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αλληλεξάρτηση πολλών 

μεταβλητών (προϋπάρχουσα γνώση, κίνητρα για μάθηση, κλίμα τάξης, χαρακτηριστικά 

εκπαιδευτικού κ.ά.), που επηρεάζουν τους στόχους αξιολόγησης, τη μάθηση και την 

επίδοση (Cizek, 1997).  

 Η Ομάδα για τη Μεταρρύθμιση της Αξιολόγησης που συστάθηκε από τη 

Βρετανική Ένωση Εκπαιδευτικής Έρευνας (Assessment Reform Group, 1999), για να 

εξασφαλίσει ότι υλοποιούνται πλήρως τα δυνητικά εκπαιδευτικά οφέλη της αξιολόγησης, 

κατέληξε στους παρακάτω πέντε βασικούς συντελεστές, η εφαρμογή των οποίων οδηγεί 

σε αποτελεσματική αξιολόγηση και βελτίωση της μάθησης: 1) παροχή αποτελεσματικής 

ανατροφοδότησης στους μαθητές, 2) ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη μάθηση,  3) 

ρύθμιση της διδασκαλίας βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, 4) αναγνώριση της 

επιρροής που ασκεί η αξιολόγηση στην αυτο-εικόνα και την παρακίνηση των μαθητών για 

μάθηση, και 5) αναγνώριση της ανάγκης των μαθητών να αυτοαξιολογούνται και να 

κατανοούν πώς μπορούν να βελτιώσουν τη μάθησή τους. 
   

1.5.1.4. Οι δεξιότητες του εκπαιδευτικού  
 

Τόσο η επικοινωνιακή διάσταση της διάδρασης, όσο και η λειτουργική, κατά τη 

διδασκαλία, εξαρτώνται από τις δεξιότητες του εκπαιδευτικού. Τις τελευταίες δεκαετίες η 

έρευνα έχει στραφεί στην αναζήτηση των χαρακτηριστικών του αποτελεσματικού 

εκπαιδευτικού, με αντιφατικά πολλές φορές αποτελέσματα, πιθανόν λόγω της 
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πολυπλοκότητας της διδακτικής πράξης. Κοινά σημεία είναι ότι η διδακτική διαδικασία 

προϋποθέτει επιστημονική, παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση (Ταρατόρη, 2007), 

ειδικές εμπειρίες και μεθοδευμένους χειρισμούς πολλών διαφορετικών τύπων γνώσης 

(Ξωχέλης, 1991·Lawson, Askell-Williams & Murray-Harvey, 2009· Jacobsen, Eggen & 

Kauchak, 2011).  

 Σύμφωνα με τον Shulman (1987) η γνωστική βάση που οφείλει να έχει ο 

εκπαιδευτικός περιλαμβάνει: γνώση του περιεχομένου, γενικές παιδαγωγικές γνώσεις, με 

ιδιαίτερη αναφορά στις γενικές αρχές και στρατηγικές διαχείρισης και οργάνωσης της 

τάξης που φαίνεται να ξεπερνούν το αντικείμενο, γνώση των προγραμμάτων σπουδών,  

παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου, γνώση των μαθητών και των χαρακτηριστικών τους, 

γνώση των εκπαιδευτικών πλαισίων, γνώση των εκπαιδευτικών στόχων, σκοπών και αξιών, 

καθώς και των φιλοσοφικών και ιστορικών βάσεων τους.  Μεταξύ αυτών των 

κατηγοριών, ο Shulman (1986) διακρίνει την παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου, διότι 

αντιπροσωπεύει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οργανώνονται, εκπροσωπούνται 

και παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας συγκεκριμένα θέματα, προβλήματα 

ή ζητήματα και προσαρμόζονται στα διαφορετικά ενδιαφέροντα και ικανότητες των 

μαθητών, ώστε να καθίσταται το θέμα και η παρουσίασή του κατανοητή σε όλους τους 

μαθητές.  Συγκεκριμένα, η παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου αφορά στη γνώση 

του εκπαιδευτικού για θέματα, όπως: ποιες είναι οι αναλογίες, τα παραδείγματα, οι οπτικές 

αναπαραστάσεις που συλλαμβάνουν με τον καλύτερο τρόπο ιδέες-κλειδιά  για την 

ακαδημαϊκή εκγύμναση∙ ποια πειράματα, μοντέλα και σχέδια αναπτύσσουν καλύτερα την 

κατανόηση των μαθητών∙ ποιες προγενέστερες παρανοήσεις συνήθως παρεμβαίνουν στην 

εκμάθηση∙ ποιες συνδέσεις πρέπει να γίνουν με τον πραγματικό κόσμο, ώστε οι μαθητές να 

κατακτήσουν το νέο ακαδημαϊκό περιεχόμενο∙ ποια υλικά είναι διαθέσιμα που αποτελούν 

ισχυρούς πόρους για τη διδασκαλία και τη μάθηση∙ πώς να σπάσει το περιεχόμενο σε έννοιες 

και υπο-έννοιες, δεξιότητες και υπο-δεξιότητες (Saphier κ.ά., 2008, σ.21). 

 O Stronge (2007) προτείνει ένα σύστημα αυτο-αξιολόγησης των δεξιοτήτων του  

εκπαιδευτικού, εστιάζοντας σε έξι πλευρές:  

α. στις προσωπικές ιδιότητες/χαρακτηριστικά: χαρακτηρίζεται από δικαιοσύνη, 

τρυφερότητα, σεβασμό κατά την αλληλεπίδραδη με τους μαθητές, ακούει ενεργά, 

αναπτύσσει μια προσωπική σχέση / ενδιαφέρον για τους μαθητές του διατηρώντας 

παράλληλα τα επαγγελματικά του όρια, αγαπά και απολαμβάνει τη διδασκαλία, επιδιώκει 

την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, αναστοχάζεται για τη βελτίωση της 

διδασκαλίας του, θετει υψηλές προσδοκίες για την προσωπική εξέλιξη των μαθητών του. 
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β. στα προαπαιτούμενα του εκπαιδευτικού: λεκτική ικανότητα, γνώση περιεχομένου, 

κατανόηση της διδασκαλίας και της μάθησης, επίπεδο σπουδών, διδακτική εμπειρία. 

γ. στον προγραμματισμό/σχεδιασμό της διδασκαλίας: επιλέγει κατάλληλους στόχους 

για το μάθημα, προετοιμάζει με προσοχή ευδιάκριτα μαθήματα ευθυγραμμισμένα με τους 

στόχους, επιλέγει μια ποικιλία δασκαλοκεντρικών και μαθητοκεντρικών πρακτικών, 

προετοιμάζει όλα τα υλικά εκ των προτέρων, οργανώνει την αλληλουχία του μαθήματος 

για αποτελεσματική παρουσίαση, ορίζει σαφή μαθησιακά αποτελέσματα ευθυγραμμισμένα 

με τους στόχους και εξηγεί τη σύνδεση στους μαθητές, ορίζει ένα ρυθμό που διατηρεί την 

ταχύτητα και συμμετοχή των μαθητών καθ 'όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

δ. στην πραγματοποίηση της διδασκαλίας: Βελτιστοποιεί τη χρήση του χρόνου 

διδασκαλίας, εναλλάσσει εκπαιδευτικές πρακτικές και δραστηριότητες που βασίζονται 

στην ερευνητική μάθηση, ώστε να εξασφαλίζει τη δέσμευση και την παροχή κινήτρων 

στους μαθητές, είναι σε θέση να προσαρμόσει τον ρυθμό διδασκαλίας ανάλογα με τις 

εκάστοτε συνθήκες, χρησιμοποιεί κατάλληλες τεχνικές ερώτησης, προκειμένου να 

στηρίξει τη μάθηση και να αυξήσει την κριτική σκέψη των μαθητών, συνδέει την 

προηγούμενη γνώση με νέες έννοιες, ελέγχει συχνά την κατανόηση χρησιμοποιώντας 

ποικιλία τεχνικών, ορίζει υψηλές προσδοκίες για μάθηση, τονίζοντας την ευθύνη και την 

υπευθυνότητα των μαθητών, δίνει σαφή παραδείγματα, διαφοροποιεί τη διδασκαλία του, 

αλλάζει το σχέδιο διδασκαλίας του, όταν απαιτείται, επαινεί τη μάθηση των μαθητών με 

θετικό και ενισχυτικό τρόπο.  

ε. στην παρακολούθηση της προόδου των μαθητών: Εξηγεί με σαφήνεια τον σκοπό των 

εργασιών που αναθέτει, παρέχει έγκαιρη ανατροφοδότηση βασισμένη σε ξεκάθαρα 

κριτήρια βαθμολόγησης για τη βελτίωση της απόδοσης των μαθητών, παρέχει ευκαιρίες 

για εκ νέου διδασκαλία ανάλογα με τις ανάγκες, γνωρίζει τα πλεονεκτήματα και τις 

ανάγκες του κάθε μαθητή με βάση τη συνεχή αξιολόγηση.  

στ. στη διαχείριση και οργάνωση της τάξης: Προετοιμάζει το σχέδιο διδασκαλίας και τα 

απαραίτητα υλικά εκ των προτέρων, εμπλέκει τους μαθητές στον καθορισμό των στόχων 

και των κανόνων της τάξης, είναι δίκαιος και συνεπής στην εφαρμογή της πειθαρχίας, 

καθορίζει μια ρουτίνα στην τάξη δημιουργώντας ένα ασφαλές και φιλόξενο μαθησιακό 

περιβάλλον, εξισορροπεί την ποικιλία και την πρόκληση στην επιλογή των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων, χρησιμοποιεί τον χώρο για να μεγιστοποιήσει τη μάθηση και να 

ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση, διατηρεί ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό μαθησιακό 

περιβάλλον. 
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 Με τη σειρά τους, οι Πασιαρδής και Πασιαρδή (2007), εστιάζοντας στην 

πραγματοποίηση της διδασκαλίας, καθορίζουν πέντε βασικές ενέργειες-κλειδιά για έναν 

αποτελεσματικό εκπαιδευτικό:  

α. σαφήνεια: παρουσιάζει καθαρά και κατανοητά το μάθημα, μέσα από μια λογική, βήμα 

προς βήμα πρεία.  

β. ποικιλία: ποικιλία στις δραστηριότητες και στα διδακτικά μέσα που χρησιμοποιεί κατά 

τη διάρκεια του μαθήματος.  

γ. προσήλωση στο έργο: εστιάζει την προσοχή του στους στόχους που θέλει να πετύχει 

σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, έχει υψηλές και ρεαλιστικές προσδοκίες για την 

επίδοση των μαθητών, προετοιμάζει και οργανώνει με κάθε λεπτομέρεια τα σχέδια 

μαθημάτων. 

δ. επικέντρωση στη μαθησιακή διαδικασία: επιδιώκει να αυξήσει τον χρόνο μάθησης 

και τον χρόνο που αφιερώνουν οι μαθητές στην εργασία τους, χρησιμοποιεί ποικιλία 

διδακτικών μέσων και παρακολουθεί συστηματικά τις εργασίες των μαθητών. 

ε. ικανοποιητικός βαθμός επιτυχίας: παρέχει ευκαιρίες στους μαθητές του να 

εφαρμόσουν αυτό που έμαθαν, απαντώντας σε ερωτήσεις ή λύνοντας προβλήματα.  

 Η διδασκαλία απαιτεί, επιπλέον, από μέρος του εκπαιδευτικού: την εκμάθηση νέων 

δεξιοτήτων, την εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων στην πράξη, μια προσεκτική και 

αναστοχαστική προσέγγιση της τρέχουσας πρακτικής του και των νέων καταστάσεων που 

εμφανίζονται, δηλαδή απαιτεί επαγγελματική δέσμευση (Proctor κ.ά., 1995· Kalantzis & 

Cope, 2013). Συγκεντρωτικά, ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός οφείλει:  

- να γνωρίζει τους μαθητές του (πώς μαθαίνουν, πώς αναπτύσσονται, πώς παρακινούνται, 

ποιο είναι το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο μεγαλώνουν, τι συμβαίνει στον κόσμο 

των παιδιών),  

- να χειρίζεται τη σχολική γνώση (τα είδη της, την οργάνωση, τις δομές διδασκαλίας και την 

ανάλυσή της),  

- να γνωρίζει ένα φάσμα εγχειρημάτων διδακτικής πράξης και πρακτικών (την επιδίωξή 

τους, τις φάσεις τους, την κατανομή των αποφάσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, τις 

μεθοδολογικές συνθήκες υλοποίησης, τα κίνητρα επίτευξης και τα κριτήρια αξιολόγησης),  

- να οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη διδασκαλία του (μοντέλα αξιολόγησης, 

λειτουργίες αξιολόγησης, μέθοδοι αξιολόγησης),  

- να χειρίζεται την υποεπίδοση των μαθητών (οργάνωση διδακτικών επανορθωτικών 

μαθημάτων),  
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- να διαχειρίζεται τη σχολική τάξη (προληπτικές και παρεμβατικές τεχνικές) (Shulman, 

1987· Dunne & Wragg, 1994· Stronge, Tucker & Hindman, 2004∙ Lingard, 2005∙ Nieto, 

2009∙ Sternberg & Williams, 2009∙ Σαλβαράς, 2013γ∙ Ζαβλανός, 2017). 
 

1.5.2. Βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας  
 

Οι πρακτικές διδασκαλίας είναι ενεργήματα διδακτικής δράσης (τι θα κάνω, πώς, γιατί, για 

ποιο σκοπό) με πρόθεση, σχέδιο, προσανατολισμένα σε αποτέλεσμα. Έχουν, δηλαδή, 

συγκεκριμένες αξίες, στόχους, λογική και προσανατολισμό στον τρόπο με τον οποίο θα 

γίνει η εκμάθηση κι αυτός ο προσανατολισμός αναπτύσσεται σ’ ένα συγκεκριμένο σύνολο 

από αποφάσεις (Saphier κ.ά., 2008). Οι πρακτικές διδασκαλίας ως μια ποικιλία 

εξελιγμένων τρόπων μάθησης, διέπονται από μια ισχυρή λογική και καλύπτουν στη 

λειτουργία τους τις τέσσερις ανθρώπινες ικανότητες: αναπαραγωγή – εξομοίωση – 

ανακάλυψη – παραγωγή (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011).  

 Σε συμφωνία οι διεθνείς οργανισμοί (Ο.Ο.Σ.Α., Διεθνής Τράπεζα, UNESCO) στα 

κείμενά τους, αποδέχονται ότι τα χαρακτηριστικά που καθιστούν βέλτιστη μια πρακτική 

διδασκαλίας είναι: α) η καινοτομία, δηλαδή μια νέα δημιουργική λύση που να συνάδει με 

ρεαλιστικές πολιτικές, β) η αποτελεσματικότητα, γ) η βιωσιμότητα, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί η διάρκεια των αποτελεσμάτων, δ) η δυνατότητα αναπαραγωγής κάτω από τις 

ίδιες συνθήκες και ε) η μεταφερσιμότητα της σε διαφορετικά γνωστικά πεδία και 

περιβάλλοντα (Λαζαρίδης, 2010). 

 Ο όρος «βέλτιστες» ή «αποτελεσματικές» ή «καλές» πρακτικές χρησιμοποιείται 

από τους ερευνητές για να δηλώσει μια δοκιμασμένη δοκιμασία, που έχει επαληθευτεί 

εμπειρικά ότι είναι αποτελεσματική έναντι των άλλων (Orlich κ.ά, 2010), όταν 

εφαρμόζεται κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις και μεθοδολογικές συνθήκες. Ένας καλός 

ορισμός θα μπορούσε να ορίσει τις «βέλτιστες πρακτικές» ως τις προσεγγίσεις εκείνες που 

«δουλεύουν» καλά κι έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογής (Μπαλούρδος & Φρονίμου, 2011).   

 Η έρευνα, αλλά και η εμπειρία έχουν δείξει ότι οι αποτελεσματικές διδακτικές 

πρακτικές είναι σκόπιμες, συστηματικές και καλά οργανωμένες ενέργειες, έχουν 

συγκεκριμένη φιλοσοφία και καθορισμένες αρχές, οφείλουν να συμβαδίζουν με τις 

τελευταίες απόψεις της ψυχολογίας της μάθησης, να συντελούν στη διαμόρφωση του 

παιδιού σε ελεύθερη και ανεξάρτητη προσωπικότητα, να προωθούν τη συμμετοχική δράση 

και συνεργατικότητα, να συνδυάζουν εξοικονόμηση του χρόνου με τη μεγιστοποίηση των 

αποτελεσμάτων και τη σημαντική μείωση της καταπόνησης των μαθητών (Τριλιανός, 

2004β). Έτσι, από τη μία παρέχουν στους εκπαιδευτικούς τη βάση για επαγγελματική 

διδασκαλία, που τη χρειάζονται, γιατί οι επιδόσεις των μαθητών παρουσιάζουν σοβαρό 
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πρόβλημα (UNESCO, 2014) και από την άλλη μεγιστοποιούν την πιθανότητα οι μαθητές 

να συμμετέχουν ενεργά, επηρεάζοντας άμεσα και θετικά τόσο την ακαδημαϊκή επιτυχία 

όσο και την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών (Πασιαρδής & 

Πασιαρδή, 2007∙ Harbour, Evanovich, Sweigart & Hughes, 2015). 

 Ο όρος «βέλτιστες πρακτικές» πρέπει να περιλαμβάνει μια σειρά από πτυχές που οι 

περισσότεροι αποδεχόμαστε και που καθιστούν τη διδασκαλία ως μαθητοκεντρική, 

βιωματική, αυθεντική, δημοκρατική, συνεργατική και προκλητική (Zemelman, Daniels & 

Hyde, 2012). Πρόκειται για πρακτικές που δίνουν ευκαιρίες για μάθηση σε όλους τους 

μαθητές, για επινόηση και εφαρμογή των ιδεών τους, για εμπλοκή στη λύση 

προβλημάτων, για εργασία σε μικρές ομάδες (Grouws & Cebulla, 2000). Έτσι, οι 

ερευνητικές και οι μετασχηματιστικές διαδικασίες και πρακτικές, όπως η 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η διαθεματική/διεπιστημονική διδασκαλία, η μέθοδος 

επίλυσης προβλήματος, η μέθοδος project βρίσκονται σε περίωπη θέση (Joyce κ.ά., 2009∙ 

Καλογρίδη & Καράμηνας, 2015). 

 Έχουν αναπτυχθεί προσπάθειες εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας, 

έχοντας ως κύριο συντελεστή την ποιότητα του παραγόμενου διδακτικού έργου, 

ανταποκρινόμενοι οι ερευνητές στις τάσεις που επικρατούν διεθνώς (Βαβουράκη κ.ά., 

2007), μόνο που οι προσπάθειες αυτές είναι λιγοστές (Σπυροπούλου κ.ά., 2007). 

Χρειάζεται να αναδειχθούν από τη διδακτική έρευνα δείκτες-κριτήρια ελέγχου ποιότητας 

σχετικά με το αν μια πρακτική διδασκαλίας θα χαρακτηρίζεται βέλτιστη, με βάση τη 

συμβολή της στη μάθηση των μαθητών.  

 Οι βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας αφορούν και τις δύο διαστάσεις της διάδρασης 

μεταξύ εκπαιδευτικού, μαθητών και διδακτέας ύλης, την επικοινωνιακή και τη 

λειτουργική. Στην επικοινωνιακή διάσταση θα αναδειχθούν ποιες είναι οι βέλτιστες 

πρακτικές διδασκαλίας, που εστιάζονται στη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητών και την κατανομή του διδακτικού χρόνου ανάμεσά τους. Στη 

λειτουργική διάσταση θα αναδειχθούν ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας, που 

εστιάζονται στην εργασία και αφορούν τον χειρισμό των διδακτικών στόχων, του 

περιεχομένου, της μεθόδευσης και της αξιολόγησης της διδασκαλίας. 
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1.5.2.1. Βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας - επικοινωνιακή διάσταση  

- Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών και κατανομής του 

διδακτικού χρόνου.  

 Η διδασκαλία σήμερα δεν ορίζεται μόνο ως επιστήμη, τέχνη και επίλυση 

προβλήματος, αλλά και ως συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Από την κατανομή του 

διδακτικού χρόνου εξαρτάται η μάθηση των μαθητών (Carroll, 1963· Slavin, 2006). 
 

1.5.2.2. Βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας - λειτουργική διάσταση  

I. Διδακτικοί στόχοι  

- Οργάνωση της διδασκαλίας με βάση τους στόχους-ικανότητες (ανάγνωση, 

χαρτογράφηση εννοιών, διάλογος, στρατηγικές μελέτης, επιλυση προβλήματος, 

δημιουργία διαλεκτικών σχέσων, πραγματοποίηση συγκλίσεων, παραγωγή κειμένου) και 

τους στόχους-δεξιότητες (του λέγειν, του πράττειν, του είναι, του γίγνεσθαι, του 

μεταφέρειν και του προσαρμόζειν). 

 Οι στόχοι-ικανότητες (μεταβλητή «δράση») και οι στόχοι-δεξιότητες (μεταβλητή 

«αντικείμενο») αφορούν τη νοητική συνιστώσα της συμπεριφοράς και η οργάνωση της 

διδασκαλίας με βάση αυτούς αποτελεί δραστηριότητα-κλειδί για την προσαρμογή της 

διδασκαλίας στις ανάγκες των μαθητών (Minder, 2007· Σαλβαράς, 2013β). 

- Συγκεκριμενοποίηση των μαθησιακών στόχων-επίδοση (μεταβλητή «προϊόν»), ώστε να 

προσδιορίζεται η δραστηριότητα των μαθητών, οι μεθοδολογικές συνθήκες υλοποίησης 

και το κριτήριο απόδοσης. 

 Στόχοι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, επιτεύξιμοι, ρεαλιστικοί και 

πραγματοποιήσιμοι σε καθορισμένα χρονικά όρια βοηθούν στην επιλογή 

αποτελεσματικότερης μεθόδου διδασκαλίας, ευκολότερη μετάδοση, ενώ διευκολύνουν και 

την αξιολόγηση τόσο των μαθητών όσο και των προγραμμάτων διδασκαλίας, με βάση το 

εάν παρατηρούνται οι εκδηλώσεις των επιθυμητών αποτελεσμάτων (Ormrod, 2011). 

- Ολοκλήρωση μαθησιακής ιεραρχίας: κατανόηση – εκμάθηση – διατήρηση – γενίκευση – 

διάκριση – προσαρμογή. 

 Η χρήση της μαθησιακής ιεραρχίας στον καθορισμό των στόχων αποτρέπει την 

υπερβολική έμφαση σε μια διάσταση της μάθησης, δίνοντας μεγαλύτερο εύρος στους 

στόχους, ενώ αποτελεί και ένα καλό μέσο για την ακολουθία της μάθησης, από την πιο 

απλή στην πιο σύνθετη,  ενισχύοντας έτσι κάθε προηγούμενη μάθηση (Orlich, κ.ά, 2010). 

- Διαφοροποίηση μαθησιακών στόχων με βάση τις μαθησιακές δυνατότητες των μαθητών.  

 Δεδομένου ότι οι μαθητές δεν έρχονται στην τάξη με το το ίδιο υπόβαθρο και  

ικανότητες, κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός μπορεί να μεταβάλλει 
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μία από τις τρεις πτυχές του εκάστοτε διδακτικού στόχου: τον χρόνο, τις μεθοδολογικές 

συνθήκες (υλικά ή μαθησιακές δραστηριότητες) ή το επίπεδο δυσκολίας της μαθησιακής 

δραστηριότητας, διαφοροποιώντας τον μαθησιακό στόχο ανάλογα με τις ανάγκες του 

εκάστοτε μαθητή του (Arends, 2012). 

 

II. Περιεχόμενο της σχολικής γνώσης 

- Μετατροπή της διδακτέας ύλης σε στόχους – δεξιότητες: του λέγειν «ξέρω τι...»– του 

πράττειν «ξέρω πώς...» – του είναι «επιθυμώ να...» – του γίγνεσθαι «ξέρω γιατί...» – του 

μεταφέρειν «ξέρω κάθε πότε...» - του προσαρμόζειν «ξέρω πώς αλλιώς...». 

 Οι στόχοι- δεξιότητες αποτελούν προϊόν ανάλυσης της διδακτέας ύλης, ανάλογα με 

το είδος γνώσης που επιδιώκεται κάθε φορά (δηλωτική, διαδικαστική, γενετική, 

υποθετική, αναστοχαστική γνώση) (Σαλβαράς, 2013α). Η μετατροπή της διδακτέας ύλης 

σε στόχους-δεξιότητες προσανατολίζει τη γενική δράση του εκπαιδευτικού, διατηρώντας 

ταυτόχρονα την πρωτοβουλία του για τον καθορισμό των ενδιάμεσων στόχων (Minder, 

2007). 

- Αναπαράσταση περιεχομένου: αισθητηριακή – τοπογραφική - λεκτική – σχηματική – 

συμβολική – μεταγνωστική.  

 Οι πολλαπλοί τρόποι αναπαράστασης του περιεχομένου αυξάνουν την εκμάθηση, 

διασφαλίζουν τη γενίκευση και τη μεταφορά της μάθησης και την ανάπτυξη ρεαλιστικών, 

ευέλικτων και χρήσιμων νοητικών αναπαραστάσεων της γνώσης (Sternberg & Williams, 

2009), επιτρέπουν βαθύτερη και πλουσιότερη κατανόηση των γεγονότων, των εννοιών, 

των διαδικασιών και των αρχών (Honebein, 1996· Eggen & Kauchack, 2010), ενώ 

ταυτόχρονα αυτές οι διαφορετικές αναπαραστάσεις παρέχουν στους μαθητές διάφορες 

διαδρομές, από τις οποίες μπορούν να ανακτήσουν τη γνώση και την ικανότητα να 

αναπτύξουν πιο σύνθετα σχήματα σχετικά με την εμπειρία (Doolittle, 1999). 

- Ανάλυση έργου με βάση τα εγχειρήματα διδακτικής δράσης (ερευνητικό, αλγοριθμικό, 

μετασχηματικό, επεξεργαστικό, μεταδοτικό, δεκτικό-μιμητικό, μεταγνωστικό). 

 Μέσω αυτής της διαδικασίας ο εκπαιδευτικός προσδιορίζει την προϋπάρχουσα 

γνώση των μαθητών και καθορίζει ποιες γνώσεις και διαδικασίες πρέπει να συμπεριλάβει 

στη διδασκαλία του, προκειμένου να βοηθήσει τον μαθητή να κατακτήσει τους στόχους, 

απλοποιώντας ή συστηματοποιώντας τα στοιχεία που πρέπει να μαθευτούν και  

μετατρέποντάς τα σε διαδικασία (Bednar, Cunningham, Duffy & Perry, 1992· Morrison, 

Ross, Kemp & Kalman, 2013).  



26 
 

- Αναπλαισίωση του περιεχομένου μέσω των διαδικασιών της ταξινόμησης (οργάνωση 

του περιεχομένου), της τυπικότητας (γλωσσική διατύπωση περιεχομένου) και της 

περιχαράκωσης (όρια ανάμεσα στους κλάδους των μαθημάτων). 

 Προκρίνονται πρακτικές που ευννοούν τη δημιουργία εμπλουτισμένων 

περιβαλλόντων μάθησης, όπως: η αποφυγή της υπεραπλούστευσης/ απλοποίησης της 

οργάνωσης και παρουσίασης του περιεχομένου, η επιλογή περιεχόμενου σχετικού με την 

τρέχουσα κατάσταση, την κατανόηση και τους στόχους των μαθητών, η σύμπραξη των 

κλάδων των μαθημάτων, η έμφαση σε μεγάλες έννοιες/κεντρικές ιδέες και ενοποιητικά 

θέματα σχετικά με όλους τους μαθητές, αναπτύσσοντας τις στο κατάλληλο εύρος και 

βάθος και ξεκινώντας από το όλο προς τα μέρη κ.ά. (Harris & Alexander, 1998·Doolittle, 

1999· Applefield, κ.ά., 2001· Driscoll, 2005). 
 

III. Μεθόδευση της διδασκαλίας 

 Οι βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας εστιάζονται στα εγχειρήματα διδακτικής 

δράσης και στους τύπους σκαλωσιάς για την υποστήριξη της μάθησης των μαθητών.  
 

-  Εγχειρήματα διδακτικής δράσης 

• Το ερευνητικό (κατάσταση προβληματισμού και προσδιορισμός του προβλήματος 

– Διατύπωση εικασιών, προβλέψεων ή επιλογή εκδοχών, καταφυγή στις πηγές 

μάθησης για έλεγχο – Εξαγωγή γενίκευσης) 

• Το αλγοριθμικό (Προβολή σημαντικών ερεθισμάτων – Βαθμιαία προσέγγιση – 

Εξάσκηση – Έλεγχος με τη χρήση διασπαστών) 

• Το μετασχηματικό (Επαναφορά προηγούμενων γνώσεων - Εισαγωγή 

μετασχηματισμών – Αναδόμηση – Έλεγχος γνωστικής υπέρβασης) 

• Το επεξεργαστικό (Προσδιορισμός δραστηριότητας – Πρόσληψη και 

ανακύκλωση πληροφοριών – Μετατροπή των πληροφοριών σε γνώσεις: έννοιες, 

κρίσεις, συλλογισμό, γνωστική δομή, στρατηγική μάθησης – Αναφορά στη 

διαδικασία) 

• Το μεταδοτικό (Προκαταβολικός οργανωτής – Προσαρμοσμένη αφήγηση – 

Γνωστική οργάνωση – Επαλήθευση συγκράτησης) 

• Το δεκτικό-μιμητικό (Μαθησιακό συμβόλαιο – Προτυποποίηση – Φθίνουσα 

καθοδήγηση – Εργασία με αυτοέλεγχο) 

• Το μεταγνωστικό (Προκαταρκτική αξιολόγηση (τι ξέρουμε) – Διαμορφωτική 

αξιολόγηση (τι μάθαμε,πώς το μάθαμε) – Παιδευτική αξιολόγηση (τι λάθη κάναμε 

και πώς τα διορθώσαμε) – Αποδεικτική αξιολόγηση (πόσο καλά μάθαμε) – 

Διαγνωστική αξιολόγηση (τι δεν μάθαμε καλά) – Προγνωστική αξιολόγηση (αυτό 
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που μάθαμε πού θα μας χρησιμεύσει) – Μεταγνωστική αξιολόγηση (Αναφορά στα 

προηγούμενα). 
 

 

 

- Τύπος σκαλωσιάς  

Τα εγχειρήματα διδακτικής δράσης τελούνται με την υποστήριξη των τύπων σκαλωσιάς. 

Οι τύποι σκαλωσιάς είναι επιμέρους βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας, που αντλούν 

θεωρητική στήριξη από τα μοντέλα και τις στρατηγικές διδασκαλίας (Καλογρίδη & 

Καραμηνάς, 2015) και συμβάλλουν στο διδακτικό γίγνεσθαι. Η εμπειρική επιβεβαιώσή 

τους είναι το ζητούμενο της έρευνάς μας.  

 Η παροχή σκαλωσιάς αναφέρεται σε μια ποικιλία τρόπων με τους οποίους 

μπορούμε να βοήθησουμε τους μαθητές να επιτύχουν πράγματα τα οποία δεν είναι ακόμα 

έτοιμοι να κάνουν από μόνοι τους και να αποκτήσουν όλο και μεγαλύτερο μεταγνωστικό 

έλεγχο (Joyce, κ.ά., 2009). Αποτελεί μια «προσωρινή υποστήριξη» της μάθησης, όχι μόνο 

μέσω της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού και μαθητών, αλλά και μέσω εργαλείων, 

τεχνουργημάτων, πηγών και περιβαλλόντων (Puntambekar & Hubscher, 2005), 

παρέχοντας επιλεκτική βοήθεια, με την οποία οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν το 

επόμενο επίπεδο κατανόησης και γνώσης και να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν σε 

ανάλογες καταστάσεις. Η παροχή σκαλωσιάς, ως εκ τούτου, είναι ένα δυναμικό στοιχείο 

της διδασκαλίας και της μάθησης κι όχι ένα στατικό ή μόνιμο χαρακτηριστικό (Slavin, 

2006· Woolfolk, 2007· Gredler, 2009).  

 Η «σκαλωσιά» ορίστηκε από τους Wood, Bruner και Ross (1976) ως «ο έλεγχος 

από τον ενήλικα των στοιχείων της εργασίας που είναι ουσιαστικά πέρα από την ικανότητα 

του μαθητή, επιτρέποντάς του έτσι να επικεντρωθεί και να ολοκληρώσει μόνο εκείνα τα 

στοιχεία που βρίσκονται εντός του εύρους των ικανοτήτων του» (σ. 90). Καθώς ο 

εκπαιδευτικός ή το πιο έμπειρο άτομο δημιουργεί μια υποστηρικτική δομή που μπορεί να 

ενεργοποιήσει και να διατηρήσει το ενδιαφέρον, οι μαθητές συμμετέχουν. Καθώς οι 

μαθητές αποκτούν σταδιακά τον έλεγχο της εργασίας, αναλαμβάνουν περισσότερη 

ευθύνη. Όταν συμβαίνει η ανάληψη ευθύνης και ελέγχου, ο εκπαιδευτικός αφαιρεί τη 

σκαλωσιά (Wood, κ.ά., 1976). Η έννοια της σκαλωσιάς έχει συνδεθεί με το έργο του 

σοβιετικού ψυχολόγου Lev Vygotsky, θεωρώντας ότι η καλά εκτελεσμένη σκαλωσιά 

κινείται στη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης των μαθητών, δίνοντας τη δυνατότητα στον 

μαθητή να γεφυρώσει το κενό μεταξύ του πραγματικού και του δυναμικού επιπέδου 

ανάπτυξής του (Vygotsky, 1978). 

 Η παροχή σκαλωσιάς, λοιπόν, ως «υποστηριζόμενη μάθηση» αναγνωρίζεται ως μια 

ενεργή, αμοιβαία και προσαρμοστική διαδικασία φθίνουσας καθοδήγησης, ενίσχυσης και 

υποστήριξης της μάθησης του μαθητή, ώστε ο μαθητής να αναλαμβάνει όλο και 
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περισσότερο την ευθύνη και ο εκπαιδευτικός βαθμιαία να περνάει όλο και περισσότερο 

στο παρασκήνιο (βλ. 2.2.2.3. Το μοντέλο διδασκαλίας του διαλεκτικού 

κονστρουκτιβισμού, σ. 196-198). Ως εκ τούτου, οι προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη 

παροχή σκαλωσιάς είναι: i) η αμοιβαία κατανόηση ενός κοινού στόχου, που παρέχει 

κίνητρα στους μαθητές να συμμετάσχουν στην εργασία και να μην την αντιμετωπίζουν ως 

απλή υπακοή στο αίτημα του εκπαιδευτικού, ii) η συνεχής διάγνωση του τρέχοντος 

επιπέδου κατανόησης του μαθητή, η οποία οδηγεί σε μια προσεκτική διαδικασία 

υποστήριξης, iii) η διαβαθμισμένη υποστήριξη διαφορετικών τύπων, με βάση τις 

μεταβαλλόμενες γνώσεις και δεξιότητες του μαθητή και τα διαφορετικά επίπεδα μάθησης 

των μαθητών, και  iv) η σταδιακή απομάκρυνση της υποστήριξης, έτσι ώστε ο μαθητής να 

έχει πλέον τον έλεγχο και να μπορεί να λειτουργεί μόνος του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη 

της μάθησής του (Puntambekar & Hubscher, 2005). 

 Ωστόσο, στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, στο μοντέλο διδασκαλίας του 

συμπεριφορισμού γίνεται α-θεωρητική χρήση της έννοιας της σκαλωσιάς, παραβλέποντας 

τα βασικά χαρακτηριστικά και τις θεωρητικές ρίζες του εννοιολογικού της προσδιορισμού. 

Στο μοντέλο διδασκαλίας του συμπεριφορισμού, η έννοια της σκαλωσιάς χρησιμοποιείται 

για να περιγράψει διάφορες μορφές υποστήριξης από τον εκπαιδευτικό, κατάλληλες για 

εργασία εργοταξιακού τύπου·  σχεδιασμένες  δηλαδή, ώστε ο εκπαιδευτικός να είναι σε 

θέση να ελέγχει και να καθοδηγεί τις μαθητικές δραστηριότητες, παρέχοντας 

τυποποιημένη βοήθεια, στατική και μη προσαρμοστική στις γνώσεις και δεξιότητες των 

μαθητών, με στόχο την πρακτική μεμονωμένων δεξιοτήτων που οδηγούν στην κυριαρχία 

(βλ. 2.2.1. Το μοντέλο διδασκαλίας του Συμπεριφορισμού, σ. 94-104). 
  

  Οι πιο προβεβλημένοι από τη θεωρία και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας τύποι 

σκαλωσιάς είναι:  

- η προβολή σημαντικών ερεθισμάτων στον πίνακα Πηγάζουν από τη 

θεωρία και τη 

μεθοδολογία 

διδασκαλίας του 

συμπεριφορισμού 

- η προσθετική διάταξη των μικρών βημάτων 

- η χρήση διασπαστών 

- το μακροπρόθεσμο ξεπέρασμα των δυσκολιών 

- η λογική των συνδιδασκομένων τάξεων 

κτλ. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

    

 

 

 
 

 
 

 
 

 

- η κατάσταση προβληματισμού και ο 

προσδιορισμός του προβλήματος 

 

Πηγάζουν από τη 

θεωρία και τη 

μεθοδολογία 

διδασκαλίας του 

εξωγενούς 

κονστρουκτιβισμού. 

- η διατύπωση υποθέσων ή χρήση εκδοχών 

- ο προκαταβολικός οργανωτής 

- παραδείγματα και μη παραδείγματα 

- η χαρτογράφηση εννοιών 

- η χρήση αναλογιών 

κτλ. 
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π.χ. Προβολή σημαντικών ερεθισμάτων 

Σενάριο: Ο εκπαιδευτικός ανασκοπεί το προηγούμενο μάθημα (τι μάθαμε) και 

δηλώνει τον μαθησιακό στόχο (τι θα μάθουμε). Αμέσως μετά απομονώνει και 

προβάλλει στον πίνακα τα σημαντικά ερεθίσματα του νέου μαθήματος, 

εφαρμόζοντας τον «Νόμο επιλογής για τη μάθηση» του Thorndike (1935) και 

ρωτά τους μαθητές, αν επιθυμούν να μάθουν. Η προβολή των σημαντικών 

ερεθισμάτων του νέου μαθήματος στον πίνακα συγκεντρώνει την προσοχή και 

την αντίληψη των μαθητών που δρουν επιλεκτικά (Slavin, 2006∙ Σαλβαράς, 

2011). 
 

IV. Αξιολόγηση της διδασκαλίας και της επίδοσης του μαθητή 

Οι βασικές παράμετροι που καθορίζουν το περιεχόμενο και τον προσανατολισμό της 

αξιολόγησης της διδασκαλίας και της επίδοσης του μαθητή είναι οι λειτουργίες της 

αξιολόγησης, τα μοντέλα αξιολόγησης, οι μέθοδοι και οι μορφές αξιολόγησης.  
 

 

- Χρήση των στόχων-επίδοσης 
 

Η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης, που καθορίζεται ως το τελευταίο στάδιο μιας 

συστηματικής, οργανωμένης και ολοκληρωμένης διαδικασίας, στην οποία προηγείται ο 

σχεδιασμός-προγραμματισμός και η υλοποίηση-εφαρμογή του (Κωνσταντίνου, 2000), 

χρησιμοποιεί τους στόχους-επίδοση, που αποτελούν έκφραση των στόχων-δεξιοτήτων 

μέσω της ενεργοποίησης των στόχων-ικανοτήτων, και ελέγχει τη μορφή εμφάνισης των 

προϊόντων διδασκαλίας (αναπαραγωγή, αναγνώριση, κατανόηση, ανάλυση, εφαρμογή, 

παραγωγή) (Σαλβαράς, 2013β).  
  

- Λειτουργίες αξιολόγησης   

Η αξιολόγηση ρυθμίζει το διδακτικό γίγνεσθαι και την πορεία της μάθησης των μαθητών 

κατά τη διδασκαλία (Dochy & McDowell, 1997), μέσω των λειτουργιών της, οι οποίες 

- η επαναφορά προηγούμενων γνώσεων  

Πηγάζουν από τη 

θεωρία και τη 

μεθοδολογία  

διδασκαλίας του 

ενδογενούς 

κονστρουκτιβισμού  

- η αναγνώριση και η διευθέτηση των λαθών 

- η δημιουργία αντιφάσεων 

- η αντιστοίχιση ένα προς ένα μεταξύ 

μετασχηματισμών 

- τα ερωτήματα μεταγνωστικής αξιολόγησης 

κτλ. 

- το μαθησιακό συμβόλαιο Πηγάζουν από τη 

θεωρία και τη 

μεθοδολογία 

διδασκαλίας του 

διαλεκτικού 

κονστρουκτιβισμού 

- η προτυποποίηση του ενεργήματος  

- ο φωναχτός και σιωπηρός λόγος 

- τα ερωτήματα αυτορρυθμιζόμενης μάθησης 

- η κάρτα κριτηρίων 

κτλ. 
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βαίνουν παράλληλα με τη διδασκαλία, εξορθολογίζοντας τη διαδικασία (Woolfolk, 2007· 

Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009):  

 • προκαταρκτική αξιολόγηση: Eφαρμόζεται με την είσοδο στη διδασκαλία, με στόχο 

να εκτιμηθεί το μαθησιακό επίπεδο, το μαθησιακό προφίλ και οι ικανότητες των 

μαθητών («τι ξέραμε») από τα προηγούμενα μαθήματα, προκειμένου να 

σταθμιστούν οι ατομικές ανάγκες τους και να αποφευχθεί η ανισότητα στην 

αφετηρία της διδασκαλίας (Phye, 1997α· Dochy, 2001β· Κασσωτάκης, 2003· 

Σαλβαράς, 2013γ· Tomlinson & Moon, 2013).  

 • διαμορφωτική αξιολόγηση: Αποτελεί τμήμα της διαδικασίας μάθησης, γι΄αυτό 

εμφανίζεται καθόλη τη διάρκεια του διδακτικού προγράμματος και αφορά το 

ερώτημα «Πώς μαθαίνουμε» (Dochy, 2001β· Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009). Eίναι 

μια συστηματική διαδικασία, και όχι αποσπασματική ή στιγμιαία, που αποσκοπεί 

στη συλλογή, ερμηνεία και αξιοποίηση των πληροφοριών που εξάγονται, με σκοπό 

τη βελτίωση και τελειοποίηση του διδακτικού σχεδιασμού και την υποβοήθηση των 

μαθητών να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να προσαρμοστούν στον ρυθμό 

μάθησης, γι’ αυτό επιβάλλει τη συμμετοχή των μαθητών (Rayment, 2006· 

Oosterhof, 2003· Tomlinson & Moon, 2013· Κωνσταντίνου & Κωνσταντίνου, 

2017). Η ανατροφοδοτική λειτουργία της, προωθεί τη διαδραστική διδασκαλία και 

μάθηση (Jacobsen, Eggen & Kauchak, 2011) και αυξάνει την ικανότητα του 

μαθητή να ελέγχει το επίπεδο κατανόησής του και να αντιλαμβάνεται τις 

διαδικασίες που ακολουθεί προκειμένου να μάθει (Cizek, 1997· Yorke, 2003). 

 • παιδευτική αξιολόγηση: Εκλαμβάνεται ως μηχανισμός μεταγνώσης και 

μετασχηματίζουσας μάθησης («Τι λάθη κάναμε, πώς τα αναγνωρίσαμε και τα 

διορθώσαμε»), διότι οι μαθητές καλούνται να συνειδητοποιήσουν το ενέργημα 

σκέψης και δράσης, να ελέγξουν την εφαρμογή του, να συνειδητοποιήσουν τον 

ελλιπή ή λαθεμένο μετασχηματισμό των προηγούμενων γνώσεων, να αναδομήσουν 

αυτές και να εκφράσουν μεταγνωστικές εμπειρίες (Σαλβαράς, 2013β). 

 • διαγνωστική αξιολόγηση: Eφαρμόζεται για την εξακρίβωση της μαθησιακής 

υστέρησης των μαθητών («τι δεν μάθαμε καλά»), με βάση τη μαθησιακή ιεραρχία 

(Σαλβαράς, 2013γ), και τα πιθανά αίτια λάθους, με σκοπό τη διόρθωση ή την 

αναδόμηση της γνώσης, γεγονός που προϋποθέτει την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για την εφαρμογή εξατομικευμένης 

ανατροφοδότησης και διδασκαλίας ((Dochy & McDowell, 1997· Dochy, 2001β· 

Μανωλάκος, 2010).  
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• αποδεικτική αξιολόγηση: Eφαρμόζεται στο τέλος της διδασκαλίας, όταν έχουν 

διδαχθεί όλοι οι επιδιωκόμενοι στόχοι (Τomlinson & Moon, 2013) και αφορά στην 

αξιολόγηση του τελικού μαθησιακού αποτελέσματος και την εκτίμηση της 

επίδοσης, με βάση τους διδακτικούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος 

σπουδών («Πόσο καλά μάθαμε»), με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων 

για τη φύση και τον βαθμό κατάκτησης των μαθησιακών στόχων (Δούκας, 1999· 

Harlen, 2005· Gareis & Grant, 2015). Παραδοσιακά στηρίζεται στις δοκιμασίες των 

εξετάσεων, γραπτών ή προφορικών, οι οποίες γίνονται βάσει προκαθορισμένων 

κριτηρίων (Falchikov, 2005). 

 • προγνωστική αξιολόγηση: Eφαρμόζεται στο τέλος της διδασκαλίας με τους 

μαθητές να προσδιορίζουν αυτό που μαθαίνουμε «πού θα μας χρησιμεύσει» 

(Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009), διευκολύνοντας έτσι τη μεταβίβαση της γνώσης και 

της σκέψης των μαθητών στην αντιμετώπιση καταστάσεων εφαρμογής με βάση την 

ομοιότητα ή την αναλογία (Σαλβαράς, 2013γ). 

 •  μεταγνωστική αξιολόγηση: Λαμβάνει χώρα με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας 

(«Τι ξέραμε, τι μάθαμε και πώς, τι λάθη κάναμε και πώς τα διορθώσαμε, πόσο καλά 

μάθαμε, τι δεν μάθαμε καλά, πού θα μας χρησιμεύσει αυτό που μάθαμε») 

(Σαλβαράς, 2013γ). Η μεταγνωστική συνειδητοποίηση της μάθησης, που έρχεται 

ως αποτέλεσμα, βελτιώνει την ίδια τη μάθηση, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τη 

μεταφορά της σε νέες καταστάσεις, καθώς και την αυτονόμηση των μαθητών 

(Jonassen, 1992· Bransford, Brown & Cocking, 2006· Minder, 2007). 

- Μοντέλα αξιολόγησης  
 

Δεν υπάρχει ένα κοινά αποδεκτό μοντέλο αξιολόγησης, στη βάση του οποίου να 

αναπτύσσονται μέθοδοι και μορφές αξιολόγησης, ερμηνείας και αποτύπωσης των 

αποτελεσμάτων της. Αντιθέτως, οι διαφορετικές αντιλήψεις/ παραδοχές που 

διατυπώνονται κατά καιρούς για τον σκοπό της εκπαίδευσης (Cizek, 1997· Κωνσταντίνου 

& Κωνσταντίνου, 2017) και τη φύση της γνώσης, τη μάθηση, τη διδακτική εργασία, την 

επικοινωνία, την απόδοση των μαθητών, τον χειρισμό του λάθους, τους σκοπούς και τις 

λειτουργίες της αξιολόγησης διαμορφώνουν διαφορετικά μοντέλα αξιολόγησης της 

σχολικής επίδοσης (Serafini, 2000· Oosterhof, 2003): 

 • το μοντέλο αξιολόγησης της μέτρησης: Συνδέεται στενά με μια θετικιστική άποψη 

για την πραγματικότητα, τη γνώση και τη μάθηση, απηχώντας τις αντιλήψεις του 

συμπεριφορισμού, για τον οποίο η γνώση υπάρχει ανεξάρτητα απ’ τον μαθητή και 

η μάθηση αντιμετωπίζεται ως μεταβίβαση της γνώσης από το εκπαιδευτικό στον 

μαθητή, ο οποίος ως «κενό δοχείο», εργάζεται για να αποκτήσει, να 
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απομνημονεύσει και να αναπαράξει τη γνώση (Birenbaum, 1996· Dochy & 

McDowell, 1997· Serafini, 2000).  

  Στο μοντέλο αυτό, η αξιολόγηση του μαθητή ταυτίζεται με την έννοια «του 

τελικού αποτελέσματος» και της «ακαδημαϊκής επίδοσης», δίνοντας έμφαση στα 

προϊόντα της διδασκαλίας, ορίζοντας την αξιολόγηση ως τη διαδικασία που 

αποβλέπει να προσδιορίσει πιο συστηματικά, έγκυρα, αξιόπιστα και αντικειμενικά, 

με προκαθορισμένα κριτήρια και μέθοδο εκτίμησης, τον βαθμό επίτευξης μιας 

διδακτικής δραστηριότητας σε σχέση με τους στόχους της (Κωνσταντίνου, 1999· 

Μαγγόπουλος & Στιβακτάκης, 2012· Gareis & Grant, 2015), με τελικό σκοπό, 

πολλές φορές, την ταξινόμηση των αποτελεσμάτων και την απόδοση μιας 

ορισμένης αξίας στο υπό αξιολόγηση πρόσωπο (Κασσωτάκης, 2003· 

Κωνσταντίνου & Κωνσταντίνου, 2017). Εδώ, η αξιολόγηση αντιμετωπίζεται ως 

επιστήμη και επίσημη διαδικασία (Falchikov, 2005· Μαγγόπουλος & Στιβακτάκης, 

2012), διαχωρισμένη από τη διδασκαλία (Dochy, 2001α), που στηρίζεται στη 

χρήση της μέτρησης μέσω βαθμολόγησης των αποτελεσμάτων της επίδοσης των 

μαθητών (Bonniol & Vial, 2004· Hargreaves, 2005), κάνοντας χρήση των 

λειτουργιών της προκαταρκτικής («Τι ξέρουμε») και της αποδεικτικής αξιολόγησης 

(«Πόσο καλά μάθαμε») και κατασκευάζοντας σταθμισμένα (τεστ βάσει ομάδων 

σύγκρισης) ή μη σταθμισμένα τεστ (τεστ βάσει κριτηρίων), με ασκήσεις πολλαπλής 

επιλογής, σωστού-λάθους, σύζευξης, αντιστοίχισης κ.ά. (Oosterhof, 2003· 

Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009).  

  Θέτει ως προτεραιότητα την αντικειμενικότητα, τη στάθμιση και την 

αξιοπιστία (Serafini, 2000· Falchikov, 2005), εστιάζει στη μέτρηση της ποσότητας 

της δηλωτικής γνώσης που κατέκτησαν οι μαθητές (Dochy, 2001β), στην εξέταση 

βασικών δεξιοτήτων, αγνοώντας τις γνωστικές δεξιότητες υψηλότερης τάξης 

(Birenbaum, 1996) και σε μια αποπλαισιωμένη γνώση, που δεν έχει σχέση με την 

εμπειρία των μαθητών, αποτελώντας μια απομακρυσμένη-κρυφή διαδικασία από 

τους μαθητές (Dochy, 2001α).  

• το μοντέλο αξιολόγησης της διαχείρισης: Απηχεί τις αντιλήψεις των γνωστικών 

θεωριών για τη μάθηση και τη σχολική επίδοση. Διέπεται, δηλαδή, από την 

αντίληψη ότι η γνώση πηγάζει απ’ το νου, με τη μορφή νοηματικής πρόσληψης ή 

νοηματικής ανακάλυψης (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011). Και γι’ αυτό το μοντέλο 

αξιολόγησης, η γνώση υπάρχει ανεξάρτητα από τον μαθητή και μπορεί να 

αξιολογηθεί αντικειμενικά, με τη διαφορά ότι αξιοποιεί μια ποικιλία μεθόδων 

συλλογής τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών δεδομένων (παρατήρηση, ταξινομίες 
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των μορφών εμφάνισης της διαδικασίας μάθησης και κλίμακες απόδοσης, 

χαρτογράφηση εννοιών, πρωτόκολλο αξιολόγησης) (Falchikov, 2005). 

  Στο μοντέλο αυτό δίνεται έμφαση στις διαδικασίες της διδασκαλίας και όχι 

στους υποκείμενους στόχους. Εστιάζει, δηλαδή, στον έλεγχο κατοχής των γνώσεων 

βάσει στόχων και στην παρουσίαση των υφιστάμενων δομών και των 

σχηματιζόμενων μηχανισμών που διευκόλυναν τη μάθηση (Bonniol & Vial, 2004), 

στον σωστό τρόπο που γίνονται τα πράγματα και όχι στον σκοπό για τον οποίο 

γίνονται (Serafini, 2000), κάνοντας χρήση των λειτουργιών της διαμορφωτικής 

(«Πώς μαθαίνουμε») και της διαγνωστικής αξιολόγησης («Τι λάθη κάναμε, για να 

ξαναπροσπαθήσουμε») (Σαλβαράς &Σαλβαρά, 2009).  

  Έτσι, αποδίδει μια πιο παιδαγωγική λειτουργία στη διαδικασία της 

μαθητικής αξιολόγησης, θέτοντας ως στόχο της την αποτίμηση της διδακτικής 

διαδικασίας και τον εντοπισμό των παραμέτρων που παρεμπόδισαν την 

πραγματοποίηση των διδακτικών στόχων, με βασική και πρωταρχική επιδίωξη την 

υποστήριξη και βελτίωση της μάθησης και τη ρύθμιση της διδασκαλίας (Phye, 

1997α).  

• το μοντέλο αξιολόγησης της απόδοσης νοήματος: Απηχεί τις αντιλήψεις του 

κονστρουκτιβισμού, ενδογενούς και διαλεκτικού, για τη μάθηση και τη σχολική 

επίδοση (Birenbaum, 1996· Falchikov, 2005). Διέπεται, δηλαδή, από την αντίληψη 

ότι η γνώση  κατασκευάζεται στο κοινωνικό πλαίσιο που λαμβάνει χώρα (Jonassen, 

1992) και η μάθηση αντιμετωπίζεται ως αναζήτηση και δημιουργία νοήματος είτε 

ατομικά είτε μέσω της αλληλεπίδρασης του ατόμου με τους άλλους (Woolfolk, 

2007∙ Weegar & Pacis, 2012)  και ως ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων επίλυσης 

προβληματικών καταστάσεων (Perkins, 1999· Karagiorgi & Symeou, 2005). Ο 

μαθητής έχει ενεργό ρόλο σε όλες τις φάσεις της μαθησιακής διαδικασίας, 

μοιράζεται την ευθύνη της μάθησής του και αναστοχάζεται πάνω σε αυτή (Bednar, 

Cunningham, Duffy & Perry, 1992∙ Good & Brophy, 2008∙ Pitsoe, 2008). Η 

αξιολόγηση, ως διαδικασία σύμπλοκη, ενθαρρύνει τις πολλαπλές ερμηνείες για τη 

δημιουργία νοήματος (Bonniol & Vial, 2004· Woolfolk, 2007) και τη 

διαπραγμάτευση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών για τον καθορισμό των 

στόχων, των δραστηριοτήτων και των κριτηρίων αξιολόγησης (Dochy & 

McDowell, 1997· Oldfather, κ.ά., 1999∙ Serafini, 2000· Belbase, 2014) 

  Οι Birenbaum και Dochy (1996) περιγράφουν τη μετατόπιση από το 

μοντέλο αξιολόγησης της μέτρησης στο μοντέλο αξιολόγησης της απόδοσης 

νοήματος ως μεταβίβαση από την «κουλτούρα της εξέτασης» στην «κουλτούρα της 



34 
 

αξιολόγησης». Η «κουλτούρα της αξιολόγησης» τονίζει την ενσωμάτωση της 

αξιολόγησης στη διδασκαλία, ως κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας 

(Hargreaves, 2005· Shabani, κ.ά., 2010· Bhattacharjee, 2015), αλλάζει 

προσανατολισμό, από τον έλεγχο στην ανατροφοδότηση (Κωνσταντίνου & 

Κωνσταντίνου, 2017), εστιάζει περισσότερο στις διαδικασίες παρά στο προϊόν, και 

κυρίως σε διαδικασίες σκέψης υψηλότερης τάξης (Jonassen, 1992), που σχετίζονται 

με μεταγνωστικές και αναστοχαστικές διαδικασίες (Karagiorgi & Symeou, 2005) 

και υιοθετεί την εκτίμηση της προσωπικής εξέλιξης του κάθε μαθητή, ανάλογα με 

το σημείο εκκίνησής του (Birenbaum & Dochy, 1996· Σαλβαράς, 2013γ). Προωθεί, 

έτσι, τη βαθύτερη κατανόηση των μαθητών ως ολότητες, τη διερεύνηση των 

διαδικασιών μάθησης που ακολουθούν στο συγκεκριμένο μαθησιακό πλαίσιο, την 

ερμηνεία, τον αναστοχασμό, την αυτοαξιολόγηση και τον αυτοπροσδιορισμό 

(Serafini, 2000· Κωνσταντίνου & Κωνσταντίνου, 2017), δίνοντας έμφαση στις 

λειτουργίες της παιδευτικής («Τι λάθη κάναμε, πώς τα αναγνωρίσαμε και τα 

διορθώσαμε») και της προγνωστικής αξιολόγησης («Αυτό που μάθαμε, πού θα μας 

χρησιμεύσει») (Σαλβαράς, 2013γ). Κάνει χρήση πληθώρας ποσοτικών και 

ποιοτικών μεθόδων αξιολόγησης (ομαδικές ή ατομικές εργασίες (project), εκθέσεις-

παρουσιάσεις, κλινική συνέντευξη, παρατήρηση, ερωτηματολόγιο, αυτο- και ετερο-

αξιολόγηση, χαρτοφυλάκιο, προσομοιώσεις κ.ά.) (Dochy & McDowell, 1997· 

Falchikov, 2005). 

  Το μοντέλο αξιολόγησης της απόδοσης νοήματος αποτελεί μια 

πλαισιοθετημένη-ποιοτική προσέγγιση, που ενσωματώνει ένα μεταγνωστικό 

στοιχείο και μετατρέπει την ατομική βαθμολόγηση σε προφίλ του μαθητή και την 

ποσοτικοποίηση σε απεικόνιση (Birenbaum, 1996). Η αξιολόγηση, εδώ, αποτιμάται 

ως μια διαδικασία που εμπλουτίζει τη ζωή, τη μάθηση και την ανάπτυξη των 

μαθητών (Drummond, 2003) και χαρακτηρίζεται συχνά, από τη διεθνή 

βιβλιογραφία, ως αυθεντική, εναλλακτική, άμεση, αυτόνομη ή βιώσιμη αξιολόγηση 

και αξιολόγηση που γίνεται με βάση τις ικανότητες των μαθητών (Dochy, 2001β· 

Falchikov, 2005). 
 

- Μέθοδοι αξιολόγησης 

Για την αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης χρησιμοποιούνται ποικίλες μέθοδοι για τη 

συλλογή, την κωδικοποίηση και την επεξεργασία των πληροφοριών. Διακρίνονται σε 

παραδοσιακές και αυθεντικές (Rayment, 2006· Dochy & McDowell, 1997· Phye 1997· 

Κασσωτάκης, 2003· Oosterhof, 2003· Race, Brown & Smith, 2005· Hamm & Adams, 
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2009· Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009· Μανωλάκος, 2010· Σαλβαράς, 2013γ· Κωνσταντίνου 

& Κωνσταντίνου, 2017): 

 • Στις παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης ανήκουν: η προφορική εξέταση, τα 

τεστ επίδοσης - βάσει ομάδων σύγκρισης, τα τεστ επίδοσης - βάσει κριτηρίων, η 

κλίμακα αξιολόγησης και η κλείδα παρατήρησης κ.ά.  

 • Στις αυθεντικές μεθόδους αξιολόγησης περιλαμβάνονται: η αξιολόγηση με 

συστηματική παρατήρηση, η κλινική συνέντευξη, τα πρωτόκολλα αξιολόγησης, οι 

παρουσιάσεις -  εκθέσεις (exhibitions) - επιδείξεις, οι συνθετικές δημιουργικές 

εργασίες- έρευνες (projects), η χαρτογράφηση εννοιών, ο φάκελος μαθητή 

(portfolios), η ετερό- και αυτο- αξιολόγηση των μαθητών, τα ερωτηματολόγια 

αντιλήψεων κ..ά. 
 

- Μορφές αξιολόγησης 
 

Η αξιολόγηση των μαθητών οργανώνεται με βάση τις μορφές που λαμβάνουν οι 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών, την επίδοσή 

τους, τον ρόλο τους στη μαθησιακή διαδικασία, τον σκοπό, το αντικείμενο και τις 

μεθόδους αξιολόγησης κ.ά. (Οosterhof, 2003· Hargreaves, 2005). Έτσι, οι μορφές 

αξιολόγησης διακρίνονται σε συμβατικές και εναλλακτικές και οι αντιλήψεις που 

απηχούν, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (Birenbaum & Dochy, 1996· Serafini, 

2000· Dochy, 2001α· Falchikov, 2005· Hargreaves, 2005· Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009· 

Σαλβαράς, 2013γ) παρουσιάζονται συγκριτικά στον παρακάτω πίνακα: 
 

συμβατικές μορφές αξιολόγησης εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης 

- η μάθηση ως κατάκτηση στόχων 

- για κάθε μαθητή «το ίδιο» 

- έμφαση στη δηλωτική γνώση – στις βασικές 

γνωστικές δεξιότητες 

 

- αξιολόγηση του προϊόντος 

-αποσπασματική διαδικασία/ αποκομμένη από 

τη διδασκαλία (προκαταρκτική και αποδεικτική 

αξιολόγηση) 

- περιορισμένη ποικιλία μεθόδων  

- παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης 

- αδιαφανείς μέθοδοι (π.χ. τα κριτήρια δεν 

δηλώνονται πάντα ξεκάθαρα) 

 

- έλλειψη ελέγχου και ευθύνης των μαθητών 

στη μάθηση και την αξιολόγησή τους 

- η μάθηση ως (συν-) κατασκευή γνώσης 

- για κάθε μαθητή «το ανάλογο» 

- έμφαση στη διαδικαστική γνώση – στις 

ανώτερες γνωστικές, επικοινωνιακές, 

αναστοχαστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες  

- αξιολόγηση των διαδικασιών  

- διαδικασία ενσωματωμένη στη διδασκαλία 

(διαγνωστική, διαμορφωτική, παιδευτική, 

προγνωστική αξιολόγηση) 

- μεγάλη ποικιλία μεθόδων 

- αυθεντικές μέθοδοι αξιολόγησης 

- διαφανείς μέθοδοι (π.χ. τα κριτήρια 

δηλώνονται ξεκάθαρα και αποτελούν 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης) 

- οι μαθητές έχουν ρόλο και ευθύνη στη μάθηση 

και την αξιολόγησή τους 
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Οι αυθεντικές μέθοδοι και οι εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης προκρίνονται έναντι των 

παραδοσιακών, διότι δίνουν μεγαλύτερο έδαφος εφαρμογής στη διαμορφωτική 

αξιολόγηση (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009), αποτελώντας μέρος μιας συνεχιζόμενης 

διαδικασίας, κατά την οποία καταγράφονται όλες οι πτυχές της μαθησιακής προσπάθειας 

(Κωνσταντίνου & Κωνσταντίνου, 2017), ενώ οι μαθητές παρακολουθούν την ατομική 

τους πρόοδο (Paris & Ayres, 1994) και εμπλέκονται πιο ενεργά στη μαθησιακή 

διαδικασία, υιοθετώντας μια βαθύτερη προσέγγιση στη μάθηση (Dochy & McDowell, 

1997). Επιπλέον, προωθούν τη σταθερότητα και τη σύνθεση της γνώσης (Phye,1997), 

αφού απαιτούν τη χρήση κατακτημένων γνώσεων και σχετικών δεξιοτήτων για την 

ολοκλήρωση σύνθετων εργασιών που συνδέονται με τον πραγματικό κόσμο (Myers, 

2015). Έτσι, επιτρέπουν στους μαθητές να βιώσουν κατάλληλες και επωφελείς 

εκπαιδευτικές εμπειρίες (Bagnato & Hsiang Yeh, 2006), και να επιδείξουν μια ποικιλία 

δεξιοτήτων και συμπεριφορών, προωθώντας την αναλυτική και κριτική σκέψη των 

μαθητών, τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και την αυτορρύθμιση της μάθησής τους, 

καλλιεργώντας την περιέργεια για μάθηση και τη φαντασία (Paris & Ayres, 1994· 

Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009· Jacobsen κ.ά., 2011· Myers, 2015), παρέχοντας θετική 

ανατροφοδότηση και καλλιεργώντας εσωτερικά κίνητρα για μάθηση (Litchfield & 

Dumpsey, 2015).  
 
 

1.5.3. Η μάθηση των μαθητών  
 

Η μάθηση δεν είναι μια κοινωνικά απομονωμένη διαδικασία, αλλά επηρεάζεται από τη 

συνεργασία μεταξύ των μαθητών, την αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτικό και το 

περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα (Cox, 2004). Πρόκειται δηλαδή για το αποτέλεσμα 

της συναλλαγής μεταξύ της επικοινωνιακής και της λειτουργικής διάστασης του 

διδακτικού έργου, με τη διαμεσολάβηση των δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού, και αποτελεί 

μια μεταγνωστική διαδικασία, που αφορά στην ετοιμότητα και δραστηριοποίηση των 

μαθητών για απόκτηση εμπειριών και για σταθερές αλλαγές της συμπεριφοράς τους 

(Ξωχέλης, 1999), αλλά και στην κατανόηση του «πώς μαθαίνουν» (Cox, 2004). Βέβαια, 

γίνεται αντιληπτή μόνο από το αποτέλεσμά της, το οποίο περιλαμβάνει αλλαγές στο 

γνωστικό επίπεδο, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα, τις αξίες κτλ. (Lohithakshan, 2002).   

 Η φύση αυτής της σύνθετης εσωτερικής πνευματικής διαδικασίας δεν έχει πλήρως 

εξακριβωθεί, γι’ αυτό υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων μεταξύ των ερευνητών, όσον 

αφορά τον προσδιορισμό της έννοιάς της (Τριλιανός, 2004β), γεγονός που αποδεικνύει και 

την πολυπλοκότητα της διαδικασίας (Wray, 2006α). Έτσι, ορίζεται ποικιλοτρόπως, άλλοτε 

δίνοντας έμφαση στις ενέργειες που κάνει κάποιος για να μάθει κάτι και άλλοτε στα 
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αποτελέσματα των ενεργειών, άλλοι κάνουν λόγο για πολύπλοκη ψυχοβιολογική 

λειτουργία, ενώ άλλοι μιλούν για μηχανικές συνδέσεις μεταξύ ερεθισμάτων και 

αντιδράσεων ή για πολύπλοκα βιοχημικά φαινόμενα που πραγματοποιούνται στον 

εγκέφαλο (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2013).  

 Οι ορισμοί που διατυπώνονται σχετικά με τη μάθηση αποτελούν υποθέσεις και 

εικασίες, που στηρίζονται σε αποτελέσματα πειραμάτων ή άλλες εμπειρικές παρατηρήσεις 

και δεν μπορούν να είναι αποδεσμευμένοι από επιστημολογικούς καθορισμούς. Έτσι, η 

μάθηση για τους συμπεριφοριστές είναι αποτέλεσμα του συνειρμικού δεσμού μεταξύ 

ερεθίσματος και αντίδρασης. Στην αναθεωρημένη εκδοχή αυτού του ορισμού, έγινε μια 

προσπάθεια συμπερίληψης περιβαλλοντικών και γνωστικών παραγόντων της ανθρώπινης 

μάθησης και συμπεριφοράς (Δράκος, 1999), με αποτέλεσμα να δέχονται ότι η γνώση 

πηγάζει από την εμπειρία και ότι είναι ένα είδος εξομοίωσης με την πραγματικότητα 

(Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011∙ Illeris, 2015).  

 Σύμφωνα με τις γνωστικές θεωρίες για τη μάθηση, η γνώση δεν αποκτιέται μόνο με 

την εμπειρία των αισθήσεων, αλλά συσχετίζεται με τις προϋπάρχουσες υπερβατικές αρχές 

της ανθρώπινης νόησης. Η γνώση συλλαμβάνεται με το νου και ο νους με τη λογική 

μπορεί να επανακαλύψει τις γνώσεις (Bransford, κ.ά., 2006∙ Σαλβαράς, 2013α).  

 Οι κονστρουκτιβιστικές θεωρίες διέπονται από την αντίληψη ότι η γνώση 

κατασκευάζεται και ότι κοινωνικός κατασκευαστής της γνώσης είναι ο μαθητής. 

Προχωρεί, δηλαδή, από την κατώτερη γνωστική δομή στην ανώτερη, μέσω 

ανασχηματισμών και αναδομήσεων, αποκαλύπτοντας νέες όψεις και βαθαίνοντας τη 

γνωστική δομή (Collins, 2006∙ Σαλβαράς, 2013α). Η συγκρότηση της γνώσης είναι το 

προϊόν σύνθεσης εμπειρικών και ορθολογικών στοιχείων (Bransford, κ.ά., 2006∙ Schunk, 

2012). Η μάθηση είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην προϋπάρχουσα 

γνώση και σε αυτή που πρόκειται να κατακτηθεί και άρα, η μάθηση που δεν κάνει 

συνδέσεις με την προϋπάρχουσα γνώση πολύ σύντομα θα ξεχαστεί (Wray, 2006β).  

 Η μάθηση των μαθητών χαρακτηρίζεται ως αποτελεσματική, αν καλύπτει τις 

προδιαγραφές των κατευθύνσεων ελέγχου ποιότητας: της ανθρωποπλαστικής 

αποτελεσματικότητας (αν συμβάλλει στην ανάπτυξη των μαθητών: γνωστική, κοινωνική 

και συναισθηματική), της ποιότητας τελικού αποτελέσματος (αν κάλυψε τις μορφές 

εμφάνισης των προϊόντων της διδασκαλίας: αναπαραγωγή, αναγνώριση, κατανόηση, 

ανάλυση, εφαρμογή, παραγωγή), της ικανοποίησης των αναγκών των μαθητών να 

μαθαίνουν, να δρουν, να αναγνωρίζονται κτλ. (Ματθαίου, 2000∙ Σαλβαράς, 2013β), όπως 

θα αναλύσουμε παρακάτω.  
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1.5.4. Ποιότητα διδακτικού έργου και μάθησης  
 
 
 

Η ποιότητα στη μάθηση αποτελεί κύρια επιδίωξη της διδασκαλίας. Έτσι, η ποιότητα του 

διδακτικού έργου ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο επιτεύχθηκαν οι στόχοι ή 

κατακτήθηκαν τα επιθυμητά επίπεδα εκπλήρωσης (Adams, 1993· Kyriacou, 2009). Η 

ποιότητα, ως σχετική έννοια, δεν είναι το αποτέλεσμα, αλλά το μέσο με το οποίο κρίνεται 

αν το τελικό προιόν ικανοποιεί τα προδιατυπωμένα πρότυπα (Παπαδανιήλ, Καδιανάκη, 

Δρακωνάκη & Κλέτσας, 2015). Κοινός προβληματισμός αποτελεί η εύρεση κοινής 

γλώσσας για την ποιότητα στη διδασκαλία και για το «πώς μπορεί να διασφαλιστεί», 

καθώς η έννοια της «ποιότητας» αποτελεί έννοια ευρεία, αφού εγκολπώνει πληθώρα 

παραμέτρων, στόχων, σκοπών, αντικειμένων και θεματικών περιοχών, άμεσα ή έμμεσα 

συνδεδεμένων με τον θεσμό, τις διαδικασίες και τις λειτουργίες της εκπαίδευσης 

(Κουτούβελα, 2016· Κωνσταντίνου & Κωνσταντίνου, 2017) και κάθε φορά ερμηνεύεται 

με βάση τη σκοπιά του εμπλεκόμενου φορέα (Kanu, 1996· Ko, κ.ά., 2016). 

 Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η ποιότητα έχει να κάνει με την κατάκτηση των άμεσα 

ορατών στόχων της διδασκαλίας (κατεύθυνση ελέγχου του «τελικού προϊόντος») και την 

απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, όπως η ανάγνωση, η γραφή και η αριθμητική, 

υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον πολυσύνθετο ρόλο του σχολείου και παρέχοντας 

ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με το ποιοι παράγοντες επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα. 

Μια δεύτερη εννοιολογική οριοθέτησή της θέλει την ποιότητα στη διδασκαλία να 

επιτυγχάνεται μόνο εάν οι μαθητές εμφανίσουν μια θετική στάση απέναντι στη μάθηση 

και στο σχολείο, ικανοποιώντας τις επιδιώξεις και τις επιθυμίες των αποδεκτών του 

εκπαιδευτικού αγαθού (γονέων και μαθητών), αφού ως πελάτες του συστήματος έχουν 

κάθε λόγο να έχουν γνώμη σχετικά με την εκπαίδευση που λαμβάνει χώρα στο σχολείο και 

η ικανοποίησή τους παίζει βασικό ρόλο στον προσδιορισμό των στοιχείων της ποιοτικής 

διδασκαλίας (κατεύθυνση ελέγχου της «ικανοποίησης των αναγκών των μαθητών»). Ένας 

τέτοιος ορισμός βέβαια, που εξισώνει τον χώρο της Εκπαίδευσης με τον κόσμο της αγοράς 

και των επιχειρήσεων έχει δεχθεί πολύ έντονη κριτική. Τέλος, ένας τρίτος ορισμός της 

ποιότητας του διδακτικού έργου στηρίζεται στην άποψη ότι διδασκαλία υψηλής ποιότητας 

επιτυγχάνεται όταν δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές για προσωπική ανάπτυξη, 

δίνοντας έμφαση στις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες (κατεύθυνση 

ελέγχου της «ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας»), χρησιμοποιώντας, όμως, πολλές 

φορές έννοιες με αφηρημένα χαρακτηριστικά μη βοηθώντας στον καθορισμό του 

διδακτικού έργου (Tomic, 1994∙ Ματθαίου, 2000∙ Βαβουράκη κ.ά., 2007∙.Ματθαίου, 

2007α∙ Βαβουράκη κ.ά., 2008∙ Βουδούρη, Μπούρας, Τριανταφύλλου & Κοντοσώρου, 
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2012· Κουτούβελα, 2016∙ Ζαβλανός, 2017). Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Dewey 

(1997) o εκπαιδευτικός οφείλει να αξιολογεί την ποιότητα της διδασκαλίας του με βάση τα 

αποτελέσματα που επιφέρει: α) στη διαμόρφωση και τις τελικές αντιλήψεις των μαθητών 

(προσωπικές συνέπειες), β) στην πνευματική ανάπτυξη των μαθητών (ακαδημαϊκές 

συνέπειες) και γ) στη δημιουργία ευκαιριών για τους μαθητές (κοινωνικές συνέπειες). 

 Σύμφωνα με την επικρατούσα αντίληψη, τα συστατικά της ποιοτικής διδασκαλίας 

είναι η απόκτηση εργαλειακής γνώσης και δεξιοτήτων, παρότι υπάρχει και η θεώρηση που 

υποστηρίζει ότι η ποιοτική διδασκαλία μάχεται υπέρ της διαμόρφωσης δεικτών-κριτηρίων 

ελέγχου ποιότητας, που συνδέονται με το περιεχόμενο, τους διδακτικούς στόχους, τη 

μεθόδευση της διδασκαλίας και την αξιολόγηση (Ματθαίου, 2007β), αμφισβητώντας έτσι 

μια εκπαίδευση επικεντρωμένη σε έναν ακαδημαϊκό ορθολογιστικό προσανατολισμό, που 

ορίζει την ποιότητα της διδασκαλίας βάσει της αποτελεσματικότητας του τελικού 

προϊόντος και συνυπογράφοντας την ανάγκη για μια κριτική των μαθησιακών και 

διδακτικών προτεραιοτήτων (Lewthwaite & McMillan, 2013∙ Παπαδανιήλ κ.ά, 2015).  

 Με βάση τα σημερινά δεδομένα, το διδακτικό έργο είναι μια διαδικασία που 

αποβλέπει όχι μόνο στην προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά στην ολόπλευρη 

ανάπτυξη, την αυτοπραγμάτωση και την απελευθέρωση του μαθητή, καλλιεργώντας του 

εσωτερικά κίνητρα που θα τον ωθούν στη δια βίου μάθηση, μέσω του αναστοχασμού και 

της μεταγνώσης (Κασσωτάκης, 2003·Kalantzis & Cope, 2013). Η φιλοσοφία αυτή έχει 

αλλάξει και τον τρόπο που αξιολογείται πλέον το διδακτικό έργο και η μάθηση των 

μαθητών. Για τους υποστηρικτές αυτής της φιλοσοφίας, ποιοτική χαρακτηρίζεται η 

διδασκαλία, όταν οι μαθητές χρησιμοποιούν στρατηγικές μάθησης και μελέτης, μπορούν 

και μετατρέπουν τις πληροφορίες σε γνώσεις – έννοιες – κρίσεις – συλλογισμούς – 

γνωστική δομή – ενέργημα σκέψης και δράσης, μπορούν και μετασχηματίζουν και 

αναδομούν την προηγούμενη γνώση τους, μπορούν και μεταβιβάζουν τη γνώση τους σε 

νέες καταστάσεις κτλ. (Newton, 2007), όταν δηλαδή μαθαίνουν «πώς» να μαθαίνουν και 

να διαχειρίζονται την πληροφορία, τον κίνδυνο και τις προσωπικές σχέσεις, ενώ 

ταυτόχρονα παράγουν και καινοτομούν (Ματθαίου, 2007β). 

 Μέσω των διάφορων ορισμών που έχουν δοθεί κατά καιρούς έχει διαπιστωθεί ότι η 

ποιότητα της διδασκαλίας είτε έχει ανθρωπιστικό προσανατολισμό, δηλαδή εστιάζεται 

στην ανάπτυξη των μαθητών και την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών τους, 

είτε συνδέεται με την έννοια της αποτελεσματικότητας (Μπαρτζάκλη, 2010· 

Κωνσταντίνου & Κωνσταντίνου, 2017). Καταβάλλεται προσπάθεια να συγκεραστούν οι εν 

λόγω κατευθύνσεις που προβάλλονται στα κείμενα διεθνών οργανισμών (Ο.Ο.Σ.Α, 

Διεθνής Τράπεζα, UNESCO) (Ρουσσάκης & Πασιάς, 2006), μιας και αποτελεί αδήριτη 
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ανάγκη η ύπαρξη συναίνεσης από τους εμπλεκόμενους φορείς για το τι αποτελεί «ποιοτική 

διδασκαλία» και «ποιοτική μάθηση», ώστε να μην επιδιώκει ο καθένας και μια 

διαφορετική «ποιότητα». Σύμφωνα με τη Δάρρα (2002) διαφαίνεται η αποδοχή μιας 

κοινής γλώσσας, όταν γίνεται επίκληση της έννοιας της ποιότητας στο πλαίσιο της 

παροχής και αξιολόγησης του διδακτικού έργου. 

 Η σύγχρονη Διδακτική υποστηρίζει ότι το αποτέλεσμα του διδακτικού έργου, που 

δεν είναι άλλο από τη μάθηση των μαθητών, θα πρέπει να αξιολογείται με βάση τις τρεις 

διαφορετικές κατευθύνσεις ελέγχου ποιότητας, τις οποίες αναλύουμε στο επόμενο 

κεφάλαιο: της ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας, της ποιότητας του τελικού 

αποτελέσματος και της ικανοποίησης των προσδοκιών και των αναγκών του «πελάτη», 

δηλαδή των μαθητών και των γονέων τους (C.I.D.R.E.E., 1999∙ Ball, 2006∙ Ρουσάκης & 

Πασιάς, 2006∙ Ματθαίου, 2000∙2007α∙ Σαλβαράς, 2013γ). Έτσι, η ποιότητα του 

διδακτικού έργου ερμηνεύεται ως η διαδικασία εκείνη που με τη σωστή και μεθοδική 

χρήση κατάλληλων μέσων, στρατηγικών και πρακτικών επιφέρει ποιοτικά αποτελέσματα 

τόσο στη μαθησιακή πορεία όσο και στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

μαθητών.  
 

1.6. Στοχευμένη αναφορά σημαντικών ερευνών  

Στο σημείο αυτό συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται ερευνητικά ευρήματα, που 

σχετίζονται με το παρόν ερευνητικό πρόβλημα και αφορούν τόσο στις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με το διδακτικό έργο και την αποτελεσματικότητα των 

διδακτικών πρακτικών όσο και  στην αναζήτηση αποτελεσματικών διδακτικών πρακτικών, 

μέσω συσχετιστικών ερευνών και πειραματικών διαδικασιών. Η συγκέντρωση και 

παρουσίαση των σχετικών ερευνητικών ευρημάτων θα βοηθήσει τόσο στην εύρεση 

ερευνητικών κενών και την αιτιολόγηση της σπουδαιότητας της παρούσας έρευνας όσο 

και στη σύγκρισή τους με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας.  
 

1.6.1. Έρευνες για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητα των διδακτικών πρακτικών 
 
 

Ένα μεγάλο μέρος της έρευνας για την αποτελεσματική διδασκαλία και τις βέλτιστες 

διδακτικές πρακτικές στηρίζεται στη μελέτη των αντιλήψεων τόσο των εκπαιδευόμενων 

όσο και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, με τη χρήση ερωτηματολογίων ή συνεντεύξεων 

και τη σχέση αυτών των αντιλήψεων με τις διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν στην 

πράξη.  

 Οι αντιλήψεις τους για το διδακτικό έργο φαίνεται να αντικατοπτρίζουν τη 

μακρόχρονη συμπεριφορά τους, την «κοινή λογική» και τις εμπειρίες τους στην τάξη 
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(Turner, Christensen & Meyer, 2009) και αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της διαδικασίας 

κατανόησης του τρόπου που οι ίδιοι ερμηνεύουν το έργο τους, το οποίο με τη σειρά του 

οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση των πρακτικών και των αποφάσεων που εφαρμόζουν 

στην τάξη (Mansour, 2009∙ Kuzborska, 2011∙ Karanezi & Rapti, 2015), αλλά και στην 

κατανόηση της στάσης και των κινήτρων τους για εκμάθηση και χρήση νέων πρακτικών 

διδασκαλίας (Murphy, Delli & Edwards, 2004∙ Saphier, κ.ά., 2008). Διότι, όπως τονίζει 

και ο Pajares (1992), σε ένα δομημένο σύστημα αντιλήψεων εμφανίζεται η αυτο-

εκπληρούμενη προφητεία, όπου οι πεποιθήσεις επηρεάζουν τις αντιλήψεις, οι οποίες με τη 

σειρά τους επηρεάζουν την εμφάνιση συμπεριφορών που είναι σύμφωνες και ενισχύουν 

τις αρχικές αντιλήψεις. Άρα, οι προσωπικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ενεργούν ως 

διοργανωτές των πληροφοριών και κατηγοριοποιητές των διδακτικών προτεραιοτήτων 

(Mansour, 2009) και αποτελούν ισχυρούς δείκτες των διδακτικών πρακτικών που 

εφαρμόζουν μέσα στην τάξη. Μπορούν να θεωρηθούν ως οι κατευθυτήριες αρχές που οι 

εκπαιδευτικοί υιοθετούν ως αληθείς και που χρησιμεύουν ως φακός, μέσα από τον οποίο 

οι νέες εμπειρίες μπορούν να γίνουν κατανοητές (Khander, 2012).  

 Η έρευνα δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν μια τεράστια ποικιλία περίπλοκων 

αντιλήψεων σχετικά με τα παιδαγωγικά ζητήματα και καταδεικνύει αρκετούς παράγοντες 

που συντελούν στη διαμόρφωση, αλλά και στη διαφοροποίηση μεταξύ των εκπαιδευτικών, 

των αντιλήψεών τους για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Μεταξύ αυτών είναι: 

α) το κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο και η κουλτούρα της χώρας, β) η περιοχή και ο τύπος 

του σχολείου, γ) το επίπεδο μαθησιακής επίδοσης του σχολείου, δ) η βαθμίδα εκπαίδευσης 

στην οποία εργάζεται ο εκπαιδευτικός και το γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας, ε) η 

διδακτική εμπειρία, στ) η ηλικία των εκπαιδευτικών, ζ) οι αντιλήψεις για τη φύση της 

μάθησης και τα μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης, η) το επίπεδο των διαδικασιών σκέψης 

και αναστοχασμού του εκπαιδευτικού, και θ) οι προηγούμενες γνωστικές – αναπτυξιακές 

διεργασίες του εκπαιδευτικού με βάση την εμπειρία του ως μαθητευόμενος (Cuban, 1984∙ 

Ernest, 1988∙ Kagan, 1992∙ Gupta & Saravanan, 1995∙ Torff, 1999∙ Marshal, 2004∙ 

Murphy κ.ά., 2004∙ Mansour, 2009∙ Mariaye, 2012∙ Grant, Stronge & Xu, 2013∙ OECD, 

2015∙ Shujie, Jian & Hongmei, 2015∙ Meng, Muñoz & Wu, 2016). Μεγάλη βαρύτητα, 

μάλιστα, δίνεται στον τελευταίο παράγοντα, αφού φαίνεται ότι οι ήδη δομημένες 

αντιλήψεις, προσδοκίες και προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση και τη 

διδασκαλία εντοπίζονται σε προηγούμενες γνωστικές-αναπτυξιακές διεργασίες, που 

προδιαθέτουν τα άτομα να σκεφτούν και να διδάξουν με συγεκριμένους τρόπους, πολλές 

φορές ασυμβίβαστους με τις έννοιες και τις πρακτικές που χαρακτηρίζουν την 

επαγγελματική – αποτελεσματική διδασκαλία (Torff, 1999). Μάλιστα, οι αντιλήψεις των 
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εκπαιδευτικών σχετικά με την «ποιοτική» διδασκαλία αρχίζουν να διαμορφώνονται σε 

νεαρή ηλικία (Murphy κ.ά, 2004), δομώντας σταδιακά μια προσωπική επιστημολογία, η 

οποία βασίζεται στην εμπειρία τους ως μαθητευόμενοι. Φαίνεται, δηλαδή, ότι επιλέγουν 

χαρακτηριστικά που βρίσκουν ελκυστικά από τους διάφορους εκπαιδευτικούς και 

συνθέτουν ένα «πρότυπο» μοντέλο, το οποίο θέλουν να υιοθετήσουν ως εκπαιδευτικοί 

(Mariaye, 2012). Oι Gupta και Saravanan (1995) σε έρευνά τους συμπέραναν ότι οι 

εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί με αρνητικές εμπειρίες στο σχολείο είναι πιο πρόθυμοι να 

δοκιμάσουν νέες πρακτικές απ’ ό,τι εκείνοι που έχουν θετικές αναμνήσεις απ’ τον τρόπο 

που διδάχθηκαν.  

 Η έρευνα, λοιπόν, παρά τις διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται στις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας, αποκαλύπτει ότι οι 

περισσότεροι εκπαιδευόμενοι αλλά και οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί εκφράζουν 

κονστρουκτιβιστικές αντιλήψεις, αντιμετωπίζοντας τη διδασκαλία και τη μάθηση σαν μια 

ενεργό διαδικασία και δηλώνουν ότι η αποτελεσματική διδασκαλία σχετίζεται με 

καινοτόμες πρακτικές, που στόχο έχουν την παροχή κινήτρων στους μαθητές για ενεργό 

συμμετοχή, την καλλιέργεια της κριτικής και ανεξάρτητης σκέψης των μαθητών και την 

ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Σε μια τέτοιου είδους διδασκαλία, ο μαθητής 

βρίσκεται στο κέντρο και ο εκπαιδευτικός διευκολύνει, καθοδηγεί όποτε χρειάζεται και 

προκαλεί τη σκέψη των μαθητών (Ravitz, Becker & Wong, 2000· Murphy, κ.ά., 2004∙ 

Sandholtz, 2011∙ Devine, Fahie & McGillicuddy, 2013∙ Grant, Stronge & Xu, 2013∙ 

OECD, 2015∙ Barrot, 2016). Yπάρχουν βέβαια και εκείνοι που εκτιμούν υψηλότερα την 

παραδοσιακή διδακτική μεθοδολογία, έχοντας τον ρόλο του ειδικού και παρουσιάζοντας 

τη γνώση απευθείας στους μαθητές σε μια λογική ακολουθία (Bell & Gilbert, 1996), και οι 

οποίοι εκφράζουν αρνητική στάση απέναντι στις σύγχρονες μεθοδολογίες διδασκαλίας, 

χαρακτηρίζοντάς τες ως πρακτικές που προκαλούν θόρυβο στην τάξη και που επιτρέπουν 

στους μαθητές να κρύβονται πίσω από τους πιο σκληρά εργαζόμενους (Karanezi & Rapti, 

2015). Στην πραγματικότητα, όμως, στις περισσότερες έρευνες εμφανίζεται ένα σύστημα 

μικτών αντιλήψεων και όχι ξεκάθαρων παραδοσιακών ή κονστρουκτιβιστικών 

αντιλήψεων (Bell & Gilbert, 1996∙ Τsai, 2002· Goelz, 2004∙ Levin & Wadmany, 2006· 

Lim & Chai, 2008· Sandholtz, 2011∙ Lewthwaite & McMillan, 2013∙ OECD, 2015· 

Tavakoli & Baniasad-Azad, 2017). 

 Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ως αποτελεσματική, τη διδασκαλία 

που ξεκινά ως άμεση και σαφής (με την παροχή παραδειγμάτων και επεξηγήσεων βήμα 

προς βήμα, μέσω μοντελοποίησης, επίδειξης, ανάλυσης των εννοιών σε υπο-έννοιες και 

επαναλήψεων με έμφαση στην κυριαρχία της γνώσης) και συνεχίζει με ατομική ή ομαδική 
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εργασία, συζήτηση και διερεύνηση που σκοπό έχει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των 

μαθητών (Sandholtz, 2011∙ Lewthwaite & McMillan, 2013∙ Tavakoli & Baniasad-Azad, 

2017). Κάποιες από τις πρακτικές, που αναφέρονται συχνά από τους εκπαιδευτικούς ως 

αποτελεσματικές, είναι η σύνδεση των στόχων με την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών 

(Sandholtz, 2011∙ Lewthwaite & McMillan, 2013∙ Μeng κ.ά., 2016), η ξεκάθαρη 

επικοινωνία στους μαθητές των στόχων και των προσδοκιών που θέτει ο εκπαιδευτικός 

(Mariaye, 2012∙ Devine  κ.ά., 2013∙ Lewthwaite & McMillan, 2013∙ DeYoung, 2015∙ 

Tavakoli & Baniasad-Azad, 2017), η διαφοροποίηση της διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες 

και το στυλ μάθησης των μαθητών (Liu & Meng, 2009∙ DeYoung, 2015∙ Μeng κ.ά., 

2016), η αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση των μαθητών για τη μαθησιακή τους πορεία 

(Lewthwaite & McMillan, 2013∙ DeYoung, 2015∙ Μeng κ.ά., 2016). 

 Παρόλο που υπάρχουν έρευνες που εντοπίζουν συνέπεια μεταξύ αντιλήψεων και 

εφαρμοζόμενων πρακτικών (Richardson, Anders, Tidwell & Lloyd, 1991∙ Johnson, 1992· 

Stipek, Givvin, Salmon & MacGyvers, 2001∙ Barrot, 2016∙ Tavakoli & Baniasad –Azad, 

2017), υπάρχουν και άλλες που επισημαίνουν διαφοροποιήσεις μεταξύ θεωρητικών 

θέσεων και διδακτικής πρακτικής των εκπαιδευτικών (Choi, 2000· Feryok, 2004· Lim & 

Chai, 2008· Alger, 2009· Khander, 2012∙ Devine, Fahie & McGillicuddy, 2013), με τους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς να δηλώνουν ότι παρά τις κονστρουκτιβιστικές τους θεωρήσεις 

περί διδασκαλίας και μάθησης, εφαρμόζουν συχνότερα παραδοσιακές πρακτικές 

διδασκαλίας παρά πρακτικές ενεργητικής και αλληλοεπιδρασιακής διδασκαλίας (OECD, 

2015).  

 Ένας από τους βασικότερους παράγοντες που ευθύνονται για την ασυμβατότητα μεταξύ 

αντιλήψεων και διδακτικών πρακτικών φαίνεται να είναι η παραδοσιακή διδακτική, η 

οποία έχει βαθιές ρίζες στην κουλτούρα μας και η λογική και οι πρακτικές της παραμένουν 

στο «ρεπερτόριο» ακόμα και των πιο έμπειρων και καλά εκπαιδευμένων εκπαιδευτικών 

(Torff, 1999· Στύλος, 2014). Γι’ αυτό, παρ’όλους τους θεωρητικούς «εξορκισμούς» που 

έχουν διατυπωθεί για τις παραδοσιακές πρακτικές διδασκαλίας και τις επίπονες 

προσπάθειες που έχουν γίνει για μια πιο μαθητοκεντρική διδασκαλία, αρκετά στοιχεία 

επιβιώνουν μέχρι σήμερα (Cuban, 1984∙ Mατσαγγούρας, 2003). Επιπλέον, φαίνεται ότι οι 

πρακτικές που βασίζονται στην παραδοσιακή διδασκαλία, είναι συχνά πιο εύκολες να 

εφαρμοστούν απ’ ότι οι πρακτικές που τονίζουν διεπιστημονικές - διερευνητικές 

θεωρήσεις (Torff, 1999· Ravitz, κ.ά., 2000).  

 Οι αντιθέσεις μεταξύ των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και των παρατηρήσιμων 

πρακτικών που εφαρμόζουν στη διδασκαλία τους οφείλονται, ακόμα, σε παράγοντες, 

όπως: α) το κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο του σχολείου, β) το θεσμοθετημένο πρόγραμμα 
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σπουδών και γ) η επιβολή της διαδικασίας των εξετάσεων, που αποτελεί παράγοντα 

παρεμπόδισης στην εφαρμογή μη παραδοσιακών πρακτικών διδασκαλίας, αφού αναγκάζει 

τους εκπαιδευτικούς να παραμένουν αυστηροί στο πρόγραμμα σπουδών και δεν δίνει 

ευκαιρίες για δημιουργικό αναστοχασμό και συζήτηση. Επιπλέον ανασταλτικοί 

παράγοντες φαίνεται ότι είναι: δ) οι πρακτικές ηγεσίας που εφαρμόζονται στο σχολείο, ε) 

οι περιορισμοί και οι απρόβλεπτες συνθήκες σχολικού πλαισίου, στ) οι προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών για τους διάφορους τύπους μαθητών, αλλά και ζ) η επιρροή του κοινωνικού 

πλαισίου (προσδοκίες άλλων), η) ο αριθμός μαθητών ανά τάξη, θ) οι χρονικοί περιορισμοί 

και το φορτωμένο πρόγραμμα των εκπαιδευτικών, και τέλος, ι) η έλλειψη κατάλληλης 

εκπαίδευσης για την πραγματική εφαρμογή των παιδαγωγικών αντιλήψεων και θεωριών 

που έχουν αναπτύξει, στην τάξη τους (Cuban, 1984∙ Ernest, 1988∙ Bell & Gilbert, 1996∙ 

Bertram, 2004∙ Goelz, 2004∙ Khander, 2012∙ Devine κ.ά, 2013). Μάλιστα, κάποιοι από 

τους παραπάνω παράγοντες φαίνεται να είναι τόσο ισχυροί, που εκπαιδευτικοί που 

εργάζονται στο ίδιο σχολείο, υιοθετούν παρόμοιες πρακτικές στην τάξη παρά τις 

διαφορετικές αντιλήψεις τους περί διδασκαλίας και μάθησης (Ernest, 1988). 

 

 

1.6.2. Έρευνες για την αναζήτηση αποτελεσματικών διδακτικών 

πρακτικών 
 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η έρευνα για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού και της 

διδασκαλίας του μετατόπισε το ενδιαφέρον της από την αναζήτηση των προσωπικών 

χαρακτηριστικών του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού στην αναζήτηση αποτελεσματικών 

πρακτικών διδασκαλίας και στην αναγνώριση της επιρροής της πρακτικής και δράσης του 

εκπαιδευτικού στα μαθησιακά αποτελέσματα (Creemers & Kyriakides, 2015).  Τα 

περισσότερα αποτελέσματα έρχονται από έρευνες που χρησιμοποίησαν την παρατήρηση 

στην τάξη, γνωστές ως «process-product» («διαδικασία-προϊόν») έρευνες, στις οποίες 

επιχειρήθηκε να αποκαλυφθούν οι σχέσεις μεταξύ των διδακτικών διαδικασιών και των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων («προϊόν»), με καταγραφή λεπτό-προς λεπτό των δράσεων 

και των αντιδράσεων εκπαιδευτικού και μαθητών. Η επίδοση των μαθητών αποτελούσε 

τον δείκτη αποτελεσματικότητας των πρακτικών (Tomic, 1994∙ Westwood, 1996).  

 Αυτού του είδους οι έρευνες (Evertson, Anderson, Anderson & Brophy, 1980∙ 

Evertson & Emmer, 1982· Hayes, Lingard & Mills, 2000· Stanford, 2004· McGhie-

Richmond, Underwood & Jordan, 2007· Apter, Arnold & Swinson, 2010) οδήγησαν στην 

αναγνώριση μιας ποικιλίας διδακτικών συμπεριφορών και πρακτικών, όσον αφορά την 

ποσότητα, τον ρυθμό, την ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας, αλλά και τη διαχείρισης 

της σχολικής τάξης, που βρέθηκαν να σχετίζονται θετικά με τα επιτεύγματα των μαθητών. 
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Πολλά από αυτά τα ευρήματα αξιολογήθηκαν και μέσω πειραματικών διαδικασιών 

(Zimmerman & Pike, 1972∙ Anderson, Evertson & Brophy, 1979∙ Clark, Gage, Marx, 

Peterson, Stayrook & Winnie, 1979∙ Good & Grouws, 1979∙ Emmer, Sanford & Clements, 

1983∙ Haydon, Mancil & VanLoan, 2009∙ Αkinbobola, 2015), οι οποίες  συνέβαλαν 

επιπλέον στον εντοπισμό δράσεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών που φαίνεται να 

έχουν αιτιώδη επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα (Brophy, 1986).  

 Το κοινό στοιχείο είναι η έννοια της άμεσης, αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας 

(Evertson & Smylie, 1987), όπου στην αρχή ο εκπαιδευτικός, συνήθως μέσω της 

επίδειξης, έχει τον ρόλο του πρότυπου της δεξιότητας ή της έννοιας που θέλει να διδάξει, 

στη συνέχεια εξασθενεί η μοντελοποίηση μέσω της καθοδηγούμενης άσκησης και στο 

τέλος παρέχει ευκαιρίες στους μαθητές για ανεξάρτητη εργασία (Rosenshine & Meister, 

1992). Πρόκεται για μια προσέγγιση που ενσωματώνει στοιχεία τόσο της εξηγητικής 

διδασκαλίας όσο και της κυριαρχίας στη μάθηση (mastery learning) και σε κάποιο βαθμό 

βασίζεται σε εφαρμογές της θεωρίας του συμπεριφορισμού και του γνωστικισμού 

(Mehring, 2010). 

 Παρόλο που μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, η επισκόπηση των σχετικών 

ερευνών (Rosenshine & Stevens, 1986∙ Εverston & Smylie, 1987∙ Brophy, 1988∙ Porter & 

Brophy, 1988∙ Tomic, 1994∙ Rosenshine, 1995∙ Westwood, 1996∙ Brophy, 2002α∙ 

Simonsen, Fairbanks, Briesch, Myers & Sugai, 2008∙ Creemers & Kyriakides, 2015∙ 

Harbour, Evanovich, Sweigart & Hughes, 2015) ανέδειξε πέντε αποτελεσματικά βήματα-

στάδια, με τη μορφή ενός καλά οργανωμένου διδακτικού σχεδιασμού, η εφαρμογή του 

οποίου διασφαλίζει τη δέσμευση και συμμετοχή των μαθητών, που αποτελεί έναν από 

τους πιο δυνατούς προγνωστικούς δείκτες για υψηλή γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη 

(Dotterer & Lowe, 2011∙ Harbour, κ..ά., 2015): 

 Επισκόπηση του περιεχομένου που διδάχθηκε στο προηγούμενο μάθημα: 

Εισαγωγικές δραστηριότητες που ξεκινούν με επισκοπήσεις των στόχων και του 

περιεχομένου που αναπτύχθηκε την προηγούμενη μέρα, έχουν βρεθεί να 

συνδέονται με μαθησιακά οφέλη, ειδικά αν η κατάκτηση των νέων στόχων 

προϋποθέτει την επαρκή γνώση του περιεχομένου και των δεξιοτήτων που 

διδάχθηκαν στα προηγούμενα μαθήματα (Good & Grouws, 1979∙ Emmer, Sanford 

& Clements, 1983∙ Rosenshine, 1995∙ Tavakoli & Baniasad-Azad, 2017). Αυτού 

του είδους η ανασκόπηση επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να ελέγξει το επίπεδο 

κατανόησης των μαθητών, να γνωρίσει το σημείο απ’ το οποίο ξεκινούν οι μαθητές 

του, ώστε να χτίσει γέφυρες ανάμεσα στο υπό διδασκαλία περιεχόμενο και την 

προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών, αλλά και και να εντοπίσει και να 
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αντιμετωπίσει τυχόν εσφαλμένες αντιλήψεις, επαναδιδάσκοντας με πιο αναλυτικό 

ή διαφορετικό τρόπο, αν κριθεί αναγκαίο (Brophy, 1988∙ Porter & Brophy, 1988). 

H επισκόπηση αυτή μπορεί να γίνει με τη μορφή προφορικών ερωτήσεων ή 

ατομικής εργασίας, ελέγχου της εργασίας για το σπίτι ή ανασκόπησης της χθεσινής 

παρουσίασης (Everston & Smylie, 1987).  

 Παρουσίαση και εξήγηση του νέου περιεχομένου: Η έρευνα για τις 

αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές επισημαίνει τα θετικά μαθησιακά 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται, όταν ο εκπαιδευτικός δηλώνει τον στόχο και 

τα σχετικά σημεία του μαθήματος, εξηγεί με σαφήνεια πώς οι νέοι στόχοι 

συνδέονται με αυτά που έχουν ήδη μάθει ή που πρόκειται να μάθουν στο μέλλον, 

συνοψίζει το μάθημα πριν ξεκινήσει τη διδασκαλία, χρησιμοποιεί 

προκαταβολικούς οργανωτές, διευκρινίζει τμήματα του μαθήματος, υποδεικνύει 

μεταβάσεις μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του μαθήματος και στο τέλος της 

εξήγησης τονίζει και συνοψίζει τα κύρια θέματα (Αnderson, Evertson & Brophy, 

1979∙ Clark, Gage, Marx, Peterson, Stayrook & Winnie, 1979∙ Brophy, 1986∙ 

Porter & Brophy, 1988∙ Tomic, 1994∙ Brophy, 2002α). Αυτά τα στοιχεία 

διάρθρωσης βοηθούν τους μαθητές να βλέπουν την παρουσίαση ως ολοκληρωμένο 

σύνολο και να αναγνωρίζουν τις σχέσεις μεταξύ των τμημάτων της (Brophy, 

1988). Η παρουσίαση του μαθήματος θα πρέπει να γίνεται βήμα-βήμα με 

προσθετικό τρόπο και τη χρήση προφορικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, έτσι ώστε 

να κατακτάται το κάθε βήμα πριν από τη διδασκαλία του επόμενου, εύκολα και 

χωρίς το συναίσθημα της ματαίωσης (Westwood, 1996∙ Brophy, 2002α∙ MacSuga-

Gage, Simonsen & Briere, 2012∙ Creemers & Kyriakides, 2015). H βήμα προς 

βήμα προσέγγιση εφαρμόζεται καλύτερα, όταν διδάσκουμε ιεραρχικό υλικό, διότι 

η επακόλουθη μάθηση βασίζεται σε μια καλά διαμορφωμένη προηγούμενη μάθηση 

ή όταν το υλικό είναι δύσκολο (Rosenshine & Stevens, 1986). Ο εκπαιδευτικός 

παρουσιάζει τις πληροφορίες και αναπτύσσει τις έννοιες, εστιάζοντας στην 

προώθηση της κατανόησης των μαθητών, μέσω ξεκάθαρων παρουσιάσεων και 

διαλέξεων, επεξηγήσεων και πρακτικών παραδειγμάτων, επιδείξεων και 

μοντελοποίησης και επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες, μέσω της 

ανατροφοδότησης που δίνει μετά από τις απαντήσεις των μαθητών στις ερωτήσεις 

που έθεσε (Good & Grouws, 1979∙ Brophy, 1986∙ Rosenshine, 1995∙ Westwood, 

1996). 

 Η παραδοσιακή προσέγγιση της διδασκαλίας στο σύνολο της τάξης παρέχει 

περισσότερες ευκαιρίες για σωστές απαντήσεις, δρώντας θετικά στη μάθηση όχι 
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μόνο των πιο αργών μαθητών, αλλά στην κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων από 

όλους τους μαθητές (Good, 1979). Από την άλλη, όταν ο στόχος είναι η 

διδασκαλία εννοιών, η σύνδεση και η εφαρμογή τους σε άλλες καταστάσεις, 

φαίνεται ότι η επεξήγηση/αφήγηση από τον εκπαιδευτικό είναι η λιγότερο 

αποτελεσματική πρακτική, ενώ αναδεικνύονται ως αποτελεσματικότερες η 

καθοδηγούμενη ανακάλυψη και η επίδειξη (Akinbobola, 2015). Για να είναι πιο 

αποτελεσματική η επίδειξη και μοντελοποίηση των υπο διδασκαλία δεξιοτήτων, ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να προβάλλει φωναχτά τη σκέψη του πίσω από τη δράση 

του, δηλώνοντας με σαφήνεια τις συνδέσεις που κάνει, δίνοντας έτσι την ευκαιρία 

στους μαθητές να έρθουν σ’ επαφή με τη «σκέψη του ειδικού» που κρύβεται πίσω 

από τη δράση και αποτελεί έννοια αφηρημένη  (Rosenshine & Meister, 1992∙ 

Rosenshine, 1995), επιτρέποντάς τους να μάθουν με φυσικό και διαισθητικό τρόπο 

και να κάνουν γενικεύσεις (Zimmerman & Pike, 1972∙ Haston, 2007). Με αυτό τον 

τρόπο αυξάνεται η συγκέντρωση των μαθητών στην εργασία και η δέσμευσή τους 

στη διδακτική διαδικασία (Methe & Hintze, 2003). 

 Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις 

ατομικές διαφορές των μαθητών και να προσαρμόζει ανάλογα τη διδασκαλία του, 

διδάσκοντας όποτε χρειάζεται σε μικρές ομάδες ή εξατομικευμένα, διότι έτσι 

μπορεί να επιτύχει υψηλότερη μάθηση και δέσμευση των μαθητών, αφού βιώνουν 

αισθήματα ανταμοιβής και εκπλήρωσης (Walberg, 1988∙ Skinner & Belmont, 

1993∙ McGhie-Richmond, Underwood & Jordan, 2007). Επιπλέον, θα πρέπει να 

χρησιμοποιεί και μεθόδους συνεργατικής μάθησης, διότι εμφανίζουν θετικά 

αποτελέσματα στη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών και 

ουδέτερα έως θετικά μαθησιακά αποτελέσματα (Brophy, 1988).  

 Παροχή ευκαιριών για εξάσκηση, aνατροφοδότηση και διόρθωση:  Μετά από 

την παρουσίαση του νέου μαθήματος, ο εκπαιδευτικός πρέπει να δίνει την 

ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να εξασκηθούν υπό την καθοδήγησή και την 

ανατροφοδότησή του, είτε θέτοντας μια ποικιλία ερωτήσεων είτε αναθέτοντας 

πρακτικά προβλήματα ή ασκήσεις, για να ελέγξει το επίπεδο κατανόησης των 

μαθητών (Evertson & Smylie, 1987), προωθώντας με αυτό τον τρόπο όχι μόνο τη 

μάθηση των μαθητών, αλλά και τη δέσμευση και τη  συμμετοχή τους στο μάθημα, 

μειώνοντας ταυτόχρονα και πιθανά προβλήματα συμπεριφοράς (Skinner & 

Belmont, 1993∙ Kern & Clements, 2007∙ Conroy, Sutherlan, Snyder & Marsh, 

2008∙ Simonsen, κ.ά., 2008∙ Haydon, Mancil & VanLoan, 2009∙ Partin, Robertson, 

Maggin, Oliver & Wehby, 2010∙ MacSuga-Gage κ.ά., 2012∙ MacSuga-Gage & 
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Simonsen, 2015∙ Harbour, Evanovich, Sweigart & Hughes, 2015).  H έρευνα 

δείχνει ότι τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα προκύπτουν με την 

παρουσίαση περίπου 3 έως 5 ευκαιριών ανταπόκρισης ανά λεπτό (Partin, κ.ά., 

2010∙ MacSuga-Gage & Simonsen, 2015). Η καθοδηγούμενη εξάσκηση των 

μαθητών συνεχίζεται έως ότου οι μαθητές επιτύχουν ποσοστό επιτυχίας 80% και 

κριθεί επαρκής και σταθερή η κατάκτηση της δεξιότητας ή της γνώσης που 

διδάχθηκαν, ώστε να μπορούν να εργαστούν ανεξάρτητα (Rosenshine & Stevens, 

1986).  

 Ο εκπαιδευτικός πρέπει να κάνει συχνές ακαδημαϊκές ερωτήσεις, 

οργανωμένες σε προγραμματισμένες ακολουθίες και όχι τυχαία ως μια απλή 

προφορική εξέταση σε τυχαία επιλεγμένα σημεία του μαθήματος (Brophy, 1988), 

οι περισσότερες εκ των οποίων (περίπου το 75%) θα αποσπούν σωστές 

απαντήσεις (Αnderson, Evertson & Brophy, 1979). Η σαφήνεια των ερωτήσεων 

είναι σημαντική, καθώς και η διάρκεια της παύσης μετά την ερώτηση, που 

ποικίλει ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της ερώτησης (Creemers & Kyriakides, 

2015). Πιθανοί τρόποι με τους οποίους μπορεί ο εκπαιδευτικός να δώσει την 

ευκαιρία στους μαθητές να απαντήσουν, είναι: α) η χορική απάντηση (λεκτική ή 

μη), όπου όλοι οι μαθητές απαντούν ως ενιαίο σώμα στην ερώτηση του 

εκπαιδευτικού και β) η ατομική απάντηση (Haydon, κ.ά., 2009). Σύμφωνα με τους 

MacSuga-Gage και Simonsen (2015) οι χορικές-ομαδικές απαντήσεις αυξάνουν το 

συνολικό αριθμό ευκαιριών που έχει κάθε μαθητής για να απαντήσει, οδηγώντας 

σε μεγαλύτερα κέρδη για τον μαθητή. 

  Από την άλλη, σε πειραματική έρευνα που πραγματοποίησαν οι Anderson, 

Evertson και Brophy (1979) κατέληξαν ότι αυτού του είδους οι ερωτήσεις δεν 

πρέπει να χρησιμοποιούνται υπερβολικά, αλλά αντίθετα πρέπει να δίνονται σε 

κάθε μαθητή πολλές ευκαιρίες για εξάσκηση με τη μορφή ατομικών ερωτήσεων 

και με οργανωμένη σειρά με την οποία θα ερωτάται κάθε μαθητής, διότι έτσι 

επιτυγχάνεται από τη μία ισότιμη κατανομή των απαντήσεων με μικρότερο φορτίο 

στη μνήμη του εκπαιδευτικού κι από την άλλη λιγότερα προβλήματα με τους 

μαθητές που «κυριαρχούν» στη διδακτική διαδικασία. Τονίζουν, όμως ότι μια 

τέτοια πρακτική, ίσως ήταν λιγότερο αποτελεσματική σε μεγάλες ομάδες ή 

μεγαλύτερους μαθητές, αλλά και σε γνωστικά αντικείμενα που οι απαντήσεις είναι 

αναμενόμενες. Όσον αφορά την επιλογή του εκπαιδευτικού να ζητά συχνά (αλλά 

όχι αποκλειστικά) από εθελοντές-μαθητές να απαντήσουν, έχει βρεθεί από θετική 
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(Evertson, Anderson, Anderson & Brophy, 1980) έως ουδέτερη (Αnderson, κ.ά, 

1979) συσχέτιση με τα μαθησιακά αποτελέσματα.  

  Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να 

συνοψίσουν και να κωδικοποιήσουν τα πιο σημαντικά σημεία του μαθήματος με 

δικά τους λόγια ή να εξηγήσουν, να κρίνουν και να αμφισβητήσουν κάποιο σημείο 

(Tomic, 1994∙ Ηayes, Lingard & Mills, 2000∙ Brophy, 2002α). Παράλληλα, ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να προγραμματίζει και δραστηριότητες που δίνουν τη 

δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργούν συνδέσεις μεταξύ παλαιών και νέων 

γνώσεων, να εφαρμόζουν, να αναλύουν, να συνθέτουν ή να αξιολογούν τα όσα 

έμαθαν, να «εκπαιδεύει» ο ένας μαθητής τον άλλο και να προωθεί συζητήσεις που 

οδηγούν σε σκέψη υψηλότερης τάξης, διατηρώντας έτσι την προσοχή των μαθητών 

(Evertson, κ.ά, 1980∙ Rosenshine & Stevens, 1986∙ Brophy, 1988∙ McGhie-

Richmond, Underwood & Jordan, 2007) και ελέγχοντας αν οι μαθητές κατέκτησαν 

βαθιά γνώση και κατανόηση των διδασκόμενων εννοιών (Ηayes κ.ά, 2000). 

 Η αντίδραση και η ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού στις απαντήσεις 

των μαθητών πρέπει να είναι συχνή, άμεση και συγκεκριμένη (Westwood, 1996∙ 

Conroy, Sutherland, Snyder & Marsh, 2008∙ ΜacSuga-Gage κ.ά., 2012) και να 

παρέχει ευκαιρίες για θετική και ουσιαστική αλληλεπιδράση μεταξύ του 

εκπαιδευτικού και κάθε μαθητή (Partin, κ.ά, 2010). Ο έπαινος ως αντίδραση στη 

σωστή απάντηση των μαθητών φαίνεται να σχετίζεται άλλοτε θετικά κι άλλοτε 

αρνητικά, αλλά συνήθως καθόλου με τα μαθησιακά αποτελέσματα, ανάλογα πάντα 

με το πλαίσιο (Brophy, 2010α) κι αυτό γιατί δεν προσφέρει πληροφορίες που 

παρέχουν απαντήσεις αναφορικά με την επίδοση του μαθητή στην εργασία και 

πολύ συχνά εκτρέπει την προσοχή από την εργασία (Hattie & Timperley, 2007).  

 Σε μια μεγάλης κλίμακας συσχετιστική έρευνα που πραγματοποίησαν οι 

Apter, Arnold και Swinson (2010) στα δημοτικά σχολεία της Αγγλίας, βρήκαν ότι 

οι μαθητές εμφανίζουν υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης στο μάθημα, ακολουθώντας 

τις οδηγίες του εκπαιδευτικού, όταν γίνεται συχνή χρήση θετικής 

ανατροφοδότησης σχετικά με τη δουλειά των μαθητών, αλλά και όταν ο 

εκπαιδευτικός επιλέγει ουδέτερες (μη-διορθωτικές, μη-επαινετικές) λεκτικές 

συμπεριφορές.  Οι Hattie και Timperley (2007) υποστηρίζουν ότι η πιο 

αποτελεσματική ανατροφοδότηση σχετίζεται με πληροφορίες που δίνει ο 

εκπαιδευτικός σχετικά με την επίδοση του μαθητή στη συγκεκριμένη εργασία, τις 

διαδικασίες που ακολουθεί ο μαθητής για την ολοκλήρωση της εργασίας, αλλά και 

τον τρόπο που ελέγχει τον εαυτό του και τη σκέψη του. Μάλιστα, τονίζουν ότι το 
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τελευταίο είδος ανατροφοδότησης μπορεί να έχει σημαντικές επιρροές στην αυτο-

αποτελεσματικότητα, τις αυτορρυθμιστικές ικανότητες και την αυτοπεποίθηση των 

μαθητών. Επιπλέον, προτείνεται, ως μια μορφή αποτελεσματικής θετικής 

ανατροφοδότησης, ο εκπαιδευτικός να γράφει τις σωστές απαντήσεις των μαθητών 

στον πίνακα (Clark, κ.ά., 1979) ενώ στην περίπτωση λανθασμένης απάντησης, ο 

εκπαιδευτικός πρέπει πρώτα να επισημάνει το σημείο της απάντησης που είναι 

σωστό, και είτε να δώσει μια βοήθεια-σκαλωσιά στον μαθητή ή να 

επαναδιατυπώσει το ερώτημα και στη συνέχεια, να προσπαθήσει να εκμαιεύσει μια 

βελτιωμένη απάντηση (Clark, κ.ά., 1979∙ Good & Grouws, 1979∙ Brophy, 1988). Η 

διορθωτική ανατροφοδότηση, όταν χρησιμοποιείται στον κατάλληλο βαθμό και σε 

συνδυασμό με υψηλά ποσοστά θετικών σχολίων, και όταν περιλαμβάνει 

συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το τι κάνει εσφαλμένα ο μαθητής και τι 

χρειάζεται να κάνει αντ' αυτού, μπορεί να βελτιώσει την ακαδημαϊκή απόδοση των 

μαθητών (Αnderson, Evertson & Brophy, 1979· Hattie & Timperley, 2007). Εάν, 

όμως, ένας μαθητής δεν μπορεί να καθοδηγηθεί στη σωστή απάντηση μέσω μιας 

σύντομης βοήθειας-ανατροφοδότησης, είναι απαραίτητο να επαναδιδαχθεί το 

υλικό σε εκείνο τον μαθητή (Rosenshine & Stevens, 1986). 

 Ανάθεση ατομικής εργασίας: Γενικά, οι έρευνες αυτές τονίζουν ότι ο 

περισσότερος διδακτικός χρόνος θα πρέπει να αφιερώνεται στην ενεργό 

διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό και στην επιβλεπόμενη εξάσκηση των μαθητών 

(Εvertson, Anderson, Anderson & Brophy, 1980∙ Creemers & Kyriakides, 2015), 

ενώ η αποτελεσματικότητα της ατομικής εργασίας είναι μεγαλύτερη, όταν οι 

περίοδοι ατομικής εργασίας είναι διασκορπισμένες κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος (Evertson, Weade, Green & Crawford, 1985). Eπίσης, για να είναι 

αποτελεσματική η ατομική εργασία των μαθητών, θα πρέπει να διασφαλίζει υψηλά 

επίπεδα επιτυχίας (90-100%), ενώ οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δίνουν σαφείς 

οδηγίες και εξηγήσεις, όποτε χρειάζεται και θα πρέπει να ελέγχουν και να 

αξιολογούν την πορεία της εργασίας, κυκλοφορώντας μέσα στην τάξη και 

παρακολουθώντας τους μαθητές, ώστε να να είναι σε θέση να  ανιχνεύσουν τυχόν 

δυσκολία των μαθητών να ολοκληρώσουν την εργασία ή να αποτρέψουν τους 

μαθητές απ’ το να αποφύγουν να κάνουν την εργασία που τους ανατέθηκε 

(Evertson & Emmer, 1982∙ Porter & Brophy, 1988∙ Tomic, 1994∙  Westwood, 

1996∙ Kern & Clements, 2007∙ Simonsen κ.ά., 2008). Στο στάδιο αυτό, ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να διασφαλίσει και να διατηρήσει τη συγκέντρωση όλων των 

μαθητών, ενημερώνοντας τους μαθητές για το τι αναμένει από εκείνους και με ποια 
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κριτήρια θα αξιολογηθούν, καθώς και ότι η εργασία τους θα ελεγχθεί, δίνοντας 

έτσι έμφαση στην ευθύνη των μαθητών (Good & Grouws, 1979∙ Emmer, Sanford 

& Clements, 1983∙ Rosenshine & Stevens, 1986∙ Ηayes κ.ά. 2000∙ Stanford, 2004). 

Η αποτελεσματική ανεξάρτητη εργασία συνδέεται επίσης, με μια ποικιλία 

εργασιών, κατάλληλης δυσκολίας με το επίπεδο των μαθητών (Brophy, 1988) και 

σχετικές με την πραγματική ζωή, τα ενδιαφέροντα και τα προβλήματα των 

μαθητών (Hayes κ.ά, 2000∙ Τavakoli & Baniasad-Azad, 2017). Η παροχή 

δυνατότητας στους μαθητές να επιλέξουν κάποιες φορές τη μορφή και το είδος της 

εργασίας που θα πραγματοποιήσουν συνδέεται με την αύξηση της προσοχής και 

της δέσμευσης των μαθητών στο ακαδημαϊκό τους έργο και τη μείωση εμφάνισης 

προβλημάτων συμπεριφοράς (Kern & Clements, 2007). Έτσι, όταν οι μαθητές 

γνωρίζουν ή επιλέγουν τι πρέπει να κάνουν και έχουν και τις ανάλογες δεξιότητες 

για να το κάνουν, είναι πιο πιθανό να μείνουν συγκεντρωμένοι στην εργασία 

(Evestson & Emmer, 1982∙ Evertson, Emmer, Sanford & Clements, 1983). 

 Επειδή η ανεξάρτητη μάθηση απαιτεί από τους μαθητές έναν συνδυασμό 

δεξιοτήτων και συνηθειών, αλλά και συνεχή συγκέντρωση και ενεργοποίηση των 

κινήτρων για μάθηση (Brophy, 1988), ο εκπαιδευτικός πρέπει να εφοδιάσει τους 

μαθητές με στρατηγικές αυτο-αξιολόγησης, αυτορρύθμισης και αυτο-βελτίωσης 

της μάθησής τους, μέσω προτυποποίησης και διδασκαλίας στρατηγικών 

επεξεργασίας των πληροφοριών, γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών. 

Έτσι, θα μπορεί να αναθέτει ενδιαφέρουσες ατομικές εργασίες που θα διεγείρουν 

και θα ενεργοποιούν τις στρατηγικές αυτές, οδηγώντας σε ουσιαστική μάθηση 

(Brophy, 1988∙ Porter & Brophy, 1988∙ Ηayes κ.ά, 2000).  

 Διεξαγωγή συχνών ανασκοπήσεων: Οι συχνές ανασκοπήσεις των βασικών 

σημείων, η έμφαση στις βασικές ενοποιητικές έννοιες και η επανάληψη 

εξηγήσεων, όταν χρειάζεται, φαίνεται ότι αποτελούν αποτελεσματικές διδακτικές 

πρακτικές. Μια τέτοιου είδους επανάληψη δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό 

να ελέγξει το επίπεδο κατανόησης των μαθητών και να αποφασίσει αν είναι σε 

θέση να διαχειριστούν το νέο περιεχόμενο (Tomic, 1994), ενώ ταυτόχρονα δίνει τη 

δυνατότητα στους μαθητές να μοιραστούν τις μαθησιακές τους εμπειρίες, να 

θέσουν ερωτήματα που μπορεί να γεννήθηκαν, να συγκρίνουν απόψεις και να 

κατανοήσουν καλύτερα πώς συνδέονται αυτά που έμαθαν με την πραγματική ζωή 

(Brophy, 2002α). Eπίσης, μια ανασκόπηση των τελευταίων μαθημάτων δίνει τη 

δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των 

πρακτικών και των υλικών που χρησιμοποίησε (Rosenshine & Stevens, 1986). Οι 
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Good και Grouws (1979) βρήκαν ότι τόσο μια εβδομαδιαία ανασκόπηση, 

διάρκειας 20 λεπτών στην αρχή της εβδομάδας όσο και μια μηνιαία ανασκόπηση, 

που θα εστιάζει στις δεξιότητες και τις έννοιες που διδάχθηκαν το προηγούμενο 

διάστημα, βοηθά στην διατήρηση της γνώσης. Άλλοι τρόποι αποτελεσματικής 

ανασκόπησης είναι ο έλεγχος της εργασίας που δόθηκε στο σπίτι, ένα σύντομο 

κουίζ ή περίληψη στην αρχή του μαθήματος πάνω σε υλικό από προηγούμενα 

μαθήματα, διόρθωση από τους ίδιους τους μαθητές εργασιών ή κουίζ άλλων 

μαθητών, εξέταση σε μικρές ομάδες (2 έως 4 μαθητές ανά ομάδα) των εργασιών 

τους, προετοιμασία από τους μαθητές ερωτήσεων σχετικά με τα προηγούμενα 

μαθήματα κ.ά. (Rosenshine & Stevens, 1986). 

 

Αυτού του τύπου οι έρευνες στηρίζονται στην παραδοχή ότι οι πρακτικές του 

εκπαιδευτικού έχουν άμεση αιτιώδη επίπτωση στα μαθησιακά αποτελέσματα και ότι αυτή 

η επίδραση είναι γραμμική και μονής κατεύθυνσης, ενώ παρουσιάζει σταθερότητα σε όλα 

τα πλαίσια και τις στιγμές  (Evertson & Smylie, 1987). Τα ερευνητικά ευρήματα, όμως, 

έχουν συχνά βρει μη γραμμικές σχέσεις μεταξύ των διαδικασιών της τάξης και των 

επιδόσεων των μαθητών. Ένα σχετικά κοινό μη γραμμικό πρότυπο είναι το ανεστραμμένο 

U: Σε αυτό το μοτίβο, η βέλτιστη απόδοση των μαθητών συνδέεται με ένα ορισμένο 

επίπεδο διδακτικής πρακτικής, που σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν πολύ 

λίγο ή πάρα πολύ αυτή την πρακτική, έχουν λιγότερα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα 

από τους εκπαιδευτικούς που τη χρησιμοποιούν στη σωστή συχνότητα (Good & 

Weinstein, 1986).  

 Επίσης, τονιζεται και η ανάγκη να ληφθεί υπόψη η βαθμίδα εκπαίδευσης, το 

γνωστικό αντικείμενο, αλλά και η φύση και οι στόχοι του μαθήματος, διότι η έρευνα για 

τη διδασκαλία στοχεύει στην ανάπτυξη και τη δοκιμή θεωριών και μοντέλων, με σκοπό να 

αποδώσει συγκεκριμένες αλλά και σχετικά γενικές αρχές, που δεν αποτελούν άκαμπτες 

συνταγές «δράσης», αλλά που οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εφαρμόσουν επιλεκτικά και να 

τις προσαρμόσουν στο εκάστοτε πλαίσιο (Βrophy, 1988∙ Hayes, Lingard & Mills, 2000). H 

διδακτική διαδικασία της άμεσης διδασκαλίας, που προτείνεται από τις παραπάνω έρευνες, 

είναι πιο εφαρμόσιμη στους τομείς εκείνους που ο στόχος είναι να κατακτηθεί ένα σώμα 

γνώσης ή μια δεξιότητα που μπορεί να διδαχθεί σε νέα προβλήματα και καταστάσεις. 

Όταν, όμως, διδάσκονται δεξιότητες, που δεν ακολουθούν συγκεκριμένα βήματα ή 

περιεχόμενα, που δεν απαιτούν την ύπαρξη μιας δεξιότητας που εφαρμόζεται 

επανειλημμένα (Rosensine & Stevens, 1986) και που χαρακτηρίζονται ως ανεπαρκώς 

δομημένα, δηλαδή, υπάρχει απουσία καθορισμού συνθηκών για τη χρήση της γνώσης και 
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γενικευμένων διαδικασιών για εφαρμογή της γνώσης, οι κονστρουκτιβιστικές πρακτικές 

φαίνεται να είναι καταλληλότερες (Spiro & DeSchryver, 2007).  

 Παράλληλα, λοιπόν, με αυτό το «συμπεριφοριστικό/γνωστικό» μοντέλο 

αποτελεσμα-τικότητας του διδακτικού έργου, ένα νέο παράδειγμα έχει αρχίσει να 

αναδύεται στην έρευνα για τη διδασκαλία, που αμφισβητεί μερικές από τις υποθέσεις που 

διέπουν την έρευνα της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου. Αυτό του 

«κονστρουκτιβιστικού» παραδείγματος, το οποίο επικεντρώνεται περισσότερο σε 

πρακτικές, οι οποίες διεγείρουν γνωστικά τους μαθητές, προκειμένου να τους επιτρέψουν 

να αναπτύξουν τις δεξιότητες σκέψης τους και επιτρέπουν την ενεργή συμμετοχή τους, 

όπως: η σύνδεση της γνώσης με τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών και με διάφορους 

τομείς του Α.Π., η χρήση υλικών και παραδειγμάτων από την πραγματική ζωή, η διόρθωση 

παρανοήσεων και λανθασμένων αντιλήψεων, η συνεργατική επίλυση προβλημάτων, η 

αυτορρύθμιση της μάθησης, η αλληλοδιδασκαλία, τα σχέδια εργασία, η μεταγνωστική 

αξιολόγηση κ.ά. (Langer, 2001· Φρυδάκη, 2009· Joyce, κ.ά., 2009· Kyriakou, 2009· 

Κalantzis & Cope, 2013· Muijs & Reynolds, 2015· Scott, 2015β· OECD, 2018).  

 Ως γενικό συμπέρασμα, λοιπόν, φαίνεται ότι παρόλο που η πρακτική και η 

εννοιολογική γνώση, το εύρος και το βάθος, οι βασικές δεξιότητες και η σκέψη υψηλής 

τάξης, καθώς και η ποσότητα και η ποιότητα της διδασκαλίας μπορούν να διακριθούν 

μεταξύ τους, οι μαθητές τα χρειάζονται «όλα» αντί «του ενός ή του άλλου» (Walberg, 

1988). Υποδηλώνεται, έτσι, ότι υπάρχει ανάγκη για ένα ευρύ φάσμα διδακτικών 

πρακτικών, που συνιστάται τόσο από πρακτικές μεταβίβασης της γνώσης όσο και 

κονστρουκτιβιστικές (Stanford, 2004∙ McGhie-Richmond, Underwood & Jordan, 2007· 

Good, Wiley & Florez, 2009). 

 

1.7. Αιτιολόγηση της παρούσας έρευνας  
 
 

Πολύ συχνά η εκπαιδευτική έρευνα πραγματοποιείται χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τη 

φωνή εκείνων που αλληλεπιδρούν καθημερινά με τους μαθητές. Συγκεκριμένα, η έρευνα 

για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ποιότητα του διδακτικού έργου 

φαίνεται να είναι περιορισμένη, αφού στις περισσότερες έρευνες σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού και του διδακτικού του έργου εξετάζονται 

παράγοντες, όπως: οι δεξιότητες του εκπαιδευτικού, τα προσωπικά χαρακτηριστικά και 

στοιχεία της προσωπικότητάς του, η επαγγελματική του δέσμευση και η επαγγελματική του 

ανάπτυξη (Tavakoli & Baniasad-Azad, 2017). Εστιάζοντας, όμως, στις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών περί αποτελεσματικής και ποιοτικής διδασκαλίας και στις πρακτικές που 

χρησιμοποιούν, θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη και υιοθέτηση πρακτικών 
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και συμπεριφορών που προσφέρουν μεγαλύτερη υποστήριξη στους μαθητές και τη 

μάθησή τους (DeYoung, 2015), καθώς όσο οι εκπαιδευτικοί κατανοούν καλύτερα τις 

αντιλήψεις τους, τόσο πιο διατεθειμένοι εμφανίζονται να εφαρμόσουν νέες πρακτικές στην 

τάξη τους (Luft, 1999).  

 Δυστυχώς, το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας για τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών, διερευνά με ερωτηματολόγια αυτοαναφορών το «δέον» και παραλείπει το 

«είναι», με αποτέλεσμα τα ευρήματα της έρευνας να παρέχουν περιορισμένες πληροφορίες 

και να θεωρητικολογούν. Για να οδηγηθούμε, όμως, σε εύλογα συμπεράσματα σχετικά με 

τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, απαιτείται εκτίμηση σχετικά με το τι λένε, τι 

προτίθενται να κάνουν και τι κάνουν, γι’ αυτό τόσο οι προδιαθέσεις για δράση («το δέον») 

όσο και οι συμπεριφορές διδασκαλίας («το είναι») πρέπει να συμπεριληφθούν στις 

εκτιμήσεις των αντιλήψεων (Pajares, 1992). Επιπλέον, στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία 

τονίζεται η ανάγκη αναγνώρισης από τους εκπαιδευτικούς της διάστασης ανάμεσα σε αυτό 

που σκέφτονται και σε αυτό που πράττουν στην πράξη, αποτελώντας κίνητρο για την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη (Ζαρκογιάννη, 2016). 

 Όμως, η έρευνα για την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του διδακτικού 

έργου λίγα μπορεί να επιτύχει, αν σταματάει στη διερεύνηση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών. Οι ερευνητές πρέπει να παρέχουν αποδείξεις ότι οι συγκεκριμένες 

αντιλήψεις σχετίζονται με τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα (Kagan, 1990∙ Pajares, 

1992). Στις περισσότερες σχετικές έρευνες η επίδοση των μαθητών ήταν το μόνο 

αποτέλεσμα που εξεταζόταν ως κριτήριο ελέγχου της αποτελεσματικότητας των 

εφαρμοζόμενων πρακτικών διδασκαλίας.  

 Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί και οι διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν, διαφέρουν 

ως προς τα ποσοστά επιτυχίας τους όσον αφορά την ανάπτυξη θετικών στάσεων, αλλά και 

την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Πολλές φορές μάλιστα, η πρόοδος 

σε ένα απ’ τους παραπάνω στόχους επιτυγχάνεται εις βάρος της προόδου κάποιου απ’ τους 

άλλους. Γι’ αυτό, χρειάζεται να διευρύνουμε την εστίασή μας και να υιοθετήσουμε 

πολλαπλούς τρόπους αντίληψης και αξιολόγησης της ποιότητας και όχι απλώς της 

αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου, συμπεριλαμβάνοντας και μαθητικά 

αποτελέσματα πέρα από την ακαδημαϊκή επίδοση, όπως είναι η συναισθηματική ανάπτυξη 

(προώθηση της αυτοπεποίθησης και των κινήτρων για μάθηση), η ανάπτυξη κοινωνικών 

στάσεων και η συνεργατική συμπεριφορά των μαθητών (Brophy, 1986∙ Good & 

Weinstein, 1986∙ Βrophy, 1988∙ Good, Wiley & Florez, 2009· Kyriakides, Creemers & 

Antoniou, 2009· DeYoung, 2015).  
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 Διότι, η εκπαίδευση αλλάζει. Η ακαδημαϊκή και η κοινωνική - συναισθηματική 

μάθηση γίνεται το νέο πρότυπο για αυτά που θεωρούνται τα βασικά που πρέπει να 

αποκτήσουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, αφού αποτελεί «το κομμάτι 

που έλειπε», αντιπροσωπεύοντας το μέρος της διδασκαλίας που συνδέει την ακαδημαϊκή 

γνώση με ένα συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων σημαντικών για την επιτυχία στη ζωή 

(Elias, 2003). Έτσι, λοιπόν, μόνο σε περίπτωση που καθιερωθούν αυστηρά κριτήρια και 

μέθοδοι αξιολόγησης, θα πάψουν να εκφράζονται υποκειμενικές απόψεις για το αν μια 

πρακτική είναι αποτελεσματική.  

 Επομένως, η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας χρήζει τόσο αναγκαιότητας όσο και 

σημαντικότητας, διότι αν επιδιώκουμε τη διασφάλιση της ποιότητας στο διδακτικό έργο, 

πρέπει να αναλύσουμε με σαφήνεια τις ήδη δομημένες αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, να 

εξετάσουμε την επάρκεια αυτών των αντιλήψεων και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για 

εξέταση, επεξεργασία και ενσωμάτωση νέων πληροφοριών στα υπάρχοντα συστήματα 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών (Kagan, 1992).  

 Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μέσω της διερεύνησης των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τις βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας, αλλά και της 

διερεύνησης της ποιότητας των πρακτικών διδασκαλίας αναμένεται πως θα συμβάλουν 

αποτελεσματικά:  

α) στη συγκέντρωση αξιόπιστων στοιχείων για την αποτίμηση της υπάρχουσας 

κατάστασης και για τη διατύπωση προτάσεων σχετικών με ενδεχόμενες βελτιωτικές 

παρεμβάσεις. Σε ένα πλαίσιο όπου δίνεται έμφαση στη βελτίωση και τη διασφάλιση 

της ποιότητας της διδασκαλίας, η εξέταση και καταγραφή των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τις αποτελεσματικές πρακτικές διδασκαλίας και η 

κατανόηση της σχέσης αντιλήψεων-πρακτικών, μπορούν να αποδειχθούν διορατικές 

και χρήσιμες για τον σχεδιασμό μαθησιακών εμπειριών για τους εκπαιδευόμενους 

εκπαιδευτικούς, αλλά και για τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της δια 

βίου μάθησης και μετεκπαίδευσης (Mariaye, 2012). Διότι, η έρευνα καταδεικνύει ότι 

οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται σε εναλλακτικές πρακτικές, ανάλογα με τον τρόπο 

που αυτές συνδέονται με τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις και πρακτικές τους. 

Συμπερασματικά, το να αγνοήσουμε τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις και εμπειρίες 

των εκπαιδευτικών πιθανόν να αποτελέσει εμπόδιο στην υιοθέτηση νέων πρακτικών 

(Kuzborska, 2011). 

β) στην παροχή ακριβέστερων πληροφοριών σχετικά με το εάν μια διδακτική 

πρακτική, που έχει συσχετισθεί με πιο επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα, είναι 

πράγματι ο καθοριστικός παράγοντας της μαθησιακής επιτυχίας. Διότι, οι 



56 
 

περισσότερες έρευνες επέτρεπαν μόνο τη δυνατότητα ανάδειξης συσχετιστικών 

σχέσεων (Good & Weinstein, 1986). Όμως, προκειμένου να εκτιμηθεί η 

αποτελεσματικότητα των πρακτικών διδασκαλίας και η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ 

ορισμένων πρακτικών και των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών, θα πρέπει 

να διεξαχθεί πειραματική έρευνα με αποτελεσματικούς ελέγχους (Τomic, 1994· 

Mertens, 2009).  

 γ) στον προσδιορισμό και στην υιοθέτηση ενιαίων δεικτών για την παρακολούθηση 

και τη διασφάλιση της ποιότητας του διδακτικού έργου. Δεδομένου ότι τα κριτήρια για 

την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και του διδακτικού τους έργου 

δημιουργήθηκαν κατά κύριο λόγο από τους ερευνητές μέσω φυσιοκρατικών 

παρατηρήσεων στην τάξη, δεν εντοπίστηκαν αναγκαστικά οι ειδικές ανάγκες για 

επαγγελματική ανάπτυξη (Creemers & Kyriakides, 2015) και μέχρι στιγμής έχουν 

πραγματοποιηθεί μόνο λίγες πειραματικές μελέτες που μπορεί να έχουν αντίκτυπο 

στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.  
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Κεφάλαιο 2ο  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

 

Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας είναι χρήσιμη για την κατανόηση του ερευνητικού 

προβλήματος, της ιστορίας και της θεωρητικής του βάσης. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος 

του κεφαλαίου αυτού γίνεται αναφορά στην εξέλιξη και τον επαναπροσδιορισμό των 

παραδειγμάτων της επιστημολογίας που κατευθύνουν τη διδακτική σκέψη και πράξη. Στη 

συνέχεια, ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση, η διδακτική αξιοποίηση και η κριτική 

αποτίμηση των μοντέλων διδασκαλίας του συμπεριφορισμού και του κονστρουκτιβισμού, 

στα οποία θεμελιώνονται οι πρακτικές διδασκαλίας.  

 
 

2.1. Ιστορία του ερευνητικού προβλήματος  
 
Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ένας επαναπροσδιορισμός στους τρόπους θεώρησης 

του κόσμου στα παραδείγματα της επιστημολογίας, που οδηγούν και κατευθύνουν τη 

διδακτική σκέψη και τη διδακτική πράξη, το θετικιστικό και το κονστρουκτιβιστικό, τα 

οποία θεμελιώνουν την τομή από τη νεωτερική σκέψη στη μετανεωτερική διδακτική 

σκέψη (Ματσαγγούρας, 1993∙ Φρυδάκη, 2009∙ Σαλβαράς, 2013γ). 

 Το θετικιστικό παράδειγμα θεωρεί ότι τα διδακτικά γεγονότα έχουν αιτίες, τις 

οποίες μπορούμε να ανακαλύψουμε και να εξηγήσουμε. Χρησιμοποιεί την αναλυτική ή 

εμπειρική μέθοδο έρευνας και θεωρεί καλές, μόνο εκείνες τις διδακτικές πρακτικές, οι 

οποίες ικανοποιούν την αποδεικτική λειτουργία της αξιολόγησης (πόσο καλά μάθαμε). 

Χρησιμοποιεί στον πειραματικό σχεδιασμό το διπολικό σχήμα: εισροή (διδακτική 

πρακτική) – προϊόν (επίδοση μαθητών). Ο διδακτικός σχεδιασμός οργανώνεται με βάση τη 

θεωρία μάθησης του συμπεριφορισμού, ο οποίος εστιάζει στη μετάδοση της 

αντικειμενικής γνώσης και εφαρμόζει μηχανισμούς επιστημονικής διαχείρισης, όπως τα 

αυστηρά κριτήρια και η ανάλυση έργου, προκειμένου να διασφαλίσει την αποδοτικότερη 

παραγωγή (Guba, 1990∙ Vrasidas, 2000∙ Γενά, 2004). 

 Αργότερα, ο θετικισμός επηρεάζεται από τον λογικό εμπειρισμό, που ακολουθεί 

την επαγωγική διαδικασία. Ως έγκυρη γνώση εκλαμβάνεται η γενίκευση, που εξηγεί τη 

σχέση αιτίας – αποτελέσματος. Ο επαναπροσδιορισμός του θετικιστικού παραδείγματος 

επέρχεται, όταν η αναλυτική ή εμπειρική μέθοδος έρευνας επηρεάζεται από τον κριτικό 

ορθολογισμό, που χρησιμοποιεί την υποθετικο-παραγωγική διαδικασία και το τριπολικό-

γνωσιακό σχήμα: εισροή (διδακτική πρακτική) – μαθησιακή διαδικασία (συμμετοχή 

μαθητών στη λήψη αποφάσεων, έλεγχος αντιλήψεών τους για το «πότε μαθαίνουν πιο 

καλά», κτλ.) – προϊόν (επίδοση μαθητών). Ως καλές πρακτικές εκλαμβάνονται εκείνες, οι 

οποίες ικανοποιούν τη διαμορφωτική λειτουργία της αξιολόγησης (πώς μάθαμε). Ο 
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επαναπροσδιορισμός εμπλουτίζει τον διδακτικό σχεδιασμό, ο οποίος οργανώνεται με βάση 

τη θεωρία του γνωστικισμού, ο οποίος εστιάζει στην ανακάλυψη της γνώσης. Η 

σημειούμενη μεταστροφή οδήγησε στην επονομασία του θετικιστικού παραδείγματος 

σκέψης και δράσης σε μεταθετικιστικό (Guba, 1990∙ Jonassen, 1991∙ Mertens, 2009). 

 Το κονστρουκτιβιστικό παράδειγμα θεωρεί ότι η πραγματικότητα είναι μια 

κοινωνική κατασκευή και έχει πολλαπλό χαρακτήρα. Η δομή του κόσμου δημιουργείται 

στο μυαλό μέσω της αλληλεπίδρασης με τον κόσμο και βασίζεται στις εμπειρίες, την 

κατανόηση και την ερμηνεία του ατόμου (Cobb, 1994∙ Phillips, 1995). Την έννοια της 

αντικειμενικότητας αντικαθιστά η έννοια της επαληθευσιμότητας (Von Clasersfeld, 1983∙ 

1995). Χρησιμοποιεί την ερμηνευτική μέθοδο έρευνας και θεωρεί καλές μόνο εκείνες τις 

διδακτικές πρακτικές που βρίσκονται υψηλά στην εκτίμηση των εκπαιδευτικών, αλλά 

ικανοποιούν και την παιδευτική λειτουργία της αξιολόγησης (τι λάθη κάναμε, πώς τα 

αναγνωρίσαμε και τα διορθώσαμε). Στηρίζεται στον νατουραλισμό και εξετάζει τις 

διδακτικές πρακτικές στον χώρο που συντελούνται, διερευνώντας τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών. Ο διδακτικός σχεδιασμός οργανώνεται με βάση τη 

θεωρία μάθησης του ενδογενούς κονστρουκτιβισμού, ο οποίος εστιάζει στην παραγωγή 

γνώσης μέσω μετασχηματισμών και αναδομήσεων (Piaget, 1978∙ Fosnot, 1992∙ Σαλβαράς 

& Σαλβαρά, 2011∙ Illeris, 2015).  

 Ο επαναπροσδιορισμός του κονστρουκτιβιστικού παραδείγματος επέρχεται, όταν 

αρχίζει να μην περιορίζεται μόνο στη διερεύνηση των αντιλήψεων των εμπλεκομένων, 

αλλά επιδιώκει τη μεταβολή τους. Οι αντιλήψεις αλλάζουν, όταν συνειδητοποιούνται 

συγκρούσεις και αναζητούνται νέες διδακτικές πρακτικές (Carr & Kemmis, 1997). Τότε, ο 

διδακτικός σχεδιασμός εμπλουτίζεται με βάση τη θεωρία μάθησης του διαλεκτικού 

κονστρουκτιβισμού, ο οποίος εισάγει τη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης, του μαθησιακού 

συμβολαίου, της προτυποποίησης, της φθίνουσας καθοδήγησης και ένα σύνολο αρχών που 

αποτελούν δομικά στοιχεία της θεωρίας της δραστηριότητας (Vygotsky, 1978∙ Leont’ev, 

1978∙ Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011∙ Μητροπούλου, 2015). Ο διαλεκτικός 

κονστρουκτιβισμός εστιάζει στην απόκτηση μεταγνώσης, με σκοπό την αυτορρυθμιζόμενη 

μάθηση μέσα από την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων σκέψης και δράσης.  

 Τα δύο παραδείγματα διδακτικής σκέψης και δράσης, το μεταθετικιστικό και το 

νεο-κονστρουκτιβιστικό, με τη χρήση του τριπολικού-γνωσιακού σχήματος και της 

διερεύνησης των αντιλήψεων των εμπλεκομένων, πότε ως αντικειμενική ματιά και πότε ως 

υποκειμενική κτήση, κινούνται εγκάρσια μεταξύ τους δημιουργώντας δύο νέα, μεικτής 

μεθοδολογίας παραδείγματα διδακτικής σκέψης και δράσης, το μετασχηματιστικό και το 

πραγματιστικό.  
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  Το μετασχηματιστικό παράδειγμα στηρίζεται στην κριτική θεωρία, η οποία 

επιδιώκει πέρα από την κατανόηση των καταστάσεων και των φαινομένων και την αλλαγή 

τους και χρησιμοποιεί τη διαλεκτική μέθοδο (θέση – αντίθεση – σύνθεση) (Cohen, Manion 

& Morrison, 2008). Τονίζει τον ρόλο των αντιπαραθέσεων. Συμφιλιώνεται τόσο με την 

αιτιώδη εξήγηση (τι γίνεται, πώς, γιατί), όσο και με την ερμηνευτική κατανόηση (πώς το 

αντιλαμβάνονται οι εμπλεκόμενοι, τι νόημα αποδίδουν), αλλά προχωρεί και παραπέρα, με 

τη χρήση της οικονομοτεχνικής μεθόδου κόστους-οφέλους, που βασίζεται στη διαλεκτική 

μέθοδο έρευνας, διατυπώνει διλήμματα επιλογών (τι προκρίνεται έναντι ποιου και γιατί) 

και σταθμίζει συμφέροντα των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Επιδιώκει τη συμμετοχή 

στη λήψη αποφάσεων και εστιάζει στις διδακτικές πρακτικές διαμεσολάβησης για την 

οικοδόμηση γνώσεων (Mertens, 2009∙ Σαλβαράς, 2013γ∙ Μητροπούλου, 2015).  

 Το πραγματιστικό παράδειγμα στηρίζεται στον πραγματισμό, που περιγράφει τη 

γνώση ως «προς το παρόν αλήθεια» (Smith & Ragan, 1999) και ορίζει ως κριτήρια 

αποτελεσματικότητας, τη λειτουργικότητα και τη χρησιμότητα. Αναγνωρίζει ως καλή 

διδακτική πρακτική εκείνη που δοκιμάστηκε, ελέγχθηκε ως προς τις συνέπειές της και 

άντεξε. Εστιάζεται στη «διασφάλιση της ποιότητας» στο επίπεδο του «λόγου» και στο 

επίπεδο των «διδακτικών πρακτικών» με την αξιολόγηση της ποιότητας (Heylighen, 1993∙ 

Πασιάς, κ.ά., 2016). Η ποιότητα ορίζεται με όρους σχολικής βελτίωσης και για την 

αξιολόγηση των διδακτικών πρακτικών εφαρμόζονται οι τρεις κατευθύνσεις ελέγχου 

ποιότητας: της ποιότητας τελικού αποτελέσματος, της ανθρωποπλαστικής βελτίωσης και 

της ικανοποίησης των αναγκών και των προσδοκιών των μαθητών (Ματθαίου, 2000∙ 

Σαλβαράς, 2013γ).  
 

2.1.1. Ποιότητα τελικού αποτελέσματος  
 

Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών αποτελεί παραδοσιακά μέσο για την αποτίμηση 

της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

πολιτικής που εφαρμόζεται σε πολλά κράτη μέλη της Ε.Ε., τα οποία εισήγαγαν 

μηχανισμούς μέτρησης και ελέγχου όχι στο περιεχόμενο ή τη μεθοδολογία διδασκαλίας, 

αλλά στο τι είναι ικανοί οι μαθητές να επιτύχουν (Μαυρομάτης κ.ά., 2008). Λαμβάνοντας 

υπόψη τις σύγχρονες επιταγές για καλλιέργεια γνώσεων και ανάπτυξη ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις συνόδους του από το 2000 έως το 2016 θέτει 

ως στόχο την αναζήτηση ποιότητας στις μορφές εμφάνισης των προϊόντων διδασκαλίας 

(Πασιάς, 2015). 

 Η ερευνητική προσέγγιση της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος ενδιαφέρεται 

για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και αποσκοπεί στον έλεγχο της 
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εκπαιδευτικής πράξης, ενώ η διδασκαλία δεν αποτιμάται ως συνολική διαδικασία που 

αναπτύσσεται στο πλαίσιο της διάδρασης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών (Ζουγανέλη 

κ.ά., 2007). Ως εκ τούτου, η προσέγγιση αυτή υποβαθμίζει τον πολυσύνθετο ρόλο του 

σχολείου και εξισώνει την ποιότητα με την κατάκτηση των άμεσων ορατών στόχων του, 

επιδρώντας αρνητικά στην παιδαγωγική πράξη, αφού περιορίζει τις δεξιότητες που 

αναμένεται να αναπτύξει κάθε μαθητής σε αυτές που είναι μετρήσιμες και παρέχει 

ελάχιστες πληροφορίες για το ποιοι παράγοντες διαμόρφωσαν ή επηρέασαν το τελικό 

αποτέλεσμα (Βαβουράκη, κ.ά., 2007∙ 2008· Λουκέρης κ.ά., 2009).  

 Η ερευνητική κατεύθυνση της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος χρησιμοποιεί 

ως μέσα συγκέντρωσης ερευνητικών δεδομένων δείκτες-κριτήρια βέλτιστων πρακτικών, 

που αφορούν: την ενεργοποίηση των στόχων-ικανοτήτων (αναγνωστικής κατανόησης, 

χαρτογράφησης εννοιών, στρατηγικών μάθησης και μελέτης κτλ.), που αποτελούν μια 

πολυταράξιμη γνωστική διαδικασία και των στόχων –δεξιοτήτων (του λέγειν – του 

πράττειν – του είναι κτλ.), ως ενεργήματα σκέψης και δράσης: τι θα κάνω, πώς, γιατί, κάθε 

πότε, τα οποία εκπροσωπούν το περιεχόμενο και εκφράζεται με τους στόχους-επίδοση, ως 

προϊόντα του διδακτικού έργου, όπως δείχνει το σχεδιάγραμμα που ακολουθεί. 

 

                                                      X                                                 = 

 

Τα προϊόντα του διδακτικού έργου εμφανίζονται με τρεις μορφές: ως αναπαραγωγή (οι 

μαθητές μπορούν να ξαναπούν, να ξανακάνουν), ως διάκριση, με τη μορφή αναγνώρισης 

(οι μαθητές μπορούν να αναγνωρίσουν στο διδακτικό υλικό γνωρίσματα που έχουν 

διδαχθεί), τη μορφή κατανόησης (οι μαθητές μπορούν να λένε με δικά τους λόγια και να 

εξηγούν) και τη μορφή της ανάλυσης (οι μαθητές μπορούν να διακρίνουν στοιχεία, 

σχέσεις και την οργάνωσή τους) και ως πραγματοποίηση, με τη μορφή της εφαρμογής (οι 

μαθητές μπορούν και συνδυάζουν γνώσεις και επιλύουν προβλήματα) και τη μορφή της 

παραγωγής (οι μαθητές μπορούν να αντιστρέφουν, να βρίσκουν άλλο τρόπο και να 

αναδομούν τις γνώσεις τους) (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011). 

 Η ερευνητική προσέγγιση της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος ενδιαφέρεται 

για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Ελέγχεται το επίπεδο επίτευξης των 

στόχων–επίδοσης. Ο σκοπός της είναι επικυρωτικός, εστιάζεται στην αποδεικτική 

αξιολόγηση, δηλαδή στο «πόσο καλά» έμαθαν οι μαθητές σε σύγκριση με τους 

μαθησιακούς στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. Χρησιμοποιεί ως μέσα 

συγκέντρωσης δεδομένων τα τεστ-κριτηρίων, τα πρωτόκολλα αξιολόγησης, τη 

χαρτογράφηση εννοιών κτλ. Η επίδραση αυτής της ερευνητικής κατεύθυνσης είναι πολύ 

       Διαδικασίες__ 

 Στόχοι – ικανότητες                             

   Περιεχόμενο___ 

 Στόχοι – δεξιότητες   

    Προϊόντα______   

 Στόχοι – επίδοση   
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μεγάλη. Με όρους αποτελεσματικότητας ορίζεται σήμερα η ποιότητα της διδασκαλίας 

(Ματθαίου, 2000∙ Slavin, 2006∙ Ρουσσάκης & Πασιάς, 2006). 
 

2.1.2. Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα  
 

Μια άλλη διαφαινόμενη τάση τα τελευταία χρόνια στον τομέα της αξιολόγησης της 

ποιότητας της εκπαίδευσης είναι η μετατόπιση από την αξιολόγηση της απόκτησης 

βασικών γνώσεων στην αξιολόγηση της αποτελεσματικής εφαρμογής των στόχων-

ικανοτήτων σε διάφορα περιβάλλοντα (Μαυρομμάτης κ.ά., 2008), κι αυτό γιατί αρχίζει να 

αναπτύσσεται μια κοινή πεποίθηση των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, ότι μόνο η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών 

δεν αποτελεί επαρκή αποτύπωση της αξιολογικής κρίσης και ούτε μπορεί να λειτουργήσει 

αποκομμένη ως ανατροφοδοτικός μηχανισμός για την ποιότητα της εκπαιδευτικής πράξης. 

Ο Παπασταμάτης (2001), μάλιστα, επισημαίνει ότι η αξιολόγηση του διδακτικού έργου 

δεν περιορίζεται στην αποτίμηση της ποιότητας της διδασκαλίας, όπως αυτή εκφράζεται 

από τα αποτελέσματα μάθησης των μαθητών, αλλά αναφέρεται στο ευρύτερο περιεχόμενο 

της διδακτικής προσπάθειας (στάσεις, αξίες, πρότυπα, συμπεριφορές). 

 Αντίστοιχα, η UNESCO (2005) προκειμένου να βοηθήσει στην εύρεση κοινού 

τόπου σε διεθνές επίπεδο σχετικά με την «ποιότητα στην εκπαίδευση» δημοσίευσε μια 

σχετική αναφορά στην οποία διακρίνει τα αποτελέσματα των μαθητών σε αυτά που 

αφορούν τη γνωστική ανάπτυξη και σε αυτά που συνδέονται με αξίες και στάσεις. 

Συγκεκριμένα επισημαίνει ότι «δύο αρχές χαρακτηρίζουν τις προσπάθειες καθορισμού της 

ποιότητας στην εκπαίδευση»: η πρώτη αναγνωρίζει τη γνωστική ανάπτυξη των 

εκπαιδευομένων ως τον κύριο στόχο και η δεύτερη τονίζει την προώθηση αξιών και 

στάσεων, εστιαζόμενη στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. 

 Στην Ελλάδα οι γενικοί στόχοι του ∆.Ε.Π.Π.Σ. αναφορικά με την αξιολόγηση της 

ποιότητας του διδακτικού έργου οδηγούν στους ακόλουθους τρεις βασικούς άξονες 

παιδαγωγικού προσανατολισµού:  

1. Γνώση και µεθοδολογία: Αφορά τη γνώση, τις νοητικές δεξιότητες, τις 

δεξιότητες χειρισµού, καθώς και τις δεξιότητες µεθοδολογικού χαρακτήρα που 

πρέπει να έχουν αποκτήσει οι µαθητές µέσα από τη διδασκαλία των συγκεκριµένων 

γνωστικών αντικειµένων.  

2. Συνεργασία και επικοινωνία: Αφορά τις κοινωνικές δεξιότητες που πρέπει να 

αναπτύξουν οι µαθητές στο πλαίσιο οµαδικών εργασιών, καθώς και τις ικανότητες 

και δεξιότητες επικοινωνίας, παρουσίασης σκέψεων, απόψεων, πληροφοριών κτλ.  
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3. Σχέση της επιστήµης ή της τέχνης µε την καθηµερινή ζωή: Αφορά την 

ανάπτυξη ευαισθησίας, προβληµατισµού και ικανότητας κριτικής αντιµετώπισης 

των επιπτώσεων (θετικών και αρνητικών) των εφαρµογών της επιστήµης και της 

τέχνης στους διάφορους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. (Κωνσταντίνου,  

2002). 

Η μετανεωρική διδακτική σκέψη, με βάση αυτή την προσέγγιση, θέτει ως στόχο να 

εναποθέσει όλα τα απαραίτητα μέσα στα χέρια, την καρδιά και το μυαλό των μαθητών, 

ώστε να μπορούν να αυτοδιδάσκονται. Ποιοτικότερη θεωρείται η διδασκαλία που 

αναπτύσσει όχι μόνο τις γνωστικές ικανότητες των μαθητών, αλλά και την κατανόηση της 

χρησιμότητας και της σπουδαιότητας της γνώσης, την αυτοεκτίμηση, τον σεβασμό για τις 

ατομικές, κοινωνικές, θρησκευτικές και φυλετικές διαφορές (National Board for 

Professional Teaching Standards, 2002). Θα πρέπει ακόμα να εστιάζει στις μετα-γνωστικές 

ικανότητες αυτοστοχασμού και αυτοαξιολόγησης, στις κοινωνικές ικανότητες 

καθοδήγησης, συζήτησης και διαλόγου, πειθούς, συνεργασίας και εργασίας σε ομάδες και 

σε τέτοια συναισθηματική διάθεση, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να εμμένει 

στον στόχο που έχει θέσει, να έχει κίνητρα, υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα και να 

μπορεί να χειρίζεται καταστάσεις απογοήτευσης (Κασιμάτη, αχρονολόγητο). Τα 

παραπάνω θεωρούνται προαπαιτούμενα τόσο για την ομαλή μετάβαση του μαθητή από τη 

μια βαθμίδα στην άλλη όσο και για την αρμονική του ένταξη στο εκάστοτε κοινωνικο-

πολιτισμικό πλαίσιο (Π.Ι., 2009). 

 Η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών τούς επιτρέπει να 

δουλεύουν καλύτερα με άλλους, να μαθαίνουν αποδοτικά και να αναλαμβάνουν επιτυχώς 

διάφορους ρόλους ως μέλη της κοινωνίας και ως εργαζόμενοι. Οι δεξιότητες αυτές 

μπορούν να διδαχθούν, ενώ η παρουσία τους βελτιώνει αποδεδειγμένα, εκτός από την 

ακαδημαϊκή τους επίδοση, τα επίπεδα αυτοεκτίμησης και αυτοαποτελεσματικότητας, τη 

στάση τους απέναντι στο σχολείο και τη μάθηση, τα επίπεδα κινήτρων και ακαδημαϊκών 

φιλοδοξιών, την αντιμετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων και συγκρούσεων, την εμπλοκή 

τους σε πιο θετικές και παραγωγικές ασχολίες κ.ά. (Elias & Zins, 2006). 

 Σύμφωνα με τον Elias (2003), η ακαδημαϊκή, κοινωνική και συναισθηματική 

ανάπτυξη των μαθητών επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, μέσω:  

1. σχέσεων στοργής και φροντίδας σε προκλητικά μαθησιακά περιβάλλοντα, 

2. της συστηματικής διδασκαλίας βασικών δεξιοτήτων (να γνωρίζει τον εαυτό του 

και τους άλλους, να παίρνει υπεύθυνες αποφάσεις, να νοιάζεται για τους άλλους, να 

ξέρει πώς πρέπει να ενεργήσει σε κάθε περίσταση) σε κάθε εκπαιδευτική τάξη και 

βαθμίδα, 
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3. μιας συνεπούς, αναπυξιακά κατάλληλης δομής υποστηρικτικών τύπων διδακτικής 

σκαλωσιάς, 

4. ξεκάθαρων μαθησιακών στόχων και στρατηγικών επίλυσης προβληματικών 

καταστάσεων, 

5. ποικίλων διδακτικών πρακτικών, 

6. της προώθησης της κοινωνικής προσφοράς για την καλλιέργεια της 

ενσυναίσθησης, 

7. της ενεργής εμπλοκής των γονέων,  

8. της συνεχούς αξιολόγησης των ενεργειών του εκπαιδευτικού και των 

αποτελεσμάτων των μαθητών κτλ.  

Η ερευνητική προσέγγιση της ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας εστιάζεται στον 

έλεγχο της ανάπτυξης των μαθητών: κοινωνικής, συναισθηματικής, γνωστικής. 

Διαμορφώνει κατάλογο δεικτών-κριτηρίων, ως πρακτικό σύστημα αξιολόγησης της 

ανάπτυξης των μαθητών. Οι δείκτες-κριτήρια λειτουργούν ως σημεία αναφοράς εύκολα 

αναγνωρίσιμα για αντιπαραβολή. Πρόκειται για κατασκευή ιδεατού προτύπου 

«βεμπεριανής έμπνευσης». Ανήκουν στην «ανοιχτή συμπεριφορά» της διδασκαλίας και 

γίνονται αντιληπτά «επί τη εμφανίσει» ως πρόδηλη αλήθεια (Mertens, 2009). Η 

ερευνητική προσέγγιση της ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας χρησιμοποιεί ως 

μέσα συγκέντρωσης ερευνητικών δεδομένων δείκτες-κριτήρια για την ανάπτυξη των 

βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας. 

 Η ερευνητική προσέγγιση της ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας έχει 

κερδίσει έδαφος από τις απόψεις του Vygotsky ότι «η ανάπτυξη είναι επακόλουθο της 

μάθησης». Οπότε καλή (ποιοτική) είναι η διδασκαλία, όταν τελείται με τη χρήση 

βέλτιστων πρακτικών, που οδηγούν στην ανάπυξη: γίνεται στη ζώνη της επικείμενης 

ανάπτυξης, δημιουργεί περιβάλλον γνωστικής μαθητείας, με την υποστήριξη σκαλωσιάς, 

συμβάλλει στη συγκρότηση του μαθησιακού δυναμικού των μαθητών, αυξάνει τη 

συρρίθμιση της συμπεριφοράς τους και προκαλεί ενσυναίσθηση (Vygotsky, 1978∙ Daniels, 

2001∙ Collins, 2006∙ Σαλβαράς, 2013γ). 

 

2.1.3. Ικανοποίηση αναγκών των μαθητών  
 

Η ερευνητική προσέγγιση της ικανοποίησης των αναγκών των μαθητών αποτελεί μια 

προοδευτικότερη προσέγγιση, η οποία θέτει ως προτεραιότητα την αποδοχή ότι οι ανάγκες 

των μαθητών είναι κυρίαρχος στόχος της μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας, μέσα 

στην οποία πρωτεύουσα θέση κατέχουν οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι, εκπαιδευτικοί και 

μαθητές, που αναλαμβάνουν και τη λήψη των αποφάσεων (Λουκέρης κ.ά., 2009). 
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Εκλαμβάνει, δηλαδή, ως ποιοτικό ό,τι οι καταναλωτές, μαθητές και γονείς, θεωρούν ότι 

ικανοποιεί τις ανάγκες των μαθητών για μάθηση. Στο μοντέλο αυτό οι μαθητές είναι 

ταυτόχρονα «προϊόντα», «πελάτες» και «εργαζόμενοι» (Ray, 1996). 

  Η απαίτηση αυτή ανταποκρίνεται στον δημοκρατικό και πλουραλιστικό χαρακτήρα 

της κοινωνίας μας, υποκρύπτει όμως στοιχεία ατομισμού και ενέχει τον κίνδυνο να γίνει η 

διδασκαλία έρμαιο ιδιοσυγκρασιακών προτιμήσεων (Snyder, 2007∙ Μπαρτζάλκη, 2010). 

Στηρίζεται στη φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), 

η οποία πρεσβεύει τη συνεπή εστίαση στις ανάγκες του πελάτη-καταναλωτή, την πίστη για 

συνεχή βελτίωση, την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, και τη συμμετοχή των 

μαθητών στη λήψη αποφάσεων κατά τη διδασκαλία.  

 Το γεγονός ότι οι παραπάνω αρχές διοίκησης συναντώνται στις επιχειρήσεις 

εγείρει ερωτήματα αναφορικά με τη σκοπιμότητα και την εφαρμογή της στη διδασκαλία, 

κυρίως λόγω της ορολογίας που χρησιμοποιεί, αφού στη διδασκαλία υπάρχουν «αγαθά» 

και όχι «προϊόντα», «προσφορά υπηρεσιών» και όχι «παραγωγή  υπηρεσιών», 

«συνεργάτες» και όχι «πελάτες». Εκείνο, όμως, που κάνει τη φιλοσοφία αυτή επίκαιρη 

είναι το συστατικό στοιχείο της συνεχούς βελτίωσης και της συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων, καθώς συνδέεται με την αξιοπιστία, την φερεγγυότητα και το αντίκρισμα 

αγαθών και υπηρεσιών (Ήργης & Μακρή, 2009). 

  Η ερευνητική προσέγγιση της ικανοποίησης των αναγκών των μαθητών 

χρησιμοποιεί ως μέσα συγκέντρωσης ερευνητικών δεδομένων δείκτες-κριτήρια βέλτιστων 

πρακτικών, που αφορούν τη συμμετοχή των μαθητών στο γίγνεσθαι της διδασκαλίας με τη 

χρήση της συστηματικής παρατήρησης και τον έλεγχο της ικανοποίησης των μαθητών (για 

το «πότε μαθαίνουν πιο καλά» ως έκφραση μεταγνωστικών εμπειριών, ικανοποίησης από το 

πρόγραμμα διδασκαλίας, απόδοσης αιτιολογικών προσδιορισμών επιτυχίας και αποτυχίας, 

παρακίνησης, συρρύθμισης συμπεριφοράς κτλ.) με τη χρήση της συνέντευξης ή 

ερωτηματολογίου (Σαλβαράς, 2013α). 

 Η έκφραση των αντιλήψεων των ίδιων των μαθητών για τη μάθησή τους αποτελεί 

μια σημαντική πηγή πληροφόρησης για τον διδάσκοντα, αλλά και μια παιδαγωγική 

ενέργεια που αναπτύσσει την υπευθυνότητα και την αυτογνωσία των μαθητών 

(Κασσωτάκης, 2003), παρεμβαίνοντας αποφασιστικά στην αυτορρύθμιση και τη 

συρρύθμιση της συμπεριφοράς τους και ελέγχοντας την παρακίνησή τους (Σαλβαράς & 

Σαλβαρά, 2011). Κάποιοι μαθητές έχει αποδειχθεί ότι στερούνται αυτή την ικανότητα 

αυτογνωσίας και γι’ αυτό πρέπει να διδαχθούν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για 

την παρακολούθηση και τη ρύθμιση της δικής τους μάθησης, αυξάνοντας συγχρόνως και 

τις δεξιότητες αυτογνωσίας, αυτοελέγχου και θετικής αυτοεκτίμησης (Walberg & Paik, 
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2000). Οι αναπαραστάσεις των μαθητών για την ικανότητα και την αποτελεσματικότητά 

τους προβλέπουν την επίδοσή τους σε διάφορους τομείς μάθησης και ρυθμίζουν την 

επιμονή και τις προβλέψεις τους για επιτυχία (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009).   

 Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα, όταν στο διδακτικό γίγνεσθαι εναλλάσσονται οι 

πρακτικές διδασκαλίας, ώστε να καλύπτονται όλοι οι μαθήτυποι και τα πεδία της 

πραγματικότητας, ενώ το σκέπτεσθαι των μαθητών αναπτύσσεται, όταν τα έργα έχουν 

νόημα για τους ίδιους και είναι σχεδιασμένα σε επίπεδα που κινούνται στη ζώνη 

επικείμενης ανάπτυξης, ώστε οι μαθητές να μπορούν να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους 

(Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011).  Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να οργανώσουν 

τη διδασκαλία τους με τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των 

μαθητών, υιοθετώντας συστηματικότερα διαφοροποιημένη προσέγγιση στη διδασκαλία 

τους, όπως: να δίνουν περισσότερο χρόνο σε ένα μαθητή να ολοκληρώσει μια εργασία, να 

επιτρέπουν στους μαθητές να επιλέγουν τι θα διαβάσουν, να χρησιμοποιούν διαφορετικούς 

τύπους αξιολογήσεων κ.ά. (Levy, 2008). 

 H διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η μάθηση απαιτεί την ενεργό και 

εποικοδομητική συμμετοχή του μαθητή (Vosniadou, 2001), διότι οι μαθητές μαθαίνουν 

πιο καλά, όταν εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, λαμβάνοντας αποφάσεις 

και πρωτοβουλίες και μάλιστα την τελευταία δεκαετία οι θεωρητικοί έχουν προσπαθήσει 

να μεταβιβάσουν μεγαλύτερο μέρος του ελέγχου που αφορά στον σχεδιασμό και την 

ολοκλήρωση των μαθημάτων στους ίδιους τους μαθητές έτσι, ώστε αυτοί να «μαθαίνουν 

πώς να μαθαίνουν» (Walberg & Paik, 2000). 

 Στο ίδιο πνεύμα ο Cole (2008) προτείνει μια σειρά από δοκιμασμένες πρακτικές 

διδασκαλίας, που διευκολύνουν όλους τους μαθητές, παρά τις διαφορετικές ανάγκες τους, 

να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα επίτευξης και γεφυρώνουν αυτό το χάσμα μεταξύ των 

μαθητών. Από αυτές, οι πρακτικές διδασκαλίας που έχουν κοινή φιλοσοφική βάση και 

εμφανίζουν καλύτερα αποτελέσματα όταν εφαρμόζονται μαζί, ομαδοποιούνται κάτω από 

έναν ευρύτερο εκπαιδευτικό στόχο.  Συγκεκριμένα:  

• Αξιοποίηση των δυνατών σημείων των μαθητών:  Ανάλυση του τρόπου μάθησης 

των μαθητών, Έμφαση σε διδασκαλία συμβατή με το νοητικό επίπεδο των μαθητών 

• Αντιστοιχία των διδακτικών μεθόδων με τις διδακτικές ανάγκες των μαθητών:  

Χρήση προσεγγίσεων μάθησης που βασίζονται στην πραγματικότητα, Ενεργή 

συμμετοχή των μαθητών, Ενεργή μοντελοποίηση συμπεριφορών από τον 

εκπαιδευτικό, Χρήση τεχνικών επιτάχυνσης και ενίσχυσης της μάθησης  



66 
 

• Αύξηση ενδιαφέροντος, κινήτρων και εμπλοκής: Δημιουργία προβληματισμού 

αναφορικά με τις στρατηγικές, Ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης των 

μαθητών, Χρήση κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης στη μάθηση 

• Δημιουργία ποικίλων μαθησιακών σχηματισμών: Παροχή ευκαιριών στους 

μαθητές για εργασία σε ομάδες με διαφορετική κάθε φορά σύσταση, Οργάνωση και 

δημιουργία αποτελεσματικού περιβάλλοντος μάθησης 

• Δημιουργία συνδέσεων για κατανόηση: Ενθάρρυνση διαθεματικής διδασκαλίας, 

Εξερεύνηση όλων των διαστάσεων σκέψης, Χρήση πολυπολιτισμικής διδακτικής 

προσέγγισης, Χρήση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης, Προώθηση συνεργασίας 

σχολείου-οικογένειας.  

Άλλωστε μέσα από τη θεωρία του Maslow (1968) για την ιεραρχία των αναγκών, 

δηλώνεται ότι προκειμένου να επιτευχθεί το υψηλότερο ιεραρχικά σημείο στην πυραμίδα 

των αναγκών, που είναι  η αυτο-πραγμάτωση, δηλαδή η «επιθυμία του ατόμου να γίνει 

όλα όσα είναι ικανό να γίνει», θα πρέπει πρώτα να ικανοποιούνται άλλες ανάγκες. Πέρα 

από τις φυσιολογικές/σωματικές (π.χ. λήψη τροφής), θα πρέπει να ικανοποιούνται οι 

ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών (ανάγκες ασφάλειας, ανάγκες για αγάπη και αίσθηση 

του ανήκειν, ανάγκες για εκτίμηση). Ένας εκπαιδευτικός που μπορεί να κάνει τους 

μαθητές του να νιώσουν άνετα, καθώς και ότι είναι σεβαστοί και αποδεκτοί ως άτομα, 

είναι πιθανότερο να τους ενισχύσει τη διάθεση να μαθαίνουν για αυτήν καθαυτήν την αξία 

της μάθησης, αλλά και να τολμάνε να είναι δημιουργικοί και ανοικτοί σε νέες ιδέες. Οι 

μαθητές, προκειμένου να γίνουν αυτορρυθμιζόμενοι, θα πρέπει να πιστεύουν ότι ο 

εκπαιδευτικός θα τους φερθεί με τρόπο δίκαιο και συνεπή, καθώς και ότι δε θα 

γελοιοποιηθούν ούτε θα τιμωρηθούν για ακούσια λάθη. Τέλος, οι μαθητές πρέπει να 

ενθαρρύνονται να αναγνωρίσουν τις δυνατότητές τους και να καθοδηγούνται σε 

δραστηριότητες που θα τους επιτρέψουν να νιώσουν ικανοί και ικανοποιημένοι 

(Παπαντωνίου, 2014). 
 
 

 Η συζήτηση που άρχισε, προβάλλει μια σειρά από ερωτήματα που αφορούν τις 

πρακτικές διδασκαλίας: «ποιες από αυτές διασφαλίζουν την ποιότητα στο επίπεδο της 

επικοινωνιακής διάστασης της διδασκαλίας;» και «ποιες από αυτές μπορούν να 

χαρακτηριστούν βέλτιστες στο επίπεδο της λειτουργικής διάστασης της διδασκαλίας;». Η 

απάντηση στα ερωτήματα αυτά παραμένει αναζητούμενο (Ματθαίου, 2007β∙ Πασιάς, κ.ά., 

2016∙ Τερεζάκη, 2012). Καμία κατεύθυνση ελέγχου ποιότητας της διδασκαλίας δεν είναι 

πλήρης, από τη στιγμή που καθεμία επικεντρώνεται σε ορισμένες μόνο πτυχές του 

διδακτικού έργου. Μόνο από κοινού οι τρεις κατευθύνσεις ελέγχου ποιότητας 
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διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ολικής ποιότητας, που ενδιαφέρεται τόσο για την 

επικοινωνιακή διάσταση της διάδρασης, όσο και για τη λειτουργική (Βαβουράκη κ.ά., 

2007). 

 Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας, γιατί οι επιδόσεις 

των μαθητών παρουσιάζουν σοβαρό πρόβλημα. Το ένα τρίτο των μαθητών δεν μαθαίνει 

να διαβάζει και να γράφει σωστά. Αυτό συνήθως συμβαίνει, γιατί δεν έχει εξακριβωθεί 

ένα επικυρωμένο από την έρευνα ρεπερτόριο βέλτιστων πρακτικών, που να επιδιώκουν τη 

σχολική βελτίωση (Μπινιάρη, 2012∙ Πασιάς, κ.ά, 2016). 
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2.2. Θεωρητική βάση του ερευνητικού προβλήματος 

 

Οι πρακτικές διδασκαλίας, ως ενεργήματα διδακτικής σκέψης και δράσης (τι θα κάνω, 

πώς, γιατί, για ποιο σκοπό), τεκμηριώνονται στα μοντέλα διδασκαλίας του 

συμπεριφορισμού και του κονστρουκτιβισιμού και στα είδη μάθησης που αυτά εισάγουν 

και εξυπηρετούν. Τα μοντέλα διδσκαλίας εκπροσωπούν τις τέσσερις ανθρώπινες 

ικανότητες: της αναπαραγωγής, της ανακάλυψης, της παραγωγής και της εξομοίωσης. 

Εκβλαστήματα των πρακτικών διδασκαλίας, ως επιμέρους κατηγορίες διδακτικών 

ενεργειών και μαθητικών δραστηριοτήτων αποτελούν οι τύποι σκαλωσιάς (Mosston & 

Ashworth, 2008∙ Ormrod, 2011∙ Khalil & Elkhider, 2016). Το παρακάτω σχεδιάγραμμα 

δείχνει τη διάρθρωσή τους.  

 

Γράφημα 2.1. Τα μοντέλα διδασκαλίας και οι πρακτικές διδασκαλίας-τύποι σκαλωσιάς που 

υποστηρίζουν 

 

Η κατεύθυνση των μοντέλων διδασκαλίας στηρίζεται σε κάποιες οργανωτικές αρχές, όπως 

είναι οι παραδοχές/ αντιλήψεις για τη φύση της γνώσης, τη μάθηση, τη διδακτική εργασία, 

την οργάνωση και τη δομή του περιεχομένου, τις μεθοδολογικές συνθήκες, την 
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επικοινωνία, την απόδοση των μαθητών, τις λειτουργίες της αξιολόγησης, τον χειρισμό 

του λάθους, την παρακίνηση κτλ. Οι οργανωτικές αρχές/ παραδοχές/ αντιλήψεις 

λαμβάνουν διαφορετικές εκφράσεις και διαμορφώνουν τα μοντέλα διδασκαλίας του 

συμπεριφορισμού και του κονστρουκτιβισμού. Η πραγμάτευσή τους θα κινηθεί σε 

τέσσερα επίπεδα: το επιστημολογικό, των διδακτικών αρχών, του διδακτικού σχεδιασμού 

και της διδακτικής πράξης (Duffy & Cunningham, 1996∙ Wortham, 2001∙ Σαλβαράς & 

Σαλβαρά, 2011∙ Τσαρούχα, 2013). 

 

2.2.1. Το μοντέλο διδασκαλίας του Συμπεριφορισμού 
 

α. Επιστημολογικό επίπεδο  
 

Το  μοντέλο διδασκαλίας του συμπεριφορισμού δέχεται ότι η γνώση πηγάζει από την 

εμπειρία, είναι καθορισμένη και σταθερή (Arends, 2012), υπόκειται στα ερεθίσματα του 

εξωτερικού περιβάλλοντος (Slavin, 2006) και μεταβιβάζεται (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 

2011). Κυρίαρχη παραδοχή του μοντέλου, δηλαδή, είναι ότι η μάθηση είναι αποτέλεσμα 

της δημιουργίας συνειρμών μεταξύ διαφόρων στοιχείων της εμπειρίας (Stephens, 1974∙ 

Tomic, 1993∙ Αγγελίδης, Ευθυμιόπουλος, Λιούτα & Μασούρου, 2007) και το αποτέλεσμα 

της μάθησης είναι η αλλαγή που συντελείται στη συμπεριφορά (Αγγελίδης, κ.ά., 2007· 

Woolfolk, 2007∙ Gredler, 2009· Sternberg & Williams, 2009). 

 Έτσι, υιοθετώντας μια εκπαιδευτική φιλοσοφία ακραίου εμπειρισμού, 

επικεντρώνεται στη διερεύνηση της έκδηλης (παρατηρήσιμης και μετρήσιμης) 

συμπεριφοράς των οργανισμών, χωρίς να αρνείται την ύπαρξη πνευματικής 

δραστηριότητας (Skinner, 1950· Skinner, 1974· Smith & Ragan, 1993). Η μελέτη, όμως, 

οποιασδήποτε διανοητικής δραστηριότητας, η οποία εξ ορισμού δεν μπορεί να 

παρατηρηθεί, αποτελεί «μαύρο κουτί» και βρίσκεται έξω από το φάσμα του ενδιαφέροντός 

του (Wilson & Peterson, 2006· Pritchard, 2009· Ormrod, 2011). Εστιάζει στο τι μπαίνει 

(εισροές) και τι βγαίνει (εκροές) από αυτό το «μαύρο κουτί» και όχι αυτό που συμβαίνει 

σε αυτό. Τόσο αυτό που εισάγεται όσο και το προϊον που εξάγεται είναι παρατηρήσιμα και 

μπορούν να μετρηθούν και να ελεγχθούν (Watson, 1930∙ Skinner, 1974∙ Schunk, 2012· 

Kaya, 2016).  

 Η μάθηση, δηλαδή, είναι παθητική, μηχανική και παρουσιάζεται ως αθροιστική-

σωρευτική διαδικασία, που αναπτύσσει γνώση οριοθετημένη και προσανατολισμένη στην 

επανάληψη και τη χρήση σε όμοιες καταστάσεις, μετράει και αξιολογείται μόνο το 

αποτέλεσμα και όχι η διαδικασία που ακολουθήθηκε (Boghossian, 2006∙ Illeris, 2015), 

δίνοντας έμφαση στον πομπό που στέλνει το μήνυμα και στους μαθητές που θα το 

αποκωδικοποιήσουν (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009).  
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Γράφημα 2.2. Απλουστευμένη σχηματική αναπαράσταση της μάθησης σύμφωνα με το Μοντέλο 

Διδασκαλίας του Συμπεριφορισμού 

 

Κύριο μέλημα είναι η συνάφεια, η ενίσχυση και η διατήρηση αυτής της συσχέτισης 

ερεθίσματος-αντίδρασης με την κατάλληλη διευθέτηση των ερεθισμάτων (τονίζεται ο 

ρόλος των επακόλουθων για τη ρύθμιση της μάθησης) (Εrtmer & Newby, 1993· Smith & 

Ragan, 1993· Gredler, 2009). Έτσι, το διδακτικό μοντέλο του συμπεριφορισμού δίνει 

έμφαση σε μεθοδικά, ελεγχόμενα από τον χρόνο, γεγονότα και σε ελεγχόμενες διδακτικές 

συνθήκες που αποσκοπούν να επιφέρουν συγκεκριμένες συμπεριφορικές αντιδράσεις 

(McLeod, 2003) και η διαδικασία μάθησης στηρίζεται στην εκτενή εξάσκηση και 

επανάληψη, ώστε να εγκαθιδρυθεί η συμπεριφορά, την καθοδηγούμενη πρακτική και την 

άμεση ανατροφοδότηση, με τη χρήση θετικής και αρνητικής ενίσχυσης (Skinner, 1990∙ 

Bayles, 1996∙ Shultz, 2010). Δύο μεταβλητές που θεωρούνται σημαντικές είναι το ιστορικό 

ενίσχυσης, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο το άτομο ενισχύθηκε στο παρελθόν για την 

εκτέλεση της ίδιας ή παρόμοιας συμπεριφοράς, για τη συναρμογή μιας αλυσιδωτής 

ακολουθίας ερεθισμάτων και με υπολογισμό των επακόλουθων και το επίπεδο ανάπτυξης 

του μαθητή, δηλαδή τι είναι ικανός να κάνει (τονίζεται ο ρόλος της ετοιμότητας των 

μαθητών για τη νέα μάθηση) (Gredler, 2009· Schunk, 2012). 
 

β. Επίπεδο διδακτικών αρχών  

Το διδακτικό μοντέλο του συμπεριφορισμού υποστηρίζει μια δασκαλοκεντρική, δομημένη 

διδασκαλία, στην οποία ο εκπαιδευτικός έχει ενεργό ρόλο. Είναι ο υπεύθυνος, που 

λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση της 

διδασκαλίας (Mosston & Ashworth, 2008). Ο εκπαιδευτικός: 1. παρουσιάζει, διευκρινίζει, 

εξηγεί, γενικεύει, συνοψίζει, συναρμολογεί, 2. απαντάει σε δικές του ερωτήσεις, 3. θέτει τις 

ερωτήσεις και τα προβλήματα, 4. υποδεικνύει τις ασκήσεις και τις εργασίες, 5. επιβάλλει τον 

τρόπο δουλειάς, 6. παρέχει οδηγίες, 7. επιβάλλει μια γνώμη, μια αξιολογική κρίση, 8. 

επιβάλλει τη βοήθειά του χωρίς να του ζητηθεί (Minder, 2007). Μέσα από τη σχεδόν 

μονοδρομική επικοινωνία εκπαιδευτικού – μαθητή, αναπτύσσονται σχέσεις «εξάρτησης» 

του δεύτερου απ’ τον πρώτο (Ματσαγγούρας, 2003). Έτσι, η συμπεριφορά του μαθητή 

καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την συμπεριφορά του εκπαιδευτικού (Μπέτσας, 2016).  
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 Οι μαθητές εκλαμβάνονται ως μη αναστοχαστικοί ανταποκριτές στους 

περιβαλλοντικούς ελέγχους (Kay & Kibble, 2016), κι αυτό γιατί, για το συμπεριφοριστικό  

διδακτικό μοντέλο, η φύση του παιδιού είναι tabula rasa  (Tomic, 1993). Το παιδί από 

μόνο του δεν έχει εσωτερικές δυνάμεις αυτορρύθμισης, που να προωθούν και να 

κατευθύνουν την ανάπτυξη και έτσι πρέπει να υποστεί την προγραμματισμένη παρέμβαση 

του εκπαιδευτικού (Ματσαγγούρας, 2003), αντιμετωπίζοντας τη μάθηση ως προϊόν 

«επιβεβλημένης συναίνεσης» (Σαλβαράς, 2000). Ο μαθητής εμπλέκεται στη διδακτική 

διαδικασία μόνο στο ότι εμφανίζει την κατάλληλη συμπεριφορά. Δεν υπάρχει 

υποκειμενικό στοιχείο στη μάθηση – είτε για να καθορίσει τι θα μελετήσει είτε πώς θα 

ερμηνεύσει, θα χρησιμοποιήσει ή θα κατανοήσει τις πληροφορίες (Boghossian, 2006).  

 Αντιθέτως, η εργασία των μαθητών είναι εργοταξιακή, όπου η μεταβίβαση ή 

μεταφορά της γνώσης είναι ασυνείδητη, αυτόματη και με απουσία αναστοχαστικής 

σκέψης (Sternberg & Williams, 2009· Kalantzis & Cope, 2013). Οι μαθητές, δηλαδή, θα 

πρέπει να μάθουν με ακρίβεια το υπό διδασκαλία αντικείμενο, με την «τυχαία μάθηση» να 

περιορίζεται στο ελάχιστο (Stephens, 1974). Ως παθητικοί αποδέκτες των πληροφοριών 

που μεταφέρει ο εκπαιδευτικός, οι μαθητές ακολουθούν τις οδηγίες του και φτάνουν στο 

αποτέλεσμα με μηχανικές διαδικασίες, αναζητώντας απαντήσεις για τον εκπαιδευτικό και 

όχι για να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν κάποιους προβληματισμούς τους, χωρίς να 

κατανοούν, έτσι, τι ακριβώς κάνουν και γιατί το κάνουν (Douglas Greer, 2002∙ 

Ελληνιάδου, κ.ά, 2008∙ Arends, 2012∙ Bacanli, 2016) ή τη σχέση μεταξύ αυτού του μέρους 

και αυτού που θα κληθούν να μάθουν μετά, ώστε να δημιουργήσουν μια ολότητα (Bredo, 

1997∙ Σαλβαράς, 2000). Ως αποτέλεσμα, τα εσωτερικά κίνητρα αντικαθίστανται από 

εξωτερικά κίνητρα (ανταμοιβές) για την προώθηση των ακαδημαϊκών επιδόσεων 

(Stephens, 1974∙ Moreno, 2016).  

 Στο μοντέλο διδασκαλίας του συμπεριφορισμού η διδασκαλία εστιάζει στην 

πραγματοποίηση δύο βασικών μαθησιακών αποτελεσμάτων: την κυριαρχία σε μια καλά 

δομημένη γνώση του «τι» (δηλωτική γνώση), δηλαδή στη μάθηση γεγονότων και εννοιών, 

και στην πρόσκτηση δεξιοτήτων όλων των ειδών (διαδικαστική γνώση) (Mehring, 2010∙ 

Khali & Elkhinder, 2016). Πρόκειται για διδασκαλία κατευθυντική, προσανατολισμένη 

στο αντικείμενο της διδασκαλίας, όπου σημασία έχει η μετάδοση ή μεταβίβαση της 

αντικειμενικής γνώσης με το λιγότερο δυνατό κόστος σε χρόνο και όπου η μάθηση 

εκλαμβάνεται ως συναρμογή μιας αλυσιδωτής ακολουθίας ερεθισμάτων, βαθμιαίας 

προσέγγισης (Ματσαγγούρας, 2003∙ Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011∙ Μπέτσας, 2016).  

 Στο συμπεριφοριστικό διδακτικό μοντέλο, αν ο εκπαιδευτικός μιλάει με σαφήνεια 

και ο μαθητής έχει κίνητρα, η μάθηση θα συμβεί. Αν ο εκπαιδευτικός ενεργεί με κάποιο 
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τρόπο και οι μαθητές θα ενεργήσουν με τον ίδιο τρόπο. Αν πάλι οι μαθητές δεν μαθαίνουν, 

είναι επειδή δεν δίνουν την απαιτούμενη προσοχή ή παρουσίαζουν σύγχυση ή 

επιδεικνύουν επιπολαιότητα (Wilson & Peterson, 2006). Τα λάθη εκλαμβάνονται, δηλαδή, 

ως γνωστικό έλλειμμα, «δαιμονοποιούνται», δεν αξιοποιούνται διδακτικά και 

τιμωρούνται. Στόχος του συμπεριφοριστικού διδακτικού μοντέλου είναι να αυξήσει τον 

αριθμό των σωστών συμπεριφορών στο ρεπερτόριο του μαθητή και να αποφύγει τα λάθη 

μέσα από τη βαθμιαία προσέγγιση (π.χ. ο μαθητής περνά στον επόμενο στόχο-βήμα μόνο 

όταν έχει κατακτήσει τον προηγούμενο στόχο-βήμα) (Skinner, 1974· Mayer, 1992· Fosnot 

& Perry, 2005∙ Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011· Khali & Elkhider, 2016∙ Μπέτσας, 2016).  

 Έτσι, κατά την προδιδακτική φάση του σχεδιασμού της διδασκαλίας οι διδακτικοί 

στόχοι συγκεκριμενοποιούνται, ώστε να τονίζουν τόσο τη δραστηριότητα των μαθητών 

όσο και τις συνθήκες υλοποίησης, αλλά και το κριτήριο απόδοσης (Morris, 2003· 

Marzano, Pickering & Pollok, 2001), ενώ ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίζει ώστε 

κάθε στόχος να διατρέχει τις φάσεις της μαθησιακής ιεραρχίας, προκειμένου ο μαθητής να 

αποκτήσει πλήρη γνώση (Gershon, 2013). Επιπλέον, το μαθησιακό έργο αναλύεται, 

προκειμένου να προσδιοριστούν τα συστατικά που πρέπει να αποκτηθούν για να 

ολοκληρωθεί η εργασία και να καθοριστεί η καταλληλότερη αλυσιδωτή ακολουθία 

μάθησης (Hattie & Gan, 2010), ενώ έμφαση δίνεται και στην οργάνωση του περιεχομένου 

σε διαβαθμισμένες, μικρής έκτασης ενότητες, με γραμμική ή προσθετική διάταξη, που 

κυμαίνεται από τις πιο απλές στις πιο σύνθετες (Skinner, 1974∙ Fosnot & Perry, 2005∙ 

Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011), για την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων (Keller, 1979).  

 Κατά τη διδακτική φάση της μεθόδευσης της διδασκαλίας, η διδασκαλία που 

δομείται με βάση το πρότυπο του συμπεριφοριστικού μοντέλου βασίζεται στις αρχές της 

βαθμιαίας προόδου, όπου ο μαθητής βρίσκεται αντιμέτωπος με μια λογικά διαρθρωμένη 

ύλη, την οποία ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρουσιάσει σταδιακά μέσω μιας προοδευτικής 

ακολουθίας, φροντίζοντας την προδρασιακή αντιμετώπιση των δυσκολιών, προσφέροντας 

ένα σταθερό μοτίβο ακαδημαϊκής επιτυχίας (Τριλιανός, 2004∙ Joyce κ.ά, 2009∙ Ormrod, 

2011∙ Σαλβαράς, 2013).  

 Ως εκ τούτου, το μοντέλο διδασκαλίας του συμπεριφορισμού αναπτύσσει 

πρακτικές διδασκαλίας, χρήσιμες για τη συνάφεια και την ενίσχυση της σχέσης 

ερεθίσματος-αντίδρασης, όπως η χρήση διδακτικών νύξεων, υποδείξεων και προτροπών, η 

συνεχής ενίσχυση και η άμεση ανατροφοδότηση, η εξάσκηση, η επανάληψη του υλικού, 

προκειμένου να διατηρήσει τη δύναμη των απαντήσεων στο ρεπερτόριο των μαθητών, η 

επισήμανση ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ καταστάσεων (αρχή της γενίκευσης), με τη 

χρήση διασπαστών που ζητούν απ’ τους μαθητές να ξεχωρίσουν αυτό που έμαθαν από 



73 
 

άλλες παρόμοιες μαθήσεις κτλ. (Ertmer & Newby, 1993∙ Woolfolk, 2007∙ Mansour, 2009∙ 

Schunk, 2012∙ Σαλβαράς, 2013).  Γενικά, οι διδακτικές πρακτικές του συμπεριφορισμού 

χαρακτηρίζονται συχνά από μια σχέση αυθεντίας και από απλή διανομή της γνώσης, όπου 

ο μαθητής πρέπει να οργανωθεί μόνος του για να μάθει (Minder, 2007).   

 Στη μεταδιδακτική φάση της αξιολόγησης, δίνεται έμφαση στο αποτέλεσμα, με τη 

μέτρηση παρατηρήσιμων αποτελεσμάτων και στην αποδεικτική αξιολόγηση («πόσο καλά 

μάθαμε») με τη χρήση τεστ σωστού-λάθους, σύζευξης, πολλαπλής επιλογής ή κλειστών 

ερωτήσεων σύντομης απάντησης (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011· Khali & Elkhider, 2016∙ 

Μπέτσας, 2016).  

 Συμπερασματικά, λοιπόν, το μοντέλο διδασκαλίας του συμπεριφορισμού απαιτεί 

από τον εκπαιδευτικό να: 1. διδάσκει με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές, οι οποίοι 

εργάζονται πάνω στο ίδιο έργο (Orlich, κ.ά, 2010), δεδομένου ότι αποδίδει μικρή σημασία 

στις διαφορές των μαθητών (Schunk, 2012· Kalantzis & Cope, 2013), 2. αναλύει και να 

καθορίζει τη συμπεριφορά του μαθητή (Minder, 2007), ως ο κύριος οργανωτής της 

αλλαγής της συμπεριφοράς του μαθητή (Skinner, 1968), 3. να παρουσιάσει στους μαθητές 

το κατάλληλο ρεπερτόριο συμπεριφορικών αντιδράσεων σε συγκεκριμένα ερεθίσματα και 

να ενισχύσει αυτές τις αντιδράσεις, προσδιορίζοντας τις κατάλληλες δομές ανταμοιβής και 

4. οργανώνει το μαθησιακό περιβάλλον και να διευθετεί τις εξωτερικές καταστάσεις, ώστε 

οι μαθητές να αντιδρούν κατάλληλα στα ερεθίσματα (Shuell, 1986∙ Mansour, 2009), 

υποστηρίζοντας ότι οι μαθητές μπορούν να εκπαιδευτούν ή να προετοιμαστούν να 

ανταποκρίνονται με συγκεκριμένους τρόπους σε συγκεκριμένα ερεθίσματα και πως αν 

υπάρχουν τα σωστά ερεθίσματα, οι συμπεριφορές των μαθητών μπορούν να 

κωδικοποιηθούν και να ελεγθούν (Strickland, 2001). 

   

γ. Επίπεδο διδακτικού σχεδιασμού  
  

 

Ο διδακτικός σχεδιασμός στο διδακτικό μοντέλο του συμπεριφορισμού στηρίζεται στην 

ιδέα ότι η μάθηση βασίζεται στην κατοχύρωση ενός συνόλου συμπεριφορών που είναι 

προβλέψιμες και συνεπώς αξιόπιστες. Ως εκ τούτου, μια εξονυχιστική ανάλυση της 

διδασκαλίας και των μαθητών και μια ακριβής διδασκαλία θα οδηγήσουν στις επιθυμητές 

και ευαπόδεικτες δεξιότητες (McLeod, 2003). Σκοπός, λοιπόν, του διδακτικού σχεδιασμού 

του συμπεριφοριστικού μοντέλου είναι να καθορίσει τις οντότητες, τις σχέσεις και τις 

ιδιότητες της καθεμίας, που πρέπει να μαθευτούν και να οικοδομήσει τη σωστή 

προτεινόμενη αλυσιδωτή ακολουθία ερεθισμάτων, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης και σωστή 

μάθηση (Duffy & Jonassen, 1992).  
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I. Διάρθρωση της διδασκαλίας 
 

Οι διδακτικές ενέργειες διαρθρώνονται με βάση τη δόμηση του μοντέλου της άμεσης 

διδασκαλίας (Orlich, κ.ά, 2010), το οποίο αποτελείται από τις παρακάτω φάσεις/στάδια  

(Rosenshine & Stevens, 1986· Brophy, 1988· Ertmer & Newby, 1993· Tomic, 1994· 

Rosenshine, 1995∙ Σαλβαράς, 2000∙ Brophy, 2002∙  Joyce, κ.ά., 2009· Σαλβαράς & 

Σαλβαρά, 2011):  
 

Πρώτη Φάση:  Προσανατολισμός των μαθητών με προσδιορισμό του στόχου και 

έλεγχο της ετοιμότητάς τους για μάθηση – Προβολή σημαντικών ερεθισμάτων του 

νέου μαθήματος 
 

 

Δεύτερη Φάση: Βαθμιαία παρουσίαση του νέου περιεχομένου – Συναρμολόγηση 

αλυσιδωτής ακολουθίας ερεθισμάτων  

Τρίτη φάση: Παροχή ευκαιριών για δομημένη-καθοδηγούμενη εξάσκηση, 

ανατροφοδότηση και διόρθωση  

Τέταρτη φάση: Παροχή ευκαιριών για επανάληψη/εξάσκηση σε ταυτόσημες 

ασκήσεις – Χρήση διασπαστών 
 

Για την καλύτερη οργάνωση και διευθέτηση των εξωτερικών καταστάσεων, απαιτούνται 

κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες από μέρους του εκπαιδευτικού, οι οποίες, 

αφορούν στον καθορισμό των στόχων, στην ολοκλήρωση της μαθησιακής ιεραρχίας, στην 

ανάλυση έργου και στον προγραμματισμό του διδακτικού χρόνου (Arends, 2012∙ 

Σαλβαράς, 2013). 
 

II. Καθορισμός των διδακτικών στόχων 
 

Οι στόχοι που θέτει ο εκπαιδευτικός, στο συμπεριφοριστικό διδακτικό μοντέλο, είναι 

προσανατολισμένοι στη συμπεριφορά, δηλαδή το προϊόν. Πρόκειται για στόχους-επίδοσης, 

που επικεντρώνονται στον έλεγχο της αναπαραγωγής γνώσεων και δεξιοτήτων (Orlich, 

κ.ά, 2010). Το να ορίσουμε τον στόχο-επίδοσης μιας μαθησιακής δραστηριότητας 

σημαίνει να θέσουμε ένα ερώτημα του τύπου: «Με ποια πράξη, στο τέλος του μαθήματος, 

θα δείξει ο μαθητής ότι απέκτησε αυτό που θέλαμε να τον κάνουμε να αποκτήσει;» (Minder, 

2007). Για κάθε στόχο-επίδοσης, ο εκπαιδευτικός οφείλει να συγκεκριμενοποιήσει την 

επιθυμητή συμπεριφορά των μαθητών (Τι πρέπει να μπορεί να κάνει ο μαθητής;), να 

προσδιορίσει τις συνθήκες υλοποίησης (Υπό ποιες συνθήκες –πώς, πού, πότε, με ποια μέσα 

και υλικά- θέλω ο μαθητής να είναι σε θέση να το κάνει;) και τον τρόπο αξιολόγησης (Με 

ποιο τρόπο θα αξιολογήσω αν ο μαθητής μπορεί να το κάνει;), καθώς και το κριτήριο 

επιτυχίας (Πόσο καλά πρέπει να μπορεί να το κάνει;), δηλαδή το ελάχιστο αποδεκτό 

επίπεδο στο οποίο αναμένεται να φτάσουν οι μαθητές (Arends, 2012∙ Ζαβλανός, 2017).  
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 Οι στόχοι-επίδοσης εστιάζουν σε μεμονωμένες γνώσεις ή δεδομένα που 

εκφράζονται ως δηλώσεις σχετικά με τον κόσμο. Κάθε σκόπιμη επίδοση πρέπει να είναι 

άμεσα παρατηρήσιμη και μετρήσιμη. Κατά τη διδασκαλία πρέπει να γίνει σύνδεση αυτών, 

ώστε να προκύψουν γενικά αναγνωρίσιμα μοτίβα, με τη μορφή αλυσιδωτών ακολουθιών 

ερεθισμάτων, που θα έχουν εφαρμογή και σε άλλες περιστάσεις (Jacobsen, Eggen & 

Kauchak, 2011). Επιπλέον, οι στόχοι που θέτει ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι μεν 

ρεαλιστικοί και εφικτοί, αλλά και προκλητικοί για όλους τους μαθητές, έχοντας πάντα ως 

σταθερή βάση τις εκτιμώμενες ανάγκες των μαθητών, όπως προκύπτουν από την 

αξιολόγηση της προϋπάρχουσας γνώσης τους (The Education State, 2017). 

 Ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει μια τελική ή «συνοπτική» εξέταση πάνω σε αυτούς 

τους στόχους και καθορίζει ποιο επίπεδο αναμένεται να επιτύχουν όλοι οι μαθητές μετά 

από τη διδασκαλία των συγκεκριμένων στόχων (Blocks & Burns, 1976). Στόχος του 

συμπεριφοριστικού διδακτικού μοντέλου είναι η κατάκτηση των μαθησιακών στόχων και 

η επιτυχία από μέρους των μαθητών ενός υψηλού ποσοστού επιτυχίας, σε επίπεδο 

κυριαρχίας στη μάθηση (Rosenshine, 2010), που να ξεπερνά το 80%, όπως δείχνει η 

διδακτική έρευνα (Anderson & Burns, 1987).  
 

 

 π.χ. Οι μαθητές να:  

εκτελούν αφαιρέσεις με κρατούμενο (επιθυμητή συμπεριφορά), 

μοντελοποιώντας τον αλγόριθμο της κάθετης αφαίρεσης (συνθήκη 

υλοποίησης), εκτελώντας σωστά τις 9 από τις 10 κάθετες αφαιρέσεις 

(κριτήριο επιτυχίας) του τεστ-κριτηρίου (τρόπος   αξιολόγησης). 
  

Ο καθορισμός ξεκάθαρων στόχων-επίδοσης, ως πρακτική, έχει πολλές θετικές λειτουργίες.  

Πρώτον, ο καθορισμός των στόχων του μαθήματος με συγκεκριμένους όρους βοηθά έναν 

εκπαιδευτικό να επιλέξει την πιο αποτελεσματική μέθοδο διδασκαλίας για το μάθημα. Ενα 

δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι οι στόχοι, ειδικά όταν περιγράφονται με όρους 

συμπεριφοράς, μεταδίδονται ευκολότερα. Ενώ, τέλος, οι στόχοι διευκολύνουν την 

αξιολόγηση τόσο των μαθητών όσο και των προγραμμάτων διδασκαλίας, με βάση το εάν 

παρατηρούνται οι εκδηλώσεις των επιθυμητών αποτελεσμάτων (Ormrod, 2011). Ωστόσο, 

θεωρούνται ελλιπείς, αφού περιορίζονται μόνο στην παρατηρήσιμη συνιστώσα της 

συμπεριφοράς και αγνοούν τη νοητική (Jacobsen, Eggen & Kauchack, 2011). 
 

 

III. Ολοκλήρωση μαθησιακής ιεραρχίας  
 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίσει ώστε κάθε στόχος να διατρέχει τις φάσεις της 

μαθησιακής ιεραρχίας, προκειμένου ο μαθητής να αποκτήσει πλήρη γνώση (Gershon, 

2013): 
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 - Εκμάθηση (Να μάθουν βήμα-βήμα να εκτελούν μια δεξιότητα). 

 - Διατήρηση (Να θυμούνται και να χρησιμοποιούν τη δεξιότητα που έμαθαν από 

άλλες  παρόμοιες). 

 - Διάκριση (Να ξεχωρίζουν τη δεξιότητα που έμαθαν από άλλες παρόμοιες). 

 - Γενίκευση (Να εφαρμόζουν τη δεξιότητα που έμαθαν σε άλλες όμοιες, 

παρόμοιες ή  ανάλογες καταστάσεις) (Σαλβαράς, 2013, σ.55).  

Η χρήση της μαθησιακής ιεραρχίας στον καθορισμό των στόχων αποτρέπει την 

υπερβολική έμφαση σε μια διάσταση της μάθησης, δίνοντας μεγαλύτερο εύρος στους 

στόχους, ενώ αποτελεί και ένα καλό μέσο για την ακολουθία της μάθησης, από την πιο 

απλή στην πιο σύνθετη,  ενισχύοντας έτσι κάθε προηγούμενη μάθηση (Orlich, κ.ά, 2010). 

Ωστόσο, μπορεί να περιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές σκέφτονται για το υλικό, 

δημιουργώντας τεχνητές διαφορές μεταξύ διαφορετικών πτυχών του ίδιου θέματος και 

ενθαρρύνοντάς τους να μάθουν μόνο τις δηλωμένες πτυχές της ερώτησης, αντί να 

διερευνήσουν το θέμα πιο βαθιά και δημιουργικά (Sternberg & Williams, 2009).  
 

IV. Ανάλυση έργου 
 

Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί αυτή τη διαδικασία για να καθορίσει ποιες γνώσεις και 

διαδικασίες πρέπει να συμπεριλάβει στη διδασκαλία του, προκειμένου να βοηθήσει τους 

μαθητές να κατακτήσουν τους στόχους (Morisson, Ross, Kemp & Kalman, 2011). 

Συγκεκριμένα, έχει τρεις στόχους: α) να απλοποιήσει και να διαμορφώσει ή να 

συστηματοποιήσει τα στοιχεία που πρέπει να μαθευτούν και να τα μετατρέψει σε 

διαδικασία, β) να προσδιορίσει την προϋπάρχουσα γνώση (Bednar, Cunningham, Duffy & 

Perry, 1992) και γ)  να καθορίσει τις εργασίες που αναμένεται να εκτελέσουν οι μαθητές 

κατά τη διάρκεια και στο τέλος της διδασκαλίας. Υπάρχει ένας σωστός και 

αποτελεσματικός τρόπος για την εκτέλεση κάθε εργασίας και ο εκπαιδευτικός τον 

προσδιορίζει εκ των προτέρων και χρησιμοποιεί στρατηγικές που χαρτογράφουν αυτά τα 

βήματα στη σωστή ακολουθία στο μυαλό του μαθητή (Vrasidas, 2000). Η κεντρική ιδέα 

πίσω απ’ την ανάλυση έργου είναι ότι περίπλοκες δεξιότητες και γνώσεις δεν μπορούν να 

μαθευτούν με την πρώτη φορά ή στο σύνολό τους. Αντ’ αυτού, για τη διευκόλυνση της 

κατάκτησής τους, ο εκπαιδευτικός «διαιρεί» τις σύνθετες γνώσεις και δεξιότητες σε 

μικρότερα συστατικά στοιχεία, πρώτα σε δραστηριότητες, αυτές σε ενέργειες και τις 

ενέργειες σε χειρισμούς - μικρά βήματα (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009).  

 Η ανάλυση έργου θα πρέπει να δίνει μια εικόνα της λογικής αλληλουχίας των 

βημάτων, που οδηγούν στον τελικό στόχο, οδηγώντας σε ένα εκπαιδευτικό σχέδιο που 

κινείται από το απλό στο περίπλοκο, από το γνωστό και από το συγκεκριμένο στο 
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αφηρημένο, ενώ οι ενότητες – βήματα θα πρέπει να συναρμολογηθούν κατά τέτοιο τρόπο, 

δηλαδή σε λογική σειρά, η μια κατόπιν της άλλης, όπου η προηγούμενη είναι 

προπαρασκευαστική της επόμενης, ώστε οι βασικές έννοιες και οι διαδικασίες να 

μαθευτούν πρώτες και να οικοδομήσουν ένα θεμέλιο για πιο σύνθετες έννοιες και έτσι να 

οδηγήσουν αποτελεσματικά στην κατάκτηση του διδακτικού στόχου (Orlich, κ.ά, 2010∙ 

Tennyson, 2010∙ Ormrod, 2011). 

Έτσι, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός είναι τα εξής:  
 

 Δίνει απαντήσεις αρχικά στα παρακάτω ερωτήματα: Τι έχω να διδάξω; Ποιες 

συμπεριφορές είναι διαθέσιμες ως προαπαιτούμενες; Ποιες πληροφορίες 

χρειάζονται οι μαθητές για να αποκτήσουν την επιδιωκόμενη συμπεριφορά; Ποιες 

είναι οι μεθοδολογικές συνθήκες για να εμφανιστεί αυτή η συμπεριφορά; (Ποιος 

είναι ο πιο αποτελεσματικός και ενδιαφέρων τρόπος για την παρουσίαση των 

πληροφοριών; Πώς θα εξασκηθούν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της διδακτικής 

φάσης; Πόσο συχνή ανατροφοδότηση θα χρειαστεί; Με ποιους ενισχυτές;) Ποιες 

πράξεις πρέπει να εκτελούν οι μαθητές ώστε να αποδείξουν την εκμάθησή τους; 

(Stephens, 1974∙ Σαλβαράς, 2013). 

 Καθορίζει τι κάνει ένας μαθητής, όταν εκτελεί τη συγκεκριμένη δεξιότητα. 

 Διαχωρίζει τη δεξιότητα σε υπο-δεξιότητες, σε μικρότερα κομμάτια. 

 Τοποθετεί τις υπο-δεξιότητες σε λογική σειρά, δείχνοντας κάθε φορά εκείνες που 

είναι προαπαιτούμενες για τις άλλες υπο-δεξιότητες. 

 Σχεδιάζει τις πρακτικές και τους τύπους σκαλωσιάς για τη διδασκαλία κάθε υπο-

δεξιότητας και του πώς θα συνδυαστούν στο τέλος (Arends, 2012).  
 

Η ανάλυση έργου βοηθάει τον εκπαιδευτικό να καθορίσει με ακρίβεια τι πρέπει να κάνει ο 

ίδιος και τι οι μαθητές, προκειμένου να εκτελέσουν μια επιθυμητή δεξιότητα, να βεβαιωθεί 

ότι οι μαθητές έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες πριν προχωρήσουν στο 

επόμενο βήμα ή να επισημάνει τα σημεία που τους δυσκολεύουν (Woolfolk, 2007). Έτσι, 

αφού αναλύσει γνώσεις και δεξιότητες συντάσσει έναν πίνακα κατηγοριών, όπως ο 

παρακάτω:  

Κατηγορίες Τι κάνει ο εκπαιδευτικός Τι κάνουν οι μαθητές 

Ι. Γνώσεις  - Παρουσιάζει βήμα-βήμα, 

ανατροφοδοτεί και ενισχύει. 

 

- Απομνημονεύουν κομμάτι-

κομμάτι. 

ΙΙ. Δεξιότητες  Δείχνει και εξηγεί, 

ανατροφοδοτεί άμεσα και 

ενισχύει. 

Εξασκούνται στα μέρη με 

ταυτόσημες ασκήσεις. 

 

(πηγή:  Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009, σ. 43) 
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V. Προγραμματισμός χρόνου  
 

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο χρόνος είναι επαρκής, ότι ταιριάζει με τις 

ικανότητες και δυνατότητες των μαθητών του και ότι οι μαθητές έχουν κίνητρο να 

παραμείνουν δεσμευμένοι κατά τη διάρκεια του μαθήματος (Arends, 2012). Επιπλέον, 

προκειμένου να επιτευχθεί από όλους τους μαθητές υψηλό επίπεδο κυριαρχίας των υπό 

διδασκαλία στόχων, απαιτείται απ’ τον εκπαιδευτικό η εξασφάλιση διαφορετικής 

κατανομής του διδακτικού χρόνου (Bloom, 1968). Ο προγραμματισμός του διδακτικού 

χρόνου βοηθά στην αύξηση και εξασφάλιση της ποιότητας του χρόνου, που κάθε μαθητής 

ξοδεύει στη μάθηση (Block, 1980).  Η πρακτική αυτή στηρίζεται στην άποψη του John 

Carroll (1963) σχετικά με τη σημασία της ικανότητας μάθησης, την οποία ταυτίζει με το 

χρονικό διάστημα που χρειάζεται κάποιος για να μάθει ένα συγκεκριμένο υλικό (Joyce 

κ.ά., 2009). Σύμφωνα με το μοντέλο του Carroll, αν στους μαθητές που διαφέρουν ως προς 

το «τι» φέρνουν σε μια μαθησιακή κατάσταση (ικανότητες), δοθεί το ίδιο χρονικό 

διάστημα για να μάθουν και διδαχθούν με τον ίδιο τρόπο, θα βγουν από τη μαθησιακή 

διαδικασία με διαφορετικά επίπεδα μάθησης. Αν από την άλλη πλευρά, οι μαθητές που 

διαφέρουν ως προς το τι φέρνουν σε μια μαθησιακή κατάσταση, αναμένεται να μάθουν 

στο ίδιο επίπεδο, τότε πρέπει να τους παρέχονται διαφορετικά χρονικά διαστήματα και 

διαφορετική ποιότητα και μορφή διδασκαλίας (Block & Burns, 1976∙ Anderson, 2003).  

 

δ. Επίπεδο διδακτικής πράξης  
 

Ι. Πρακτικές διδασκαλίας 

Το μοντέλο διδασκαλίας του συμπεριφορισμού επιδιώκει τη μεταφορά γνώσεων και 

δεξιοτήτων από τον εκπαιδευτικό σε επίπεδο κυριαρχίας στη μάθηση από τους μαθητές, με 

τις πρακτικές διδασκαλίας (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011):  
 

 των μικρών βημάτων 
 

Η πρακτική διδασκαλίας των μικρών βημάτων έχει αυστηρή δομή, αλγοριθμικού 

χαρακτήρα (Αrends, 2012). Υπάρχει μια συγκεκριμένη πορεία που πρέπει να ακολουθήσει 

ο μαθητής, μέχρις ότου θέσει υπό την κατοχή του ολόκληρη την ακολουθία μιας ύλης 

(Τριλιανός, 2004). Εστιάζει στην εκμάθηση γνώσεων και δεξιοτήτων με βάση στόχους, 

χωρίζοντας το έργο σε μικρότερα επιμέρους έργα, που βρίσκονται εντός του εύρους των 

ικανοτήτων των μαθητών και είναι εύκολο για τους μαθητές να τα ακολουθήσουν 

(Skinner, 1968∙ Brophy, 2002). Αναπτύσσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

εξασφαλίζουν την εκμάθηση κάθε επιμέρους, και τέλος, οργανώνει ολόκληρη τη 

μαθησιακή κατάσταση σε μια σειρά σταδίων, η οποία εξασφαλίζει την αποτελεσματική 
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μετάβαση από το ένα στοιχείο στο άλλο και την επίτευξη της προαπαιτούμενης μάθησης 

πριν από την πιο προχωρημένη μάθηση (Joyce, κ.ά., 2009).  

 Στην πρώτη φάση, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τους στόχους για το μάθημα, 

δίνοντας βασικές πληροφορίες και εξηγώντας γιατί το μάθημα είναι σημαντικό, ελέγχει το 

γνωστικό επίπεδο και το  επίπεδο ετοιμότητας των μαθητών για το νέο μάθημα και γράφει 

στον πίνακα τα σημαντικά ερεθίσματα (νόμος της επιλογής του Thordike) (Arends, 2012∙ 

Σαλβαράς, 2013).  

 Στη συνέχεια, προσεγγίζει βαθμιαία τον στόχο είτε με τη μερική εκμάθηση των 

επιμέρους μικρών βημάτων και την μετέπειτα συναρμολόγησή τους είτε με τη 

προοδευτική εκμάθησή τους (Σαλβαράς, 2006), με τη χρήση παρουσιάσεων και 

παραδειγμάτων, τα οποία παρέχουν συμπαγή μάθηση και επεξεργασία που είναι χρήσιμες 

για την επεξεργασία νέου υλικού (Rosenshine, 2010). Μόνο όταν οι μαθητές έχουν 

κατακτήσει το πρώτο βήμα, o εκπαιδευτικός περνάει στο επόμενο. Κάθε στόχος – βήμα 

πρέπει να διδάσκεται και να εξασκείται έως ότου καλύψει όλες τις φάσεις της μαθησιακής 

ιεραρχίας (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011). Καθώς οι μαθητές κινούνται μέσα σε αυτή την 

ακολουθία βημάτων, θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και να λαμβάνουν άμεση 

ανατροφοδότηση (Τριλιανός, 2004∙ Schunk, 2012).  

 Στην επόμενη φάση, ο εκπαιδευτικός δομεί τις δραστηριότητες της 

καθοδηγούμενης εξάσκησης στα ήδη μαθημένα βήματα, ώστε να επιτευχθεί η διατήρηση 

της γνώσης. Εδώ ο εκπαιδευτικός βοηθά/ καθοδηγεί τους μαθητές καθώς εξασκούνται σε 

αυτό το υλικό (Rosenshine, 2010).  

 Στην τελευταία φάση, ο εκπαιδευτικός ορίζει τις προϋποθέσεις για την 

εκτεταμένη εξάσκηση δίνοντας έμφαση στη μεταφορά των αποκτημένων δεξιοτήτων σε 

πιο περίπλοκες καταστάσεις (Arends, 2012). Αφού, δηλαδή, έχει πραγματοποιηθεί η 

διατήρηση, ο εκπαιδευτικός εισάγει τους λεγόμενους διασπαστές, ώστε να επιτευχθεί η 

διάκριση και η γενίκευση της μάθησης (Σαλβαράς, 2006). 
 

 της καταμάθησης  
 

Η πρακτική αυτή διδασκαλίας επιδιώκει όλοι ή σχεδόν όλοι οι μαθητές να μάθουν μια 

συγκεκριμένη δεξιότητα σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο πριν προχωρήσουν στην επόμενη 

(Tomic, 1993∙ Slavin, 2006), δίνοντάς τους την ευκαιρία να το επιτύχουν σε διαφορετικά 

χρονικά διαστήματα (Motamedi & Sumrall, 2000). Στηρίζεται στην υπόθεση ότι κάτω από 

τις κατάλληλες εκπαιδευτικές συνθήκες σχεδόν όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν καλά, 

δηλαδή, μπορούν να «κυριαρχήσουν» στα περισσότερα από αυτά που διδάσκονται 

(Bloom, 1968∙ Block & Burns, 1976∙ Block, 1977∙ Hyman & Cohen, 1979).  
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 Η υπόθεση αυτή κοινοποιείται στους μαθητές στην αρχή του μαθήματος, με τον 

εκπαιδευτικό να παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες και πληροφορίες προκειμένου να 

κάνει την προσδοκία να γίνει πραγματικότητα, προσανατολίζοντας την προσοχή των 

μαθητών στους σκοπούς και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν και ανασκοπώντας τις 

προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών (Bloom, 1968∙ Block, 1980∙ Slavin, 

2006).  

 Παρουσιάζει το μάθημα βήμα-βήμα και στη συνέχεια οι μαθητές εξασκούνται 

με την καθοδήγησή του και την παροχή συνεχούς ανατροφοδότησης (Block, 1979∙ 

Σαλβαράς, 2013∙ Wiggins, 2013). Από τη στιγμή που η πρακτική αυτή απαιτεί 

αποδεδειγμένη γνώση (κυριαρχία) κάθε βήματος κατά μήκος ενός συνεχούς, προϋποθέτει 

και τη χρήση τεστ-κριτηρίων (Hyman & Cohen, 1979∙ Block, 1980), που προσδιορίζει 

ακριβώς τι έχει μάθει καλά ο μαθητής και πού χρειάζεται ακόμη πρόσθετη εργασία 

(Guskey 2010).  

 Οι μαθητές που έφθασαν σε επίπεδο κυριαρχίας 80-90% συνεχίζουν με 

κατάλληλες δραστηριότητες ανώτερου επιπέδου, ενώ οι μαθητές που δεν έφθασαν το 

καθορισμένο επίπεδο κυριαρχίας, έχουν την ευκαιρία να δεχθούν επιπρόσθετη 

διδασκαλία με εναλλακτικούς τρόπους εκμάθησης του μη κατακτημένου υλικού (Bloom, 

1968∙ Block & Burns, 1976∙ Block, 1979∙ Horton, 1979∙ Τριλιανός, 2004α∙ De Weese & 

Randolph, 2011∙ Schunk. 2012).  

 Στο τέλος, δίνεται στους μαθητές που δέχτηκαν ενισχυτική διδασκαλία ένα τεστ, 

ισότιμο και ισόκυρο με το πρώτο και διορθώνεται με κοινή συζήτηση. Η δεύτερη 

διαμορφωτική αξιολόγηση επαληθεύει κατά πόσο τα διορθωτικά μέτρα ήταν 

επιτυχημένα, ενώ χρησιμεύει και ως ισχυρό εργαλείο παροχής κινήτρων, προσφέροντας 

στους μαθητές μία δεύτερη ευκαιρία να επιτύχουν (Guskey, 2010). Οι μαθητές που δεν 

έφθασαν σε επίπεδο κυριαρχίας 90%, θα συνεχίσουν άλλη μια φορά με συμπληρωματική 

διδασκαλία (Bloom, 1968∙ Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011).  
 

 της προδρασιακής αντιμετώπισης των δυσκολιών  
 

Το συμπεριφοριστικό διδακτικό μοντέλο αποφεύγει τα λάθη, γιατί αν επαναλαμβάνονταν 

θα γίνονταν συνήθεια. Έτσι, η πρακτική της προδρασιακής αντιμετώπισης των δυσκολιών 

οργανώνει τη διδασκαλία πολύ καλά, ώστε οι μαθητές να προχωρήσουν χωρίς δυσκολίες 

(Σαλβαράς, 2000). Σε συνθήκες στις οποίες δεν υπάρχει προσδοκία επιτυχίας, οι μαθητές 

δεν ενθαρρύνονται να καταβάλουν αρκετή νοητική προσπάθεια και οδηγούνται σε 

συναισθήματα απογοήτευσης. Γι’ αυτό, μια προσαρμοστική πρακτική διδασκαλίας είναι ο 
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μαθητής να εμπλέκεται σε δραστηριότητες που μπορεί να έχει μεγαλύτερο έλεγχο του 

αποτελέσματος (Scardamalia & Bereiter, 2006). 

  Η πρακτική αυτή, λοιπόν, έχει σκοπό να λειάνει τις δυσκολίες και να αποτρέψει 

την εμφάνιση λαθών των μαθητών. Εντοπίζονται, δηλαδή, απ’τον εκπαιδευτικό οι 

πιθανές δυσκολίες των μαθητών στο προς διδασκαλία μάθημα και οι μαθητές 

εξοικειώνονται προδρασιακά με αυτές, πριν εκτεθούν και κάνουν λάθη. Αναγνωρίζουν, 

δηλαδή, αυτές τις δυσκολίες στις πηγές μάθησης και στη συνέχεια ενεργούν, βιώνοντας 

θετικές συνέπειες (Σαλβαρας & Σαλβαρά, 2009∙ Σαλβαράς, 2013). Ο εκπαιδευτικός 

φροντίζει να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερα και άμεσα βιώματα επιτυχίας και 

λιγότερα βιώματα αποτυχίας στον μαθητή, ο οποίος μπορεί να εκτελεί άνετα, γρήγορα και 

ευχάριστα μια εργασία (Κολιάδης, 2005). 
 

 

ΙΙ. Τύποι σκαλωσιάς  

Οι τύποι σκαλωσιάς, ως διδακτικές ενέργειες και μαθητικές δραστηριότητες, που 

εξάγονται από τις πρακτικές διδασκαλίας του συμπεριφορισμού θωρούνται κατάλληλες 

για αντικείμενα που είναι προσανατολισμένα είτε στην εκτέλεση (μνημονικές δεξιότητες) 

είτε σε αντικείμενα που εστιάζουν στην πληροφορία (απομνημόνευση) (Ελληνιάδου, κ.ά., 

2008∙ Arends, 2012). Επιπλέον, αυτές οι συμπεριφοριστικές διδακτικές προσεγγίσεις είναι 

αρκετά αποτελεσματικές και έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμες για την ανάπτυξη 

παρεμβάσεων σε μαθητές με ειδικές ανάγκες (Woolfolk-Hoy, Davis & Anderman, 2013), 

αλλά και σε περιπτώσεις στις οποίες ένα παιδί έχει ιστορικό ακαδημαϊκής αποτυχίας, 

χαμηλό κίνητρο και υψηλά επίπεδα άγχους (Pritchard, 2009). Διότι, δημιουργούν ένα 

θετικό ψυχοπαιδαγωγικό κλίμα εντός της σχολικής τάξης, και διατηρούν μια καλά 

οργανωμένη και υποστηρικτική ατμόσφαιρα ευνοϊκή για εργασία εργοταξιακού τύπου 

(Πασιάς, κ.ά., 2016), αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να αποκτήσει ο μαθητής γρήγορα, 

αποτελεσματικά και με ευχάριστο τρόπο τις σχολικές γνώσεις και δεξιότητες (Κολιάδης, 

2005∙ Pritchard, 2009).  

 Οι τύποι σκαλωσιάς που προτείνονται από το μοντέλο διδασκαλίας του 

συμπεριφορισμού για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής της διδασκαλίας είναι: 
 

- Έλεγχος προπαρασκευής και επιθυμίας των μαθητών 
 

Σύμφωνα με αυτό τον τύπο σκαλωσιάς μάθησης, στην αρχή του μαθήματος ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να δημιουργήσει ένα θετικό πνευματικό πλαίσιο για τους μαθητές ή 

μια στάση ετοιμότητας,  ώστε οι μαθητές να είναι έτοιμοι να δουλέψουν και να μάθουν 

(Slavin, 2006). Έτσι, ο εκπαιδευτικός στην αρχή, πραγματοποιεί επισκόπηση του 

περιεχομένου που διδάχθηκε στο προηγούμενο μάθημα, αξιολογώντας με αυτό τον τρόπο 
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το επίπεδο εκμάθησης των μαθητών και τον καθορισμό επιπέδου απ’ το οποίο πρέπει να 

ξεκινήσει η διδασκαλία (Brophy, 1988∙ Porter & Brophy, 1988). Σχεδόν όλοι οι διδακτικοί 

στόχοι απαιτούν κάποιες προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες, γι’ αυτό είναι απαραίτητο 

να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός ποιες προϋπαρχουσες γνώσεις είναι απαραίτητες για τις νέες 

δεξιότητες και έννοιες που θα διδάξει και σε ποιο επίπεδο έχουν κατακτηθεί απ’ τους 

μαθητές του (Stephens, 1974). Έτσι, λαμβάνει υπόψη τις αδυναμίες, τις ικανότητες, τον 

ρυθμό μάθησης και τη συμπεριφορά των μαθητών, εφαρμόζοντας τον «νόμο της 

ετοιμότητας» για τη νέα μάθηση του Thordike, σύμφωνα με τον οποίο ο εκπαιδευτικός 

πρέπει να ελέγχει τις συνθήκες κάτω απ’ τις οποίες ο μαθητής τείνει να είναι 

ικανοποιημένος ή ενοχλημένος, να αποδέχεται ή να απορρίπτει τη μαθησιακή διαδικασία 

(Mayer, 2003∙ Knowles, Holton & Swanson, 2005). Κατόπιν, ο εκπαιδευτικός δηλώνει τον 

μαθησιακό στόχο του νέου μαθήματος και προβάλλει στον πίνακα τα σημαντικά 

ερεθίσματά του, προκαλώντας την προσοχή των μαθητών, εφαρμόζοντας τον «νόμο της 

επιλογής» του Thordike (Σαλβαράς, 2013). 
 

- Συγκεκριμενοποίηση του μαθησιακού στόχου και ορισμός του συνόλου της 

διαδικασίας 
 

Η συγκεκριμενοποίηση του μαθησιακού στόχου είναι η διαδικασία καθορισμού μιας 

κατεύθυνσης για τη μάθηση (Marzano, Pickering & Pollok, 2001). Ο εκπαιδευτικός, 

δηλαδή, προσφέρει έναν «οδικό χάρτη», προκειμένου οι μαθητές να γνωρίζουν πού 

πηγαίνει το μάθημα και τι θα έχουν μάθει στο τέλος (Slavin, 2006), γι’ αυτό και θα πρέπει 

να δηλώνεται με μια μορφή που να παρέχει σαφή καθοδήγηση στους μαθητές (Marzano, 

2007· Marzano & Brown, 2009). Γι’ αυτό τον σκοπό, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός 

προσδιορίζει το περιεχόμενο, τους στόχους και τις διαδικασίες του μαθήματος και 

ενημερώνει τους μαθητές για το τι θα μάθουν, οριοθετώντας τις συνθήκες 

πραγματοποίησης, το είδος της ενίσχυσης που θα παρέχεται και τα κριτήρια αξιολόγησής 

τους (Αnderson, Evertson & Brophy, 1979∙ Block, 1980∙ Tomic, 1994∙ Taylor & 

MacKenney, 2008). O εκπαιδευτικός κερδίζει την προσοχή των μαθητών και εξασφαλίζει 

ότι είναι έτοιμοι να μάθουν παρουσιάζοντας τους στόχους για το μάθημα, δίνοντας 

βασικές πληροφορίες και εξηγώντας γιατί το μάθημα είναι σημαντικό (Arends, 2012), 

κατευθύνοντας με αυτόν τον τρόπο τους μαθητές να παραμείνουν προσανατολισμένοι 

στον στόχο (Brophy, 2002· Κay & Kibble, 2016).  

 Οι μαθητές πρέπει και έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τους στόχους που πρέπει 

να επιτύχουν, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στη μάθηση και σε ποιο επίπεδο 

επίδοσης πρέπει να φτάσουν για να πετύχουν και η σκαλωσιά αυτή το εξασφαλίζει 

(McNeil, 1969∙ Hattie, 2009· Jacobsen, Eggen & Kauchak, 2011). Το γεγονός ότι οι προς 
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κυριαρχία στόχοι, επιδεικνύονται και καθορίζονται, προκαλεί μια κίνηση προς τα εμπρός, 

μέσω ενός συνεχούς που οδηγεί σε περισσότερη μάθηση σε ένα δεδομένο χρονικό 

διάστημα (Hyman & Cohen, 1979), διότι καθιστά τη διδασκαλία σκόπιμη διαδικασία και 

κάνει σαφείς τις συνδέσεις μεταξύ των μαθησιακών στόχων, των δραστηριοτήτων και της 

αξιολόγησης, δίνοντας στους μαθητές στόχους, τους οποίους μπορούν να επιδιώξουν και 

βοηθώντας τους να προσδιορίσουν καλύτερα, αν κάνουν πρόοδο προς αυτούς τους 

στόχους (Ματσαγγούρας, 2003∙ Ormrod, 2011∙ The Education State, 2017). Ο 

συγκεκριμένος τύπος σκαλωσιάς μάθησης, του προσανατολισμού της σκέψης των 

μαθητών, είναι επίσης καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη, στους περισσότερους 

μαθητές, της πεποίθησης ότι μπορούν να μάθουν και κατ’ επέκταση του κινήτρου για 

μάθηση (Block, 1980).  
 

- Προσθετική διάταξη των μικρών βημάτων 
 

Σύμφωνα με τη σκαλωσιά της προσθετικής διάταξης των μικρών βημάτων, οι δεξιότητες 

σπάνε σε υπο-δεξιότητες, γίνεται ιεραρχική δόμηση των «υπο-δεξιοτήτων» και 

διατάσσονται σε μια ακολουθία βημάτων (Fosnot & Perry, 2005), που άμεσα ή έμμεσα 

κοινωνούνται στον μαθητή και τον οδηγούν προς τη λύση (Minder, 2007). Ο 

εκπαιδευτικός παρουσίαζει το μάθημα βήμα-βήμα, προσεγγίζοντας βαθμιαία τον στόχο, 

είτε με τη μερική εκμάθηση των επιμέρους μικρών βημάτων και την μετέπειτα 

συναρμολόγησή τους είτε με την προσθετική εκμάθησή τους, συναρμολογώντας 

αλυσιδωτές ακολουθίες μάθησης (Σαλβαράς, 2006), κάνοντας χρήση προφορικών 

δεξιοτήτων επικοινωνίας, χαρτών, πειραμάτων, σχεδιαγραμμάτων κ.ά,  έτσι ώστε να 

κατακτάται το κάθε βήμα, εύκολα και χωρίς το συναίσθημα της ματαίωσης (Brophy, 2002∙ 

Westwood, 1996∙ Rosenshine, 2010∙ MacSuga-Gage, Simonsen & Briere, 2012∙ Creemers 

& Kyriakides, 2015). Μόνο όταν οι μαθητές έχουν κατακτήσει το πρώτο βήμα, o 

εκπαιδευτικός περνάει στο επόμενο. Δηλαδή, το κάθε «ήδη υπάρχον» γίνεται 

προαπαιτούμενο του αμέσως επόμενου τμήματος της μάθησης, που είναι υψηλότερου 

επιπέδου (Minder, 2007). Κάθε στόχος – βήμα πρέπει να διδάσκεται και να εξασκείται έως 

ότου καλύψει όλες τις φάσεις της μαθησιακής ιεραρχίας (κατανόηση, εκμάθηση, 

διατήρηση, διάκριση, γενίκευση, προσαρμογή) (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011). Καθώς οι 

μαθητές κινούνται μέσα σε αυτή την ακολουθία βημάτων, θα πρέπει να συμμετέχουν 

ενεργά, να λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση και να ενισχύονται σε κάθε βήμα κατά 

μήκος της πορείας (Skinner, 1968∙ Τριλιανός, 2004α· Schunk, 2012). 

 Η εγγύηση ότι οι μαθητές καταφέρνουν να κάνουν τα αρχικά βήματα στη 

μαθησιακή διαδικασία, παρέχει τη βεβαιότητα ότι θα σημειώσουν ικανοποιητική πρόοδο 

και στα επόμενα, πιο απαιτητικά στάδια (Walberg & Paik, 2000), διότι με τον τρόπο αυτό, 
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ο εκπαιδευτικός δημιουργεί διαφανείς, προβλέψιμες και σκόπιμες ρουτίνες για τους 

μαθητές παρέχοντάς τους την απαραίτητη «σκαλωσιά», που χρειάζονται για την απόκτηση 

των διδακτικών στόχων (The Education State, 2017). Πρόκειται για μια σκαλωσιά που 

δίνει λύση τόσο στο πρόβλημα της δημιουργίας ενός σύνθετου ρεπερτορίου συμπεριφοράς 

όσο και στη διατήρηση της συμπεριφοράς σε ισχύ (Skinner, 1968).  

 Η κατάτμηση της γνώσης σε εύληπτες συνιστώσες και η οργάνωσή της σε μοτίβα 

τούς βοηθά να συναρμολογήσουν αυτές σε αλυσίδες μάθησης (Rosenshine, 2010), 

προσφέροντας σε περισσότερους μαθητές τη δυνατότητα επιτυχίας, αφού διευκολύνει την 

εστίαση σε συγκεκριμένες αδυναμίες των μαθητών και καθιστά δυνατή τη σταδιακή 

διαχείριση των σταδίων μιας σύνθετης διαδικασίας. Χρειάζεται, όμως, προσοχή στην 

κατάτμηση των γνώσεων, γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος του κατακερματισμού και της 

περιπτωσιολογίας και γι’ αυτό συνιστάται να χρησιμοποιείται εναλλακτικά και 

συμπληρωματικά (Collins, 2006·Σαλβαράς, 2013). 
 

- Παροχή ευκαιριών για καθοδηγούμενη εξάσκηση  

Σύμφωνα με τη σκαλωσιά της καθοδηγούμενης εξάσκησης, ο εκπαιδευτικός δίνει την 

ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να εξασκηθούν υπό την καθοδήγησή του (επανάληψη), 

είτε θέτοντας μια ποικιλία ερωτήσεων είτε αναθέτοντας ασκήσεις είτε χρησιμοποιώντας 

κάρτες-αστραπή (flashcards), για να ελέγξει το επίπεδο εκμάθησης των μαθητών (Evertson 

& Smylie, 1987∙ Partin, Robertson, Maggin, Oliver & Wehby, 2010· MacSuga-Gage κ.ά., 

2012). Ο εκπαιδευτικός συναρμολογεί τις δραστηριότητες της καθοδηγούμενης εξάσκησης 

στα ήδη μαθημένα βήματα, ώστε να επιτευχθεί η διατήρηση της γνώσης. Οι μαθητές 

εκτελούν ομοιόμορφη και συντονισμένη εξάσκηση, με ασκήσεις που λειτουργούν ως 

παραδείγματα προς απομίμηση. Η συμπλήρωση γίνεται μία-μία γραμμικά (Σαλβαράς, 

2000). Αυτή η καθοδήγηση ξεκινά συχνά από τον εκπαιδευτικό, που παρουσιάζει και 

εξηγεί το κάθε βήμα. Επίσης, καλεί τους μαθητές να αναφερθούν στην αλγοριθμική 

διαδικασία που ακολούθησαν (Rosenshine, 2010). Οι εργασίες που τους αναθέτει είναι 

σύντομες, απλές και εμφανίζουν ποικιλία, επεξηγούνται επαρκώς και παρακολουθούνται 

για την ορθότητά τους (Arends, 2012).  

 Καθόλη τη διάρκεια της καθοδηγούμενης εξάσκησης, ο εκπαιδευτικός 

παρεμβαίνει, βοηθά, διευκρινίζει και παρέχει διορθωτική ανατροφοδότηση για τα λάθη, 

ενώ ενισχύει πάντα τη σωστή απάντηση. Η αντίδραση και η ανατροφοδότηση του 

εκπαιδευτικού στις απαντήσεις των μαθητών πρέπει να είναι συχνή, άμεση και 

συγκεκριμένη (Westwood, 1996∙ Conroy, Sutherland, Snyder & Marsh, 2008∙ ΜacSuga-

Gage κ.ά., 2012). Στη φάση αυτή θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να διασφαλίζει ότι κάθε φορά 

ενισχύει την επίδοση εκείνη που είναι το ίδιο καλή ή καλύτερη από τη συμπεριφορά/ 
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δεξιότητα που ενισχύθηκε αμέσως πριν, μέχρι τελικά να ενισχύεται μόνο η ίδια η 

επιθυμητή συμπεριφορά (Skinner, 1968∙ Κολιάδης, 2005).  

 Μετά την ολοκλήρωση της καθοδηγούμενης εξάσκησης, ο εκπαιδευτικός ελέγχει 

το επίπεδο κατανόησης σε κάθε βήμα, για να είναι σίγουρος ότι η κυριότητα των 

πληροφοριών ή των δεξιοτήτων έχει επιτευχθεί και επαναδιδάσκει, όποτε το κρίνει 

αναγκαίο (Mehring, 2010· Rosenshine, 2010).  Η καθοδηγούμενη εξάσκηση των μαθητών 

συνεχίζεται έως ότου οι μαθητές επιτύχουν ποσοστό επιτυχίας 80% και κριθεί επαρκής και 

σταθερή η κατάκτηση της δεξιότητας ή της γνώσης που διδάχθηκαν, ώστε να μπορούν να 

εργαστούν ανεξάρτητα (Rosenshine & Stevens, 1986).  

 Η σκαλωσιά της καθοδηγούμενης εξάσκησης στηρίζεται στον «νόμο της άσκησης 

και της αχρηστίας» του Thordike, ο οποίος υποστηρίζει τη σπουδαιότητα της άσκησης, 

διότι όσο περισσότερο ένα ερέθισμα συνδέεται με μια αντίδραση, τόσο ισχυρότερη σχέση 

αναπτύσσεται μεταξύ των δύο (Ελληνιάδου, Κλεφτάκη & Μπαλκίζας, 2008· Strickland, 

2001).  Δηλαδή, το υλικό που δεν εφαρμόζεται επαρκώς ξεχνιέται εύκολα, ενώ οι 

δεξιότητες που ασκούνται σε μια κορυφή ομαλότητας και αυτοματοποίησης τείνουν να 

διατηρούνται επ’ αόριστον (Brophy, 2002∙ Ormrod, 2011). Στοχεύει, λοιπόν, στον 

αυτοματισμό των υπο διδασκαλία δεξιοτήτων, επειδή περιορίζει την ανάπτυξη 

παρερμηνειών (Rosenshine, 2010). 
 

- Επανάληψη με ταυτόσημες ασκήσεις  

Οι μαθητές εξασκούνται μόνοι τους σε ταυτόσημες ασκήσεις, όπως η αρχική. Σε όμοιο, 

δηλαδή, υλικό με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην καθοδηγούμενη εξάσκηση 

(Rosenshine, 2010) και οι εργασίες είναι σύμφωνες με όσα ήδη γνωρίζουν οι μαθητές, 

χωρίς να καλύπτουν πολλά θέματα ταυτόχρονα (Vosniadou, 2001). Οι εργασίες που 

αναθέτει ο εκπαιδευτικός δίνουν έμφαση στην αναπαραγωγή της πληροφορίας, για 

αποφυγή λανθασμένων απαντήσεων (Scardamalia & Bereiter, 2006). Σύμφωνα με τον 

Perrenoud (2004, όπ. αναφ. στο Minder, 2007, σ. 27) στο συμπεριφοριστικό πρότυπο, η 

φύση των σχολικών εργασιών είναι ουσιώδης και ακολουθεί τα παρακάτω πρότυπα:  

ατομικός χαρακτήρας εργασιών χωρίς να είναι εξατομικευμένη, γραπτή συνιστώσα των 

εργασιών που επιτρέπει την ετεροχρονισμένη διόρθωση, συγχρονισμένη εκτέλεση των 

εργασιών, τυποποίηση εργασιών που απλουστεύει τον έλεγχο, ποσοτικός χαρακτήρας των 

εργασιών που διευκολύνει την αθροιστική αξιολόγηση, γοργή εναλλαγή ανάμεσα σε μικρές 

εργασίες και σχετική ευκολία των εργασιών, με σκοπό να διατηρείται ο έλεγχος της τάξης.  

 Προτείνεται ο εκπαιδευτικός να κινείται και να επιτηρεί κατά τη διάρκεια της 

ανεξάρτητης εξάσκησης, διότι έτσι οι μαθητές δείχνουν μεγαλύτερη δέσμευση στο έργο, 

αλλά και εκείνος είναι σε θέση να ανατροφοδοτεί άμεσα και να ανιχνεύει τυχόν δυσκολία 
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των μαθητών να ολοκληρώσουν την εργασία (Porter & Brophy, 1988∙ Westwood, 1996∙ 

Kern & Clements, 2007∙ Simonsen κ.ά., 2008), φέρνοντας τον εκπαιδευτικό και τους 

μαθητές σε στενότερη εγγύτητα και βελτιώνοντας τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση (Taylor, 

2008). 

 Για τους συμπεριφοριστές η σκαλωσιά της επανάληψης με ταυτόσημες ασκήσεις 

είναι σημαντική, αφού απαιτείται αρκετός χρόνος και εξάσκηση για να αρχίσει να 

συγκροτείται η επιδεξιότητα σε έναν τομέα (Vosniadou, 2001). Η ταυτόσημη επανάληψη 

λειτουργεί αποφασιστικά για να αποφευχθούν συγχύσεις και αδεξιότητες και συμβάλλει 

στη μεταφορά μάθησης με την αντιμετώπιση όμοιων περιπτώσεων (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 

2009), ενώ οδηγεί σε υπερ-μάθηση και σε αυτοματισμό των δεξιοτήτων, επιτρέποντας 

στους μαθητές να αφιερώσουν περισσότερο διδακτικό χρόνο στην εφαρμογή (Rosenshine, 

2010). Όμως, για να είναι αποτελεσματική η ατομική εργασία των μαθητών, θα πρέπει να 

διασφαλίζει υψηλά επίπεδα επιτυχίας (90%) (Simonsen κ.ά., 2008∙ Porter & Brophy, 

1988).  
 

- Χρήση διασπαστών  
 

Με τη χρήση των διασπαστών αυξάνεται η μεταβλητότητα των συνθηκών διδασκαλίας και 

ελέγχεται η εκμάθηση (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009), επειδή επιτρέπει τον σχηματισμό 

ένωσης μεταξύ μιας συμπεριφοράς και ενός συνδυασμού ερεθισμάτων (LeFrançois, 2000). 

Στην αρχή, ο εκπαιδευτικός ορίζει τις προϋποθέσεις για την εκτεταμένη εξάσκηση 

δίνοντας έμφαση στη μεταφορά των αποκτημένων δεξιοτήτων σε πιο περίπλοκες 

καταστάσεις (Arends, 2012). Αφού έχει πραγματοποιηθεί η διατήρηση, ο εκπαιδευτικός 

εισάγει τους λεγόμενους διασπαστές, ώστε με τη χρήση της διάκρισης να ελεγχθεί η 

γενίκευση της μάθησης (Σαλβαράς, 2006). Θέτει, δηλαδή, ερωτήματα και σχεδιάζει 

δραστηριότητες για τους μαθητές ζητώντας τους να διακρίνουν διαφορές μεταξύ παλιάς 

και νέας μάθησης (Gershon, 2013). Θα πρέπει, όμως, να αυξάνεται βαθμιαία η δύναμη των 

διασπαστών, ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις 

(Σαλβαράς, 2000).   
 

- Μακροπρόθεσμο ξεπέρασμα των δυσκολιών  
 
 

Ο συγκεκριμένος τύπος σκαλωσιάς μάθησης στηρίζεται στο μοντέλο διδασκαλίας του 

συμπεριφορισμού, όπου ο φόβος της αποτυχίας, ως φυσική συνέπεια της εμπλοκής του 

μαθητή σε νέες εργασίες, αποτελεί μια εξαρτημένη αντίδραση. Τα παιδιά, που βιώνουν 

χαμηλή επίδοση λόγω χαμηλής ικανότητας, αναμένουν να βιώσουν την αποτυχία ξανά και 

ξανά, συνδέοντας τις αρνητικές σκέψεις και τα συναισθήματα που βίωσαν σε μια 
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συγκεκριμένη εργασία ή δραστηριότητα με παρόμοιες μαθησιακές καταστάσεις 

(Boekaerts, 2003).  

 Ο εκπαιδευτικός πρέπει να προσέξει αυτή η αποτυχία να μην γίνει ένα ισχυρό 

ερέθισμα, εξαιτίας του οποίου οι μαθητές θα αντιστέκονται σε νέες, προκλητικές και άρα 

δυνητικά «επικίνδυνες» δραστηριότητες (Ormrod, 2011). Διότι οι μαθητές δεν επενδύουν 

ούτε σε υψηλής αξίας εργασίες, αν πιστεύουν ότι δεν μπορούν να πετύχουν, όσο σκληρά 

κι αν προσπαθήσουν (Brophy, 2010α). Εφαρμόζει, λοιπόν, δύο βασικές αρχές της 

συμπεριφοριστικής θεωρίας μάθησης: την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από τα αρνητικά 

συναισθήματα και τη σύνδεση της μάθησης με θετικά συναισθήματα (Sternberg & 

Williams, 2009). Πρόκειται, δηλαδή, για έναν τύπο σκαλωσιάς αντιστάθμισης του άγχους 

ή του φόβου της αποτυχίας, διότι επιτρέπει στον μαθητή να βιώνει συναισθήματα 

επιτυχίας, καθώς εργάζεται επάνω σε ένα δυνητικά δύσκολο έργο. Η έγκαιρη επιτυχία 

είναι πιθανό να αυξήσει την αυτοεκτίμηση ενός παιδιού και να προσθέσει στο κίνητρό του 

να συνεχίσει (Pritchard, 2009), ενώ η υπερβολική έμφαση στα λάθη ζημιώνει τη θετική 

αυτο-εικόνα του μαθητή και σταδιακά αποτρέπει την επιθυμία του να επιχειρήσει το 

δεδομένο έργο.  

 Η διδακτική υποστήριξη του μακροπρόθεσμου ξεπεράσματος των δυσκολιών δίνει 

την ευκαιρία στο παιδί, σε ανύποπτο χρόνο να εξοικειωθεί με τις δυσκολίες μάθησης, 

ώστε όταν έρθει σε επαφή μαζί τους να καταφέρει να τις υπερπηδήσει και να νιώθει 

υπερήφανο για την αναπτυσσόμενη ικανότητά του. Πρόκειται για έναν τύπο σκαλωσιάς 

μάθησης που προωθεί ένα θετικό μαθησιακό περιβάλλον (Jacobsen, Eggen & Kauchak, 

2011), μέσα στο οποίο οι μαθητές υποστηρίζονται, ώστε να συμμετέχουν και να 

ολοκληρώνουν το έργο με δική τους πρωτοβουλία και με επιτυχία (Ormrod, 2011). 

Στερείται, όμως, μεταγνώσης και μεταφοράς της μάθησης (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009). 
 

- «η λογική των συνδιδασκόμενων τάξεων»  
 

Αυτός ο τύπος σκαλωσιάς είναι μια προσέγγιση που δέχεται τον διδακτικό χρόνο ως 

μεταβλητή της μάθησης και προσαρμόζει τη διδασκαλία στις ατομικές διαφορές και 

ανάγκες των μαθητών (Guskey, 1987· Τριλιανός, 2004α). Χρησιμοποιεί τις τεχνικές της 

εξατομικευμένης διδασκαλίας σε μια ομαδική μαθησιακή κατάσταση, εφαρμόζοντας τη 

λογική των συνδιδασκόμενων τάξεων (Block & Burns, 1976· Σαλβαράς & Σαλβαρά, 

2009). Αυτό συνεπάγεται ότι κρατά όλους τους μαθητές υπόλογους για τη συμμετοχή τους 

στο μάθημα και τις μαθησιακές δραστηριότητες και προσφέρει επιπλέον χρόνο σε 

εκείνους που τον χρειάζονται (Brophy, 2002). Με τον τρόπο αυτό, εστιάζει στη μάθηση 

και όχι στη διδασκαλία (Block & Burns, 1976· Hyman & Cohen, 1979).  
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 Έτσι, για τους μαθητές που κατανοούν τις έννοιες που διδάχθηκαν, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα του διαγνωστικού τεστ που προηγήθηκε, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

προωθήσει τη μάθηση, αναπτύσσοντας σχετικές ευκαιρίες εμπλουτισμού. Αυτή η 

επέκταση των βασικών εννοιών δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές, που πέτυχαν στο 

διαγωστικό τεστ, να διευρύνουν τη γνώση τους σε βάθος μέσω προκλητικών 

δραστηριότητων ανώτερου επιπέδου και μιας σειράς θεμάτων που τους ενδιαφέρουν, αλλά 

βρίσκονται πέρα από το καθιερωμένο Πρόγραμμα Σπουδών (Guskey 1987∙ 2010). Οι 

μαθητές ασχολούνται με εργασίες εμπλουτισμού των προηγούμενων γνώσεων, οι οποίες 

περιλαμβάνουν τις φάσεις της μαθησιακής ιεραρχίας: διατήρηση, διάκριση, γενίκευση 

(Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011).  

 Από την άλλη, στους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκμάθηση, 

όπως έδειξε το διαγνωστικό τεστ, παρέχεται επιπλέον χρόνος και ευκαιρίες μάθησης μέσω 

εναλλακτικής διορθωτικής διδασκαλίας (π.χ. προγραμματισμένης διδασκαλίας με μικρά 

βήματα και άμεση ανατροφοδότηση, φρονιστηριακή βοήθεια, μικρές ομάδες μελέτης, 

επαναδιδασκαλία) και εναλλακτικών τρόπων εκμάθησης του μη κατακτημένου υλικού 

(π.χ. χρήση τετραδίου εργασιών, οπτικοακουστικά μέσα και εκπαιδευτικά παιχνίδια), 

δίνοντας την ευκαιρία στον μαθητή να επιλέξει αυτά που ταιριάζουν καλύτερα στις 

προσωπικές του ανάγκες (Bloom, 1968∙ Block & Burns, 1976· Block, 1977∙ Horton, 1979∙ 

Guskey, 1987∙ Motamedi & Sumrall, 2000∙ Slavin, 2006∙ Guskey, 2010).  

 Μάλιστα, όταν ένας μαθητής δέχεται εξατομικευμένη βοήθεια απ’ τον 

εκπαιδευτικό, στόχος δεν πρέπει να είναι μόνο το ξεπέρασμα των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζει ο μαθητής, αλλά και η παροχή της δυνατότητας να ανεξαρτητοποιηθεί 

περισσότερο κατά τη μαθησιακή διαδικασία και να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τους 

εναλλακτικούς τρόπους που μπορεί να ακολουθήσει προκειμένου να κατανοήσει νέες ιδέες 

(Bloom, 1968) και να μπορεί να δει τις συνδέσεις μεταξύ της ποσότητας της προσπάθειας 

που κατέβαλε στη μαθησιακή εργασία και των επιτυχιών και των επιτευγμάτων του 

(Arends, 2012). Γι’ αυτό προτείνεται ως πιο αποτελεσματική πρακτική, η σύσταση μικρών 

ομάδων μαθητών (2 ή 3), με σκοπό να μελετήσουν τα αποτελέσματα των διαγνωστικών 

αξιολογήσεων και να επανεξετάσουν τα σημεία που τους δυσκόλεψαν κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία, ειδικά αν οι μαθητές συνεργάζονται χωρίς να αναπτύσσεται μεταξύ τους 

ανταγωνισμός (Bloom, 1968).  

 Η διορθωτική διδασκαλία, η οποία χρησιμοποιείται με μαθητές που δεν κατάφεραν 

να αποκτήσουν κυριαρχία (90%) στους διδακτικούς στόχους, μπορεί να δοθεί, εκτός από 

μικρές ομάδες μελέτης, είτε ατομικά με τη χρήση συμπληρωματικού υλικού, είτε με τη 
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βοήθεια των συμμαθητών τους, που έχουν κατακτήσει τους στόχους (Block, 1980∙ 

Schunk, 2012). 

  Αυτός ο τύπος σκαλωσιάς είναι άμεσος, αισιόδοξος και σαφής. Τοποθετεί τον 

εκπαιδευτικό σ’ ένα ενθαρρυντικό, βοηθητικό ρόλο που ασκεί θετική επίδραση στην 

αυτοεικόνα και την ακαδημαϊκή αυτοπεποίθηση των μαθητών (Horton, 1979∙ Block, 1980∙ 

Guskey, 1987∙ Joyce κ.ά., 2009∙ Schunk, 2012), στις στάσεις και τα ποσοστά επιμονής, 

προσπάθειας και συμμετοχής στο έργο (Bloom, 1968∙ Block & Burns, 1976∙ Hyman & 

Cohen, 1979), αλλά και τα ποσοστά επιτυχίας (Block & Burns, 1976∙ Burns, 1979, 

Τριλιανός, 2004α).  

 Επιπλέον, οι μαθητές, μέσω του συγκεκριμένου τύπου σκαλωσιάς, έχουν τις 

απαραίτητες δεξιότητες για να μεταβούν στην επόμενη ενότητα, μπορεί να σπάσει τον 

κύκλο αποτυχίας, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί από τον εκπαιδευτικό να κάνει ανάλυση έργου, 

ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένος για να διδάξει (Warren, 2004). 
  

- Συχνή χρήση ανατροφοδότησης και ενίσχυσης  
 

Οι συμπεριφοριστές υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα των συνεπειών μιας συμπεριφοράς, 

δηλώνοντας ότι απαντήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα μια θετική συνέπεια (ικανοποίηση), 

μαθαίνονται και επιτρέπουν στο άτομο να προσαρμοστεί στο περιβάλλον, ενώ οι 

απαντήσεις που προκαλούν αρνητική συνέπεια (ενοχλητικά συναισθήματα), δεν 

μαθαίνοναι («νόμος του αποτελέσματος» του Thordike) (Skinner, 1974∙ Schunk, 2012). 

Σύμφωνα με την άποψη αυτή, λοιπόν, η μάθηση μιας συμπεριφοράς, γνώσης, δεξιότητας 

είναι ζήτημα ανατροφοδότησης και ενίσχυσης (Skinner, 1971∙ Shultz, 2010), διότι 

επιφέρει την επανάληψη – εκμάθηση της επιθυμητής συμπεριφοράς και άρα καλύτερα 

μαθησιακά αποτελέσματα (Ελληνιάδου, Κλεφτάκη & Μπαλκίζας, 2008∙ Bacanli, 2016· 

Kiliç, Gündoğdu & Kayabaşi, 2016).  Η πρακτική αυτή λειτουργεί επικουρικά στη 

διδασκαλία, συμβάλλοντας στην καλύτερη και ανώδυνη διαχείριση μιας ενδεχόμενης 

αποτυχίας σε κάποιο ακαδημαϊκό έργο (Μπότσας, 2008). Στο συμπεριφοριστικό μοντέλο, 

η ανατροφοδότηση αντιμετωπίζεται ως ενίσχυση, κίνητρο, επαλήθευση και επεξεργασία 

και δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην αξία της ενθάρρυνσης των μαθητών να αντιληφθούν τη 

δύναμη της διδασκαλίας από άλλους και έτσι να αναζητήσουν ή να λάβουν 

ανατροφοδότηση στη δική τους μάθηση (Hattie & Gan, 2010).  

 Σκοπός της χρήσης της ανατροφοδότησης και της ενίσχυσης είναι η ενδυνάμωση 

και αύξηση της εμφάνισης συμπεριφορών που θέλουμε να επαναληφθούν (Slavin, 2006), 

γι’ αυτό απαιτείται σχολαστική οργάνωση και διευθέτηση των συγκυριών 

ανατροφοδότησης και ενίσχυσης (Proctor, κ.ά., 1995∙ Hattie & Gan, 2010). Η 
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ανατροφοδότηση των μαθητών λειτουργεί θετικά και συμβάλλει στην επανάληψη της 

αντίδρασης, όταν είναι συχνή και άμεση. Γι’ αυτό και ο εκπαιδευτικός πρέπει να επιλέξει 

ποιες συμπεριφορές/δράσεις επιθυμεί να δει από τους μαθητές και oφείλει να τους 

ενημερώσει για αυτές και όταν οι ίδιοι πραγματοποιήσουν τις επιθυμητές συμπεριφορές, 

τις ενισχύει και εξηγεί τους λόγους (Brophy, 1980∙ Slavin, 2006).   

 Βασικός παράγοντας, είναι και η επιλογή των κατάλληλων ενισχυτών, αφού δεν 

έχουν όλοι το ίδιο αντίκτυπο σε όλους τους μαθητές. Έτσι, προσπαθούμε να γνωρίζουμε 

πάντα τα ενδιαφέροντα των μαθητών και οτιδήποτε μπορεί να λειτουργήσει ως 

ενισχυτικός παράγοντας (Sternberg & Williams, 2009∙ Santrock, 2011). Σημαντική αξία 

για τη μάθηση έχουν, συνήθως, οι δευτερογενείς κοινωνικοί ενισχυτές (λεκτικές εκφράσεις 

– έπαινοι, κοινωνική αναγνώριση, χειρονομίες, βαθμοί, τίτλοι κ.ά.) (Marzano, Pickering & 

Pollok, 2001).  

 Η ανατροφοδότηση, κατά τη διδασκαλία, δίνεται με τη χρήση διδακτικών νύξεων – 

υποδείξεων – προτροπών από τον εκπαιδευτικό, αποκλείοντας αποδιοργανωτικές σκέψεις 

που σχετίζονται με τον φόβο της αποτυχίας και αποτρέποντας τον μαθητή να νιώσει το 

αίσθημα της ματαίωσης (Brophy, 1980∙ Μπότσας, 2008). Επίσης, οι συνέπειες μιας 

συμπεριφοράς επηρεάζουν την μελλοντική συμπεριφορά περισσότερο, όταν είναι χρονικά 

άμεσες (Sternberg & Williams, 2009). Έτσι η σύνδεση μεταξύ συμπεριφοράς και 

συνεπειών είναι ξεκάθαρη και αυξάνεται η αξία της ανατροφοδότησης (Ormrod, 2011· 

Bacanli, 2016). Η ανατροφοδότηση, είναι ιδιαίτερα πιθανό να είναι αποτελεσματική, όταν 

κοινοποιεί όσα οι μαθητές έχουν και δεν έχουν μάθει και όταν τους δίνονται οδηγίες για το 

πώς θα βελτιώσουν την απόδοσή τους (Hattie & Timperley, 2007). Τα ανατροφοδοτικά 

σχόλια του εκπαιδευτικού πρέπει να αντικατοπτρίζουν μια ειλικρινή αξιολόγηση της 

απόδοσης των μαθητών, αποφεύγοντας, όμως, ομαδοποιήσεις με βάση τις ικανότητες 

(Vosniadou, 2001).  

 Παρόλο που μπορεί ο τύπος σκαλωσιάς της συχνής ανατροφοδότησης και 

ενίσχυσης να είναι χρονοβόρος και παρεμβατικός στη ρύθμιση της τάξης, τελικά βοηθά 

τους μαθητές να αποκτήσουν τον έλεγχο των δικών τους συμπεριφορών (McNeil, 1969· 

Skinner, 1974∙ Ελληνιάδου, Κλεφτάκη & Μπαλκίζας, 2008· Taylor, 2008), διότι 

αναπροσανατολίζει ή επαναπροσδιορίζει τις ενέργειες των μαθητών, προσφέρει ευκαιρίες 

για διόρθωση των λαθών και βελτίωση των προσπαθειών, ώστε να μπορούν να 

ευθυγραμμίσουν την προσπάθεια και τη δραστηριότητά τους με ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα 

που οδηγεί στην επίτευξη του μαθησιακού στόχου (The Education State, 2017· Ζμπαίος, 

2007). Με αυτό τον τρόπο, σύμφωνα με το συμπεριφοριστικό διδακτικό μοντέλο, μπορεί 

να επιταχυνθεί η εμφάνιση μιας συμπεριφοράς που διαφορετικά θα αποκτιόταν με πιο 
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αργό ρυθμό ή να εξασφαλιστεί η εμφάνιση μιας συμπεριφοράς που διαφορετικά μπορούσε 

να μην εμφανιστεί ποτέ (Skinner, 1968).  
 

- Χρήση διαγνωστικής αξιολόγησης 
 

Το διδακτικό μοντέλο του συμπεριφορισμού επιδιώκει την καταμάθηση και ζητεί τον προ-

έλεγχο του μαθησιακού επιπέδου των μαθητών. Γίνεται με την είσοδο στη διδασκαλία, με 

στόχο να εκτιμηθεί η εκμάθηση γνώσεων και δεξιοτήτων, προκειμένου να σταθμιστούν οι 

ατομικές ανάγκες των μαθητών και να αποφευχθεί η ανισότητα στην αφετηρία της 

διδασκαλίας (Phye, 1997∙ Κασσωτάκης, 2003· Tomlinson & Moon, 2013). Έτσι, ο 

εκπαιδευτικός δομεί ένα διαγνωστικό τεστ (προ-τεστ) με δραστηριότητες που 

συσχετίζονται με τους μαθησιακούς στόχους (Taylor, 2008) και προσδιορίζει ένα κριτήριο 

απόδοσης σε αυτή την αξιολόγηση, τυπικά 80 έως 90% σωστές απαντήσεις, το οποίο είναι 

ενδεικτικό του επιπέδου κυριαρχίας (Block & Burns, 1976).  

 Η συχνή χρήση διαγνωστικών τεστ, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, που 

αξιολογούν την πρόοδο του μαθητή, τον κινητοποιούν ώστε να επιδείξει την απαιτούμενη 

επιμονή στο έργο, ενώ διασφαλίζουν ότι κάθε βήμα της μαθησιακής διαδικασίας έχει 

κατακτηθεί, πριν περάσει ο μαθητής στο επόμενο. Τα διαγνωστικά τεστ πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας και να μην συγχέονται με τον 

έλεγχο των ικανοτήτων  του μαθητή και την τελική αξιολόγηση (Bloom, 1968). Επίσης, η 

χρήση της διαγνωστικής αξιολόγησης, επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να αποφύγει τη 

διδασκαλία θεμάτων, όταν οι μαθητές δεν έχουν τις προαπαιτούμενες και 

προπαρασκευαστικές γνώσεις και δεξιότητες (Walberg & Paik, 2000) και συγχρόνως να 

φροντίσει, με τη χρήση των διδακτικών παρεμβάσεων εξατομικευμένης διδασκαλίας, να 

επιδιώκει την αναπλήρωσή τους (Μανωλάκος, 2010∙ Guskey, 2010· Σαλβαράς, 2013β). 
 

- Χρήση αποδεικτικής – αθροιστικής αξιολόγησης 
  

Το μοντέλο διδασκαλίας του συμπεριφορισμού εστιάζει στη γνώση δεδομένων, δηλαδή 

μορφών πληροφορίας, που μαθαίνονται μέσω εξάσκησης και η μέτρηση της 

απομνημόνευσής τους είναι το ζητούμενο της αξιολόγησης (Jacobsen, Eggen & Kauchak, 

2011). Αποτελεί μια αποσπασματική διαδικασία, που εμφανίζεται συνήθως στο τέλος μιας 

χρονικής περιόδου, όπου έχουν διδαχθεί όλοι οι επιδιωκόμενοι στόχοι, στο τέλος μιας 

ενότητας μαθημάτων ή ακόμη κι ενός μόνο μαθήματος (Τomlinson & Moon, 2013). 

Έρχεται, δηλαδή, να κλείσει τον κύκλο της μάθησης (Minder, 2007). Αφορά στην 

αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος και την εκτίμηση της συνολικής επίτευξης των 

διδακτικών στόχων, με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τη φύση και τον 

βαθμό κατάκτησής τους (Harlen, 2005), για εξαγωγή συμπερασμάτων και λήψη 
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αποφάσεων για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας (Gareis & Grant, 2015), αλλά 

και για αξιολόγηση των στοιχείων που προκύπτουν κυρίως για την κατάταξη των μαθητών 

(Δούκας, 1999).  

 Παραδοσιακά στηρίζεται στις δοκιμασίες των εξετάσεων, γραπτών ή προφορικών, 

οι οποίες γίνονται βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009). Τα 

φύλλα αξιολόγησης στο τέλος μιας ενότητας, κατασκευάζονται και διορθώνονται από τον 

εκπαιδευτικό της τάξης και οφείλουν να μετρούν με ακρίβεια και αντικειμενικότητα τους 

προκαθορισμένους στόχους. Έχουν ως σκοπό τον προσδιορισμό του βαθμού κατάκτησης 

της ύλης, προκειμένου να κριθεί αν ο μαθητής είναι ικανός να προχωρήσει σε νέο 

αντικείμενο μάθησης ή αν θα χρειαστεί επαναληπτική διδασκαλία (Phye 1997· 

Κασσωτάκης, 2003· Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009).   

 Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει είτε με ερωτήσεις «αναγνώρισης» της απάντησης 

(σωστό-λάθος, πολλαπλή επιλογή, αντιστοίχιση) είτε με ερωτήσεις «παραγωγής» της 

απάντησης (ανοιχτές), οι οποίες είναι και πιο απαιτητικές (Jacobsen, Eggen & Kauchak, 

2011), είτε με συνδυασμό και των δύο τύπων ερώτησης (Moreno, 2010). Για μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα της πρακτικής προκρίνεται η περιγραφική αποτύπωση της επίδοσης 

του μαθητή, μέσω κριτηρίων και σχολίων, έναντι των βαθμών, διότι έτσι διασφαλίζεται η 

διαφάνεια της διαδικασίας για όλους τους μαθητές (Minder, 2007), αφού ως πρακτική 

βρίσκεται εγγύτερα προς τους παιδαγωγικούς σκοπούς της αξιολόγησης, εφόσον, μέσα 

από αυτήν, παρέχεται η δυνατότητα αναλυτικής, διαφοροποιημένης και πληρέστερης 

περιγραφής των επιδόσεων του μαθητή (Κωνσταντίνου, 1995∙ Hamm & Adams, 2009∙ 

Υ.Π.Π., 2016), που τον βοηθά να αυτοελέγχει τη μάθησή του και να επεξεργάζεται 

αποτελεσματικότερα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (Shute, 2008· Nicol & 

Macfarlane-Dick, 2006).  

 Επιπλέον, προκρίνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία η υιοθέτηση μορφής 

βαθμολόγησης προσωπικού επιπέδου, όπου ο εκπαιδευτικός δίνει έμφαση στη συνεχή 

πρόοδο του μαθητή και συγκρίνει την επίδοσή του σε σχέση με τα προηγούμενα επίπεδα 

καταμάθησης ή με βάση το αν ανταποκρίθηκε στα προκαθορισμένα κριτήρια επιτυχίας 

έναντι μιας μορφής βαθμολόγησης συγκριτικού επιπέδου, όπου γίνεται σύγκριση της 

επίδοσης του μαθητή με τον μέσο όρο της τάξης (Phye, 1997· Brophy, 2002· Σαλβαράς & 

Σαλβαρά, 2009).  
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ε. Θεωρητική στήριξη των μεταβλητών της έρευνας  

Επισκοπώντας το μοντέλο διδασκαλίας του συμπεριφορισμού, οι μεταβλητές που αφορούν 

το διδακτικό έργο, τις πρακτικές διδασκαλίας, τους τύπους σκαλωσιάς και τη μάθηση των 

μαθητών εκφράζονται ως εξής:  
 

Πίνακας 2.1. Θεωρητική στήριξη των μεταβλητών της έρευνας για το μοντέλο διδασκαλίας του 

συμπεριφορισμού 
 

Μοντέλο διδασκαλίας του συμπεριφορισμού  
 

Μεταβλητές έρευνας Εκφράσεις 
 

α. Διδακτικό έργο:  
 

 

   

  • διαστάσεις  
 

 

     - επικοινωνιακή • επικοινωνία δασκαλοκεντρική 

     - λειτουργική  • εργασία εργοταξιακή  

  • διαδικασία 
 

 

  - προδιδακτική • προσδιορισμός δραστηριοτήτων, συνθηκών 

υλοποίησης, κριτηρίων απόδοσης 
 

  - κυρίως διδακτική • έλεγχος ετοιμότητας, δήλωση μαθησιακού 

στόχου, προβολή σημαντικών, βαθμιαία 

προσέγγιση, καθοδηγούμενη εξάσκηση, χρήση 

διασπαστών, παροχή ευκαιριών για επανάληψη 

σε ταυτόσημες ασκήσεις 

  - μεταδιδακτική  • αποδεικτική λειτουργία αξιολογησης (πόσο 

καλά μάθαμε) 

  • δεξιότητες εκπαιδευτικού 
 

 

  - να γνωρίζει μαθητές • πώς μαθαίνουν και παρακινούνται (ρόλος των 

επακόλουθων) 

  - να χειρίζεται διδακτέα ύλη • ανάλυση έργου  

  - να μεθοδεύει διδασκαλία • εκμάθηση, διατήρηση, διάκριση, γενίκευση 

  - να αξιολογεί διδασκαλία  • μέτρηση της επίδοσης των μαθητών 

  - να αντιμετωπίζει υποεπίδοση  • διαγνωστική αξιολόγηση, λογική των 

συνδιδασκόμενων τάξεων  

 - να διαχειρίζεται σχολική τάξη  • χρήση άμεσης ανατροφοδότησης και 

ενίσχυσης  

β. Πρακτικές διδασκαλίας:   

 

  - διδακτικοί στόχοι 

 

• συγκεκριμενοποίηση (δραστηριότητα, 

συνθήκη υλοποίησης, κριτήριο απόδοσης) 
 

  - περιεχόμενο  • κατάτμηση  
 

  - μεθόδευση  
 

                            • πρακτικές 

 

                            • τύποι σκαλωσιάς  

 
 

•βαθμιαία–αλγοριθμική, •προδρασιακή, • 

κυριαρχική 
 

          - έλεγχος προπαρασκευής και επιθυμίας 

των    

           μαθητών 

          - συγκεκριμενοποίηση του μαθησιακού   

           στόχου και ορισμός του συνόλου της   
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            διαδικασίας 

          - προβολή σημαντικών ερεθισμάτων 

          - προσθετική οργάνωση μικρών βημάτων 

           - καθοδηγούμενη εξάσκηση 

          - επανάληψη με ταυτόσημες ασκήσεις 

          - χρήση διασπαστών  

          - μακροπρόθεσμο ξεπέρασμα δυσκολιών 

          - λογική συνδιδασκόμενων τάξεων  

          - ανατροφοδότηση και ενίσχυση  

                              κτλ. 

  - αξιολόγηση  • αποδεικτική λειτουργία αξιολόγησης (πόσο 

καλά μάθαμε) 
 

γ. Μάθηση:  
 

 

• ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα   

    - κοινωνική ανάπτυξη • η δρασιακή φύση των μαθητών εκλαμβάνεται 

ως παθητική 
 

    - συναισθηματική ανάπτυξη • ξεπέρασμα δυσκολιών, μείωση μειονεξίας 
 

    - γνωστική ανάπτυξη  
 

• μαθησιακή ιεραρχία: εκμάθηση, διατήρηση, 

διάκριση, γενίκευση 
 

• ποιότητα τελικού αποτελέσματος  

 

• μορφές εμφάνισης των προϊόντων 

διδασκαλίας, με αναπαραγωγή, αναγνώριση, 

εφαρμογή 
 

• ικανοποίηση αναγκών των μαθητών «να 

μαθαίνουν» 
 

• συναρμολόγηση αλυσιδωτών ακολουθιών 

μάθησης 

 
 
 

2.2.2. Το μοντέλο διδασκαλίας του Κονστρουκτιβισμού 
 

Ο κονστρουκτιβισμός, ως θεωρία διδασκαλίας - μάθησης, προτείνει τη μετακίνηση από 

μια μηχανιστική θέαση του κόσμου (συμπεριφοριστική προσέγγιση) σε μια ολιστική 

θέαση του κόσμου (Pitsoe & Maila, 2012), εξηγώντας πιο ολοκληρωμένα την 

πολυπλοκότητα της διαδικασίας διδασκαλίας – μάθησης. Οι θεωρητικοί του 

κονστρουκτιβισμού μετατοπίζουν την προσοχή τους από τη γνώση ως προϊόν στη γνώση 

ως διαδικασία (Jones & Braider-Araje, 2002). Από τη μετάδοση μιας σταθερής και 

αμετάκλητης γνώσης που πηγάζει από την εξωτερική πραγματικότητα, ο 

κονστρουκτιβισμός περνά στην κατασκευή της γνώσης ή στην ερμηνεία της μέσω των 

προσωπικών εμπειριών, των γνωστικών δομών και των πεποιθήσεων του ατόμου 

(Jonassen, 1992· Tam, 2000· Hein, 2002· Taber, 2006· Wilson & Peterson, 2006· Pitsoe, 

2008). Έτσι, ο μαθητής δεν αντιμετωπίζεται ως «δοχείο» που περιμένει να γεμίσει, αλλά 

ως «ενεργός παράγων», που επιδιώκει να ικανοποιήσει την περιέργειά του και να επιλύσει 

προβληματικές καταστάσεις («η μάθηση ως μια ενεργή διαδικασία») (Bednar, 

Cunningham, Duffy & Perry, 1992∙ Schcolnik, Kol & Abarbanel, 2006· Juvova, Chudy, 

Neumeister, Plischke & Kvintova, 2015). Το κονστρουκτιβιστικό μοντέλο υποδηλώνει ότι 

η γνώση απαιτεί προσωπική δέσμευση και προϋποθέτει ότι ο μαθητευόμενος θα είναι σε 
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θέση να ανακαλύψει ή να κατασκευάσει τη γνώση («η μάθηση ως οικοδόμηση της 

γνώσης»), με βάση τις εμπειρίες και τις υπάρχουσες γνώσεις, κατανοήσεις και δεξιότητές 

του, που είναι σχετικές και ουσιαστικές («ο σημαντικός ρόλος της προϋπάρχουσας γνώσης 

των μαθητών στην κατασκευή της νέας γνώσης») (Yager, 1992· Cooper, 1993· Duit, 

1996· Murphy, 1997∙ Richardson, 2003∙ Kim, 2005∙ Καψάλης, 2007α∙ Pritchard, 2009∙ 

Powell & Kalina, 2009· Fernardo & Marikav, 2011· Jones & Braider-Araje, 2012).  

 Παρόλο που τα παραπάνω αποτελούν αδιαμφισβήτητες κεντρικές αρχές όλων των 

κατευθύνσεων του κονστρουκτιβισμού (Applefield, κ.ά., 2001∙ Μαρκαντώνης, 

Δημητρακάκης & Μανιάτης, 2004∙ Driscoll, 2005∙ Taber, 2006∙ Good & Brophy, 2008∙ 

Powell & Kalina, 2009∙ Liu & Chen, 2010∙ Weegar & Pacis, 2012), η βαρύτητα που 

δίνεται σε αυτούς τους παράγοντες εξαρτάται από την εκάστοτε εκδοχή του 

κονστρουκτιβισμού (Doolittle, 1999∙ Sjøberg, 2010). Διότι, ο κονστρουκτιβισμός δεν 

αποτελεί μια μοναδική συνεκτική θεωρία διδασκαλίας – μάθησης και δεν εκπροσωπείται 

επαρκώς από μια ενιαία φωνή ή μια απόλυτη καθολική σκέψη. Αποτελεί όρο «ομπρέλα» 

για μια μεγάλη ποικιλία ορισμών, εννοιών και ένα μεγάλο πλέγμα διαφορετικών και 

πολλές φορές ανταγωνιστικών προσεγγίσεων και θεωρίων για τη φύση και τη διαδικασία 

κατασκευής της γνώσης, που συνεισφέρουν η καθεμία με τον τρόπο της στην κατανόηση 

της πολυσύνθετης λειτουργίας της ανθρώπινης νόησης για την κατασκευή της γνώσης 

(Duffy & Cunningham, 1996∙ Larochelle, Bednarz & Garrison, 1998∙ Perkins, 1999· 

Applefield, Huber & Moallem, 2001∙ Fox, 2001∙ Driscoll, 2005∙ Panasuk & Lewis, 2012∙ 

Belbase, 2014). 
 

 Οι κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλια και τη μάθηση 

Ενώ οι διαφορές μεταξύ του συμπεριφορισμού και του κονστρουκτιβισμού μπορούν να 

διατυπωθούν με σαφήνεια, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο για τις διαφορές μεταξύ των 

διαφόρων προσεγγίσεων στον κονστρουκτιβισμό (Murphy, 1997). Ένας τρόπος 

οργάνωσης των κονστρουκτιβιστικών απόψεων και προσεγγίσεων είναι ο διαχωρισμός 

που έκανε ο Moshman (1982), αναλύοντας τον κονστρουκτιβισμό σε τρεις κατευθύνσεις: 

τον εξωγενή, τον ενδογενή και τον διαλεκτικό. Οι διαφορές των τριών κατευθύνσεων 

έγκεινται στις απαντήσεις που δίνουν ως προς το πώς δομείται η γνώση και το κατά πόσο 

είναι εσωτερική, γενική και μπορεί να μεταφερθεί ή περιορίζεται στον χρόνο και τον 

χώρο, στον οποίο δομείται (Woolfolk, 2007), τον ρόλο του περιβάλλοντος και των 

σημαντικών άλλων (Moshman, 1982), τους διαφορετικούς ορισμούς και τη διαφορετική 

χρήση που κάνουν σε μια ποικιλία όρων (όπως: γνώση, μάθηση, κατασκευή/οικοδόμηση 

της γνώσης, δραστηριότητα, πλαίσιο, εργασία, στόχος, νόημα, υψηλότερες γνωστικές 

λειτουργίες), αλλά και στις διαδικασίες, τα εργαλεία και τις εφαρμογές που θεωρούν 
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κατάλληλότερα για την υποστήριξη της μάθησης στη διδακτική πράξη (Fosnot, 1992∙ 

Cobb, 1994∙ Confrey, 1995∙ Duffy & Cunningham, 1996· Phye, 1997β· Dalgaron, 2001). 

- εξωγενής κονστρουκτιβισμός: Τονίζει ότι η κατασκευή της γνώσης είναι μια 

συγκρότηση των δομών που εκτελούνται στο περιβάλλον, δηλαδή οι πραγματικότητες και 

οι αλήθειες του εξωτερικού κόσμου είναι εκείνες που κατευθύνουν τη δόμηση της γνώσης 

(Moshman, 1982). Εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους τα άτομα ανασυνθέτουν την 

εξωτερική πραγματικότητα, δημιουργώντας ακριβείς νοητικές αναπαραστάσεις 

(«σχήματα») του πραγματικού κόσμου (Woolfolk, 2007∙ Amineh & Davatgari Asl, 2015). 

Στη διδακτική πράξη, σύμφωνα με τον εξωγενή κονστρουκτιβισμό, οι μαθητές θα πρέπει 

να έχουν κάποιο έλεγχο πάνω στην ακολουθία και την επιλογή περιεχομένου, θα πρέπει να 

έχουν την ευκαιρία να κατασκευάζουν τη δική τους γνωστική αναπαράσταση και να 

λεκτικοποιούν αυτές τις αναπαραστάσεις σε κάθε φάση της μαθησιακής διαδικασίας, ενώ 

στο τέλος της διδασκαλίας θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να εφαρμόζουν αυτές τις 

αναπαραστάσεις σε ρεαλιστικά έργα (Dalgarno, 2001). 

- ενδογενής κονστρουκτιβισμός: Δίνει έμφαση στην ατομική φύση της διαδικασίας 

κατασκευής της γνώσης μέσω εσωτερικών λειτουργιών και εστιάζει στον συντονισμό των 

προηγούμενων δομών του οργανισμού (Moshman, 1982). Υποθέτει ότι η νέα γνώση 

πηγάζει από την παλιά και ότι δεν διαμορφώνεται με ακριβή χαρτογράφηση του έξω 

κόσμου. Το παιδί ως ενεργούν υποκείμενο οικοδομεί τα συστήματα νοημάτων και 

κατανόησης της πραγματικότητας με τις εμπειρίες και τις διαδράσεις του. Η γνώση, 

δηλαδή, δεν αποτελεί καθρέφτη του εξωτερικού κόσμου (Καψάλης, 2007α∙ Woolfolk, 

2007). Τονίζεται, με άλλα λόγια ο δοκιμαστικός, προσωρινός και προσαρμοστικός 

χαρακτήρας της εμπειρικής γνώσης, που επιτρέπει στους μαθητές να κατασκευάσουν 

«βιώσιμες» εξηγήσεις για τις εμπειρίες τους (Duit, 1996). Επηρεασμένη η προσέγγιση 

αυτή από την Πιαζετιανή θεωρία, περιγράφει πώς τα άτομα μπορούν να επιλύσουν τη 

διανοητική ανισορροπία, όταν συναντούν εσωτερική γνωστική σύγκρουση (Amineh & 

Davatgari Asl, 2015). Στη διδακτική πράξη, τονίζεται η σπουδαιότητα του 

μετασχηματισμού και της αναδόμησης, ως πιο σημαντικές διαδικασίες από τη διδασκαλία 

(Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2001). Υποστηρίζεται, λοιπόν, η παροχή ευκαιριών για κατασκευή 

της γνώσης μέσω ενεργής αναδόμησης σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα, στα οποία οι μαθητές 

μπορούν να εξερευνήσουν και να πειραματιστούν, ώστε να κατασκευάσουν το δικό τους 

νοητικό μοντέλο για το περιβάλλον (Dalgarno, 2001∙ Woolfolk, 2007∙ Amineh & 

Davatgari Asl, 2015). 

- διαλεκτικός κονστρουκτιβισμός:  Υπογραμμίζει ότι η μάθηση δεν είναι καθαρά 

εσωτερική διαδικασία ούτε παθητική διαμόρφωση συμπεριφορών, αλλά νέες δομές 
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κατασκευάζονται από την  κοινωνική αλληλεπίδραση του οργανισμού με το περιβάλλον 

(Moshman, 1982) και αντανακλούν τον έξω κόσμο, όπως φιλτράρεται και επηρεάζεται 

από τον πολιτισμό και τα συμβολικά συστήματα στα οποία μεγαλώνει, τη γλώσσα μέσω 

του κοινωνικού διαλόγου, τις πεποιθήσεις και τη σκέψη του ατόμου και τις 

αλληλεπιδράσεις του με τους άλλους (Καψάλης, 2007α∙ Woolfolk, 2007∙ Pitsoe, 2008). 

Στη διδακτική πράξη δίνεται έμφαση στην κοινή και κοινωνική κατασκευή της γνώσης 

(Woolfolk, Davis & Anderman, 2013), με την εκμάθηση των προτύπων του αναγνώστη, 

του γραφέα, του λύτη προβλήματος, του επεξεργαστή κειμένου, του χαρτογραφητή 

εννοιών κτλ. (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011), οδηγώντας σε εστίαση στις ομαδο-

συνεργατικές διδακτικές πρακτικές και στη χρήση υποστηρικτικών εργαλείων (Dalgarno, 

2001). 

 

2.2.2.1. Το μοντέλο διδασκαλίας του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού  

Σημαντικοί ερευνητές της κατεύθυνσης του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού είναι οι: 

Bruner, Ausubel, Gagné, Anderson, Novak, κ.ά.  
 

α. Επιστημολογικό επίπεδο  
 

Το μοντέλο διδασκαλίας του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού απορρίπτει τον 

«αγνωστικισμό» του συμπεριφορισμού και συνδέεται τυπικά με την επεξεργασία 

πληροφοριών, παρομοιάζοντας τον ανθρώπινο νου με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

(Στυλιαράς & Δήμου, 2015∙ Zhou & Brown, 2015), αναφορικά με το ότι οι νέες 

πληροφορίες μπορούν να εισάγονται, να επεξεργάζονται, να μετασχηματίζονται, να 

αποθηκεύονται και να ανακτώνται αργότερα (Mayer, 1997∙ Moreno, 2010). Ο φακός του 

ενδιαφέροντος δεν βρίσκεται αυστηρά πλέον στη συμπεριφορά, αλλά στην κατανόηση των 

γνωστικών λειτουργιών (προσοχή, αντίληψη, μνήμη, κωδικοποίηση, αποθήκευση, 

ανάκτηση), οι οποίες αποτελούν τη βάση εκδήλωσης των νοητικών λειτουργιών 

(δημιουργία εννοιών, σκέψη, ερμηνεία, επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων), στις 

οποίες βασίζεται η επεξεργασία νέων πληροφοριών (Lefrançois, 2000∙ Sternberg & 

Williams, 2009∙ Cognitive Science, 2014).  

 Παρόλο που αναγνωρίζει τον επιδρασιακό ρόλο των περιβαλλοντικών συνθηκών 

στη μάθηση, αυτό που καθορίζει το τι, πότε και πώς μαθαίνει, αλλά και πώς θα 

χρησιμοποιήσει αυτή τη μάθηση ο μαθητής, είναι το τι γνωρίζει και πώς έφθασε να το 

κατακτήσει, τι κάνει ο ίδιος με τις πληροφορίες και πώς τις επεξεργάζεται, πώς «βρίσκει» 

αυτά που έχει μάθει και πότε πρέπει να τα χρησιμοποιήσει (Jonassen, 1991∙ Ormrod, 2011∙ 

Schunk, 2012), δίνοντας έμφαση στο πώς ο μαθητής συλλέγει, αποθηκεύει, αναπαριστά, 

ανακαλεί, ενεργοποιεί, επεξεργάζεται, μετασχηματίζει και ερμηνεύει τις πληροφορίες απ’ 
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το περιβάλλον κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, μέσω λειτουργιών όπως η 

αντίληψη, η μνήμη και ο λογισμός (Anderson, Reder & Simon, 1997∙ Chen, 2003∙ 

Woolfolk, Davis & Anderman, 2013∙ Δημητριάδης, 2015).  

 Εστιάζει στους τρόπους αναπαράστασης της γνώσης και στους τρόπους 

συγκρότησης αυτών των αναπαραστάσεων (Anderson, Reder, Simon, Ericsson & Glaser, 

1998). Δίνει, δηλαδή, έμφαση στη δομή και όχι στο περιεχόμενο (Doolittle, 1999), στη 

μορφή που θα πάρει η γνώση («πώς το λέει», «με ποιο κώδικα τον αναπαριστά») και όχι 

στο νόημα («τι λέει»), υιοθετώντας έναν φορμαλιστικό τρόπο ερμηνείας της μάθησης 

(Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011). Επικεντρώνει την προσοχή του στη δομή και τη λειτουργία 

του ανθρώπινου νου και ενδιαφέρεται για τις μη παρατηρήσιμες, ενεργές διανοητικές, 

αντιληπτικές και εννοιολογικές διαδικασίες του μαθητή, που χρησιμοποιεί για να μάθει και 

να θυμάται νέες πληροφορίες (Lefrançois, 2000∙ Slavin, 2006· Kandarakis & Poulos, 

2008). Το μυαλό λειτουργεί επεξεργάζοντας σύμβολα, τα οποία είναι εξ ολοκλήρου 

ανεξάρτητα από την εμπειρία του μαθητή. Το νόημα χαρτογραφείται πάνω σε αυτά τα 

σύμβολα μέσω των εμπειριών του (Duffy & Cunningham, 1996). Βασική επιστημολογική 

θέση του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού είναι ότι η σκέψη και η γνώση μπορεί να 

κατανοηθεί με όρους εσωτερικών δομών αναπαράστασης του μυαλού και υπολογιστικών 

διεργασιών που εφαρμόζονται στις δομές αυτές (Δημητριάδης, 2015).  

 Ο εξωγενής κονστρουκτιβισμός υιοθετεί την πεποίθηση ότι υπάρχει μια 

ανεξάρτητη πραγματικότητα, η οποία είναι γνωστή· ο κόσμος είναι πρωταρχικά δεδομένος 

και ο νους λειτουργεί καλύτερα όταν τον αντικατοπτρίζει με ακρίβεια, χρησιμεύοντας ως 

καθρέφτης του (Wortham, 2001). Δίνει, λοιπόν, έμφαση στον εξωτερικό χαρακτήρα της 

γνώσης. Η μάθηση ή η απόκτηση γνώσεων είναι η διαδικασία κατασκευής εσωτερικών 

μοντέλων ή αναπαραστάσεων, με τις οποίες επεξεργαζόμαστε, αποθηκεύουμε και 

ανακαλούμε πληροφορίες και οι οποίες κρίνονται επαρκείς ή αληθείς ως προς τον βαθμό 

στον οποίον χαρτογραφούν με ακρίβεια τις εξωτερικές δομές που αντιπροσωπεύουν 

(Moshman, 1982· Anderson, κ.ά., 1998· Doolittle, 1999∙ Καψάλης, 2007α· Yilmaz, 2011· 

Doolittle, 2014).  

 Έτσι, η διαδικασία εσωτερικοποίησης των εξωτερικών παραστάσεων μπορεί να 

περιγραφεί καλύτερα ως οικοδόμηση εννοιολογικής κατανόησης, παρά ως κατασκευή 

νοήματος (Panasuk & Lewis, 2012). Η κονστρουκτιβιστική όψη αυτού του μοντέλου 

βασίζεται στην παραδοχή ότι το άτομο εξάγει μια γνωστική δομή μέσω μιας επίπονης 

διαδικασίας συσσώρευσης και ανάλυσης ακατέργαστων δεδομένων και όχι απλώς μέσω 

μιας αντιγραφής των εξωτερικών παρουσιαζόμενων πληροφοριών (Pressley, Harris & 
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Marks, 1992). Μόνο μέσω αυτής της έντονης διαδικασίας καταλαβαίνει ο μαθητής την 

ουσία ενός γεγονότος ή αντικειμένου (Prawat, 1996).  

 Έτσι, η κατασκευή της γνώσης περιγράφεται ως μια πνευματική δραστηριότητα, 

που συνεπάγεται συντονισμένη επιλογή νοητικών διαδικασιών, οι οποίες στοχεύουν να 

μετατρέψουν τις πληροφορίες σε γνώσεις με τη δημιουργία ενός «εσωτερικού χάρτη» 

(Wortham, 2001), ως απόδειξη συγκρότησης γνωστικής δομής. Θεωρείται, δηλαδή, 

πρωτίστως μια τεχνική διαδικασία δημιουργίας γνωστικών δομών (Doolittle, 1999) και η 

επεξεργασία των πληροφοριών θεωρείται ως το θεμέλιο της μάθησης (Cognitivism, 2016).  

 Ως εκ τούτου, η μάθηση είναι μια διερευνητική-ανακαλυπτική διαδικασία, κατά 

την οποία ο μαθητής μαθαίνει με τη χρήση του διαισθητικού και του αναλυτικού τρόπου 

σκέψης, διατυπώνοντας πιθανές γραμμές δράσης και στη συνέχεια, εφαρμόζοντας τις, 

προσπαθεί να βρει ποια οδηγεί στην ανακάλυψη (Bayles, 1996· Καρομπίλη & Τόγια, 

2015). Η μάθηση εκλαμβάνεται ως μια επεξεργαστική διαδικασία, όπου οι μαθητές 

επεξεργάζονται και συγκροτούν σχήματα και δίκτυα γνώσεων με βάση την εξωτερική 

πραγματικότητα που βιώνουν, και δεν ανταποκρίνονται απλώς σε εξωτερικά ερεθίσματα 

(Applefield, κ.ά., 2001∙ Zhou & Brown, 2015). 

 Τέλος, ο εξωγενής κονστρουκτιβισμός εκλαμβάνει ως νοηματική μάθηση την 

αλλαγή στην κωδικοποίηση της γνώσης (Kandarakis & Poulos, 2008), την παροχή 

βοήθειας στους μαθητές για οργάνωση και συσχέτιση των νέων πληροφοριών με την 

προϋπάρχουσα γνώση, που βρίσκεται αποθηκευμένη στη μνήμη και τη μεταβίβαση της 

γνώσης σε νέες καταστάσεις (Ertmer & Newby, 1993∙ Eggen & Kauchak, 2010). Η 

νοηματική μάθηση, που προκύπτει από τη συνεχή και πολλαπλή κωδικοποίηση, λειτουργεί 

ως η κρίσιμη διαδικασία για την επίτευξη της εννοιολογικής αλλαγής (Mintzes, Wandersee 

& Novak, 1997).  

 Η έμφαση δίνεται στην κατανόηση, όχι μόνο του τρόπου εκτέλεσης ενός έργου, 

αλλά και στην κατανόηση γενικεύσεων, κανόνων, σχέσεων μεταξύ γεγονότων και αρχών 

(Slate & Charlesworth, 1989). Η κατανόηση εκλαμβάνεται ως μια βάση γνώσεων με τη 

μορφή ενός μοντέλου «εμπειρογνώμονα» (Koshmann, 2011), το οποίο αποτελείται από 

κανόνες παραγωγής, πλαίσια κτλ. (Duffy & Jonassen, 1992), που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με ευελιξία σε άλλες καταστάσεις. Αυτή η γνώση αντιπροσωπεύεται 

καλύτερα από σύνθετες γνωστικές δομές, οι οποίες συνήθως θεωρούνται ως δίκτυα 

γνώσεων που προσδιορίζουν τη σχέση μεταξύ διαφόρων γεγονότων και ενεργειών και που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία πληροφοριών και την επίλυση 

προβλημάτων (Shuell, 1986· Rosenshine, 1995· Anderson, κ.ά., 1998). Ο εξωγενής 

κονστρουκτιβισμός, λοιπόν, αποδέχεται ότι η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω της κατάλληλης 
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γνωστικής επεξεργασίας των πληροφοριών, της οργάνωσής τους σε συνεκτικές νοητικές 

αναπαραστάσεις και της ενοποίησης των αναπαραστάσεων τόσο μεταξύ τους όσο και με 

τις σχετικές προηγούμενες γνώσεις, που ενεργοποιούνται στη μακρόχρονη μνήμη (Mayer, 

2011). 

 

β. Επίπεδο διδακτικών αρχών  
 

Στο διδακτικό μοντέλο του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού, παρόλο που η κατάκτηση της 

γνώσης προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή του μαθητή, η εξωτερική καθοδήγηση 

παραμένει ο κύριος παράγοντας στην κατεύθυνση της μαθησιακής διαδιακασίας 

(Moshman, 1982), υπογραμμίζοντας την ανάγκη υποστήριξης των μαθητών∙ μιας 

υποστήριξης, όμως, πλήρως ενσωματωμένης στα μαθησιακά καθήκοντα και στο 

περιβάλλον εργασίας των μαθητών, ώστε να είναι αποτελεσματική (van Merriënboer, 

Kirschner & Kester, 2003). Έτσι, ο εκπαιδευτικός οργανώνει και παρέχει σύνολα 

πληροφοριών, παραδειγμάτων, εμπειριών και δραστηριοτήτων που στηρίζουν και 

ενισχύουν τις εσωτερικές πνευματικές διαδικασίες των μαθητών (Dick, Carey & Carey, 

2015). Το επίπεδο καθοδήγησης από τον εκπαιδευτικό εξαρτάται από τον βαθμό στον 

οποίο οι μαθητές έχουν κατακτήσει τα απαραίτητα διανοητικά εργαλεία για να σχεδιάζουν 

και να παρακολουθούν αποτελεσματικά τη μάθησή τους (Anderson, κ.ά., 1998). 

 Με τον στόχο της διδασκαλίας να μετατοπίζεται από την παραγωγή της σωστής 

απάντησης στη χρήση της σωστής διαδικασίας και στην απόκτηση κανόνων 

«εμπειρογνώμονα», που τον οδηγούν στη λύση ενός προβλήματος με λιγότερη αναζήτηση 

από ό,τι οι κανόνες των «αρχάριων» (Bredo, 1997) και έχοντας ως βασική επιδίωξη τη 

γενίκευση των εννοιών, των αρχών και των δεξιοτήτων και την εφαρμογή τους εκτός του 

αρχικού πλαισίου, η μαθητική εργασία είναι προβληματοκεντρική (Yilmaz, 2011), 

διευρευνητική και επεξηγηματική με σκοπό την ανακάλυψη και την «καλή συσκευασία» 

της γνώσης (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011) και την ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και 

δεξιοτήτων σκέψης από ένα επίπεδο αρχάριου σε ένα πιο εξειδικευμένο (Orlich, κ.ά., 

2010), μέσω της παροχής ευκαιριών για επαναλαμβανόμενη πρακτική εξάσκηση και 

ανασκόπηση (Rosenshine, 1995· Anderson, 1996). 

 Ο ρόλος των μαθητών δεν είναι απλώς να απορροφούν ή να αντιγράφουν 

εισερχόμενες πληροφορίες, αλλά ενεργά να ανακαλύπτουν τη γνώση και τον κόσμο (Hein, 

2002), λειτουργώντας ως ενεργοί αναζητητές και αποτελεσματικοί επεξεργαστές 

πληροφοριών (Κολιάδης, 2012· Schunk, 2012), οι οποίοι πρέπει να ελέγχουν κατάλληλα 

τις διαδικασίες μάθησης και να σχεδιάζουν τον τρόπο σκέψης και δράσης τους, 

επιλέγοντας και οργανώνοντας τις πληροφορίες και χτίζοντας συνδέσεις με τις σχετικές 
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υπάρχουσες γνώσεις (Pressley, Borkowski & Schneider, 1989· Mayer, 1992). Το 

διδακτικό μοντέλο του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού υποστηρίζει ότι είναι σημαντικό για 

τους μαθητές, ως «καλοί επεξεργαστές πληροφοριών», να έχουν μια καλά αναπτυγμένη 

βάση όχι τόσο της δηλωτικής γνώσης (το «τι»), αλλά κυρίως της διαδικαστικής γνώσης 

(το «πώς»), δηλαδή κατανόηση του τρόπου χρήσης της και της υποθετικής γνώσης (το 

«πού» και «πότε»), δηλαδή της χρησιμότητας της εκάστοτε γνωστικής στρατηγικής σε νέα 

πλαίσια. Αυτού του είδους η γνώση είναι απαραίτητη για τη μεταφορά της μάθησης 

(Wilson & Peterson, 2006∙ Pressley & Harris, 2009∙ Vogel-Walcutt, Gebrim, Bowers, 

Carper &  Nicholson, 2011).  

 Όμως, η γνωστική ικανότητα, στο διδακτικό μοντέλο του εξωγενούς 

κονστρουκτιβισμού, εξαρτάται από την ποσότητα της γνώσης που κωδικοποιήθηκε και τα 

επίπεδα επεξεργασίας των πληροφοριών, τη διαθεσιμότητα των γνωστικών δομών, που 

έχουν δημιουργηθεί ως απάντηση στην εμπειρία και την αποτελεσματική εφαρμογή της 

κωδικοποιημένης γνώσης (Anderson, 1996· 2015· Anderson, κ.ά., 1998). Έτσι, τα λάθη 

των μαθητών εκλαμβάνονται είτε ως γνωστικά κενά και παρανοήσεις, λόγω της έλλειψης 

συγκρότησης γνωστικών δομών και διορθώνονται με παροχή ευκαιριών πρακτικής 

εξάσκησης, επεξηγήσεων και παραδειγμάτων (Rosenshine, 2010) είτε ως δυσκολίες στη 

διατήρηση και επεξεργασία των πληροφοριών στη μνήμη (Bull & Espy, 2006), λόγω 

υπερφόρτωσης του γνωστικού φορτίου της μνήμης εργασίας του μαθητή, ώστε δεν είναι 

πλέον δυνατόν να συγκρατήσει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την καθοδήγηση μιας 

συνεχούς διανοητικής δραστηριότητας (Gathercole, 2008). Προς αποφυγή αυτού του 

είδους λαθών, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να αποφεύγει δραστηριότητες που επιβάλλουν 

επιβαρύνσεις είτε στην επεξεργασία είτε στην αποθήκευση των γνώσεων (Gathercole, 

Lamont & Alloway, 2006). 

 Ο ρόλος της διδασκαλίας στο διδακτικό μοντέλο του εξωγενούς 

κονστρουκτιβισμού είναι να διευκολύνει τους μαθητές στην ανάπτυξη εσωτερικών 

αναπαραστάσεων, με τη μορφή γνωστικών δομών ή νοητικών εικόνων, που τους 

επιτρέπουν να φαντάζονται την επιθυμητή επίδοση (Anderson, κ.ά., 1998) και να 

ανταποκρίνονται στα προβλήματα ή τις εργασίες με ακρίβεια και ευχέρεια (Panasuk & 

Lewis, 2012). Έτσι, επικεντρώνεται στο πώς να σκέφτονται οι μαθητές και πώς να κάνουν 

σχέδια για τη μεταβίβαση των γνώσεων (Orlich, κ.ά., 2010). Σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να εξοπλίζει τους μαθητές με γνώσεις και δεξιότητες, που θα τους φανούν χρήσιμες 

τόσο μέσα όσο και έξω από τη σχολική αίθουσα (Brophy, 2004). Αυτή η προοπτική 

εστιάζει στις διαδικασίες μάθησης, στο πώς αυτό που έχει μαθευτεί εκπροσωπείται ή 

αναπαρίσταται στο μυαλό και στο πώς οργανώνονται αυτές οι αναπαραστάσεις (Doolittle, 
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1999), αλλά και στις διανοητικές δραστηριότητες του μαθητή, που τον οδηγούν σε μια 

απάντηση, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των διαδικασιών του νοητικού σχεδιασμού, 

του καθορισμού στόχων και των στρατηγικών οργάνωσης (Shuell, 1986).  

 Έτσι, κατά την προδιδακτική φάση του διδακτικού σχεδιασμού απαιτείται η τη 

δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών μάθησης, ώστε να διευκολύνεται ο τρόπος λειτουργίας 

του γνωστικού συστήματος των μαθητών και να επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοση στη 

λειτουργία των γνωστικών διεργασιών (Δημητριάδης, 2015). Συγκεκριμένα, η διδασκαλία, 

θα πρέπει να: 

- εστιάζει στα στοιχεία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη μάθηση, 

- ελαχιστοποιεί το γνωστικό φορτίο, προκειμένου να χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικότερα οι περιορισμένοι πόροι της μνήμης εργασίας, 

- εξασφαλίζει την επανάληψη νέων πληροφοριών στη μνήμη εργασίας, ώστε να 

ενσωματωθούν σε υπάρχοντα σχήματα στη μακροπρόθεσμη μνήμη, 

-  διασφαλίζει την ανάκτηση νέων γνώσεων, όταν χρειάζεται μετά τη μάθηση, και 

- παρακολουθεί τις μεταγνωστικές διαδικασίες μάθησης (Clark & Harrelson, 2002). 

 Ως εκ τούτου, το μοντέλο διδασκαλίας του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού κατά τη 

διδακτική φάση της μεθόδευσης αναπτύσσει πρακτικές διδασκαλίας, που υπογραμμίζουν 

τη σημασία της προσοχής, της οργάνωσης, της επεξεργασίας και της πρακτικής εξάσκησης 

και που παρέχουν τρόπους, ώστε ο μαθητής να αναλάβει μεγαλύτερο έλεγχο της μάθησής 

του και να αναπτύξει μεταγνωστικές δεξιότητες και στρατηγικές αυτορρύθμισης 

(Woolfolk, κ.ά., 2013). Συγκεκριμένα, αναπτύσσει πρακτικές και τύπους σκαλωσιάς, που 

διευκολύνουν συνδέσεις μεταξύ νέων πληροφοριών και πληροφοριών που βρίσκονται ήδη 

στη μακροπρόθεσμη μνήμη (π.χ. προκαταβολικός οργανωτής, χρήση αναλογιών, εύρεση 

ομοιοτήτων και διαφορών, συχνή ανακύκλωση πληροφοριών) (Cognitivism, 2016), αλλά 

και πρακτικές που βοηθούν τους μαθητές να δομήσουν και να οργανώσουν αυτά που 

μαθαίνουν, ώστε να τα θυμούνται καλύτερα (π.χ. σχεδιαγράμματα, νοηματικοί χάρτες, 

μνημονικές τεχνικές) (Rosenshine, 1995· Woolfolk, κ.ά., 2013). Επίσης, πρακτικές 

επεξεργασίας των πληροφοριών (π.χ. χρήση επεξηγηματικών παραδείγματων και μη 

παραδειγμάτων, περίληψη, κράτηση σημειώσεων, πρακτική εξάσκηση) θεωρούνται ότι 

συμβάλλουν στην καθοδήγηση της μάθησης των μαθητών, δίνοντας την ευκαιρία στους 

μαθητές να ενσωματώσουν νοητικά μοντέλα (Ertmer & Newby, 1993∙ Yilmaz, 2011), 

αναγνωρίζοντας και διασφαλίζοντας πάντα την ενεργή πνευματική εμπλοκή του μαθητή σ’ 

αυτή τη διαδικασία (Moreno, 2010).  

 Τέλος, η εξωγενής κονστρουκτιβιστική προσέγγιση της διδασκαλίας υποδεικνύει 

ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να εξετάζει τις ατομικές διαφορές των μαθητών, για να 
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μπορέσει να εξηγήσει τα διαφορετικά μαθησιακά αποτελέσματα (Gathercole & Alloway, 

2007) και να αναλύει τα λάθη των μαθητών, ώστε να κατανοήσει τις γνωστικές 

διαδικασίες και λειτουργίες του μαθητή (Κολιάδης, 2007). Έτσι, τονίζεται η ανάγκη της 

διαμορφωτικής αξιολόγησης, όπου ελέγχεται το επίπεδο κατανόησης των μαθητών καθόλη 

τη διάρκεια του μαθήματος, με σκοπό να αναγκάσει τους μαθητές να επεξεργαστούν το 

υλικό που έμαθαν και να αυξήσουν τις συνδέσεις με άλλες μαθήσεις στη μακροπρόθεσμη 

μνήμη τους, αλλά να δώσει και την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να εντοπίσει τα τμήματα 

του υλικού που πρέπει να ξαναδιδαχθούν (Rosenshine, 2010). Συνήθεις πρακτικές 

αξιολόγησης της εξωγενούς κονστρουκτιβιστικής διδασκαλίας είναι οι εκθέσεις-γραπτές 

αναφορές και οι περιλήψεις (Khalil & Elkhinder, 2016), οι ανοιχτές ερωτήσεις 

(Rosenshine, 2010) και η κατασκευή εννοιολογικών χαρτών (Kay & Kibble, 2016). 
   
 

γ. Επίπεδο διδακτικού σχεδιασμού  
 

Το διδακτικό μοντέλο του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού επιδιώκει τη μετατροπή των 

πληροφοριών σε γνώσεις (έννοιες – γενικεύσεις – γνωστικές δομές – στρατηγικές 

μάθησης) και τη μεταφορά της γνώσης σε διαφορετικά πλαίσια. Με άλλα λόγια, ο 

διδακτικός σχεδιασμός «στοχεύει στην εξέλιξη της ικανότητας, από τη δηλωτική γνώση και 

την ανάκληση μεμονωμένων πληροφοριών σε καλά συντονισμένες λειτουργικές γνώσεις 

(διαδικαστική γνώση), όπου ο μαθητής συνενώνει τα στοιχεία σε ακολουθίες, που 

διευκολύνουν την επίλυση προβλημάτων και χρησιμοποιεί αυτή την ικανότητα για περαιτέρω 

δράση και μάθηση» (Anderson, κ.ά., 1998, σ.42).  

 Ως εκ τούτου, ο διδακτικός σχεδιασμός εστιάζει όσον αφορά το «τι θα διδάξει», 

στα περιεχόμενα της γνωστικής δομής (πραξιακά σχήματα, σχήματα νοητικών ενεργειών, 

εννοιολογικά σχήματα), όσον αφορά το «πώς θα διδάξει» εστιάζει στη διαδικασία 

μάθησης, ενώ όσον αφορά το «με ποια μέσα» θα διδάξει εστιάζει στα μέσα 

αναπαράστασης (πραξιακά, εικονιστικά, συμβολικά) (Mayer, 1992· Σαλβαράς & 

Σαλβαρά, 2011).  

 Επιπρόσθετα βασικά στοιχεία του διδακτικού σχεδιασμού, εκτός από τους 

παραπάνω διδακτικούς χειρισμούς (τι θα διδάξω, πώς, με ποια μέσα), είναι η ανάγκη να 

εντοπίζει ο εκπαιδευτικός τα σχετικά χαρακτηριστικά των μαθητών, που θα προωθήσουν ή 

θα παρεμποδίσουν τη γνωστική επεξεργασία των πληροφοριών (McLeod, 2003), 

επισημαίνοντας το επίπεδο της προϋπάρχουσας γνώσης, των δεξιοτήτων επεξεργασίας 

(Smith & Ragan, 1993· Schunk, 2012) και των εσωτερικών γνωστικών δομών που 

χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της μάθησης (Mayer, 1992), καθώς και η ανάγκη 
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για μείωση του γνωστικού φορτίου της μνήμης εργασίας των μαθητών και ενθάρρυνση της 

κατασκευής σχημάτων (Sweller, van Merriënboer & Paas, 1998). 

 Έτσι, ο διδακτικός σχεδιασμός στο μοντέλο του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού 

εφαρμόζει τις παρακάτω αρχές (Yilmaz, 2011, σ.208):  

- παρέχει οργανωμένη διδασκαλία, 

- συνδέει το νέο υλικό με τις ήδη κατακτημένες γνώσεις,  

- χρησιμοποιεί ενιαίες, συνεκτικές αναπαραστάσεις,  

- αναλύει τα επίπεδα προσοχής που απαιτεί η διδασκαλία και εξασφαλίζει ότι ο 

μαθητής δεν θα χρειαστεί να παρακολουθήσει πολλά στοιχεία ταυτόχρονα,  

- αναγνωρίζει τα όρια της προσοχής, βοηθώντας τους μαθητές να εστιάσουν την 

προσοχή τους με τη χρήση κατάλληλων τύπων σκαλιωσιάς, 

- αποφεύγει τον πλεονασμό και τις περιττές πληροφορίες.  
 

Ι. Διάρθρωση της διδασκαλίας  
 

 

Ο διδακτικός σχεδιασμός λαμβάνει ταυτόχρονα υπόψη τη δομή των πληροφοριών και τη 

γνωστική αρχιτεκτονική που επιτρέπει στους μαθητές να επεξεργάζονται αυτές τις 

πληροφορίες (Paas, Renk & Sweller, 2003). Από την προοπτική του εξωγενούς 

κονστρουκτιβισμού, επειδή οι μαθητές μαθαίνουν με την πρόσληψη και τη μετατροπή των 

πληροφοριών σε γνώσεις (McLeod, 2003), οι διδακτικές ενέργειες, που ακολουθεί ο 

εκπαιδευτικός, διαρθρώνονται με βάση τη δόμηση του μοντέλου της επεξεργασίας 

πληροφοριών, αξιοποιώντας τις γνωστικές λειτουργίες της προσοχής, της αντίληψης, της 

βραχύχρονης και μακρόχρονης μνήμης και της μεταγνώσης:  

1η φάση Ενεργοποίηση της προσοχής και της αντίληψης των μαθητών: Η 

ενεργοποίηση της προσοχής και τη αντίληψης αποτελεί προϋπόθεση για την ανάκληση 

των συναφών νοητικών πλαισίων των μαθητών, μέσα στα οποία μπορεί να ενσωματωθεί 

το νέο περιεχόμενο (Arends & Kilcher, 2010), για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των 

πληροφοριών και άρα για τη μάθηση (Sternberg & Williams, 2009), γι’ αυτό η 

ενεργοποίησή τους αποτελεί το σημείο εκκίνησης κατά τη διδασκαλία (Slate & 

Charlestworth, 1989). Η βασική φροντίδα του εκπαιδευτικού είναι να αξιοποιήσει και να 

κινητοποιήσει τις δύο διαδικασίες επεξεργασίας των πληροφοριών, προτάσσοντας κάθε 

φορά την αντίστοιχη μορφή μάθησης ανάλογα με το είδος της εκάστοτε διδασκαλίας∙ είτε 

τη νοηματική πρόσληψη, όπου ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τους μαθητές για το 

αντικείμενο και τους διδακτικούς στόχους με τη χρήση προκαταβολικού οργανωτή, 

παρακινώντας τους να μάθουν (Ausubel, 2000) είτε τη νοηματική ανακάλυψη, 

εισηγούμενος καταστάσεις προβληματισμού και καλώντας τους μαθητές να 

προσδιορίσουν προβλήματα, να διατυπώσουν υποθέσεις/ εικασίες/ προβλέψεις ή να 
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επιλέξουν εκδοχές για τη λύση τους, αξιοποιώντας τις προηγούμενες γνώσεις τους 

(Sternberg & Williams, 2009∙ Σαλβαράς, 2013γ).  

2η φάση Πρόσληψη και αισθητηριακή καταγραφή πληροφοριών: Η πρόσληψη και 

αισθητηριακή καταγραφή των πληροφοριών από τους μαθητές μπορεί να γίνει με δύο 

τρόπους στο μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών: είτε με απαγωγικό τρόπο, μέσω του 

προκαταβολικού οργανωτή και της προσαρμοσμένης αφήγησης (νοηματική πρόσληψη) ή 

μέσω της παρουσίασης παραδειγμάτων εννοιών-κανόνων-γενικεύσεων-νομοτελειών, τον 

προσδιορισμό θεμελιωδών γνωρισμάτων, τη διάκρισή τους από μη παραδείγματα και τη 

χρήση παραδειγμάτων εφαρμογής (νοηματική ανακάλυψη, απαγωγική μορφή) (Brophy, 

2002α· Orlich, κ.ά., 2010· Σαλβαράς & Σαλβαράς, 2011· Schunk, 2012) είτε με επαγωγικό 

τρόπο, όπου οι μαθητές συλλέγουν τα κομμάτια της νέας μάθησης και τις δομικές σχέσεις 

που απαιτούνται για την οικοδόμηση του συνεκτικού συνόλου (Dick, κ.ά., 2015), μέσω 

της κωδικοποίησης των πληροφοριών οπτικά (βλέπουν, διαβάζουν), ακουστικά (λένε), 

κιναισθητικά (πιάνουν, φτιάχνουν, υποδύονται ρόλους) (νοηματική ανακάλυψη, 

επαγωγική μορφή)   (Woolfolk, 2007∙ Arends & Kilcher, 2010· Arends, 2012∙ Schunk, 

2012). 

 3η φάση Συγκράτηση πληροφοριών: Οι πιο σημαντικές νέες έννοιες διδάσκονται νωρίς 

στο μάθημα και επαναλαμβάνονται για να επιτευχθεί η συγκράτησή τους στη βραχύχρονη 

μνήμη (Slavin, 2006∙ Ormrod, 2011). Έτσι, οι μαθητές είτε παρωθούνται στην 

ανακύκλωση των πληροφοριών με την καταφυγή στις πηγές μάθησης για ταυτοποίηση των 

πληροφοριών και απάντηση στα ερωτήματα «πού το λέει» και «πώς το λέει» (νοηματική 

πρόσληψη - νοηματική ανακάλυψη, επαγωγική μορφή) (Σαλβαράς, 2013γ) είτε καλούνται 

να επαναλάβουν τις έννοιες-γενικεύσεις-νομοτέλειες και τα παραδείγματα εφαρμογής, που 

τους παρουσιάστηκαν (νοηματική ανακάλυψη, απαγωγική μορφή) (Joyce, κ.ά., 2009∙ 

Santrock, 2010∙ Jacobsen, κ.ά., 2011∙ Arends, 2012∙ Schunk, 2012). 

4η φάση Συγκρότηση γνώσεων με σχηματική-σημασιολογική κωδικοποίηση/ 

μεταβίβαση γνώσεων: Οι πληροφορίες πρέπει να κωδικοποιηθούν για μπορέσουν να 

αποθηκευτούν στη μακροχρόνη μνήμη, είτε ως οπτικές εικόνες είτε ως λεκτικοί κώδικες. 

Έτσι, οι μαθητές είτε συνθέτουν τις πληροφορίες σε ένα συνεκτικό σύνολο, μετατρέποντάς 

τις σε γνώσεις (έννοιες – γενικεύσεις – γνωστικές δομές – στρατηγικές μάθησης), μέσω 

των γνωστικών διαδικασιών της ταξινόμησης, της ομαδοποίησης, της διοργάνωσης 

σχέσεων, της συγκρότησης του ενεργήματος δράσης (νοηματική πρόσληψη – νοηματική 

ανακάλυψη, επαγωγική μορφή) (Woolfolk, 2007· Arends & Kilcher, 2010· Σαλβαράς, 

2013γ), είτε η μακρόχρονη μνμήμη εξυπηρετείται με την ανακάλυψη του νοήματος και της 

σημασίας του, μέσω της ταξινόμησης και της διάκρισης παραδειγμάτων και μη 
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παραδειγμάτων, της επεξήγησης της συλλογιστικής τους και της γενίκευσης σε νέα 

παραδείγματα (νοηματική ανακάλυψη – απαγωγική μορφή) (Joyce, κ.ά., 2009· Arends, 

2012· Schunk, 2012). 

5η φάση Ανάσυρση των γνώσεων και πρακτική εξάσκηση: Η τελική συνιστώσα της 

μάθησης αφορά μια επισκόπηση ολόκληρης της μαθησιακής διαδικασίας για να 

προσδιοριστεί εάν επιτεύχθηκε η συγκράτηση των πληροφοριών στη μνήμη του μαθητή 

και η μεταφορά της γνώσης. Έτσι, στη φάση αυτή οι μαθητές αναστοχάζονται σχετικά με 

τη μαθησιακή διαδικασία «τι μάθαμε και πού θα μας χρησιμεύσει» (νοηματική πρόσληψη) 

ή «πώς μάθαμε και πού θας χρησιμεύσει» (νοηματική ανακάλυψη, επαγωγική – 

απαγωγική μορφή) και εξασκούνται σε ταυτότημες ή εναλλακτικές δραστηριότητες 

εφαρμογής, με σκοπό την κάθετη ή την οριζόντια μεταφορά της γνώσης (Slavin, 2006· 

Moreno, 2010· Jacobsen, κ.ά., 2011· Σαλβαράς, 2013α). 
 
 

ΙΙ. Ανάλυση έργου  

Η ανάλυση έργου μπορεί να γίνει με τη χρήση των τεχνικών της απλοποίησης της 

νοητικής επεξεργασίας που απαιτείται και της τυποποίησης-αναδιάρθρωσης των 

πολύπλοκων εργασιών σε ξεχωριστά βήματα, που εφαρμόζει και το διδακτικό μοντέλο του 

συμπεριφορισμού, τονίζοντας, όμως, τις αποτελεσματικές στρατηγικές επεξεργασίας 

(Ertmer & Newby, 1993∙ Gathercole & Alloway, 2007∙ Gathercole, 2008). Εφαρμόζεται, 

λοιπόν, η διάσπαση των πληροφοριών σε μέρη και η ιεραρχική ανάλυση, για τον 

καθορισμό των προαπαιτούμενων σχέσεων μεταξύ των τμημάτων, υποστηρίζοντας την 

κατανόηση του συνόλου μέσω της κατανόησης των συστατικών μερών του και των 

αλληλεπιδράσεών τους (Anderson, κ.ά., 1998). Έτσι ο εκπαιδευτικός:  

 Καθορίζει τι θα πρέπει να κάνει ο μαθητής, όταν η δεξιότητα εκτελείται καλά. 

Αυτό αποτελεί το μαθησιακό αποτέλεσμα, στο οποίο στοχεύει η διδασκαλία. 

 Κατανέμει τη δεξιότητα σε δευτερεύουσες δεξιότητες και προσδιορίζει αυτές που 

αποτελούν δομικά στοιχεία ή προαπαιτούμενα για άλλες δευτερεύουσες δεξιότητες 

και για τον συνολικό μαθησιακό στόχο. 

 Σχεδιάζει το μαθήμα, ώστε να διδαχθεί κάθε υπο-δεξιότητα και να συνδυαστούν, 

ώστε να σχηματιστεί η συνολική δεξιότητα. Ο τρόπος με τον οποίο οι 

δευτερεύουσες δεξιότητες συγχωνεύονται για να διευκολύνουν την απόκτηση μια 

μεγαλύτερης, πιο πολύπλοκης δεξιότητας πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη φάση 

του σχεδιασμού της διδασκαλίας (Arends & Kilcher, 2010). 
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Η αποτελεσματική εφαρμογή της ανάλυσης έργου απαιτεί από τον εκπαιδευτικό να κάνει 

διάκριση μεταξύ της δηλωτικής και της διαδικαστικής γνώσης, που μπορεί να είναι νέα για 

τους μαθητές, ενώ απαιτεί και μια άτυπη, αλλά προσεκτική διαγνωστική αξιολόγηση του 

τι γνωρίζουν οι μαθητές σχετικά με το υπό διδασκαλία περιεχόμενο (Marzano & Brown, 

2009). 

Γράφημα 2.3. Η ανάλυση έργου για το μοντέλο του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού  

(πηγή:  Doolittle, 2014,  σελ. 3) 
 

 
 

Οι σύνθετες επιδόσεις, λοιπόν, αναλύονται σε απλούστερα τμήματα, που εξασκούνται 

ξεχωριστά και βαθμιαία συνδυάζονται σε μια μεγαλύτερη ακολουθία (ολιστικά) (Moreno, 

2010). Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει ένα μικρό κομμάτι πληροφορίας και ζητά από τους 

μαθητές να συνοψίσουν το περιεχόμενο. Οι μαθητές εντοπίζουν τμήματα που προκάλεσαν 

σύγχυση και θέτουν τις ερωτήσεις τους στον εκπαιδευτικό σχετικά με αυτά τα μέρη. Στη 

συνέχεια, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να κάνουν προβλέψεις για το τι θα 

ακολουθήσει. Όταν οι μαθητές φαίνεται να έχουν καλή κατανόηση του περιεχομένου σε 

ένα συγκεκριμένο κομμάτι, ο εκπαιδευτικός προχωρά στο επόμενο (Marzano, 2007). 

Μόνο στο τέλος της διδασκαλίας, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν ολόκληρη 

την εργασία. Η προσέγγιση αυτή βοηθά στην αποτελεσματικότερη επεξεργασία των 

πληροφοριών και στην πρόληψη της γνωστικής υπερφόρτωσης, αφού ελαχιστοποιεί το 

γνωστικό φορτίο μέσω της λογικής αλληλουχίας παρουσίασης των πληροφοριών και την 

κατάτμηση της εργασίας (van Merriënboer, κ.ά., 2003∙ Bull & Espy, 2006). Ως εκ τούτου, 

οι μαθητές πρέπει να επεξεργάζονται ενεργά το νέο περιεχόμενο σε μικρά κομμάτια, με 

βάση το επίπεδο ετοιμότητας και τις βασικές τους γνώσεις. Όσα περισσότερα γνωρίζουν οι 

μαθητές για το νέο περιεχόμενο, τόσο μεγαλύτερα μπορούν να είναι τα κομμάτια  

(Marzano & Brown, 2009).  
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 Όμως, η ανάπτυξη της ιεραρχικής ανάλυσης μπορεί να είναι δύσκολη και 

χρονοβόρα. Η διαδικασία αυτή απαιτεί εμπειρία στον τομέα του περιεχομένου από τον 

εκπαιδευτικό, προκειμένου να καθορίσει τις διαδοχικές προαπαιτούμενες δεξιότητες, τα 

στάδια και την ακολουθία της διδασκαλίας. Ακόμα και μια φαινομενικά απλή δεξιότητα 

μπορεί να έχει μια σύνθετη ιεραρχία, αν οι μαθητές πρέπει να κατέχουν αρκετές 

προαπαιτουμενες δεξιότητες (Schunk, 2012). Έτσι, λοιπόν, για περίπλοκα έργα, 

προτείνεται η ολιστική προσέγγιση του μαθησιακού έργου, με σταθερή οικοδόμηση σε 

πολυπλοκότητα. Εδώ, ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή τον 

συντονισμό και την ενσωμάτωση των συστατικών δεξιοτήτων και φροντίζει οι μαθητές να 

αναπτύξουν γρήγορα μια ολιστική αντίληψη για το όλο έργο, που βαθμιαία εμπλουτίζεται 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Ο διδακτικός σχεδιασμός προσδιορίζει τη μαθησιακή 

εργασία από την πιο απλή στην πιο σύνθετη εκδοχή της και οι μαθητές αρχίζουν 

εξασκώντας την απλούστερη εκδοχή του συνόλου της εργασίας, ενώ οι πιο πολύπλοκες 

εκδοχές προστίθενται προοδευτικά στη βασική εννοιολογική κατασκευή (van Merriënboer, 

κ.ά., 2003∙ Kay & Kibble, 2016). 

 

ΙΙΙ. Καθορισμός διδακτικών στόχων  
 

Οι διδακτικοί στόχοι δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη της εξειδίκευσης των μαθητών μέσα 

στο πλαίσιο εφαρμογής, στην εννοιολογική κατανόηση της γνώσης και την 

αυτορρυθμιζόμενη εφαρμογή δεξιοτήτων (Brophy, 2004), αλλά και στην αξιοποίηση της 

κατανόησης της γνώσης, που αποτελεί τη βάση της επίδοσης (Smith & Ragan, 1993). 

Είναι, δηλαδή, προσανατολισμένοι να ενεργοποιούν τις γνωστικές διαδικασίες της 

διάκρισης, της ομαδοποίησης, του λεκτικού προσδιορισμού, της εξαγωγής 

συμπεράσματος, της επεξήγησης, της διοργάνωσης σχέσεων, με τη διαμεσολάβηση των 

οποίων οι πληροφορίες μετατρέπονται σε γνώσεις (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009). 

 Αποτελούνται από 2 μέρη: α) από μια δήλωση του γενικού διδακτικού στόχου, που 

αναφέρεται με γενικούς όρους (π.χ. γνωρίζω, καταλαβαίνω, εφαρμόζω, αξιολογώ, εκτιμώ) 

για να συμπεριλάβει έναν τομέα μάθησης (π.χ. κατανόηση, εφαρμογή, χρήση, ερμηνεία, 

αξιολόγηση) και  υποδηλώνει τη διδακτική πρόθεση και το συνολικό αποτέλεσμα της 

διδασκαλίας, β) από ένα ή περισσότερα δείγματα συγκεκριμένων τύπων επίδοσης, που 

υποδηλώνουν την απόκτηση του στόχου (Jacobsen, κ.ά., 2011∙ Morrison, κ.ά., 2013). 
 

Παράδειγμα:  

Οι μαθητές να εφαρμόζουν την πράξη του πολλαπλασιασμού φυσικών και δεκαδικών 

αριθμών. 

 - να υπολογίζουν με ακρίβεια το γινόμενο φυσικών και δεκαδικών αριθμών  

 - να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις ιδιότητες του πολλαπλασιασμού 
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 - να συμπληρώνουν ημιτελείς πράξεις και να διορθώνουν λανθασμένους αλγόριθμους 
 

Οι στόχοι του διδακτικού μοντέλου του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού είναι πιο ευέλικτοι, 

ευρύτεροι και πιο περιεκτικοί από αυτούς του συμπεριφοριστικού διδακτικού μοντέλου, 

αφού δεν προσδιορίζουν ούτε τους όρους για την αποδεκτή επίδοση ούτε τα κριτήρια και 

αποθαρρύνουν τη χρήση συγκεκριμένων θεμάτων περιεχομένου (Jacobsen, κ.ά., 2011). 

Θεωρούνται καταλληλότεροι για την περιγραφή υψηλότερων επιπέδων μάθησης 

(Morrison, κ.ά., 2011). 
 

 

IV. Επιλογή και σχεδιασμός περιεχομένου 
 

Ο διδακτικός σχεδιασμός του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού είναι προσανατολισμένος 

στη γνωστική διαδικασία (Wortham, 2001), δίνοντας βαρύτητα στον τρόπο που 

παρουσιάζεται το μαθησιακό υλικό (Schunk, 2012), ως παράγοντας που ασκεί 

αποφασιστική επίδραση στον τρόπο που ο μαθητής αντιλαμβάνεται τις πληροφορίες και 

δομεί τη γνώση. Έτσι, για τη διευκόλυνση της ουσιαστικής μάθησης, της διατήρησης των 

πληροφοριών και της πρόσβασης για την εφαρμογή τους, το περιεχόμενο πρέπει να 

οργανώνεται καλά, με την ακολουθία των ιδεών ή των γεγονότων να έχει νόημα, να 

παρουσιάζεται με συνεκτικότητα και να εξηγείται με σαφήνεια, δίνοντας έμφαση στις 

συνδέσεις ανάμεσα στα διαφορετικά στοιχεία και κάνοντας χρήση παλαιότερων 

πληροφοριών (Brophy, 2002α∙ Woolfolk, 2007). Ο σχεδιασμός του περιεχομένου 

ισορροπεί το πλάτος με το βάθος∙ αντιμετωπίζει περιορισμένο, κάθε φορά, περιεχόμενο, 

αναπτύσσοντάς το, όμως, επαρκώς, για να ενθαρρύνει την εννοιολογική κατανόηση 

(Brophy, 2004), συνδέοντάς το με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και οργανώνοντάς το 

γύρω από ένα περιορισμένο σύνολο γενικών εννοιών, ιδεών και εξηγήσεων, αντί να 

βασίζεται στην απομνημόνευση απομονωμένων στοιχείων και διαδικασιών (Walberg & 

Paik, 2000∙ Vogel-Walcutt, κ.ά., 2011).  

 Δύο επιπλέον αρχές του σχεδιασμού του περιεχομένου, για τη μείωση του 

γνωστικού φορτίου είναι η ενοποίηση των ιδεών και η διπλή επεξεργασία των 

πληροφοριών: 

- ενοποίηση ιδεών: Ο εκπαιδευτικός φροντίζει για τη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ 

ξεχωριστών εννοιών, σε μεγαλύτερες, πιο σημαντικές μονάδες (Zhou & Brown, 2015), 

ενώ οι μαθητές θα πρέπει να αναζητούν σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες του υπό μελέτη 

θέματος. Η οργάνωση και κατηγοριοποίηση του υλικού σε νοητικές τάξεις ή σύνολα 

(έννοιες) επιτρέπει την απλοποίηση του κόσμου, βοηθώντας στη μείωση του γνωστικού 

φορτίου της μνήμης εργασίας, διότι οι άνθρωποι φαίνεται να έχουν μια φυσική τάση να 

αναζητούν σχέσεις – να ερμηνεύουν, δηλαδή, τον κόσμο μέσω των ομοιοτήτων και των 
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διαφορών του (Lefrançois, 2000). Κάνει τις πληροφορίες πιο ουσιαστικές και αυξάνει τη 

μάθηση, διότι προσφέρει περισσότερα σημεία για να ενσωματωθούν οι νέες πληροφορίες 

(Eggen & Kauchack, 2010) και παρέχει οργανωμένο διδακτικό υλικό που βοηθά στην 

αποκωδικοποίηση των νέων πληροφοριών (Moreno, 2010), βοηθώντας έτσι τους μαθητές 

να θυμούνται τις έννοιες και το λεξιλόγιο (Slavin, 2006). Τέλος, η σύνδεση των εννοιών 

κατά τη διδασκαλία επιτρέπει στους μαθητές να βλέπουν τις ευρύτερες σχέσεις μεταξύ των 

ιδεών και να τις μαθαίνουν ως αδιαίρετο σύνολο, ενώ η γνώση του ότι μια έννοια αποτελεί 

μέρος ενός ευρύτερου συνόλου ή άλλης έννοιας, βοηθά τους μαθητές να εφαρμόσουν τα 

χαρακτηριστικά της ευρύτερης έννοιας στην περιορισμένη (Jacobsen, κ.ά., 2011).  

- διπλή κωδικοποίηση πληροφοριών: Η μνήμη εργασίας αποτελείται από την οπτική και 

την ακουστική μνήμη, οι οποίες παρά την περιορισμένη ικανότητά τους, εργάζονται 

ανεξάρτητα (Sweller, κ.ά., 2008· Anderson, 2015), ενώ οι πληροφορίες στη μακρόχρονη 

μνήμη αποθηκεύονται ως οπτικές εικόνες ή ως λεκτικοί κώδικες. Αυτό εξηγεί τη 

σημαντικότητα της παρουσίασης των πληροφοριών, όχι μόνο με λέξεις, αλλά και οπτικά 

μέσω απεικονίσεων (Arends & Kilcher, 2010). Όταν οι λεκτικές εξηγήσεις συνδυάζονται 

και συμπληρώνονται με οπτικές αναπαραστάσεις, τότε οι μαθητές συγκρατούν καλύτερα 

τις πληροφορίες, απ’ ό,τι καταφέρνουν με την παρουσίαση μόνο με έναν τρόπο (Slavin, 

2006∙ Sternberg & Williams, 2009), διότι η χρήση μόνο ενός τρόπου αναπαράστασης, 

μειώνει την εκμάθηση, χάνοντας μέρος της επεξεργαστικής ικανότητας της μνήμης 

εργασίας και επιβάλλοντας συχνά ένα γνωστικό φορτίο μεγαλύτερο (Eggen & Kauchack, 

2010). Συνδυάζοντας πολλούς τρόπους αναπαράστασης, ο εκπαιδευτικός επιτρέπει στους 

μαθητές να βλέπουν τον κοσμο μέσα από διαφορετικά φώτα, έτσι ώστε η κατανόηση των 

γεγονότων, των εννοιών, των διαδικασιών και των αρχών να είναι πλούσια και 

πολύπλευρη (Honebein, 1996), ενώ ταυτόχρονα αυτές οι διαφορετικές αναπαραστάσεις 

παρέχουν στους μαθητές διάφορες διαδρομές, από τις οποίες μπορούν να ανακτήσουν τη 

γνώση και την ικανότητα να αναπτύξουν πιο σύνθετα σχήματα σχετικά με την εμπειρία 

(Doolittle, 1999). Η οπτική αναπαράσταση του περιεχομένου μπορεί να γίνει με τη 

δημιουργία γραφικών παραστάσεων, φυσικών μοντέλων, νοητικών εικόνων, τη σχεδίαση 

εικόνων και εικονογραφήσεων (Μarzano, κ.ά., 2001). Είναι σημαντικό, ωστόσο, οι εικόνες 

και τα άλλα οπτικά βοηθήματα να είναι σχετικά με το υλικό που μελετούν οι μαθητές 

(Ormrod, 2011), ενώ ο συνδυασμός των οπτικών και των λεκτικών πληροφοριών να 

γίνεται σε μικρά τμήματα, ώστε να μην υπερφορτώνεται η μνήμη εργασίας των μαθητών 

(Woolfolk, 2007). 
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δ. Επίπεδο διδακτικής πράξης  
 

Ι. Πρακτικές διδασκαλίας 

Το μοντέλο διδασκαλίας του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού επιδιώκει την ανακάλυψη και 

την καλή συσκευασία της γνώσης, με τις πρακτικές διδασκαλίας (Σαλβαράς, 2013α):  

 της διερεύνησης, επαγωγικής μορφής 

Η πρακτική αυτή δίνει στον εκπαιδευτικό το μέσο να διδάξει στους μαθητές δεξιότητες 

συστηματικής διερεύνησης και υψηλής νόησης (Jacobsen, κ.ά., 2011). Στοχεύει πέρα από 

τη μάθηση της νέας γνώσης, στη διδασκαλία των μαθητών του αιτιώδους συλλογισμού και 

της μεγαλύτερης ευχέρειας και ακρίβειας στη διατύπωση ερωτήσεων, εννοιών, υποθέσεων  

και συμπερασμάτων, καθώς και στη δοκιμή και τον ελέγχο των δικών τους αντιλήψεων 

και γενικεύσεων, προάγοντας την ενεργή, αυτόνομη μάθηση, τη λογική σκέψη, την 

απόκτηση στρατηγικών έρευνας, την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιότητων, την επιμονή 

και τη λεκτική εκφραστικότητα (Joyce, κ.ά., 2009∙ Arends & Kilcher, 2010∙ Orlich, κ.ά., 

2010∙ Arends, 2012). 

 Η πρακτική της κατευθυνόμενης διερεύνησης αποτελείται από πέντε βασικές 

φάσεις/ στάδια (Woolfolk, 2007· Joyce, κ.ά., 2009∙ Arends & Kilcher, 2010∙ Moreno, 

2010∙ Orlich, κ.ά., 2010∙ Jacobsen, κ.ά., 2011∙ Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011∙ Arends, 2012∙ 

Σαλβαράς, 2013α):  

 Η διδασκαλία ξεκινά με την παρουσίαση στους μαθητές ενός φαινομένου που 

τους προβληματίζει και την επεξήγηση των ερευνητικών διαδικασιών που θα 

ακολουθηθούν. Το πρόβλημα, είτε αφορά την περιγραφή ενός συμβάντος που έρχεται σε 

αντίθεση με τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των μαθητών είτε αποτελεί ένα απλό 

πρόβλημα που δεν απαιτεί πολλές προϋπάρχουσες γνώσεις, θα πρέπει να βασίζεται σε 

ιδέες που μπορούν να ανακαλυφθούν. Ανεξάρτητα από τον τρόπο που παρουσιάζεται το 

πρόβλημα, προτείνεται η διατύπωσή του να αναγράφεται στον πίνακα, έτσι ώστε όλοι οι 

μαθητές να μπορούν να το δουν και να προβληματιστούν.  

 Η δεύτερη φάση αφορά στην εξακρίβωση των πληροφοριών και τη διατύπωση 

υποθέσεων, εικασιών ή την επιλογή εκδοχών. Ανάλογα με το πώς παρουσιάστηκε το 

πρόβλημα, είτε ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τη διατύπωση υποθέσων, θέτοντας κατάλληλα 

ερωτήματα είτε οι μαθητές ενθαρρύνονται να κάνουν ερωτήσεις στον εκπαιδευτικό (για τη 

φύση των αντικειμένων, τον χαρακτήρα μιας ενέργειας, την κατάσταση των αντικειμένων 

σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τη συμπεριφορά των αντικειμένων κάτω από 

ορισμένες συνθήκες), που απαντώνται με «ναι» ή «όχι», αποτελώντας το καθένα από αυτά 

μια περιορισμένη υπόθεση. Και με τους δύο τρόπους, οι μαθητές συγκεντρώνουν 

πληροφορίες σχετικά με τον χαρακτήρα της κατάστασης και οδηγούνται στη συνέχεια στη 
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διατύπωση υποθέσεων, ως προσπάθεια απάντησης στα ερωτήματα. Στη φάση αυτή, ο 

εκπαιδευτικός ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. Δομεί τις ερευνητικές 

διαδικασίες, παροτρύνει σε καλύτερες διατυπώσεις των ερωτημάτων και των θεωριών 

τους και σε καλύτερη υποστήριξη των συμπερασμάτων και των γενικεύσεών τους, δεν 

κρίνει και δεν αξιολογεί τις ιδέες των μαθητών.  

 Στην τρίτη φάση της διδασκαλίας γίνεται η συλλογή δεδομένων, με καταφυγή στις 

πηγές μάθησης ή μέσω πειραματισμού και η ελεγκτική των ερευνητικών υποθέσεων, με 

σκοπό να στηρίξουν την εγκυρότητα των υποθέσεών τους. Οι μαθητές, είτε διεξάγοντας 

λεκτικά ή πραγματικά πειράματα, είτε μέσω ομαδικής ή ατομικής έρευνας, εντός ή εκτός 

τάξης, επιλέγουν νέα δεδομένα ή οργανώνουν τα υπάρχοντα με νέους τρόπους για να 

μάθουν τι θα συμβεί, αν τα πράγματα γίνουν διαφορετικά.  

 Στη συνέχεια, αναλύουν και ερμηνεύουν τα δεδομένα και διατυπώνουν 

συμπεράσματα. Κύριος σκοπός αυτής της φάσης είναι η δημιουργία σημαντικών 

δηλώσεων που υποστηρίζονται από τα δεδομένα και η δοκιμή των υποθέσεων, η 

αναθεώρηση και αναδιατύπωση των αρχικών συμπερασμάτων, αν δεν συμφωνούν με τα 

δεδομένα, η δημιουργία σχέσεων ή μοτίβων και ο καθορισμός γενικεύσεων. Προτείνεται η 

ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών και η ανακοίνωση των τελικών συμπερασμάτων και 

γενικεύσεων από όλους τους μαθητές, προκειμένου να γίνει φανερό το εύρος των 

διαφορετικών θεωριών ή εξηγήσεων που διατυπώθηκαν με βάση τα ίδια δεδομένα και να 

επωφεληθούν όλοι από αυτές και η οργάνωσή τους με μορφή πίνακα ή χάρτη, ώστε να 

είναι προσβάσιμα σε όλους τους μαθητές. Κάποιες ερωτήσεις που θα μπορούσε να θέσει 

σε αυτή τη φάση ο εκπαιδευτικός, προτείνονται από τους Arends και Kalicher (2010): 

Ποιες πρόσθετες πληροφορίες μπορεί να απαιτούνται για να σε κάνουν πιο σίγουρο για το 

συμπέρασμά σου; Τι θα γινόταν αν σας έλεγα ότι... πώς θα επηρέαζε τη σκέψη σας σχετικά 

με το συμπέρασμα, στο οποίο καταλήξατε; Παρόλο που σας αρέσει η εξήγηση σας, ποιες 

άλλες θα μπορούσατε να προτείνετε;  

 Στο κλείσιμο της διδασκαλίας γίνεται η ανάλυση της ερευνητικής διαδικασίας. 

Στη φάση αυτή αναλύεται η στρατηγική έρευνας που ακολουθήθηκε, τα ερωτήματα που 

διατυπώθηκαν και ήταν αποτελεσματικότερα, το είδος των πληροφοριών που 

χρειάστηκαν, αλλά δε βρήκαν, οι προϋπάρχουσες γνώσεις που πιθανόν να βοήθησαν στην 

εξαγωγή συμπερασμάτων, ενώ στο τέλος αναπτύσσονται, συνεργατικά με τους μαθητές 

και τον εκπαιδευτικό, αποτελεσματικότερες στρατηγικές διερεύνησης.  
 

 της καθοδηγούμενης ανακάλυψης  

Η πρακτική αυτή θέτει ως στόχο την ανακάλυψη και οικοδόμηση αφηρημένων εννοιών 

από τους μαθητές (Jacobsen, κ.ά., 2011) και την ενεργή συμμετοχή τους στη διαδικασία 



113 
 

παραγωγής της γνώσης, περιλαμβάνοντας την κατασκευή και τον έλεγχο υποθέσεων από 

τους μαθητές και όχι απλώς την ανάγνωση ή την ακρόαση των παρουσιάσεων του 

εκπαιδευτικού (Schunk, 2012).  

 Η πρακτική αυτή ακολουθεί την επαγωγική συλλογιστική, που κινείται από το 

ειδικό στο γενικό, από τη μελέτη συγκεκριμένων παραδειγμάτων στη διατύπωση γενικών 

κανόνων, εννοιών και αρχών (Woolfolk, 2007) και περιλαμβάνει σημαντικές διαδικασίες 

όπως η ταξινόμηση, η δοκιμή υποθέσεων και η εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση έγκυρα 

και αξιόπιστα στοιχεία (Arends & Kilcher, 2010). Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει ότι οι 

μαθητές κατανοούν τις ιδιότητες που προσδιορίζουν μια έννοια και μπορούν να τις 

διακρίνουν από άλλες σημαντικές ιδιότητες, που δεν σχηματίζουν τον ορισμό, βοηθώντας 

έτσι στην αποτελεσματικότερη κατάκτηση των εννοιών και την ταυτόχρονη καλλιέργεια 

της επίγνωσης των εναλλακτικών οπτικών, της ανεκτικότητας στο διφορούμενο και της 

ευαισθησίας στον λογικό συλλογισμό (Joyce, κ.ά., 2009), της περιέργειας και των 

εσωτερικών κινήτρων των μαθητών για μάθηση (Slavin, 2006), αλλά και της διαισθητικής 

και δημιουργικής σκέψης, της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και της μεταβίβασης της 

μάθησης. 

 Η εφαρμογή της πρακτικής είναι αποτελεσματικότερη, όταν οι μαθητές έχουν 

κάποια κατανόηση της έννοιας και οι στόχοι του μαθήματος είναι να διερευνήσουν την 

παρουσία ή την απουσία κρίσιμων χαρακτηριστικών των συγκεκριμένων εννοιών στη 

σκέψη των μαθητών και να διδάξουν τις διαδικασίες της επαγωγικής λογικής (Arends & 

Kilcher, 2010∙ Arends, 2012), ώστε να κατανοήσουν οι μαθητές τη διαδικασία με την 

οποία διαμορφώνεται μια γενίκευση (Orlich, κ.ά., 2010). Βασίζεται εν μέρει στην 

πεποίθηση ότι ο σχηματισμός γενικών συστημάτων κωδικοποίησης απαιτεί την 

ανακάλυψη σχέσεων από τον ίδιο τον μαθητή (Lefrançois, 2000).  

 Αποτελείται από πέντε βασικές φάσεις/ στάδια (Τριλιανός, 2004β∙ Woolfolk, 2007∙ 

Joyce, κ.ά., 2009∙ Arends & Kilcher, 2010∙ Eggen & Kauchack, 2010∙ Moreno, 2010∙ 

Jacobsen, κ.ά., 2011∙ Ormrod, 2011∙ Arends, 2012∙ Schunk, 2012):  

 Στην έναρξη της διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός αρχίζει με μια μορφή εισαγωγικής 

εστίασης, παρουσιάζοντας τους στόχους του μαθήματος και επισκοπώντας την 

προηγούμενη εργασία. Προετοιμάζει έτσι και επικεντρώνει την προσοχή των μαθητών στο 

συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και ενεργοποιεί τα προϋπάρχοντα γνωστικά σχήματα 

των μαθητών. Εάν οι μαθητές έχουν μικρή εμπειρία με την πρακτική αυτή, η συνολική 

ροή του μαθήματος θα πρέπει να εξηγηθεί λεπτομερώς, καθώς και το τι περιμένει ο 

εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του μαθήματος.  
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 Η δεύτερη φάση της διδασκαλίας αφορά στην παρουσίαση των δεδομένων και 

την αναγνώριση της έννοιας. Ο εκπαιδευτικός παρέχει παραδείγματα και μη 

παραδείγματα της έννοιας. Ζητείται από τους μαθητές να μελετήσουν προσεκτικά τα 

παραδείγματα και να συγκρίνουν τις λειτουργίες των θετικών (παραδείγματα) και των 

αρνητικών προτύπων (μη παραδείγματα), ώστε οι ιδιότητές τους να αναγνωρίζονται 

απόλυτα.  

 Ακολουθεί η φάση της δημιουργίας και του ελέγχου υποθέσεων/εικασιών. Οι 

μαθητές καλούνται να κρατήσουν σημειώσεις σχετικά με τα κοινά στοιχεία που πιστεύουν 

ότι έχουν τα παραδείγματα της έννοιας και να κάνουν υποθέσεις σχετικά με την έννοια. 

Στη φάση αυτή, δηλαδή, οι μαθητές κάνουν χρήση του διαισθητικού τρόπου σκέψης. Ο 

εκπαιδευτικός δεν σχολιάζει τις αρχικές υποθέσεις των μαθητών, αλλά αφού διατυπωθούν 

αρκετές απαντήσεις, στη συνέχεια, τους καθοδηγεί να διακρίνουν τα σχετικά και τα 

άσχετα χαρακτηριστικά της έννοιας. Αν κριθεί απαραίτητο, προσανατολίζει τη σκέψη των 

μαθητών στα γνωρίσματα των παραδειγμάτων με πρόσθετες καθοδηγητικές ερωτήσεις.  

 Στη συνέχεια, γίνεται ο έλεγχος της επίτευξης της έννοιας. Όταν, δηλαδή, οι 

μαθητές δείχνουν να έχουν εντοπίσει την έννοια, ο εκπαιδευτικός τους ζητά να την 

ονομάσουν και να περιγράψουν τον τρόπο σκέψης τους, το «πώς» οδηγήθηκαν σε αυτό το 

συμπέρασμα. Ο εκπαιδευτικός σε αυτή τη φάση δίνει τον τεχνικό ορισμό της έννοιας, αν 

υπάρχει, συμπεριλαμβανομένης μιας αναφοράς σε οποιαδήποτε γενικότερη κατηγορία 

μπορεί να ανήκει η νέα έννοια και μια δήλωση για τα καθοριστικά χαρακτηριστικά της 

νέας έννοιας. Στη φάση αυτή, μπορεί να χρησιμοποιήσει διαγράμματα, περιγράμματα και 

περιλήψεις για να τονίσει τις συνδέσεις ανάμεσα στις έννοιες. Δίνει κι άλλα παραδείγματα 

και τους προτρέπει να τα χαρακτηρίσουν με ένα «ναι» (αν είναι παράδειγμα της υπό 

μελέτης έννοιας) ή ένα «όχι» (αν δεν αποτελεί παράδειγμα). Οι μαθητές δεν έχουν 

αποκτήσει εντελώς μια έννοια μέχρι να μπορέσουν να εντοπίσουν σωστά όλες τις θετικές 

και αρνητικές περιπτώσεις. 

  Κατόπιν, παροτρύνει τους μαθητές να δώσουν δικά τους παραδείγματα και μη 

παραδείγματα της έννοιας ή να χρησιμοποιήσουν την έννοια ή την αρχή, για να εξηγήσουν 

ένα άλλο παράδειγμα του πραγματικού κόσμου. Όταν ο εκπαιδευτικός γνωρίζει ότι οι 

μαθητές δεν έχουν προηγουμένως γνώση μιας έννοιας, είτε επειδή είναι περίπλοκη είτε 

επειδή δεν αποτελεί μέρος του πολιτισμικού υπόβαθρου των μαθητών, είναι χρήσιμο να 

ζητά από τους μαθητές να κάνουν αναλογίες μεταξύ της νέας έννοιας και μιας άλλης ήδη 

γνωστής.  

 Στο τέλος της διδασκαλίας, οι μαθητές αναλύουν την πορεία που ακολούθησαν 

για να εντοπίσουν την έννοια. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να αφηγηθούν τις 
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σκέψεις που έκαναν σε κάθε στάδιο της δραστηριότητας, τις ιδιότητες που 

επικεντρώθηκαν στην αρχή, το πώς ενήργησαν και τις τροποποιήσεις που αναγκάστηκαν 

να κάνουν, όταν οι πρώτες τους υποθέσεις δεν επαληθεύτηκαν. Η ανάλυση της σκέψης 

διευκολύνει την απόκτηση της μεταγνώσης για την κατάκτηση εννοιών. 
 

 

 της επεξήγησης, απαγωγικής μορφής  

Η πρακτική αυτή είναι αποτελεσματικότερη, όταν η επιδίωξη του εκπαιδευτικού είναι η 

ανάπτυξη της γνώσης σχετικά με μια συγκεκριμένη έννοια ή γενίκευση (Orlich, κ.ά., 

2010), για την οποία οι μαθητές έχουν ελάχιστη ή καμία προηγούμενη κατανόηση 

(Arends, 2012). Το απαγωγικό μοντέλο κάνει τους μαθητές να συγκεντρώνουν 

πληροφορίες και να τις εξετάζουν προσεκτικά, να οργανώνουν τις πληροφορίες σε έννοιες 

και να μαθαίνουν να χειρίζονται τις έννοιες αυτές. Καλλιεργεί την προσοχή στη λογική, 

στη γλώσσα και στη σημασία των λέξεων, αλλά και την προσοχή στον χαρακτήρα της 

γνώσης (Joyce, κ.ά., 2009). Κινείται από το γενικό στο συγκεκριμένο (Arends & Kilcher, 

2010) και περιλαμβάνει τη διαμόρφωση αναπαραστάσεων για τον προσδιορισμό των 

χαρακτηριστικών της έννοιας, τη γενίκευσή τους σε νέα παραδείγματα και τη διάκριση 

των παραδειγμάτων από μη παραδείγματα (Schunk, 2012).  

 Αποτελείται από έξι βασικές φάσεις/στάδια (Τριλιανός, 2004β∙ Joyce, κ.ά., 2009∙ 

Arends & Kilcher, 2010∙ Santrock, 2010∙ Jacobsen, κ..ά, 2011∙ Arends, 2012∙ Schunk, 

2012∙ Σαλβαράς, 2013α):  

 Στην πρώτη φάση ο εκπαιδευτικός καθορίζει τους στόχους και το σύνολο της 

διαδικασίας, προετοιμάζοντας και επικεντρώνοντας την προσοχή των μαθητών στο 

συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.  

 Ακολουθεί η ονομασία και ο ορισμός της έννοιας ή η διατύπωση γενίκευσης 

(κανόνες, νόμοι, τύποι, νομοτέλειες), η διευκρίνιση σχετικών εννοιών από τον 

εκπαιδευτικό και η σύνδεσή της με άλλες έννοιες, με τις οποίες οι μαθητές είναι ήδη 

εξοικειωμένοι.  

 Στη συνέχεια, προσδιορίζονται και αποσαφηνίζονται τα θεμελιώδη και μη 

γνωρισμάτα της έννοιας. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να διασφαλίσει την απόλυτη 

κατανόησή τους από τους μαθητές. Παρόλο που η έννοια θα πρέπει να οριστεί με τα 

κρίσιμα χαρακτηριστικά της πριν από τα παραδείγματα και τα μη παραδείγματα που 

δίνονται, η παρουσίαση ενός ορισμού δεν διασφαλίζει ότι οι μαθητές θα μάθουν την 

έννοια.  

 Η επόμενη φάση περιλαμβάνει την παρουσίαση παραδειγμάτων και μη 

παραδειγμάτων, χρησιμοποιώντας τον εξηγητικό τρόπο διδασκαλίας. Το μάθημα 
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παραμένει δασκαλοκεντρικό με τους μαθητές να ακούν, αλλά ενθαρρύνονται να θέτουν 

και ερωτήσεις. Στη φάση αυτή, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να παρωθήσει τους μαθητές να 

συσχετίσουν τα παρουσιαζόμενα παραδείγματα με τα βασικά χαρακτηριστικά που 

αναφέρθηκαν στον ορισμό. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι τα χαρακτηριστικά 

έχουν νόημα για τους μαθητές και ότι στο μυαλό τους σχετίζονται με τα παραδείγματα.  

 Ακολουθεί η δοκιμή για κατανόηση των ιδεών και η παροχή ευκαιρίας για 

πρακτική, με την παροχή στους μαθητές επιπλέον παραδειγμάτων και μη παραδειγμάτων 

της έννοιας, προκειμένου να διακρίνουν σε ποια κατηγορία ανήκουν, να τα ταξινομήσουν 

και να επεξηγήσουν τη σκέψη τους. Μέσα από τις απαντήσεις τους, ο εκπαιδευτικός 

αξιολογεί αν έχουν συλλάβει το νόημα της έννοιας. Στη φάση αυτή, ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να επινοήσουν δικά τους παραδείγματα.  

 Στο κλείσιμο της διδασκαλίας, οι μαθητές αναλύουν τη διαδικασία σκέψης που 

ακολούθησαν, εξηγώντας και υποστηρίζοντας τις προβλέψεις και τις υποθέσεις τους. Για 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης, αυτή η φάση είναι κρίσιμη, διότι δεν βοηθά μόνο τους 

μαθητές να ενσωματώσουν νέες ιδέες στα υπάρχοντα εννοιολογικά πλαίσια τους, αλλά 

επίσης επεκτείνει τις μεταγνωστικές τους ικανότητες. 

 της προκαταβολικής οργάνωσης  

Η πρακτική της προκαταβολικής οργάνωσης στηρίζεται στο μοντέλο της παραθετικής-

ερμηνευτικής διδασκαλίας του Ausubel (2000), το οποίο δίνει βαρύτητα στη νοηματική 

πρόσληψη των πληροφοριών και των σχέσεων μεταξύ των ιδεών, επιδιώκοντας τη 

δημιουργία μιας σταθερής, καλά οργανωμένης και σαφώς δομημένης γνωστικής δομής 

στον μαθητή, ακολουθώντας τον απαγωγικό συλλογισμό (Ausubel, 2000). Συγκεκριμένα, 

στοχεύει σε τρία μαθησιακά αποτελέσματα: στην πρόσληψη και αφομοίωση των 

πληροφοριών, στην επέκταση της γνωστικής δομής και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

ακρόασης και επεξεργασίας των πληροφοριών (Arends, 2012).  

 Φαίνεται να είναι πολύ χρήσιμη πρακτική για τη διδασκαλία αφηρημένων και 

πολύπλοκων εννοιών (Orlich, κ.ά., 2010), άγνωστων ή δύσκολα συσχετίσιμων με τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών (Mayer, 1979) και περιεχομένου με καλά 

οργανωμένη δομή, που μπορεί να μην είναι άμεσα εμφανής στους μαθητές (Slavin, 2006). 

Σχεδιάζεται για να βοηθά τους μαθητές να μαθαίνουν από τις παραδόσεις των μαθημάτων, 

διδάσκοντάς τους πώς να είναι ενεργοί σε καταστάσεις στις οποίες είναι φαινομενικά 

παθητικοί δέκτες (Joyce, κ.ά., 2009). Καταφέρνει να κατευθύνει την προσοχή των 

μαθητών στο προς παρουσίαση υλικό, βοηθώντας τους να δουν τη «μεγάλη εικόνα» αυτού 

που πρόκειται να ακολουθήσει και το πώς συνδέονται ουσιαστικά οι πληροφορίες 
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(Santrock, 2011), παρέχοντάς τους μια εννοιολογική δομή (Wormeli, 2005), για βαθύτερη 

δόμηση και κατανόηση των πληροφοριών (Slate & Charlesworth, 1989).  

 Για την εφαρμογή αυτής της πρακτικής απαιτείται να καθορίζεται από τον 

εκπαιδευτικό η κατεύθυνση και η οργανωτική δομή αυτού που θα διδαχθεί και να 

εξασφαλίζεται η ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης και η σύνδεσή της με το υπό 

διδασκαλία περιεχόμενο (Novak, 1993· Marzano, κ.ά., 2001· Slavin, 2006· Moreno, 

2010). Συγκεκριμένα, η πρακτική της προκαταβολικής οργάνωσης στηρίζεται στις αρχές: 

της χρήσης προκαταβολικών οργανωτών, της προοδευτικής διαφοροποίησης της γνώσης 

και της ενσωματωμένης συσχέτισης (Novak, 1993· Ausubel, 2000), οι οποίες 

εφαρμόζονται στις τέσσερις βασικές φάσεις/στάδια, που αποτελούν την πρακτική 

(Ausubel, 2000· Τριλιανός, 2004β· Minder, 2007· Woolfolk, 2007· Joyce, κ.ά., 2009· 

Arends & Kilcher, 2010· Orlich, κ.ά., 2010· Ormrod, 2011· Arends, 2012· Σαλβαράς & 

Σαλβαρά, 2011· Σαλβαράς, 2013γ): 

 Στην πρώτη φάση ο εκπαιδευτικός καθορίζει τους στόχους και το σύνολο της 

διαδικασίας, προετοιμάζοντας και επικεντρώνοντας την προσοχή των μαθητών στο 

συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.  

 Στη δεύτερη φάση, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τον προκαταβολικό οργανωτή, 

που αποτελεί εισαγωγική δήλωση των γενικών περιεκτικών ιδεών του υπό μάθηση 

περιεχομένου, με μορφή σχεδιαγράμματος, γνωστικού χάρτη, εισαγωγικού κειμένου, 

αριθμημένων προτάσεων κ.ά., με σκοπό να καλύψει τα κενά και να διευκολύνει τη 

σύνδεση και αφομοίωση των νέων πληροφοριών με την προϋπάρχουσα γνωστική δομή 

των μαθητών. Σύμφωνα με τον Ausubel (1960· 1978), ο προκαταβολικός οργανωτής 

πρέπει να προσφέρει το εισαγωγικό υλικό σε ένα υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης, 

γενικότητας και συμπερίληψης από το ίδιο το διδακτικό περιεχόμενο.  

 Ο προκαταβολικός οργανωτής πρέπει να είναι πλήρως κατανοητός από το σύνολο 

των μαθητών, ώστε να αποτελέσει ένα πλαίσιο αναφοράς για το μάθημα, γι’ αυτό ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να αφιερώσει χρόνο στην εξήγηση και την ανάπτυξή του και να 

παροτρύνει τη συνειδητοποίηση σχετικών προηγούμενων γνώσεων των μαθητών, 

ζητώντας τους να τον διαβάσουν, να πουν «τι θα μάθουν» και «πώς θα το μάθουν», να 

δώσουν δικά τους παραδείγματα και ορισμούς. Ο προκαταβολικός οργανωτής πρέπει να 

έχει οπτική μορφή και να είναι εμφανής και διαθέσιμος σε όλη τη διάρκεια του 

μαθήματος.  

 Στην τρίτη φάση, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει, με προσαρμοσμένη αφήγηση στο 

επίπεδο των μαθητών, το μαθησιακό έργο/υλικό με ιεραρχική οργάνωση και λογική 

σειρά, τηρώντας το οργανωτικό σχήμα του προκαταβολικού οργανωτή. Η παρουσίαση, 
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δηλαδή, ξεκινά με γενικές, καθολικές και περιεκτικές έννοιες και βαθμιαία προχωρά σε 

επιμέρους, πιο συγκεκριμένες ιδέες και λεπτομέρειες, βοηθώντας τους μαθητές να 

σπάσουν τις ιδέες σε μικρότερα σχετικά κομμάτια και να τις ενώσουν με τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις τους. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει παραδείγματα και μη, 

επεξηγεί και αποσαφηνίζει τα δύσκολα σημεία, συνδέει και συγκρίνει το θέμα με 

προηγούμενες γνώσεις, εντοπίζοντας ομοιότητες, διαφορές και αντιθέσεις, με την 

υποστήριξη εικόνων, διαφανειών, εννοιολογικών χαρτών, γραφικών οργανωτών, 

αναλογιών κτλ.  

 Σε τακτά χρονικά διαστήματα η παρουσίαση διακόπτεται, προκειμένου ο 

εκπαιδευτικός να διασφαλίσει την κατανόηση των μαθητών πριν προχωρήσει στο επόμενο 

σημείο και ζητά από τους μαθητές να αναδιατυπώσουν αυτά που άκουσαν με παράφραση 

ή σύνταξη περίληψης, να επεξηγήσουν και να δώσουν δικά τους παραδείγματα ή 

γενικεύσεις των εννοιών που διδάσκονται και να αντιπαραβάλουν τα όσα έχουν καταλάβει 

με τον προκαταβολικό οργανωτή, εντοπίζοντας στις πηγές μάθησης φράσεις που 

περιέχουν το περιεχόμενο του προκαταβολικού οργανωτή, λέγοντας «πού το λέει» και 

«πώς το λέει».  

 Στην τελευταία φάση, επιδιώκεται η σταθεροποίηση της γνώσης, η ενίσχυση 

της γνωστικής οργάνωσης και η επέκταση της σκέψης των μαθητών, με ενεργητική 

συμμετοχή και κριτική προσέγγιση του θεματικού υλικού από τους μαθητές, μεσω 

εξάσκησης, διορθώσεων, επαναλήψεων, επεξηγήσεων, αιτιολογήσεων και 

ανατροφοδοτήσεων. Συγκεκριμένα, η φάση αυτή αποτελεί μια σκόπιμη προσπάθεια να 

βοηθηθούν οι μαθητές να κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ των στοιχείων του υπό 

διδασκαλία περιεχομένου, με τον εκπαιδευτικό να θυμίζει την ευρύτερη εικόνα και να 

θέτει ερωτήματα που ζητούν από τους μαθητές: να κάνουν περίληψη των κύριων 

ιδιοτήτων του μαθησιακού υλικού και να εκφράσουν την ουσία του, να δώσουν επιπλέον 

παραδείγματα της έννοιας και να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα παραδείγματα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να επεκταθούν, να αναγνωρίσουν συμπεράσματα, να τα 

κρίνουν και να τα αμφισβητήσουν, να θέσουν ερωτήματα, να εξετάσουν το υλικό από 

εναλλακτικές οπτικές και να διαπιστώσουν διασυνδέσεις, ομοιότητες, διαφορές, να 

συμβιβάσουν τις αντιφάσεις και τις ασυνέπειες στις γνώσεις, να δημιουργήσουν 

διαγράμματα που δείχνουν τις σχέσεις και τις συνδέσεις μεταξύ τους.  
  

 

 της επεξεργασίας τρόπων μάθησης/μελέτης 

Η πρακτική της επεξεργασίας τρόπων μάθησης βοηθά τους μαθητές στην ανάπτυξη 

σχημάτων, τα οποία οδηγούν σε μάθηση, εφαρμόζοντας μια διατεταγμένη ακολουθία 
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βημάτων (Schunk, 2012), μέσω της οποίας οι μαθητές μαθαίνουν να οργανώνουν με 

νόημα τις πληροφορίες, να θέτουν ερωτήσεις, να προβληματίζονται σχετικά με αυτές και 

να τις αναθεωρούν (Santrock, 2011), επιτυγχάνοντας έτσι διαρκέστερη συγκράτηση, 

ταχύτερη ανάσυρση και βαθύτερη επεξεργασία και χρήση των πληροφοριών (Κολιάδης, 

2002· Anderson, 2015).  

 Πρόκειται για μια μαθητοκεντρική πρακτική διδασκαλίας, η οποία προϋποθέτει την 

εμπλοκή των μαθητών σε κάθε φάση της μαθησιακής διαδικασίας, βελτιώνοντας και 

αυξάνοντας τα επίπεδα προσοχής των μαθητών (Shoaib, Inamullah, Irshadullah & Ali, 

2016) και της αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς τους (Σαλβαράς, 2013α), μαθαίνοντάς 

τους πώς να μαθαίνουν (Σαλβαράς & Σαλβαράς, 2011), προωθώντας έτσι μια βαθύτερη 

προσέγγιση της μάθησης (Ploetzner, Lowe & Schlag, 2013). Προτείνεται η επίδειξη από 

τον εκπαιδευτικό κάθε φάσης της πρακτικής και στη συνέχεια η παροχή ευκαιρίας για 

εξάσκηση. Η χρήση βοηθημάτων, όπως αφίσα ή φύλλο εργασίας, που καθορίζουν και 

συμφωνούν τα βήματα που πρέπει να εφαρμόζουν οι μαθητές, βοηθά στην επιτυχή 

εφαρμογή της πρακτικής (Wormeli, 2005∙ Moreno, 2010). 

 Η πρακτική της επεξεργασίας τρόπων μάθησης/μελέτης αποτελείται από έξι 

γενικές φάσεις/στάδια (Κολιάδης, 2002∙ Τριλιανός, 2004β∙ Wormeli, 2005∙ Slavin, 2006∙ 

Woolfolk, 2007∙ Sternberg & Williams, 2009∙ Eggen & Kauchack, 2010∙ Santrock, 2011∙ 

Ploetzner, κ.ά., 2013∙ Σαλβαράς, 2013α∙ Anderson, 2015·Shoaib, κ.ά., 2016):  

 Η πρώτη φάση είναι αυτή της προ-επισκόπησης, όπου ο εκπαιδευτικός ζητά από 

τους μαθητές να εξετάσουν σύντομα το υλικό (ανάγνωση επικεφαλίδων – υπότιτλων - 

πρώτης σειράς παραγράφων – περίληψης του κειμένου, μελέτη διαγραμμάτων – πινάκων – 

γραφημάτων – χαρτών), για να πάρουν μια αίσθηση της γενικής οργάνωσης των ιδεών και 

να εξοικειωθούν με το περιεχόμενο, να αναγνωρίσουν τα κυρίως θέματα και τα υπο-

θέματα που θα καλυφθούν, να συνειδητοποιήσουν τις απαιτήσεις του μαθησιακού έργου 

και να ενεργοποιήσουν τα υπάρχοντα γνωστικά τους σχήματα.  

 Στη συνέχεια, οι μαθητές θέτουν ανοιχτές, επεξεργαστικές ερωτήσεις στον 

εαυτό τους, με βάση την προκαταρκτική ανάγνωση, που θα απαντηθούν στην επόμενη 

φάση, προκειμένου να ορίσουν έναν σκοπό για τη μελέτη του υλικού. Ενθαρρύνονται να 

κάνουν χρήση των λέξεων: ποιος, τι, γιατί, πού, πότε κτλ., ενώ οι ερωτήσεις μπορούν να 

καταγραφούν ως παρακίνηση για κράτηση σημειώσεων. Η φάση αυτή κρατά τους μαθητές 

συγκεντρωμένους, ενεργοποιώντας τα κίνητρα και την περιέργειά τους για μάθηση.  

 Στην τρίτη φάση, οι μαθητές μελετούν το υλικό, ως ενεργοί αναγνώστες. Θα 

πρέπει, δηλαδή, να κατανοούν τι λέει ο συγγραφέας και ποιος ο στόχος του, 

προσπαθώντας να απαντήσουν στις ερωτήσεις που έθεσαν νωρίτερα, κρατώντας σύντομες 
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σημειώσεις. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στα σημαντικότερα σημεία και τις 

βασικότερες ιδέες του κειμένου, υπογραμμίζοντάς τα, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι 

οι μαθητές κατανοούν τι διαβάζουν σε μια ενότητα, πριν προχωρήσουν στην επόμενη.  

 Η επόμενη φάση είναι η φάση της αναστοχαστικής επεξεργασίας, όπου οι 

μαθητές περιστασιακά σταματούν και αναστοχάζονται τη σημασία αυτών που διάβασαν. 

Ο εκπαιδευτικός τους προκαλεί να σκεφτούν εφαρμογές και ερμηνείες των πληροφοριών, 

καθώς και να τις συνδέσουν με άλλες ήδη γνωστές πληροφορίες, αλλά και με 

δευτερεύοντα θέματα του κειμένου, να προσπαθήσουν να λύσουν αντιφάσεις εντός των 

παρουσιαζόμενων πληροφοριών και να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για επίλυση 

προβλημάτων ή απάντηση ερωτημάτων, που προτείνει το υπό μελέτη υλικό.  

 Ακολουθεί η φάση της αναδιήγησης/ανακατασκευής του υλικού, που αποτελεί 

το σημείο-κλειδί της πρακτικής, διότι συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της ύλης. Ο 

εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να θέσουν μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με το 

υλικό, χρησιμοποιώντας τις σημειώσεις τους, τις επικεφαλίδες και τις κεντρικές ιδέες ή τις 

υπογραμμισμένες προτάσεις και να προσπαθήσουν να απαντήσουν, αποδίδοντας το νόημά 

του. Οι αυτοερωτήσεις, ως μεταγνωστική δεξιότητα, επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο 

στην κατανόηση πληροφοριών ανώτερου επιπέδου και ελάχιστα αναφέρονται στην κατά 

λέξη ανάσυρση των πληροφοριών.  

 Στην τελευταία φάση της στρατηγικής, οι μαθητές καλούνται να 

ανακεφαλαιώσουν και να συνοψίσουν όσα έχουν διαβάσει, αξιολογώντας τι έμαθαν 

και τι όχι και ξαναδιαβάζοντας τμήματα, για τα οποία είναι αβέβαιοι. Καθώς συνεχίζεται 

η μελέτη, η ανακεφαλαίωση θα πρέπει να είναι αθροιστική. Η τελική αυτή φάση βοηθά 

στην αποθήκευση της νεοαποκτηθείσας γνώσης στη μακρόχρονη μνήμη.  
 
 

ΙΙ. Τύποι σκαλωσιάς  

Οι τύποι σκαλωσιάς, ως διδακτικές ενέργειες και μαθητικές δραστηριότητες, που 

εξάγονται από τις πρακτικές διδασκαλίας του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού βοηθούν 

τους μαθητές να αποθηκεύουν, να ανακαλούν και να εφαρμόζουν βασικές πληροφορίες, 

έννοιες και δεξιότητες αποτελεσματικά (Slavin, 2006) και στοχεύουν στην κωδικοποίηση 

πληροφοριών με ουσιαστικούς τρόπους με σκοπό την εννοιολογική κατανόηση (Moreno, 

2010), ώστε να βελτιώνουν τις σχολικές επιδόσεις τους και να διευρύνουν και να 

εμπλουτίζουν τη γνωστική δομή τους. Οι τύποι σκαλωσιάς αποτελούν στρατηγικές 

μάθησης και μελέτης για τη δημιουργία νέων διαδικασιών οργάνωσης και επεξεργασίας 

των πληροφοριών (Santrock, 2011), η διδασκαλία των οποίων μπορεί να επηρεάσει μια 

ποικιλία ακαδημαϊκών θεματικών περιοχών, αλλά και διάφορους τύπους μαθητών 
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(Pressley & Harris, 2009). Μπορούν να διαχωριστούν σε τρία είδη τύπων σκαλωσιάς: 

ενεργοποίησης προσοχής-αντίληψης και προεπισκόπησης, οργάνωσης και επεξεργασίας 

των πληροφοριών. 

 Οι τύποι σκαλωσιάς ενεργοποίησης της προσοχής, της αντίληψης και της 

προηγούμενης γνώσης (προκαταβολικός οργανωτής, κατάσταση προβληματισμού, 

διατύπωση και δοκιμή υποθέσεων/εικασιών/προβλέψεων) αφορούν κάθε δραστηριότητα 

που ξεκινά με τους μαθητές να εστιάζουν την προσοχή τους και να σκέπτονται το 

περιεχόμενο που θα συναντήσουν σε μια νέα μαθησιακή εμπειρία (Marzano, 2007), με τις 

προηγούμενες γνώσεις των μαθητών για το υπό διδασκαλία θέμα να ενεργοποιούνται και 

να χρησιμοποιούνται ως σημείο εκκίνησης για τη διδασκαλία (Brophy, 2004). Δίνουν, 

λοιπόν, έμφαση στη νοηματική μάθηση και λαμβάνουν υπόψη τις αντιλήψεις των μαθητών 

(Schunk, 2012). Έτσι, εάν οι απαραίτητες προϋπάρχουσες γνώσεις λείπουν ή 

αποτυγχάνουν να ενεργοποιηθούν, η κατανόηση, η μνήμη, η οργάνωση και αποθήκευση 

των πληροφοριών και οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων υποβαθμίζονται (Pressley, 

κ.ά., 1992∙ Vosniadou, 1996∙ Ormrod, 2011). 

 Οι τύποι σκαλωσιάς οργάνωσης (γραφικοί οργανωτές και εννοιολογικοί χάρτες, 

μνημονικές τεχνικές και βοηθήματα, υπογράμμιση βασικών σημείων) χρησιμοποιούνται για 

την οργάνωση των πληροφοριών σε κατηγορίες, ιεραρχίες και διαδοχικές δομές, ώστε να 

μπορούν να απεικονιστούν, να αναλυθούν, να κατανοηθούν και να κωδικοποιηθούν 

(Weinstein, Jung & Acee, 2010). Έτσι, όταν οι πληροφορίες αποθηκεύονται στη μνήμη με 

έναν οργανωμένο και με νόημα τρόπο, εμφανίζονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα 

(Ertmer & Newby, 1993), κυρίως όταν οι πληροφορίες που πρόκειται να κωδικοποιηθούν 

είναι πολύπλοκες και αλληλένδετες (Moreno, 2010), διότι το οργανωμένο υλικό είναι 

ευκολότερο να συνδεθεί με τα προϋπάρχοντα γνωστικά σχήματα (Anderson, 2015). 

 Οι τύποι σκαλωσιάς επεξεργασίας (περίληψη, χρήση παραδειγμάτων και μη, 

δημιουργία αναλογιών, εύρεση ομοιοτήτων και διαφορών, κράτηση σημειώσεων) βοηθούν 

στη δημιουργία γέφυρας και σημασιολογικής σύζευξης της παλιάς με τη νέα γνώση 

(Lefrançois, 2000∙ Weinstein, κ.ά., 2010), κάνοντας πιο εύκολη την κωδικοποίηση και 

αποθήκευση των πληροφοριών στη μακρόχρονη μνήμη και την ανάσυρση και μεταφορά 

της γνώσης (Anderson, 2015· Zhou & Brown, 2015). Οι μαθητές, μέσω αυτών των τύπων 

σκαλωσιάς, χρησιμοποιούν τις προηγούμενες γνώσεις τους για να επεκτείνουν μια ιδέα 

(Moreno, 2010) και τα υπάρχοντα γνωστικά τους σχήματα (Eggen & Kauchack, 2010). 

Αυτή η διευρυμένη και πιο προσιτή προηγούμενη γνώση επιτρέπει την αποτελεσματική 

ενοποίηση των πληροφοριών (Pressley, Wharton-McDonald, Rankin, El-Dinary, Brown, 

Afflerbach, Mistretta & Yokoi, 1997).  
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 Οι διδακτικοί τύποι σκαλωσιάς που προτείνονται για εφαρμογή στη σχολική πράξη 

από το μοντέλο διδασκαλίας του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού είναι:  
 

 Κατάσταση προβληματισμού και προσδιορισμός του προβλήματος  
 

Ο εκπαιδευτικός εισηγείται καταστάσεις προβληματισμού (ερωτήματα που ζητούν 

εξήγηση), προκειμένου να ενεργοποιηθεί η προσοχή και αντίληψη των μαθητών 

(Σαλβαράς, 2013α). Μπορεί να διατυπωθεί είτε με μορφή ερώτησης, ως πρόβλημα που 

ζητά επίλυση, παρέχοντας στους μαθητές τα απαραίτητα υλικά και ενθαρρύνοντας τους να 

διατυπώσουν και να δοκιμάσουν υποθέσεις (Schunk, 2012) είτε ως δήλωση του 

προβλήματος, η οποία περιγράφει το γεγονός και παρέχει πληροφορίες που μοιράζεται ο 

εκπαιδευτικός με τους μαθητές (Joyce, κ.ά., 2009), βοηθώντας τους έτσι να επικεντρωθούν 

στις βασικές ιδέες του μαθήματος (Morrison, κ.ά., 2013).  

 Για την παρακίνηση των μαθητών στη λύση του προβλήματος και την ανακάλυψη 

της γνώσης, ο εκπαιδευτικός οφείλει να δίνει στο πρόβλημα μορφή ανάλογη του 

πνευματικού επιπέδου των μαθητών και να τους προδιαθέτει ευνοϊκά προς τη νέα μάθηση, 

καλλιεργώντας την περιέργεια και την αμφιβολία μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις και 

νύξεις (Tριλιανός, 2004α). Πρέπει, δηλαδή, να είναι εννοιολογικά πλούσια, αινιγματικά, 

αναπτυξιακά κατάλληλα και σχετικά με τη ζωή των μαθητών (Arends & Kilcher, 2010). 

Για τα πολύ μικρά παιδιά είναι καλύτερα το περιεχόμενο του προβλήματος να παραμένει 

απλό (αίνιγμα, γρίφος, μαγικό κόλπο) (Joyce, κ.ά., 2009), ενώ για τα μεγαλύτερα παιδιά 

προτείνεται οτιδήποτε είναι μυστηριώδες, απρόσμενο ή άγνωστο, καινοτόμο, ασυνήθιστο, 

πολύπλοκο και αποτελεί γεγονός που έρχεται σε ασυμφωνία με τις προϋπάρχουσες 

αντιλήψεις των μαθητών ή προκαλεί αντίφαση και δυσαρμονία, κεντρίζοντας τη φυσική 

τους περιέργεια και προσελκύοντας την προσοχή τους (Κολιάδης, 2002∙ Ormrod, 2011). 

 Μπορεί, όμως, να προκύψει και αυθόρμητα, ως αποτέλεσμα προβληματισμού των 

μαθητών, η διερεύνηση του οποίου δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να αντιληφθούν ότι 

το μάθημα λειτουργεί ως χρήσιμη απάντηση σε μια ανάγκη και ότι η διαδικασία και οι 

δεξιότητες διερεύνησης είναι χρήσιμες στην επίλυση προβλημάτων, που συναντούν στον 

κόσμο (Jacobsen, κ.ά., 2011). 

 

 Διατύπωση και δοκιμή υποθέσεων/εικασιών/προβλέψεων ή επιλογή εκδοχών 
 

Ο τύπος σκαλωσιάς της διατύπωσης και δοκιμής υποθέσεων/εικασιών/προβλέψεων ή 

επιλογής εκδοχών συνεπάγεται την εφαρμογή της γνώσης (Marzano, κ.ά., 2001) και 

προϋποθέτει την εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες που απαιτούν πειραματισμό με 

τη νέα γνώση (Marzano, 2007). Πιθανοί τρόποι ανάπτυξης και δοκιμής μιας υπόθεσης, 

από τους οποίους επωφελούνται οι μαθητές, είναι η εμπλοκή τους σε ανοιχτά-παραγωγικά 
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προβλήματα αναζήτησης ενός κανόνα για το γιατί ορισμένα αντικείμενα εμπίπτουν σε μια 

έννοια και άλλα όχι (Santrock, 2011) ή αναζήτησης απάντησης σε ερωτήσεις ή λύσης σε 

ένα πρόβλημα (Jacobsen, κ.ά., 2011), ενώ ή επιλογή εκδοχών αφορά σε δραστηριότητες 

λήψης αποφάσεων, που απαιτούν από τους μαθητές να επιλέξουν ανάμεσα σε εξίσου 

ελκυστικές εναλλακτικές λύσεις (Marzano, 2007). Συνήθως εφαρμόζεται σε κλειστά 

προβλήματα, όπου οι μαθητές δεν κατέχουν τις απαιτούμενες επεξηγηματικές γενικεύσεις 

και καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα σύνολο εναλλακτικών εκδοχών, όπου οι 

περισσότερες είναι σωστές, μια είναι λανθασμένη, μια απαιτεί τροποποίηση ή 

συμπλήρωση και δύο βρίσκονται σε αντίφαση (Σαλβαράς, 2013γ). 

 Οι μαθητές δοκιμάζουν αυτές τις υποθέσεις/επιλογές ενάντια σε πραγματικές 

περιπτώσεις, μέχρις ότου διαπιστωθεί ότι κάποια επιβιώνει από τις δοκιμές (Bredo, 1997). 

Η παραγωγή και η δοκιμή της υπόθεσης ή της επιλεγμένης εκδοχής μπορεί να 

προσεγγιστεί είτε με επαγωγικό είτε με απαγωγικό τρόπο. Οι επαγωγικές μέθοδοι 

διδασκαλίας απαιτούν απ’ τους μαθητές να ανακαλύψουν πρώτα τις αρχές από τις οποίες 

δημιουργούνται οι υποθέσεις, ενώ μια απαγωγική προσέγγιση, επιβάλλει πρώτα την 

παρουσίαση από τον εκπαιδευτικό κάποιων γενικών αρχών και στη συνέχεια την 

παρώθηση των μαθητών να δημιουργήσουν και να δοκιμάσουν υποθέσεις με βάση τις 

αρχές που έχουν διδαχθεί (Marzano, κ.ά., 2001). Σε κάθε περίπτωση, ο εκπαιδευτικός 

πρέπει να ζητά από τους μαθητές να εξηγήσουν με σαφήνεια τις υποθέσεις και τα 

συμπεράσματά τους και να τα υποστηρίζουν, παρέχοντας λογικά επιχειρήματα, διότη η 

διαδικασία εξήγησης της σκέψης τους, βοηθά τους μαθητές να εμβαθύνουν στην 

κατανόηση των αρχών που εφαρμόζουν (Marzano & Brown, 2009).  
 

 Χρήση προκαταβολικού οργανωτή  

Πρόκειται για έναν τύπο σκαλωσιάς, που εφαρμόζεται στην αρχή του μαθήματος και 

στοχεύει στην παροχή του απαραίτητου εννοιολογικού πλαισίου για τη διευκρίνιση του 

περιεχομένου της διδασκαλίας (Morrison, κ.ά., 2013), ενός οργανωτικού σχήματος της 

παρουσίασης της νέας ύλης (Τριλιανός, 2004β) κι ενός περιγράμματος, εντός του οποίου 

οι μαθητές μπορούν να ενσωματώσουν νέες γνώσεις (Μayer, 1979· Cognitivism, 2016). 

Αυτός ο τύπος σκαλωσιάς αποτελεί μια δήλωση των στοιχείων που θα πρέπει να 

κατακτήσει ο μαθητής σχετικά με το υπό διδασκαλία θέμα (Orlich, κ.ά., 2010), 

παρέχοντας μια διανοητική σκαλωσιά (Wormeli, 2005), πάνω στην οποία μπορεί να 

βασιστεί το μάθημα, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να δομήσουν και 

κατανοήσουν σαφέστερα, να διατηρήσουν και να ανακαλέσουν ευκολότερα τις 

παρουσιαζόμενες πληροφορίες (Ausubel, 1960· Johnson, 1980∙ Slate & Charlesworth, 

1989· Sternberg & Williams, 2009∙ Moreno, 2010), ενεργοποιώντας προηγούμενες 
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γνώσεις τους σχετικά με αυτές τις πληροφορίες, που μπορούν να τους βοηθήσουν να 

ενσωματώσουν τις νέες (Ausubel, 1960· Slavin, 2006· Marzano, 2007).  

 Αυτός ο «διανοητικός χάρτης πορείας» λετουργεί ως γέφυρα ανάμεσα σε αυτά που 

ο μαθητής γνωρίζει ήδη και στη γνώση που απαιτείται για την αποτελεσματικότερη 

εκτέλεση του έργου (Ausubel, 1978· Togo, 2002), βοηθώντας στην κατανόηση της 

διαδοχής ή της συνέχειας στην ανάπτυξη του περιεχομένου και των συνδέσεών του με την 

προηγούμενη μάθηση (Marzano & Brown, 2009), αποτελώντας ένα κίνητρο για μάθηση 

και προσφέροντας τη δυνατότητα αποφυγής δυσάρεστων εκπλήξεων και καθορισμού 

ρεαλιστικών στόχων (Walberg & Paik, 2000). Διευκολύνει, επίσης, την προσήλωση των 

μαθητών στους στόχους, στις βασικές ιδέες και στην αποτελεσματική οργάνωση των 

σκέψεών τους (Brophy, 2002α). Βοηθώντας, λοιπόν, τους μαθητές να σκέφτονται για τις 

νέες γνώσεις πριν τις βιώσουν, αυτός ο τύπος σκαλωσιάς βοηθά πολύ προς την 

κατεύθυνση της βελτίωσης των μαθησιακών επιτευγμάτων (Mayer, 1979·Marzano, κ.ά., 

2001).   

 Επειδή θεωρείται ότι οι γνωστικές δομές των μαθητών είναι ιεραρχικά 

οργανωμένες, έτσι ώστε οι γενικές έννοιες να συμπεριλαμβάνουν τις υφιστάμενες, ο 

προκαταβολικός οργανωτής θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σε υψηλά επίπεδα 

ιεραρχίας, αναγνωρίζοντας τις ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ των εννοιών και δημιουργώντας 

ξεκάθαρες αιτιακές σχέσεις. Ακόμη, επειδή είναι σημαντικό για τους μαθητές να 

κατανοήσουν τόσο τον προκαταβολικό οργανωτή όσο και τον σκοπό για τον οποίο 

δημιουργήθηκε, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ο προκαταβολικός οργανωτής 

παρουσιάζει ιδέες, που συνδέονται με τις υπάρχουσες έννοιες στη γνωστική δομή των 

μαθητών, αλλά και με την έννοια και την προτεινόμενη δομή των επακόλουθων 

πληροφοριών που πρέπει να διδαχθούν (Novak, 1993· Ausubel, 2000· Togo, 2002· 

Morrison, κ.ά., 2013). Θα πρέπει, επίσης, να χρησιμοποιεί έννοιες, όρους και προτάσεις 

που γνωρίζουν ήδη οι μαθητές καθώς και κατάλληλα παραδείγματα και αναλογίες 

(Κολιάδης, 2007∙ Joyce, κ.ά., 2009) και να συνοδεύεται από οπτικά βοηθήματα (Arends & 

Kilcher, 2010).  

 Ένας προκαταβολικός οργανωτής μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, είτε 

γραφική/παραστατική είτε λεκτική (Ormrod, 2011). Μπορεί η μορφή του να είναι τόσο 

απλή όσο ένα σχεδιάγραμμα ή μια επικεφαλίδα (Sternberg & Williams, 2009), να έχει 

μορφή γενικής περίληψης του υπό διδασκαλία περιεχομένου ή σημειώσεων με τα βασικά 

σημεία του μαθήματος (Marzano & Brown, 2009· Cognitivism, 2016) ή τη μορφή απλών 

αριθμημένων προτάσεων, στη συνηθέστερη μορφή του (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011).  
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 Οι προκαταβολικοί οργανωτές, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, χωρίζονται σε δύο 

είδη: τους εκθετικούς/ερμηνευτικούς και τους συγκριτικούς οργανωτές. Οι 

εκθετικοί/ερμηνευτικοί οργανωτές είναι ιδαίτερα χρήσιμοι, επειδή παρέχουν μια σκαλωσιά 

ιδεών για άγνωστο υλικό (Ausubel, 1978·2000· Joyce, κ.ά., 2009). Παρέχουν στους 

μαθητές νέα γνώση, περιλαμβάνοντας ορισμούς και γενικεύσεις ιδεών (Schunk, 2012), 

που θα τους προσανατολίσει στο επερχόμενο μάθημα (Santrock, 2011), μέσω μιας γενικής 

επισκόπησης του υλικού, περιγράφοντας τα γενικά θέματα που θα παρουσιαστούν και τη 

μεταξύ τους σχέση (Ormrod, 2011). Οι συγκριτικοί οργανωτές εισάγουν το νέο υλικό 

συνδέοντάς το με αυτό που ήδη γνωρίζουν οι μαθητές (Santrock, 2011), ενεργοποιώντας 

την προηγούμενη γνώση των μαθητών και συνδέοντας δίκτυα στη μακρόχρονη μνήμη. 

Μπορούν να περιλαμβάνουν και αναλογίες με το ήδη γνωστό υλικό (Schunk, 2012), 

προκειμένου να καταφέρουν να διακρίνουν οι μαθητές τις παλιές από τις καινούριες 

έννοιες, για να αποτραπεί η σύγχυση που οφείλεται στην ομοιότητά τους (Ausubel, 1978· 

2000). Με το να δείχνει ο εκπαιδευτικός τις σχέσεις μεταξύ της προγενέστερης και της 

νέας μάθησης, επιτυγχάνει τη διερεύνηση του βάθους και του πλάτους της, διότι έτσι οι 

μαθητές μπορούν να συνθέτουν το παλιό με το καινούριο, κάτι το οποίο τους βοηθά να 

καταλαβαίνουν και να θυμούνται καλύτερα (Walberg & Paik, 2000).   

 «προσαρμοσμένη αφήγηση» από τον εκπαιδευτικό  
 
 

Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο τύπο σκαλωσιάς μάθησης, ο εκπαιδευτικός εισηγείται, 

περιγράφει, διηγείται ή επιδεικνύει και οι μαθητές ακροώνται. Τα λόγια του εκπαιδευτικού 

διακρίνονται από μια «περισσότητα» για να μην αφήσει τίποτα αδιευκρίνιστο (Σαλβαράς, 

2000). Παρόλο που αυτός ο τύπος σκαλωσιάς ξεκινά απ’ το αξίωμα ότι «αρκεί να διδάξεις 

και ο μαθητής θα μάθει», αποτελεί δηλαδή μια τακτική μετάδοσης της γνώσης, είναι 

ανάγκη οι μαθητές να εκπαιδευτούν να γίνουν καλοί ακροατές και πλέον έχει 

εκσυγχρονιστεί και προσφέρει αξιοσημείωτο κέρδος χρόνου, υποβοηθώντας την 

πλειοψηφία των μαθητών να μάθει γρήγορα έναν κρίσιμο όγκο ποληροφοριών (Minder, 

2007∙ Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009).  

 Ο εκπαιδευτικός οργανώνει την παρουσίασή του και αναπτύσσει τις έννοιες μέσω 

ξεκάθαρων παρουσιάσεων, επιδείξεων, με τη χρήση παραδειγμάτων και με τη βοήθεια 

ρητορικών ερωτήσεων, χαρτών, διαφανειών και την κωδικοποίηση του περιεχομένου 

(αισθητηριακή, τοπογραφική, λεκτική, αναθύμησης, απεικονιστική, σχηματική, 

συμβολική) και της ανατροφοδότησης των μαθητών (Good & Grouws, 1979∙ Rosenshine, 

1995∙ Brophy, 1986∙ Westwood, 1996).  

 Η παρουσίαση γνώσεων από τον εκπαιδευτικό μπορεί να κρατήσει μια σημαντική 

θέση σε μια σύγχρονη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης, αλλά υπό ειδικές συνθήκες και 
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συγκυρίες: Στην έναρξη της παρουσίασης, πρέπει να δίνονται οι προαπαιτούμενες 

πληροφορίες στους μαθητές και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης να γίνεται συχνή 

αναφορά σε αυτά που γνωρίζουν ήδη οι μαθητές για το θέμα. Επίσης, ο εκπαιδευτικός 

πρέπει να δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα κατάσταση-πρόβλημα προς επίλυση, ακόμα και 

αν είναι εκείνος που θα δώσει τη λύση, να προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών με χρήση 

πολλών παραδειγμάτων, μεταφορών, ιστοριών που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο, 

ανέκδοτων, παράδοξων και εντυπωσιακών γεγονότων. Θα πρέπει, επίσης, η παρουσίασή 

του να έχει ρυθμό, να χρησιμοποιεί χειρονομίες και άλλες προφορικές επικοινωνιακές 

δεξιότητες για να υποστηρίξει την εκμάθηση, διότι ο μονόλογος του εκπαιδευτικού, μέσω 

της γλώσσας, του τόνου της φωνής του, της μιμικής και των χειρονομιών του, μπορεί να 

μετατρέψει τη διδασκαλία σε «παραστατική τέχνη» (Brophy, 2002· Ματσαγγούρας, 2003∙ 

Minder, 2007· Sternberg & Williams, 2009∙ Ζαβλανός, 2017).  

 Βασικά χαρακτηριστικά, λοιπόν, μιας επιτυχημένης παρουσίασης είναι ο 

ενθουσιασμός, η οργάνωση και το ενδιαφέρον, με στόχο τη μεγιστοποίηση της σαφήνειας 

και της συνοχής (Walberg & Paik, 2000). Δεν πρέπει, όμως, να ξεπερνά τα 10-12 λεπτά, 

διότι εύκολα κουράζεται η μαθητική προσοχή (Ματσαγγούρας, 2003) και διότι αν 

καταλάβει μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, δεν θα υπάρχουν χρονικά περιθώρια για 

δραστηριότητες εκμάθησης, διατήρησης, διάκρισης και γενίκευσης.  
 

 Γραφικοί οργανωτές και χαρτογράφηση εννοιών 

Οι πληροφορίες μετατρέπονται σε γνώσεις στη μακρόχρονη μνήμη με τη μορφή κόμβων, 

σε διαφορετικά δίκτυα. Αναγνωρίζοντας τη σημασία αυτών των δικτύων, ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να χρησιμοποιήσει τον τύπο σκαλωσιάς των γραφικών οργανωτών για τη 

χαρτογράφηση των εννοιών, υποδεικνύοντας τις σημαντικές έννοιες σε ένα μάθημα, αλλά 

και να  ενθαρρύνει τους μαθητές να αναπτύξουν τους δικούς τους χάρτες εννοιών 

(Cognitivism, 2016). Οι εκπαιδευτικοί, που χρησιμοποιούν τη γραφική απεικόνιση των 

εννοιών στη διδασκαλία τους, αξιοποιούν την επεξεργασία οπτικών πληροφοριών και τη 

συστηματική οργάνωση και σύνδεση των στοιχείων του υλικού (Schunk, 2012), 

καταφέρνοντας έτσι να απεικονίσουν και να εξηγήσουν τις σκέψεις τους, οργανώνοντας 

μεγάλες ποσότητες πληροφοριών, ενώ ταυτόχρονα επιταχύνουν και εστιάζουν τη μάθηση 

των μαθητών (Orlich, κ.ά., 2010).  

 Οι γραφικοί οργανωτές είναι πολύ χρήσιμοι για τη διδασκαλία περιεχομένου με μια 

καλά οργανωμένη δομή, που μπορεί να είναι υπερβολικά περίπλοκη ή όχι άμεσα εμφανής 

στους μαθητές (Moreno, 2010), διότι συνδυάζουν τον γλωσσικό τρόπο αναπαράστασης 

του περιεχομένου, χρησιμοποιώντας λέξεις και φράσεις και τον μη-γλωσσικό, 

χρησιμοποιώντας σύμβολα και βέλη που αντιπροσωπεύουν σχέσεις (Marzano, κ.ά., 2001). 
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Μετατρέπουν, δηλαδή, τις λεκτικές πληροφορίες σε δομημένη οπτική απεικόνιση, που 

δείχνει με μια ματιά τα κρίσμα χαρακτηριστικά μιας ιδέας ή έννοιας και την οργάνωση 

των βασικών μερών του συνόλου και των σχέσεών τους (Arends & Kilcher, 2010∙ 

Santrock, 2011). Καθώς αυξάνεται η κατανόηση των μαθητών, ο γραφικός οργανωτής 

μπορεί να τροποποιηθεί και να επεκταθεί, ενέργεια που αποτελεί μορφή επεξεργασίας 

(Eggen & Kauckack, 2010). 

 Οι μορφές τους είναι τόσο προσαρμόσιμες και χρήσιμες σε όλα τα στάδια της 

μάθησης και για διάφορους σκοπούς (Wormeli, 2005). Οι πιο συχνοί γραφικοί οργανωτές 

έχουν έξι κοινά πρότυπα/μοτίβα, στα οποία μπορούν να οργανωθούν οι περισσότερες 

πληροφορίες: περιγραφικά μοτίβα, μοτίβα χρονικής ακολουθίας, μοτίβα αιτίας-

αποτελέσματος, επεισοδίων, γενίκευσης/αρχής και εννοιολογικά μοτίβα (Marzano, κ.ά., 

2001). Αρκετά χαρακτηριστικά γνωρίσματα απαντώνται συνήθως σε αυτές τις γραφικές 

παραστάσεις: η ιεραρχία, οι διακλαδώσεις, οι κόμβοι (έννοιες, κατασκευές) και οι 

διασυνδέσεις με τιτλοφόρηση (Mintzes, κ.ά., 1997). Ο τύπος του γραφικού οργανωτή που 

θα χρησιμοποιηθεί κάθε φορά, πρέπει να είναι αυτός που απεικονίζει καλύτερα τις σχέσεις 

μεταξύ των εννοιών. Οι ιεραρχίες συχνά λειτουργούν καλύτερα στα μαθηματικά και την 

επιστήμη, ενώ σε άλλους τομείς, όπως οι κοινωνικές επιστήμες, ένα δίκτυο σχέσεων 

μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό (Eggen & Kauchack, 2010). Παραδείγματα γραφικών 

οργανωτών αποτελούν οι εννοιολογικοί χάρτες, οι γνωστικοί χάρτες, οι χάρτες κριτικής 

σκέψης, τα ιστορικά χρονολογικά διαγράμματα, τα διαγράμματα ροής, τα ραβδογράμματα, 

τα διαγράμματα πίτας, τα δίκτυα, οι πίνακες, τα διαγράμματα σε μορφή δέντρου, τα 

διαγράμματα Venn, τα κυκλικά διαγράμματα, το μοντέλο Frayer (ουσιώδη και μη ουσιώδη 

χαρακτηριστικά, παραδείγματα και μη παραδείγματα), τα σχεδιαγράμματα, οι μήτρες 

ανάλυσης. 

 Αυτός ο τύπος σκαλωσιάς παρέχει τη δυνατότητα μιας συνεκτικής και ολιστικής 

παρουσίασης του περιεχομένου στους μαθητές, που έχει νόημα για τους ίδιους (Wormeli, 

2005)  και που διευκολύνει τη βαθιά επεξεργασία, ενεργοποιώντας την προϋπάρχουσα 

γνώση και βοηθώντας να γίνουν οι ιδέες πιο συγκεκριμένες για τους μαθητές (Arends & 

Kilcher, 2010). Η χαρτογράφηση των εννοιών και των αιτιωδών σχέσεων, των συνδέσεων, 

της σύγκρισης/αντίθεσης με την παροχή παραδειγμάτων, βελτιώνει την ανάκληση των 

πληροφοριών (Woolfolk, 2007), διότι βοηθά στην κωδικοποίηση των πληροφοριών στη 

μακρόχρονη μνήμη τόσο οπτικά όσο και προφορικά (Ormrod, 2011). Επιπλέον, η χρήση 

ενός ευρέος φάσματος γραφικών οργανωτών βελτιώνει τις δεξιότητες κριτικής 

συλλογιστικής των μαθητών (Marzano & Brown, 2009) και την αφαιρετική τους σκέψη, 
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ενώ εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια στην τακτοποίηση των διάφορων πληροφοριών 

(Κολιάδης, 2002).  

 Όμως, οι μαθητές είναι πιο πιθανό να επωφεληθούν από την προσωπική 

κατασκευή παρά από την παροχή έτοιμων γραφικών οργανωτών από τον εκπαιδευτικό 

(Santrock, 2011), διότι έτσι βοηθιούνται να οργανώσουν αυτά που μαθαίνουν, 

προωθώντας τη νοηματική μάθηση, αφού αναγκάζονται να εστιάσουν στο πώς οι έννοιες 

σχετίζονται μεταξύ τους, αλλά και με όσα γνωρίζουν ήδη (Ormrod, 2011). Αποτελούν, 

έτσι, βοήθημα για τους μαθητές στη σκέψη, την οργάνωση, τη συγγραφή και τη μελέτη 

(Mintzes, κ.ά., 1997), αλλά και μεταγνωστικά εργαλεία, που βοηθούν τους μαθητές να 

κατασκευάζουν και να αναπαριστούν τις γνωστικές δομές τους, από τις οποίες ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να συμπεράνει πολλά για την ακρίβεια και τον βαθμό της 

εννοιολογικής τους κατανόησης (Marzano & Brown, 2009). Η κατασκευή γραφικών 

οργανωτών από τους μαθητές, ως τελική αξιολόγηση της κατανόησης και του τρόπου 

οργάνωσης της γνώσης, αξιολογείται με κριτήρια τον αριθμό των εννοιών, την επιλογή ή 

μη κρίσιμων εννοιών, την ακρίβεια των συνδέσεων μεταξύ των εννοιών και τη συνολική 

πολυπλοκότητα της κατανόησης που απεικονίζεται στη γραφική αναπαράσταση (Kay & 

Kibble, 2016). 
 

 Μνημονικές τεχνικές και βοηθήματα  

Οι μνημονικές τεχνικές αποτελούν μια ειδική κατηγορία στρατηγικών μάθησης. Είναι 

τεχνητά επινοήματα, που λειτουργούν ως νοητικά στηρίγματα, με σκοπό να βοηθήσουν τη 

μνήμη των μαθητών, χρησιμοποιώντας τρόπους κωδικοποίησης και επινοώντας ενώσεις 

που δεν υπάρχουν φυσικά (Slavin, 2006∙ Sternberg & Williams, 2009∙ Arends & Kilcher, 

2010), ενώ τα μνημονικά βοηθήματα είναι εξωτερικά εργαλεία, που παρέχει ο 

εκπαιδευτικός για υποστήριξη της μνήμης των μαθητών (Gathercole & Alloway, 2007). 

Αυτός ο τύπος σκαλωσιάς, λοιπόν, χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση απλών 

πληροφοριών με ουσιαστικούς τρόπους (Moreno, 2010) με σκοπό τόσο τη βελτίωση της 

ικανότητας των μαθητών για απομνημόνευση του παρουσιαζόμενου υλικού για τη 

μετέπειτα ανάκλησή του (Gredler, 2009· Eggen & Kauckack, 2010), αυξάνοντας τη 

μαθησιακή αποτελεσματικότητα, εξοικονομώντας χρόνο και οδηγώντας σε μεγαλύτερο 

απόθεμα πληροφοριών, όσο και την προαγωγή της ατομικής μελέτης των πληροφοριών 

και την επίγνωση του τρόπου με τον οποίο μαθαίνουμε και βελτιώνουμε τη μάθησή μας 

(Joyce, κ.ά., 2009). 

 Τα συστατικά στοιχεία των βασικότερων μνημονικών τεχνικών είναι οι λεκτικοι 

κώδικες και οι νοητικές εικόνες και κάθε τύπος επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο την 

επεξεργασία και την ανάσυρση των πληροφοριών, ενώ η αποτελεσματικότητά τους 
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ποικίλλει ανάλογα με το προς μάθηση έργο. Οι μνημονικές τεχνικές που στηρίζονται 

στους λεκτικούς κώδικες (ακρωνύμια, λέξεις-κρεμάστρες, μνημονική τεχνική της 

αλυσίδας, ρίμα/ομοιοκαταληξία, ακροστιχίδα, μέθοδος λεκτικής διαμεσολάβησης, 

εννοιολογική κατηγοριοποίηση) (Wormeli, 2005∙ Slavin, 2006∙ Woolfolk, 2007∙ Sternberg 

& Williams, 2009∙ Eggen & Kauchack, 2010∙ Ormrod, 2011) παρέχουν εύκολα 

υπενθυμιστικά στοιχεία ανάκτησης των πληροφοριών και αποτελούν ταυτόχρονα μια 

μορφή οργάνωσης και επεξεργασίας του υλικού (Lefrançois, 2000).  

 Οι μνημονικές τεχνικές που βασίζονται σε νοητικές εικόνες (λέξεις-κλειδιά, 

μέθοδος loci, μέθοδος σύνδεσης, σύνδεση αριθμών με λέξεις (pegword), αστείες 

συσχετίσεις, μνημονοτεχνική Yodai) (Slavin, 2006∙ Sternberg & Williams, 2009∙ Ormrod, 

2011) προτείνουν συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους οι νοητικές εικόνες μπορούν 

να συνδεθούν οπτικά με άλλες εικόνες, που είναι εύκολο να θυμηθούν οι μαθητές 

(Lefrançois, 2000). Οι νοητικές εικόνες μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικές στην 

απεικόνιση περίπλοκων πληροφοριών, ειδικά όταν υπάρχουν πολλαπλές οπτικές και 

χωρικές σχέσεις (Moreno, 2010).  

 Αντίστοιχα, τα εξωτερικά μνημονικά βοηθήματα, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο 

εκπαιδευτικός, περιλαμβάνουν διαγράμματα και αφίσες, χρήσιμους κανόνες ορθογραφίας, 

εξατομικευμένα λεξικά, εκτυπωμένες σημειώσεις, μετρητές, αριθμητικές γραμμές, 

πλέγματα πολλαπλασιασμού, αριθμομηχανές, κάρτες μνήμης, συσκευές εγγραφής ήχου, 

λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών (Gathercole & Alloway, 2007∙ Gathercole, 2008). 

 Αυτός ο τύπος σκαλωσιάς, παρόλο που σχετίζεται συνήθως με τη στείρα 

απομνημόνευση (Santrock, 2011), απαιτεί μεγαλύτερη νοητική δραστηριότητα, αφού οι 

επιπλέον συνειρμοί που απαιτεί, παρέχουν ένα πλουσιότερο νοητικό πλαίσιο (Joyce, κ.ά., 

2009). Είναι χρήσιμος και αποτελεσματικός τύπος σκαλωσιάς, διότι βοηθά στην 

οργάνωση των νέων πληροφοριών που φτάνουν στη μνήμη εργασίας σε πρότυπα, που 

ταιριάζουν με τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών (Arends & Kilcher, 2010∙ Ormrod, 

2011), επιβάλλει δομές που επιτρέπουν στους μαθητές να οργανώσουν άσχετα, ασύνδετα 

κομμάτια πληροφοριών (Slate & Charlesworth, 1989) και προσφέρει τρόπους ανάκτησης, 

μειώνοντας το γνωστικό φορτίο των μαθητών και τις απαιτήσεις επεξεργασίας (Gathercole 

& Alloway, 2007).   

 Όταν χρησιμοποιείται καταλλήλως, εμπλέκει διαδικασίες σκέψης υψηλότερου 

επιπέδου, γι’ αυτό είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να εισάγει τις μνημονικές τεχνικές και 

τα βοηθήματα μόνο αφού οι μαθητές έχουν επεξεργαστεί λεπτομερώς τις πληροφορίες και 

έχουν καλή, αν και ατελή κατανόηση του περιεχομένου, διότι ως τύπος σκαλωσιάς πρέπει 

να βοηθά όχι μόνο στην ανάκληση των πληροφοριών, αλλά και στην κατανόησή τους 
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(Marzano, 2007). Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να βοηθήσει τους μαθητές να 

καθορίσουν ποια τεχνική δουλεύει καλύτερα για τον καθένα και για ποιο έργο 

απομνημόνευσης κάθε φορά (Schunk, 2012), ενώ θα πρέπει να ενθαρρύνει τους μαθητές 

να αναπτύξουν τις δικές τους μνημονικές τεχνικές και στρατηγικές απομνημόνευσης, 

κυρίως όταν το προς μάθηση υλικό είναι εύκολο, βοηθώντας τους έτσι να αποκτήσουν 

μεταμνημονικές δεξιότητες (Kολιάδης, 2002∙ Sternberg & Williams, 2009). 
 

 Υπογράμμιση βασικών σημείων  
 

Το διδακτικό μοντέλο του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού αναγνωρίζει τη σημασία των 

αισθήσεων στην απόκτηση της γνώσης, γι’ αυτό ο εκπαιδευτικός πρέπει να εφαρμόζει 

τύπους σκαλωσιάς που επιτρέπουν στους μαθητές να αντιλαμβάνονται και να 

παρακολουθούν τις πληροφορίες, έτσι ώστε η μεταφορά της γνώσης να είναι 

αποτελεσματική (Cognitivism, 2016). Έτσι, για πιο σύνθετες μορφές μάθησης, όπως η 

πρόσκτηση της γνώσης μέσα από τα βιβλία, η υπογράμμιση των βασικών σημείων είναι 

αποτελεσματικός τύπος σκαλωσιάς, που βοηθά τον μαθητή να συγκεντρωθεί στο 

μαθησιακό υλικό, εστιάζοντας στις κύριες ιδέες και τα παραδείγματα, συνδέοντας τις νέες 

πληροφορίες με προηγούμενες γνώσεις και οργανώνοντάς τις με τρόπο που θα τον 

βοηθήσει να τις θυμάται (Joyce, κ.ά., 2009∙ Sternberg & Williams, 2009∙ Arends & 

Kilcher, 2010). 

 Αυτός ο τύπος σκαλωσιάς προϋποθέτει ανώτερο επίπεδο επεξεργασίας, διότι 

προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά, θα πρέπει οι μαθητές να είναι σε θέση να 

εντοπίζουν τις κεντρικές ιδέες του προς μάθηση υλικού και να κατανοούν την οργάνωσή 

του, αλλά και τις συνδέσεις και τις σχέσεις ανάμεσα στις ιδέες (Κολιάδης, 2002∙ Woolfolk, 

2007). Όμως, οι περισσότεροι μαθητές αποτυγχάνουν να αποφασίσουν ποιο υλικό είναι 

πιο κρίσιμο, με αποτέλεσμα να υπογραμμίζουν πάρα πολλά (Slavin, 2006). Έτσι, ο 

εκπαιδευτικός, στην αρχή τουλάχιστον της εφαρμογής αυτού του τύπου σκαλωσιάς, θα 

πρέπει να υποδεικνύει τις σημαντικές πληροφορίες κατά την εξηγητική διδασκαλία ή να 

παρέχει καθοδήγηση στους μαθητές, προκειμένου να καθορίσουν ποια είναι τα πιο 

σημαντικά σημεία προς μάθηση (Ormrod, 2011).  
 

 Εύρεση ομοιοτήτων και διαφορών  
 

Μέσω αυτού του τύπου σκαλωσιάς, οι μαθητές δημιουργούν ένα πιο συνεκτικό και 

ολοκληρωμένο πλαίσιο γνώσης (Mintzes, κ.ά., 1997). Η εφαρμογή της εύρεσης 

ομοιοτήτων και διαφορών, παρέχει νοηματική μάθηση, βοηθώντας τους μαθητές να 

κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ των στοιχείων του περιεχομένου που διδάσκονται 

(Orlich, κ.ά., 2010), οδηγώντας σε αναστοχασμό, ανάλυση και σύγκριση (Brooks & 
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Brooks, 1993). Καθώς οι μαθητές αναγνωρίζουν ομοιότητες και διαφορές, κινούνται προς 

την εδραίωση ενός μοτίβου, το οποίο τελικά έχει ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό των 

χαρακτηριστικών μιας έννοιας ή μια γενίκευση (Jacobsen, κ.ά., 2011), η οποία 

δοκιμάζεται, εφαρμόζοντάς τη σε νέες εμπειρίες (Schunk, 2012). Μάλιστα, η εύρεση 

ομοιοτήτων διευκολύνει τη θετική μεταβίβαση της γνώσης, ενώ ο εντοπισμός των 

διαφορών ελαχιστοποιεί την αρνητική μεταβίβαση (Κολιάδης, 2002).  

 Ως τύπος σκαλωσιάς εφαρμόζεται συνήθως σε στενά συνδεδεμένες έννοιες, που 

μπορούν εύκολα να μπερδέψουν οι μαθητές (Eggen & Kauchack, 2010), ενώ μπορεί να 

εφαρμοστεί είτε κατευθυνόμενη από τον εκπαιδευτικό είτε κατευθυνόμενη από τους 

μαθητές. Εάν ο εκπαιδευτικός, επιθυμεί οι μαθητές να αποκτήσουν μια γενική συνείδηση 

των ίδιων ομοιότητων και διαφορών, περιορίζοντας το είδος των συμπερασμάτων στα 

οποία θα φτάσουν οι μαθητές, τότε παρουσιάζει ο ίδιος τις ομοιότητες και τις διαφορές 

μεταξύ των υπό μελέτη θεμάτων, συνοδεύοντάς την από μια μεγάλη και πλούσια 

συζήτηση και έρευνα από την πλευρά των μαθητών (Marzano, κ.ά., 2001). Οι μαθητές 

καθοδηγούνται στην κατανόηση του πώς σχετίζονται οι κυριότερες έννοιες και τα 

υποκείμενα γεγονότα, του ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές των συνιστωσών της 

ιεραρχίας της γνώσης και του πώς να συμβιβάσουν τις ασυνέπειες μεταξύ των ιδεών που 

παρουσιάζονται (Orlich, κ.ά., 2010). Αν, πάλι, ο στόχος του εκπαιδευτικού είναι να 

τονώσει την απόκλιση στη σκέψη των μαθητών, τότε ζητά από τους ίδιους να 

προσδιορίσουν μόνοι τους τις ομοιότητες και τις διαφορές, ενισχύοντας την κατανόηση 

και τη δυνατότητα χρήσης των γνώσεών τους (Marzano, κ.ά., 2001). 

 Για την καταγραφή των ομοιοτήτων και των διαφορών μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν δύο τύποι γραφικών οργανωτών, το διάγραμμα Venn και ο πίνακας 

σύγκρισης, ενώ τέσσερις μορφές αυτού του τύπου σκαλωσιάς είναι εξαιρετικά 

αποτελεσματικές: η σύγκριση πραγμάτων, προσώπων, ιδεών, η κατηγοριοποίηση όμοιων 

πραγμάτων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, η δημιουργία μεταφορών και  η 

δημιουργία αναλογιών (Marzano & Brown, 2009).  
 

 Δημιουργία αναλογιών  
 

Οι αναλογίες, ως τύπος σκαλωσιάς, αποτελούν περιγραφές σχέσεων μεταξύ δύο 

διαφορετικών πραγμάτων ή καταστάσεων, που είναι παρόμοιες σε μερικά, αλλά όχι σε όλα 

τα σημεία (Eggen & Kauchack, 2010). Πρόκειται για μια διαδικασία προσδιορισμού των 

σχέσεων μεταξύ των σχέσεων, αποτελώντας την πιο περίπλοκη μορφή προσδιορισμού 

ομοιοτήτων και διαφορών (Marzano, κ.ά, 2001). Η δημιουργία αναλογίας περιλαμβάνει 

την αναγνώριση και τη μεταφορά μιας επεξηγηματικής δομής από ένα γνωστό σύστημα 
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(πηγή) σε ένα νέο και σχετικά άγνωστο σύστημα (ο στόχος). Αυτή η μεταφορά της γνώσης 

επιτυγχάνεται με διαδικασίες που συνίστανται στην εύρεση αντιστοιχιών μεταξύ των δύο 

συστημάτων (Vosniadou, 1988). 

 Αυτός ο τύπος σκαλωσιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την 

κατανόηση των νέων εννοιών από τους μαθητές (Santrock, 2011), αλλά και ως στρατηγική 

για την επίλυση προβλημάτων (Schunk, 2012· Anderson, 2015). Βοηθά τόσο τις εξηγήσεις 

του εκπαιδευτικού να γίνουν πιο ενδιαφέρουσες όσο και την κατανόηση των μαθητών, 

παρέχοντάς τους σημαντικούς «γάντζους» για να κρεμάσουν νέες ιδέες σε αυτά που ήδη 

γνωρίζουν (Arends & Kilcher, 2010)∙ είτε συνδέοντας τις καινούριες πληροφορίες με την 

προϋπάρχουσα γνώση τους (Slavin, 2006), ειδικά όταν το θέμα είναι νέο ή αρκετά 

αφηρημένο (Ormrod, 2011), κάνοντας έτσι το άγνωστο γνωστό και δίνοντάς του 

μεγαλύτερο νόημα, είτε παρουσιάζοντας ένα γνωστό περιεχόμενο από μια καινούρια 

ασυνήθιστη σκοπιά, αναπτύσσοντας έναν καινούριο τρόπο κατανόησης (Joyce, κ.ά., 

2009).  

 Η επιτυχής εφαρμογή του τύπου σκαλωσιάς απαιτεί η οικεία κατάσταση (τομέας 

βάσης) να είναι δομικά παρόμοια με την κατάσταση προβλήματος (τομέας-στόχος) 

(Vosniadou, 1988), ενώ για τον προσδιορισμό του συνόλου των σχέσεων των δύο τομέων 

και την ανάκτηση των σχετικών πληροφοριών από την μακρόχρονη μνήμη του, ο μαθητής 

απαιτείται να έχει καλά οργανωμένη γνώση του τομέα βάσης και περιστασιακή γνώση του 

προβλήματος μεταφοράς (τομέας-στόχος) (Nichols & Mittelholtz, 1997).  

 Και αυτός ο τύπος σκαλωσιάς μπορεί να κατευθύνεται είτε από τον εκπαιδευτικό 

είτε από τους μαθητές (Marzano, κ.ά., 2001). Αρχικά, οι μαθητές μπορεί να χρειαστούν 

καθοδήγηση στη δημιουργία αναλογιών. Έτσι, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει την αναλογία 

και ζητά από τους μαθητές να καταγράψουν πρώτα τα κρίσιμα χαρακτηριστικά της νέας 

έννοιας, που προσπαθούν να συνδέσουν με την ήδη γνωστή. Το επόμενο βήμα είναι η 

έκφραση των αναλογιών και η ομαδική συζήτησή τους. Ο εκπαιδευτικός, στο τέλος, 

μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να γράψουν μια μικρή παράγραφο, που να εξηγεί 

κάθε αναλογία (Wormeli, 2005). Ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτικός πρέπει να επισημαίνει 

τρόπους με τους οποίους οι δύο έννοιες, που συγκρίνονται, είναι διαφορετικές (Ormrod, 

2011).  

 Συνήθως μια αναλογία έχει τη μορφή «το Α είναι για το Β ό,τι το Γ για το Δ». 

Όταν οι αναλογίες παρουσιάζονται στους μαθητές, είναι σύνηθες ο εκπαιδευτικός να 

αποκλείει ένα ή δύο στοιχεία, που αναμένεται να συμπληρωθούν από τους μαθητές (π.χ. 

Τα οστά είναι για τον σκελετό ό,τι η λέξη για ......... ή Ο ρυθμός είναι στη μουσική, όπως το 

......... είναι .........) (Marzano, 2007). Οι δραστηριότητες συμπλήρωσης προτάσεων, που 
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περιλαμβάνουν αναλογίες, είναι άριστη πρακτική για τη μοντελοποίηση της διαδικασίας 

για τους μαθητές και για να τους βοηθήσει να προχωρήσουν σε πιο ανεξάρτητη εργασία με 

την αναλογική λογική (Marzano & Brown, 2009).  

 Όταν, από την άλλη, οι ίδιοι οι μαθητές αναπτύσσουν μια αναλογία, 

χρησιμοποιούν πληροφορίες από μια ήδη υπάρχουσα γνωστική πηγή, όπως μια οικεία 

έννοια ή ένα πρόβλημα που επιλύθηκε προηγουμένως μέσα στην τάξη, προκειμένου να 

κατανοήσουν μια νέα έννοια ή να λύσουν ένα νέο πρόβλημα. Η κακή χρήση της αναλογίας 

από τους μαθητές μπορεί να εμποδίσει την κατανόηση, ειδικά σε πολύπλοκες γνωστικές 

περιοχές (Nichols & Mittelholtz, 1997). Όταν οι ίδιοι οι μαθητές δημιουργούν αναλογίες, 

το σπουδαιότερο σημείο είναι ότι οι μαθητές πρέπει να υποστηρίξουν τις ιδέες τους, 

εξηγώντας και δικαιολογώντας τις σχέσεις που έχουν εντοπίσει μεταξύ των δύο ομάδων 

αντικειμένων, αλληλεπιδρώντας με αυτό τον τρόπο αποτελεσματικά με αυτά που 

μαθαίνουν (Wormeli, 2005). 
 

 Σύνταξη περίληψης  
 

Ο τύπος σκαλωσιάς της περίληψης περιλαμβάνει σύντομες δηλώσεις, που 

αντιπροσωπεύουν τις βασικές ιδέες των πληροφοριών που παρουσιάστηκαν (Gredler, 

2009). Οι περιλήψεις βελτιώνουν την μακροπρόθεσμη διατήρηση των πληροφοριών, διότι 

οι μαθητές εξασκούνται σε αυτά που έμαθαν, αναπαράγοντάς τα (Slavin, 2006). 

Συγκεκριμένα, αυτός ο τύπος σκαλωσιάς βοηθά τους μαθητές να ανασκοπήσουν το υλικό, 

να αναπτύξουν κριτήρια για να προσδιορίσουν ποιες, από τις πολλές ιδέες που μελέτησαν, 

είναι πιο σημαντικές και να οργανώσουν τις βασικές ιδέες σε μια πιο συνεκτική δομή 

(Ormrod, 2011).  

 Αναθέτοντας ο εκπαιδευτικός τη σύνταξη μιας περίληψης στους μαθητές, είτε 

γραπτά είτε προφορικά, τους ενθαρρύνει να εκφράσουν όσα κατανόησαν, με δικά τους 

λόγια, μετατοπίζοντας το βάρος του αναστοχασμού και της ερμηνείας απευθείας στους 

μαθητές, προωθώντας έτσι τη δυνατότητα να ασκήσουν περισσότερο τη γλώσσα και να 

αναπτύξουν δεξιότητες ομιλίας και γραφής, που εύκολα θα μεταφερθούν πέρα απ’ το 

σχολείο, οδηγώντας έτσι σε αποτελεσματικότερη μάθηση. Επιπλέον, οι περιλήψεις 

μπορούν να αποτελέσουν θέμα συζήτησης στην τάξη, αναπτύσσοντας και την κριτική 

συλλογιστική των μαθητών, ενώ αποτελούν και αποτελεσματικό μέσο αξιολόγησης του 

επιπέδου κατανόησης των μαθητών (Marzano, κ.ά., 2001∙ Eggen & Kauchack, 2010∙ 

Orlich, κ.ά., 2010).  

 Οι δεξιότητες σύνταξης περίληψης, όμως, είναι δύσκολο να αναπτυχθούν, γι’ αυτό 

χρειάζεται να διδαχθούν αναλυτικά με σημαντική παροχή βοήθειας (Moreno, 2010), όπως 
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η παροχή μοντέλων, ευκαιριών εξάσκησης, ανατροφοδότησης και χρόνου στους μαθητές 

να αναλύσουν τι λειτούργησε και τι όχι. Επειδή οι μαθητές κατανοούν και συνοψίζουν 

καλύτερα τις δομές κειμένου, με τις οποίες είναι πιο εξοικειωμένοι, είναι σημαντικό ο 

εκπαιδευτικός να διδάξει τους διάφορους τρόπους που δομούν οι συγγραφείς το κείμενό 

τους (απαρίθμηση, χρονολογική σειρά, σύγκριση και αντίθεση, αιτία και αποτέλεσμα ή 

πρόβλημα και λύση) (Wormeli, 2005), αλλά και τεχνικές περίληψης για κάθε είδος 

(Marzano & Brown, 2009).  

 Τα αποτελέσματα, όμως, θα είναι αδύναμα, αν οι μαθητές αντιγράφουν το υλικό 

αντί να εμπλέκονται σε μια «σε βάθος» επεξεργασία (Rosenshine, 2010),  κατά την οποία 

ακολουθούνται, σύμφωνα με τα διεθνή ερευνητικά ευρήματα, τα παρακάτω βήματα 

(Marzano, κ.ά.∙ Orlich, κ.ά., 2010∙ Ormrod, 2011). Οι μαθητές:  

- εντοπίζουν μία θεματική πρόταση για κάθε παράγραφο ή ενότητα,  

- εντοπίζουν τις κύριες ιδέες που καλύπτουν αρκετά συγκεκριμένα σημεία,  

- βρίσκουν μερικές υποστηρικτικές πληροφορίες για κάθε κύρια ιδέα,  

- διαγράφουν κάθε ασήμαντη, περιττή, επαναλαμβανόμενη, για την κατανόηση 

πληροφορία,  όπως επίθετα, σχόλια, παρόμοια παραδείγματα και λέξεις μετάβασης,  

- αντικαθιστούν συγκεκριμένους όρους με γενικούς όρους και να χρησιμοποιούν τα 

δικά τους λόγια, 

- συζητούν τις περιλήψεις τους και τη διαδικασία που ακολούθησαν για τη σύνταξη, 

ειδικά τα κριτήρια που χρησιμοποίησαν για τη συμπερίληψη ή τον αποκλεισμό των 

πληροφοριών. 
 

 

 Κράτηση σημειώσεων  
 

Επειδή η μνήμη είναι αναξιόπιστη, ενδέχεται ο μαθητής να αποτύχει να κωδικοποίησει τις 

πληροφορίες που του παρουσιάζονται ή μπορεί να ανακατασκευάσει την κατανόησή τους 

με τρόπο που έχει μεγαλύτερη λογική για εκείνον, αλλά που δεν είναι έγκυρος. Ο τύπος 

σκαλωσιάς κράτησης σημειώσεων παρέχει μια πηγή πληροφοριών, σύμφωνα με την οποία 

μπορεί να ελεγχθεί το επίπεδο κατανόησης των μαθητών (Eggen & Kauchack, 2010), ενώ 

ταυτόχρονα βοηθά στην ευκολότερη ανάσυρση των πληροφοριών, αφού δημιουργεί 

προτεινόμενα δίκτυα, συνδέοντας τις πληροφορίες (Schunk, 2012). Επιπλέον, εξυπηρετεί 

τρείς ακόμη λειτουργίες για τους μαθητές: διατηρεί την προσοχή τους στο θέμα που 

παρουσιάζεται, διευκολύνει την κωδικοποίηση του υλικού (προφορική και οπτική) και 

παρέχει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση εξωτερικής αποθήκευσης των πληροφοριών, που 

επιτρέπει την αναθεώρηση και τη μετέπειτα μελέτη τους (Ormrod, 2011).  
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 Η λήψη σημειώσεων σχετίζεται στενά με τη σύνταξη περίληψης, δεδομένου ότι 

προϋποθέτει ότι οι μαθητές είναι ικανοί να μεταφράζουν πληροφορίες από μια μαθησιακή 

εμπειρία σε μια δική τους, συντομευμένη μορφή (Arends & Kilcher, 2010). Ως εκ τούτου, 

η αποτελεσματική κράτηση σημειώσεων από τους μαθητές απαιτεί μια ατομική νοηματική 

επεξεργασία, δηλαδή μια σημασιολογική συσχέτιση των νέων με τις παλιές πληροφορίες 

και την καταγραφή των σημαντικότερων ιδεών.  

 Όταν, όμως, οι μαθητές καλούνται να κρατήσουν σημειώσεις, χωρίς να τους έχουν 

δοθεί στρατηγικές, τείνουν να λαμβάνουν σημειώσεις σύντομες και αποδιοργανωμένες. 

Έτσι, απαιτείται εξάσκηση στη λήψη σημειώσεων, αξιολόγηση της ποιότητάς τους 

(Santrock, 2011) και συστηματική παροχή της δυνατότητας να επιστρέφουν οι μαθητές 

στις σημειώσεις τους, ώστε να τις αναθεωρούν και να τις διορθώνουν (Marzano, κ.ά., 

2001). Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, στη διαδικασία εκμάθησης αυτής της πρακτικής, μπορεί 

να παρεμβαίνει για να ανακατευθύνει τις προσπάθειες των μαθητών, ενώ προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι τα σημαντικά σημεία σημειώνονται από τους μαθητές μπορεί να τα γράφει 

στον πίνακα (McKeown, 2011). 

 Οι σημειώσεις μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές, όπως τη μορφή περίληψης, 

σχεδιαγράμματος ή εννοιολογικού χάρτη (Santrock, 2011). Μάλιστα, μια ιδιαίτερα 

ευέλικτη μορφή σημειώσεων απαιτεί από τους μαθητές να καταγράφουν, από τη μία μεριά 

της σελίδας, τις σκέψεις τους για όσα ακούν ή διαβάζουν και να τις αναπαριστούν δίπλα 

ως γραφικές παραστάσεις ή εικόνες, απαιτώντας από τους μαθητές να επεξεργάζονται τη 

νέα γνώση σε δύο διαφορετικές μορφές – γλωσσική και μη γλωσσική (Marzano, 2007).  

 Ένα ακόμα αποτελεσματικό μέσο που βελτιώνει τις δεξιότητες των μαθητών στην 

κράτηση σημειώσεων και αυξάνει την ποιότητα των σημειώσεών τους, είναι η παροχή 

ενός μοντέλου για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ληφθούν σημειώσεις, με τη μορφή 

μερικών καθοδηγούμενων σημειώσεων πριν την έναρξη της διδασκαλίας, οι οποίες 

παρέχουν στους μαθητές κατευθυντήριες κατηγορίες για την κράτηση των δικών τους 

σημειώσεων (Slavin, 2006), μέσω ενδείξεων που υπογραμμίζουν τις πιο σημαντικές ιδέες 

και την παροχή χώρου, ώστε οι μαθητές να μπορούν να επεκτείνουν τις σχετικές σχέσεις 

(Moreno, 2010).  Τις δεξιότητες αυτές θα μπορέσουν να τις εφαρμόσουν ανεξάρτητα οι 

μαθητές, καθώς αποκτούν εμπειρία και αναπτύσσουν τις απαιτούμενες οργανωτικές 

δεξιότητες (Eggen & Kauchack, 2010).  
 

 Παρουσίαση παραδειγμάτων και μη παραδειγμάτων μιας έννοιας  
 

Η επεξεργασία παραδειγμάτων και μη παραδειγμάτων για μια έννοια είναι ένας καλός 

τύπος σκαλωσιάς για τη διδασκαλία της σύλληψης μιας έννοιας (Santrock, 2011). Τα 

παραδείγματα μιας έννοιας συμβάλλουν στη διαμόρφωση και την απεικόνισή της, ενώ τα 
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μη παραδείγματα είναι χρήσιμα για την απόδειξη του τι δεν είναι η έννοια (Ormrod, 2011), 

βοηθώντας τους μαθητές να αναγνωρίσουν τα όρια της έννοιας και τις ιδιότητες που την 

προσδιορίζουν (Joyce, κ.ά., 2009). Όταν οι μαθητές δημιουργούν ή αναγνωρίζουν ένα νέο 

παράδειγμα μιας έννοιας, ενεργοποιούν τις προηγούμενες γνώσεις τους, συνδέοντάς τις με 

την αφηρημένη έννοια και στη συνέχεια επεξεργάζονται την κατανόησή της (Eggen & 

Kauchack, 2010∙ Arends, 2012). Τα παραδείγματα προσφέρουν χειροπιαστές αναφορές για 

τον κόσμο, κάνοντας τις αφηρημένες ιδέες λιγότερο αφηρημένες. Έτσι, αναλύοντας οι 

μαθητές τα θετικά παραδείγματα, επισημαίνοντας τα κοινά τους σημεία και 

αντιπαραθέτοντας τα με τα αρνητικά παραδείγματα, καταφέρνουν να βρουν μόνοι τους τα 

ουσιώδη χαρακτηριστικά της έννοιας (Jacobsen, κ.ά., 2011).  

 Πρόκειται για έναν τύπο σκαλωσιάς που συνήθως κατευθύνεται απ’ τον 

εκπαιδευτικό, κυρίως όταν ο στόχος είναι η ανακάλυψη της έννοιας. Έτσι, ο εκπαιδευτικός 

καταγράφει στον πίνακα τους τίλους «παραδείγματα» και «μη παραδείγματα» και στην 

αντίστοιχη στήλη παρουσιάζει λέξεις που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία. Στη συνέχεια, 

οι μαθητές καλούνται να ξεκινήσουν τη διατύπωση υποθέσεων σχετικά με την έννοια σε 

μια ομαδική συζήτηση, με στόχο την τελική εξαγωγή του ορισμού της έννοιας (Slavin, 

2006∙ Jacobsen, κ.ά., 2011). Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να συνεχίσει να προσθέτει 

παραδείγματα και μη παραδείγματα, έως ότου οι μαθητές να ανακαλύψουν την έννοια και 

να μπορούν σαφώς να διακρίνουν και να προσφέρουν παραδείγματα μόνοι τους (Moreno, 

2010).  

 Κατά την εφαρμογή του τύπου σκαλωσιάς, είναι χρήσιμο ο εκπαιδευτικός να 

παρουσιάζει παραδείγματα που διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους όσον αφορά τα 

προαιρετικά χαρακτηριστικά, αλλά έχουν κοινά γνωρίσματα, ώστε να μπορούν να 

επισημανθούν με σαφήνεια, ενώ τα μη παραδείγματα θα πρέπει να διαφέρουν από τα 

παραδείγματα σε έναν μικρό αριθμό κρίσιμων χαρακτηριστικών (Woolfolk, 2007∙ Schunk, 

2012).  

 Μια ακόμα σημαντική προϋπόθεση για αποτελεσματική εφαρμογή, είναι τα 

παραδείγματα και τα μη παραδείγματα να παρουσιάζονται ταυτόχρονα απ’ τον 

εκπαιδευτικό, διότι οι πληροφορίες που συλλέγονται ταυτόχρονα από τις θετικές και τις 

αρνητικές περιπτώσεις, είναι πιο πιθανό να είναι διαθέσιμες ταυτόχρονα, θέτοντας 

λιγότερες απαιτήσεις στη μνήμη (Ormrod, 2011). Επιπλέον, όσο πιο σύνθετη είναι η προς 

ανακάλυψη έννοια, τα παραδείγματα που παρουσιάζονται, πρέπει να είναι περισσότερα 

(Woolfolk, 2007∙ Santrock, 2011), οικεία και με νόημα για τους μαθητές, ενώ πρέπει να 

είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα (Arends, 2012∙ Zhou & Brown, 2015). 
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  Ο βέλτιστος αριθμός παραδειγμάτων που παρουσιάζονται εξαρτάται από τα 

χαρακτηριστικά της έννοιας, τον αριθμό των χαρακτηριστικών και του βαθμού 

αφαιρετικότητας της έννοιας. Οι αφηρημένες έννοιες συνήθως έχουν λιγότερα απτά 

παραδείγματα από συγκεκριμένες έννοιες και τα παραδείγματα των πρώτων μπορεί να 

είναι δύσκολο να κατανοηθούν από τους μαθητές (Schunk, 2012). Οι Joyce, Weil και 

Calhoun (2009) αναφέρουν ότι χρειάζονται συνολικά 20 περίπου ζεύγη παραδειγμάτων 

και μη παραδειγμάτων, και περισσότερα από 20 αν η έννοια είναι πιο περίπλοκη. Είναι 

προτιμότερο, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός να ξεκινά με την παρουσίαση πιο τυπικών 

παραδειγμάτων, στα οποία η αξία της ιδιότητας είναι υψηλή και να εισάγει τις 

διφορούμενες περιπτώσεις, όταν η έννοια θα έχει γίνει πλήρως κατανοητή (Joyce, κ.ά., 

2009). Αυτή η ακολουθία επιτυγχάνει την προώθηση της νοηματικής μάθησης, 

συνδέοντας τις έννοιες με συναφείς έννοιες, την κατάκτηση της δηλωτικής γνώσης και την 

κωδικοποίηση της στη μακρόχρονη μνήμη (Eggen & Kauchack, 2010). Για να αυξήσει ο 

εκπαιδευτικός την πιθανότητα να εφαρμόσουν οι μαθητές επιτυχώς την έννοια σε νέες 

καταστάσεις, θα πρέπει να παρέχει παραδείγματα από μια ποικιλία καταστάσεων 

(Bransford, κ.ά., 2006) και να τονίζει τα βασικά στοιχεία της έννοιας σε κάθε παράδειγμα 

(Anderson, Reder & Simon, 1996).  

 Όμως, αυτός ο τύπος σκαλωσιάς μπορεί να εφαρμοστεί και αντίστροφα, με τον 

εκπαιδευτικό να δίνει στους μαθητές μια έννοια και τον ορισμό της και να ζητά να 

εντοπίσουν οι ίδιοι οι μαθητές παραδείγματα και μη παραδείγματα της έννοιας (Slavin, 

2006). Σε αυτή τη μορφή της πρακτικής, μπορεί να γίνει χρήση του μοντέλου Frayer, το 

οποίο αποτελείται από έναν πίνακα με τέσσερα μέρη. Στο κέντρο καταγράφεται η υπό 

μελέτη έννοια, στο πάνω αριστερά πλαίσιο καταγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά της 

έννοιας, στο πάνω δεξιά τα μη ουσιώδη χαρακτηριστικά της, ενώ στα κάτω πλαίσια ο 

μαθητής καλείται να καταγράψει, αντίστοιχα, κατάλληλα παραδείγματα και μη 

παραδείγματα της έννοιας (Wormeli, 2005). Η παραγωγή παραδειγμάτων και μη 

παραδειγμάτων της έννοιας από τους μαθητές προωθεί τη σκέψη υψηλότερου επιπέδου 

των μαθητών (Jacobsen, κ.ά., 2011).  
 

 

 Διατύπωση διερευνητικών και συγκλινουσών ερωτήσεων  

Σε μια προσπάθεια να προαχθεί ένα μαθητοκεντρικό, κονστρουκτιβιστικό μαθησιακό 

περιβάλλον, το διδακτικό μοντέλο του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού εφαρμόζει ένα 

φάσμα ερωτήσεων, στο οποίο κυριαρχούν οι συγκλίνουσες και οι διερευνητικές 

ερωτήσεις, οι οποίες προκαλούν σύντομες απαντήσεις, που επικεντρώνονται στα επίπεδα 
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ανάκλησης, κατανόησης, επεξεργασίας και εφαρμογής και καλλιερεγούν κυρίως τη μνήμη 

και την προσοχή (Τριλιανός, 2004α· Orlich, κ.ά., 2010). 

 Μέσω αυτού του είδους ερωτήσεων παρέχεται βοήθεια στους μαθητές να 

συνθέσουν σχέσεις, να εξάγουν συμπεράσματα, να επεξηγήσουν, να εφαρμόσουν έννοιες, 

αρχές και κανόνες, να επιλύσουν προβλήματα, να αξιολογήσουν (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 

2011), να συγκρίνουν και να αντιπαραθέσουν γεγονότα, ιδέες ή κανόνες (Moreno, 2010). 

Οι συγκλίνουσες ερωτήσεις επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να αξιολογήσει το επίπεδο 

μάθησης που έχει επιτύχει ο μαθητής και το εάν υπάρχει ανάγκη για πρόσθετη διδασκαλία 

(Slate & Charlesworth, 1989∙ Rosenshine, 2010), ενώ παράλληλα δίνουν στους μαθητές 

έναν γνωστικά ενεργό ρόλο και βοηθούν στην κατάτμηση της εξήγησης, μειώνοντας το 

γνωστικό φορτίο στη μνήμη εργασίας των μαθητών και προωθώντας την κωδικοποίηση 

(Eggen & Kauchack, 2010). 

 Οι διερευνητικές ερωτήσεις ζητούν απ’ τους μαθητές να εξηγήσουν και να 

υπερασπιστούν τη λογική τους (Marzano & Brown, 2009) και τη διαδικασία που 

ακολούθησαν για να απαντήσουν στην ερώτηση (Rosenshine, 2010), να προβληματιστούν 

και να διερευνήσουν σε μεγαλύτερο βάθος την απάντησή τους (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 

2009).  Αυτού του είδους οι ερωτήσεις δημιουργούν συνδέσεις μεταξύ των νέων 

πληροφοριών και της γνώσης στη μακρόχρονη μνήμη, προσδίδοντας μεγαλύτερο νόημα 

στη νέα γνώση (Eggen & Kauchack, 2010∙ Moreno, 2010). Έτσι, οι διερευνητικές 

ερωτήσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την ενίσχυση της κατανόησης των μαθητών, διότι 

τους βοηθούν να επεκτείνουν τη σκέψη τους σε πιο πολύπλοκες ιδέες και θέματα. Η χρήση 

τους μπορεί, επίσης, να προσφέρει στον εκπαιδευτικό ένα παράθυρο για την παρατήρηση 

των διαδικασιών σκέψης και της συλλογιστικής των μαθητών (Arends & Kilcher, 2010).  
 

 Κατατμημένη σκόπιμη πρακτική εξάσκηση  
 

Η πρακτική εξάσκηση, σύμφωνα με το διδακτικό μοντέλο του εξωγενούς 

κονστρουκτιβισμού, είναι μια σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχή πραγμάτωση της 

νοηματικής μάθησης (Anderson, κ.ά., 1998) και την ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης σε 

οποιοδήποτε πεδίο (Anderson, 2015), διότι βελτιώνει τόσο τη συγκράτηση των 

πληροφοριών στη μακρόχρονη μνήμη και τη μεταβίβαση της γνώσης σε νέες καταστάσεις 

όσο και τα κίνητρα των μαθητών (Brophy, 2004) και επιτρέπει στους μαθητές να 

ανακωδικοποιούν τις γνώσεις τους (Santrock, 2011).  

 Δεν πρόκειται, όμως, για απλή άσκηση, κατά την οποία οι μαθητές εκτελούν 

μηχανικά βήματα που έχουν απομνημονευθεί, όπως ορίζει το διδακτικό μοντέλο του 

συμπεριφορισμού (Marzano, 2007). Περισσότερη άσκηση από μόνη της είναι ανεπαρκής 
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για την ενίσχυση της μάθησης. Αντιθέτως, στοχεύει στη δημιουργία δραστηριοτήτων που 

προχωρούν πέρα από την ανάκληση πληροφοριών και απαιτούν να δαπανηθεί 

περισσότερη γνωστική προσπάθεια (Slate & Charlesworth, 1989· Anderson, κ.ά., 1998). 

Αυτού του είδους η πρακτική εξάσκηση είναι σκόπιμη, δηλαδή είναι συστηματική, 

λαμβάνει χώρα σε πραγματικές συνθήκες με παροχή εκτεταμένης ανατροφοδότησης και 

είναι στοχο-κατευθυνόμενη, με τους μαθητές να εμπλέκονται στον προσδιορισμό και την 

αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των στρατηγικών που θέλουν να αναπτύξουν και στη 

συστηματική εξάσκησή τους, πριν προχωρήσουν (Bransford, κ.ά., 2006∙ Eggen & 

Kauchack, 2010· Anderson, 2015). Ο εκπαιδευτικός ορίζει τις προϋποθέσεις για την 

πρακτική εξάσκηση, δίνοντας έμφαση στη μεταφορά των αποκτημένων δεξιοτήτων σε πιο 

περίπλοκες καταστάσεις (Arends, 2012) και σε ποικιλία εργασιών και εφαρμογών 

(Brophy, 2002α).  

 Οι Clark και Harrelson (2002) προτείνουν οι ασκήσεις/εργασίες που δίνονται στους 

μαθητές να σχεδιάζονται σε επίπεδο «χρήσης», επειδή δημιουργούν περισσότερες 

μεταβιβάσιμες γνώσεις στη μακρόχρονη μνήμη. Συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασκηθούν οι μαθητές στη χρήση έννοιων, συνιστώνται ασκήσεις που προωθούν τη 

διάκριση τους από νέες έννοιες, ενώ για την εξάσκηση δεξιοτήτων (διαδικαστική γνώση), 

η εργασία πρέπει να περιλαμβάνει κάποιο είδος εξάσκησης που απαιτεί από τον μαθητή να 

λύσει ένα πρόβλημα ή να κάνει μια πρόβλεψη βασισμένη σε αυτή τη διαδικασία ή σε μια 

δυσλειτουργία αυτής της διαδικασίας. Επιπλέον, δεδομένης της μικρής χωρητικότητας και 

διάρκειας της μνήμης εργασίας, προτείνουν να παρέχονται οι πληροφορίες δηλωτικής 

γνώσης με τη μορφή ενός βοηθήματος μάθησης και να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό 

με το έργο που τις προϋποθέτει. 

 Η αποτελεσματικότητα της πρακτικής εξάσκησης είναι μεγαλύτερη, όταν οι 

περίοδοι ατομικής εργασίας είναι κατανεμημένες κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

(Evertson, Weade, Green & Crawford, 1985∙ Sternberg & Williams, 2009), διότι οι 

πληροφορίες ανακαλούνται στη μνήμη καλύτερα, όταν μελετώνται περιοδικά και 

τμηματικά, σε μικρά και επαναλαμβανόμενα διαστήματα. Έτσι, η κατατμημένη πρακτική 

εξάσκηση οδηγεί σε βραδύτερη εκμάθηση, αλλά με καλύτερα και πιο μακροπρόθεσμα 

αποτελέσματα, όσον αφορά τη διατήρηση των πληροφοριών, απ’ ό,τι η μαζική πρακτική 

εξάσκηση (Clark & Harrelson, 2002∙ Ormrod, 2011), ιδίως όταν εσωματώνεται σε μια 

ποικιλία μαθησιακών έργων και σε πλαίσια εφαρμογής, που περιλαμβάνουν την 

εννοιολογική κατανόηση της γνώσης και την αυτορρυθμιζόμενη εφαρμογή των 

δεξιοτήτων (Brophy, 2002α). 
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 Έτσι, λοιπόν, φαίνεται ότι η κατατμημένη σκόπιμη πρακτική εξάσκηση παρέχει 

στους μαθητές ευκαιρίες να εμβαθύνουν την κατανόηση και τις δεξιότητές τους σε σχέση 

με το περιεχόμενο που τους παρουσιάστηκε αρχικά, διότι επιτρέπει μεγαλύτερη 

εξερεύνηση, παρέχοντας ευκαιρίες για ανακάλυψη του πότε και πού λειτουργούν 

συγκεκριμένες στρατηγικές και για προσαρμογή των διαδικασιών σε νέες καταστάσεις 

(Pressley, Harris & Marks, 1992). Το να αναπτύσσουν οι μαθητές δεξιότητες πρακτικής 

άσκησης σε ποικίλα πλαίσια και να διασφαλίζουν ότι κατανοούν διαφορετικές χρήσεις της 

γνώσης, δημιουργεί συνδέσεις στη μακρόχρονη μνήμη (Anderson, Reder & Simon, 1996). 
 

 

 Συχνές ανασκοπήσεις/ ανακεφαλαιώσεις  

Η εξειδίκευση/ υπερμάθηση στην οποία στοχεύει το διδακτικό μοντέλο του εξωγενούς 

κονστρουκτιβισμού, απαιτεί ανασκοπήσεις/ανακεφαλαιώσεις (Slate & Charleston, 1989). 

Οι συχνές ανασκοπήσεις συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των παρεμβολών και τη 

διατήρηση των πληροφοριών (Schunk, 2012) και βοηθούν τους μαθητές να χτίσουν 

εννοιολογικές γέφυρες μεταξύ αυτού που γνωρίζουν ήδη και αυτού που πρόκειται να 

μάθουν (Eggen & Kauchack, 2010), αφού καθιστούν άμεσα διαθέσιμες τις απαραίτητες 

κατακτημένες έννοιες για τη σύνδεση και τη δημιουργία νοήματος με τις νέες πληροφορίες 

(Bull & Espy, 2006).  

 Από τη διεθνή βιβλιογραφία προτείνεται αυτός ο τύπος σκαλωσιάς να εφαρμόζεται 

στην αρχή και το τέλος του μαθήματος. Η ανασκόπηση στην αρχή του μαθήματος, με 

εισαγωγικές δραστηριότητες που ξεκινούν με επισκοπήσεις των στόχων και του 

περιεχομένου που αναπτύχθηκε την προηγούμενη μέρα, όπως προφορικές ερωτήσεις, 

έλεγχος της εργασίας για το σπίτι ή περίληψη της χθεσινής παρουσίασης (Rosenshine & 

Stevens, 1986), επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να ελέγξει το επίπεδο κατανόησης των 

μαθητών, να γνωρίσει το σημείο απ’ το οποίο ξεκινούν οι μαθητές του, ώστε να χτίσει 

γέφυρες ανάμεσα στο υπό διδασκαλία περιεχόμενο και την προϋπάρχουσα γνώση των 

μαθητών, αλλά και και να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει τυχόν εσφαλμένες αντιλήψεις, 

επαναδιδάσκοντας με πιο αναλυτικό ή διαφορετικό τρόπο, αν κριθεί αναγκαίο (Brophy, 

1988∙ Porter & Brophy, 1988). Αυτού του είδους οι ανασκοπήσεις συνδέονται και με 

μαθησιακά οφέλη, ειδικά αν η κατάκτηση των νέων στόχων προϋποθέτει την επαρκή 

γνώση του περιεχομένου και των δεξιοτήτων που διδάχθηκαν στα προηγούμενα 

μαθήματα (Good & Grouws, 1979∙ Emmer, Sanford & Clements, 1983∙ Tavakoli & 

Baniasad-Azad, 2017), διότι βοηθούν τον μαθητή να ανακαλέσει λέξεις, έννοιες και 

διαδικασίες, που χρειάζεται για την κατανόηση του νέου υλικού, αβίαστα και αυτόματα 
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(Rosenshine, 2010), αλλά και να συνθέσει το παλιό με το καινούριο, κάτι το οποίο τον 

βοηθά να καταλαβαίνει και να θυμάται καλύτερα (Walberg & Paik, 2000).  

 Σημαντική είναι η αναφορά στη διαδικασία μάθησης (τι κάναμε για να δώσουμε 

απάντηση στο ερώτημα), αλλά και η ανασκόπηση στο τέλος του μαθήματος με ένα 

σύντομο κουίζ ή ανάθεση ατομικής εργασίας, διόρθωση από τους ίδιους τους μαθητές 

εργασιών ή κουίζ άλλων μαθητών, εξέταση σε μικρές ομάδες (2 έως 4 μαθητές ανά 

ομάδα) των εργασιών τους, ανακεφαλαιώσεις κ.ά. (Everston & Smylie, 1987), καθώς έτσι 

οι μαθητές βοηθιούνται, ώστε να ενισχύσουν και να δυναμώσουν τις συνδέσεις του υλικού 

(έννοιες, γεγονότα, διαδικασίες, δεξιότητες) που διδάχθηκαν, απελευθερώντας με αυτό τον 

τρόπο μεγάλο μέρος του αποθηκευτικού χώρου της μνήμης τους (Rosenshine, 2010). 

Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουν και οι συχνές ανασκοπήσεις των όσων διδάχθηκαν οι 

μαθητές σε εβδομαδιαίο ή μηνιαίο επίπεδο (Good & Grouws, 1979∙ Slavin, 2006), μέσω 

ανακεφαλαιώσεων των βασικών σημείων και της έμφασης στις βασικές ενοποιητικές 

έννοιες, αλλά και του τρόπου που εργάστηκαν (Rosenshine & Stevens, 1986∙ Tomic, 

1994).  

 Εναλλακτικά, ο εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να 

μοιραστούν τις μαθησιακές τους εμπειρίες, να θέσουν ερωτήματα που μπορεί να 

γεννήθηκαν ή να επανεξετάσουν σημεία που μπορεί να τους δυσκόλεψαν, να συγκρίνουν 

απόψεις και να κατανοήσουν καλύτερα πώς συνδέονται αυτά που έμαθαν με την 

πραγματική ζωή (Brophy, 2002α), παρέχοντας έτσι την επιπλέον εξάσκηση που 

χρειάζονται οι μαθητές για να γίνουν εξειδικευμένοι και επιτυχημένοι εκτελεστές των 

γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν, σε νέα πλαίσια και αντικείμενα (Rosenshine, 

2010).  
 

ε. Θεωρητική στήριξη των μεταβλητών της έρευνας  
 

Επισκοπώντας το μοντέλο διδασκαλίας του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού, οι μεταβλητές 

που αφορούν το διδακτικό έργο, τις πρακτικές διδασκαλίας, τους τύπους σκαλωσιάς και τη 

μάθηση των μαθητών εκφράζονται ως εξής:  
 

Πίνακας 2.2. Θεωρητική στήριξη των μεταβλητών της έρευνας για το μοντέλο διδασκαλίας του 

εξωγενούς κονστρουκτιβισμού  
 

 

Μοντέλο διδασκαλίας του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού 

 

Μεταβλητές έρευνας Εκφράσεις 
 

α. Διδακτικό έργο:  
 

 

   

  • διαστάσεις  
 

 

     - επικοινωνιακή • επικοινωνία κοινή: πότε ο εκπαιδευτικός και 
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πότε οι μαθητές, ανάλογα με τις 

παρουσιαζόμενες ανάγκες λαμβάνουν αποφάσεις 

     - λειτουργική  
 

 

• εργασία προβληματοκεντρική 

  • διαδικασία 
 

 

  - προδιδακτική • Τι θα διδάξω (περιεχόμενο), με ποια μέσα 

(μέσα αναπαράστασης), πώς θα διδάξω 

(διαδικασία μάθησης) 

  - κυρίως διδακτική • κατάσταση προβληματισμού, διαισθητικός 

τρόπος σκέψης, αναλυτικός τρόπος σκέψης, 

(μετατροπή των πληροφοριών σε γνώσεις), 

γενίκευση  

  - μεταδιδακτική  • διαμορφωτική λειτουργία αξιολογησης (Τι 

κάναμε για να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα) 

  • δεξιότητες εκπαιδευτικού 
 

 

  - να γνωρίζει μαθητές • πώς μαθαίνουν (με τη χρήση του διαισθητικού 

και αναλυτικού τρόπου σκέψης) και πώς 

παρακινούνται (από την επίλυση προβλήματος) 
 

  - να χειρίζεται διδακτέα ύλη • ανάλυση δεξιότητας σε υποδεξιότητες – 

μάθηση αυτών – συνδυασμός υποδεξιοτήτων, 

αναπαράσταση με πολλαπλή κωδικοποίηση, 

μετατροπή της διδακτέας ύλης στόχους-

δεξιότητες (του λέγειν- πράττειν - είναι – 

γίγνεσθαι – μεταφέρειν – προσαρμόζειν)  
 

  - να μεθοδεύει διδασκαλία • Αξιοποιεί τις γνωστικές λειτουργίες της 

προσοχής (κατάσταση προβληματισμού), της 

αντίληψης (αισθητηριακή καταγραφή), της 

βραχύχρονης μνήμης (ανακύκλωση), της 

μακρόχρονης μνήμης (χρήση γνωστικών 

διαδικασιών) και της μεταγνώσης (αναφορά στη 

διαδικασία «τι κάναμε για να απαντήσουμε στο 

ερώτημα») 
 

  - να αξιολογεί διδασκαλία  • χαρτογράφηση εννοιών, ως μέσο οργάνωσης 

και αξιολόγησης της διδασκαλίας 
  

  - να αντιμετωπίζει υποεπίδοση  • χρήση γνωστικών διαδικασιών (διάκρισης, 

ομαδοποίησης, λεκτικού προσδιορισμού, 

εξήγησης, διοργάνωσης σχέσεων) για μετατροπή 

των πληροφοριών σε γνώσεις, εξήγηση 

παραδειγμάτων 
 

 - να διαχειρίζεται σχολική τάξη  •  σχεδιασμός προληπτικής διαχείρισης, μέσω 

οργάνωσης της διδασκαλίας για τη στήριξη της 

επιθυμητής συμπεριφοράς των μαθητών 

β. Πρακτικές διδασκαλίας:   

 

  - διδακτικοί στόχοι 

 

• ενεργοποίηση των διαδικασιών γνωστικής 

οργάνωσης και μετατροπής των πληροφοριών σε 

γνώσεις 
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  - περιεχόμενο  • κατάτμηση (διακριτές υποδεξιότητες – 

συνδυασμός υποδεξιοτήτων), αναπαράσταση με 

πολλαπλή κωδικοποίηση (αισθητηριακή, 

λεκτική, σχηματική, συμβολική, μεταγνωστική), 

μετατροπή περιεχομένου σε στόχους-δεξιότητες 

(λέγειν-πράττειν-είναι-γίγνεσθαι-μεταφέρειν-

προσαρμόζειν) 
 

  - μεθόδευση  
 

 

                                    • πρακτικές 

 
 

 

                  • τύποι σκαλωσιάς  

 

 

• προσληπτική,  • ανακαλυπτική, • διερευνητική,  

• επεξεργαστική 
 

          - κατάσταση προβληματισμού και   

            προσδιορισμός του προβλήματος  

          - διατύπωση και δοκιμή υποθέσεων,  

              προβλέψεων, εικασιών ή επιλογή 

εκδοχών 

          - χρήση προκαταβολικού οργανωτή 

          - γραφικοί οργανωτές και χαρτογράφηση  

             εννοιών 

          - μνημονικές τεχνικές  

          - υπογράμμιση βασικών σημείων 

          - εύρεση ομοιοτήτων και διαφορών 

          - δημιουργία αναλογιών 

          - σύνταξη περίληψης 

          - κράτηση σημειώσεων 

          - παρουσίαση παραδειγμάτων και  

             αντιπαραδειγμάτων 

          -διατύπωση διερευνητικών και  

            συγκλινουσών ερωτήσεων 

          -κατατμημένη σκόπιμη πρακτική  

            εξάσκηση 

          - συχνές ανασκοπήσεις/ανακεφαλαιώσεις 
       

  - αξιολόγηση  • διαμορφωτική λειτουργία αξιολόγησης (πώς 

μάθαμε) και προγνωστική λειτουργία 

αξιολόγησης (αυτό που μάθαμε πού θα μας 

χρησιμεύσει – για μεταφορά της μάθησης)  

γ. Μάθηση:  
 

 

• ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα   

    - κοινωνική ανάπτυξη • η δρασιακή φύση των μαθητών εκλαμβάνεται 

ως ενεργητική  

    - συναισθηματική ανάπτυξη • έλεγχος στη διαδικασία «πώς μαθαίνουμε» 

    - γνωστική ανάπτυξη  
 

• ενεργοποίηση προσοχής, αντίληψης, μνήμης, 

μεταγνώσης   

• ποιότητα τελικού αποτελέσματος  

 

• συγκρότηση γνωστικών δομών με τη μορφή 

χαρτογράφησης εννοιών 

• ικανοποίηση αναγκών των μαθητών «να 

μαθαίνουν» 
 

• διαδικασία επίλυσης προβλήματος 
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2.2.2.2. Το μοντέλο διδασκαλίας του ενδογενούς κονστρουκτιβισμού  
 

Σημαντικοί ερευνητές της κατεύθυνσης του ενδογενούς κονστρουκτιβισμού είναι οι: 

Piaget, Von Glasersfeld, Brooks & Brooks, κ.ά.  
 

α. Επιστημολογικό επίπεδο  

Το μοντέλο διδασκαλίας του ενδογενούς κονστρουκτιβισμού απορρίπτει τόσο τη θέση των 

εμπειριστών ότι η γνώση απορρέει άμεσα από τις αισθητήριες εμπειρίες όσο και την 

ορθολογιστική άποψη ότι η γνώση είναι έμφυτη και αναπτύσσεται βιολογικά, καθώς 

μεγαλώνουμε και ωριμάζουμε (Wilson & Peterson, 2006). Για τον ενδογενή 

κονστρουκτιβισμό, η γνωστική ανάπτυξη και η μάθηση είναι μια διαδικασία γνωστικής 

αυτο-οργάνωσης (Cobb, 1994∙ Prawat, 1996) και ενεργής δημιουργίας (Bhattacharjee, 

2015). Το αναπτυξιακό στάδιο του μαθητή θεωρείται ως κατασκευή ενεργητικής 

αναδιοργάνωσης απ’ τον ίδιο. Η μάθηση αντιμετωπίζεται ως μια σύνθετη και ριζικά μη 

γραμμική διαδικασία (Fosnot & Perry, 2005).  

 Πρόκειται για μια ατομοκεντρική θεώρηση της γνωστικής ανάπτυξης, στην οποία 

τονίζεται ο εσωτερικός χαρακτήρας της γνώσης, δηλαδή η προσπάθεια του ατόμου να 

δημιουργήσει το δικό του νόημα για τον κόσμο, μέσα από την αισθητηριακή 

αλληλεπίδραση με τον κόσμο του (Saunders, 1992∙ Duffy & Cunningham, 1996∙ von 

Glasersfeld, 2008∙ Weegar & Pacis, 2012∙ Doolittle, 2014) και η οποία επικεντρώνεται στη 

διαδικασία της κατασκευής και ανάπτυξης (διαμόρφωση – μετασχηματισμός) της γνώσης 

και της αναστοχαστικής συνειδητοποίησης της διαδικασίας αυτής (Bednar, κ.ά., 1992∙ 

Badie, 2016).  

 Έτσι, ο ενδογενής κονστρουκτιβισμός συνεπάγεται έναν μεγαλύτερο βαθμό 

κατασκευής απ’ ότι ο εξωγενής κονστρουκτιβισμός, περιλαμβάνοντας δύο επίπεδα 

κατασκευής (δομή και νόημα), και όχι μόνο ένα (δομή) (Doolittle, 1999). Η κοινωνική 

αλλλεπίδραση έχει διευκολυντικό χαρακτήρα στη διαδικασία της ατομικής μάθησης 

(Hartmann, Angersbach & Rummel, 2015). Συγκεκριμένα, το κοινωνικο-πολιτισμικό και 

φυσικό περιβάλλον χρησιμεύει ως βοηθητικό, διαμεσολαβητικό μέσο για τη μάθηση και 

ως υπόβαθρο για την κατασκευή της γνώσης (Belbase, 2014). Όμως, ο ενδογενής 

κονστρουκτιβισμός, σε αντίθεση με τον διαλεκτικό, δίνει προτεραιότητα στην ενδο-

ατομική συνοχή έναντι της διαπροσωπικής, διότι υποστηρίζει ότι οι νέες ιδέες 

εμφανίζονται αρχικά εσωτερικά στο άτομο (Gash, 1994).  

 Η κατασκευή της γνώσης αντιμετωπίζεται ως μια διαδικασία εσωτερική, 

ιδιοσυγκρασιακή και προσαρμοστική, που δεν αποτελεί απαραίτητα αντικειμενική 

αναπαράσταση ή αντιγραφή του εξωτερικού κόσμου (Von Glasersfeld, 1989∙ Lattimore, 
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1998· Richardson, 2003∙ Von Glasersfeld, 2005). Για τον ενδογενή κονστρουκτιβισμό, ο 

όρος «πραγματικότητα» χρησιμοποιείται με σχετικό τρόπο (Ṻltanir, 2012). Δεν υπάρχει 

μια κοινή πραγματικότητα και η γνώση δεν έχει σωρευτικό, αντικειμενικό και 

αδιαμφισβήτητο χαρακτήρα ούτε αντιπροσωπεύει μια απόλυτη και καθολική αλήθεια, 

αλλά επιδέχεται διαφορετικών ερμηνειών και προσεγγίσεων. Ο μαθητής, λοιπόν, 

προσαρμόζεται δυναμικά στη μεταβλητή ερμηνεία της εμπειρίας (Liu & Chen, 2010), 

καθιστώντας τη μάθηση μια προσωπική-υποκειμενική ερμηνεία του κόσμου (Bednar, κ.ά., 

1992∙ Duffy & Jonassen, 1992∙ Von Glasersfeld, 1995α∙ Αγγελίδης, κ.ά., 2007∙ Pitsoe, 

2008). Η γνώση δεν μπορεί και δεν χρειάζεται να είναι «αληθινή» με την έννοια του να 

ταιριάζει με την οντολογική πραγματικότητα. Αυτό που καθορίζει την αξία των 

εννοιολογικών δομών είναι η βιωματική τους επάρκεια, η επιτυχία στο ταίριασμα με την 

εμπειρία, η βιωσιμότητά τους ως μέσο για την επίλυση των προβλημάτων (Von 

Glasersfeld, 1983∙ 1995∙ 2008∙ Karagiorgis & Symeou, 2005). Αυτά τα βιώσιμα μοντέλα 

δημιουργούνται μέσα σε ένα άτομο, επηρεασμένα από το πλαίσιο εντός του οποίου 

βιώνεται μια δραστηριότητα και σε σχέση με την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου 

(Doolittle, 1999). 

 Ο ενδογενής κονστρουκτιβισμός υποστηρίζει ότι οι ιδέες και η γνώση δεν 

μεταφέρονται, αλλά οικοδομούνται στο μυαλό μέσω μιας ατομικής διαδικασίας (Öztürk, 

2016), κατά την οποία ο μαθητής χτίζει εσωτερικές αναπαραστάσεις της γνώσης, οι οποίες 

αναπτύσσονται μέσω των βιωματικών του εμπειριών (Pitsoe, 2008∙ Weegar & Pacis, 2012∙ 

Καρομπίλη & Τόγια, 2015), αλλά και με βάση τις προηγούμενες διανοητικές δομές του 

(Driver & Leach, 1993∙ Doolittle, 2014). Κάθε νέα κατασκευή θα εξαρτηθεί από τις 

υπάρχουσες ιδέες του ατόμου σχετικά με ένα δεδομένο θέμα (Leach & Scott, 2010), τις 

γνωστικές ικανότητες του να φιλοξενήσει δεδομένα και αντιλήψεις και απ’ το σύνολο των 

εμπειριών του εκείνη τη δεδομένη στιγμή (Duffy & Jonassen, 1992∙ Brooks & Brooks, 

1993), τις οποίες χρησιμοποιεί για να τροποποιήσει, να οργανώσει, να ερμηνεύσει και να 

μετασχηματίσει αυτά που ακούει, διαβάζει, συζητά (Fosnot, 1992∙ Kalpana, 2014).  

 Ως εκ τούτου, η μάθηση ή η απόκτηση γνώσεων είναι η ποιοτική ανασυγκρότηση 

και αναδιοργάνωση των παλαιών δομών γνώσης (Packer & Goicoechea, 2000) υπό το 

πρίσμα των νέων εμπειριών και ακολουθεί μια αμετάβλητη ακολουθία, που αποτελεί μια 

προσαρμοστική διαδικασία σχεδιασμένη να εξυπηρετήσει την οργάνωση του βιωματικού 

κόσμου και να καταστήσει πιο κατανοητές τις αντιλήψεις και τις επακόλουθες ενέργειες 

(Von Glasersfeld, 1995α∙ Prawat, 1996∙ Doolittle, 2014):  
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                                   →                               →                                          → 

 

 

 

Η γνώση αναδομείται μέσω αντιφάσεων, καθιστώντας την παρούσα γνώση ανεπαρκή 

(Fosnot & Perry, 2005). Όταν ο μαθητής συναντάει μια εμπειρία ή μια κατάσταση που 

«προκαλεί» τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, δημιουργείται κατάσταση ανισορροπίας. Η 

μάθηση φαίνεται να συμβαίνει, όταν οι προσδοκίες του μαθητή δεν εκπληρώνονται και ο 

ίδιος πρέπει να επιλύσει την απόκλιση/γνωστική σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό που 

αναμενόταν και σε αυτό που πραγματικά αντιμετώπισε (Duffy & Cunningham, 1996∙ 

Applefield, κ.ά., 2001∙ Panasuk & Lewis, 2012), δημιουργώντας νέες γνωστικές δομές που 

θα τον βοηθήσουν να ενσωματώσει τη νέα πληροφορία στο γνωστικό του δυναμικό και να 

φτάσει πάλι σε κατάσταση ισορροπίας (Brooks & Brooks, 1993∙ Δημητριάδης, 2015).  

 Γι’ αυτό τον σκοπό, καθώς ο μαθητής προσπαθεί να δημιουργήσει νόημα, 

πραγματοποιεί αναπτυξιακές αλλαγές στις γνωστικές δομές του ή κατασκευάζει μεγάλες 

ιδέες (Fosnot & Perry, 2005). Οι περιπτώσεις εννοιολογικής αλλαγής που μπορεί να 

προκύψουν είναι τρεις (Βοσνιάδου & Brewer, 1999· Αγγελίδης, κ.ά., 2007): i) η 

επαύξηση της ήδη υπάρχουσας γνωστικής δομής, η οποία αφορά τη συσσώρευση νέων 

τεκμηριωμένων στοιχείων στα προϋπάρχοντα νοητικά σχήματα, χωρίς αυτά να υφίστανται 

κάποια αλλαγή, ii) η εναρμόνιση, η οποία αναφέρεται στην εξελικτική αλλαγή 

(γενίκευση, περιορισμό, βελτίωση) του αρχικού νοητικού μοντέλου και iii) η 

αναδιοργάνωση, η δημιουργία, δηλαδή, νέων γνωστικών δομών που είναι πληρέστερες 

και αποτελεσματικότερες στην ερμηνεία της πραγματικότητας.  

 Αυτή η μορφή προσαρμοστικής μάθησης, που ενσωματώνει και ταιριάζει τις νέες 

γνώσεις στις ήδη υπάρχουσες ή τροποποιεί τις προϋπάρχουσες έννοιες με βάση τις νέες 

εμπειρίες, επιτυγχάνεται μέσω δύο διανοητικών λειτουργιών. Η διαδικασία σκέψης του 

μαθητή εμπλουτίζεται, όταν οι δύο αυτές διανοητικές δραστηριότητες εργάζονται μαζί, 

προκειμένου να επιτύχουν «γνωστική ισορροπία» σε υψηλότερο επίπεδο (Βοσνιάδου, 

1999α· Powell & Kalina, 2009∙ Kalpana, 2014):  

- της αφομοίωσης/κατανόησης: Σε γενικές γραμμές, η αφομοίωση συνεπάγεται τη 

δημιουργία δεσμών μεταξύ παλαιών γνώσεων και νέων γνώσεων (Marzano, 2007). 

Ο μαθητής ενσωματώνει τις νέες εμπειρίες σε μια ήδη υπάρχουσα γνωστική δομή 

(σχήμα), με τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζει στο μοντέλο που έχει κατασκευάσει για 

τον κόσμο, αλλά χωρίς να αλλάζει αυτή η δομή (Leach & Scott, 2010∙ Βοσνιάδου, 

 
 

διαδικασία ερμηνείας 

του γεγονότος 
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1999α). Αυτό μπορεί να συμβεί, όταν οι εμπειρίες των μαθητών είναι 

ευθυγραμμισμένες με τις εσωτερικές αναπαραστάσεις τους για τον κόσμο, αλλά 

μπορεί να εμφανιστεί και ως αδυναμία αλλαγής μιας λανθασμένης κατανόησης 

(Bhattacharjee, 2015). Η αφομοίωση οδηγεί τον μαθητή να αναπτύξει νέες 

προοπτικές, να ξανασκεφτεί τις κατανοήσεις του και να αξιολογήσει τι ήταν 

σημαντικό (Bada, 2015). Μόνο μέσω προκλήσεων σε αυτές τις δομές, θα 

παρουσιαστούν στον μαθητή κενά, ανεπάρκειες ή αντιφάσεις και επομένως θα 

διευκολυνθεί η αναστοχαστική αφαίρεση και η αναδόμηση  (Fosnot, 1992). 

- της συμμόρφωσης/ προσαρμογής: Ο μαθητής τροποποιεί τα υπάρχοντα σχήματα, 

ώστε η νοητική δομή να συμπεριλάβει και τις νέες εμπειρίες, για τις οποίες ίσως να 

μη διαθέτει παρόμοια σχήματα (Μπέτσας, 2016). Πρόκειται για μηχανισμό, μέσω 

του οποίου η αποτυχία οδηγεί στη μάθηση. Όταν ο μαθητής ενεργεί με την 

προσδοκία ότι ο κόσμος λειτουργεί με έναν τρόπο και η εμπειρία παραβιάζει τις 

προσδοκίες του, αποτυγχάνει. Τότε, πρέπει να αναδομήσει και να αναπροσαρμόσει 

τις προσδοκίες με τα αποτελέσματα. Προσαρμόζοντας αυτή τη νέα εμπειρία και 

αναδιαμορφώνοντας το μοντέλο για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος, 

μαθαίνει από την εμπειρία της αποτυχίας (Bada, 2015∙ Bhattacharjee, 2015). Έτσι, 

λοιπόν, για την προσαρμογή, η αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο πρέπει να 

οδηγήσει σε αμφισβήτηση των υπαρχουσών αντιλήψεων (Marzano, 2007).  
 

 Έτσι, η μάθηση για τον ενδογενή κονστρουκτιβισμό είναι μια συνεχής διαδικασία, 

που περιλαμβάνει συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ του νου και του περιβάλλοντος, μια 

αλληλεπίδραση που δεν ολοκληρώνεται ποτέ (Schcolnik, κ.ά., 2006· Gredler, 2009). 

Ουσιαστικά, ο ρόλος της μάθησης καθορίζεται από τις γνωστικές ανάγκες των μαθητών 

(Liu & Chen, 2010). Αποτελεί μετασχηματιστική διαδικασία και ερμηνευτική πράξη. Ο 

μαθητής δεν μαθαίνει με την έννοια της απόσπασης πληροφοριών, αλλά κατασκευάζει νέα 

γνώση ή νέες γνωστικές δομές μέσω της μεταγνωστικής αναστοχαστικότητας ή του 

συντονισμού υφιστάμενων δομών (Harris & Graham, 1994).  

 Η κατασκευή της γνώσης απαιτεί, δηλαδή, γνωστικές αναπτυξιακές μετατοπίσεις, 

πνευματική αναδιάταξη και γνωστική αναδιοργάνωση, εγκατάλειψη της παλιάς 

προσέγγισης ή επανένταξή της, προκειμένου να οικοδομηθεί η γνώση. Οι μαθητές δεν 

μαθαίνουν λίγο-λίγο κάθε φορά μέχρι να καταλήξουν τελικά στην κατανόηση του όλου, 

αλλά δημιουργούν νόημα απ’ την αρχή για ό,τι μαθαίνουν, το οποίο ελέγχεται, 

συγκρίνεται, αναθεωρείται, ανακατασκευάζεται και μετασχηματίζεται με το πέρασμα του 

χρόνου, καθώς έρχονται σε επαφή με νέες εμπειρίες και αποκτούν νέες γνώσεις, κυρίως 

όταν είναι ασύμβατες με τις προηγούμενες (Fosnot, 1992∙ Jones & Braider-Araje, 2002∙ 
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Bhattacharjee, 2015).  Η αναστοχαστική αφαίρεση αποτελεί τον πιο ισχυρό μηχανισμό στη 

διαδικασία μάθησης (Moshman, 1982), αφού μέσα από αυτή ο μαθητής μπορεί να κρίνει 

την αξία και την εφαρμοσιμότητα των γνωστικών του σχημάτων (von Glasersfeld, 1995β). 

 

β. Επίπεδο διδακτικών αρχών  
 

Η διδασκαλία στον ενδογενή κονστρουκτιβισμό αποτελεί μια συλλογική δράση τόσο στον 

σχεδιασμό και τη διεξαγωγή όσο και στην αξιολόγηση των διδακτικών και μαθησιακών 

δραστηριοτήτων (Μπέτσας, 2016), κάνοντας θολή τη διάκριση μεταξύ εκπαιδευόμενου 

και εκπαιδευτικού και θέτοντας την ελευθερία του μαθητή ως προαπαιτούμενο για τη 

μάθηση, οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερο εκδημοκρατισμό της (McGloughlin, 2014).  

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο μοντέλο του ενδογενούς κονστρουκτιβισμού είναι 

περιορισμένος (Weegar & Pacis, 2012). Δεν μπορεί να αναλάβει όλη την ευθύνη για τη 

μάθηση των μαθητών (Brooks & Brooks, 1993), ενώ πρέπει να ελαχιστοποιήσει, στον 

βαθμό που είναι πρακτικό, την άσκηση περιττής εξουσίας (Devries, 2000). Ο 

εκπαιδευτικός δεν αποτελεί πλέον τον τροφοδότη της γνώσης και τον διανομέα της 

«αλήθειας», αλλά τον συν-ερευνητή της γνώσης και τον καθοδηγητή στην εννοιολογική 

οργάνωση των εμπειριών των μαθητών (Αγγελίδης, κ.ά., 2007∙ von Glasersfeld, 2008), 

που οφείλει να αναγνωρίσει τον ρόλο των μαθητών ως συν-ερευνητές και συν-

εκπαιδευτικοί στη σχολική τάξη (Βelbase, 2014). Υιοθετείται, λοιπόν, μια διδασκαλία που 

επιδιώκει να εμπλέξει τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία, παρακινώντας τους να 

δημιουργήσουν προϊόντα που έχουν νόημα για εκείνους (Zhou & Brown, 2015). Έτσι, 

έχουμε μετατόπιση από τη διδασκαλία μέσω επιβολής στη διδασκαλία μέσω 

διαπραγμάτευσης (Bodner, 1986).  

 Στο πλαίσιο αυτού του διδακτικού μοντέλου, η μαθητική εργασία είναι 

μετασχηματική και μεταγνωστική. Ο μαθητής, δηλαδή, είναι ο κατασκευαστής γνώσης και 

ο εκπαιδευτικός είναι ένας γνωστικός οδηγός που βοηθά τους μαθητές να δουλεύουν σε 

αυθεντικά ακαδημαϊκά καθήκοντα (Mayer, 1997). Ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να 

τροποποιήσει τη γνωστική δομή του μαθητή, αλλά μπορεί, μόνο, να τον βοηθήσει μέσω 

της γνωστική αναδιάρθρωσης, τοποθετώντας τον σε καταστάσεις με αποτέλεσμα την 

αποσταθεροποίηση/ ανισορροπία (Saunders, 1992). Ο δικός του ρόλος εστιάζει στο να 

κατευθύνει την εννοιολογική κατασκευή των μαθητών, αποκλείοντας ορισμένες οδούς και 

καθιστώντας άλλες πιο πιθανές (Von Glasersfeld, 2005). Τέλος, η σημασία του 

εκπαιδευτικού, αλλά και των συμμαθητών έγκειται στο γεγονός ότι αποτελούν μια πηγή 

σύγχυσης και διαταραχών ως κίνητρο για την ατομική μάθηση (Duffy & Cunningham, 

1996∙ Powell & Kalina, 2009).  
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 Στο κέντρο της διαδικασίας έρχονται οι μαθητές (Guerrero-Puerta, 2018), έχοντας 

ενεργό ρόλο ως δημιουργοί και κατασκευαστές της ίδιας τους της γνώσης, μέσω μιας 

προσωπικής αλληλεπίδρασης των εμπειριών με τα γνωστικά τους σχήματα (Δημητριάδης, 

2015). Οι μαθητές μαθαίνουν να χτίζουν μόνοι τους σχέσεις, να κάνουν συνδέσεις 

ανάμεσα σε κοινές έννοιες, με τρόπο που να έχουν νόημα για εκείνους (Brooks, 1986) και 

να ερμηνεύουν, διαδικασία που συνεπάγεται την επίγνωση περισσότερων από μια 

δυνατοτήτων και μια ορθολογικά ελεγχόμενη επιλογή (Von Glasersfeld, 1983) και απαιτεί 

να δίνονται ευκαιρίες στους μαθητές να εκφράζουν τις ιδέες τους μέσω πειραματισμού και 

συζήτησης, για να εξετάζουν τις σχέσεις μεταξύ των υπό εξέταση φαινομένων και άλλων 

πτυχών της ζωής (Julyan & Duckworth, 2005· Gredler, 2009). 

 Στη διδακτική προσέγγιση του ενδογενούς κονστρουκτιβισμού, η διδασκαλία 

ενθαρρύνει τη γνωστική ανάπτυξη μέσω της ανάδειξης αντιφάσεων και της διενέργειας 

μετασχηματισμών και αναδομήσεων (Fosnot & Perry, 2005), την επίλυση προβλημάτων, 

τις δεξιότητες σκέψης υψηλότερης τάξης, τη δημιουργία νοήματος και βαθιάς 

εννοιολογικής κατανόησης από τους μαθητές (Fosnot, 1992∙ Hein, 2002∙ Bhattacharjee, 

2015).  Ως εκ τούτου, δίνεται έμφαση στις εγγενείς ή φυσικές ικανότητες για 

διορατικότητα, λογική ή εννοιολογική ανάπτυξη και την ανάπτυξη του νου του μαθητή 

(Wortham, 2001) και σ’ αυτό που μπορούν να δημιουργήσουν και να επιδείξουν και όχι 

απλώς σ’ αυτό που μπορούν να επαναλάβουν (Brooks & Brooks, 1993∙ von Glasersfeld, 

2008). Με άλλα λόγια, η διδασκαλία δεν στοχεύει στην αύξηση των γνώσεων του μαθητή, 

αλλά στη δημιουργία των ικανοτήτων του να ανακαλύπτει και να επινοεί (Μπέτσας, 2016)  

και στην καλλιέργεια της κατανόησης του «τι» και του «πώς» μαθαίνει, προκειμένου να 

ενσωματώσει τα κομμάτια της νέας γνώσης στις ήδη υπάρχουσες και έτσι να επιτύχει τη 

σύνθεση (von Glasersfeld, 1995α). Η διδασκαλία, λοιπόν, δίνει έμφαση στη μαθησιακή 

διαδικασία και όχι στο προϊόν (Ṻltanir, 2012).  

 Συνεπακόλουθα, ο ενδογενής κονστρουκτιβισμός αντιλαμβάνεται τα λάθη των 

μαθητών ως αποτέλεσμα των αντιλήψεών τους (Von Glasersfeld, 1995α∙ Fosnot, 2005), 

στο πλαίσιο του νοήματος που έχουν κατασκευάσει για τον κόσμο μέσα από την εμπειρία 

τους (Saunders, 1992) και επομένως δεν μπορούν να αποφευχθούν (Fosnot & Perry, 2005). 

Οι ανακριβείς απαντήσεις θεωρείται ότι έχουν λογικό επίπεδο εσωτερικής εγκυρότητας για 

τον μαθητή (Confrey, 1990), αφού αντιπροσωπεύουν την κατάσταση της τρέχουσας 

σκέψης του σχετικά με τα υπό διδασκαλία θέματα και ως εκ τούτου, το μοντέλο του 

ενδογενούς κονστρουκτιβισμού τα διαχειρίζεται με συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη 

γνωστική και συναισθηματική λειτουργία των μαθητών και με επακόλουθη προσαρμογή 

των διδακτικών μεθόδων (Brooks & Brooks, 1993). Αντιμετωπίζει, λοιπόν, τα λάθη των 
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μαθητών κάτω από ένα θετικό πρίσμα, αξιοποιώντας τα ως μια ευκαιρία και ένα μέσο για 

να ελέγξει ο εκπαιδευτικός τις προηγούμενες γνωστικές δομές των μαθητών και να 

αποκτήσει μια εικόνα για το πώς οργανώνουν τον βιωματικό τους κόσμο (Von Glasersfeld, 

1983∙ Murphy, 1997∙ Bhattacharjee, 2015). Ταυτόχρονα, τα «σφάλματα» των μαθητών 

αποτελούν και θετικό ερέθισμα για τη γνωστική ανισορροπία που δημιουργείται και η 

οποία είναι απαραίτητη για τον αυτο-αναστοχασμό και την εννοιολογική αναδιάρθρωση 

(Lebow, 1993). 

 Δεδομένου ότι η τυπική διδακτική διαδικασία είναι αντεστραμμένη, με τους 

μαθητές να συμμετέχουν από την αρχή σε δραστηριότητες μέσω των οποίων αναπτύσσουν 

δεξιότητες και κατανοούν έννοιες (Bhattacharjee, 2015), κατά την προδιδακτική φάση του 

σχεδιασμού της διδασκαλίας, οι διδακτικοί στόχοι πρέπει να εστιάζουν στη διενέργεια 

μετασχηματισμών και το περιεχόμενο της διδασκαλίας πρέπει να είναι συνεπές και μέσα 

στο πλαίσιο των ικανοτήτων των μαθητών, ώστε να κατανοούν τις υπό διδασκαλία έννοιες 

(Powell & Kalina, 2009∙ Zhou & Brown, 2015). Στη φάση αυτή, ο εκπαιδευτικός έχει την 

ευθύνη για την οργάνωση των πληροφοριών γύρω από μεγάλες ιδέες, που βρίσκονται στο 

φάσμα ενδιαφέροντος των μαθητών και τη διαμόρφωση κατάλληλου πλαισίου και 

σχολικού κλίματος, ώστε να ενθαρρύνει και να προκαλέσει την ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης των μαθητών, να επιτρέψει και να παρακινήσει τους μαθητές να διερευνήσουν και 

να χειραγωγήσουν το περιβάλλον, να αναπτύξουν νέες ιδέες/γνώσεις και να τις συνδέσουν 

με τις προηγούμενες γνώσεις τους, προκειμένου να οικοδομήσουν τη γνώση (Αγγελίδης, 

κ.ά., 2007∙ Roustaee, κ.ά., 2014· Bhattacharjee, 2015∙ Guerrero-Puerta, 2018). 

Διαμεσολαβεί, δηλαδή, μεταξύ περιβάλλοντος και μαθητών, εξασφαλίζοντας μέσω του 

διδακτικού σχεδιασμού χρόνο, υλικά, εργαλεία και ποικίλες εμπειρίες, ευκαιρίες και 

κινήτρα στους μαθητές να ακολουθήσουν ενδιαφέροντα μονοπάτια, να κάνουν συνδέσεις, 

να αναδιαμορφώσουν ιδέες και να φτάσουν σε μοναδικά συμπεράσματα (Brooks & 

Brooks, 1993). 

 Κατά τη διδακτική φάση της μεθόδευσης, η διδασκαλία επικεντρώνεται στο τι 

μπορεί να συναχθεί ότι συμβαίνει στο κεφάλι του μαθητή, παρά στις εμφανείς απαντήσεις 

(Von Glasersfeld, 1983). Με άλλα λόγια, ενδιαφέρεται για τις διαδικασίες σκέψης, στις 

οποίες υποβάλλονται οι μαθητές και τον τρόπο που ερμηνεύουν τη γνώση. Το ζητούμενο 

είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο μαθητής φτάνει σε μια συγκεκριμένη 

απάντηση, μέσα από την ανάλυση των γνωστικών αναδιαρθρώσεων και των 

εννοιολογικών αναδιοργανώσεων, που πραγματοποιεί κατά την αλληλεπίδραση του με τον 

εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές του και όχι η ανάκτηση μιας «αντικειμενικής αληθινής 
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λύσης», ενώ στόχος της διδασκαλίας είνα ο εμπλουτισμός αυτών των διαδικασιών (Cobb 

& Yackel, 1996∙ Murphy, 1997∙ Powell & Kalina, 2009∙ Kalpana, 2014).  

 Έτσι, η διδασκαλία σύμφωνα με το μοντέλο του ενδογενούς κονστρουκτιβισμού, 

προκειμένου να δημιουργήσει την απαιτούμενη γνωστική ασυμφωνία ή σύγκρουση, που 

οδηγεί στη σκληρή δουλειά της προσαρμογής της εννοιολογικής κατανόησης των 

μαθητών (Hyslop-Margison & Strobel, 2007), προσανατολίζεται στη διατύπωση και 

επίλυση προβλημάτων, ώστε να «δουν» οι μαθητές το αντικείμενο της διδασκαλίας ως 

πρόβλημα και να κατανοήσουν την υποκειμενική σημασία που αποδίδουν στη γνώση 

(Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011∙ Μπέτσας, 2016) και εφαρμόζει διδακτικές πρακτικές, οι 

οποίες μέσα από την παροχή, στους μαθητές, ευκαιριών για επανειλημμένες, 

διερευνητικές, προσανατολισμένες προς την έρευνα συμπεριφορές και άφθονων 

αισθητηριακών εμπειριών με τον εξωτερικό τους κόσμο (Saunders, 1992· Roustaee, Abd 

Kadir & Asimiran, 2014), δίνουν αξία στην οπτική των μαθητών και επιδιώκουν την 

ενθάρρυνση των μαθητών να ακολουθήσουν την κατεύθυνση που έχουν σχεδιάσει, να 

βιώσουν και να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα του κόσμου και να θέσουν τα δικά τους 

ερωτήματα, αναζητώντας ταυτόχρονα τις απαντήσεις, εξετάζοντας τις υπάρχουσες γνώσεις 

και δομές τους και αναγκάζοντάς τους να αναδιοργανώσουν και να κατασκευάσουν 

καινούρια μοντέλα (Brooks & Brooks, 1993∙ Chen, 2003).  

 Κατά συνέπεια, υποστηρίζονται προσεγγίσεις επαγωγικής μάθησης, που 

χαρακτηρίζονται από την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στον πειραματισμό για την 

ανάπτυξη νοηματικών κατανοήσεων (Moreno, 2010). Επιπλέον, εφαρμόζονται 

κατάλληλες διδακτικές πρακτικές που στοχεύουν στην καλλιέργεια της μαθητικής 

αυτονομίας (Devries, 2000), επίγνωσης και προθυμίας κατά την ανάπτυξη αποφάσεων και 

κρίσεων και την ανάπτυξη της ικανότητας επικοινωνίας, ανάλυσης και αιτιολόγησης των 

ιδεών και ερμηνειών τους  (Cobb & Yackel, 1996), ώστε να αξιολογήσουν κατά πόσο 

είναι λειτουργικές και εφαρμόσιμες (Μαρκαντώνης, Δημητρακάκης & Μανιάτης, 2004). 

Αυτοί οι τύποι εργασιών θέτουν υψηλή γνωστική απαίτηση στους μαθητές (Chen, 2003), 

αποτελώντας βασική προϋπόθεση για βαθιά και στοχαστική μάθηση (Sternberg & 

Williams, 2009). 

 Η μεταδιδακτική φάση της αξιολόγησης, δεδομένου ότι ο ενδογενής 

κονστρουκτιβισμός θεωρεί ότι η μάθηση συμβαίνει κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και 

άρα αποτελεί μέρος της διδακτικής διαδικασίας (παιδευτική αξιολόγηση), εστιάζεται στην 

αναγνώριση και τη διευθέτηση των λαθών των μαθητών, η οποία αποτελεί μηχανισμό για 

τη μάθηση (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011). Δεδομένου, επίσης, ότι το διδακτικό μοντέλο 

του ενδογενούς κονστρουκτιβισμού τονίζει την παρουσίαση πολλαπλών προοπτικών, η 
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διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει, επιπλέον, να αντικατοπτρίζει και να δέχεται πολλαπλές 

προοπτικές, χωρίς αυτό να σημαίνει την απουσία κριτηρίων (Chen, 2003). Τα 

αποτελέσματα της εργασίας των μαθητών θα πρέπει να αξιολογούνται με κριτήρια 

διαφορετικά απ’ την πιστότητά τους σε αποδεκτούς κανόνες (Hein, 2002) και την 

«ορθότητα» του τρόπου (von Glasersfeld, 1995α), προσαρμόζοντας την αξιολόγηση στην 

ποιότητα παρά στην ποσότητα της γνώσης (Wortham, 2001).  

 Σαφώς η γνώση, για τον ενδογενή κονστρουκτιβισμό, συνεπάγεται πεποίθηση, 

αλλά πρέπει να είναι αληθινή πεποίθηση, που υποστηρίζεται από επαρκή και δημόσια 

επιβεβαιωμένα αποδεικτικά στοιχεία (Hyslop-Margison & Strobel, 2007), βρίσκεται σε 

συμφωνία με τους εμπειρογνώμονες και χαρακτηρίζεται από ιστορική συνέχεια (κριτήριο 

πειστικότητας) (Confrey, 1990), ενώ η αξιολόγηση θα πρέπει να επεκτείνεται σε μια 

κλίμακα αξιών, όπως η ταχύτητα, η οικονομία χρόνου και κόπου, η κομψότητα της 

απάντησης (von Glasersfeld, 1995α), η χρησιμότητα και η γενικεύσιμότητά της (Scott, 

κ.ά., 1998), η εσωτερική συνοχή, η ενσωμάτωση μιας ποικιλίας εννοιών (Confrey, 1990), 

η συνθετότητα και η πρωτοτυπία της απάντησης (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009). Τέλος, η 

αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι παρέχει στους 

μαθητές πληροφορίες για την ποιότητα της μάθησής τους (μεταγνωστική αξιολόγηση) 

(Bhattacharjee, 2015). Η μεταγνωστική συνειδητοποίηση της μάθησης, που θα έρθει ως 

αποτέλεσμα, βελτιώνει την ίδια τη μάθηση και άρα τα μαθησιακά αποτελέσματα 

(Jonassen, 1992). 
 

γ. Επίπεδο διδακτικού σχεδιασμού  
 

Ο διδακτικός σχεδιασμός στο μοντέλο του ενδογενούς κονστρουκτιβισμού δεν είναι ένας 

αυστηρά δεμένος, σταθερός, στατικός σχεδιασμός, διότι το καθορισμένο πεδίο εφαρμογής, 

η ακολουθία και το χρονοδιάγραμμα συχνά παρεμποδίζουν τον εκπαιδευτικό να βοηθήσει 

τους μαθητές να κατανοήσουν περίπλοκες έννοιες. Αντίθετα, η επιτυχία του διδακτικού 

σχεδιασμού και της εφαρμογής του στη διδακτική πράξη, εξαρτάται από την 

αναστοχαστική διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού. Οι γνωστικές ικανότητες των μαθητών 

υποχρεώνουν συχνά τον εκπαιδευτικό να αλλάξει κατεύθυνση και να σκεφτεί τις 

πρακτικές του (Brooks, 1987∙ Brooks & Brooks, 1993).  
 

Ι. Διάρθρωση της διδασκαλίας   

Αν η μάθηση προκύπτει από την ανάγκη να επιστρέψει ο μαθητής σε κατάσταση 

ισορροπίας μετά από γνωστική διαταραχή, ο διδακτικός σχεδιασμός θα πρέπει να προωθεί 

ένα μαθησιακό περιβάλλον που υποστηρίζει την εννοιολογική αλλαγή, προσφέροντας 

ευκαιρίες που οδηγούν τους μαθητές σε διαταραχές και στη συνέχεια με την παροχή 
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κατάλληλων πόρων, συζητήσεων και εξέτασης εναλλακτικών απόψεων, δίνει ευκαιρίες 

στους μαθητές να επιλύσουν τη διαταραχή και να επιτύχουν την εξισορρόπηση (Scott, 

Asoko & Driver, 1998· Schcolnik, κ.ά., 2006). Ως εκ τούτου, ο διδακτικός σχεδιασμός 

κινείται σε δύο επίπεδα, εξασφαλίζοντας την «κατ’ αρχήν γνώση» ως προϊόν της 

αντίληψης και της προηγούμενης γνώσης και στη συνέχεια επικεντρώνεται στη γενετική 

γνώση, εισάγοντας μετασχηματισμούς και προκαλώντας την αναδιοργάνωση των 

προηγούμενων γνώσεων (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009). Έτσι, η διάρθρωση της 

διδασκαλίας ακολουθεί τις παρακάτω γενικές φάσεις/στάδια, που στηρίζονται τόσο από τη 

θεωρία εξισορρόπησης του Piaget (Rowell, 1989) όσο και από τη θεωρία της 

εννοιολογικής αλλαγής (Posner, κ.ά., 1982) και που αντιμετωπίζουν τη μάθηση ως μια 

εννοιολογική αλλαγή (Gil-Pérez & Carrascosa-Alis, 1994·Kural & Kocakülah, 2016):  
 

1η φάση κατανόηση του επιπέδου εισόδου των μαθητών: Δίνεται βαρύτητα στην 

προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών με τη διδασκαλία να ξεκινά με τον εκπαιδευτικό 

να ανακαλεί και να εξετάζει τις  προηγούμενες γνωστικές δομές, ιδέες και 

πεποιθήσεις των μαθητών (Jones & Braider-Araje, 2002∙ Bhattacharjee, 2015). Κάθε 

νέο γνωστικό αντικείμενο έρχεται αντιμέτωπο με τις προϋπάρχουσες δομημένες 

αντιληπτικές και εννοιολογικές δομές. Ο εκπαιδευτικός, κάνοντας ερωτήσεις για να 

προκαλέσει τις αφομοιωμένες δομές, πρέπει να κατασκευάσει ένα υποθετικό 

μοντέλο των συγκεκριμένων εννοιολογικών κόσμων των μαθητών, ώστε να έχει μια 

ιδέα σχετικά με τους τομείς εμπειρίας, τις έννοιες και τις εννοιολογικές σχέσεις που 

κατέχουν οι μαθητές (Fosnot, 1992∙ Confrey, 1990· Von Glasersfeld, 2005) ενώ 

ταυτόχρονα βοηθά τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν την αξιοπιστία και την 

καρποφορία αυτών των ιδεών (Gil-Pérez & Carrascosa-Alis, 1994). 

2η φάση προβληματική κατάσταση: Ο εκπαιδευτικός παρέχει πληροφορίες και 

εμπειρίες, που απειλούν τις λανθασμένες αντιλήψεις των μαθητών και προσφέρει 

υποστήριξη σε αυτή την αναστοχαστική διδαδικασία (Karagiorgi & Symeou, 2005). 

Οργανώνει και σχεδιάζει προβληματικές καταστάσεις, που δεν απαιτούν απλώς την 

ανάκτηση σωστών απαντήσεων, αλλά που αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο, που 

παρεμποδίζει την πρόοδο του μαθητή προς τον στόχο του και μπορούν να τις 

διαχειριστούν ως δικό τους πρόβλημα (Von Glasersfeld, 1995α), αλλά και ως 

ερέθισμα για κατασκευή της γνώσης, το οποίο φαίνεται να μην μπορεί κατ’ αρχήν να 

συμβιβαστεί με την υπάρχουσα οργάνωση των γνώσεων των μαθητών (Μπέτσας, 

2016), ενεργοποιώντας, έτσι, τη λειτουργία της ισορροπίας (Rowell, 1989). 

3η φάση υποθέσεις και εφαρμογή (επαλήθευσή ή διάψευση υποθέσεων): Η 

αναζήτηση και η εύρεση μιας διαδρομής προς τον στόχο αποτελεί την πιο αξιόπιστη 
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μορφή κινήτρου και παρέχει μεγαλύτερη ικανοποίηση και ευχαρίστηση (Von 

Glasersfeld, 1995α). Οι μαθητές ξεκινούν αυτή τη διαδικασία για να κατανοήσουν 

τις πληροφορίες. Με τις δραστηριότητες να είναι συγκεντρωμένες γύρω από ευρείες 

έννοιες, οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν τις δικές τους μοναδικές προσεγγίσεις 

επίλυσης των προβληματικών καταστάσεων και τη χρήση τους ως εφαλτήριο για την 

κατασκευή νέων αντιλήψεων (Brooks & Brooks, 1993). Καθώς οι ιδέες 

δοκιμάζονται και παρουσιάζονται, είτε αποτυγχάνουν είτε επιτυγχάνουν (Fosnot, 

1992). Απαιτείται κατανόηση από τον εκπαιδευτικό των νοητικών μοντέλων που 

χρησιμοποιούν οι μαθητές για να αντιληφθούν τον κόσμο και των υποθέσεων που 

κάνουν για να στηρίξουν αυτά τα μοντέλα (Bhattacharjee, 2015). Γι’ αυτό, τα 

μοντέλα υποστηρίζονται και συζητιούνται. Κενά, ανεπάρκειες και αντιφάσεις 

εμφανίζονται, καθώς ο μαθητής διαπραγματεύεται το νόημα, την κατασκευή και 

ανακατασκευή του (Fosnot, 1992). 

4η φάση κοινωνικο-γνωστική σύγκρουση - αναδιάρθρωση: Ο εκπαιδευτικός 

επιλύει και αμφισβητεί τις ιδέες και τις έννοιες των μαθητών, διευκολύνοντας 

συζητήσεις με όλη την ομάδα, όπου οι μαθητές καλούνται να υποστηρίξουν, να 

αποδείξουν και να εξηγήσουν τις ιδέες τους. Οι ιδέες τίθενται υπό διαπραγμάτευση 

και τα μέλη συνειδητοποιούν την αστάθεια που προκαλείται από τις διαφορές των 

ιδεών (Fosnot, 1992∙ Μπέτσας, 2016), δημιουργώντας τη δυσαρέσκεια των μαθητών 

με τις τρέχουσες ιδέες τους και προετοιμάζοντάς τους για την εισαγωγή 

επιστημονικών αντιλήψεων (Gil-Pérez & Carrascosa-Alis, 1994). Αυτή η έλλειψη 

ισορροπίας οδηγεί σε διανοητική δράση και τροποποίηση των προηγούμενων 

αντιλήψεων, προκειμένου να προωθηθεί η εννοιολογική και γνωστική ανάπτυξη 

(Jones & Braider-Araje, 2002· Moreno, 2010). 

5η φάση εφαρμογή: Στη φάση αυτή ο εκπαιδευτικός δίνει ευκαιρίες για τη χρήση 

των νέων αντιλήψεων σε διαφορετικά πλαίσια και καταστάσεις, μέσω 

δραστηριοτήτων σύνθεσης και επεξεργασίας των γνωστικών προϊόντων, ώστε να 

πραγματοποιηθεί η εμβάθυνση και εδραίωση του νέου σώματος γνώσης, αλλά και να 

αυξηθεί η κατανόηση και το ενδιαφέρον των μαθητών για το έργο και  να 

διευκολυνθεί η σύλληψη νέων προβλημάτων (Gil-Pérez & Carrascosa-Alis, 1994). 

Στη συνέχεια, η ακολουθία των μαθησιακών γεγονότων επαναλαμβάνεται με 

διαφορετικά ανώμαλα δεδομένα/αντιφάσεις, οδηγώντας τους μαθητές στην αλλαγή 

της θεωρίας τους και βοηθώντας τους να βελτιώσουν την κατανόηση της νέας 

θεωρίας (Chinn & Brewer, 1993). 
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 Ο διδακτικός αυτός σχεδιασμός υποστηρίζεται από πολλά διδακτικά μοντέλα που 

έχουν αναπτυχθεί κυρίως για τη διδασκαλία των επιστημών (Nussbaum & Novick, 1982· 

Posner, κ.ά., 1982· Hewson & Hewson, 1984· Gil-Pérez & Carrascosa-Alis, 1994), αλλά 

και για άλλους γνωστικούς τομείς, όπως η ανάγνωση και η γραφή, με σκοπό την 

εννοιολογική αλλαγή (Hewson, 1992). 

 

ΙΙ. Καθορισμός των διδακτικών στόχων 

Αποτελεσματική μάθηση, σύμφωνα με τον ενδογενή κονστρουκτιβισμό, έχουμε όταν 

υπάρχει σαφήνεια στους στόχους (Powell & Kalina, 2009), όταν είναι προσανατολισμένοι 

στη διαδικασία και πηγάζουν από αυθεντικές δραστηριότητες (Karagiorgi & Symeou, 

2005). Δεδομένου ότι η μάθηση ορίζεται ως η κατανόηση της εμπειρίας, η εξαγωγή 

συμπερασμάτων από την εμπειρία και η ανάλογη ενέργεια και δράση του μαθητή, οι 

διδακτικοί στόχοι θα πρέπει να εστιάζουν σ’ αυτή τη διαδικασία (Von Glasersfeld, 1983) 

και να δίνουν έμφαση στις ορθολογικές ικανότητες των μαθητών. Δεν είναι τόσο 

σημαντική η ποσότητα των πληροφοριών στο μυαλό των μαθητών, όσο ο τρόπος που 

σκέφτονται σχετικά με αυτές (Wortham, 2001).  

 Έτσι, οι διδακτικοί στόχοι είναι προσανατολισμένοι στην ενεργοποίηση των 

μετασχηματισμών της συμπλεκτικότητας (πού, πότε, ποιοι, τι έκαναν, ποια τα 

αποτελέσματα, πώς, γιατί κτλ.), της αντιστρεψιμότητας (τι θα έλεγε κάποιος με αντίθετη 

γνώμη, τι θα γινόταν, αν...), της συνδυαστικότητας (πώς αλλιώς, τι αλλάζει και τι μένει το 

ίδιο), της ταυτοσημίας (πού αλλού, πότε άλλοτε είδαμε κάτι όμοιο ή ανάλογο) και της 

ταυτολογίας (τι άλλο έχουμε να πούμε, τι θα ακολουθήσει) (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009), 

ζητώντας από τους μαθητές να μπορούν να βρουν τα σημεία της εμπειρίας που 

επαναλαμβάνονται, να βρίσκουν ομοιότητες και διαφορές σ’ αυτά τα σημεία, να 

φτιάχνουν κανόνες, να αποφασίζουν τι πρέπει να αποφύγουν, να κάνουν προβλέψεις (Von 

Glasersfeld, 1983∙ 2008). 
 

ΙΙΙ. Επιλογή και σχεδιασμός περιεχομένου και δραστηριοτήτων  
 

Το διδακτικό περιεχόμενο στο μοντέλο του ενδογενούς κονστρουκτιβισμού δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί εκ των προτέρων. Αντίθετα, εστιάζει στη δημιουργία περιβαλλόντων 

μετασχηματίζουσας μάθησης (Karagiorgi & Symeou, 2005). Η μάθηση είναι αναζήτηση 

νοήματος. Ως εκ τούτου ο σχεδιασμός του περιεχομένου πρέπει να πραγματοποιείται γύρω 

από από ευρύτερες έννοιες, «μεγάλες ιδέες», που προσφέρονται για μετασχηματισμό και 

αναδόμηση και όχι μεμονωμένα γεγονότα, τοποθετώντας τις σε ένα πλαίσιο με νόημα, που 

σχετίζεται με τους μαθητές, μέσα στο οποίο θα προσπαθήσουν να οικοδομήσουν νόημα. Ο 

εκπαιδευτικός οργανώνει πληροφορίες γύρω από τα εννοιολογικά σύνολα προβλημάτων, 
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ερωτήσεων και διαφόρων καταστάσεων, επειδή οι μαθητές είναι περισσότερο 

αφοσιωμένοι, όταν τα προβλήματα και οι ιδέες παρουσιάζονται ολιστικά και όχι σε 

χωριστά, μεμονωμένα μέρη. Στηρίζεται, δηλαδή, στην παραδοχή ότι η κατασκευή 

νοήματος απαιτεί κατανόηση του όλου, αλλά και των μερών στο πλαίσιο του συνόλου 

(Brooks & Brooks, 1993∙ Bhattacharjee, 2015∙ Zhou & Brown, 2015). Το περιεχόμενο 

μπορεί, επίσης, να παρουσιαστεί μέσα από πολλές και διαφορετικές προοπτικές, 

χρησιμοποιώντας μελέτες περίπτωσης, ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν και να 

διατυπώσουν νέες αναπαραστάσεις των πληροφοριών (McLeod, 2003). 

 Προκειμένου να επιτευχθεί η εννοιολογική αναδιοργάνωση στις δομές των 

μαθητών, κατά τον διδακτικό σχεδιασμό, ο εκπαιδευτικός οφείλει να λαμβάνει υπόψιν του 

τόσο τις ιδέες και τις αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με το υπό εξέταση θέμα και να 

γνωρίζει πιθανές εννοιολογικές διαδρομές για το θέμα αυτό, όσο και την προσωπική του 

κατανόηση επάνω στο θέμα, ώστε να μπορεί να εκτιμήσει και να ανταποκριθεί στις 

διαφορετικές οπτικές των μαθητών (Scott, κ.ά., 1998). Επιπλέον, ο διδακτικός σχεδιασμός 

σύμφωνα με το μοντέλο του ενδογενούς κονστρουκτιβισμού θα πρέπει να καλλιεργεί και 

να βελτιώνει τις δεξιότητες σκέψης των μαθητών. Έτσι, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει κατά 

τον σχεδιασμό της διδασκαλίας του να δίνει έμφαση στις διαδικασίες σκέψης, 

φροντίζοντας να: 

1. αναπτύσσει ενότητες και μαθήματα βασισμένα σε έννοιες και γενικεύσεις, 

2. σχεδιάζει τη διδασκαλία του με σκοπό τη νοηματική μάθηση. Σύνδεση κάθε μαθήματος με 

την εμπειρία των μαθητών, 

3. θέτει ερωτήματα που προκαλούν σκέψη: "Πώς ξέρετε;" "Ποια είναι η κύρια ιδέα;" "Ποιες 

εναλλακτικές λύσεις μπορούμε να σκεφτούμε;", 

4. σχεδιάζει το μάθημα έτσι, ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν  τις διανοητικές τους 

διαδικασίες,  

5. περιγράφει και να εξηγεί τις διαδικασίες σκέψης του συχνά, 

6. συγκεντρώνει τα δεδομένα πριν από τους μαθητές. Συγκέντρωση και καταγραφή των 

απαντήσεων των μαθητών στον πίνακα, 

7. δίνει στους μαθητές συχνά ευκαιρίες να εξηγήσουν τι καταλαβαίνουν και τι όχι, 

8. ενθαρρύνει την αξιοπιστία ως κριτήριο: "Υπάρχει νόημα;" "Γιατί όχι;" (Orlich, κ.ά., 

2010, σ.308). 
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δ. Επίπεδο διδακτικής πράξης 
 

Ι. Πρακτικές διδασκαλίας 

Το διδακτικό μοντέλο του ενδογενούς κονστρουκτιβισμού στοχεύει στο να διδάξει στους 

μαθητές πώς να δημιουργήσουν πιο ισχυρές κατασκευές για τη δημιουργία, την 

εξερεύνηση, την επίλυση και την αιτιολόγηση προβλημάτων και εννοιών, δίνοντας την 

πρωταρχική ευθύνη στους μαθητές να προβληματίζονται και να αξιολογούν την ποιότητα 

των κατασκευών τους (Confrey, 1990), με τις πρακτικές διδασκαλίας:  
 

 της παραγωγής γνώσεων  

Η πρακτική αυτή πηγάζει από τη θεωρία εξισορρόπησης του Piaget και τη θεωρία της 

εννοιολογικής αλλαγής (Posner, κ.ά., 1982) οι οποίες στηρίζονται στην επιστημολογική 

αρχή ότι η γνώση κατασκευάζεται σε ατομικό επίπεδο, με βάση τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις και εμπειρίες του ατόμου (Duffy & Jonassen, 1992∙ Brooks & Brooks, 

1993·Driver & Leach, 1993∙ Doolittle, 2014) και ως εκ τούτου είναι ανθεκτική και μπορεί 

να αντικατασταθεί μόνο μέσω της εννοιολογικής αλλαγής (Nussbaum & Novick, 1982), 

όπου ο μαθητής αντιμετωπίζεται ως ένας επιστήμονας, στον βαθμό που έχει την τάση να 

γενικεύει τη θεωρία του, να τη διατηρεί όσο περισσότερο μπορεί και τελικά να την 

αναθεωρεί, λαμβάνοντας υπόψη του τα διάφορα αντι-παραδείγματα (Karmiloff-Smith & 

Inhelder, 1999, σ. 98). Σκοπός της διδασκαλίας είναι να διευκολύνει την οικοδόμηση μιας 

συνεκτικής άποψης που να βρίσκει εφαρμογή σε μια ευρεία ποικιλία πλαισίων (Bransford, 

κ.ά., 2006), ενώ παράλληλα βοηθά τους μαθητές να σχηματίσουν τη συνήθεια να 

αμφισβητούν μια ιδέα με μια άλλη και να αναπτύξουν κατάλληλες στρατηγικές για να 

έχουν εναλλακτικές αντιλήψεις, που θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους για αποδοχή 

(Hewson, 1992).  

 Μέσω αυτής της πρακτικής, λοιπόν, επιδιώκεται η δόμηση και αναδόμηση των 

γνώσεων των μαθητών (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009), προτείνοντας τη δημιουργία 

δυσαρέσκειας/ανισορροπίας στο μυαλό του μαθητή με την εναλλακτική του αντίληψη 

(γνωστική σύγκρουση), ακολουθούμενη από την ενίσχυση της προτιμώμενης 

επιστημονικής αντίληψης (Başer, 2006). Η εφαρμογή της πρακτικής περιλαμβάνει πέντε 

βασικές φάσεις/στάδια (Nussbaum & Novick, 1982· Rowell, 1989· Mintzes, Wandersee & 

Novak, 1997· Başer, 2006· Moreno, 2010· Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011· 2013· Madu & 

Orji, 2015· Kural & Kocakülah, 2016): 

1. φάση προσανατολισμού - αρχική ενεργοποίηση και έκθεση των 

προκαταλήψεων των μαθητών μέσω των απαντήσεων τους σε ένα προκλητικό 

γεγονός/επεισόδιο έρευνας: Ο εκπαιδευτικός εισάγει μια  ανώμαλη/ προκλητική 
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κατάσταση ή ερώτημα, προκειμένου, να ενεργοποιηθούν οι εναλλακτικές αντιλήψεις 

των μαθητών και η συνοχή της χρήσης τους. Θα πρέπει να είναι ένα προσεκτικά 

επιλεγμένο γεγονός, το οποίο θα προκαλεί τον μαθητή να το εξηγήσει με φυσικό 

τρόπο, από τη σκοπιά των δικών του αντιλήψεων.  

2. φάση δόμησης των γνώσεων – εξωτερίκευση και αύξηση της 

ευαισθητοποίησης των μαθητών σχετικά με τις δομές τόσο τις δικές τους όσο 

και των συμμαθητών τους: Οι μαθητές ξεκινώντας από μια δυνητικά 

προβληματική εμπειρία, κατευθυνόμενη από τον εκπαιδευτικό, εμπλέκονται σε 

διαδικασίες ανταλλαγής ιδεών για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των 

διαφορετικών προκαταλήψεών τους (Moreno, 2010), οι οποίες μπορούν να 

χρησιμοποιήθουν ως κύριος άξονας της προσωπικής τους ανισορροπίας και 

επανεξισορρόπησης, οδηγώντας τελικά σε μια λογική συναίνεση, με αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη της συλλογικής γνώσης που αντανακλάται στο μεμονωμένα μέλη της ομάδας 

(Rowell, 1989, σ. 151).  

3. φάση αναδιάρθρωσης - δημιουργία εννοιολογικής/γνωστικής σύγκρουσης 

προσπαθώντας να εξηγήσουν ένα γεγονός: Ο εκπαιδευτικός εισάγει 

μετασχηματισμούς (αντιστροφές, άλλους τρόπους, κ.ά.) και παρουσιάζει μια 

προβληματική κατάσταση («ανωμαλία») που δεν μπορεί να εξηγηθεί με τις 

υπάρχουσες έννοιες των μαθητών, προκαλώντας γνωστική σύγκρουση και την 

ανάγκη ανάπτυξης άλλων αντιλήψεων για την εξήγηση αυτής της κατάστασης 

(Σαλβαράς, 2013α). Σύμφωνα με τους Posner, κ.ά., (1982), όσο πιο σοβαρά 

αντιμετωπίσουν οι μαθητές την κατάσταση αυτή, τόσο πιο δυσαρεστημένοι θα είναι 

με τις τρέχουσες έννοιες και τόσο πιο πιθανό είναι τελικά να είναι έτοιμοι να 

φιλοξενήσουν νέες, παρέχοντας έτσι το είδος της γνωστικής σύγκρουσης που 

προετοιμάζει τους μαθητές για την επιθυμητή προσαρμογή.  

4. φάση αναδόμησης των γνώσεων - καθοδήγησης της 

συμμόρφωσης/προσαρμογής και εφεύρεση ενός νέου εννοιολογικού μοντέλου 

που είναι σύμφωνο με την αποδεκτή επιστημονική άποψη: Οι μαθητές έρχονται 

αντιμέτωποι με τις αντιλήψεις τους, είτε πραγματοποιώντας ένα πείραμα, εάν είναι 

εφικτό, είτε με τη σκαλωσιά της αντιστοίχισης ένα προς ένα συζητούν για την 

κατάσταση που τους παρουσιάστηκε, καταλήγοντας σε συμπεράσματα που έρχονται 

σε αντίθεση με τις προηγούμενες αντιλήψεις τους. Ο εκπαιδευτικός συλλέγει τις 

διαφορετικές ιδέες σχετικά με την κατάσταση και τις θέτει υπό συζήτηση με το 

σύνολο της τάξης (Başer, 2006· Σαλβαράς, 2013α· Madu & Orji, 2015). Τα 

αποτελέσματα της ομαδικής συζήτησης και επιχειρηματολογίας χρησιμοποιούνται 
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ως ευκαιρία για την εισαγωγή της επιστημονικής ιδέας, καθορίζοντας τις σωστές 

ιδέες και εξηγώντας τις λεπτομερώς (Kural & Kocakülah, 2016).  

5. φάση γνωστικής υπέρβασης  - σύγκριση παλιάς και νέας γνώσης και 

εφαρμογή της νέας γνώσης σε νέες καταστάσεις: Οι μαθητές, στο στάδιο αυτό 

έχουν την ευκαιρία να επανεξετάσουν και να συζητήσουν τη σύγκρουση μεταξύ των 

προ-διδακτικών αντιλήψεών τους και των νέων εννοιών, απαντώντας στα 

ερωτήματα: τι αλλάζει και τι μένει το ίδιο, πώς πήγαμε από την παλιά στη νέα 

γνώση, πού αλλού, πότε άλλοτε είδαμε κάτι όμοιο ή ανάλογο, τι θα ακολουθήσει 

(Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009) και να αξιολογήσουν την κατανόηση, την αξιοπιστία 

και την εφαρμοσιμότητα των νέων εννοιών, μέσω της μεταφοράς της νέας έννοιας 

σε διαφορετικά προβλήματα από την καθημερινότητα των μαθητών (Kural & 

Kocakülah, 2016) και της σύνδεσής της με άλλες καταστάσεις και ιδέες. Οι μαθητές 

στη φάση αυτή, μπορούν να θέσουν και νέες ερωτήσεις, ιδέες και δικά τους 

προβλήματα (Moreno, 2010). 

Σε μερικές προτάσεις προστίθεται μια επιπλέον φάση, που επικεντρώνεται στη μεταγνώση 

(Mintzes, Wandersee & Novak, 1997· Kural & Kocakülah, 2016). 

 της μεταγνωστικότητας  

Ενώ η γνώση ορίζεται ως οι πνευματικές διαδικασίες και δομές που εμπλέκονται στη 

σκέψη και τη μάθηση (Moreno, 2010), ένας απλουστευμένος ορισμός που μπορεί να 

περιγράψει τη μεταγνώση είναι η γνώση του ατόμου για τη γνώση ή τις διαδικασίες 

σκέψης που ακολουθεί (Bransford, κ.ά., 2006).  

 Συγκεκριμένα, η μεταγνώση συνίσταται από τη γνώση ή τις πεποιθήσεις σχετικά 

με τους παράγοντες και τις μεταβλητές που δρουν και τους τρόπους που αλληλεπιδρούν 

και επηρεάζουν την πορεία και τα αποτελέσματα των γνωστικών επιχειρήσεων (Flavell, 

1979), περιλαμβάνοντας τρεις κατηγορίες παραγόντων: α. τις γενικές στρατηγικές 

μάθησης, σκέψης και επίλυσης προβλημάτων (στρατηγική γνώση), β. τα γνωστικά έργα, 

το πότε και το γιατί της χρήσης διαφορετικών στρατηγικών, και γ. τη γνώση για τον εαυτό 

(αυτογνωσία) σε σχέση τόσο με τα γνωστικά στοιχεία όσο και με τα κίνητρα της επίδοσης 

(Pintrich, 2002). Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία που περιλαμβάνει προβληματισμό 

και δράση σχετικά με την εμπειρία (Bond & Ellis, 2013· Millis, 2016). 

 Η διδασκαλία που στοχεύει στην αναδόμηση της γνώσης των μαθητών και στην 

εννοιολογική αλλαγή πρέπει να ενθαρρύνει την ικανότητα του μαθητή να αναστοχάζεται 

σχετικά με τις συνέπειες της σκέψης του, να αναπτύσσει δηλαδή τη μεταγνώση (Beeth, 

1998), η οποία αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο αυτονόμησης και πρόληψης της 

σχολικής αποτυχίας (Minder, 2007).  
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 Οι Bransford, Brown και Cocking (2006) αναγνωρίζουν τη μεταγνώση ως μια απο 

τις τρεις βασικές αρχές μάθησης και συνιστούν ότι η διδασκαλία μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων πρέπει να ενσωματωθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών σε μια ποικιλία θεματικών 

περιοχών, διότι πέραν του ότι ο αναστοχασμός των μαθητών κατά τη διάρκεια των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων ενισχύει τα μαθησιακά επιτεύγματα (Bond & Ellis, 2013), οι 

μεταγνωστικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας μπορούν επίσης να αυξήσουν τον βαθμό 

στον οποίο οι μαθητές μεταφέρουν αυτό που μαθαίνεται σε νέες καταστάσεις (Bransford 

κ.ά., 2006). Μάλιστα, επειδή η μεταφορά απαιτεί κατανόηση του πότε, πού και γιατί να 

χρησιμοποιήσει τη νέα γνώση, η μεταγνωστική διδασκαλία που επικεντρώνεται στην 

ανάπτυξη της υποθετικής γνώσης των μαθητών είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα (Moreno, 

2010).  

 Η πρακτική της μεταγνωστικότητας ακολουθεί τρεις φάσεις/βήματα:  

 Στην πρώτη φάση, οι μαθητές ακούν σαφείς εξηγήσεις και παρακολουθούν 

μοντελοποιήσεις μεταγνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών από τον εκπαιδευτικό, 

ακολουθούμενη από συζήτηση για το πώς και το πότε οι μαθητές πρέπει να εφαρμόσουν 

την κάθε στρατηγική (McTavish, 2008· Millis, 2016). Στη δεύτερη φάση, οι μαθητές 

εφαρμόζουν αυτές τις μεταγνωστικές δεξιότητες σε αυθεντικά πλαίσια, καθοδηγούμενοι 

να εξετάσουν τα επίπεδα γνώσης τους, τις διαδικασίες μάθησης και την ικανότητα τους να 

παρακολουθούν τον αντίκτυπο των δράσεών τους και να προσαρμόζουν τις προσπάθειές 

τους μέσα από εναλλακτικές προσεγγίσεις, καθόλη τη διάρκεια του μαθήματος (Millis, 

2016), με παροχή βοήθειας αρχικά και σταδιακή ανεξαρτητοποίηση (McTavish, 2008).   

 Η πρακτική αυτή, δηλαδή, συνοργανώνει όλες τις λειτουργίες της αξιολόγησης, 

που είναι παρούσες καθόλη τη διάρκεια της διδασκαλίας: στην έναρξη – προκαταρκτική 

αξιολόγηση (τι γνωρίζουμε), κατά την εκμάθηση του νέου – διαμορφωτική αξιολόγηση (τι 

μάθαμε και πώς), κατά την επανεπένδυση της νέας γνώσης σε σύνθετες καταστάσεις - 

παιδευτική αξιολόγηση (τι λάθη κάναμε, πώς τα διορθώσαμε), στο στάδιο της 

ανακεφαλαίωσης – διαγνωστική αξιολόγηση (τι δεν μάθαμε καλά) και αποδεικτική 

αξιολόγηση (πόσο καλά μάθαμε), προγνωστική αξιολόγηση (αυτό που έμαθα πού θα μου 

χρησιμεύσει) και στο κλείσιμο της διδασκαλίας - μεταγνωστική αξιολόγηση, όπου οι 

μαθητές αναφέρονται σε όλες τις λειτουργίες (Σαλβαράς, 2013α), ενθαρρρύνοντας και 

υποστηρίζοντας, με αυτόν τον τρόπο, την αυτορρύθμιση της μάθησης (Moreno, 2010).  

Στην τρίτη φάση, οι μαθητές λαμβάνουν ανατροφοδότηση σχετικά με τις πρακτικές τους 

προσπάθειες, επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν μεταγνωστικές στρατηγικές (Millis, 2016). 

 Σκοπός της μεταγνωστικής διδασκαλίας είναι να βοηθήσει τους μαθητές να 

συνειδητοποιήσουν περισσότερο τη σκέψη τους κατά τη μαθησιακή διαδικασία 
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(McTavish, 2008), να ενημερωθούν για την πορεία προς τον επιδιωκόμενο στόχο και να 

εργαστούν με αυτοέλεγχο, προχωρώντας σε ρυθμίσεις για τη διόρθωση τυχόν 

δυσλειτουργιών της μάθησής τους, λειτουργώντας έτσι και ως κίνητρο για 

εντατικοποίησης της προσπάθειας (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009). 
 

 

ΙΙ. Τύποι σκαλωσιάς 

Πυρήνα των τύπων σκαλωσιάς, ως διδακτικές ενέργειες και μαθητικές δραστηριότητες 

που εξάγονται από τις πρακτικές διδασκαλίας του ενδογενούς κονστρουκτιβισμού, 

αποτελούν οι διδακτικές πρακτικές του «γεμάτου μυαλού», όπως τις χαρακτηρίζει ο 

Σαλβαράς (1993, σ. 27), οι οποίες αποτελούν καλά σχεδιασμένες δραστηριότητες, που 

ενθαρρύνουν τους μαθητές να τροποποιήσουν και να αναδιοργανώσουν τις προσωπικές 

τους θεωρίες (Driver, Asoko, Leach, Mortimer & Scott, 1994), οδηγούν δηλαδή στην 

εννοιολογική αλλαγή. Συγκεκριμένα, διακρίνονται δύο ομάδες τύπων σκαλωσιάς για την 

προώθηση της εννοιολογικής αλλαγής (Scott, Asoko & Driver, 1998· Abdul Gafoor & 

Akilesh, 2010): α. τύποι σκαλωσιάς που βασίζονται στη γνωστική σύγκρουση και την 

επίλυση αντιφατικών προοπτικών, και β. τύποι σκαλωσιάς που βασίζονται στις 

υπάρχουσες ιδέες των μαθητών και τις επεκτείνουν σ’ έναν νέο τομέα και σε νέους 

τρόπους σκέψης, μέσω της παρέμβασης του εκπαιδευτικού.  

 Οι τύποι σκαλωσιάς, λοιπόν, που προτείνονται για εφαρμογή στη σχολική πράξη 

από το μοντέλο διδασκαλίας του ενδογενούς κονστρουκτιβισμού είναι:  

- Επαναφορά και διερεύνηση των προ-διδακτικών αντιλήψεων των μαθητών  

Για τον ενδογενή κονστρουκτιβισμό, ένα από τα προαπαιτούμενα της διδασκαλίας 

(Hewson & Hewson, 1984) και βασικός παράγοντας αποτελεσματικής μάθησης είναι η 

προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών, συνήθως οι εναλλακτικές αντιλήψεις τους σχετικά με 

το υπό διδασκαλία θέμα (Hewson & Hewson, 1981· Başer, 2006), πάνω στις οποίες 

κατασκευάζεται η νέα γνώση (Hewson, 1992). Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει 

να αντιμετωπίζει τη γνώση ως ένα είδος συλλογής εννοιολογικών ενεργειών και δράσεων 

που έχουν βρεθεί επιτυχείς και έχουν αποδειχθεί βιώσιμες στη γνωστική εμπειρία του 

μαθητή (Von Glasersfeld, 1995α∙ 2005) και να εστιάζει στην κατασκευή γνωστικών 

σχημάτων, που είναι χρήσιμα και συναφή στον μαθητή (Driver & Leach, 1993). 

  Έτσι, θεμελιώδης αρχή της διδακτικής προσέγγισης του ενδογενούς 

κονστρουκτιβισμού είναι η υπογράμμιση της σπουδαιότητας της αναγνώρισης των 

υφιστάμενων ιδεών και αντιλήψεων των μαθητών (Rowell, 1989), ώστε να αποτελέσουν 

τη βάση της διδασκαλίας και της επιλογής του σημείου εκκίνησής της (Scott, κ.ά., 1998),  

διότι, αν αγνοηθούν, τότε η κατανόηση που θα αναπτύξουν οι μαθητές, μπορεί να είναι 

πολύ διαφορετική από αυτή που έχει κατά νου ο εκπαιδευτικός (Bransford, κ.ά., 2006).  
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 Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται από μέρος του εκπαιδευτικού έμφαση, όχι απλώς 

στην προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών, αλλά και στις γνωστικές διεργασίες τους και τις 

αυτο-ανακλαστικές δεξιότητες τους (Vrasidas, 2000). Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί 

ευκαιρίες, για να μπορέσουν οι μαθητές να διασαφηνίσουν τις ιδέες και την οπτική τους, 

ώστε από τη μια να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να κατανοήσει το βάθος της δέσμευσης των 

μαθητών στις ιδέες τους (Beeth, 1998) και από την άλλη να μπορέσουν να προσδιοριστούν 

οι διαφορές τους με την επιστημονική οπτική (Scott, κ.ά., 1998). Διότι, η συνειδητοποίηση 

των προσωπικών τους αντιλήψεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανίχνευση 

οποιασδήποτε ανωμαλίας/ασυνέπειας μπορεί να υπάρξει μεταξύ των νέων στοιχείων και 

των υφιστάμενων δομών τους (Nussbaum & Novick, 1982), διότι εξασφαλίζει ότι οι 

μαθητές συνειδητοποιούν αυτό που γνωρίζουν και καταλαβαίνουν τι πρέπει να μάθουν 

(Vosniadou & Ioannides, 1998). 

 Κάποιες τεχνικές που προτείνονται για τη διερεύνηση των προ-διδακτικών 

αντιλήψεων των μαθητών είναι: η κατασκευή εννοιολογικού ή νοητικού χάρτη, ο έλεγχος 

σύνδεσης εννοιών (παροχή λέξεων-κλειδιά σχετικά με το υπό εξέταση θέμα και 

ενθάρρυνση για καταγραφή όσο το δυνατόν περισσότερων σχετικών όρων) (Chavan & 

Patankar, 2015), τα δομικά πλέγματα επικοινωνίας (παρουσίαση των δεδομένων με μορφή 

αριθμημένου πλέγματος και ενθάρρυνση των μαθητών να επιλέξουν τα κατάλληλα κουτιά-

αριθμούς και να τα βάλουν σε λογική ακολουθία, απαντώντας σε μια καθορισμένη 

ερώτηση), που δίνουν μια εικόνα των υπο-εννοιών και των δεσμών μεταξύ των ιδεών που 

κατέχουν οι μαθητές (Johnstone, Baha & Hansell, 2000), οι ερωτήσεις γνώσης και οι 

παραγωγικές ερωτήσεις, η κατασκευή μοντέλων (Βοσνιάδου, 1999β), αλλά και η υποβολή 

ερωτήσεων για μεταγνωστικό προσανατολισμό, ώστε να διευκολύνει τους μαθητές να 

γνωρίσουν τις δικές τους προκαταλήψεις και να προετοιμαστούν για ουσιαστικές 

γνωστικές συγκρούσεις (Kural & Kocakülah, 2016).  
 

- Διάγνωση και διευθέτηση λανθασμένων/εναλλακτικών αντιλήψεων των μαθητών 

Το διδακτικό μοντέλο του ενδογενούς κονστρουκτιβισμού αναγνωρίζει ότι, ακόμη και οι 

νέοι μαθητές έχουν καλά αναπτυγμένες ιδέες/κατασκευές για τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργεί ο κόσμος (Duit & Treagust, 2003), συνήθως διαισθητικές θεωρίες που 

βασίζονται στις εμπειρίες τους και έρχονται σε αντιδιαστολή με τις επιστημονικές απόψεις 

(Βοσνιάδου, 1999α· Karmiloff-Smith & Inhelder, 1999), οι οποίες, παρόλο που μπορούν 

να εμποδίσουν τη μάθηση τους (Abdul Gafoor & Akhilesh, 2010· Chavan & Patankar, 

2015), είναι συχνά ανθεκτικές απέναντι στις συμβατικές στρατηγικές διδασκαλίας 

(Champagne, Klopfer & Gunstone, 1982· Mintzes, Wandersee & Novak, 1997), διότι 
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έχουν ακεραιότητα και νόημα μέσα στο πλαίσιο του μαθητή και γι’ αυτό δεν μπορούν να 

εκτοπιστούν με απλή διάταξη της «σωστής μεθόδου».  

 Έτσι, απαιτείται από τον εκπαιδευτικό να μπορεί να προσεγγίζει μια ξένη ή 

απροσδόκητη απάντηση με πραγματικό ενδιαφέρον για την εκμάθηση του χαρακτήρα της, 

της προέλευσής, της ιστορίας και των συνεπειών της (Confrey, 1990), να διερευνά πού 

μπορεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες κάθε μαθητής και να διευκολύνει την αντιμετώπιση 

των παρερμηνειών και των λανθασμένων αντιλήψεων (Powell & Kalina, 2009), 

προσδιορίζοντας τις αμυντικές κινήσεις που χρησιμοποιούν οι μαθητές για να αντισταθούν 

στην προσαρμογή των ιδεών τους (Posner, κ.ά., 1982) και βοηθώντας τους να τις 

αλλάξουν, να τις επεξεργαστούν και να τις εμπλουτίσουν (Wilson & Peterson, 2006). 

Μόνο αν γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας, θα μπορέσουν και οι μαθητές να διαπιστώσουν 

πού υπολείπονται και θα καταφέρουν έτσι να τις μετασχηματίσουν ή να τις διευρύνουν 

(Bransford, κ.ά., 2006).  

  Προς αυτό τον σκοπό, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αμφισβητεί τις απαντήσεις 

των μαθητών για το αν είναι σωστές ή λανθασμένες, να θέτει ερωτήσεις και να ακούει 

προσεκτικά την ερμηνεία των δεδομένων από τους μαθητές, εστιάζοντας την προσοχή του 

στη γλώσσα που χρησιμοποιούν, να τους ωθεί να σκέφτονται με όση ακρίβεια μπορούν 

πάνω στις ιδέες τους, ζητώντας εξηγήσεις (Bodner, 1986· Von Glasersfeld, 1995α∙ Fosnot, 

2005∙ Julyan & Duckworth, 2005) και να διδάσκει τους μαθητές σχετικά με τα λάθη στη 

συλλογιστική τους, ώστε να βελτιώνουν τις δεξιότητες συλλογιστικής και να είναι 

λιγότερο πιθανό να οδηγηθούν σε λανθασμένα συμπεράσματα (Sternberg & Williams, 

2009).   

 Συγκεκριμένα, κάποιες τεχνικές που προτείνονται για τη διάγνωση και διευθέτηση 

των λανθασμένων/εναλλακτικών αντιλήψεων των μαθητών είναι: οι διερευνητικές 

ερωτήσεις, που αφορούν την προώθηση της σκέψης και του αναστοχασμού των μαθητών, 

απαιτώντας επιχειρήματα και αποδείξεις για την υποστήριξη των ισχυρισμών και των 

ιδεών τους (Driver, Asoko, Leach, Mortimer & Scott, 1994), η χρήση εικονογραφημένων 

ιστοριών, όπου διάφοροι χαρακτήρες εκφράζουν διαφορετικές απόψεις για μια 

επιστημονική ιδέα και οι μαθητές αποφασίζουν ποιος χαρακτήρας είναι ο σωστός ή 

προσφέρουν τη δική τους εξήγηση, εκμαιεύοντας έτσι τυχόν παρανοήσεις, τα παιχνίδια 

ρόλων, η κλινική συνέντευξη, η δημιουργία αναλογιών κ.ά. (Chavan & Patankar, 

2015·2016). 
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- Εισαγωγή αντιφάσεων / ανωμαλιών  
 

Βασικό μηχανισμό προς τη διόρθωση των λανθασμένων αντιλήψεων των μαθητών και 

κατ’ επέκταση προς την εννοιολογική αλλαγή και τη μάθηση αποτελεί η πρόκληση 

κοινωνικο-γνωστικής σύγκρουσης στους μαθητές (Posner, κ.ά., 1982· Moreno, 2010), με 

τρόπο που θα τους κάνει να πειστούν ότι οι ιδέες τους δεν είναι πλέον αποτελεσματικές ή 

ότι προτιμάται μια άλλη εναλλακτική έννοια/λύση, διότι μόνο έτσι θα δεχτούν να 

αλλάξουν τις εναλλακτικές τους αντιλήψεις (Confrey, 1990).  

 Μια από τις πιο κοινές διδακτικές εφαρμογές για την πρόκληση κοινωνικο-

γνωστικής σύγκρουσης είναι η παρουσίαση ανώμαλων δεδομένων ή αλλιώς 

αντιφατικών/αντικρουόμενων πληροφοριών, που έρχονται σε αντίθεση με τις προ-

διδακτικές θεωρίες των μαθητών (Chinn & Brewer, 1993· Limón, 2001). Ως αντίφαση 

ορίζεται η έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα στις καταφάσεις (ό,τι δηλώνεται) και τις αρνήσεις 

(ό,τι υποκρύπτεται), τα ευθέα ενεργήματα (τι θα κάνω, πώς, γιατί, για ποιο σκοπό) και τα 

ανάστροφα (τι θα έλεγε κάποιος με αντίθετη άποψη) ή τα συνδυαστικά (πώς αλλιώς) 

(Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011, σ. 199).  

 Μέσω αυτής της πρακτικής, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός παρεμβαίνει και προκαλεί 

καταστάσεις που δημιουργούν αντιφάσεις. Ο Σαλβαράς (1993) συγκεντρώνει τις πιο 

αποτελεσματικές αντιφάσεις, όπως είναι: ανάστροφες ενέργειες και ενέργειες 

αλληλοσυσχετισμού, εύρεση σχέσεων που υπονοούνται ή προϋποτίθενται, ενέργειες 

επαύξησης ή απομείωσης, εσφαλμένες αντιπαραβολές που οδηγούν στην επαύξηση του 

λάθους, υποστήριξη ιδεών που βρίσκονται σε αντίθεση, συνειδητοποίηση ασυμβίβαστων 

σημείων στις απαντήσεις των μαθητών μέχρι να φτάσουν να αμφισβητούν την ίδια την 

αρχική τους απάντηση, μετασχηματισμός των προϊόντων μάθησης (αντιστροφή, άλλος 

τρόπος κτλ.), έλλειψη ισομορφισμού ανάμεσα στις προηγούμενες γνώσεις και στις απαιτήσεις 

της νέας κατάστασης, ανίχνευση του λάθους και της αιτίας που το προκάλεσε (σσ. 29-31).  

 Τα ανώμαλα δεδομένα/αντιφάσεις, όμως, δεν οδηγούν πάντοτε στην αλλαγή των 

πεποιθήσεων των μαθητών, οι οποίοι βρίσκουν συχνά τρόπους να αγνοούν, να 

απορρίπτουν, να αποκλείουν, να επανερμηνεύουν τα ανώμαλα δεδομένα ή να κάνουν 

περιφερειακές αλλαγές στις προ-διδακτικές τους πεποιθήσεις, για να τις προστατεύσουν 

(Chinn & Brewer, 1993). Προκειμένου, λοιπόν, ο μαθητής να βιώσει γνωστική σύγκρουση 

μεταξύ δύο δυνητικών αντικρουόμενων αντιλήψεων, θα πρέπει να κατανοεί και τις δύο 

αντιλήψεις, να αντιλαμβάνεται τη σύγκρουση και ότι μόνο μια εκ των δύο αντιλήψεων 

είναι αληθής, ενώ θα πρέπει να θέλει να επιλύσει τη σύγκρουση (Hewson & Hewson, 

1984), συμβιβάζοντας τα ευρήματα με τις υπάρχουσες αντιλήψεις του και μειώνοντας τις 

ασυνέπειες μεταξύ των πεποιθήσεων που κατέχει (Posner, κ.ά., 1982). 
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  Για να ενσωματώσει, όμως, ο μαθητής τη νέα έννοια με τις υπάρχουσες γνώσεις 

του, θα πρέπει να εκπληρωθούν ακόμα τρεις θεμελιώδεις συνθήκες κατά τη διδασκαλία: η 

ύπαρξη μιας νέας αντίληψης που θα είναι κατανοητή (ο μαθητής θα καταλαβαίνει τι 

σημαίνει, θα μπορεί να την εξηγήσει και θα αντιλαμβάνεται την εσωτερική συνοχή της), 

εύλογη (να πιστεύει ότι είναι δυνητικά αληθής, ότι μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα) και 

που θα προτείνει τη δυνατότητα ενός γόνιμου προγράμματος (να δημιουργεί νέους τομείς 

έρευνας, να προτείνει νέες προσεγγίσεις και ιδέες, να έχει επεξηγηματική και προγνωστική 

δύναμη), μειώνοντας, έτσι, τη δύναμη της εναλλακτικής αντίληψης του μαθητή (Hewson 

& Hewson, 1981· Posner, κ.ά., 1982· Hewson, 1992). Ως εκ τούτου, η αναζήτηση 

εκπαιδευτικών βιώσιμων και αποτελεσματικών ανωμαλιών/αντιφάσεων είναι πρωταρχικής 

σημασίας. 

  Όμως, για μια επιτυχημένη εφαρμογή της διδακτικής πρακτικής της κοινωνικο-

γνωστικής σύγκρουσης, που θα οδηγήσει στην εννοιολογική αλλαγή των αντιλήψεων των 

μαθητών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν από τον εκπαιδευτικό και άλλοι παράγοντες, 

όπως: ατομικά κίνητρα και ενδιαφέροντα, στρατηγικές μάθησης και συλλογιστικής, 

επιστημολογικές πεποιθήσεις και στάσεις, επίπεδα προϋπάρχουσας γνώσης του μαθητή, τα 

χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού και κοινωνικοί παράγοντες, όπως ο ρόλος των 

συνομηλίκων και η σχέση εκπαιδευτικού-μαθητών (Limón, 2001). 
 

 

-  Αντιστοίχιση ένα προς ένα μεταξύ μετασχηματισμών 

Η μάθηση που στηρίζεται στην πρόκληση και υπέρβαση κοινωνικο-γνωστικών 

συγκρούσεων, διευκολύνεται με την ανάπτυξη του μηχανισμού μάθησης της αντιστοίχισης 

ένα προς ένα, ο οποίος σύμφωνα με τον Piaget, αποτελεί πρωταρχική βάση για τη 

διαπίστωση ύπαρξης ή μη ισοδυναμίας μεταξύ της παλαιάς γνώσης και των εισαγόμενων 

μετασχηματισμών  (αντιστροφές, επεκτάσεις, άλλοι τρόποι) (Gelman & Gallistel, 1986) 

και την ανάπτυξη της διατήρησης της αντιστοιχίας παρά τις αλλαγές (Miller & West, 

1976· Izard, Streri & Spelke, 2014). Ο μαθητής θα πρέπει πρώτα να ανακαλύψει τις 

αντιστοιχίες μεταξύ δύο καταστάσεων για να κάνει συγκρίσεις και αυτό πρέπει να 

προηγηθεί οποιωνδήποτε μετασχηματισμών, η εφαρμογή των οποίων στη συνέχεια θα 

βασίζεται στη χρήση των αντιστοιχιών, ώστε να μπορέσει ο μαθητής να αντιληφθεί το 

σύστημα των μετασχηματισμών (Piaget, 1975·1977, όπ. αναφ. στο Gelman, 1982, σ. 61-

62). Οι μαθητές επισημαίνουν «ποιο γνωστό παραμένει γνωστό και ποιο γίνεται 

άγνωστο», «τι αλλάζει και τι μένει το ίδιο», προκειμένου να εμφανιστούν οι 

μετασχηματισμοί ως βασικό εργαλείο της κατασκευής γνώσεων, να αποκατασταθεί η 

ισορροπία και να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός και η αναδιοργάνωση της παλιάς γνώσης 

(Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009· 2011).  
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- Αποκλίνουσες ερωτήσεις: εύρεση εναλλακτικών λύσεων  

Οι αποκλίνουσες ερωτήσεις, που δέχονται ένα ευρύ φάσμα απαντήσεων ως κατάλληλες, 

αφού δεν υπάρχουν σωστές και λανθασμένες απαντήσεις, αποτελούν ερωτήσεις υψηλού 

επιπέδου, που ενθαρρύνουν τις δημιουργικές απαντήσεις σε ερωτήσεις και τις καινοτόμες 

λύσεις σε προβλήματα (Orlich, κ.ά., 2001). Ως εκ τούτου απαιτούν νοητική επεξεργασία ή 

σύνδεση ή μετασχηματισμό των ιδεών από τους μαθητές και επιτρέπουν την εκλέπτυνση 

των όσων σκέφτονται και γνωρίζουν (Jacobsen, Eggen & Kauchack, 2011). Στις 

αποκλίνουσες ερωτήσεις, οι μαθητές προχωρούν πέρα από τα γνωστά, συνδυάζοντας, 

αντιστρέφοντας, τροποποιώντας, βρίσκοντας άλλον τρόπο, επεκτείνοντας κτλ. με σκοπό 

να διεισδύσουν στην ουσία των πραγμάτων και να προχωρήσουν στη σύνθεση των 

αντιθέτων (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009).  

           Οι ερωτήσεις αυτού του είδους απευθύνονται στις ανώτερες βαθμίδες της 

γνωστικής ταξινομίας (ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση) (Τριλιανός, 2004α). Έτσι, τυπικά 

παραδείγματα τέτοιων ερωτήσεων αποτελούν οι ερωτήσεις ανάλυσης (εντοπισμός 

κινήτρων δράσης, αντιδιαστολή αιτιών από αποτελέσματα, στήριξη ή μη θέσεων, εξήγηση 

φαινομένων, συγκρίσεις), οι ερωτήσεις σύνθεσης (ανάπτυξη προσωπικών προτάσεων, 

προβλέψεων, κατασκευών), οι ερωτήσεις αξιολόγησης και κριτικού αναστοχασμού 

(ανάπτυξη προσωπικής κρίσης για θέματα, λύσεις, μεθόδους, αποτελέσματα κτλ.) 

(Ματσαγγούρας, 2003· Jacobsen, Eggen & Kauchack, 2011). 

 

- Ανάπτυξη αναλογικής σκέψης 

Ο τύπος σκαλωσιάς της ανάπτυξης αναλογικής σκέψης, ο οποίος στηρίζεται και από το 

διδακτικό μοντέλο του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού, αποτελεί, σύμφωνα με τους 

Βοσνιάδου και Brewer (1999), έναν εκ των δύο μηχανισμών που μπορούν να επιφέρουν τη 

ριζοσπαστική αναδιοργάνωση της γνώσης. 

  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους συγγραφείς, η χρήση αναλογιών και μεταφορών 

από έναν διαφορετικό τομέα είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος συμβολής των 

προϋπάρχουσων γνώσεων στην κατασκευή ενός καινούριου σχήματος. Ενεργοποιώντας 

τις σχετικές προηγούμενες γνώσεις που έχει ήδη κατανοήσει ο μαθητής, η δημιουργία 

αναλογιών στοχεύει στην αλλαγή και αναδόμηση και όχι στην αύξηση της κατανόησης 

των εισερχόμενων πληροφορίων (Duit, 1991), αυξάνοντας το εύρος εφαρμογής των 

χρήσιμων διαισθητικών αντιλήψεων του μαθητή και μειώνοντας το εύρος εφαρμογής των 

επιζήμιων (λανθασμένες αντιλήψεις) σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα (Brown & 

Clement, 1989).  
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 Προς αυτόν τον σκοπό, η εφαρμογή του τύπου σκαλωσιάς διαφοροποιείται από τον 

τρόπο που εφαρμόζεται σύμφωνα με τον εξωγενή κονστρουκτιβισμό και ακολουθεί τα 

παρακάτω βασικά βήματα (Brown & Clement, 1989· Clement, Brown & Zietsman, 1989· 

Duit, 1991): Αρχικά η εσφαλμένη αντίληψη του μαθητή σχετικά με το υπό εξέταση θέμα 

(κατάσταση-στόχος) γίνεται σαφής, χρησιμοποιώντας μια στοχευμένη ερώτηση. Στη 

συνέχεια, ο εκπαιδευτικός προτείνει μια περίπτωση την οποία θεωρεί ανάλογη 

(παράδειγμα-άγκυρα) και η οποία χρησιμοποιεί τις διαισθητικές δομές γνώσης των 

μαθητών (πηγή), οι οποίες είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνες με την αποδεκτή θεωρία. 

Ακολούθως, ζητά από τους μαθητές να κάνουν μια σαφή σύγκριση μεταξύ του 

παραδείγματος-άγκυρα και των υποθέσεών τους, μεταφέροντας τη σχέση-κλειδί στην 

κατάσταση-στόχο, σε μια προσπάθεια να καθιερωθεί η αναλογική σχέση. Εάν ο μαθητής 

δεν αποδέχεται την αναλογία, πιθανόν επειδή το «άλμα» από το παράδειγμα-άγκυρα στην 

κατάσταση-στόχο είναι πολύ μεγάλο, τότε το άλμα χωρίζεται σε μικρότερα στάδια, ώστε 

να μπορεί να  κατακτηθεί, με τον εκπαιδευτικό να προσπαθεί να βρει μια αναλογία 

γεφύρωσης ή μια σειρά τέτοιων αναλογιών (διαμεσολαβούν εννοιολογικά μεταξύ 

παραδείγματος-άγκυρα και κατάστασης-στόχου), που βοηθούν να καθιερωθεί μια 

αναλογική σύνδεση στο μυαλό του μαθητή που απορρίφθηκε πριν. 

 Για να επιτευχθεί, όμως, η ανάπτυξη της αναλογικής σχέσης μεταξύ του 

παραδείγματος-άγκυρα και της κατάστασης-στόχου, θα πρέπει η συμμετοχή του μαθητή 

στη διαδικασία αναλογικής συλλογιστικής να λαμβάνει χώρα σε ένα περιβάλλον 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, κατά την οποία ο εκπαιδευτικός προτείνει απλώς 

καταστάσεις, χωρίς να δηλώνει ότι είναι ανάλογες, ώστε να εμπλακεί ο μαθητής σε μια 

διαδικασία αναλογικής συλλογιστικής, αντί να παρουσιάζεται απλά η αναλογία (Brown & 

Clement, 1989). 
 

- Σωκρατικός διάλογος  

Σύμφωνα με τους Βοσνιάδου και Brewer (1999), ο σωκρατικός διάλογος αποτελεί έναν 

ακόμα βασικό μηχανισμό αναδιοργάνωσης της γνώσης, η χρήση του οποίου διευκολύνει 

την αναγνώριση των αντιφάσεων στις γνώσεις του μαθητή και την κατευθυνόμενη, από 

τον εκπαιδευτικό, κατασκευή ενός νέου γνωστικού σχήματος (Bοσνιάδου & Brewer, 

1999). Πρόκειται για έναν κατευθυνόμενο διάλογο, κατά τη διάρκεια του οποίου με 

κατάλληλες ερωτήσεις, ο εκπαιδευτικός παρακινεί τον μαθητή, αρχικά να διατυπώσει τη 

θέση του στο συγκεκριμένο πρόβλημα, προσποιούμενος ο ίδιος άγνοια («ειρωνεία»), στη 

συνέχεια με επιχειρήματα τον οδηγεί να παραδεχθεί ότι η προηγούμενη θέση του ήταν 

λανθασμένη («έλεγχος») και τέλος τον οδηγεί επαγωγικά στην ορθή απάντηση 

(«πνευματικός τόκος») (Τριλιανός, 2004α). Ακολουθείται, λοιπόν, μια επαγωγικο-
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διαλογική μορφή διδασκαλίας, όπου οι ερωτήσεις του εκπαιδευτικού, με φυσική διαδοχή 

και όχι αποσπασματικό χαρακτήρα, οικοδομούν έναν εξελισσόμενο διάλογο, που 

αναδεικνύεται σε ανώτερο είδος επικοινωνίας (Ματσαγγούρας, 2003). 

 Ο Collins (1976) εξήγαγε είκοσι τρεις πιθανούς τύπους σκαλωσιάς, που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός κατά την εφαρμογή του σωκρατικού διαλόγου:  

1. ο εκπαιδευτικός επιλέγει μια πολύ γνωστή περίπτωση και ρωτά τον μαθητή ποια 

είναι η αξία της εξαρτώμενης μεταβλητής για αυτήν την περίπτωση ή εάν γνωρίζει 

μια περίπτωση για την εξαρτημένη μεταβλητή,  

2. ζητά αιτιώδεις παράγοντες,  

3. ζητά ενδιάμεσους αιτιώδεις παράγοντες, 

4. ζητά προηγούμενους παράγοντες,  

5. δημιουργεί έναν γενικό κανόνα για έναν ανεπαρκή παράγοντα και ρωτά τον 

μαθητή εάν ο κανόνας είναι αληθινός,  

6. δημιουργεί έναν γενικό κανόνα για έναν περιττό παράγοντα και ρωτά τον μαθητή 

εάν ο κανόνας είναι αληθινός,  

7. παρουσιάζει ένα αντίθετο παράδειγμα για έναν ανεπαρκή παράγοντα και ζητά από 

τον μαθητή να διατυπώσει την αξία για αυτήν την περίπτωση, 

8. παρουσιάζει ένα αντίθετο παράδειγμα για έναν περιττό παράγοντα και ζητά από 

τον μαθητή να διατυπώσει  το γιατί η αιτιώδης εξάρτηση δεν ισχύει στην περίπτωση 

αυτή,  

9. εάν ο μαθητής αγνοεί έναν συγκεκριμένο παράγοντα, τότε ο εκπαιδευτικός 

επιλέγει μια υπόθεση με μια ακραία λανθασμένη αξία σε αυτό τον παράγοντα και 

ρωτά γιατί δεν υπάρχει,  

10. θέτει μια παραπλανητική ερώτηση,  

11. ζητά από τον μαθητή να καθορίσει τη σχέση με μεγαλύτερη ακρίβεια ή  

προτείνει ο ίδιος μια πιθανή σχέση,  

12. ενημερώνει τον μαθητή για το λάθος του και του ζητά να διαμορφώσει μια νέα 

υπόθεση για την εύρεση αναγκαίων παραγόντων,  

13. ζητά να διαμορφώσει μια νέα υπόθεση για την εύρεση επαρκών παραγόντων,  

14. ζητά από τον μαθητή να εξετάσει ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των δύο 

περιπτώσεων που μπορεί να αντιπροσωπεύουν τη διαφορά στην εξαρτημένη 

μεταβλητή,  

15. τον ρωτά πώς θα μπορούσε να δοκιμαστεί η υπόθεση του,  

16. ζητά μια πρόβλεψη για μια άγνωστη περίπτωση,  
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17. αν ο μαθητής δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη, ο εκπαιδευτικός του ζητά να 

σκεφτεί ποιοι είναι οι σχετικοί παράγοντες που πρέπει να λάβει υπόψη του,  

18. αμφισβητεί τις προβλέψεις που έγιναν χωρίς αρκετές πληροφορίες,  

19. επισημαίνει άσχετους παράγοντες,  

20. επισημαίνει ασυνεπείς προβλέψεις,  

21. του ζητά να εξετάσει την αξία ενός πιθανού παράγοντα,  

22. ζητά τον έλεγχο της συνοχής μιας υπόθεσης,  

23. ζητά από τον μαθητή να λάβει υπόψη του σχετικούς παράγοντες.  
 

 Μέσω αυτού του τύπου σκαλωσιάς, ο εκπαιδευτικός εμπλέκει ενεργά τους 

μαθητές, θέτοντας ερωτήσεις που απαιτούν απαντήσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν την 

αρχή για περαιτέρω ανάλυση και έρευνα (Coffey, 2009). Παρέχοντας μόνο ερωτήσεις και 

όχι απαντήσεις στους μαθητές, ο εκπαιδευτικός ενδυναμώνει τη συλλογιστική των 

μαθητών και τις λογικές σχέσεις της υπάρχουσας γνώσης και εμπειρίας τους, οδηγώντας 

στην παραγωγή γνώσης, μέσω της αμφισβήτησης των ιδεών τους, της ανάπτυξης της 

κριτικής τους σκέψης και του αναστοχασμού σχετικά με την κατανόησή τους (Delić & 

Bećirović, 2016). Συγκεκριμένα, συμμετέχοντας σε διάλογο με τον εκπαιδευτικό, ο 

μαθητής αναγκάζεται να ασχοληθεί με αντιπαραδείγματα στις προτάσεις του και να 

αντιμετωπίσει αντιφάσεις στις ιδέες του, κατασκευάζοντας ένα νέο πλαίσιο ιδεών που θα 

αντέξει στην κριτική (Champagne, Klopfer & Gunstone, 1982). 
 

 

-  Εννοιολογική αντιπαράθεση με αιτιολόγηση συλλογιστικής   

Πρόκειται για έναν τύπο σκαλωσιάς που μπορεί να οδηγήσει στην επιθυμητή κοινωνικο-

γνωστική σύγκρουση (Limón, 2001), για την επίτευξη της εννοιολογικής αλλαγής των 

αντιλήψεων των μαθητών (Marzano, Pickering & Pollok, 2001), περνώντας από τη θέση 

στην αντίθεση και δημιουργώντας εκ νέου προβληματισμό, πνευματική ανησυχία και 

αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009). Οι τεκμηριωμένες 

απόψεις της άλλης πλευράς επιφέρουν διατάραξη της ισορροπίας των νοητικών σχημάτων, 

η οποία συχνά οδηγεί στην υιοθέτηση του ανώτερου επιπέδου νοητικής οργάνωσης, για να 

αποκατασταθεί η ισορροπία που διαταράχθηκε (Ματσαγγούρας, 2003).  

 Κάθε μαθητής αναπτύσσει μια ανάλυση που υποστηρίζει την εξήγηση ή τις 

προβλέψεις του για μια κατάσταση και τις παρουσιάζει στην τάξη. O εκπαιδευτικός 

κατευθύνει τους μαθητές στην ανάπτυξη μεταγνωστικής σκέψης και δεξιοτήτων, ζητώντας 

τους να θέσουν ερωτήσεις στο άτομο που παρουσίασε την ιδέα του, ώστε να αντιληφθούν 

γιατί αυτή η ιδέα έχει νόημα για το άτομο αυτό και να διαχωρίσουν οι ίδιοι ποιες 

αντιλήψεις, από αυτές που παρουσιάστηκαν, είναι κατανοητές και αληθείς (Beeth, 1998). 
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Η προσπάθεια των μαθητών να πείσουν ο ένας τον άλλον για την εγκυρότητα των ιδεών 

και των επιχειρημάτων τους, έχει ως αποτέλεσμα κάθε μαθητής να γνωρίζει ρητά τις ιδέες 

του σε αυτό το περιεχόμενο (Abdul Gafoor & Akhilesh, 2010). Στη συνέχεια, ο 

εκπαιδευτικός επιδεικνύει την κατάσταση και παρουσιάζει μια θεωρητική εξήγηση 

χρησιμοποιώντας επιστημονικές έννοιες. Ο διάλογος που ακολουθεί, επιτρέπει στους 

μαθητές να συγκρίνουν τις αναλύσεις τους με την επιστημονική γνώση (Champagne, 

Gunstone & Klopfer, 1982). 

 Για την επιτυχημένη εφαρμογή της πρακτικής, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

επιδιώξει να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα ελεύθερης συζήτησης, αποφεύγοντας ο ίδιος 

κάθε νύξη αξιολογικής κρίσης (Nussbaum & Novick, 1982) και ένα ήθος ισότητας, όπου 

κανείς δεν έχει μονοπώλιο στην αλήθεια και ο καθένας μπορεί να παρουσιάσει τα 

επιχειρήματά του χωρίς φόβο. Θα πρέπει, επίσης, να επιμείνει στη σαφήνεια και στην 

ορθολογική δικαιολόγηση όλων των ιδεών που παρουσιάζονται (Rowell, 1989· Hewson, 

1992), μέσα από ερωτήσεις που επιδιώκουν την αναγνώριση και την ανάλυση σφαλμάτων 

στη λογική (Ποια είναι τα σφάλματα στη συλλογιστική σε αυτές τις πληροφορίες; Πώς είναι 

αυτές οι πληροφορίες παραπλανητικές; Πώς θα μπορούσε να διορθωθεί ή να βελτιωθεί;), 

την κατασκευή ενός συστήματος υποστήριξης και αποδείξεων (Ποιο είναι το επιχείρημα 

που θα υποστήριζε την ακόλουθη αξίωση; Ποιοι είναι οι περιορισμοί αυτού του 

επιχειρήματος ή των υποθέσεων στις οποίες βασίζεται;) και την ανάλυση των προσωπικών 

προοπτικών σχετικά με το υπό εξέταση θέμα (Γιατί κάποιος θεωρεί ότι αυτό είναι καλό (ή 

κακό ή ουδέτερο); Ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από την προοπτική του/της; Ποια είναι μια 

εναλλακτική προοπτική και ποια είναι η λογική πίσω από αυτήν;) (Marzano, Pickering & 

Pollok, 2001, σ. 116). 

 Αυτός ο τύπος σκαλωσιάς παρέχει τα μέσα με τα οποία οι μαθητές κατανοούν 

καλύτερα τις δικές τους ιδέες και τις αντιλήψεις των συμμαθητών τους, προσφέροντας μια 

ποικιλία προοπτικών μέσω συζήτησης και αναμένοντας από τον μαθητή να εξετάσει τα 

σχετικά πλεονεκτήματα όλων αυτών (Scott, κ.ά., 1998). Επιπλέον, μέσω της προσπάθειας 

υποστήριξης της άποψής τους, οι μαθητές καταφεύγουν σε δραστηριότητες που προάγουν 

τη γνώση και την ικανότητα απόκτησής της με ενεργητικό τρόπο (αναζήτηση 

πληροφοριών, χρήση λογικής ανάλυσης, προσπάθεια κατανόησης αντίθετων απόψεων, 

τροποποιήσεις στις απόψεις τους κτλ.) (Ματσαγγούρας, 2003).   

- Μετασυγγραφική διαδικασία  

Ο τύπος σκαλωσιάς της μετασυγγραφής ενός κειμένου απηχεί την αντίληψη ότι η γνώση 

είναι μια κατασκευαστική διαδικασία, που προχωρά από τις κατώτερες στις ανώτερες 

λειτουργίες, μέσω μετασχηματισμών και αναδομήσεων, ως προϊόν αναστοχασμού, 
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οδηγώντας από τη γνωστική σύγκρουση στη γνωστική υπέρβαση (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 

2009· Σαλβαράς, 2013β). Μέσω αυτού του τύπου σκαλωσιάς, οι μαθητές διδάσκονται να 

σχεδιάζουν, να παρακολουθούν, να λύνουν προβληματικές καταστάσεις και να αξιολογούν 

κατά τη διάρκεια γραφής των κειμένων τους (Graham & Harris, 1997), με στόχο την 

αναβάθμιση και τελειοποίηση της αφηγηματικής και γραπτής ικανότητάς τους (Casbergue 

& Beth Plauché, 2005), τον εμπλουτισμό, την αναδόμηση ή την επέκταση των ιδεών τους 

(Σαλβαράς, 2013γ) και τη δημιουργία νέων εννοιών (Flower & Hayes, 1981). Αποτελεί 

μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, διότι βασική προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση της 

βελτίωσης και αναδόμησης του κειμένου είναι η γνωστική και συναισθηματική 

απευαισθητοποίηση του μαθητή από το κείμενό του (Σπαντιδάκης, 2008).  

 Έτσι, μετά από την πρώτη προσπάθεια γραφής του κειμένου, όπου ο μαθητής 

γράφει πρόχειρα το κείμενο του από την αρχή μέχρι το τέλος, χρησιμοποιώντας κάποιες 

τεχνικές που τον διευκολύνουν (Φραγκομίχαλος, 2003), χωρίς να δίνει βαρύτητα σε 

ορθογραφικά ή άλλης μορφής λάθη (Σπαντιδάκης, 1998), ο εκπαιδευτικός ζητά από 

κάποιους μαθητές να διαβάσουν το κείμενο τους και όλοι μαζί, με την καθοδήγηση του 

εκπαιδευτικού, συζητούν για το τι έγραψαν και πώς το έγραψαν (με ποιες λέξεις και 

φράσεις, με ποια σειρά κτλ.) διευκολύνοτας έτσι τη διαδικασία της επανεξέτασης του 

κειμένου, της διαπίστωσης ελλείψεων και της αποσαφήνισης των στόχων, των 

παραληπτών, του τύπου του κειμένου κτλ. (Σαλβαράς, 2000).  

 Στη συνέχεια, ακολουθεί η σύνταξη ενός νοηματικού χάρτη, στον πίνακα της τάξης 

με κοινή συζήτηση, που λειτουργεί ως επεξηγηματικό σχέδιο για τη διευκόλυνση της 

παραγωγής του κειμένου σε απαρτισμένη μορφή (Σπαντιδάκης, 2008) και σύμφωνα με το 

οποίο ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να εντοπίσουν τις αλλαγές που θα κάνουν 

στο κείμενό τους (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011), παρέχοντας, έτσι, γνωστικό έλεγχο και 

επιτρέποντας, μέσω της αυτορρύθμισης, να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι (Nagliery & 

Das, 2005).  

 Ακολουθεί, λοιπόν, η αναδόμηση του κειμένου, με στόχο τη βελτίωση της 

έκτασης, της ποιότητας και της αισθητικής μορφής του κειμένου (Singer & Bashir, 2005), 

ώστε να χαρακτηρίζεται από ευαναγνωσιμότητα, κατανοησιμότητα και αναγνωσιμότητα 

(Βουγιούκας, 1994). Προς αυτό τον σκοπό, οι μαθητές επισημαίνουν και διορθώνουν τα 

λάθη τους, βελτιώνουν τις προτάσεις και τις μεταξύ τους συνδέσεις, τη δομή των 

παραγράφων, το λεξιλόγιο, την ορθογραφία, τη σαφήνεια και την πληρότητα του 

κειμένου, τη στίξη, τη σύνταξη και την ορθογραφία αυτού (Ματσαγγούρας, 2004 ̇ 

Παντελιάδου, 2008β· Σπαντιδάκης, 2008), με βάση το διάγραμμα εργασίας που 

σχεδιάστηκε στον πίνακα. Η εφαρμογή του τύπου σκαλωσιάς τελειώνει με τη σύγκριση 
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των δύο κειμένων, αρχικού και τελικού («τι αλλάζει και τι μένει το ίδιο»), ώστε να 

συνειδητοποιείται η γνωστική υπέρβαση  (Σαλβαράς, 2013α).  

 Η πρακτική αυτή βοηθά στην ανάπτυξη μεταγλωσσικών και μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων, στην αυτορρύθμιση και αυτονομία των μαθητών και στον προσδιορισμό της 

εγωταυτότητάς τους σε σχέση με τους άλλους (Ματσαγγούρας, 2003· 2004) μέσω: της 

αναγνώρισης και της διόρθωσης του λάθους (Ζέρβα & Βεντίκου, 2007), της επεξεργασίας 

και της οργάνωσης ιδεών και συναισθημάτων (Ματσαγγούρας, 2004), των ευκαιριών 

αξιολόγησης των προτάσεων και των επιχειρημάτων τους, του ελέγχου του τρόπου σκέψης 

τους και του αναστοχασμού («Γιατί κάνω αυτό που κάνω;», «Πόσο καλά το κάνω;», «Τι 

μου μένει να κάνω;») (Vosniadou, 2001), παρωθώντας έτσι, τους μαθητές να 

ενημερώνονται για τον τρόπο που αναπτύσσεται η σκέψη τους και να κατανοούν τα μέσα 

και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξή της (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997). 
 

- Μετατροπή προτάσεων σε παραγράφους 

Αυτός ο τύπος σκαλωσιάς στηρίζεται στη χρήση εικόνων, τις οποίες οι μαθητές καλούνται 

να παρατηρήσουν με σκοπό να παράγουν μια ιστορία, γραπτά ή προφορικά, με πλήρες 

νόημα. Οι εικόνες χρησιμοποιούνται ως ερέθισμα-κίνητρο, για την παραγωγή ιδεών, για 

την πρόκληση συναισθημάτων και για την ενίσχυση περιγραφικών τεχνικών συγγραφής 

μιας ιστορίας (Bailey, O’Grady-Jones & McGown, 1995). Οι μαθητές μαθαίνουν, εκτός 

από το να επεξεργάζονται λέξεις, να επεξεργάζονται και εικόνες, να μπορούν να τις 

«διαβάζουν» και να παράγουν οπτικά πλούσιες επικοινωνίες (Burmark, 2008).  

 Τα στάδια που διατρέχει ο μαθητής κατά την εφαρμογή του συγκεκριμένου τύπου 

σκαλωσιάς, είναι τα εξής (Σαλβαράς, 2000· Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011): Ο μαθητής 

παρατηρεί τις εικόνες συνολικά, εντοπίζοντας και επισημαίνοντας με σύντομες προτάσεις, 

τα πρόσωπα, τις ενέργειες κτλ. Στη συνέχεια, ακολουθεί η τμηματική παρατήρηση των 

εικόνων, με σκοπό να ανακαλύψει και να προσθέσει όσα υποκρύπτονται (χρόνος, τόπος, 

συναισθήματα, αιτίες ενεργειών, αποτελέσματα, διαθέσεις), ανοίγοντας τις σύντομες 

προτάσεις σε παραγράφους. Στο τέλος, ο μαθητής ιεραρχεί τις εικόνες και τις αντιστοιχεί 

με τις παραγόμενες παραγράφους, επεκτείνει την ιστορία με μια δική του εικόνα, 

παράγοντας ακόμα μια παράγραφο και βρίσκει τίτλο για την ιστορία του. Αφού 

ανακοινώσουν οι μαθητές την ιστορία τους, ο εκπαιδευτικός διαβάζει ένα δικό του κείμενο 

(πρότυπο) με το οποίο ζητά από τους μαθητές να συγκρίνουν το δικό τους, εντοπίζοντας 

ομοιότητες και διαφορές.   
 

- Ερωτήματα μεταγνωστικής αξιολόγησης 

Όταν οι μαθητές καλούνται να ανασκοπήσουν και να σκεφτούν τη δουλειά τους, η 

μεταγνωστική αξιολόγηση λαμβάνει χώρα, η οποία προσφέρει έναν φακό, μέσα από τον 
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οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τις μαθησιακές διαδικασίες και τις 

γνωστικές παρανοήσεις των μαθητών, αποτελώντας σημαντικό εργαλείο για την μετέπειτα 

πορεία της διδασκαλίας  (Israel, Bauserman & Collins-Block, 2005). Όμως, αυτή η 

πνευματική συνειδητοποίηση βοηθά και τους μαθητές, διότι οι μεταγνωστικοί στοχαστές 

αλλάζουν τόσο τις αντιλήψεις τους όσο και τις στρατηγικές τους (Millis, 2016), 

αναπτύσσοντας πιο αποτελεσματικές γνωστικές στρατηγικές για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους, τη λήψη αποφάσεων και την αναθεώρηση της εργασίας τους 

(Zemelman, Daniels & Hyde, 2012). Έτσι, για την επίτευξη της αναδόμησης της γνώσης 

και της εννοιολογικής αλλαγής, η διδασκαλία θα πρέπει να καλλιεργεί τη μεταγνώση των 

μαθητών (Kural & Kocakülah, 2016).  

 Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, ζητά από τους μαθητές να αναστοχαστούν με βάση την 

πρόοδό τους σε ένα συγκεκριμένο θέμα, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο μεταγνωστικών 

ερωτημάτων μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, που διευκολύνουν τους μαθητές να 

αναστοχαστούν πάνω στην παραγωγή του έργου και την κατανόηση του μαθήματος 

(Millis, 2016), προωθώντας τον προσδιορισμό της ποιότητας των αντιλήψεων τους 

(κατανοητές, αληθείς, εφαρμόσιμες), την επεξεργασία των αιτιολογήσεών τους, την 

αναγνώριση σημαντικών γεγονότων/δεδομένων, αλλά και αντιφάσεων/ανωμαλιών (Beeth, 

1998) και διευρύνοντας την κατανόησή τους για το πώς να σκέφτονται μεταγνωστικά 

(Israel, Bauserman & Collins-Block, 2005). Ο εκπαιδευτικός, στη συνέχεια, μπορεί να 

συζητήσει τις σκέψεις του κάθε μαθητή σε μια κατ’ ιδίαν συνάντηση (Moreno, 2010). 

 Μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία (Israel, Bauserman & Collins-Block, 2005· 

Moreno, 2010· Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011· Kural & Kocakülah, 2016· Millis, 2016), 

κάποια σημαντικά ερωτήματα, που διευκολύνουν τη μεταγνωστική σκέψη των μαθητών 

και μπορούν να τεθούν από τον εκπαιδευτικό, συγκεντρώνονται στον παρακάτω πίνακα, 

κατηγοριοποιημένα σύμφωνα με τις λειτουργίες της αξιολόγησης.  
 

ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  
 

Προκαταρκτική αξιολόγηση 

- Ποιες ήταν οι προ-διδακτικές και ποιες οι μετα-

διδακτικές σου αντιλήψεις αναφορικά με το θέμα; 
 

Διαμορφωτική αξιολόγηση 

- Σε τι διαφέρουν οι προ-διδακτικές σου αντιλήψεις 

από τις νέες σου αντιλήψεις και σε τι μοιάζουν; 

- Ποιες πτυχές των προ-διδακτικών σου αντιλήψεων 

ήταν ανεπιτυχείς και σε ποιες πτυχές οι νέες 

αντιλήψεις είναι επιτυχείς; 

 

Παιδευτική αξιολόγηση 

- Τι σε μπέρδεψε/δυσκόλεψε; Τι προβλήματα 

αντιμετώπισες; 

- Τι λάθη έκανες; 

- Πώς αντιμετώπισες τις δυσκολίες/τα λάθη;  

- Τι αλλαγές έκανες; 
 

Αποδεικτική αξιολόγηση 

- Πόσο καλά το έμαθες;  

- Πώς συνέβαλε αυτή η εργασία στην ανάπτυξή 

σου; 
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- Ποια μέρη της διδασκαλίας προκάλεσαν αυτή την 

αλλαγή; 

- Τι έμαθες;  

- Τι έμαθες που σε εξέπληξε;  

- Ποιο ήταν το πιο σημαντικό πράγμα που έμαθες 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος; 

-Τι σκέφτεσαι/πιστεύεις/αισθάνεσαι/διερωτάσαι για 

όσα μάθαμε; 

- Ποια μέρη του έργου ήταν τα πιο αποτελεσματικά; 

  

- Ποιες δεξιότητες βελτίωσες; 
 

Διαγνωστική αξιολόγηση 

- Κατά την ολοκλήρωση του έργου, για ποια 

πράγματα ένιωθες αβέβαιος/η; 

- Τι δεν έμαθες καλά; Ποιες περιοχές 

επιδέχονται βελτίωση;  

- Ποιες σημαντικές ερωτήσεις παραμένουν 

αναπάντητες; 

- Για ποιο μέρος του έργου είσαι λιγότερο 

ικανοποιημένος/η;  
 

Προγνωστική αξιολόγηση 
 

- Πώς συνδέεται αυτό που μάθαμε με αυτό που 

γνωρίζαμε για..;  

-Πού θα μας χρησιμεύσει;  
 

Η ταξινόμηση των στόχων-δεξιοτήτων της σκέψης: του λέγειν – του πράττειν - του είναι – 

του γίγνεσθαι – του μεταφέρειν – του προσαρμόζειν, που εκπροσωπούν τη διδακτέα ύλη, 

ενθαρρύνουν τους μαθητές να σκεφτούν μεταγνωστικά για αυτά που έχουν μάθει (Israel, 

Bauserman & Collins-Block, 2005· Minder, 2007).  

 Οι μεταγνωστικές δεξιότητες (πρόγνωση συνεπειών μιας πράξης, έλεγχος 

αποτελεσμάτων, τροποποίηση δράσης, έλεγχος πραγματικότητας), που καλλιεργούνται μέσω 

αυτού του τύπου σκαλωσιάς, αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής 

σκέψης και έχουν την ιδιότητα να εφαρμόζονται σε κάθε περίσταση και σε όλο το φάσμα 

των δραστηριοτήτων και γι’αυτό είναι σημαντικό για τους μαθητές να γνωρίζουν ότι θα 

είναι προς όφελός τους να τις χρησιμοποιούν κάθε φορά που αντιμετωπίζουν κάτι 

καινούριο (Brown & DeLoache, 1999).  

 

ε. Θεωρητική στήριξη των μεταβλητών της έρευνας  
 

Επισκοπώντας το μοντέλο διδασκαλίας του ενδογενούς κονστρουκτιβισμού, οι μεταβλητές 

που αφορούν το διδακτικό έργο, τις πρακτικές διδασκαλίας, τους τύπους σκαλωσιάς και τη 

μάθηση των μαθητών εκφράζονται ως εξής:  
 

 

Πίνακας 2.3. Θεωρητική στήριξη των μεταβλητών της έρευνας για το μοντέλο διδασκαλίας του 

ενδογενούς κονστρουκτιβισμού  
 

 

 

Μοντέλο διδασκαλίας του ενδογενούς κονστρουκτιβισμού 

 

Μεταβλητές έρευνας Εκφράσεις 
 

α. Διδακτικό έργο:  
 

 

   

  • διαστάσεις  
 

 

     - επικοινωνιακή • επικοινωνία μαθητοκεντρική 
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     - λειτουργική  
 

 

• εργασία μετασχηματιστική – μεταγνωστική 
 

 

 

  • διαδικασία 
 

 

  - προδιδακτική • Τι θα μετασχηματίσω (περιεχόμενο), με ποια 

μέσα (χρήση αντιφάσεων), πώς θα διδάξω 

(χρήση μετασχηματισμών και αναδομήσεων), 

πώς θα αναστοχαστώ (λειτουργίες αξιολόγησης) 
 

  - κυρίως διδακτική • επαναφορά προηγούμενης γνώσης, εισαγωγή 

μετασχηματισμών, αντιστοίχιση ένα προς ένα, 

αναδόμηση γνώσεων, έλεγχος γνωστικής 

υπέρβασης 
 

  - μεταδιδακτική  • παιδευτική λειτουργία αξιολογησης (Τι λάθη 

κάναμε, πώς τα αναγνωρίσαμε και τα 

διορθώσαμε) 
 

  • δεξιότητες εκπαιδευτικού 
 

 

  - να γνωρίζει μαθητές • πώς μαθαίνουν (με τη χρήση των ιδιοτήτων της 

σκέψης: συμπλεκτικότητα, αντιστρεψιμότητα, 

συνδυαστικότητα, ταυτοσημία, ταυτολογία) και 

πώς παρακινούνται (από την ανάγκη 

αποκατάστασης της γνωστικής ισορροπίας που 

διαταράχθηκε από την εισαγωγή 

μετασχηματισμών) 

 
 

  - να χειρίζεται διδακτέα ύλη • ανάλυση της διάρθρωσης των μεγάλων ιδεών, 

ανάδειξη αντιφάσεων, διενέργεια 

μετασχηματισμών, αναδομήσεις 
 

  - να μεθοδεύει διδασκαλία • χρήση κυκλώματος μάθησης ιδιοτήτων σκέψης 
 

  - να αξιολογεί διδασκαλία  • έλεγχος γνωστικής υπέρβασης 
  

  - να αντιμετωπίζει υποεπίδοση  • εκλαμβάνει τα λάθη των μαθητών ως 

ανεπαρκείς ή λαθεμένους μετασχηματισμούς  

των γνώσεών τους και τα διορθώνει με τον 

μηχανισμό της αναγνώρισης και διευθέτησης 

των λαθών μέσω διενέργειας μετασχηματισμών, 

με τη βοήθεια της αντιστοίχισης ένα προς ένα 
 

 - να διαχειρίζεται σχολική τάξη  •  δημιουργία καταστάσεων κοινωνικο-

γνωστικής σύγκρουσης, ενδοατομική, διατομική 
 

β. Πρακτικές διδασκαλίας:   

 

  - διδακτικοί στόχοι 

 

• χρήση ιδιοτήτων σκέψης: συμπλεκτικότητα – 

αντιστρεψιμότητα – συνδυαστικότητα – 

ταυτοσημία - ταυτολογία 
 

  - περιεχόμενο  • ανάλυση θεμάτων (πυρήνων ή εγκάρσιων), 

ανάδειξη αντιφάσεων, διενέργεια 

μετασχηματισμών, αναδομήσεις 
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  - μεθόδευση  
 

 

                                    • πρακτικές 
 
 

                  • τύποι σκαλωσιάς  

 

 

• μετασχηματική,  • μεταγνωστική 
 

          - επαναφορά και διερεύνηση των προ-  

             διδακτικών αντιλήψεων των μαθητών 

          - διάγνωση και διευθέτηση των   

             λανθασμένων/εναλλακτικών 

αντιλήψεων   

              των μαθητών 

          - εισαγωγή αντιφάσεων/ανωμαλιών 

          - αντιστοίχιση ένα προς ένα μεταξύ  

              μετασχηματισμών  

          - αποκλίνουσες ερωτήσεις: εύρεση   

              εναλλακτικών λύσεων 

          - ανάπτυξη αναλογικής σκέψης   

          - σωκρατικός διάλογος  

           - εννοιολογική αντιπαράθεση με 

αιτιολόγηση   

            συλλογιστικής  

          - μετασυγγραφική διαδικασία 

          - μετατροπή προτάσεων σε παραγράφους  

          - ερωτήματα μεταγνωστικής αξιολόγησης  
       

  - αξιολόγηση  • παιδευτική λειτουργία αξιολόγησης (τι λάθη 

κάναμε, πώς τα αναγνωρίσαμε και τα 

διορθώσαμε) και μεταγνωστική λειτουργία 

αξιολόγησης (τι ξέραμε, τι μάθαμε, πώς το 

μάθαμε...) 
 

γ. Μάθηση:  
 

 

• ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα   

    - κοινωνική ανάπτυξη • η δρασιακή φύση των μαθητών εκλαμβάνεται 

ως αλληλοεπιδρασιακή, δημιουργία 

καταστάσεων κοινωνικογνωστικής σύγκρουσης  
 

    - συναισθηματική ανάπτυξη • αποκατάσταση της γνωστικής ισορροπίας σε 

υψηλότερο επίπεδο, χρήση της αντιστοίχισης 

ένα προς ένα 
 

    - γνωστική ανάπτυξη  
 

• χρήση των ιδιοτήτων της σκέψης  
 

• ποιότητα τελικού αποτελέσματος  

 

• αναδομήσεις γνώσεων 
 

• ικανοποίηση αναγκών των μαθητών «να 

μαθαίνουν» 

• «εγκλωβισμός» στη μάθηση από τη διενέργεια 

μετασχηματισμών 
= 

 

2.2.2.3. Το μοντέλο διδασκαλίας του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού  
 

Σημαντικοί ερευνητές της κατεύθυνσης του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού είναι οι: 

Vygotsky, Leont’ev, Salomon, Perkins, Collins, Brown, Pea, κ.ά.  
 

α. Επιστημολογικό επίπεδο  
 

Τo διδακτικό μοντέλο του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού αποτελεί μια μεταμοντέρνα 

εκδοχή του κονστρουκτιβισμού, που απορρίπτει την ιδέα ότι ο τόπος της γνώσης είναι το 
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άτομο (Prawat, 1996). Ενώ, δηλαδή, ο εξωγενής και ο ενδογενής κονστρουκτιβισμός 

εντοπίζουν τη γνώση μέσα στο μυαλό των μεμονωμένων ατόμων, υποστηρίζοντας ότι 

είναι το άτομο που παρατηρεί, σκέφτεται και καλείται να αποκτήσει τη γνώση (Wortham, 

2001), που διευκολύνεται συχνά από κοινωνική υποστήριξη (Salomon & Perkins, 1998), ο 

διαλεκτικός κονστρουκτιβισμός μετατοπίζει το ενδιαφέρον του στην κοινωνική φύση και 

την επικοινωνιακή διάσταση της μάθησης και στον καθοριστικό ρόλο της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης στη γνωστική ανάπτυξη και τις νοητικές διαδικασίες του ατόμου (Tudge 

& Winterhoff, 1993∙ Cobb, 1994∙ Anderman & Dawson, 2010∙ Bunyakarte, 2010∙ Arends, 

2012∙ Mello, 2012∙ Hartmann, Angersbach & Rummel, 2015), με μια διαδικασία κριτικής 

σκέψης (Powell & Kalina, 2009). Σε αυτό συνέβαλαν τόσο η ανάπτυξη των κοινωνικο-

γνωστικών θεωριών όσο και των κοινωνικο-πολιτισμικών θεωριών μάθησης (η 

Κοινωνικο-πολιτισμική Θεωρία του Vygotsky, η Θεωρία της Δραστηριότητας, η θεωρία 

της Εγκαθιδρυμένης Μάθησης, η Θεωρία της Κατανεμημένης Γνώσης) (Schunk, 2012∙ 

Μητροπούλου, 2015).  

 Το μοντέλο του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός 

οικοδόμησης της γνώσης είναι η διαλεκτική σύνθεση και η κύρια έμφαση δίνεται στη 

συνεχή, δυναμική και σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητή και 

περιβάλλοντος/πλαισίου, στο οποίο συμβαίνει η μάθηση (Moshman, 1982). Δίνει, με άλλα 

λόγια, έμφαση στην πτυχή της αμοιβαιότητας, που χαρακτηρίζει τη σχέση των μερών με 

το όλο, τονίζοντας τη διαλεκτική φύση της μαθησιακής αλληλεπίδρασης: το σύνολο και τα 

μέρη επηρεάζονται αμφίδρομα και αλληλοενημερώνονται (Wood & Bandura, 1989∙ Duffy 

& Cunningham, 1996∙ Sfard, 1998∙ Bandura, 1999∙ Winne & Hadwin, 2010), ενώ οι 

ατομικές και κοινωνικές διαδικασίες αλληλοεξαρτώνται, ορίζοντας, έτσι, τις ανώτερες 

πνευματικές λειτουργίες ως αναπτυξιακές διαδικασίες που βρίσκονται σε μια σταθερή 

κατάσταση διαλεκτικής αλλαγής (Steiner & Mahn, 1996).  

 Χωρίς να υποτιμά τον ρόλο των ατομικών γνωστικών δομών στη μάθηση, 

υποστηρίζει ότι οι κοινωνικές, διαπροσωπικές πτυχές της μάθησης προηγούνται των 

ατομικών, ενδοπροσωπικών πτυχών (Vygotsky, 1978),  υιοθετώντας μια κοινωνιοκεντρική 

θεώρηση της μάθησης, σύμφωνα με την οποία η μάθηση δε λαμβάνει χώρα σε «κοινωνικό 

κενό» (Driver & Leach, 1993). Αντιθέτως, οι νοητικές κατασκευές είναι εγγενώς 

κοινωνικές, ενώ οι υψηλότερες γνωστικές διαδικασίες είναι αποτέλεσμα της συμμετοχής 

σε μια κοινωνική διαδικασία  (Confrey, 1995∙ Salomon & Perkins, 1998· Collins & Geeno, 

2010· Havnes, 2010· Wertsch, 2010), που επιτυγχάνεται μέσω αλληλεπίδρασης, διαλόγου 

και διαπραγμάτευσης με πιο έμπειρα μέλη, εντός του κοινωνικού πλαισίου (Duffy & 

Cunningham, 1996∙ Weegar & Pacis, 2012) και περιλαμβάνει μετάδοση, κατασκευή, 
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συναλλαγή, σύγκριση, μετασχηματισμό και συζήτηση μεταξύ των μελών της κοινότητας 

(Sneiter & Mahn, 1996∙ Applefield, κ.ά., 2001∙ Animeh & Davalgari Asl, 2015∙ 

Δημητριάδης, 2015). Αυτός ο εξωτερικός κοινωνικός διάλογος βαθμιαία 

εσωτερικοποιείται για να γίνει μια εσωτερική προσωπική πηγή ανάπτυξης της σκέψης και 

της επίλυσης προβλημάτων (Gibbons, 2015). 

 Ως εκ τούτου, η κοινωνική εμπειρία διαμορφώνει τους τρόπους σκέψης και 

ερμηνείας του κόσμου (Jaramillo, 1996), ορίζοντας την οικοδόμηση της γνώσης ως μια 

συλλογική ερμηνεία των πραγμάτων (Belbase, 2014). Η κατασκευή νοήματος είναι 

αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης από την κοινή χρήση πολλαπλών προοπτικών και την 

αυτόματη αλλαγή των εσωτερικών μας αναπαραστάσεων, ως απάντηση σε αυτές (Bednar, 

κ.ά., 1992). Η μάθηση, λοιπόν, εξαρτάται από τις κοινές αντιλήψεις με τις οποίες 

διαπραγματεύονται οι μαθητές και από τις προηγούμενες αντιλήψεις και γνώσεις που ο 

μαθητής φέρνει στην εμπειρία (Driver & Leach, 1993∙ Orlich, κ.ά., 2010). Δεδομένου ότι 

υπογραμμίζει την συν-κατασκευή του νοήματος μέσα σε μια κοινωνική δραστηριότητα, το 

μοντέλο του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού ασχολείται περισσότερο με το νόημα παρά 

με τη δομή (Doolittle, 1999).  

 Εκτός από τις δύο βασικές επιστημολογικές αρχές που διέπουν τον ενδογενή 

κονστρουκτιβισμό, ότι η γνώση είναι μια ενεργή κατασκευή και ότι η λειτουργία της είναι 

προσαρμοστική και εξυπηρετεί την οργάνωση του βιωματικού κόσμου και όχι την 

ανακάλυψη της οντολογικής πραγματικότητας (Von Glasersfeld, 1989∙1995α), η 

επιστημολογική βάση του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού επεκτείνεται, σύμφωνα με τον 

Ernest (1999), με την πρόσθεση των υποθέσεων της κοινωνικής και της φυσικής 

πραγματικότητας.  

 Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι οι προσωπικές θεωρίες που προκύπτουν από την 

οργάνωση του βιωματικού κόσμου, πρέπει να ταιριάζουν με τους περιορισμούς που 

επιβάλλει η φυσική και κοινωνική πραγματικότητα, δημιουργώντας κοινωνικά 

συμφωνημένες θεωρίες, κοινωνικά πρότυπα και κανόνες χρήσης της γλώσσας (Ernest, 

1999). Ο διαλεκτικός κονστρουκτιβισμός, δηλαδή, αντικαθιστά την υπόθεση της αλήθειας, 

που επαληθεύεται από τη φύση, με την αλήθεια που δημιουργείται στην κοινότητα 

(Wortham, 2001). Περιγράφει τη γνώση, όχι ως αλήθειες που μεταδίδονται ή 

ανακαλύπτονται, αλλά ως αναδυόμενες, αναπτυξιακές, μη αντικειμενικές κατασκευασμένες 

εξηγήσεις από το άτομο, που εμπλέκεται στη δημιουργία νοήματος μέσα σε πολιτιστικές και 

κοινωνικές κοινότητες λόγου (Fosnot, 2005, σ.1). Δεδομένου ότι η γνώση αποτελεί 

κοινωνικό προϊόν (Fox, 2001), θεωρείται σχετική, δοκιμαστική (Pitsoe & Maila, 2012) και 

σε μεγάλο βαθμό υποκείμενη σε λάθος (Ernest, 1999). Η κατασκευή της γνώσης δε φέρει 
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απαραίτητα κάποια αντιστοιχία με την εξωτερική πραγματικότητα (Driscoll, 2005). Η 

βιωσιμότητά της στηρίζεται στις προηγούμενες γνώσεις του μαθητή και στον αντίκτυπο 

των συναφών, με τη δραστηριότητα, κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων (Doolittle, 

2014). Η νέα γνώση ορίζεται ως μια κατασκευασμένη σύνθεση, η οποία επιλύει τις 

αναπόφευκτες αντιφάσεις, που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων (Moshman, 1982, σ. 375). Ως εκ τούτου, η γνώση και η πραγματικότητα 

βασίζονται στην κοινωνική αλληλεπίδραση και διαμορφώνονται με βάση την κοινωνική 

συναίνεση των μελών της ομάδας και τη λειτουργικότητά τους, που αποτελούν το τελικά 

κριτήρια για την εκτίμηση της αλήθειας της γνώσης (Heylighen, 1993∙ Teague, 2000). Υπό 

αυτή την έννοια, η μάθηση γίνεται η ανάπτυξη ενός προσωπικού νοήματος, ικανού να 

προβλέψει μια κοινωνικά δεκτή ερμηνεία (Adams, 2006). 

 Συγκεκριμένα, επιστημολογικές θέσεις του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού, 

σχετικά με την κατασκευή της γνώσης και τη μάθηση, αποτελούν:  

1. Η θέση ότι η μάθηση είναι προϊόν κοινωνικής αλληλεπίδρασης και συνεργασίας: Η 

μάθηση για τον διαλεκτικό κονστρουκτιβισμό, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, δεν 

αποτελεί μια ατομική λειτουργία της ανθρώπινης νόησης, αλλά ένα κοινωνικό φαινόμενο, 

που λαμβάνει χώρα μέσα στις κοινότητες στις οποίες ανήκουμε. Ως εκ τούτου, η 

συνεργασία και η αλληλεπίδραση αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της μάθησης (Driver & 

Leach, 1993∙ Orlich, κ.ά., 2010) και της δημιουργίας μιας βαθύτερης κατανόησης (Powel 

& Kalina, 2009), με κεντρικές έννοιες τη «διυποκειμενικότητα» και την «κοινή επίλυση 

προβλημάτων» (Barron & Roschelle, 2009). Η μάθηση γίνεται αντιληπτή ως μια 

διαδικασία κατά την οποία ο μαθητής γίνεται μέρος ενός μεγαλύτερου συνόλου, μιας 

κοινότητας πρακτικής και ως εκ τούτου περιλαμβάνει την υιοθέτηση ορολογίας, 

συμπεριφορών, κανόνων και πεποιθήσεων της κοινωνικής ομάδας από τον μαθητή, 

προκειμένου να γίνει μέλος της (Sfard, 1998∙ Packer & Goicoechea, 2000). Το άτομο μέσω 

της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας με άλλα άτομα, αναπτύσσει ικανότητες 

και δεξιότητες, οι οποίες διαφορετικά δε θα αναπτύσσονταν, αλλά θα παρέμεναν σε 

«λανθάνουσα κατάσταση εξέλιξης» (Basharina, 2007, σ.40). Οι γνώσεις, λοιπόν, 

αναδύονται σε μια κατάσταση που τη χειρίζονται ομάδες ανθρώπων με τα διαθέσιμα σε 

αυτούς εργαλεία (Μητροπούλου, 2015). 

2. Η θέση ότι η μάθηση εκλαμβάνεται ως αμοιβαία οικειοποίηση και 

διαπραγμάτευση μέσα στη «Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης» (Ζ.Ε.Α.) με την παροχή 

βοήθειας/σκαλωσιάς: Η έννοια της Ζ.Ε.Α. αποτελεί βασική θέση της θεωρίας του 

Vygotsky και ενσωματώνει την έννοια της ετοιμότητας για μάθηση (Brown, Ash, 

Rutherford, Nakagaw, Gordon & Campione, 1993), καθορίζοντας τη δυνατότητα του 
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υποκειμένου να υπερβεί τη γνωστική του ανάπτυξη σε μια καθορισμένη στιγμή 

(Στυλιαράς & Δήμου, 2015). Η ζώνη αυτή αντιστοιχεί στην απόσταση ανάμεσα στο 

κατεχόμενο επίπεδο ανάπτυξης, όπως προσδιόριζεται από την ανεξάρτητη (ατομική) επίλυση 

προβλημάτων, και το εν δυνάμει επίπεδο ανάπτυξης, όπως προσδιορίζεται από την 

ικανότητα του ατόμου να επιλύει προβλήματα με τη βοήθεια και την καθοδήγηση κάποιου 

ενήλικα ή ικανότερου συμμαθητή (Vygotsky, 1978, σ. 86) και παρέχει τα θεμέλια για την 

ανάλυση της διδασκαλίας και της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού και μαθητών (Wertsch, 

2010). Η μάθηση μέσα στη Ζ.Ε.Α. του μαθητή είναι αποτελεσματικότερη, διότι ο μαθητής 

κινείται εύκολα από αυτό που τώρα γνωρίζει σε αυτό που μπορεί να κάνει στη συνέχεια 

(Orlich, κ.ά., 2010). Αρχικά ετερο-ρυθμίζεται από τον εκπαιδευτικό ή κάποιο άλλον 

μαθητή, μέσω της παροχής βοήθειας που του προσφέρει και στη συνέχεια γίνεται πιο 

ικανός να κινηθεί μέσα από μια σειρά βημάτων, που τελικά τον οδηγούν στην 

αυτορρύθμιση και την πνευματική ανάπτυξη (Jones & Braider-Araje, 2002). Αυτή η 

διαδικασία υποβοήθησης και οικοδόμησης, που αποκαλείται «πλαίσιο στήριξης», βοηθά 

τον μαθητή να μεταβεί στο επόμενο επίπεδο κατανόησής του (Karagiorgi & Symeou, 

2005), αφού η ζώνη ανάπτυξής του διευρύνεται και μπορεί να κάνει περισσότερα σε 

υψηλότερο επίπεδο δυσκολίας (Powell & Kalina, 2009∙ Shabani, κ.ά., 2010).  

3. Η θέση ότι η γνώση συνδέεται με την κατάσταση και το πλαίσιο στην οποία 

λαμβάνει χώρα: Η σπουδαιότητα του πλαισίου, στο οποίο λαμβάνει χώρα η μάθηση, 

φαίνεται μέσα από τη χρήση όρων της θεωρίας του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού, όπως: 

εγκαθιδρυμένη μάθηση, κατανεμημένη γνώση, συνοχή, πολιτισμική ενσωμάτωση και 

κοινωνική διαμεσολάβηση (Sfard, 1998), που αφορούν καταστάσεις στις οποίες η μάθηση 

και η γνώση επηρεάζονται από τα φυσικά και κοινωνικά πλαίσια στα οποία λαμβάνουν 

χώρα και χρησιμοποιούνται (Collins & Greeno, 2010). Η χρήση αυτών των όρων 

υποδεικνύει ότι οι μαθητές συχνά σκέπτονται και εκτελούν πιο έξυπνα και αποτελεσματικά, 

όταν μπορούν να αντλήσουν από μια ποικιλία συστημάτων περιβαλλοντικής υποστήριξης, 

που τους επιτρέπουν να κατανοήσουν νέες καταστάσεις και να τους βοηθήσουν να 

αντιμετωπίσουν προκλητικά έργα και προβλήματα (Ormrod, 2011, σ. 155). Το πλαίσιο, 

λοιπόν, μέσα στο οποίο συμβαίνει η μάθηση είναι αναπόσπαστο απ’ το αναδυόμενο θέμα 

(Applefield, κ.ά., 2001) και οι δυνατότητες και οι περιορισμοί μιας κατάστασης είναι 

αναπόσπαστο μέρος της γνωστικής διαδικασίας (Hewitt & Scardamalia, 1998), με 

αποτελέσμα να υποστηρίζεται ότι οι καταστάσεις συν-παράγουν γνώση μέσω της 

δραστηριότητας (Brown, Collins & Duguid, 1989). Δηλαδή, τα γεγονότα δεν είναι απλώς 

γεγονότα που πρέπει να θυμάται ο μαθητής μεμονωμένα, κάνοντας a priori υποθέσεις 

σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες (Bednar, κ.ά., 
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1992). Αλλά, για να μάθει τις έννοιες ο μαθητής, θα πρέπει να τις βιώσει και να 

διαπραγματευτεί κοινωνικά το νόημά τους στο αυθεντικό πλαίσιο ενός πολύπλοκου 

μαθησιακού περιβάλλοντος (Honebein, 1996∙ Jaramillo, 1996), ορίζοντας με αυτό τον 

τρόπο τη μάθηση ως αποτελεσματική δράση σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο (Duffy & 

Cunningham, 1996). Η μάθηση μέσα σε πραγματικά, αυθεντικά πλαίσια βοηθάει τους 

μαθητές να αναπτύξουν χρήσιμες και όχι αδρανείς γνώσεις, καθώς καθορίζονται ο τρόπος 

και ο χρόνος χρήσης της γνώσης (Karagiorgi & Symeou, 2005). Η επιδίωξη αυτή, 

δημιουργεί περιβάλλοντα «γνωστικής μαθητείας», που οδηγούν τον μαθητή να σκέφτεται, 

όπως θα σκεφτόταν ένας ειδικός αυτού του τομέα (Brown, κ.ά., 1989∙ Bednar, κ.ά., 1992). 

4. Η θέση ότι η γνώση ως είναι αδιαχώριστη από την πρακτική: Κατασκευάζεται μέσω 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, με τις οποίες το άτομο δημιουργεί πολιτισμό και 

συνείδηση και άρα χωρίς αυτές δεν υπάρχει γνώση (Μητροπούλου, 2015). Κάθε 

δραστηριότητα οδηγείται από ένα συλλογικό κίνητρο και συνίσταται από τις κοινές και 

συντονισμένες δράσεις των μελών μιας κοινωνικής ομάδας, με διαφορετικούς χαρακτήρες, 

ρόλους και εμπειρογνωμοσύνη (Havnes, 2010). Μαθαίνουμε, δηλαδή, συμμετέχοντας σε 

ομάδες – πρώτα παρατηρώντας άλλους να εργάζονται και στη συνέχεια συμμετέχοντας 

σταδιακά στην ομάδα, κάνοντας. Και στα δύο παραπάνω είδη μάθησης, οι δραστηριότητες 

είναι ενταγμένες σ’ ένα περιβάλλον εργασίας, στο οποίο επηρεάζονται από άλλους με 

άμεσο τρόπο (π.χ. μοντελοποίηση και ανατροφοδότηση), από μνήμες συμπεριφορών των 

άλλων (π.χ. προσοχή σε ό,τι παρατηρούν) και από εργαλεία που δημιούργησαν άλλοι (π.χ. 

οδηγίες και παραδείγματα) (Winne & Hadwin, 2010). 

5. Η θέση ότι η μάθηση απαιτεί συμμετοχή σε αυθεντική δραστηριότητα: Ως 

αυθεντικές δραστηριότητες ορίζονται οι συνήθεις πρακτικές του πολιτισμού, που 

χαρακτηρίζονται ως συναφείς, ουσιαστικές και σκόπιμες (Brown, κ.ά., 1989). Η μάθηση, 

λοιπόν, λαμβάνει χώρα μέσω αυθεντικών δραστηριοτήτων, σε περιβάλλον με νόημα και 

σε «προβληματικές» πραγματικές συνθήκες της καθημερινής ζωής, με έμφαση στην 

κοινωνική και συνεργατική φύση της μάθησης (Μητροπούλου, 2015). Οι αυθεντικές 

δραστηριότητες, που συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη, επιτρέπουν στους μαθητές να 

εργάζονται στο πλαίσιο των δικών τους δυνατοτήτων και δημιουργούν μια ποικιλία από 

διαδικασίες κοινωνικής διευκόλυνσης της μάθησης (Ράπτης & Ράπτη, 2002).  

6. Η θέση για την επίδραση της διαμεσολάβησης κατάλληλων σημείων, εργαλείων 

και τεχνουργημάτων στην κατασκευή της μάθησης: Όλες οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες, που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των ανθρώπων και του κοινωνικού τους 

περιβάλλοντος, διαμεσολαβούνται από πολιτιστικά διαμορφωμένα σημεία, εργαλεία ή 

τεχνουργήματα, τα οποία λειτουργούν ως μηχανισμοί υποστήριξης, που βοηθούν στην 
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απόκτηση ικανότητας για υψηλότερες νοητικές δραστηριότητες (Μητροπούλου, 2015) και 

επιτρέπουν στους μαθητές να κατευθύνουν τη μαθησιακή τους πορεία μέσα από τη Ζ.Ε.Α. 

τους, ενθαρρύνοντάς τους να διαπραγματευτούν το νόημα εννοιών και να αναπτύξουν την 

κατανόησή τους (Vygotsky, 1978· Steketee, Herrington & Oliver, 1999). Η 

διαμεσολάβηση σημείων και εργαλείων μεταξύ ανθρώπων και περιβάλλοντος, 

μετασχηματίζει την ανθρώπινη συμπεριφορά, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει τις 

σχέσεις των ανθρώπων με το περιβάλλον τους (Vygotsky, 1978) και συνεπώς επιδρά και 

στις νοητικές διεργασίες των ανθρώπων (Wertsch, 2010). Δηλαδή, τα διαμεσολαβητικά 

εργαλεία, που μπορεί να είναι υλικά (βιβλία, εποπτικό υλικό) ή σύμβολα (γλώσσα, 

γραφήματα, διαγράμματα, χάρτες), χρησιμεύουν ως όργανα σκέψης και δράσης (Perkins, 

1993), διότι εισέρχονται στη ροή των ανθρώπινων ενεργειών και μεταμορφώνουν τους 

τρόπους με τους οποίους διεξάγουμε κάθε είδους επικοινωνία (Säljö, 2010), παράλληλα 

μετασχηματίζουν τις εξωτερικές κοινωνικο-πολιτισμικές δραστηριότητες σε εσωτερικές 

νοητικές λειτουργίες (Basharina, 2007), ενώ καθοδηγούν, αναδιοργανώνουν τη δράση και 

καθορίζουν τι μπορεί να γίνει (μαζί με το πότε, με ποια μορφή και για ποιο σκοπό) 

(Salomon & Perkins, 1998), μειώνοντας τον όγκο της πνευματικής εργασίας που 

απαιτείται και βοηθώντας στην αποφυγή σφαλμάτων (Pea, 1993), ενισχύοντας, έτσι, την 

ανθρώπινη γνώση και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων (Karasavvidis, 2002). 

7. Η θέση ότι η φύση της γνώσης είναι κατανεμημένη: Οι ιδιότητες της ατομικής 

γνώσης δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές απλά μελετώντας την ατομική γνώση αυτή 

καθαυτή (Karasavvidis, 2002), διότι οι έννοιες, η σκέψη και η γνώση δεν περιορίζονται 

μέσα στο άτομο, αλλά ενυπάρχουν σε ένα συλλογικό γνωστικό σύστημα και κατανέμονται 

σε μια ποικιλία πηγών, που βρίσκονται μέσα στον κοινωνικό και πολιτισμικό περίγυρο 

(Pea, 1993∙ Salomon, 1993). Στην κατάκτηση ενός γνωστικού έργου, οι γνωστικές 

διαδικασίες δεν είναι απλώς ατομικό θέμα, αλλά ένα αποτέλεσμα συνεργασίας, καθώς 

κατανέμονται μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών (κοινωνική διάσταση της 

κατανομής), οι οποίοι βοηθούν λειτουργώντας ως γνωστικοί πόροι και μεταξύ των 

μαθητών και άλλων πολιτισμικών τεχνουργημάτων, που χρησιμοποιούνται στην 

δραστηριότητα (υλική διάσταση) και στα οποία εγκλείεται η γνώση (Cole & Engestrom, 

1993∙ Pea, 1993∙ Perkins, 1993). Η κατανεμημένη γνώση, λοιπόν, επικεντρώνεται στη 

διάδοση πληροφοριών, τον συντονισμό των δραστηριοτήτων και τη διαπραγμάτευση 

νοήματος μεταξύ διαφορετικών ατόμων και αντικειμένων/εργαλείων (Valanides & Angeli, 

2008). Το προϊόν της πνευματικής συνεργασίας, που προκύπτει από την κατανομή των 

γνώσεων είναι κοινό (Salomon, 1993). Καμία από τις ατομικές πεποιθήσεις των 

εμπλεκομένων δεν καθορίζει το αποτέλεσμα. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων και η 
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αξιολόγηση της αλήθειας των προτάσεων είναι μια υπόθεση σε επίπεδο συστήματος (Poirier 

& Chicoisne, 2006, σ.216). Οι μαθητές και το περιβάλλον τους δημιουργούν μια 

«κοινότητα συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης» (Hewitt & Scardamalia, 1998), μέσα 

στην οποία συμβαίνει η κατανομή γνώσης, κατά την οποία οι μαθητές σκέφτονται για ένα 

θέμα ή πρόβλημα μαζί, μοιράζονται ιδέες και εργάζονται από κοινού για να συναχθούν 

συμπεράσματα ή να προκύψουν λύσεις (Μπέτσας, 2016), ενώ παράλληλα 

εκμεταλλεύονται τη νοημοσύνη ή γνώση των εργαλείων και τεχνουργημάτων, 

χρησιμοποιώντας τα κατά τη μαθησιακή δραστηριότητα (Stekettee, κ.ά., 1999).  
 

 Συγκεντρωτικά, λοιπόν, ο διαλεκτικός κονστρουκτιβισμός ορίζει τη γνώση ως μια 

διαδικασία «κατανεμημένη, διαδραστική, συναφή με το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα 

και ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του μαθητή σε μια κοινότητα πρακτικής» (Steiner & 

Mahn, 1996, σ. 204), μέσω της επικοινωνίας, της αλληλεπίδρασης, των διαμεσολαβητικών 

εργαλείων και τεχνουργημάτων και μέσω δραστηριοτήτων που βρίσκουν εφαρμογή στην 

καθημερινή ζωή των μαθητών. 
 

β. Επίπεδο διδακτικών αρχών  
 

 

Κεντρική εικόνα της διδασκαλίας στο μοντέλο του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού 

αποτελεί η «κοινή κατασκευή της γνώσης», αφού η μάθηση είναι αποτέλεσμα κοινής 

χρήσης και διαπραγμάτευσης των κοινωνικά κατασκευασμένων γνώσεων (Fox, 2001). 

Εστιάζει, δηλαδή, σε αυτά που δημιουργούνται από κοινού, όταν οι μαθητές και ο 

εκπαιδευτικός συντονίζουν τις ατομικές τους δραστηριότητες (Cobb & Yackel, 1996). Ως 

εκ τούτου, η διδακτική αυτή προσέγγιση ενθαρρύνει την οικοδόμηση ενός κοινωνικού 

πλαισίου, εντός του οποίου η συνεργασία δημιουργεί μια αίσθηση κοινότητας μάθησης 

(Tam, 2000), όπου εκπαιδευτικός και μαθητές συμμετέχουν ενεργά και συνεργάζονται στη 

μαθησιακή διαδικασία (Gibbons, 2015), επιδιώκοντας και επιτυγχάνοντας κοινή εστίαση 

της προσοχής, συνεισφέροντας και αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά των άλλων μελών, 

βρίσκοντας κοινό έδαφος και διορθώνοντας λανθασμένες αντιλήψεις (Barron & Roschelle, 

2009).  

 Έτσι, το διδακτικό μοντέλο του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού δίνει μεγάλη 

βαρύτητα στη σχέση και τη διαπροσωπική αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού και 

μαθητών, θεωρώντας την παράγοντα πρωταρχικής σημασίας για τη μαθησιακή διαδικασία 

(Wortham, 2001) και σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της ατομικής γνώσης και για 

πιο ουσιαστικά μαθησιακά αποτελέσματα (Bozkurt, 2017), όπως τη δημιουργία και τη 

διευκόλυνση νέων ιδεών, προοπτικών και γνωστικών στρατηγικών (Zhou & Brown, 

2015).  
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 Συγκεκριμένα, ορίζει ότι μεταξύ εκπαιδευτικού – ομάδας και μεταξύ των μελών 

της ομάδας πρέπει να αναπτυχθεί μια συμμετρική αλληλεπίδραση. Η ατομικότητα του 

κάθε μέλους έχει ιδιαίτερη σημασία και ο λόγος πρέπει να δίνεται ισότιμα, ώστε όλοι να 

μπορούν να εκφραστούν (Αγγελίδης, κ.ά., 2007). Έτσι, η διδασκαλία παίρνει μια μορφή 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα σ’ έναν έμπειρο γνώστη και έναν αρχάριο (Confrey, 1995), 

εγκαθιδρύοντας μια σχέση εκπαιδευτικού-μαθητών που στηρίζεται στην ιδέα της 

καθοδήγησης και όχι της διδασκαλίας (Adams, 2006). Ως εκ τούτου, η ευθύνη για τη 

διδασκαλία και τη μάθηση μοιράζεται (Tam, 2000).  

 Η επικοινωνία είναι μεικτή, δασκαλοκεντρική/δασκαλομαθητική στην αρχή και 

αργότερα μαθητοκεντρική/ διαμαθητική. Στην πρώτη φάση, ο εκπαιδευτικός παίρνει τις 

αποφάσεις, οι οποίες, όμως, βασίζονται στην προοπτική των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός, 

δηλαδή, βλέπει τη μάθηση και τη διδασκαλία μέσα από τα μάτια των παιδιών, 

δημιουργώντας ένα μαθησιακό περιβάλλον που υποστηρίζει τα εσωτερικά κίνητρα των 

μαθητών και τη νοηματική μάθηση (Oldfather, κ.ά., 1999). Υιοθετεί, όμως, μια δομημένη 

προσέγγιση, με επικοινωνία δασκαλοκεντρική/δασκαλομαθητική και χρήση καθοδικών 

διαδικασιών, διότι οι περισσότεροι μαθητές θα επωφεληθούν από την άμεση καθοδήγηση 

ενός εκπαιδευτικού-πρότυπου, που παρέχει ανατροφοδότηση και κοινωνική ενίσχυση 

(Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009∙ Schunk & Zimmeman, 1997), ενώ στη συνέχεια ο 

εκπαιδευτικός μειώνει σταδιακά την παροχή εξωτερικής βοήθειας και ενθαρρύνει την 

ανάληψη της ευθύνης από τους μαθητές και την ενεργή, αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση 

(Dennen, 2004· Collins, 2006). Ο εκπαιδευτικός, σε αυτή τη φάση, εκχωρεί σημαντικό 

μέρος των αποφάσεων, που αφορούν τη διδασκαλία, στους μαθητές (Σαλβαράς, 2013α∙ 

Mosston & Ashworth, 2008), βοηθώντας τους να αναπτύξουν την ικανότητα και τη 

θέληση να διαμορφώσουν τους δικούς τους ακαδημαϊκούς στόχους και να 

αυτορρυθμίσουν τη μάθησή τους, ανταποκρινόμενος, έτσι, στους στόχους του διδακτικού 

μοντέλου του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού (Driscoll, 2005). 

 Ο διαλεκτικός κονστρουκτιβισμός επιβάλλει ένα είδος μαθητικής εργασίας, που 

στηρίζεται στις αρχές της εγκαθιδρυμένης μάθησης, της γνωστικής μαθητείας, της 

αγκυροβολημένης διδασκαλίας και της συνεργατικής μάθησης και δημιουργεί 

περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται ως μαθητοκεντρικά, συνεργατικά, αυθεντικών 

δραστηριοτήτων, υποστηριζόμενα από την παροχή βοήθειας – «σκαλωσιάς» απ’ τον 

εκπαιδευτικό. 

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, στο διδακτικό μοντέλο του διαλεκτικού 

κονστρουκτιβισμού, εξακολουθεί να είναι σημαντικός (Weegar & Pacis, 2012), διότι η 

μάθηση του μαθητή συνδέεται άμεσα και εξαρτάται από την υποστηρικτική 
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δραστηριότητα του εκπαιδευτικού. Παρά το γεγονός, όμως, ότι ο εκπαιδευτικός κρατά 

κεντρικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία, η διδακτική προσέγγιση του διαλεκτικού 

κονστρουκτιβισμού αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί ο εκπαιδευτικός, προκειμένου 

να παρακινήσει τους μαθητές να αναπτύξουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις ικανότητές 

τους (Guerrero-Puerta, 2018). Ο εκπαιδευτικός μοιράζεται την «κυριότητα της γνώσης», 

δηλαδή δεν τοποθετείται ως η μοναδική πηγή γνώσης (Oldfather, κ.ά., 1999), ρόλος 

συμβατός με την αρχή των πολλαπλών προοπτικών που υποστηρίζει ο διαλεκτικός 

κονστρουκτιβισμός. Θα λέγαμε, γενικά, ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού συνδέεται άμεσα 

με το περιβάλλον γνωστικής μαθητείας που διαμορφώνει το μοντέλο του διαλεκτικού 

κονστρουκτιβισμού, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του «σημαντικού άλλου», που στηρίζεται 

στις αρχές της «Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης» και της «σκαλωσιάς».  

 Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός έχει τον ρόλο του προπονητή, δηλαδή 

αναλαμβάνει πολλαπλούς ρόλους (Αmineh & Davatgari Asl, 2015), όπως τον ρόλο του 

συντονιστή του διαλόγου και της πρακτικής, του εμπειρογνώμονα (Sfard, 1998), του 

μοντέλου υψηλής αξίας, που θα διευκολύνει την παρουσίαση της επιθυμητής 

συμπεριφοράς (Methe & Hintze, 2003), του ακροατή και του παρατηρητή (Adams, 2006), 

του καθοδηγητή, του διαμεσολαβητή και διευκολυντή, του «αρχιτέκτονα» στη διαδικασία 

της γνώσης και του συνεργάτη στην παραγωγή γνώσης (Pitsoe, 2004). Μέσα απ’ αυτόν 

τον ρόλο, ο εκπαιδευτικός καθορίζει τις προϋποθέσεις, ώστε οι μαθητές να αλληλεπιδρούν 

επιτυχώς με το μαθησιακό περιβάλλον (Jaramillo, 1996). Δημιουργεί ένα περιβάλλον και 

δραστηριότητες, που κατευθύνουν τους μαθητές να μαθαίνουν μέσα από τη συζήτηση και 

την ομαδοσυνεργατική εργασία (Hyslop-Margison & Strober, 2007∙ Belbase, 2014), 

παρέχοντάς τους παράλληλα τα κατάλληλα διαμεσολαβητικά εργαλεία ή τεχνουργήματα 

(Μητροπούλου, 2015).  

 Ο εκπαιδευτικός, ως καθοδηγητής και διευκολυντής, επιτρέπει στους μαθητές να 

κατασκευάσουν τη δική τους γνώση μέσω εξερεύνησης, ανακατευθύνει την εστίαση και τη 

λογική του μαθήματος, παρέχει τη δομή και το παράδειγμα για τον τρόπο που θα πρέπει να 

διεξαχθούν οι μαθησιακές δραστηριότητες (Teague, 2000) και τον τρόπο που θα πρέπει οι 

μαθητές να στοχάζονται στις εξελισσόμενες γνώσεις τους (Tam, 2000). Παρέχει 

στήριξη/βοήθεια, ώστε η κατανόηση και σκέψη των μαθητών να φτάσει σε υψηλότερα 

επίπεδα, προκαλώντας τους να σκέφτονται τις ιδέες τους, παρουσιάζοντάς τους αντιφατικές 

αποδείξεις, ζητώντας τους να παρουσιάσουν αποδείξεις και να σκεφτούν εναλλακτικές 

(Oldfather, κ.ά., 1999, σ.17), βοηθώντας τους, έτσι, να ανακαλύψουν την απάντησή τους. 

Παρέχει, επίσης, χρόνο στους μαθητές να διερευνήσουν το υλικό και να κατασκευάσουν 

το νόημα της εμπειρίας τους (Pitsoe, 2004). Είναι δουλειά, λοιπόν, του εκπαιδευτικού να 
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διαθέτει τις επιστημονικές γνώσεις στο κοινωνικό επίπεδο της τάξης και να στηρίζει τους 

μαθητές, όσο εκείνοι προσπαθούν να κατανοήσουν (Leach & Scott, 2010).  

 Παράλληλα, δίνεται έμφαση και στον ρόλο του μαθητή κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία, αφού η δρασιακή φύση των μαθητών εκλαμβάνεται ως αλληλοεπιδρασιακή 

και η μάθηση είναι μια συν-κατασκευή γνώσης με νόημα (Adams, 2006∙ Leach & Scott, 

2010· Στυλιάρας & Δήμου, 2015· Bozkurt, 2017), μέσω της συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων και της ανάληψης πρωτοβουλιών, μέσω των διαπραγματεύσεων για τους 

στόχους και το περιεχόμενο της διδασκαλίας, των συμφωνιών και των κοινών αξιών και 

πρακτικών (Oldfather, κ.ά., 1999∙ Belbase, 2014), διευκολύνοντας, με αυτόν τον τρόπο, 

τον εκπαιδευτικό να κατανοήσει τα πολιτισμικά διαμορφωμένα μαθησιακά στιλ που 

φέρνουν τα παιδιά στο σχολείο (Steiner & Mahn, 1996).  Αρχικά, λοιπόν, ο μαθητής 

αντιμετωπίζεται ως αρχάριος, που έχει ανάγκη από καθοδήγηση, διευκόλυνση και 

υποστήριξη απ’ τον εκπαιδευτικό, στην προσπάθειά του να κατασκευάσει γνώσεις (Sfard, 

1998∙ Zhou & Brown, 2015) και γι’ αυτό υποβάλλεται σε γνωστική μαθητεία, υπό την 

επίβλεψη του «μέντορα»-συμβούλου, μέσα σε κοινότητες πρακτικής (Brophy, 2010β) και 

στη συνέχεια, αναμένεται να λειτουργήσει ως αυτο-παρακινούμενος, αυτο-

κατευθυνόμενος, αλληλεπιδραστικός και συνεργατικός συμμετέχων στις μαθησιακές του 

εμπειρίες (Tam, 2000∙ Zimmerman & Schunk, 2003), αναλαμβάνοντας τον ρόλο του 

εκπαιδευτικού-προτύπου, του ενεργού ερευνητή και διευρευνητή της γνώσης, και του 

εποικοδομητικού κριτικού, αξιολογώντας τόσο τη δική του πρόοδο όσο και των άλλων 

(Brown, κ.ά., 1993).  

 Με άλλα λόγια, ο μαθητής αντιμετωπίζεται ως πολυδιάστατος συμμετέχων σε 

μια κοινωνικο-πολιτισμική διαδικασία (Lave & Wenger, 1991), αναλαμβάνοντας πότε τον 

ρόλο του εκπαιδευτή και πότε τον ρόλο του μαθητευόμενου, ανάλογα με το πλαίσιο και 

την πολυπλοκότητα της εκάστοτε κατάστασης (Belbase, 2014).  

 Έτσι, η διδασκαλία εκμεταλλεύεται πλήρως το εύρος της γνώσης και της εμπειρίας 

των διαφορετικών μελών της κοινότητας (Whilson & Peterson, 2006). Αξίες και στόχοι 

του διδακτικού μοντέλου του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού αποτελούν η αυτονομία, η 

ατομική και κοινή ευθύνη, η ενδυνάμωση των μαθητών, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η 

συμμετοχή, η θετική αλληλεξάρτηση και η αμοιβαιότητα στις κοινωνικές σχέσεις, η 

επικοινωνία, η παροχή βοήθειας σε συμμαθητές, ο σεβασμός, το αίσθημα του «ανήκειν» 

και η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων (Brown, κ.ά., 1993∙ Sfard, 1998∙ Pitsoe, 2004∙ 

Fosnot, 2005∙ Karagiorgi & Symeou, 2005∙ Αγγελίδης, κ.ά., 2007). 

 Το διδακτικό μοντέλο του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού εστιάζει, λοιπόν, σε μια 

πτυχή της διδασκαλίας που επικεντρώνεται στη διαλογική μάθηση, επιβάλλοντας τη 



187 
 

συνεχή αλληλεπίδραση του μαθητή με το περιβάλλον, η οποία συνιστάται στην 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών για ανάλυση, κριτική και σύνθεση των 

πληροφοριών, αλλά και στην αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτικό και τα διδακτικά υλικά 

(Wu, Shih & Carroll, 2014). Η διαλογική μάθηση λαμβάνει χώρα όταν μια σειρά αρχών 

αναπτύσσονται στην κοινωνική αλληλεπίδραση, και συγκεκριμένα: ισότιμος διάλογος, 

πολιτισμική νοημοσύνη (χρήση της δέσμης ακαδημαϊκών, πρακτικών και επικοινωνιακών 

ικανοτήτων, συμμετοχή στην κατασκευή γνώσης), μετασχηματισμός σε δύο επίπεδα: ενδο-

ψυχολογικό και δια-ψυχολογικό, οργανική διάσταση του διαλόγου ως μέσου για τη 

δημιουργία γνώσης, δημιουργία νοήματος, αλληλεγγύη (μοιράζονται τις γνώσεις τους προς 

όφελος όλων των μέλων της ομάδας) και ισότητα των διαφορών (Mello, 2012, σ. 136).  

 Αυτή η προοπτική της διδασκαλίας εστιάζει στη μάθηση και όχι στην επίδοση 

(Adams, 2006) και συγκεκριμένα επικεντρώνεται στη μάθηση ως δημιουργία νοήματος, 

παρά ως απόκτηση της γνώσης που υπάρχει κάπου έξω απ’ τον μαθητή (Oldfather, κ.ά., 

1999). Βασικός στόχος της διδακτικής αυτής προσέγγισης είναι η παροχή ευκαιριών και 

βοήθειας, στους μαθητές, να σκέφτονται σαν ειδικοί στην κατασκευή αποφάσεων 

(Vrasidas, 2000), προκειμένου να αναπτύξουν μια κριτική ματιά, που θα τους βοηθήσει να 

γίνουν καταναλωτές και χρήστες της γνώσης (Wilson & Peterson, 2006) και 

«αποτελεσματικοί στοχαστές» (Amineh & Davatgari Asl, 2015), ενώ ταυτόχρονα τονίζει 

και τη σπουδαιότητα της γνώσης «του τρόπου που μαθαίνουμε» (Duffy & Cunningham, 

1996), ώστε σταδιακά οι μαθητές να γίνουν πιο ευαισθητοποιημένοι, ανεξάρτητοι και σε 

θέση να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να ρυθμίζουν τη δική τους μάθηση μέσω της 

μεταγνώσης (Watson, 2001∙ Zumbrunn, Tadlock & Roberts, 2011∙ Zhou & Brown, 2015), 

ενθαρρύνοντας την αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση, που αποτελεί την κορύφωση της 

μάθησης για τον διαλεκτικό κονστρουκτιβισμό (Bunyakarte, 2010). 

 Έτσι, στην προδιδακτική φάση του διδακτικού σχεδιασμού, το διδακτικό 

μοντέλο του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού επιβάλλει τη δημιουργία ενός ασφαλούς 

μαθησιακού περιβάλλοντος, που επιδιώκει να προσελκύσει τους μαθητές σε 

δραστηριότητες και καθήκοντα, που θεωρούνται αυτοσκοπός και ως εκ τούτου, ως έχοντα 

απεριόριστη σημασία (Adams, 2006). Έτσι, ο εκπαιδευτικός κατά τον διδακτικό 

σχεδιασμό θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι μαθητές έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και 

στρατηγικές για να επιτύχουν σε πιο πολύπλοκα και απαιτητικά έργα (Zhou & Brown, 

2015), να παρέχει μια ποικιλία μεθόδων για την εξερεύνηση του υπό διδασκαλία θέματος, 

αλλά και διάφορες προσεγγίσεις (Chen, 2003) και να κάνει τις έννοιες και τα φαινόμενα 

ενδιαφέροντα και σημαντικά για τους μαθητές (Juyan & Duckworth, 2005), 
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μετατρέποντας τη θεωρητική γνώση σε καθημερινή εμπειρία των μαθητών 

(Μητροπούλου, 2015).   

Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται μια ποικιλία μεθοδολογικών συνθηκών (Driscoll, 2005): 

1. δημιουργία πολύπλοκων και σχετικών μαθησιακών περιβαλλόντων: Επειδή βασική 

αρχή αποτελεί η υπόθεση ότι η γνώση συνδέεται με την κατάσταση και το πλαίσιο στην 

οποία λαμβάνει χώρα, προτείνεται μια διδακτική προσέγγιση, η οποία προσφέρει 

περίπλοκες μαθησιακές καταστάσεις, περιβάλλον, περιεχόμενο και έργα αυθεντικά και 

ρεαλιστικά, όπως θέματα πυρήνες από τους κλάδους των επιστημών ή εγκάρσια θέματα, 

που προκύπτουν από τη διαπλοκή των κλάδων των επιστημών, και που αντιπροσωπεύουν 

τη φυσική πολυπλοκότητα του πραγματικού κόσμου (Bunyakarte, 2010∙ Kaplana, 2014∙ 

Bhattacharjee, 2015) και συγκεκριμένες, σχετικές με το πλαίσιο εμπειρίες (Fosnot, 2005), 

που παρέχουν κατάλληλα επίπεδα πολυπλοκότητας και επιτρέπουν στον μαθητή να 

επιλέγει τα κατάλληλα επίπεδα δυσκολίας και συμμετοχής (Jonassen, 1992), βοηθώντας 

τον να κατανοήσει το περιβάλλον, όπως συναντάται (Duffy & Jonassen, 1992). 

2. προώθηση της κοινωνικής διαπραγμάτευσης: Η τάξη οργανώνεται ως ένας 

κοινωνικός μικρόκοσμος, μια κοινότητα μάθησης και διαλόγου, όπου οι μαθητές 

συμμετέχουν, νιώθοντας ασφάλεια και πίστη ότι μπορούν να βιώσουν την επιτυχία και 

υποστηρίζοντας και επιβραβεύοντας την επιτυχία των άλλων (Oldfather, κ.ά., 1999). Μέσα 

σε ένα τέτοιο περιβάλλον, προωθούνται η αμοιβαία διδασκαλία μεταξύ των μαθητών και η 

ομαδοσυνεργατική μάθηση, δημιουργώντας τις συνθήκες και την ατμόσφαιρα που 

κινητοποιεί τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία (Bunyakarte, 

2010) και να συνεργάζονται για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, για τη 

διαπραγμάτευση ενός θέματος, μέσω συζήτησης και για τον προβληματισμό/αναστοχασμό 

(Fosnot, 1996∙ Wu, Shin & Carroll, 2014), ώστε να είναι σε θέση να κατασκευάσουν 

νόημα από τις ερμηνευτικές τους εμπειρίες (Jaramillo, 1996).  

 Ως εκ τούτου, ο στόχος είναι να σχεδιαστούν καταστάσεις και εργαλεία που 

στοχεύουν σε κοινή δραστηριότητα και αλληλεπίδραση με άλλους κατασκευαστές 

γνώσης. Αυτό σημαίνει ότι η διδασκαλία θα πρέπει να τονίζει το έργο της κοινότητας και 

να υποστηρίζει εκπαιδευτικά αποτελεσματικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών, να 

ενσωματώνει διάφορες μορφές διαλόγου, να επικεντρώνει την προσοχή του μαθητή στα 

κοινά προβλήματα κατανόησης, να προωθεί τη συνειδητοποίηση των συνεισφορών των 

συμμετεχόντων, επισημαίνοντας τα ενδιαφέροντα μαθησιακά έργα και να ενθαρρύνει τους 

μαθητές να αξιοποιήσουν το έργο των άλλων (Hewitt & Scardamilia, 1998). 

3. παροχή πολλαπλών προοπτικών και μορφών μάθησης: Στη διδασκαλία που προτείνει 

το μοντέλο του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού παρουσιάζονται και προτείνονται 
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πολλαπλές προοπτικές και αναπαραστάσεις των εννοιών και του περιεχομένου 

(Bhattacharjee, 2015), ενώ ταυτόχρονα μια κοινωνική κονστρουκτιβιστική τάξη παρέχει 

στους μαθητές πολλαπλές μεθόδους, ενταγμένες σε ένα μαθησιακό πλαίσιο γνωστικής 

μαθητείας, με τις οποίες οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις (Teague, 2000).  

4. στόχευση στην κυριότητα μάθησης με ενεργό συμμετοχή του μαθητή στις 

αποφάσεις σχετικά με τις μαθησιακές του ανάγκες και ικανότητες: Υποστηρίζεται η 

δημιουργία περιβάλλοντος που στηρίζει τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών και τη 

νοηματική μάθηση (Oldfather, κ.ά., 1999). Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσφέρει 

πλούσιες ευκαιρίες προώθησης ενός περιβάλλοντος, που ενθαρρύνει τους μαθητές να 

αξιολογούν, να τροποποιούν και να αμφισβητούν τις υπάρχουσες καταστάσεις και 

πεποιθήσεις τους, μέσω της τόνωσης των μαθησιακών δραστηριοτήτων και της παροχής 

μιας χαλαρά δομημένης διδασκαλίας (Richardson, 2003).  

5. προαγωγή της αυτογνωσίας του μαθητή για τον ρόλο του στην κατασκευή της 

γνώσης: Ο διαλεκτικός κονστρουκτιβισμός επιβάλλει περιβάλλοντα και μαθησιακές 

εμπειρίες, μέσω των οποίων οι μαθητές μπορούν να θέσουν ερωτήματα, να ερμηνεύσουν, 

να υποστηρίξουν, να αποδείξουν και να αναστοχαστούν πάνω στις ιδέες και τις 

στρατηγικές που ακολουθούν, μέσα την κοινότητα της τάξης (Fosnot, 1996∙ 2005). Ο 

διαλεκτικός κονστρουκτιβισμός ενδιαφέρεται, επίσης, να κατανέμει τις διαδικασιές της 

διδακτικής πράξης - συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τον καθορισμό 

των στόχων και την αξιολόγηση της προόδου: οι συμμετέχοντες σε μια κοινότητα 

οικοδόμησης της γνώσης πρέπει να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην προώθηση τόσο της 

ατομικής όσο και της συλλογικής γνώσης (Hewitt & Scardamalia, 1998). Αυτή, όμως, η 

γνωστική πολυπλοκότητα και η αυτοδιαχείριση του έργου που απαιτείται από τον μαθητή, 

επιβάλλει την καθοδήγηση και την παροχή βοήθειας είτε από τον εκπαιδευτικό είτε από 

τους συμμαθητές (Perkins, 1992).  

 Με βάση τις παραπάνω μεθοδολογικές συνθήκες, διαμορφώνονται περιβάλλοντα 

μάθησης που προωθούν τη διδασκαλία που στηρίζεται στις υποδείξεις, τις νύξεις, τις 

προτροπές και την παροχή βοήθειας/σκαλωσιάς από τον εκπαιδευτικό, όταν κρίνεται 

σκόπιμο, παρά στις εκτενείς εξηγήσεις και διαλέξεις (Pressley, Harris & Marks, 1992) και 

που στοχεύει σε βιωματική, διαδραστική μάθηση με πράξη (Karasavvidis, 2002), μέσω 

πρακτικών δραστηριοτήτων προσανατολισμένων στην εκμάθηση στόχων-ικανοτήτων, που 

διαμορφώνουν στρατηγικές μάθησης, που μαθαίνουν στους μαθητές «πώς να μαθαίνουν», 

που εξοπλίζουν τους μαθητές με εργαλεία μάθησης και οι οποίες ως μάθηση βρίσκονται 

ακριβώς πάνω από το τρέχον επίπεδο επάρκειάς τους (Σαλβαράς, 2013α).  
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 Έτσι, το μοντέλο του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού, στη διδακτική φάση της 

μεθόδευσης της διδασκαλίας, υιοθετεί μια πληθώρα πρακτικών, που υπογραμμίζουν την 

αναγκαιότητα της ενεργού συμμετοχής των μαθητών στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων 

και δεξιοτήτων, σε συνεργασία με ενήλικες και συμμαθητές και σε διάφορα είδη 

μαθησιακών κοινοτήτων (Säljö, 2010). Αυτές οι προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι το «όλο 

είναι καλύτερο από το άθροισμα των μερών» και ότι ο μαθητής μαθαίνει καλύτερα μέσω 

εμπειριών που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό προσωπικής συνάφειας (Lebow, 1993). 

 Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει πρακτικές όπως, η επίδειξη-μοντελοποίηση, η 

αμοιβαία εργασία, η ομαδική επίλυση προβλημάτων αλλά και πρακτικές αυτοέλεγχου και 

ένταξης, όπως η επιλογή επιπέδου δυσκολίας, η εργασία με κάρτες και οδηγούς εργασίας ή 

με καρτέλες κριτηρίων, η αυτο-αξιολόγηση κτλ. Οι πρακτικές αυτές σχεδιάζονται για την 

απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, την αναπαραγωγή προτύπων και διαδικασιών. Εμπλέκουν 

τον μαθητή κυρίως σε γνωστικές λειτουργίες, όπως η μνήμη και η ανάκληση, η 

ταυτοποίηση και η διαλογή και διαμορφώνουν ένα κλίμα παρακίνησης, που προάγει τη 

μάθηση και την προσωπική βελτίωση, αναπτύσσει τις ικανότητες αυτοελέγχου, 

δημιουργικότητας, αυτονομίας και αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς τους  και τους 

εντάσσουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων κάνοντάς τους πιο υπεύθυνους 

(Byra, 2000∙ Mosston & Assworth, 2008). 

 Τέλος, το διδακτικό μοντέλο του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού διακατέχεται 

από αντιλήψεις που εκλαμβάνουν το λάθος ως φυσικό μέρος της μάθησης και ευκαιρία για 

ανάπτυξη (Oldfather, κ.ά., 1999) και θεωρεί ότι οφείλονται, όχι στην έλλειψη απόλυτης 

ορθότητας, αλλά στην προσωπική ερμηνεία του μαθητή, που έχει λιγότερο ακριβή 

προβλεπτική εγκυρότητα μέσα στο διαμεσολαβούν κοινωνικό περιβάλλον (Adams, 2006). 

Ως συνέπεια, οι πρακτικές αξιολόγησης στο διδακτικό μοντέλου διαλεκτικού 

κονστρουκτιβισμού συμμορφώνονται με αυτή τη νέα αντίληψη της γνώσης, της μάθησης 

και της διδασκαλίας (Karasavvidis, 2002). Η αξιολόγηση και η διδασκαλία αποτελούν 

αναπόσπαστα στοιχεία της ίδιας διαλεκτικής δραστηριότητας (Shabani, κ.ά., 2010). 

 ‘Ετσι, κατά τη μεταδιδακτική φάση της αξιολόγησης, η αξιολόγηση με τη μορφή 

εξωτερικής εξέτασης και δοκιμής αντικαθίσταται από μια αξιολόγηση αυθεντική και 

συνυφασμένη με τη διδασκαλία (Bhattacharjee, 2015), διότι εξαρτάται από το πλαίσιο 

μέσα στο οποίο κατασκευάζεται η γνώση (Vrasidas, 2000). Επιπλέον, δεδομένου ότι οι 

μαθητές μαθαίνουν με διάφορους τρόπους, θα πρέπει να αξιολογούνται και με διάφορους 

τρόπους (Teague, 2000).  Γι’ αυτό, η αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνει χώρα σε 

περιβάλλοντα το ίδιο πλούσια και περίπλοκα όσο αυτά που έλαβε χώρα η διδασκαλία, 

θέτοντας τα παρακάτω κριτήρια: αξιολόγηση ελεύθερη από στόχους, αυθεντικές εργασίες 
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που επιτρέπουν στους μαθητές να επιλέγουν επίπεδα δυσκολίας ή εμπλοκής και 

αξιολόγηση υψηλότερων τάξεων σκέψης και πνευματικών διαδικασιών (Jonassen, 1992). 

 Ο διαλεκτικός κονστρουκτιβισμός προωθεί την αξιολόγηση ως μια ενεργή 

διαδικασία αναστοχασμού της μάθησης. Πρόκειται, όχι για αξιολόγηση της μάθησης, αλλά 

για αξιολόγηση για μάθηση, προάγοντας την κατανόηση και τη χρήση της γνώσης, 

προωθώντας τη μεταγνώση (Adams, 2006). Εστιάζεται στην προγνωστική λειτουργία της 

αξιολόγησης (αυτό που μάθαμε πού θα μας χρησιμεύσει), διευκολύνοντας τη μεταβίβαση 

της μάθησης με αυτοέλεγχο (Σαλβαράς, 2013α). 

 Η αξιολόγηση, λοιπόν, λειτουργεί ως κίνητρο για περαιτέρω αναζητήσεις και ως 

προσπάθεια αυτογνωσίας (Αγγελίδης, κ.ά., 2007), εστιάζοντας στις διαδικασίες σκέψης, 

που σχετίζονται με μεταγνωστικές και αναστοχαστικές διαδικασίες (Karagiorgi & 

Symeou, 2005). Αναγνωρίζει, λοιπόν, την ανάγκη να εμπλέξει τους μαθητές σε 

εναλλακτικές διαδικασίες αξιολόγησης, όπως η αυτοαξιολόγηση, η αξιολόγηση από 

ομότιμους (ετερο-αξιολόγηση) (Pitsoe, 2008), η δημιουργία προσωπικού φακέλου 

(portfolio), οι συνθετικές εργασίες (project) κ.ά. (Brown, κ.ά., 1993). Αυτές οι 

εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης απομακρύνονται πράγματι από τους βαθμούς ως 

εξωτερικό κίνητρο και στρέφουν την προσοχή τους στη εκμάθηση στρατηγικών μάθησης 

και στην αξιολόγηση της ποιότητας της διδασκαλίας, ενεργοποιώντας ένα υψηλότερο 

επίπεδο γνωστικών διαδικασιών (Mansour, 2009).  

 

γ. Επίπεδο διδακτικού σχεδιασμού 
 

Για τον διαλεκτικό κονστρουκτιβισμό η τάξη θα πρέπει να είναι ένα ισότιμο περιβάλλον, 

αντί για ένα περιβάλλον με επίκεντρο τον δάσκαλο. Ως εκ τούτου, ο διδακτικός 

σχεδιασμός θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία και ρευστότητα, ώστε να 

ανταποκρίνεται στις αναδυόμενες ανάγκες των μαθητών και να παρέχει ευκαιρίες για 

συνεργασία, εξασφαλίζοντας όμως την ποιότητα (Pitsoe, 2004), βοηθώντας παράλληλα 

την ανάπτυξη και τη διατήρηση του συναισθήματος της αυτο-αποτελεσματικότητας (Zhou 

& Brown, 2015). Τα μαθήματα θα πρέπει να προγραμματίζονται και να σχεδιάζονται με τη 

συμμετοχή των μαθητών, ώστε να αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα των δύο μερών 

(Jaramillo, 1996), ενώ θα πρέπει να αποτελούν μαθήματα που μπορούν να εφαρμοστούν 

σε πραγματικές καταστάσεις (Jonassen, 1991), έτσι ώστε να διευκολύνεται η σύνδεση 

μεταξύ των μαθημάτων και των μαθητών. 

 Η διαδικασία σχεδιασμού της διδασκαλίας δεν αποτελείται από φορμαλιστικά 

διακεκριμένες φάσεις. Οι τρεις κύριες φάσεις (προγραμματισμός - διεξαγωγή - 

αξιολόγηση) «εν μέρει» επικαλύπτονται και βρίσκονται σε εξέλιξη (Vrasidas, 2000). Η 
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γνώση, οι δεξιότητες και η πολυπλοκότητα θα πρέπει να υπάρχουν φυσικά, οι διδακτικοί 

στόχοι να εξελίσσονται όσο εξελίσσεται η μάθηση, ενώ στις μαθησιακές καταστάσεις που 

σχεδιάζονται, το εκπαιδευτικό πλαίσιο θα πρέπει να διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο (Tam, 

2000). Η διδασκαλία ακολουθεί μια εκ των άνω προς τα κάτω πορεία, επικεντρώνεται 

στον σχεδιασμό εκμάθησης στρατηγικών μάθησης και την εφαρμογή τους (Collins, 2006).  

 Ο διδακτικός σχεδιασμός προβάλλει ως προαπαιτούμενες – προπαρασκευαστικές 

ενέργειες το στήσιμο σκαλωσιάς για τη συγκρότηση του ενεργήματος δράσης, τη 

μοντελοποίηση της όλης πορείας της δραστηριότητας και τη μείωση της υποστήριξης και 

της καθοδήγησης, προκειμένου οι μαθητές να μπορούν να εργαστούν με αυτοέλεγχο ή 

αμοιβαία (Collins, Brown & Holum, 1991∙ Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009). 

 

Ι. Επιλογή και προετοιμασία του συστήματος φθίνουσας υποστήριξης/σκαλωσιάς των 

μαθητών  
 

Υπάρχει κοινή συναίνεση ότι η έννοια της «Ζώνης της Επικείμενης Ανάπτυξης» βρίσκεται 

στην καρδιά της έννοιας της «υποστήριξης/σκαλωσιάς». Όταν μιλάμε, δηλαδή, για 

εργασία στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης του μαθητή, εξετάζουμε τον τρόπο και τα 

μέσα με τα οποία ο εκπαιδευτικός φτάνει και συναντά το επίπεδο της κατανόησης του 

μαθητή και στη συνέχεια τον οδηγεί από εκεί σε ένα υψηλότερο, πολιτισμικά 

διαμεσολαβούμενο, επίπεδο (Verenikina, 2003).  Με άλλα λόγια, τα πιο περίπλοκα 

μαθησιακά περιβάλλοντα και τα πιο περίπλοκα περιεχόμενα που επιβάλλει το διδακτικό 

μοντέλο του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού, τα οποία απαιτούν από τους μαθητές να 

ξεπεράσουν τα σημερινά επίπεδα δεξιοτήτων και γνώσεών τους, επιβάλλουν και τη 

δημιουργία μιας υποστηρικτικής δομής γύρω από τους μαθητές και μέσα στη Ζ.Ε.Α. τους, 

που θα τους βοηθήσει να δεσμευτούν στη μαθησιακή διαδικασία και να αναλάβουν 

σταδιακά τον έλεγχο της μάθησής τους (Perkins, 1993∙ Bransford, κ.ά., 2006∙ Shabani, 

κ.ά., 2010). Δεν αποτελεί, λοιπόν, μια απλή βοήθεια∙ αντίθετα βοηθά τον μαθητή να 

διαπραγματεύεται και να μετασχηματίζει τις πληροφορίες, ανάλογα με τις ανάγκες του και 

την τρέχουσα κατάσταση της Ζ.Ε.Α., στην οποία βρίσκεται (Brown, κ.ά., 1993· Dennen, 

2004) και αποτελεί μια διαδικασία προσωρινή και προσανατολισμένη στο μέλλον, 

αποσκοπώντας στην αύξηση της αυτονομίας του μαθητή, βοηθώντας τον να στραφεί προς 

νέες δεξιότητες, έννοιες ή επίπεδα κατανόησης, ώστε να είναι αργότερα σε θέση να 

ολοκληρώσει ένα παρόμοιο έργο μόνος του (Gibbons, 2015).  

 Ως εκ τούτου, απαιτείται πολλή προετοιμασία από την πλευρά του εκπαιδευτικού 

για την προσεκτική επιλογή και προετοιμασία των υποστηρικτικών μέσων, με τον 

εκπαιδευτικό να πρέπει να επιλέγει βοηθήματα, που βρίσκονται εντός της Ζ.Ε.Α. των 
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μαθητών, διότι μόνο τότε είναι χρήσιμα (Vygotsky, 1978) και πού είναι κατάλληλα για το 

υπό διδασκαλία περιεχόμενο (Van Der Stuyf, 2002). Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

εστιάσει στη φύση και το είδος των τεχνικών και βοηθημάτων/στηριγμάτων, που θα 

παρέχει σε διάφορες χρονικές στιγμές της μαθησιακής διαδικασίας, προκειμένου να 

βοηθήσει τους μαθητές στην κυριαρχία της γνώσης, μειώνοντας σταδιακά την παροχή 

τους προκειμένου να μετατοπίσει την ευθύνη της μάθησης στους μαθητές (Larkin, 2002). 

Επιπλέον, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη και πιο ουσιαστική υποστήριξη της 

μάθησης όλων των μαθητών ανάλογα με τις ανάγκες τους, η παροχή βοήθεια/σκαλωσιάς 

δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε μια μόνο μορφή ανά διδασκαλία (Dennen & Burner, 

2008). 

 Μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ποικιλία βοηθημάτων/στηριγμάτων, για να 

συμπεριλάβει τα διαφορετικά επίπεδα γνώσης των μαθητών, όπως: προτροπές/υποδείξεις, 

συμβουλές, μοντελοποίηση, φωναχτή σκέψη, χρήση εξειδικευμένων καρτών, σταδιακή 

αύξηση της πολυπλοκότητας και δυσκολίας του έργου, ανατροφοδότηση, οπτικά 

βοηθήματα, πρόβλεψη σφαλμάτων κ.ά. (Rosenshine & Meister, 1992) τα οποία συνήθως 

στοχεύουν στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών, στην απλοποίηση της 

εργασίας και την παροχή κατεύθυνσης, ώστε να κάνει το μαθησιακό έργο πιο διαχειρίσιμο 

και επιτεύξιμο, στον έλεγχο της αποτυχίας και του κινδύνου, στην επισήμανση σημαντικών 

χαρακτηριστικών διαφωνίας μεταξύ αυτού που έχει παράγει το παιδί και της ιδανικής λύσης 

και στην επίδειξη μιας εξιδανεικευμένης εκδοχής της ενέργειας που πρέπει να 

πραγματοποιηθεί (Wood, κ.ά., 1976· Stansford, κ.ά., 2006). 

 Μέσα από τη σωστή παροχή αυτών των υποστηρικτικών μέσων, διευκολύνεται 

τόσο η διδασκαλία καλά δομημένων δεξιοτήτων όσο και οι δραστηριότητες σκέψης 

υψηλότερου επιπέδου (Rosensine & Meister, 1992), ενώ μειώνει τα συναισθήματα 

ματαίωσης και δημιουργεί στους μαθητές αισθήματα αυτο-αποτελεσματικότητας (Collins, 

Brown & Newman, 1989) και κίνητρο για μάθηση, η εμπλοκή και η συμετοχή των 

μαθητών στη διαδικασία μάθησης ενισχύεται σημαντικά, σέβεται τον προσωπικό ρυθμό 

ανάπτυξης του μαθητή, δίνοντας προσοχή σε κάθε ομάδα ή άτομο, ενώ η σχέση που 

αναπτύσσεται μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών δημιουργεί έδαφος για περισσότερες 

ερωτήσεις και συζήτηση, παρέχοντας έτσι και στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να 

αναγνωρίσει νωρίς τις ικανότητες και τις αδυναμίες των μαθητών (Hardjito, 2010).  
 

ΙΙ. Διάρθρωση της διδασκαλίας  
 

Στο διδακτικό μοντέλο του διαλεκτικού εποικοδομισμού δημιουργούνται αυθεντικά 

περιβάλλοντα μάθησης τύπου γνωστικής μαθητείας (Brown, Collins & Duguid, 1989∙ 
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Collins, 2006), όπου ένα πιο έμπειρο άτομο βοηθά ένα λιγότερο έμπειρο, 

χρησιμοποιώντας γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες και διαδικασίες για την 

καθοδήγηση της μάθησης (Collins, Brown & Newman, 1989). Τέσσερις βασικές έννοιες 

τις οποίες εγκολπώνει αυτή η διδακτική προσέγγιση είναι της εγκαθιδρυμένης μάθησης, 

της νόμιμης περιφερειακής συμμετοχής, της καθοδηγούμενης συμμετοχής και της 

συμμετοχής σε κοινότητες μάθησης (Dennen & Burner, 2008), ενώ βασίζεται και 

οργανώνεται με βάση τις διδακτικές μεθόδους της μοντελοποίησης, της φθίνουσας 

καθοδήγησης και υποστήριξης, που αφορούν τον εκπαιδευτικό και του αναστοχασμού, της 

λεκτικοποίησης των γνωστικών και μεταγνωστικών διαδικασιών και της διερεύνησης 

εναλλακτικών λύσεων, που εφαρμόζονται από τους μαθητές (Collins, κ.ά., 1989· Dennen, 

2004).  

 Πρόκειται για ένα μοντέλο διδασκαλίας που λειτουργεί για να κάνει πιο ορατή τη 

σκέψη, περιλαμβάνοντας την εκμάθηση μιας φυσικής ή απτής δραστηριότητας, όπου οι 

μαθητές μπορούν να δουν τις γνωστικές και μεταγνωστικές διαδικασίες της εργασίας 

(Collins, Brown & Holum, 1991) και να εμπλακούν σε αυθεντικές πρακτικές, μέσω της 

δραστηριότητας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Brown, Collins & Duguid, 1989). 

Έτσι, η διδακτική εργασία είναι προτυποποιημένη, με τη διαμόρφωση ενός σχεδίου 

ενέργειας για την εξομοίωση με το πρότυπο και την εφαρμογή του είτε με αυτοέλεγο και 

αυτορρύθμιση είτε με αλληλο-εκπαίδευση μεταξύ των μαθητών (Mosston & Assworth, 

2008).  

 Η διαμόρφωση του σχεδίου ενέργειας προϋποθέτει την εφαρμογή τεσσάρων 

φάσεων (Collins, κ.ά., 1989· Collins, κ.ά., 1991∙ Grusee, 1992∙ Rosenshine & Meister, 

1992∙ Ματσαγγούρας, 2000∙ Κασσωτάκης & Φλουρής, 2013∙ Σαλβαράς, 2004∙ Τριλιανός, 

2004β∙ Slavin, 2006· Dennen & Burner, 2008), όπου καθεμία έχει να διαδραματίσει 

κάποιο ρόλο είτε στην απόκτηση πληροφοριών σχετικά με γεγονότα και κανόνες είτε στην 

απόφαση να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές αυτές τις πληροφορίες για να καθοδηγήσουν τη 

συμπεριφορά τους (Grusee, 1992): 

- της εστίασης της προσοχής (attentional processes): Στη φάση αυτή ο εκπαιδευτικός 

προσδιορίζει τις διαδικασίες του έργου και τις κάνει ορατές στους μαθητές, καθορίζοντας 

τι θα παρατηρήσουν επιλεκτικά οι μαθητές και ποιες πληροφορίες θα αντλήσουν από τις 

δραστηριότητες του προτύπου. Η προσοχή καθορίζεται από μια ποικιλία μεταβλητών, 

συμπεριλαμβανομένης της δύναμης και της ελκυστικότητας του μοντέλου, καθώς και τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες παρατηρείται η συμπεριφορά. Γι’ αυτό, ο εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να παρέχει άμεση πληροφόρηση για την τεχνική (= πώς) και τη λογική (= γιατί και 

πότε) της διδασκόμενης διαδικασίας, αλλά και να κερδίσει την προσοχή των μαθητών, 



195 
 

προκαλώντας ενδιαφέρον και γοητεία στους μαθητές με τη χρήση σαφών και 

ενδιαφέρουσων νύξεων, υπαινιγμών, χαρακτηριστικών επισημάνσεων, χρησιμοποιώντας 

την καινοτομία της έκπληξης και κινητοποιώντας τους μαθητές. Έτσι, προσανατολίζει τη 

σκέψη των μαθητών στα γενικά γνωρίσματα του σχεδίου ενέργειας. 

- της διατήρησης (retention processes): Η διατήρηση συνεπάγεται μια ενεργή διαδικασία 

μετατροπής και αναδιάρθρωσης των πληροφοριών σχετικά με τα γεγονότα, με τη μορφή 

κανόνων και αντιλήψεων. Στη φάση αυτή, δηλαδή, ο εκπαιδευτικός πρέπει να φέρει 

σκόπιμα την σκέψη στην επιφάνεια και να προωθήσει τις γνωστικές και μεταγνωστικές 

διαδικασίες που περιλαμβάνουν την εμπειρογνωμοσύνη. Έτσι, μόλις ο εκπαιδευτικός έχει 

την προσοχή των μαθητών, προτυποποιεί το ενέργημα δράσης που θέλει να μιμηθούν οι 

μαθητές, λειτουργώντας ως πρότυπο/πιλότος για κατανόηση, δίνοντας επεξηγήσεις του 

τρόπου σκέψης και των χειρισμών του, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο τους μαθητές να 

αντιληφθούν τις σιωπηλές διαδικασίες που ακολουθούνται και να μετασχηματίσουν 

συμβολικά τις διαμορφωμένες πληροφορίες σε κώδικες μνήμης. Έτσι, οι μαθητές 

αποκτούν αρχικά εμπειρία μέσα από την περιφερειακή παρατήρηση της ολιστικής 

διαδικασίας. 

- της αναπαραγωγής (reproductional processes): Σε αυτή την τρίτη φάση, οι αντιλήψεις 

και η συμβολική αναπαράσταση της παρατηρούμενης συμπεριφοράς πρέπει να 

μετατραπούν σε κατάλληλες ενέργειες, παρόμοιες με την αρχική συμπεριφορά του 

μοντέλου. Αφού, δηλαδή, έχει κατανοηθεί η μεγάλη εικόνα, η συμμετοχή του μαθητή 

περνάει σε μια πιο ενεργή μορφή, όπου οι μαθητές προσπαθούν να ταιριάξουν τη 

συμπεριφορά τους με εκείνη του μοντέλου, ολοκληρώνοντας μικρότερα συστατικά 

τμήματα της μεγαλύτερης εργασίας, μέσα σε συνθήκες καθοδήγησης και λεκτικοποίησης 

των διαδικασιών σκέψης, αρχικά με τη χρήση φωναχτού λόγου και στη συνέχεια με 

σιωπηρό λόγο, όπου οι μαθητές κουβεντιάζουν με τον εαυτό τους το σχέδιο της ενέργειας. 

Μέχρι να την εκτελέσουν σε εξαιρετικό βαθμό, ο εκπαιδευτικός ανατροφοδοτεί και 

ενισχύει. Η αξιολόγηση της μάθησης των μαθητών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια 

αυτής της φάσης. 

- της δράσης (motivational processes): Η τελική διαδικασία περιλαμβάνει μεταβλητές 

κινήτρων. Πρέπει, δηλαδή, να υπάρχει επαρκές κίνητρο για να παρακινήσει την 

πραγματική εκτέλεση των διαμορφωμένων ενεργειών. Έτσι, προτείνεται η τοποθέτηση 

των αφηρημένων έργων σε αυθεντικά περιβάλλοντα, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν τη 

συνάφεια του έργου και η διαφοροποιήση της ποικιλομορφίας των καταστάσεων, 

διατυπώνοντας τις κοινές πτυχές, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να γενικεύσουν την 

ικανότητα, να μάθουν πότε η ικανότητα είναι ή δεν είναι εφαρμόσιμη και να μεταφέρουν 
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την ικανότητα ανεξάρτητα, όταν αντιμετωπίζουν νέες καταστάσεις. Οι μαθητές, στη φάση 

αυτή, κερδίζουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και έλεγχο, και μετακινούνται σε μια πιο 

αυτόνομη φάση της συνεργατικής μάθησης, όπου αρχίζουν να συμμετέχουν συνειδητά και 

να  εφαρμόζουν αυτόνομα το μοντέλο με σκοπό τη γενίκευση, τη σύντμηση, τον βαθμό 

κατοχής και το επίπεδο αφομοίωσης της γνωστικής ενέργειας και τη δημιουργική 

ανασύνθεσή του. Ανατροφοδότηση δίνεται προς τον μαθητή σχετικά με την απόδοσή του 

στο έργο και για το αν ταιριάζει με το μοντέλο του δασκάλου. Τέτοιες συγκρίσεις 

παρέχουν τη βάση για τη διάγνωση των δυσκολιών των μαθητών και για την 

πραγματοποίηση προσαρμογών στην απόδοση τους. 

 

ΙΙΙ. Καθορισμός διδακτικών στόχων 
 

Ο διδακτικός σχεδιασμός στο μοντέλο του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού προτιμά τη 

διατήρηση της προσοχής σε υψηλότερους στόχους, τη διασφάλιση της παροχής 

κατάλληλης βοήθειας/σκαλωσιάς στους μαθητές, όποτε κρίνεται απαραίτητο και την 

ενθάρρυνση των μαθητών να κατασκευάσουν ενεργά την προσωπική τους μάθηση 

(Jonassen, 1999). Σκέφτεται, δηλαδή, πέρα από τους στενούς στόχους των Προγραμμάτων 

Σπουδών και θέτει ευρύτερους σκοπούς μάθησης, που επιτυγχάνονται μέσα στο πλαίσιο 

εκμάθησης στρατηγικών μάθησης και σημαντικών δραστηριοτήτων, που επιδιώκουν την 

ανάπτυξη αιτιολογίας και συλλογισμών, την κριτική σκέψη, την ενεργή και 

αναστοχαστική χρήση της γνώσης, την αυτορρύθμιση (Driscoll, 2005), την αυτογνωσία 

των μαθητών και την ανάπτυξη προσωπικής ταυτότητας, την ανάπτυξη πεποίθησης ότι 

μπορούν να είναι ενεργοί παράγοντες της αλλαγής του κόσμου (Oldfather, κ.ά., 1999). 

 Οι διδακτικοί στόχοι στο διδακτικό μοντέλο του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού 

διαπραγματεύονται, δεν επιβάλλονται. Αποτελούν ένα εργαλείο διαπραγμάτευσης για την 

καθοδήγηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας και για την 

αυτοαξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Jonassen, 1991). 
 

IV. Επιλογή και σχεδιασμός περιεχομένου και δραστηριοτήτων 
 

Στην προοπτική της διαλογικής μάθησης, που προτείνει το διδακτικό μοντέλο του 

διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού, η κύρια πτυχή που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν 

σχεδιάζεται η διδασκαλία δεν είναι η προηγούμενη γνώση, αλλά το «πού» θέλουμε να 

φέρουμε τους μαθητές, η «ζώνη επικείμενης ανάπτυξής» τους (Mello, 2012). Έτσι, το 

περιεχόμενο διδασκαλίας και τα μαθησιακά έργα προσαρμόζονται στη Ζ.Ε.Α. των 

μαθητών, μέσα στην οποία οι μαθητές δεν μπορούν να τα κάνουν μόνοι τους, αντιθέτως η 

διαδικασία μάθησης διευκολύνεται με την καθοδήγηση άλλων (Shabani, κ.α., 2010∙ 

Kalpana, 2014).  
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 Το περιεχόμενο διδασκαλίας και οι μαθησιακές δραστηριότητες είναι συχνά 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των μελών της ομάδας, μερικές φορές με τον 

εκπαιδευτικό να ηγείται και άλλες με τους μαθητές, αλλά η επιλογή των μαθητών 

αποτιμάται και υπολογίζεται πάντα (Oldfather, κ.ά., 1999), ώστε να γίνεται η μαθησιακή 

εμπειρία πιο προσωπική στους μαθητές, επιτρέποντάς τους να νιώσουν κάποια κυριότητα 

και αξία στη γνώση που απέκτησαν (Teague, 2000). 

 Η ανάλυση έργου και περιεχομένου επικεντρώνεται στην εκμάθηση στρατηγικών 

μάθησης και την εφαρμογή τους με αμοιβαία εργασία και αυτοέλεγχο και σε ευρείς τομείς 

γνώσης, δηλαδή σε κεντρικά θέματα (μεγάλες ιδέες, θέματα πυρήνες, εγκάρσια θέματα) 

για συζήτηση και συχνή επανεξέταση, κάθε φορά σε ένα ολοένα και πιο ώριμο επίπεδο 

κατανόησης, παρέχοντας ευκαιρίες στους μαθητές να αναπτύξουν τις απαραίτητες 

δεξιότητες και να εξερευνήσουν περαιτέρω τον δεδομένο τομέα (Brown, κ.ά., 1993∙ 

Vrasidas, 2000). Η έμφαση δίνεται στον εντοπισμό και την επιλογή στρατηγικών μάθησης 

και των απαραίτητων εργαλείων που οι μαθητές θα χρειαστούν, για να οικοδομήσουν τη 

γνώση και να δημιουργήσουν νόημα (Jonassen, 1991). 

 Όσον αφορά το περιεχόμενο, «λιγότερα είναι περισσότερα» (Οrlich, κ.ά., 2010). 

Προκρίνεται, δηλαδή, το βάθος της κατανόησης και της επεξηγηματικής συνοχής έναντι 

του εύρους της κάλυψης και της διατήρησης των γεγονότων (Brown, κ.ά., 1993). Τέλος, η 

παρουσίαση του περιεχομένου θα πρέπει να γίνεται σε πολύπλοκα μαθησιακά 

περιβάλλοντα που προωθούν αυθεντικές εμπειρίες (Driscoll, 2005), οι οποίες τονίζουν την 

πολυπλοκότητα και τις πολλαπλές προοπτικές των καταστάσεων στον πραγματικό κόσμο 

(Teague, 2000).  

  Εφόσον η σκέψη, για τον διαλεκτικό κονστρουκτιβισμό, διαμεσολαβείται από 

τεχνουργήματα και κοινωνικές δομές, συνθήκες και κανόνες, η διδασκαλία θα πρέπει να 

δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα συμμετοχής σε δραστηριότητες ολιστικής φύσης και 

αντιπροσωπευτικές των αυθεντικών δεξιοτήτων (Dennen & Burner, 2008), που έχουν 

νόημα για τους μαθητές, που σχετίζονται με προσωπικά σημεία αναφοράς τους και που 

απαιτούν την ανασυγκρότηση των απόψεών τους εντός του κοινωνικού πλαισίου (Adams, 

2006), παρέχοντάς τους τα ίδα μέσα (τεχνουργήματα), τα οποία χρησιμοποιούν οι 

ενήλικες, όμως κατάλληλα προσαρμοσμένα και απλοποιημένα για την ηλικία τους 

(Μητροπούλου, 2015).  

 Ο εκπαιδευτικός, δηλαδή, θα πρέπει να επιλέγει μαθησιακά έργα, που είναι μέτριας 

πρόκλησης, ώστε οι μαθητές να επιτυγχάνουν και να κάνουν πρόοδο, όταν καταβάλλουν 

εύλογη προσπάθεια (Zhou & Brown, 2015). Προσαρμόζοντας τη φύση ή τη δυσκολία του 

έργου και επιβάλλοντας τη χρήση γνωστικών εργαλείων για να αντικαταστήσει την 
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έλλειψη προηγούμενης γνώσης, ο εκπαιδευτικός βοηθά τους μαθητές να το εκτελέσουν 

(Jonassen, 1999).  

 Επειδή είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να παρέχει στους μαθητές έργα που 

βοηθούν στην οικοδόμηση της μάθησή τους, αλλά διασφαλίζουν και τη σπουδαιότητα των 

όσων μαθαίνουν, τρεις αρχές πρέπει να εξισορροπούνται, όσον αφορά την αλληλουχία των 

δραστηριοτήτων (Collins, κ.ά., 1989· Collins, κ.ά., 1991): 

1. παροχή ενός σαφούς εννοιολογικού μοντέλου της συνολικής δραστηριότητας, που 

βοηθά τον μαθητή να διατηρεί το νόημα για το τμήμα που εκτελεί και λειτουργεί ως 

οδηγός για την επίδοσή του, βελτιώνοντας την ικανότητά του να παρακολουθεί τη 

δική του πρόοδο και να αναπτύσσει συναφείς ικανότητες αυτοδιόρθωσης, 

2. αύξηση της πολυπλοκότητας των έργων, 

3. αύξηση της ποικιλομορφίας, που αναφέρεται στην κατασκευή μιας σειράς 

μαθησιακών έργων στα οποία απαιτείται μια όλο και ευρύτερη ποικιλία 

στρατηγικών ή δεξιοτήτων, για την ολοκλήρωσή τους. 

 

δ. Επίπεδο διδακτικής πράξης 
 

Ι. Πρακτικές διδασκαλίας 

Το μοντέλο διδασκαλίας του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού επιδιώκει την κατάκτηση 

των γνώσεων που απαιτούνται από ένα ειδικό: ειδικές έννοιες, γεγονότα και διαδικασίες, 

γενικά εφαρμόσιμες τεχνικές για την εκτέλεση εργασιών (στρατηγικές επίλυσης 

προβλημάτων και ευρετικές στρατηγικές), γενικές στρατηγικές (παρακολούθησης, 

οργάνωσης και διόρθωσης) για την οργάνωση της διαδικασίας λύσης (στρατηγικές 

ελέγχου), στρατηγικές μάθησης (Collins, κ.ά., 1989· Collins, κ.ά., 1991), ώστε οι μαθητές 

να είναι ικανοί να μάθουν τόσο τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται όσο και το πώς 

να επιτύχουν σε ρεαλιστικά ενήλικα έργα (Barron & Roschelle, 2009), με τις πρακτικές 

διδασκαλίας των σχεδίων εργασίας και της γνωστικής μαθητείας (της αμοιβαιότητας, του 

αυτοελέγχου, της επιλογής επιπέδου δυσκολίας) (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011):  

 των σχεδίων εργασίας  

Είναι μια πρακτική, συχνά αναφερόμενη ως «διδασκαλία με τη μορφή project», που 

ανήκει στην ευρεία οικογένεια των στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων (Jacobsen, κ.ά., 

2011) και επιβάλλεται από τις αρχές της εγκαθιδρυμένης μάθησης, όπου οι μαθητές 

συμμετέχουν σε πραγματικές δραστηριότητες και αυθεντικά προβλήματα, που έχουν 

νόημα και σημασία για τους ίδιους και είναι παρόμοια με τις δραστηριότητες που 

εμπλέκονται οι επαγγελματίες (Krajcik & Blumenfeld, 2005), δίνοντάς τους την ευκαιρία 

να σχεδιάσουν και να οργανώσουν τις δικές τους έρευνες, να προγραμματίσουν τη μάθηση 
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και την εφαρμογή ενός πλήθους στρατηγικών μάθησης (Bell, 2010) και να συσχετίσουν 

αφηρημένες ιδέες και θεωρίες με συγκεκριμένες παρατηρήσεις (Shafqat, Sarfaz, κ.ά., 

2011).  

 Έτσι, τα σχέδια εργασίας αποτελούν το κεντρικό όχημα της διδασκαλίας 

(Condliffe, Quint,   κ.ά., 2017), αφού οι μαθητές συναντούν και μαθαίνουν τις κεντρικές, 

υπό διδασκαλία, έννοιες μέσω της εργασίας που σχεδίασαν και εφάρμοσαν (Thomas, 

2000). Αποτελεί, λοιπόν, μια πρακτική με κατεύθυνση μαθητοκεντρική, με επίκεντρο τη 

δράση, προσανατολισμένη στην παραγωγή, απαιτώντας τη χρήση θεωρητικών και 

πρακτικών στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων (Baurer, 2014· Knoll, 2014), δίνοντας την 

ίδια έμφαση στις γνώσεις και τις δεξιότητες (Gültekin, 2005). 

 Βασικές αξιώσεις/επιδιώξεις της πρακτικής είναι η αντιμετώπιση ενός κεντρικού 

προβλήματος, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε περιεχόμενο ή δεξιότητες χρειάζεται (Harris, 

2014) και κατ’ επέκταση η ενίσχυση: της ενεργού οικοδόμησης της γνώσης με μάθηση 

μέσω πράξης (Bell, 2010), δουλεύοντας με και χρησιμοποιώντας ιδέες (Krajcik & 

Blumenfeld, 2005), της εξερεύνησης και εφαρμογής ειδικών γνώσεων ή δεξιοτήτων 

(Cintang, κ.ά., 2018), της μάθησης μέσω εμπερίας και πειραματισμού και της εμβάθυνση 

της κατανόησης, της ομαδική εργασίας παράλληλα με την ανεξάρτητη εργασία, της 

συνεχούς αξιολόγησης απ’ όλους τους εμπλεκόμενους στη μαθησιακή διαδικασία (Baurer, 

2014), των εσωτερικών κινήτρων, της ανεξάρτητης σκέψης, της αυτοεκτίμησης και της 

κοινωνικής ευθύνης (Knoll, 2014).  

 Η εφαρμογή της πρακτικής περιλαμβάνει έξι φάσεις/στάδια:  

α. της προετοιμασίας, το οποίο αφορά αρχικά την ανάλυση έργου, την 

προετοιμασία και τον προγραμματισμό από τον εκπαιδευτικό για την αντιμετώπιση 

βασικών παραγόντων που μπορεί να παρεμποδίσουν την επιτυχή εφαρμογή της 

στρατηγικής (Cintang, κ.ά., 2018) ώστε να σχεδιάσει ένα προκλητικό έργο για τους 

μαθητές, να μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο τους, να τους παρέχει 

πληροφορίες, να υποστηρίζει όποτε και όπου χρειάζεται και να αναπτύξει εργαλεία 

για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (Bell, 2010).  

 Στη συνέχεια, στη φάση αυτή γίνεται ο προσανατολισμό των μαθητών στις σωστές 

διαδικασίες, δηλαδή το να σκεφτούν το έργο πολύ πριν ξεκινήσουν, παρέχοντάς τους 

τις προδιαγραφές για το επιθυμητό τελικό προϊόν (Savery, 2006), καθορίζοντας τους 

στόχους και τα κριτήρια αξιολόγησης και συμφωνώντας με τη σύνταξη ενός 

μαθησιακού συμβολαίου, τους κανόνες της ομαδικής εργασίας και της εργασίας 

μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές με τους 

κανόνες εργασίας της πρακτικής, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ευθύνη των 
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μαθητών για την εκπαιδευτική διαδικασία (Kotarba-Kańczugowska, όπ. αναφ. στο 

Kolodziejski & Przybysz-Zaremba, 2017).  

 Η φάση αυτή αφορά, επίσης, την ενθάρρυνση της στοχαστικής εργασίας νωρίς στο 

έργο για την ανάπτυξη ενός ερευνητικού σχεδίου και ενός κατάλληλου ερευνητικού 

ζητήματος, γι’ αυτό ο εκπαιδευτικός εισάγει τους μαθητές στην πραγματικότητα του 

έργου (Zhylkybay, κ.ά., 2014), υποδεικνύοντας το θεματικό πεδίο και 

προσδιορίζοντας την κατάσταση του προβλήματος, μέσω μιας καθοδηγητικής 

ερώτησης, που επιτρέπει στους μαθητές να θέσουν τις δικές τους ερωτήσεις και 

χρησιμοποιώντας αγκυροβολημένες εμπειρίες και τη μοντελοποίηση της 

ερευνητικής διαδικασίας (Krajcik & Blumenfeld, 2005)  

β. του σχεδιασμού, όπου αρχικά οι μαθητές κάνουν μια εισαγωγική μελέτη των 

πληροφοριών και ακολουθεί καταιγισμός ιδεών τόσο για την εύρεση ερευνητικού 

ερωτήματος (Zhylkybay, κ.ά. 2014), με αρκετή ουσία ώστε να επιτρέπει σημαντική 

έρευνα και αυστηρή ακαδημαϊκή μελέτη (Harris, 2014) όσο και για τη συμφωνία της 

διαδικασίας που θα ακολουθήσουν για την έρευνα (καθορισμός των γενικών και 

ειδικών στόχων του σχεδίου εργασίας, προετοιμασία του χρονοδιαγράμματος 

εργασίας, κατανομή εργασιών και καθηκόντων, προγραμματισμό της ημερομηνίας 

υλοποίησής τους, αναζήτηση κι επιλογή πηγών) και του τρόπου εμφάνισης αυτών 

που θα μάθουν, με τη μορφή ενός σύνθετου έργου (Bell, 2010· Baurer, 2014· 

Kotarba-Kańczugowska, όπ. αναφ. στο Kolodziejski & Przybysz-Zaremba, 2017). 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο εκπαιδευτικός ή οι συμμαθητές παρέχουν 

σχόλια σχετικά με το εάν το ερώτημα και η σχεδιασμένη διαδικασία είναι εφικτά και 

κατάλληλα (Krajcik & Blumenfeld, 2005). 

 γ. της εφαρμογής, όπου οι μαθητές σε ομάδες πραγματοποιούν έρευνα και 

συλλέγουν πληροφορίες, δημιουργούν συνδέσεις με το απαιτούμενο περιεχόμενο, 

διεξάγουν ενδιάμεση αξιολόγηση και συνεχίζουν τη συλλογή δεδομένων (Baurer, 

2014). Στο τέλος, γίνεται επεξεργασία, ανάλυση, συλλογή και σύγκριση των 

δεδομένων (Zhylkybay, κ.ά., 2014) και αντιμετωπίζονται οι διαφορετικές απόψεις 

μέσω ομαδικής συζήτησης (Kotarba-Kańczugowska, όπ. αναφ. στο Kolodziejski & 

Przybysz-Zaremba, 2017).  

 Στη φάση αυτή, διαφορετικοί ρόλοι είναι πιθανόν να προκύψουν και να 

αναληφθούν από τα μέλη της ομάδας (αρχηγός της ομάδας, προμηθευτής πόρων, 

καθορισμός κατάλληλου πλαισίου για την ομαδική εργασία), τα οποία έχουν ίση 

ευθύνη για την παραγωγή του έργου (Aslanides, Kalfa, Athanasiadou, Gianelos & 

Karapatsias, 2016). Όσον αφορά την αυτο-παρακολούθηση και τον αναστοχασμό, 



201 
 

που επιβάλλει αυτό το στάδιο, οι μαθητές με τη χρήση γραφήματος, ρουμπρίκας ή 

ημερολόγιου (Harris, 2014) αναφέρουν αν έχουν εκπληρώσει τους στόχους τους για 

την ημέρα, ενώ είναι σημαντικό για τον εκπαιδευτικό να συσκέπτεται τακτικά με 

τους μαθητές (Bell, 2010).  

δ. της ανάλυσης και εξαγωγής συμπερασμάτων και της δημιουργίας προϊόντος, 

όπου μετά την ολοκλήρωση της ερευνητικής διαδικασίας και της συλλογής 

δεδομένων, οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν τις εξηγήσεις τους σχετικά με τα 

ευρήματα και ο εκπαιδευτικός πρέπει να παρέχει βοήθεια για τον τρόπο κατασκευής 

εξηγήσεων, ζητώντας τους να συμπεριλάβουν έναν ισχυρισμό, αποδεικτικά στοιχεία 

και αιτιολογία (Krajcik & Blumenfeld, 2005). Στη συνέχεια, ακολουθεί η 

προετοιμασία δημιουργικών μαθησιακών προϊόντων, ένα απτό, δηλαδή, 

αποτέλεσμα, που προσφέρει μια φυσική αναπαράσταση της μάθησης των μαθητών 

και  συχνά ξεπερνά τα επιστημονικά όρια (Gültekin, 2005· Knoll, 2014).  

ε. της παρουσίασης, όπου τα απτά αποτελέσματα/ προϊόντα μπορούν να 

παρουσιαστούν με μορφή έκθεσης (exhibition), τη συγγραφή έργου ή τη δημιουργία 

ταινίας, την επίδειξη υπέρ ή κατά για κάποιο θέμα, κ.ά. (Baurer, 2014). Όποια μορφή 

και να έχουν, όμως, για να θεωρηθούν αποτελεσματικά θα πρέπει να αναδεικνύουν 

την αρχική καθοδηγητική ερώτηση και να δείχνουν την αναδυόμενη κατανόηση των 

μαθητών αναφορικά με τους μαθησιακούς στόχους του έργου (Krajcik & 

Blumenfeld, 2005).   

στ. της αξιολόγησης και του αναστοχασμού, όπου οι μαθητές αυτο-αξιολογούν τη 

μάθησή τους (το ατομικό έργο, τις προσπάθειες, τα κίνητρα, το ενδιαφέρον τους, τα 

επίπεδα παραγωγικότητάς τους), αλλά αναστοχάζονται και για την επιτυχία των 

κοινωνικών τους αλληλεπιδράσεων (τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, το επίπεδο 

συμβολής, διαπραγμάτευσης, ακρόασης και αποδοχής των ιδεών των άλλων μελών 

της ομάδας) (Bell, 2010). Επίσης, αξιολογούν την ομαδική εργασία ως σύνολο και 

εμπλέκοται σε συζήτηση σχετικά με τη συνεισφορά κάθε μέλους της ομάδας 

(Kotarba-Kańczugowska, όπ. αναφ. στο Kolodziejski & Przybysz-Zaremba, 2017). 

Στο τέλος του έργου, ο εκπαιδευτικός βαθμολογεί την παρουσίαση και το 

παραγώμενο έργο κάθε ομάδας σύμφωνα με τα προκαθορισμένα κριτήρια, τις 

ερευνητικές τους σημειώσεις, τις εργασιακές τους συνήθειες (Bell, 2010), ενώ 

αξιολογεί και την εργασία κάθε μέλους της ομάδας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη 

διαδικασία αφοσίωσης, εργασίας και επίλυσης προβλημάτων (Kotarba-

Kańczugowska, όπ. αναφ. στο Kolodziejski & Przybysz-Zaremba, 2017). 



202 
 

 Οι ρόλοι στην πρακτική αυτή αλλάζουν: Ο εκπαιδευτικός γίνεται μαθητής και οι 

μαθητές εκπαιδευτικοί (Shafqat, Sarfaz, κ.ά., 2011). Μετατοπίζεται ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού σε ρόλο διευκολυντή και συμβούλου περιεχομένου, καθοδηγώντας τους 

μαθητές στην εξερεύνηση, την καινοτομία, την έρευνα και τη σύνθεση (Harris, 2014), 

δίνοντάς τους ενεργό ρόλο, ώστε να διαπραγματεύονται, να θέτουν ερωτήματα, να 

επιλέγουν, να ερευνούν, να σχεδιάζουν και να εκτελούν ένα κοινωνικά αξιόλογο και 

σημαντικό έργο και να εφαρμόζουν τη γνώση που κατέκτησαν (Schreiber & Valle, 2013· 

Aslanides, κ.ά., 2016). Ο  εκπαιδευτικός βοηθά στην καθοδήγηση του έργου της ομάδας, 

επιβλέπει το κάθε βήμα της διαδικασίας και εγκρίνει κάθε επιλογή πριν ξεκινήσουν οι 

μαθητές προς μια κατεύθυνση, ενώ βοηθά τους μαθητές στην γεφύρωση των κενών που 

υπάρχουν στη γνώση και στις δεξιότητες, και κάνει τις εργασίες διαχειρίσιμες και εφικτές 

(Bell, 2010), παρέχοντας στηρίγματα/σκαλωσιές (βοηθήματα μάθησης, μοντέλα, 

στρατηγικές κατάρτισης) (Thomas, 2000) και συμβουλές, σχόλια και προτάσεις 

εμπειρογνωμόνων. Η διδασκαλία (μοντελοποίηση, σκαλωσιές, ερωτήσεις, κ.λπ.), λοιπόν, 

παρέχεται σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και στο πλαίσιο του έργου (Savery, 

2006).  

 Μια σύνοψη της έρευνας και της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τη μάθηση 

βάσει σχεδίων εργασίας (Thomas, 2000· Gültekin, 2005· Bell, 2010· Shafqat, κ.ά., 2011· 

Knoll, 2014· Zhylkybay, κ.ά., 2014· Pecore, 2015· Aslanides, κ.ά., 2016· Kolodziejski, 

κ.ά., 2017· Cintang, κ.ά., 2018)  αναφέρει θετικά μαθησιακά αποτελεσμάτα στην 

ανάπτυξη, κατάκτηση και χρήση της γνώσης περιεχομένου σε ποικίλες καταστάσεις της 

πραγματικής ζωής, στη βαθύτερη κατανόηση και σύνδεση των γνώσεων που έχουν 

αποκτήσει απο διάφορους γνωστικούς τομείς και στην αυξημένη ανάπτυξη σύνθετων 

δεξιοτήτων δια βίου μάθησης (σκέψη υψηλότερης τάξης, δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων και κριτικής, αναλυτικής, δημιουργικής, διευρευνητικής και αποκλίνουσας 

σκέψης, συνεργατικές και επικοινωνιακές δεξιότητες). Τα μαθησιακά οφέλη της 

πρακτικής περιλαμβάνουν, επίσης, βελτιωμένη εμπλοκή, δέσμευση και συμμετοχή στη 

λήψη αποφάσεων και αύξηση των κινήτρων και της ανεξάρτητης και αυτο-

κατευθυνόμενης μάθησης στο επίπεδο κάθε μαθητή, καθώς και προηγμένη αυτοπεποίθηση 

και βελτιωμένη στάση απέναντι στη μάθηση με μεγαλύτερη αποδοχή της ευθύνης για 

μάθηση. 
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 της γνωστικής μαθητείας 

Η πρακτική διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας λειτουργεί ως ομπρέλα. 

Συμπεριλαμβάνει πρακτικές: της αμοιβαιότητας, της επιλογής επιπέδου δυσκολίας και του 

αυτοελέγχου. 
 

 

- της αμοιβαιότητας  

Η πρακτική αυτή είναι ειδικά σχεδιασμένη για να παροτρύνει τους μαθητές να εργάζονται 

μαζί και να λαμβάνουν συλλογική ευθύνη για τη μάθησή τους, βοηθώντας ο ένας τον 

άλλον προς ένα κοινό σκοπό (Boud, Cohen & Sampson, 1999). Οι ομαδικοί σκοποί 

παροτρύνουν την ενέργεια των μαθητών, την αναζήτηση και την παροχή βοήθειας μεταξύ 

τους, ώστε όλοι να έχουν μερίδιο στην επιτυχία του άλλου (Jacobsen, κ.ά., 2011). Εδώ 

μεταφέρονται οι αποφάσεις από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές, για να κατανείμουν 

μεταξύ τους τον ρόλο του εκτελεστή και του παρατηρητή (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011). 

Στην αμοιβαία εργασία, η κοινωνική αλληλεπίδραση, η συνεταιρική συμπεριφορά, η λήψη 

και η παροχή άμεσης ανατροφοδότησης, καθοδηγούμενη από συγκεκριμένα κριτήρια που 

παρέχει ο δάσκαλος, αποτελούν την ουσία της πρακτικής (Byra, 2000).  

 Η εφαρμογή της πρακτικής περιλαμβάνει τέσσερις φάσεις/στάδια (Κασσωτάκης & 

Φλουρής, 2001∙ Ματσαγγούρας, 2003∙ Σαλβαράς, 2004∙ Τριλιανός, 2004β∙ Slavin, 2006∙ 

Jacobsen, κ.ά., 2011· Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011) και στηρίζεται στο μοντέλο 

διδασκαλίας της «γνωστικής μαθητείας»:  

α. Στην πρώτη φάση, στην είσοδο στη διδασκαλία, γίνεται η εστίαση της προσοχής 

και ο προσανατολισμός της σκέψης των μαθητών στα γενικά γνωρίσματα του 

σχεδίου ενέργειας (η τεχνική και η λογική της διδασκόμενης διαδικασίας, οι στόχοι, 

οι ρόλοι που θα αναλάβει κάθε μαθητής), ενώ ο εκπαιδευτικός διασφαλίζει ότι οι 

μαθητές κατανοούν την ουσία της νέας συμπεριφοράς πριν αναλάβουν δράση.  

β. Στη δεύτερη φάση της διδασκαλίας επιδιώκεται η διατήρηση της προσοχής των 

μαθητών μέσω επίδειξης. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως υπόδειγμα για 

κατανόηση, προτυποποιώντας το ενέργημα δράσης και δίνοντας επεξηγήσεις του 

τρόπου σκέψης και των χειρισμών του. Στη συνέχεια τους δίνει απαραιτήτως την 

ευκαιρία να εξασκηθούν μέσα σε συνθήκες καθοδήγησης, προκειμένου να 

διαμορφώσουν το σχέδιο ενέργειας, οι οποίες, όμως, χαλαρώνουν σταδιακά.  

γ. Στην τρίτη φάση της αναπαραγωγής, οι μαθητές προσπαθούν να ταιριάξουν τη 

συμπεριφορά τους με εκείνη του μοντέλου, αρχικά με τη χρήση φωναχτού λόγου 

(λεκτική αυτοκαθοδήγηση) και στη συνέχεια με σιωπηρό λόγο (σιωπηρή 

αυτοκαθοδήγηση), όπου οι μαθητές κουβεντιάζουν με τον εαυτό τους το σχέδιο της 

ενέργειας. Στη φάση αυτή, ο εκπαιδευτικός ανατροφοδοτεί και ενισχύει.  
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δ. Στην τελευταία φάση της δράσης, πραγματοποιείται η αυτόνομη εργασία του 

μαθητή και η εφαρμογή του ενεργήματος με σκοπό την εσωτερίκευση των 

ιδιαιτεροτήτων ενός έργου, τη γενίκευση και την αύξηση του βαθμού κατοχής και 

του επιπέδου αφομοίωσης. Σε αυτή τη φάση, δίνονται εργασίες με συγκλίνοντα 

προβλήματα ή ερωτήματα, που έχουν ξεκάθαρα σωστές ή λάθος απαντήσεις, όπως 

προβλήματα μαθηματικών, ορθογραφία λέξεων, γραμματική ή στίξη. Οι μαθητές 

γίνονται ζευγάρι με έναν συμμαθητή τους και όταν κάνει ο ένας μαθητής 

(εκτελεστής), ο άλλος (παρατηρητής) του δίνει συγκεκριμένη ανατροφοδότηση, με 

βάση τις πληροφορίες που έχει παράσχει ο εκπαιδευτικός (κάρτα κριτηρίων), ενώ 

είναι εκείνος που επικοινωνεί με τον εκπαιδευτικό, όταν κρίνεται σκόπιμο. Όταν ο 

εκτελεστής ολοκληρώσει την εργασία, αλλάζουν τους ρόλους.  

 Στην αμοιβαία εργασία, ο εκπαιδευτικός λαμβάνει όλες τις αποφάσεις στη φάση 

της προετοιμασίας, ο μαθητής που εκτελεί κάθε φορά λαμβάνει τις αποφάσεις για τη φάση 

της διεξαγωγής και ο μαθητής, που παρατηρεί, λαμβάνει τις αποφάσεις για την 

ανατροφοδότηση. Ο δάσκαλος επεμβαίνει μόνο στο έργο του παρατηρητή (Σαλβαράς, 

2004), παρέχοντας ανατροφοδότηση ή απαντώντας στις ερωτήσεις του. Ο εκπαιδευτικός 

ελέγχει τη διαδικασία και ενθαρρύνει τους μαθητές να συζητήσουν τους λόγους για τους 

οποίους οι απαντήσεις είναι ή δεν είναι σωστές. Δίνεται χρόνος στο τέλος της 

δραστηριότητας σε ολόκληρη την τάξη να συζητήσει θέματα διαφωνίας ή σύγχυσης 

(Mosston & Ashworth, 2008∙ Jacobsen, κ.ά., 2011).  

 Η διδασκαλία από συμμαθητές στην πρακτική της αμοιβαίας διδασκαλίας 

περιορίζεται στην παροχή ανατροφοδότησης από τον έναν μαθητή στον άλλο (Byra, 

2000). Το επίκεντρο της ανατροφοδότησης είναι να ενισχύσει και να βελτιώσει την 

επίδοση του εκτελεστή. Έτσι, ο χαρακτήρας της ανατροφοδότησης που δίνεται, δεν πρέπει 

να είναι επικριτικός, αλλά ενημερωτικός (Academic Development Institute, 2015) και να 

επικεντρώνεται στην απόδοσή του στο έργο και για το αν ταιριάζει με το μοντέλο του 

δασκάλου (Σαλβαράς, 2013α). Η ανατροφοδότηση από τον μαθητή-παρατηρητή δεν θα 

πρέπει να δίνεται αμέσως, ενώ θα πρέπει πρώτα να ρωτά τον μαθητή-εκτελεστή «τι λάθος 

νομίζει ότι έκανε» για την ενεργοποίηση της αναγνώρισης και της διόρθωσής του 

(Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011).  

 Η πρακτική της αμοιβαίας εργασίας μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια από τα 

υπάρχοντα προβλήματα της διδασκαλίας, όπως η παθητική μάθηση, η μικρή συνεργασία 

μεταξύ των μαθητών και η έλλειψη ευθύνης για τη μάθησή τους (Li & Kam, 2011), αφού 

προσελκύει και μαθητές που δεν γνωρίζουν ποιες ερωτήσεις πρέπει να θέσουν ή που 

μπορεί να μην καταλάβουν ότι δεν καταλαβαίνουν, αλλά και εκείνους που δεν 
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εμπλέκονται συχνά στο έργο (Webb & Farivar, 1994). Ο σαφής καθορισμός και η 

εναλλαγή των ρόλων θεωρείται ότι δημιουργεί μια θετική αλληλεξάρτηση μεταξύ των 

συνεργατών, αφού στηρίζονται ο ένας στον άλλον για την ολοκλήρωση του έργου (Li & 

Kam, 2011) και βοηθάει στη διατήρηση των μαθημένων δεξιοτήτων (Iserbyt, Elen & 

Behets, 2010).  

 Οι βοηθητικές αλληλεπιδράσεις προϋποθέτουν ότι οι μαθητές ακούν και κάνουν 

ερωτήσεις, ελέγχουν την κατανόηση και επίδοση του άλλου με βάση τα δοσμένα κριτήρια, 

παραμένουν στο θέμα και εκφράζουν υποστηρικτικά σχόλια σε μια λάθος απάντηση 

(Webb & Farivar, 1994). Το φύλλο εργασίας με  τις οδηγίες (κάρτα εργασίας) προς τον 

εκτελεστή και τον παρατηρητή και τα παραδείγματα σχολίων ανατροφοδότησης, τους 

δίνουν τη δυνατότητα να μάθουν να  συγκρίνουν, να αντιπαραβάλλουν και να αξιολογούν 

την επίδοσή τους (Byra, 2006α∙ Σαλβαράς, 2004). Δεν είναι, όμως, χωρίς μειονεκτήματα. 

Μειώνεται ο χρόνος εξάσκησης λόγω του ότι ο ένας από τους δύο μαθητές πρέπει να 

παρέχει ανατροφοδότηση. Αυξάνεται η πιθανότητα παροχής εσφαλμένης 

ανατροφοδότησης, σύγκρουσης μεταξύ των μαθητών και παρέκκλισης σε άσχετη 

συζήτηση (Byra & Marks, 1993). 
 

- της επιλογής επιπέδων δυσκολίας 

Οι πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσματικότητας των μαθητών έχουν επιρροή στην επιλογή των 

δραστηριοτήτων, αλλά και μέσω των προσδοκιών για ενδεχόμενη επιτυχία, μπορεί να 

επηρεάσουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης μόλις αρχίσουν (Elliott, κ.ά., 2008). Οι 

μαθητές, δηλαδή, δεν δεσμεύονται σε δραστηριότητες που πιστεύουν ότι θα οδηγήσουν σε 

αρνητικά αποτελέσματα (Schunk, 2003) ή όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες, οι μαθητές που 

έχουν αμφιβολίες για τις ικανότητές τους, χαλαρώνουν ή και ακυρώνουν πρόωρα τις 

προσπάθειές τους και γρήγορα συμβιβάζονται με μέτριες λύσεις (Slavin, 2006). Έτσι, όταν 

οι εργασίες διατάσσονται σε επίπεδα δυσκολίας, οι προσδοκίες αποτελεσματικότητας του 

κάθε μαθητή μπορεί να τον περιορίζουν στην επιλογή των απλούστερων εργασιών, να 

επεκτείνουν τις προσπάθειές του σε εργασίες μέτριας δυσκολίας ή να τον εμπλέκουν 

ακόμη και στις πιο απαιτητικές εργασίες (Kalantzis & Cope, 2013). 

 Οι βασικοί παράμετροι της παρούσας πρακτικής, λοιπόν, είναι η επιλογή του 

επιπέδου δυσκολίας στο πλαίσιο μιας εργασίας και η αξιολόγηση των δεξιοτήτων από τους 

ίδιους τους μαθητές (Byra, 2006β). Η σκέψη και ο αναστοχασμός του μαθητή αποτελούν, 

άρα, κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία αυτής της πρακτικής (Byra & Jenkins, 1998). 

Ο πρωταρχικός στόχος είναι να δοθεί στους μαθητές η ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν σε 

ένα κατάλληλο επίπεδο δεξιοτήτων. Κατά την επιλογή του επιπέδου δυσκολίας, δίνεται η 

ευκαιρία στους μαθητές να συγκρίνουν τις φιλοδοξίες τους με την πραγματική τους 
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απόδοση. Είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού να οδηγήσει τον μαθητή προς την κατανόηση 

πιθανής απόκλισης και να προσπαθήσει να τη μειώσει (Byra, 2000). 

  Συγκεκριμένα, ο ρόλος του εκπαιδευτικού, σε αυτή την πρακτική, είναι να 

παίρνει όλες τις αποφάσεις που αφορούν στο υπό διδασκαλία θέμα, 

συμπεριλαμβανομένων και των πιθανών επιπέδων δυσκολίας της εργασίας, ενώ ο ρόλος 

των μαθητών είναι να ερευνήσουν τα διαθέσιμα επίπεδα στο έργο, να επιλέξουν ένα 

σημείο εισόδου (επιλογή επιπέδου) και εργαζόμενοι ατομικά, να εκτελέσουν και στη 

συνέχεια να αξιολογήσουν την επίδοσή τους στο έργο με τη χρήση της κάρτας κριτηρίων, 

παίρνοντας αποφάσεις για το αν θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο ή θα μετακινηθούν στο 

προηγούμενο ή το επόμενο, τη διάρκεια της εξάσκησης, τις επαναλήψεις κτλ. Η πρόοδος 

τους διαπιστώνεται από τη μετακίνησή τους από το ένα επίπεδο στο άλλο (Σαλβαράς, 

2004∙ Byra & Jenkins, 2000).  

 Στο τέλος, ο δάσκαλος προσφέρει ένα κλείσιμο / ανατροφοδότηση σε ολόκληρη 

την τάξη, σχολιάζοντας την ανταπόκριση των μαθητών στους αναμενόμενους ρόλους, 

όπως η επιλογή επιπέδου εισόδου, η πραγματοποίηση ή μη προσαρμογών και ο 

αυτοέλεγχος της μαθησιακής τους πορείας (Mosston & Ashworth, 2008). 

 Τα ανατροφοδοτικά σχόλια που παρέχει ο εκπαιδευτικός κατά την εργασία των 

μαθητών εστιάζουν κυρίως στη λήψη αποφάσεων για τον ρόλο και όχι στις λεπτομέρειες 

της επίδοσης στην εργασία. Η αρχική επαφή με τον κάθε μαθητής αποτελεί μια ευκαιρία 

για τον εκπαιδευτικό να ακούσει τον μαθητή, θέτοντας γενικές ερωτήσεις σχετικά με τις 

κρίσιμες παραμέτρους της δεξιότητας, προκειμένου να διαπιστώσει αν ο μαθητής ελέγχει 

και αξιολογεί την επίδοσή του με ακρίβεια (Byra & Jenkins, 2000). Η απάντηση του 

εκπαιδευόμενου θα καθοδηγήσει το επόμενο σχόλιο του εκπαιδευτικού, το οποίο στοχεύει 

στο να αναγνωρίσει τον λόγο που επιλέχθηκε το συγκεκριμένο επίπεδο εργασίας από τον 

μαθητή. Στην αρχική φάση της στρατηγικής είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να δέχεται 

και να μην αμφισβητεί την απόφαση επιπέδου. Τα σφάλματα στην επίδοση δεν 

αγνοούνται. Ο εκπαιδευτικός, όμως, ζητά από τον μαθητή να ανατρέξει στην περιγραφή 

της εργασίας και να ελέγξει την επίδοση για μια ακόμη φορά. Αν ο μαθητής δεν 

αναγνώρισε το σφάλμα του, τότε δίνεται διευκρίνιση από τον εκπαιδευτικό (Mosston & 

Ashworth, 2008). 

 Η πρακτική αυτή παρέχει την ευκαιρία σε κάθε μαθητή να εργαστεί με βάση το 

επίπεδο των ικανοτήτων του και, άρα, επιτρέπει περισσότερο χρόνο πρακτικής σε όλους 

τους μαθητές, διότι προσαρμόζει το έργο στις μεμονωμένες διαφορές των μαθητών 

(Chatoupis & Emmanuel, 2003). Παρέχει σε όλους τους μαθητές υψηλότερη αυτονομία 

και αυτο-έλεγχο (Goldberger, Ashworth & Byra, 2012), δίνοντας την ευκαιρία να 
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εισέλθουν σε μια δραστηριότητα στο κατάλληλο γι’ αυτούς επίπεδο, να προχωρήσουν 

προς τα πίσω σε χαμηλότερο επίπεδο για να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα ή να 

προχωρήσουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο για να ανταποκριθούν σε μια νέα πρόκληση 

(Byra & Jenkins, 1998).  

 Αποτελεί, δηλαδή, μια καλή πρακτική διαδοχικής διαφοροποίησης της 

διδασκαλίας, μέσω της ποικιλίας και των εναλλακτικών επιλογών άσκησης που προσφέρει 

και διαμορφώνει συνθήκες ένταξης και συμπερίληψης όλων των μαθητών στο έργο, 

εξασφαλίζοντας τη συνεχή και ενεργό συμμετοχή τους και τον μη αποκλεισμό τους από τη 

μαθησιακή διαδικασία, αλλά και στέρεη γνώση για όλους τους μαθητές (Σαλβαράς & 

Σαλβαρά, 2009∙ Byra, 2006β). Αυτού του είδους οι πρακτικές αποτελούν εγγύηση για μια 

παιδαγωγική που απορρίπτει κάθε έννοια ελιτισμού και προσηλώνεται στη δημοκρατική 

λειτουργία της βελτίωσης προαγωγής του κάθε μαθητή (Minder, 2007).  

 Συνιστάται να είναι διαθέσιμα τουλάχιστον τέσσερα επίπεδα υλικού για ένα 

δεδομένο θέμα (Arends & Kilcher, 2010): 

- Επίπεδο 1: απλό (κάτω από το επίπεδο της τάξης) 

- Επίπεδο 2: μέσος όρος (σε επίπεδο τάξης) 

- Επίπεδο 3: σύνθετο (πάνω από το επίπεδο της τάξης) 

- Επίπεδο 4: επαγγελματικό (επίπεδο εμπειρογνωμόνων) 

 Kάποιες έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές είναι σε θέση να επιλέγουν διαφορετικά 

επίπεδα δυσκολίας στην εργασία, όταν τους παρέχεται η δυνατότητα, ότι συνήθως 

παίρνουν αποφάσεις με βάση το επιδιωκόμενο αίσθημα της επιτυχίας ή/και της πρόκλησης 

(Byra & Jenkins, 1998) και ότι εμπλέκονται γνωστικά περισσότερο με την εφαρμογή 

αυτής της πρακτικής, αφού εκτός από την παρακολούθηση και τη ρύθμιση της επίδοσής 

τους, είναι υπεύθυνοι και για την επιλογή του επιπέδου στο οποίο θα εργαστούν (Sanchez, 

Byra & Wallhead, 2012), τονίζοντας έτσι και την επίδραση της πρακτικής στην εσωτερική 

παρακίνηση των μαθητών.  

 Έρευνες δείχνουν ότι η διδασκαλία του μη αποκλεισμού μέσω της επιλογής 

επιπέδων δυσκολίας, έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην ευχαρίστηση, την προσπάθεια, 

την αντιλαμβανόμενη ικανότητα και το άγχος που βιώνουν οι μαθητές, αλλά και στην 

απόκτηση γνώσεων, σε σύγκριση με την πρακτική εξάσκησης σε όμοιες και κοινές για 

όλους ασκήσεις (Διγγελίδης, 2006). Άλλες, πάλι, επισημαίνουν μια δυσκολία στην 

ανεξάρτητη και αυτόνομη επιλογή επιπέδου, σε μαθητές που δεν έχουν διδαχθεί ξανά με 

αυτή την πρακτική, οδηγώντας τους σε επιλογή επιπέδου που αδυνατούν να 

ολοκληρώσουν, κυρίως για λόγους ανταγωνισμού με τους συμμαθητές τους. Γι’ αυτό τον 
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λόγο, προτείνεται σταδιακή εξάσκηση των μαθητών στην εφαρμογή αυτής της πρακτικής, 

προκειμένου να εσωτερικεύσουν τον ρόλο τους (Chatoupis & Emmanuel, 2003). 
 

 

 

 του αυτοελέγχου 

Η διδακτική εργασία στην πρακτική του αυτοελέγχου ακολουθεί το μοντέλο «γνωστικής 

μαθητείας», με τον προσανατολισμό της σκέψης των μαθητών στο θέμα και τους ρόλους, 

τη μοντελοποίηση του ενεργήματος δράσης από τον εκπαιδευτικό και την εξάσκηση των 

μαθητών με φθίνουσα καθοδήγηση, για να ακολουθήσει η εφαρμογή με αυτοέλεγχο 

(Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011). Οι μαθητές, στην τελευταία αυτή φάση, αυτορρυθμίζουν τη 

μάθησή τους, εφαρμόζοντας τακτικές που προβλέπουν ότι θα είναι επιτυχείς. 

Παρακολουθούν τον βαθμό στον οποίο επιτυγχάνουν τους στόχους τους και κάνουν τις 

απαιτούμενες προσαρμογές στις διαδικασίες και τις στρατηγικές μάθησης και στις 

συνθήκες που επηρεάζουν τις μαθησιακές δραστηριότητες ή τα μαθησιακά αποτελέσματα 

(Winne & Hadwin, 2010).   

 Μια τέτοια διαδικασία, όμως, απαιτεί απ’ τον μαθητή να έχει την απαραίτητη 

γνωστική ικανότητα και συναισθηματική παρακίνηση, για να σχεδιάσει τις ενέργειές του, 

να ελέγξει το επίπεδο προσπάθειάς του και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της δράσης 

του (Κωσταρίδου –Ευκλείδη, 2005). Προκειμένου ο εκπαιδευτικός να παρωθήσει τον 

αυτο-έλεγχο της μαθησιακής διαδικασίας, ενθαρρύνει τη χρήση βοηθημάτων (κάρτα 

κριτηρίων, οδηγός μελέτης, ερωτήματα στον εαυτό, ρουμπρίκα/ερωτηματολόγιο 

αυτοαξιολόγησης), προκειμένου να λάβει ο μαθητής ανατροφοδότηση (Σαλβαράς & 

Σαλβαρά, 2009), ενώ μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να τηρούν αρχείο σχετικά με το 

πόσες φορές δούλεψαν σε συγκεκριμένα μαθησιακά έργα, με τις στρατηγικές που 

χρησιμοποίησαν, τον χρόνο που αφιέρωσαν και το επίπεδο επάρκειας και ικανότητάς τους 

σε σχέση με τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης (Marzano & Brown, 2009· Zumbrunn, 

Tadlock & Roberts, 2011). Η αξιολόγηση στο τέλος της εργασίας στοχεύει στον έλεγχο 

της ανταπόκρισης στον ρόλο και της επίτευξης προόδου, μέσω της σύγκρισης των 

τωρινών επιτεύξεων με τις προηγούμενες (Σαλβαράς, 2013α). 

 Το να εργάζεται ο μαθητής με αυτόνομο τρόπο και να μάθει να ενημερώνεται 

μόνος του είναι δύο μακροπρόθεσμοι στόχοι υψηλής αξίας και έχουν εξαιρετικά ευρύ 

πεδίο εκμετάλλευσης στη ζωή (Minder, 2007). Με τη διδασκαλία των μαθητών πώς να 

γίνουν περισσότερο αυτορρυθμιζόμενοι, μέσα από διαδικασίες αυτο-παρακολούθησης και 

αυτο-αξιολόγησης, οι εκπαιδευτικοί μπορεί να έχουν μεγαλύτερη επιτυχία στην προώθηση 

των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων, των κινήτρων και της δια βίου μάθησης (Zumbrunn, 

Tadlock & Roberts, 2011), διότι οι μαθητές γίνονται γνώστες και αποφασιστικοί σχετικά 
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με την προσέγγισή τους στη μάθηση (Zimmerman, 1990), αφού βελτιώνεται η αντίληψη 

τους για την πρόοδο της μάθησής τους και η αποτελεσματικότητά τους για συνεχή 

βελτίωση, ενώ παράλληλα κατανοούν τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια 

απόκτησης της γνώσης και γνωρίζουν πώς να βελτιώσουν αυτό το περιβάλλον μέσω της 

χρήσης διαφόρων πρακτικών (Zimmerman, 1989α).  
 

ΙΙ. Τύποι σκαλωσιάς 
 

Οι τύποι σκαλωσιάς, ως διδακτικές ενέργειες και μαθητικές δραστηριότητες, που είναι 

εκβλαστήματα των πρακτικών διδασκαλίας του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού, 

στοχεύουν στην ενίσχυση (Lebow, 2003∙ Karagiorgi & Symeou, 2005):  

 της πρόσβασης σε παραδείγματα του πραγματικού κόσμου και των πολλαπλών 

προοπτικών: με τύπους σκαλωσιάς μετασχηματιστικούς από τη φύση τους, που 

εμπλέκουν τους μαθητές στη λύση σύνθετων και ασαφώς δομημένων προβλημάτων 

εντός ενός αυθεντικού περιβάλλοντος και προωθούν τη μάθηση με την εφαρμογή 

εννοιών και αρχών σε νέες, δύσκολες καταστάσεις (Hyslop-Margison & Strobel, 

2007), οδηγούν σε έκθεση σε εναλλακτικές απόψεις (Bhattacharjee, 2015) και σε 

έλεγχο και σύγκριση των ιδεών μεταξύ των μαθητών (debate, διάλογος κ.ά.), 

προωθώντας την κριτική σκέψη (Jones & Braider-Araje, 2002),  

 της προτυποποίησης του ενεργήματος από έμπειρους γνώστες του αντικειμένου 

και των συμβουλευτικών σχέσεων για την καθοδήγηση της μάθησης: με τύπους 

σκαλωσιάς μοντελοποίησης (προτυποποίηση ενεργήματος, λεκτική αυτοκαθοδήγηση, 

κάρτες κριτηρίων, οδηγός μελέτης), στο επίπεδο που συμπίπτει με τη Ζ.Ε.Α. των 

μαθητών, παρακινώντας τους να ξεπεράσουν το σημερινό επίπεδο δεξιοτήτων τους και 

να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα (Jaramillo, 1996∙ Applefield, κ.ά, 2001∙ 

Orlich, κ.ά., 2010),  

 της επικοινωνίας και του αμοιβαίου χτισίματος της γνώσης: με την κατανόηση των 

υφιστάμενων γνωστικών δομών των μαθητών και την παροχή των κατάλληλων 

μαθησιακών δραστηριοτήτων (Orlich, κ.ά., 2010), με τη χρήση ομαδοσυνεργατικών 

τύπων σκαλωσιάς (φροντιστηριακή βοήθεια, συνεργατική μάθηση για επίλυση 

προβλημάτων, debate, μέθοδος jigsaw), που διευκολύνουν τους μαθητές να αναλάβουν 

τον έλεγεγχο της μάθησής τους (Adams, 2006) και που οι μαθητές στρέφονται ο ένας 

στον άλλο, προσπαθώντας να διαπραγματευτούν μια λύση (Teague, 2000),  

 της αναστοχαστικής σκέψης και της ανάπτυξης μεταγνωστικών δεξιοτήτων και 

μεταγνωστικών στρατηγικών («μαθαίνω πώς μαθαίνω»): με τύπους σκαλωσιάς 

ανάπτυξης της αυτοπεποίθησης, της αυτορρύθμισης και της σύνδεσης με το έργο 
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(καθορισμός των στόχων μέσω του μαθησιακού συμβολαίου, τα ερωτήματα 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, η αξιολόγηση της διαδικασίας και του αποτελέσματος 

μέσω αυτο-αξιολόγησης ή ετερο-αξιολόγησης, η δημιουργία προσωπικού φακέλου 

μάθησης - portfolio) (Eggen & Kauchack, 2010), οι οποίες βοηθούν τους μαθητές να 

αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές μάθησης και ικανότητες ελέγχου, 

διαχείρισης και επίβλεψης των παραγόντων που επηρεάζουν τη μάθηση (Weinstein, 

κ.ά., 2010) και δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 

τους, επιλέγοντας τις κατάλληλες πρακτικές (Gunduz & Hursen, 2015). 
 

Οι τύποι σκαλωσιάς, λοιπόν, που προτείνονται για εφαρμογή στη σχολική πράξη από το 

μοντέλο διδασκαλίας του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού είναι:  
 

- Μαθησιακό συμβόλαιο  
 

Η διδασκαλία γίνεται για τους μαθητές και πρέπει να είναι καλά συμφωνημένη, διότι όταν 

οι μαθητές γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να παράγουν, έχουν έναν σαφή στόχο να 

προσανατολιστούν (Jacobsen, Eggen & Kauchak, 2011). Η παροχή ενός σαφούς στόχου, 

αλλά και πληροφόρησης σχετικά με τον τρόπο επίτευξης του, αυξάνει τα επίπεδα αυτο-

εκτίμησης τους για τη μάθηση, η οποία με τη σειρά της αυξάνει την απόδοση στο έργο και 

την απόκτηση δεξιοτήτων (Schunk, 1989α). Προτείνεται ο μαθητής να παρωθείται να 

θέτει ο ίδιος συγκεκριμένους, άμεσους στόχους που τον ενημερώνουν για τον όγκο 

δουλειάς που έχει να ολοκληρώσει και τον χρόνο που του έχει απομείνει (Bandura & 

Schunk, 2001· Collins, 2006). Διότι, όταν ο εκπαιδευόμενος καταλάβει ότι είναι 

δημιουργικός παράγοντας της μάθησής τους και υπεύθυνος για την αυτο-ανάπτυξη και τον 

αυτοπροσδιορισμό των στόχων του, τότε ο εαυτός του παρέχει τα απαραίτητα κίνητρα για 

την αυτορρύθμιση της μάθησής του (Zimmerman, 1990) και αναπτύσσει αξιολογικές 

αντιδράσεις, συγκρίνοντας τις επιδόσεις του με τους στόχους που έθεσε καθώς εκτελεί το 

συγκεκριμένο έργο (Schunk, 2003), οι οποίες κινητοποιούν τις προσπάθειες προς επίτευξη 

των στόχων (Bandura, 1991).  

 Έτσι, ο συγκεκριμένος τύπος σκαλωσιάς αποτελεί μια συμφωνία μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητή, ένα σύστημα, δηλαδή, αμοιβαίων προσδοκιών, που περιγράφει 

και  διευκρινίζει τι θα κάνει ο καθένας, εκπαιδευτικός και μαθητής και τι αναμένεται να 

επιτευχθεί (μαθησιακά αποτελέσματα), ώστε ο μαθητής να μπορεί να παρακολουθήσει και 

να ελέγξει το γίγνεσθαι της διδασκαλίας και να εκφράσει τις μεταγνωστικές του εμπειρίες 

(Σαλβαράς, 2013α∙ Minder, 2007). Ένα τμήμα του συμβολαίου μπορεί να αναφέρεται στις 

δεξιότητες που απαιτούνται και ένα άλλο μπορεί να προσδιορίζει τι πρέπει να γνωρίζει ή 

να κατανοεί ο μαθητής (Marzano, κ.ά., 2001). Θα πρέπει, επίσης, να προσδιορίζει εκτός 
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από τους καθημερινούς και εβδομαδιαίους στόχους, τις δραστηριότητες, τις στρατηγικές 

μάθησης, τα χρονοδιαγράμματα, τις πηγές και τα προϊόντα που θα παράγει ο μαθητής, τα 

οποία ποικίλλουν φυσικά, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες του μαθητή 

(Arends & Kilcher, 2010). 

 Τα μαθησιακά συμβόλαια τυπικά υπογράφονται από τον δάσκαλο και τον μαθητή 

και μπορεί ακόμη και να περιλαμβάνουν την υπογραφή ενός άλλου μαθητή, ως μάρτυρα 

(Moreno, 2010). Μπορεί να σχεδιάζεται για να εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς, όπως την 

ολοκλήρωση της εργασίας, τη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης και του ποσοστού 

συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία ή της κοινωνικής συμπεριφοράς του μαθητή. 

Σταδιακά οι μαθητές αναλαμβάνουν να τηρούν αρχείο/ιστορικό, να αναλύουν τη 

συμπεριφορά τους, ακόμα και να προτείνουν το χρονοδιάγραμμα ισχύς του συμβολαίου 

(Taylor & MacKenney, 2008). Καθώς οι μαθητές εργάζονται σε κάθε τμήμα των 

συμβολαίων τους, θα πρέπει να ελέγχουν περιοδικά με τον δάσκαλο και να συζητήσουν τι 

έχουν μάθει ή να τροποποιούν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί στο συμβόλαιό τους 

(Marzano, κ.ά., 2001). Έτσι, βασικό πλεονέκτημα αυτού του τύπου σκαλωσιάς είναι ότι 

είναι ευέλικτος, δηλαδή, οι όροι μπορούν να επαναδιαπραγματευτούν, όταν δεν 

λειτουργούν (Moreno, 2010). 

 Ο Schunk (1990) υποστηρίζει ότι υπάρχει αμοιβαία σχέση μεταξύ του καθορισμού 

στόχων του μαθητή και των πεποιθήσεών του για την αυτο-αποτελεσματικότητα του. Όταν 

οι μαθητές θέτουν μικρότερους στόχους για τον εαυτό τους, οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι, 

μέτριας δυσκολίας και εγγύτεροι χρονικά, τότε αντιλαμβάνονται πιο εύκολα την πρόοδο 

της μάθησής τους (Schunk, 2001∙2003), αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση μέσω των 

προσωπικών επιτεύγματων, η οποία λειτουργεί ως προσωπική ανταμοιβή κατά την 

επιδίωξη των στόχων υψηλότερου επιπέδου (Bandura, 1991), έχουν μια καλύτερη αίσθηση 

του σκοπού και της κατεύθυνσης και αυξάνουν και διατηρούν την απαιτούμενη 

προσπάθεια για να τους κατακτήσουν (Wood & Bandura, 1989), γεγονός που ενισχύει την 

αυτο-αποτελεσματικότητά τους. Η αυξημένη αυτο-αποτελεσματικότητα μπορεί, με τη 

σειρά της, να οδηγήσει τους μαθητές να θέσουν ακόμα πιο προκλητικούς τελικούς στόχους 

για τον εαυτό τους (Schunk, 1990). 

 Πρόσφατα ευρήματα δείχνουν ότι με τη συμπλήρωση, από τους μαθητές σε 

συνεργασία με τον εκπαιδευτικό, αυτού του φύλλου στοχοθεσίας και τον καθορισμό 

συγκεκριμένων κριτηρίων επιτυχίας, οι συμφωνημένοι στόχοι έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να επιτευχθούν, διότι μια τέτοια συμφωνία αντανακλά την πρόθεση και των 

δύο μερών να επενδύσουν (Boekaerts, 2003), αυξάνοντας τα επίπεδα αφοσίωσης των 

μαθητών στην εκπλήρωση του έργου τους (Schunk, 2012).  Ο μαθητής μαθαίνει να 
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ρυθμίζει την προσπάθεια και την επιμονή του, ώστε να αυξήσεις τις πιθανότητες επιτυχίας 

και να κερδίσει θετικά ανατροφοδοτικά σχόλια, τονώνοντας και τις πεποιθήσεις αυτο-

αποτελεσματικότητάς του (Μπότσας, 2008). Δεδομένου ότι αφορούν στην ατομική 

εργασία και μπορούν να εστιάζουν σε ειδικά προβλήματα για κάθε μαθητή, 

απελευθερώνουν χρόνο για τον εκπαιδευτικό και καλλιεργούν στον μαθητή την 

προσωπική ευθύνη για τη μάθησή του (Παντελιάδου, 2008α). Όμως, η χρήση του 

συμβολαίου πρέπει να γίνεται με μέτρο, με σαφείς όρους και για σύντομο χρονικό 

διάστημα, διότι η σύναψη μεγάλου αριθμού τέτοιων συμβολαίων μπορεί να δημιουργήσει 

στους μαθητές το αίσθημα του καταναγκασμού και να νιώσουν παγιδευμένοι, 

αναπτύσσοντας αποστροφή στη συγκεκριμένη πρακτική (Τριλιανός, 2004β∙ 

Ματσαγγούρας, 2003). 

 

- Προτυποποίηση ενεργήματος (μοντελοποίηση) 
 

Η προτυποποίηση ενεργήματος αποτελεί τύπο σκαλωσιάς νοητικής αναπαράστασης ενός 

υποδείγματος – μοντέλου, που πραγματοποιείται μέσα από μια «περιβαλλοντική» 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τον μαθητή (Minder, 2007). Περιλαμβάνει 

την εκτέλεση ενός έργου από έναν ειδικό, ενσωματώνοντας επεξηγήσεις και επιδείξεις, 

που λεκτικοποιούν τη συλλογιστική και τις εσωτερικές διαδικασίες και στρατηγικές που 

χρησιμοποιεί, αλλά και τον λόγο για την εκτέλεση των ενεργειών αυτών (Collins, κ.ά. 

1989), έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να παρατηρούν και να κατασκευάζουν ένα 

εννοιολογικό μοντέλο των διαδικασιών που απαιτούνται για την επίτευξη του έργου.  

 Η παροχή ενός εννοιολογικού μοντέλου στους μαθητές λειτουργεί ως: α. 

προκαταβολικός οργανωτής για τις αρχικές προσπάθειες εκτέλεσης μιας πολύπλοκης 

δεξιότητας, β. ερμηνευτική δομή για την κατανόηση της ανατροφοδότησης από τον 

εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της καθοδηγούμενης εξάσκησης και γ. οδηγός για δράση, 

κατά την αυτόνομη πρακτική εξάσκηση των μαθητών (Collins, κ.ά., 1991) και ως εκ 

τούτου αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη αυτορρυθμιστικών δεξιοτήτων. Η 

προτυποποιημένη συμπεριφορά μπορεί, επίσης, να λειτουργήσει ως εκπαιδευτής, κίνητρο, 

αναστολέας ή καταστολέας μιας συμπεριφοράς, ως κοινωνικός διευκολυντής, αλλά και 

δημιουργός συναισθήματος (Grusee, 1992).  

 Η μάθηση είναι αποτελεσματικότερη μέσα από μια οπτική παρουσίαση της υπό 

διδασκαλία δεξιότητας, μεθόδου ή τεχνικής (Zαβλανός, 2017), διότι προσφέρει πρότυπα 

κρίσης, γλωσσικών κανόνων, μορφών έρευνας, αυτο-αξιολόγησης, τα οποία έχουν ανάγκη 

οι μαθητές (Σαλβαράς, 2013α). Στόχος, λοιπόν, αυτού του τύπου σκαλωσιάς δεν είναι η 

διδασκαλία συγκεκριμένων αντιδράσεων, αλλά γενικών κανόνων και στρατηγικών για την 



213 
 

αντιμετώπιση διαφορετικών καταστάσεων (Wood & Bandura, 1989) και η μάθηση 

γνωστικής και κοινωνικής συμπεριφοράς. Διδάσκει, δηλαδή τρόπους χειρισμού υλικού και 

οργάνων και διεκπεραίωσης ενεργειών ρουτίνας, αλλά και τρόπους διευκόλυνσης της 

λεκτικής επικοινωνίας, ελέγχου της συμπεριφοράς και θετικής αντιμετώπισης των άλλων 

(Good & Brophy, 2008). 

 Κατά την εφαρμογή του τύπου σκαλωσιάς, ο εκπαιδευτικός είναι εκείνος που 

λαμβάνει όλες τις αποφάσεις και οι μαθητές τις εκτελούν, σύμφωνα με το έργο (Mosston 

& Ashworth, 2008). Μάλιστα, η προτυποποίηση του ενεργήματος μπορεί να γίνει ζωντανά 

ή με τη χρήση μαγνητοσκοπημένου υλικού, σε ομάδες ή με εξατομικευμένες διδασκαλίες 

(Haston, 2007) και με τη χρήση μιας ποικιλομορφίας μοντέλων, η οποία αυξάνει την 

αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας των παρατηρητών. Ειδικά η προτυποποίηση από 

συμμαθητές, μπορεί να έχει πιο επιθυμητές επιδράσεις και να οδηγήσει σε ισχυρότερη 

μάθηση, διότι όταν οι μαθητές βλέπουν ομοιότητα σε κάποια ιδιότητα του μοντέλου, 

κυρίως σε εργασίες που οι ίδιοι δεν είναι εξοικειωμένοι ή που είχαν προηγουμένως 

αντιμετωπίσει δυσκολίες, υποθέτουν ότι η απόδοσή του είναι διαγνωστική της δικής τους 

ικανότητας, δημιουργώντας τους, έτσι, το αίσθημα ότι και αυτοί είναι ικανοί να 

ολοκληρώσουν το έργο (Schunk, 1989β∙ Pajares, 2002).  

 Επειδή βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση της επιτυχημένης εφαρμογής του τύπου 

σκαλωσιάς, εκτός από την ποικιλομορφία των μοντέλων και την ομοιότητά τους με τους 

παρατηρητές, αποτελούν και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε μοντέλου (επιδεξιότητα, 

επιμονή, εμπειρογνωμοσύνη) και η δυσκολία εκτέλεσης του έργου (Bandura, 1977), ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να προετοιμάζεται πολύ καλά, ώστε να προτυποποιεί το ενέργημα 

δράσης χωρίς λάθη, με ρυθμό που συντηρεί το ενδιαφέρον των μαθητών και με τρόπο που 

εύκολα μπορεί να αφομοιωθεί το προϊόν της επίδειξης (Ζαβλανός, 2017), καθώς και να 

καλλιεργεί διαπροσωπικές σχέσεις με τους μαθητές του, ώστε να αυξήσει τον βαθμό 

ταύτισης με το πρόσωπό του (Ματσαγγούρας, 2003).  

 Στην πρώτη φάση, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός διατυπώνει με σαφήνεια σκοπούς και 

στόχους και αναγράφει στον πίνακα τη σειρά και τα κύρια σημεία των φάσεων της 

διαδικασίας, αναφέρει τις ενέργειες εκείνες που οδηγούν στην επιτυχία κι εκείνες που θα 

πρέπει να αποφευγχθούν και τονίζει τα κέρδη που θα έχει η εφαρμογή της 

προτυποποιημένης συμπεριφοράς για τους ίδιους τους μαθητές (Schunk, 2003∙ Σαλβαράς 

& Σαλβαρά, 2009).  

 Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός περιγράφει τον τρόπο σκέψης και δράσης του με 

αναλυτικό τρόπο, επεξηγώντας το «πώς», το «τι» και το «γιατί» των πράξεών του 

(Ματσαγγούρας, 2003∙ Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009), δίνοντας πολλά παραδείγματα για το 
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πώς μοιάζει η αναμενόμενη συμπεριφορά, αλλά και μη-παραδείγματα, έτσι ώστε οι 

μαθητές να μπορούν σαφώς να διαφοροποιήσουν την αναμενόμενη απόδοση (Mehring, 

2010). Κατά καιρούς μπορεί να είναι σημαντικό να υιοθετεί έναν τύπο μοντέλου, που 

περιγράφει μαθησιακές δυσκολίες και εκφράζει χαμηλή αυτοπεποίθηση για τη μάθηση, 

αλλά που σταδιακά βελτιώνεται ως αποτέλεσμα της επιμονής, της προσπάθειας και της 

αποτελεσματικής χρήσης του τύπου σκαλωσιάς και της λεκτικής έκφρασης των δηλώσεων 

αντιμετώπισης (Schunk, Hanson & Cox, 1987).  

 Στην τελευταία φάση και αφού οι μαθητές κατανοήσουν τις νέες δεξιότητες, 

χρειάζονται ευκαιρίες εξάσκησης μέσω καθοδήγησης, ανατροφοδότησης και διόρθωσης, 

με την ευθύνη της εφαρμογής της μάθησης να μετατοπίζεται σταδιακά στον μαθητή 

(Mosston & Ashworth, 2008), ώστε να σταθεροποιήσουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητες 

που μαθεύτηκαν μέσω παρατήρησης, διότι οι πληροφορίες που αποκτώνται μέσω 

εκτέλεσης έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην αυτο-αποτελεσματικότητα (Schunk, 1989α).  

 Αυτός ο τύπος σκαλωσιάς επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν φυσικά και 

διαισθητικά, αφού διδάσκεται η έννοια πριν από τη θεωρία (Haston, 2007), ενώ λειτουργεί 

και θετικά στην αύξηση της εμπλοκής των μαθητών στο έργο (Methe & Hitze, 2003), 

δημιουργώντας την αίσθηση της συμμετοχής σε ένα κοινωνικά αποδεκτό περιβάλλον και 

την αίσθηση της προσωπικής ανάπτυξης  (Mosston & Ashworth, 2008).  

 Όταν ο εκπαιδευτικός μοντελοποιεί και εξηγεί τις δικές του διαδικασίες σκέψης, 

που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι μαθητές ενθαρρύνονται να 

αναπτύξουν τη συνήθεια αναζήτησης συνδέσμων και σχέσεων (Watson, 2001) και 

αποκτούν μεγαλύτερη κατανόηση των στρατηγικών που βρίσκονται πίσω απ’ την επίλυση 

ενός προβλήματος, αρχίζοντας να χρησιμοποιούν αυτές τις διαδικασίες μόνοι τους 

(Boekaerts & Corno, 2005∙ Νielsen, 2010). Αντίστοιχα στη φάση της εξάσκησης, όπου οι 

μαθητές προσπαθούν να ταιριάξουν τη συμπεριφορά τους με αυτή του μοντέλου, ο τύπος 

σκαλωσιάς της προτυποποίησης του ενεργήματος βοηθά στην αποφυγή ακραίων 

προσπαθειών και πολλών λάθων (Τριλιανός, 2004α), ενώ αυξάνει και τις ευκαιρίες που 

δίνονται στους μαθητές για τη λήψη ανεξάρτητων και δημιουργικών αποφάσεων (Haston, 

2007).  

 Έτσι, μέσω της μοντελοποίησης του τρόπου χρήσης νέων στρατηγικών μάθησης 

και της παροχής κατάλληλης βοήθειας απ’ τον εκπαιδευτικό κατά την εξάσκηση, οι 

μαθητές μπορούν να γίνουν ανεξάρτητοι χρήστες της στρατηγικής (Zumbrunn, κ.ά., 2011), 

αναπτύσσοντας πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσματικότητας και βελτιώνοντας την 

αυτορρύθμιση των ακαδημαϊκών τους δεξιοτήτων (Winne & Hadwin, 2010). Για να 

επιτευχθούν, όμως, όλα τα παραπάνω, η προτυποποίηση του ενεργήματος δεν θα πρέπει να 
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αποτελεί μια διαδικασία άκαμπτη, αλλά θα πρέπει να στοχεύει στην ευέλικτη προσαρμογή 

και χρήση των διαδικασιών σκέψης και στη δημιουργική μεταμόρφωση των 

προτυποποιημένων δεξιοτήτων (Pressley, κ.ά., 1992).  
 

 

- λεκτική αυτοκαθοδήγηση – φωναχτός και σιωπηρός λόγος  
 

Τόσο η αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση, που προτείνεται από τις κοινωνικο-γνωστικές 

θεωρίες όσο και η υποστηριζόμενη διδασκαλία («σκαλωσιά»), που προτείνουν οι 

κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες, υπογραμμίζουν τη μοντελοποίηση της ιδιωτικής-

εσωτερικής ομιλίας (σιωπηρός λόγος) και τη σταδιακή μετάβαση από ελεγχόμενες από τον 

εκπαιδευτικό συμπεριφορές, σε ελεγχόμενες από τους μαθητές (Zimmerman, 1989β). Ως 

εκ τούτου, η προσαρμοστική ή αλλιώς αυτορρυθμιζόμενη μάθηση αρχίζει στον κοινωνικό 

κόσμο (McCaslin Rohrkemper, 1989).  

 Επιδίωξη του τύπου σκαλωσιάς είναι να βοηθηθούν οι μαθητές στην εκμάθηση 

μιας στρατηγικής με τη λεκτική αυτοκαθοδήγηση των βημάτων της στρατηγικής κατά την 

εφαρμογή της (Schunk, 1989α). Πρόκειται για έναν τύπο σκαλωσιάς άρθρωσης, που 

επιτρέπει στους μαθητές να εκφράσουν τις γνώσεις τους, τη συλλογιστική τους ή τις 

διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων (Collins, κ.ά.,1991) και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της 

εκτίμησης και του ελέγχου των δικών τους στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων (Collins, 

κ.ά., 1989) και στην παροχή αυτο-κατευθυνόμενης επιτυχίας (Wood & Bandura, 1989).   

 Τα βήματα που περιλαμβάνει ο τύπος σκαλωσιάς, όπως τα ανέπτυξε ο 

Meichenbaum (1997, σ.32) είναι τα παρακάτω:  

1. Ένας ενήλικας παρουσιάζει φωναχτά τις σκέψεις του, καθώς προτυποποιεί το ενέργημα 

δράσης (γνωστική μοντελοποίηση). Συγκεκριμένα το περιεχόμενο των λεκτικών 

περιγραφών, που χρησιμοποιεί το πρότυπο μίμησης στο πρώτο στάδιο και το οποίο θα 

πρέπει να επαναλάβει και το παιδί στα επόμενα στάδια, περιλαμβάνει: α. τον καθορισμό 

της φύσης και των απαιτήσεων του προβλήματος, β. την προσέγγιση που θα ακολουθηθεί 

για την επίλυση του προβλήματος, γ. την εστίαση της προσοχής και τη δρομολόγηση της 

συμπεριφοράς, με τη μορφή αυτο-καθοδήγησης κατά την εκτέλεση της εργασίας και δ. την 

αυτο-ενίσχυση και την αυτο-αξιολόγηση (Meichenbaum & Goodman, 1971∙ Schunk, 

1989β). Αυτή η εξέταση του έργου και της ικανότητάς του να το λύσει, αντικατοπτρίζουν 

μια αναδυόμενη θεωρία  αυτορρυθμιζόμενης μάθησης (Paris & Byrnes, 1989).  

 2. Ο μαθητής στην αρχή εκτελεί το ίδιο έργο που παρουσίασε ο εκπαιδευτικός με την 

επίβλεψη και την καθοδήγησή του (έκδηλη εξωτερική καθοδήγηση-ετεροκαθοδήγηση).  

3. Ο μαθητής επαναλαμβάνει περιγράφοντας λεκτικά (φωναχτά) και παρουσιάζοντας 

αναλυτικά τι κάνει και γιατί το κάνει (λεκτική αυτοκαθοδήγηση). 
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4. Ο μαθητής επαναλαμβάνει το έργο, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ψιθυριστά καθοδήγηση 

στον εαυτό του. Σε αυτό το στάδιο η ετεροκαθοδήγηση μειώνεται και αντικαθίσταται 

βαθμιαία από την αυτοκαθοδήγηση (σιωπηλή αυτοκαθοδήγηση). 

5. Ο μαθητής επαναλαμβάνει για ακόμα μια φορά το έργο, επαναλαμβάνοντας εσωτερικά τις 

οδηγίες προς τον εαυτό του (εσωτερική αυτοκαθοδήγηση). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπαιδευτική διαδικασία  είναι η επιλογή των 

στόχων από τον εκπαιδευτικό, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εμφανείς, ξεκάθαροι και στους 

οποίους ο μαθητής έχει μια σχετική επάρκεια και δεν έχει βιώσει αποτυχίες. Για τον λόγο 

αυτό απαιτείται ο σχεδιασμός ενός πλάνου ή μιας στρατηγικής προτού ξεκινήσει η δράση 

(Κολιάδης, 2005). Επειδή οι μαθητές πρέπει να έχουν ικανοποιητική επιτυχία, όταν 

χρησιμοποιούν αυτό που έχουν μάθει, για να πιστέψουν τόσο στον εαυτό τους όσο και 

στην αξία των νέων τρόπων (Wood & Bandura, 1989), ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

συνοψίσει τη δραστηριότητα, επισημαίνοντας ότι αυτή είναι μια διαδικασία που οι 

μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να κατευθύνουν τον εαυτό τους μέσα από 

οποιαδήποτε εργασία που επιθυμούν να διαχειριστούν οι ίδιοι (Schunk, 1989β). 

Ο φωναχτός λόγος φαίνεται πιο ωφέλιμο στάδιο για τους μαθητές που συνήθως 

εκτελούν με ανεπαρκή τρόπο, αφού βοηθά τους μαθητές να παρακολουθήσουν τις 

σημαντικές εργασίες και, ως μορφή πρόβας, βοηθάει στην κωδικοποίηση, την 

εσωτερίκευση και τη διατήρηση αυτού που έχουν κάνει (Schunk, 1989α· Σαλβαράς & 

Σαλβαρά, 2011), ενώ παρέχει και πλούσια στοιχεία σχετικά με τη δυναμική φύση του 

τρόπου με τον οποίο οι μαθητές χρησιμοποιούν στρατηγικές, παρακολουθούν την 

αναδυόμενη κατανόηση και κάνουν σχέδια κατά τη διάρκεια της μάθησης (Moos & 

Ringdal, 2012).  

Με τον σιωπηρό λόγο, οι λέξεις μετατρέπονται σε σκέψεις (McCaslin Rohrkemper, 

1989). Έτσι, οι μαθητές μεταγράφουν στη σκέψη τους ό,τι κάνουν, δίνοντας οδηγίες στον 

εαυτό τους προκειμένου να συγκροτήσουν το ενέργημα δράσης (Schunk, 1989α· 

Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011), ενώ υποβοηθεί τη μετατροπή του σε αυτόματη λειτουργία 

(Σαλβαράς, 2004), καλλιεργώντας δεξιότητες αυτορρύθμισης και αυτοελέγχου της 

μάθησής τους (Woolfolk, 2007). 

 

- Φροντιστηριακή βοήθεια από μαθητές (peer tutoring) 
   

Ο τύπος σκαλωσιάς της αμοιβαίας και φροντιστηριακής διδασκαλίας σχεδιάστηκε για να 

αποβάλλει τον ανταγωνισμό στην τάξη, ο οποίος έχει την τάση να κατασκευάζει «νικητές 

και νικημένους» (Jacobsen, κ.ά., 2011), διότι φέρνει τις στρατηγικές μάθησης των 

επιτυχημένων μαθητών πιο κοντά σε όλους σχεδόν τους μαθητές μιας συγκεκριμένης 



217 
 

ομάδας (Warren, 2004), προσφέροντας έναν περιεκτικό τρόπο αύξησης των πιθανοτήτων 

να φτάσουν περισσότεροι μαθητές σ’ ένα ικανοποιητικό επίπεδο επίδοσης (Joyce κ.ά., 

2009).  

 Σύμφωνα με αυτό τον τύπο σκαλωσιάς, ένας μαθητής που έχει κατακτήσει ήδη 

τους υπό διδασκαλία στόχους, αναλαμβάνει τον ρόλο του δασκάλου ή με άλλα λόγια, 

λειτουργεί ως φροντιστής βοηθώντας τους συμμαθητές του, που δεν κατάφεραν να 

φθάσουν στο επίπεδο της αποδεκτής μάθησης (Bloom, 1968). Ο μαθητής-δάσκαλος/ 

φροντιστής, δηλαδή, ξέρει ήδη το θέμα και το υλικό και το διδάσκει σε έναν συμμαθητή 

του, που χρειάζεται εξατομικευμένη διορθωτική βοήθεια για να κατακτήσει μια 

συγκεκριμένη γνώση-δεξιότητα (Taylor & MacKenney, 2008), προσαρμόζοντας το 

φροντιστηριακό μάθημα στη Ζ.Ε.Α. και στις ανάγκες του μαθητή, γεμίζοντας τα κενά στη 

γνώση και διορθώνοντας τα εννοιολογικά λάθη (Blum-Kulka & Dvir-Gvirsman, 2010∙ 

Graesser, D’Mello & Cade, 2011). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε αυτή την πρακτική είναι 

καθοδηγητικός, αφού πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλοι οι μαθητές έχουν μια σαφή 

κατανόηση των ρόλων και των προσδοκιών και να παρέχει εποπτεία και ανατροφοδότηση 

σχετικά με το έργο τους, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα στάδια της εφαρμογής (Slavin, 2006).  

 Ο Topping (1989) χαρακτηρίζει αυτό τον τύπο σκαλωσιάς ως το πιο ισχυρό όχημα 

για την αποτελεσματική μάθηση, διότι περιλαμβάνει μάθηση που είναι συνεργατική, 

ενεργή και διαδραστική, και χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλά ποσοστά αφιέρωσης χρόνου 

στο έργο. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι η φροντιστηριακή διδασκαλία, μπορεί να είναι 

πιο αποτελεσματική, διότι μπορεί να δώσει (Topping, 2002, σ. 6-7): περισσότερη 

εξάσκηση, περισσότερες δραστηριότητες και ποικιλία, περισσότερη εξατομικευμένη βοήθεια, 

περισσότερες ερωτήσεις, απλούστερο λεξιλόγιο, περισσότερη μοντελοποίηση και επίδειξη, 

περισσότερα τοπικά σχετικά παραδείγματα, μεγαλύτερη αποκάλυψη των 

παρεξηγήσεων/παρερμηνειών, περισσότερη προτροπή και αυτοδιόρθωση, πιο άμεση 

ανατροφοδότηση και έπαινο, περισσότερες ευκαιρίες γενίκευσης, κατανόησης της μάθησης 

(μεταγνώση), αυτορρύθμισης και κυριαρχίας της μάθησης.  

 Όμως, επισημαίνει, ότι ενώ ένας φροντιστής-δάσκαλος μπορεί να προσφέρει 

μεγαλύτερη ποσότητα ατομικής υποστήριξης από έναν επαγγελματία εκπαιδευτικό, η 

ποιότητα αυτής της υποστήριξης είναι πιθανόν να είναι σημαντικά φτωχότερη από αυτή 

του επαγγελματία εκπαιδευτικού (Topping, 2002). Γι’ αυτό τον λόγο, η εφαρμογή αυτού 

του τύπου σκαλωσιάς θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατάρτιση των πιο έμπειρων 

μαθητών στην παροχή εξειδικευμένης βοήθειας στους πιο αρχάριους μαθητές, σε ένα 

πλαίσιο συνεργατικής μαθησιακής εμπειρίας στην οποία και τα δύο μέρη ωφελούνται 

(Beasley, 1997). Θα πρέπει, δηλαδή, οι φροντιστές να εξασκηθούν, μέσω της επίδειξης απ’ 
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τον εκπαιδευτικό, στην μοντελοποίηση, στην πρόκληση απαντήσεων από τους 

διδασκόμενους, στην εναλλαγή μεθόδων διδασκαλίας και υλικών, στην καταγραφή και 

αναφορά προόδου και στη χρήση διορθωτικών ανατροφοδοτήσεων και 

επαίνων/επαλήθευσης (Slavin, 2006), ώστε να παρέχουν εξηγήσεις που είναι σχετικές, 

συγκεκριμένες, έγκαιρες, σαφείς και να αποφεύγουν την προσφορά μόνο της σωστής 

απάντησης, διότι έτσι οι υποβοηθούμενοι μαθητές δεν θα έχουν την ευκαιρία να 

διορθώσουν τις παρανοήσεις τους ή την έλλειψη κατανόησης και ενδέχεται να έχουν 

αρνητικά κίνητρα, προκαλώντας τους να σταματήσουν να προσπαθούν να καταλάβουν 

(Webb & Farivar, 1994).  

 Η φροντιστηριακή διδασκαλία από συμμαθητές φαίνεται, όντως, να αποδίδει 

σχεδόν το ίδιο καλά με τη φροντιστηριακή διδασκαλία απ’ τον εκπαιδευτικό, προωθώντας 

την αποτελεσματική μάθηση τόσο για τους διδασκόμενους όσο και για τους διδάσκοντες 

(φροντιστές), δίνοντας την ευκαιρία και στις δύο πλευρές να καλλιεργήσουν οργανωτικές 

και κοινωνικές δεξιότητες (Beasley, 1997∙ Walberg & Paik, 2000), αφού τονώνεται η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών εξαιτίας των ευκαιριών που δημιουργεί για την 

άσκηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Keer & Verhaeghe, 2007).  Όσον αφορά την 

προσφορά της πρακτικής στους διδάσκοντες-φροντιστές, φαίνεται ότι η διαδικασία 

επεξήγησης σε κάποιον άλλον, τους οδηγεί σε πιο διαφοροποιημένες, πολύπλοκες, 

ενοποιημένες και οργανωμένες γνωστικές δομές από ό,τι η απλή εκμάθηση του υλικού για 

τον εαυτό τους (Webb, 2010). Aντίστοιχα, οι αξιολογήσεις της διδασκαλίας με τη χρήση 

αυτού του τύπου σκαλωσιάς αναφορικά με τη συνεισφορά της στους μαθητευόμενους, 

δείχνουν ότι είναι αρκετά αποτελεσματική (Byra, 2006β), ακόμη και όταν οι φροντιστές 

είναι ανειδίκευτοι, όπως συβαίνει στην περίπτωση της παροχής φροντιστηριακής βοήθειας 

από συμμαθητές. Ίσως η προσοχή που δίνεται στην ένας-προς έναν επικοινωνία, να 

παρακινεί τον μαθητή ή να ενθαρρύνει την καταμάθηση, για να αποτρέψει το συναίσθημα 

της ντροπής που θα προκαλούσε μια ελλειμματική απόδοση (Graesser, D’Mello & Cade, 

2011), ενώ σημαντικός παράγοντας είναι και το γεγονός ότι ενδεχομένως ο μαθητής-

φροντιστής λειτουργεί στη Ζ.ΕΑ. του εκπαιδευόμενου (Woolfolk, 2007). Ταυτόχρονα, η 

κοινωνική υποστήριξη και η ενίσχυση της προσπάθειας των μαθητευόμενων, που 

παρέχεται από τους συνομηλίκους, φαίνεται να οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα και στην 

προσπάθεια των μαθητών να γίνουν περισσότερο αυτορρυθμιζόμενοι (Zumbrunn, Tadlock 

& Roberts, 2011), διότι οι μαθητές που είναι κοινωνικά πεπεισμένοι ότι διαθέτουν τις 

ικανότητες να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις και τους παρέχονται ενισχύσεις για 

αποτελεσματική δράση, είναι πιθανό να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια από 

εκείνους που λαμβάνουν μόνο βοήθεια και ανατροφοδότηση σχετικά με την επίδοσή τους 
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(Bandura, 1977). Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν αυτό τον τύπο σκαλωσιάς, 

θα πρέπει να την εφαρμόζουν με προσοχή, διοτί μπορεί να θεωρηθεί από κάποιον ως 

μορφή εκμετάλλευσης των μαθητών (Arends & Kilcher, 2010). 
 

- Δημόσια συζήτηση/ανταλλαγή επιχειρημάτων  

Αυτός ο τύπος σκαλωσιάς αποτελεί μια άλλη μορφή συνεργατικής μάθησης, που 

περιλαμβάνει την ανταλλαγή ιδεών, με ενεργό μάθηση και συμμετοχή όλων των 

ενδιαφερόμενων και επιδιώκει να παρέχει ένα μέσο στον μαθητή να κατανοήσει τις 

συνδέσεις και τις σχέσεις μεταξύ ιδεών, να υποστηρίζει την άποψή του, να ακούει 

ενεργητικά, να συνοψίζει, να αναλύει, να συνθέτει και να κατανοεί τις διαφορετικές 

γνώμες που εκφράζονται, μέσω του διαλόγου (Jacobsen, κ.ά., 2011). Έτσι, αυτό που 

συμβαίνει κατά τη μαθησιακή διαδικασία είναι η μετάδοση της ανταλλαγής πολιτιστικών 

γνώσεων (Driscoll, 2005). Επειδή οι μαθητές φέρνουν τις δικές τους κοσμοθεωρίες στο 

μαθησιακό πλαίσιο, αυτή η κοινωνική αλληλεπίδραση επιτρέπει τις πολλαπλές προοπτικές 

του περιεχομένου και τις πολλαπλές αναπαραστάσεις της πραγματικότητας (Schreiber & 

Valle, 2013) και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εσωτερικεύσουν τους τρόπους 

παρουσίασης και υπεράσπισης των θέσεων, ως νοητικούς συλλογισμούς και να τους 

χρησιμοποιήσουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Woolfolk, 2007).  

 Το βασικό χαρακτηριστικό του τύπου σκαλωσιάς είναι η συνεργατική κατασκευή 

επιχειρημάτων από ομάδες μαθητών, πάνω σε ένα θέμα δοσμένο από τον εκπαιδευτικό, 

για το οποίο δεν υπάρχει σαφώς ορθή απάντηση, αλλά αποτελεί ένα πολύπλοκο ή 

αμφιλεγόμενο ζήτημα, για το οποίο οι μαθητές έχουν κάποια γνώση, αλλά αναμένεται να 

αυξήσουν την κατανόησή τους ως αποτέλεσμα της συζήτησης (Schunk, 2012). Ως εκ 

τούτου, θα πρέπει να είναι ένα θέμα κατάλληλο, που απαιτεί σοβαρή και δημιουργική 

σκέψη, αλλά και αρκετά δύσκολο, ώστε να διατηρεί το ενδιαφέρον των μαθητών (Orlich, 

κ.ά., 2010). Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να καταγράψει τα σημεία «υπέρ» ή «κατά» που 

αφορούν το εκάστοτε θέμα και στη συνέχεια τα σημεία αυτά εκφράζονται και συζητούνται 

μεταξύ των μαθητών (Wu, Shih & Carroll, 2014).  

 Πριν την αρχική εφαρμογής, όμως, ο εκπαιδευτικός οφείλει να δείξει 

αποτελεσματικούς και αναποτελεσματικούς τρόπους διαφωνίας και κριτικής, ώστε να 

βοηθήσει στην διαχείριση της απειρίας των μαθητών και να υποστηρίξει τις προσπάθειες 

οικοδόμησης μιας μαθησιακής κοινότητας, διατηρώντας μια ισορροπία μεταξύ 

υπερβολικών ή/και πολύ μικρών συγκρούσεων (Hewitt & Scardamalia, 1998). Αν και ο 

εκπαιδευτικός φαίνεται λιγότερο ενεργός, θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί πολύ καλά, 

κατασκευάζοντας έναν κατάλογο με τα σημεία που θα πρέπει να αναπτυχθούν κατά τη 
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διάρκεια της συζήτησης, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί, να σημειώνει και να συγκρίνει 

τα σημεία που αναφέρουν οι μαθητές με τον κατάλογο που έχει δημιουργήσει, 

προβλέποντας πιθανές δυσκολίες, παρακολουθώντας την ποιότητα της συζήτησης και 

αποκτώντας επίγνωση σχετικά με τη μάθηση των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός συμμετέχει 

στη συζητήση μόνο για να ανακατευθύνει ή να συνοψίσει (McKeown, 2011). Στο τέλος, η 

συζήτηση θα πρέπει να καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο προϊόν (περίληψη, κατάλογος 

επιχειρημάτων, ή συμπερασμάτων), ώστε να παρουσιαστεί στην τάξη (Jacobsen, κ.ά., 

2011). 

 Η συνεισφορά του διαλόγου-debate είναι πολλαπλή. Όπως υποστηρίζει ο Watson, 

(2001, σ. 143-144), μέσω αυτού του συνεργατικού τύπου σκαλωσιάς, οι μαθητές:  

- εμπλέκονται σε διανοητικά διεγερτικές εμπειρίες, όπως το να εξηγούν σε άλλους και να 

δικαιολογούν τις δικές τους απόψεις, 

- μπορούν να εμπλουτίσουν τη μάθηση του άλλου, 

- ασκούν και μαθαίνουν κοινωνικές δεξιότητες, 

- κατανοούν διαφορετικές απόψεις, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τη μεταγνωστική 

ευαισθητοποίησή τους. Μάλιστα, η ακρόαση και η έκφραση μιας ποικιλίας προοπτικών 

βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν τη δική τους κατανόηση πάνω σε ένα ζήτημα, 

εξετάζοντάς το από διάφορες πτυχές (Wu, Shih & Carroll, 2014), να κρίνουν την ποιότητα 

των δικών τους λύσεων και να μαθαίνουν ίσως πιο αποτελεσματικές στρατηγικές 

(Driscoll, 2005), 

- αναπτύσσουν κοινωνική κατανόηση μέσω της ανεκτικότητας στη μάθηση και τον σεβασμό 

των απόψεων των άλλων, 

- συχνά αισθάνονται λιγότερο ευάλωτοι και εκτεθειμένοι απ’ ό,τι στην ατομική εργασία. 
 

- Ομαδική εργασία για επίλυση ασαφώς δομημένων προβλημάτων 
 

Το συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον που επιβάλλει το διδακτικό μοντέλο του 

διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού θα πρέπει να επιτρέπει στους μαθητές να οικοδομήσουν 

τις προσωπικές θεωρίες τους, να τις διατυπώσουν και να τις συγκρίνουν με αυτές των 

συμμαθητών τους, ώστε η γνώση να γίνει σαφής, διαθέσιμη, γενικεύσιμη και να προάγει 

τη διορατικότητα σε εναλλακτικές προσεγγίσεις (Karagiorgi & Symeou, 2005). Οι 

μαθητές, λοιπόν, μέσω τέτοιων συνεργατικών τύπων σκαλωσιάς, μαθαίνουν μέσω της 

συμμετοχής, της ενσωμάτωσης και της κριτικής εξερεύνησης με τους άλλους (Wortham, 

2001).  

 Κατά την εφαρμογή αυτού του τύπου σκαλωσιάς, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει μια 

κατάσταση που προβληματίζει και παρακινεί τους μαθητές, επιλέγοντας τομείς που 
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γνωρίζει πολύ καλά, ώστε τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από τις διαφορετικές ομάδες 

να μπορούν να ενισχυθούν, να συμπληρωθούν, να συγκριθούν ή ακόμη και να 

αμφισβητηθούν και οι ομάδες να μπορούν να στηριχθούν στην ανατροφοδότηση και τη 

βοήθεια του ειδικού (Gil-Pérez, κ.ά. 2002). Παρόλο που ο εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει 

το πρόβλημα, ο προσδιορισμός, η διατύπωση και η προσπάθεια επίλυσής του εξαρτώνται 

από τους μαθητές.  

 Έτσι, ο εκπαιδευτικός παρακινεί τους μαθητές να μελετήσουν τις πηγές, να 

προτείνουν θέματα να κατηγοριοποιήσουν τις προτάσεις, να χωριστούν σε ομάδες 

ανάλογα το ενδιαφέρον τους (Sharan & Shachar, 1988), να αναλύσουν τους 

απαιτούμενους ρόλους, να οργανωθούν και να ενεργήσουν (Joyce, κ.ά., 2009). Οι μαθητές 

εργάζονται μαζί, εφαρμόζοντας τις συνδυασμένες γνώσεις τους στη λύση του 

προβλήματος: συγκεντρώνουν δεδομένα, αναλύουν πληροφορίες, εξάγουν συμπεράσματα 

(Sharan & Shachar, 1988). Ο διάλογος που προκύπτει απ’ αυτή την προσπάθεια παρέχει 

στους μαθητές την ευκαιρία να βελτιώσουν την κατανόησή τους σε μια διαδικασία που 

βρίσκεται σε εξέλιξη (Tam, 2000).  

 Στο τέλος, κάθε ομάδα προετοιμάζει μια παρουσίαση ή μια επίδειξη σε ολόκληρη 

την τάξη, ανακοινώνοντας τα αποτελέσματά της (Slavin, 2006). Οι μαθητές συγκρίνουν 

ευρήματα και οπτικές, συζητούν τις ομοιότητες και τις διαφορές (Jacobsen, κ.ά., 2011), 

αναλύουν την πρόοδο και τη διαδικασία που ακολούθησαν και αξιολογούν τη λύση τους 

με βάση τους αρχικούς σκοπούς (Joyce, κ.ά., 2009), ενώ η υπόλοιπη τάξη αξιολογεί τη 

σαφήνεια και την ελκυστικότητα της παρουσίασης, σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια 

(Sharan & Shachar, 1988). 

 Προκειμένου να εφαρμοστεί με επιτυχία ο συγκεκριμένος τύπος σκαλωσιάς και να 

αποφέρει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, θα πρέπει: 

- η εργασία των μαθητών να επικεντρώνεται σε πολύπλοκα ζητήματα που έχουν 

πολλαπλές προοπτικές και να απαιτεί από τους μαθητές να συνεργάζονται και να 

αναλύουν κριτικά το ζήτημα, αναπτύσσοντας, έτσι, δεξιότητες σκέψης υψηλότερου 

επιπέδου (Teague, 2000). Ο διαλεκτικός κονστρουκτιβισμός υποστηρίζει 

καταστάσεις μάθησης που μοιάζουν με πραγματικές ή αυθεντικές καταστάσεις, 

επιβάλλοντας στη διδακτική πράξη την επίλυση σύνθετων, ασαφώς δομημένων 

προβλημάτων, παρόμοιων με εκείνα που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν στη 

μελλοντική ζωή τους και τα οποία αποτελούνται από πολλά αλληλεπιδραστικά 

στοιχεία και μπορούν να οδηγήσουν σε πολλαπλές λύσεις, οδηγώντας σε ανάπτυξη 

της κατανόησης του αντικειμένου (Loyens & Gijbels, 2008), 
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- οι ομάδες που σχηματίζονται και οι ρόλοι που ανατίθενται θα πρέπει να 

ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, την ανταλλαγή ιδεών και 

σκέψεων, την αποκλίνουσα σκέψη, τον εκτενή διάλογο και την αλληλοβοήθεια 

(Woolfolk, 2007), 

- να παρέχεται ένα επαρκές σύστημα υποστήριξης για τη διατήρηση της έρενας 

(Joyce,κ.ά., 2009), με εργαλεία που υποστηρίζουν την έρευνα και επιτρέπουν στους 

μαθητές να επικοινωνούν, να μοιράζονται οπτικές γωνίες και να οργανώνουν τη 

συνεργατική εργασία και με την παροχή σκαλωσιάς/βοήθειας, ώστε οι μαθητές να 

μπορούν να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν γνωστικές συγκρούσεις, η οποία 

μπορεί να λάβει τη μορφή ερωτήσεων και προβληματισμών, κάθε φορά που 

παρουσιάζεται ένα γεγονός στους μαθητές (Valanides & Angeli, 2008), 

- ο εκπαιδευτικός να παρακολουθεί κατά πόσο οι μαθητές κάνουν ερωτήσεις, δίνουν 

ερμηνείες, επεξεργάζονται τις πληροφορίες, βοηθούν ο ένας τον άλλον, εξασκούν 

την αποκλίνουσα σκέψη, δίνουν λογικές εξηγήσεις, συνθέτουν, χρησιμοποιούν και 

συνδέουν τις γνώσεις (Woolfolk, 2007, σ. 500). 

 Γενικά, μέσα από αυτό τον τύπο σκαλωσιάς, οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες 

συνεργασίας, επικοινωνίας, εξερεύνησης και εννοιολογικής ανάπτυξης (Jaramillo, 1996), 

κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων (Parchment, 2009). Εκτός από την 

ακαδημαϊκή πρόοδο, η εφαρμογή της πρακτικής αυτής, δομεί ένα πειρβάλλον αποδοχής 

και ενσωμάτωσης όλων των μαθητών, διευκολύνοντας τις σχέσεις των μαθητών και 

δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους (Sharan & Shachar, 1988).  

 Συγκεκριμένα, η επικέντρωση των ομάδων σε κοινά προβλήματα δημιουργεί στους 

μαθητές την ανάγκη να μοιράζονται στόχους, ιδέες, σχέδια, εξηγήσεις, δικαιολογίες, 

κρίσεις και πολλές άλλες πτυχές της πνευματικής ζωής (Barron & Roschelle, 2009), 

δίνοντας στους μαθητές πρόσθετες ευκαιρίες να κατανοήσουν τις σχετικές πτυχές μιας 

συνολικής διαδικασίας (Collins, κ.ά., 1989), ενώ διευκολύνει και την αμοιβαία υποστήριξη 

και την αλληλεξάρτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, που χρειάζονται οι μαθητές για να 

προάγουν τη γνώση τους (Jaramillo, 2006), μειώνοντας την εξάρτησή τους από τον 

εκπαιδευτικό (Parchment, 2009). Η ανάγκη να καταλήξουν σε μια κοινή 

αντίληψη/κατανόηση, θέτει μεγαλύτερες απαιτήσεις στους μαθητές για να ξεκαθαρίσουν τις 

ιδέες, να βελτιώσουν τις θεωρίες, να απαντήσουν στις ερωτήσεις του άλλου και να 

διαπραγματευτούν το νόημα μεταξύ τους (Hewitt & Scardamalia, 1998, σ. 88).  

 Έτσι, ένας ακόμη σημαντικός λόγος για τον οποίο η συνεργατική έρευνα για την 

επίλυση προβλημάτων είναι χρήσιμη για τη μάθηση είναι η ανάληψη τουλάχιστον τριών 

διαφορετικών, αν και αλληλένδετων ρόλων που αναλαμβάνει κάθε μαθητής σε 
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διαφορετικά σημεία της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων: του συντονιστή ή του 

εκτελεστή, του δημιουργού εναλλακτικών διαδρομών και του κριτή των εναλλακτικών 

λύσεων, αποκτώντας πρακτική εμπειρία σε όλες τις δραστηριότητες που χρειάζονται για 

να εσωτερικοποιηθούν (Collins, κ.ά., 1991).  
 

- Συνεργατική συναρμολόγηση της μάθησης (μέθοδος jigsaw) 

Αυτός ο τύπος σκαλωσιάς δημιουργεί ενεργό μαθησιακό περιβάλλον, επιτρέπει τη λήψη 

αποφάσεων από τους μαθητές και εστιάζει στην επιτυχία όλων των μελών, σεβόμενος όλα 

τα μαθησιακά στιλ (Orlich, κ.ά., 2010). Πρόκειται για ένα είδος ομαδικής μαθησιακής 

εμπειρίας, που κατανέμει ισότιμα την εργασία και την προσπάθεια μεταξύ των μαθητών 

(Voyles, Bailey & Durik, 2015), ενθαρρύνοντάς τους έτσι να συνεργαστούν αρμονικά και 

να δίνουν προσοχή ο ένας στον άλλον (Aronson, 2002), προκειμένου να αυξήσουν τόσο τη 

δική τους μάθηση όσο και των υπόλοιπων μελών της ομάδας τους (McKeown, 2011). 

Ουσιαστικά στοιχεία, δηλαδή, της πρακτικής αυτής είναι η αλληλεξάρτηση και η 

συνεργασία μεταξύ των μαθητών (Walker & Crogan, 1998). Παρόμοια με τα κομμάτια 

ενός παζλ, κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για ένα κομμάτι γνώσης και εξαρτάται από τα 

υπόλοιπα μέλη της ομάδας του, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεγάλη εικόνα (Aronson, 

1999· Bratt, 2008). Έτσι, συνδυάζοντας την ομαδική εργασία και την ατομική ευθύνη, οι 

μαθητές εργάζονται για την απόκτηση γνώσεων και κοινωνικών δεξιοτήτων (Adams, 

2013).  

 Οι μαθητές χωρίζονται σε ετερογενείς ομάδες «συναρομολόγησης» τεσσάρων έως 

έξι ατόμων και ορίζεται ένας αρχηγός για κάθε ομάδα, συνήθως ο πιο ώριμος μαθητής. Σε 

αντίστοιχα τμήματα υποδιαιρείται και το προς μάθηση υλικό, ώστε κάθε μέλος της ομάδας 

να αναλαμβάνει να μελετήσει ένα μόνο τμήμα του υλικού (Brown, κ.ά., 1993· Woolfolk, 

2007). Δίνεται χρόνος να εξοικειωθεί κάθε μαθητής με το κομμάτι που του ανατέθηκε και 

στη συνέχεια δημιουργούνται προσωρινές ομάδες «εμπειρογνωμόνων», στις οποίες 

συγκεντρώνονται οι μαθητές από κάθε ομάδα «συναρμολόγησης» που ανέλαβαν να 

μελετήσουν το ίδιο κομμάτι, προκειμένου να συζητήσουν τα βασικά σημεία του τμήματός 

τους, να αποκτήσουν ίσως μια άλλη προοπτική του θέματος, να αναθεωρήσουν τις 

πληροφορίες τους και να προετοιμάσουν την παρουσίασή του σην αρχική τους ομάδα, 

εξασφαλίζοντας έτσι την ακρίβεια της μάθησής τους (Aronson, 2002· Koppes, 2002). Στο 

στάδιο αυτό, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να κρατούν 

σημειώσεις, που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την αξιολόγηση της ατομικής 

συνεισφοράς των μαθητών στην κατάκτηση της γνώσης, τονίζοντας έτσι περισσότερο την 

ατομική ευθύνη (Voyles, κ.ά., 2015).  Όταν ολοκληρωθεί η προετοιμασία, 
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επανενώνονται οι ομάδες «συναρμολόγησης», όπου κάθε μαθητής παρουσιάζει το τμήμα 

που ανέλαβε, με σκοπό να διδάξει τα υπόλοιπα μέλης της ομάδας του, τα οποία 

ενθαρρύνονται να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις (Slavin, 2006), αφού αναμένεται 

από όλους τους μαθητές να μάθουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν το συνολικό θέμα 

(Jacobsen, κ.ά., 2001).  

 Στο τέλος της συνεδρίασης, οι μαθητές εξετάζονται σε ατομικό τεστ, που βασίζεται 

σε όλα τα κομμάτια της παρουσίασης, ώστε όλοι οι μαθητές να είναι υπεύθυνοι για τις 

πληροφορίες που παρουσιάστηκαν (McKeown, 2011), ενώ μπορεί να ζητηθεί και ένα 

ομαδικό τελικό προϊόν, μια παρουσίαση ή μια έκθεση από κάθε ομάδα, ώστε η ομάδα ως 

σύνολο να είναι υπεύθυνη, με κάθε μέλος της να συμμετέχει στην παρουσίαση (Barron & 

Roschelle, 2009· Adams, 2013· Voyles, κ.ά., 2015), αυξάνοντας έτσι την 

αποτελεσματικότητα της πρακτικής (Bratt, 2008). 

 Ορισμένες προϋποθέσεις είναι απαραίτητες για την επιτυχή εφαρμογή του τύπου 

σκαλωσιάς. Η ικανότητα του εκπαιδευτικού, η οργάνωση και η ενθουσιώδης υποστήριξή 

του είναι ζωτικής σημασίας (Walker & Corgan, 1998). Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να επιλέγει θέματα με το κατάλληλο εύρος (Jacobsen, κ.ά., 2001) και να τα 

κατανέμει ισότιμα σε κάθε μέλος της ομάδας (Voyles, κ.ά., 2015), ενώ θα πρέπει να 

προσφέρει και τα κατάλληλα εργαλεία-πηγές για την ολοκλήρωσή του (Schunk, 2012).  

 Επιπλέον, όταν οι μαθητές έχουν περιορισμένη εμπειρία με τέτοιου είδους 

πρακτικές, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να τους προετοιμάζει για την αποτελεσματική 

εμπλοκή τους, μεταφέροντάς τους συγκεκριμένες κοινωνικές δεξιότητες και οδηγίες 

σχετικά με το τι πρόκειται να επιτύχουν, τι προϊόν αναμένεται και ποιος ο αναμενόμενος 

τρόπος συμπεριφοράς (McKeown, 2011· Schunk, 2012). Τέλος, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 

να παρακολουθεί τόσο τις συζητήσεις των ομάδων «εμπειρογνωμόνων», ψάχνοντας για 

αποδείξεις μάθησης και κατανόησης του υλικού όσο και των ομάδων «συναρμολόγησης» 

και να συμπληρώνει τη μάθηση, παρέχοντας επιπρόσθετες πληροφορίες και εξηγήσεις 

(Koppes, 2002). 

 Ο τύπος σκαλωσιάς της συνεργατικής συναρμολόγησης της μάθησης (jigsaw) 

αποτελεί μια προσεκτικά σχεδιασμένη και αυστηρά δομημένη μαθησιακή διαδικασία, που 

αλλάζει τη δυναμική της τάξης, μειώνοντας τον ανταγωνισμό και ενθαρρύνοντας τη 

συνεργασία (Aronson, 2002), τη θετική αλληλεπίδραση και την αλληλεξάρτηση των 

μαθητών (Adams, 2013). Με αυτό τον τρόπο επιφέρει θετικές αλλαγές στις στάσεις των 

μαθητών απέναντι στο σχολείο και τους συμμαθητές τους, μειώνοντας τις προκαταλήψεις, 

αυξάνοντας την εκτίμηση της συμβολής όλων των μελών και καλλιεργώντας την 

ενσυναίσθηση (Walker & Corgan, 1998· Aronson, 1999). Επιπλέον, σύμφωνα με τη 
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διεθνή βιβλιογραφία και έρευνα (Joyce, κ.ά., 2009· Orlich, κ.ά., 2010· Aronson, 2002· 

Tarhan, Ayyildiz, Ogunk & Sesen, 2013· Benton, 2016), χάρη στον καταμερισμό της 

εργασίας που επιβάλλει: 

- αυξάνει την αποτελεσματικότητα στη μάθηση περιεχομένου και δεξιοτήτων,  

- ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή και την προσωπική ευθύνη των μαθητών για τη 

μάθησή τους και για των άλλων, δίνοντας ένα σημαντικό ρόλο στον καθένα μέσα 

στην ομάδα, 

- διευκολύνει την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, 

- καλλιεργεί θετικά συναισθήματα για τον εαυτό, αυξάνοντας την αυτοπεποίθηση των 

μαθητών. 
 
 

- Κάρτα κριτηρίων  
 

Αυτός ο τύπος σκαλωσιάς αποσκοπεί στην αυτο-παρακολούθηση και αυτο-αξιολόγηση 

της μαθησιακής πορείας και συμπεριφοράς των μαθητών σύμφωνα με κάποια κριτήρια 

(Τριλιανός, 2004β∙ Zimmerman, 1989α). Περιλαμβάνει τα κριτήρια καλής εκτέλεσης του 

έργου και κατά την παρακολούθηση των επιδόσεων των δεξιοτήτων τους, οι μαθητές 

συγκρίνουν και αντιπαραβάλλουν την ικανότητα εκτέλεσης ενάντια στο μοντέλο και στη 

συνέχεια καταλήγουν στο συμπέρασμα τι είναι σωστό και τι λανθασμένο (Byra, 2000). 

Δηλαδή, οι μαθητές αρχίζουν την εκτέλεση της εργασίας, σταματούν συχνά για να 

συμβουλευτούν την κάρτα κριτηρίων, συγκρίνουν τις επιδόσεις τους με τα κριτήρια και 

στη συνέχεια αποφασίζουν πώς θα προχωρήσουν. Ένα τέτοιο εργαλείο, αποτελεί μορφή 

κατανεμημένης γνώσης (Μητροπούλου, 2015) και βοηθά τόσο στην αμοιβαία εργασία όσο 

και στην εργασία με αυτοέλεγχο, διότι συμβάλλει στη χειραφέτηση των μαθητών από τον 

εκπαιδευτικό (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009). 

 Η κάρτα κριτηρίων, λοιπόν, θα πρέπει να είναι λεπτομερής και καθοδηγητική, 

περιλαμβάνοντας οπωσδήποτε, εκτός από τα κριτήρια επιτυχίας, το επιθυμητό επίπεδο 

κατάκτησης για κάθε κριτήριο, ώστε οι μαθητές να είναι ικανοί να διακρίνουν τις 

δυνατότητες και αδυναμίες τους μέσω της ανατροφοδότησης που λαμβάνουν απ’ τον 

εκπαιδευτικό (Κολιάδης, 2005), μια συγκεκριμένη περιγραφή της εργασίας, με κατανομή 

της εργασίας σε μικρότερα διαδοχικά τμήματα, καθώς και ειδικά σημεία που πρέπει να 

προσέξουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης – δηλαδή πιθανά σημεία 

δυσκολίας, που ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει από την εμπειρία του (Mosston & Ashworth, 

2008). Επιπλέον, προτείνεται να περιλαμβάνει, αν το επιτρέπει η δραστηριότητα, έναν 

χώρο, στον οποίο ο μαθητής θα σημειώνει τον αριθμό των προσπαθειών του και των 

επιτυχιών του (Chatoupis & Emmanuel, 2003), ενώ μπορεί, ακόμα, να παρέχει στον 
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μαθητή έναν θεμιτό αριθμό επιλογών για τον τρόπο εξάσκησης της δεξιότητας∙ επιλογές 

που βασίζονται σε παράγοντες που κάνουν την εξάσκηση της δεδομένης δεξιότητας 

περισσότερο ή λιγότερο δύσκολη (Byra & Jenkins, 2000).  

 Ελλείψει παρακολούθησης, οι μαθητές ενδέχεται να μην είναι σίγουροι για το πόσο 

καλά μαθαίνουν (Schunk, 1989α), διότι, αν δεν γνωρίζουν την ακριβή φύση των 

δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχημένη εκτέλεση μιας συγκεκριμένης 

συμπεριφοράς, δεν θα έχουν σαφή ιδέα για την προσπάθεια που πρέπει να δαπανήσουν, 

για το πόσο χρόνο θα χρειαστεί να τη διατηρήσουν και για το πώς θα διορθώσουν τα λάθη 

και τις εσφαλμένες εκτιμήσεις τους (Pajares, 2002). Η ανατροφοδότηση των μαθητών 

μέσω της κάρτας κριτηρίων προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, βελτιώνοντας την αντίληψη 

των μαθητών για την πρόοδο της μάθησής τους και την αποτελεσματικότητά τους για 

συνεχή βελτίωση (Σαλβαράς, 2004).  
 

- Οδηγός αυτορρυθμιζόμενης εργασίας  
 

Αυτός ο τύπος σκαλωσιάς βασίζεται στην ικανότητα αυτορρύθμισης και αυτοδιαχείρισης 

του χρόνου του μαθητή, αναθέτοντάς του την ευθύνη για την παρακολούθηση της 

μάθησής του, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του οδηγού μελέτης (Μπότσας, 2008). Η 

χρήση του οδηγού μελέτης, ως πηγή πληροφόρησης του μαθητή κατά την εκτέλεση του 

έργου, επιδιώκει να τον διδάξει να θυμάται τι να κάνει και πώς, να ακολουθεί 

συγκεκριμένες οδηγίες και να περιορίζει τον αριθμό των επαναλαμβανόμενων εξηγήσεων 

του εκπαιδευτικού (Mosston & Ashworth, 2008), ενώ παράλληλα παρέχει και στον 

εκπαιδευτικό πληροφορίες για τα επιτεύγματα των μαθητών και την πρόοδό τους 

(Σαλβαράς, 2004).  

 Κατασκευάζεται από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος ελέγχει την έκταση της χρήσης 

του σχολικού εγχειριδίου, σχεδιάζοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις και δραστηριότητες 

προκειμένου να κατακτηθούν οι επιθυμητές πληροφορίες του υπό διδασκαλία 

περιεχομένου (Hollingstead, Ostrander & Schilling, 2004). Στην πραγματικότητα, ο 

οδηγός μελέτης παρέχει ένα μοντέλο της διαδικασίας σκέψης του εκπαιδευτικού κατά τη 

διάρκεια της μελέτης, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο κατανόησης για τους μαθητές 

(Maxworthy, 1993). Μπορεί να περιλαμβάνουν ερωτήσεις ανοικτού τύπου (κατανοήσης, 

ερμηνείας και εφαρμογής), ημιτελείς προτάσεις ή ημιτελή διαγράμματα και σχήματα, τα 

οποία ο μαθητής μπορεί να απαντήσει ή να συμπληρώσει μελετώντας (Βεκύρη, 2008). 

 Στον οδηγό μελέτης ή αυτορρυθμιζόμενης εργασίας αναγράφονται οι 

ερωτήσεις/δραστηριότητες και οι πιθανοί τρόποι εργασίας, επιτρέποντας στους μαθητές να 

επιλέξουν τη στρατηγική με την οποία θα ασκηθούν και θα κατακτήσουν το περιεχόμενο 
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(Παντελιάδου, 2008α). Μπορούν να εισαχθούν κι άλλες παράμετροι, όπως: η σημασία της 

κάθε εργασίας (υψηλή, μέτρια, χαμηλή), ο όγκος δουλειάς που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση (χρόνος, αριθμός επαναλήψεων, αριθμός επιτυχημένων δοκιμών απ’ το 

συνολικό αριθμό προσπαθειών, κτλ.), πιθανά σημεία δυσκολίας (εξειδικευμένο λεξιλόγιο, 

σύνθετες έννοιες, κτλ.) (Μπότσας, 2008), καθώς και η σειρά με την οποία θα πρέπει να τις 

πραγματοποιήσουν, οι δεξιότητες και τα μέσα που θα χρειαστούν, χώρος για σημειώσεις 

και ανατροφοδοτικά σχόλια (Mosston & Ashworth, 2008). 

 Η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού είναι απαραίτητη για να είναι αποτελεσματική η 

εφαρμογή του τύπου σκαλωσιάς. Η χρήση και η σημασία του θα πρέπει να εξηγηθεί και να 

συνοδευτεί από επίδειξη του τρόπου χρήσης (Maxworthy, 1993). Στη συνέχεια, οι μαθητές 

εργάζονται και μελετούν σιωπηρά και ανεξάρτητα με τη χρήση του οδηγού, γι’ αυτό όλοι 

οι μαθητές πρέπει να έχουν έναν βαθμό επάρκειας στο έργο, ενώ με την ολοκλήρωση της 

εργασίας, συζητούν στην ολομέλεια της τάξης τις απαντήσεις και τις απορίες τους 

(Βεκύρη, 2008). 

 Η χρήση του οδηγού μελέτης ή αυτορρυθμιζόμενης εργασίας βοηθά τους μαθητές 

να διαχειριστούν την πορεία τους μέσα στο έργο, παρέχοντας μια a priori βοήθεια και 

προλαμβάνοντας την εφαρμογή αντι-οικονομικών ή αναποτελεσματικών πρακτικών 

(Minder, 2007) και τους διευκολύνει να κατανοήσουν το περιεχόμενο, επιτρέποντάς τους 

να εμπλακούν μεταγνωστικά με αυτό (Maxworthy, 1993∙ Hollingstead, Ostrander & 

Schilling, 2004). 
 

- Ερωτήματα αυτορρυθμιζόμενης μάθησης  
 

Η αυτορρύθμιση της μάθησης εξαρτάται από τη συνεχή ανατροφοδότηση για την 

αποτελεσματικότητα της μάθησης, που παρέχεται είτε από κάποιον άλλον είτε από τον 

ίδιο τον μαθητή, μέσω αυτο-ελέγχου και αυτο-αξιολόγησης της μαθησιακής του πορείας 

(Zimmerman, 1990). Αυτός ο τύπος σκαλωσιάς αποσκοπεί, λοιπόν, στην καλλιέργεια 

αυτορρυθμιστικών ικανοτήτων των μαθητών, προκειμένου οι μαθητές να είναι ικανοί να 

επηρεάσουν και να ελέγξουν τα κίνητρα και τις ενέργειές τους, δίνοντας επαρκή προσοχή 

στις επιδόσεις τους, στις συνθήκες υπό τις οποίες συμβαίνουν και στις επιδράσεις που 

παράγουν (Bandura, 1991). Κατά την εφαρμογή αυτού του τύπου σκαλωσιάς, ο 

εκπαιδευτικός μαθαίνει να εμπιστεύεται τον μαθητή σχετικά με την καταλληλότητα των 

αποφάσεών του κατά την εκτέλεση του έργου και ο μαθητής εξασκείται στη σκόπιμη και 

ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων σε συνδυασμό με την εκτέλεση του έργου (Mosston & 

Ashworth, 2008). 
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 Τα ερωτήματα αυτορρυθμιζόμενης μάθησης μπορούν να συνταχθούν και να 

οργανωθούν με βάση τις τρεις φάσεις του μοντέλου που ανέπτυξε ο Zimmerman (2000): 

της πρόβλεψης για το επερχόμενο έργο και τα αποτελέσματά του, του ελέγχου εκτέλεσης του 

έργου και του αναστοχασμού. Έτσι, λοιπόν, μπορεί να δοθεί σε κάθε μαθητή μια λίστα με 

ερωτήματα, στα οποία θα πρέπει να απαντά σε κάθε φάση της εργασίας του, προωθώντας 

έτσι τη δέσμευση των μαθητών στο έργο.  

 Για παράδειγμα, στην αρχική φάση, όπου ο μαθητής καθορίζει τους στόχους και τα 

αποτελέσματα που επιδιώκει και οργανώνει το σχέδιο δράσης του, ο εκπαιδευτικός μπορεί 

να ενισχύσει την προσπάθειά του ζητώντας του να απαντήσει σε ερωτήσεις, όπως οι 

παρακάτω: Πού είναι το καλύτερο μέρος για να ολοκληρώσω το έργο μου; Ποιες συνθήκες 

θα δημιουργήσουν μεγαλύτερες προκλήσεις για μένα;  Πώς θα ξεκινήσω;  Στη δεύτερη 

φάση, όπου ο μαθητής εφαρμόζει στρατηγικές, με σκοπό να προχωρήσει με το έργο που 

έχει αναλάβει, ερωτήσεις που μπορεί να απαντήσει προκειμένου να αυτορρυθμίσει τη 

μαθησιακή του πορεία, είναι:Παρακολουθώ σωστά το σχέδιό μου; Υπάρχει κάτι που μου 

αποσπά την προσοχή; Τι στρατηγικές μπορώ να χρησιμοποιήσω για συνεχίσω να δουλεύω; 

Ενώ, στο τέλος της μαθησιακής δραστηριότητας και προκειμένου ο μαθητής να βοηθηθεί 

στην αυτο-αξιολόγηση της επίδοσης του, αλλά και των στρατηγικών που ακολούθησε, 

μπορεί να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις, όπως: Πλησίασα όλους τους στόχους που 

έθεσα; Ποιες συνθήκες με βοήθησαν να είμαι επιτυχής και ποιες συνθήκες μου απέσπασαν 

την προσοχή; Ποιες στρατηγικές ήταν αποτελεσματικές, δεδομένου του πλαισίου και της 

μαθησιακής δραστηριότητας; (Moos & Ringdal, 2012). Αυτού του είδους οι αναστοχασμοί 

επηρεάζουν τον μελλοντικό προγραμματισμό και τους στόχους, που θα θέσουν στη 

συνέχεια οι μαθητές, ξεκινώντας και πάλι τον κύκλο της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης 

(Zumbrunn, κ.ά., 2011∙ Bandura, 1991).  

 Η αξία που αποδίδουν οι μαθητές στα μαθησιακά καθήκοντα, τα εγγενή κίνητρα, 

αλλά και η βούληση καθοδηγούν το επίπεδο προσπάθειας και επιμονής που επενδύουν οι 

μαθητές για την ολοκλήρωση του έργου και την εφαρμογή άλλων στρατηγικών (Bandura, 

1991). Ως εκ τούτου, οι μαθητές χρειάζονται πολλές ευκαιρίες να εξασκηθούν στη 

ρύθμιση στόχων και στη χρήση στρατηγικών αυτο-αξιολόγησης σε ποικίλα πλαίσια, στην 

παρακολούθηση της προόδου τους και στην κατανοήση του πώς, πότε και γιατί πρέπει να 

αυτορρυθμίζουν τη μάθησή τους (Slavin, 2006). Όμως, η βέλτιστη διδασκαλία της 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης απαιτεί την εξέταση των ατομικών διαφορών των μαθητών 

αναφορικά με τη αυτορρυθμιστική τους ικανότητα, διότι οι μαθητές που έχουν ήδη την 

ικανότητα να χρησιμοποιούν γνωστικές στρατηγικές μπορεί να έχουν ανεπιθύμητες 
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αντιδράσεις στις ρητές οδηγίες του εκπαιδευτικού σε αυτούς τους τύπους σκαλωσιάς 

ανάπτυξης της αυτορρύθμισης  (Moos & Ringdal, 2012).   
   

- Ερωτηματολόγιο/ρουμπρίκα αυτο-αξιολόγησης 
 

Αυτή η μορφή αξιολόγησης επιτρέπει στον μαθητή να επικεντρωθεί στη διαδικασία της 

μάθησης (Tomlinson & Moon, 2013) και συνδέεται με διδακτικές προσεγγίσεις που 

προωθούν την ενεργό συμμετοχή και την πρωτοβουλία των μαθητών (Torres, 1991) και 

που μοιράζουν την ευθύνη της μάθησης και της αξιολόγησής της ανάμεσα στον 

εκπαιδευτικό και τους μαθητές (Spiller, 2012), όπως το διδακτικό μοντέλο του 

διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού. Έτσι, τα καθοριστικά χαρακτηριστικά αυτού του τύπου 

σκαλωσιάς είναι η ανεξάρτητη και αυτόνομη εκτέλεση της εργασίας και η τελική αυτο-

αξιολόγηση από τους μαθητές, που καθοδηγείται από συγκεκριμένα και ξεκάθαρα 

κριτήρια δοσμένα από τον εκπαιδευτικό και συζήτηση σχετικά με τη πρακτική εφαρμογή 

της αυτο-αξιολόγησης στο μελλοντικό σχεδιασμό και τη διδασκαλία (Dochy & McDowel, 

1997). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού περιορίζεται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής φάσης 

της προετοιμασίας – θα καθορίσει το θέμα, τα κριτήρια και τα μέσα/υλικά – και κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, όπου επικοινωνεί με τους μαθητές, εστιάζοντας την 

αλληλεπίδραση γύρω απ’ τα κριτήρια (Mosston & Ashworth, 2008).  

 Όσον αφορά τη χρήση του ερωτηματολογίου/ ρουμπρίκας, αποτελείται από 

σύντομες, δομημένες ερωτήσεις, που ζητούν από τους μαθητές να αναστοχαστούν και να 

επιβεβαιώσουν ότι πληρούν ένα συγκεκριμένο κριτήριο (Race, Brown & Smith, 2005) 

ή/και τον βαθμό-το επίπεδο ποιότητας, στο οποίο το πληρούν, σημειώνοντας το αντίστοιχο 

πλαισίο (Hamm & Adams, 2009). Στην συνέχεια ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει και τη 

δική του κρίση και ακολουθεί συζήτηση αναφορικά με τα κριτήρια, τις προσδοκίες και τα 

πρότυπα απόδοσης, κυρίως αν υπάρχει μεγάλη απόκλιση. Το εργαλείο αυτό μπορεί να 

περιλαμβάνει επίσης χώρο για ανατροφοδοτικά σχόλια, καθορισμό μαθησιακών στόχων 

και μελλοντικά βήματα δράσης (McTighe & O’Connor, 2005). 

 Όμως, η παρακολούθηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι μια περίπλοκη 

μεταγνωστική δραστηριότητα, που συνεπάγεται κατευθυνόμενη προσοχή και εξελιγμένη 

συλλογιστική (Zimmerman, 1990), ενώ η ενεργοποίηση των διαδικασιών αυτο-

αξιολόγησης απαιτεί συγκριτικούς παράγοντες – ένα πρότυπο/κριτήριο και γνώση του 

επιπέδου της δικής του απόδοσης (Wood & Bandura, 1989). ‘Ετσι, τα μικρά παιδιά, όχι 

μόνο πρέπει να διδαχθούν πώς να παρακολουθούν τα αποτελέσματα των ανακαλούμενων 

προσπαθειών τους, αλλά χρειάζονται ακόμα σαφείς στόχους και κριτήρια αξιολόγησης, 

ώστε να κατανοούν πλήρως τι, πώς και γιατί αξιολογούν (Rayment, 2006), επίδειξη, 

εξάσκηση και ανατροφοδότηση, που μπορεί να επιβεβαιώνει, να προσθέτει ή να έρχεται 
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σε σύγκρουση με τις ερμηνείες του μαθητή για το έργο και την πορεία της μάθησής του, 

προκειμένου να μάθουν πώς να ολοκληρώνουν τον αυτοέλεγχο, αλλά και πώς να 

αποδίδουν τα ανακαλούμενα αποτελέσματα στη χρήση στρατηγικής και να χρησιμοποιούν 

αυτές τις πληροφορίες για να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις (Schunk, 2003∙ Butler & 

Winne, 1995∙  Ghatala, Levin, Pressley & Goodwin, 1986).  

 Σχετικά εύκολα στη διαχείριση και τη βαθμολόγηση, τα ερωτηματολόγια/ 

ρουμπρίκες αυτο-αξιολόγησης αποτελούν αποτελεσματικό εργαλείο μέτρησης της αυτο-

αντίληψης των μαθητών για το πώς ρυθμίζουν τη μάθησή τους και ποια τα αποτελέσματα 

που πέτυχαν (Moos & Ringdal, 2012), αλλά και εργαλείο εσωτερικής ανατροφοδότησης 

για τους μαθητές (Mosston & Ashworth, 2008), αφού τους παρέχει συστηματικά δεδομένα 

σχετικά με την επίδοσή τους και τις στρατηγικές που χρησιμοποίησαν (Academic 

Development Institute, 2015). Αυτές οι πληροφορίες παρέχουν τη δυνατότητα 

επανεξέτασης και επανακατεύθυνσης της προσοχής τους (Butler & Winne, 1995), 

δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να σκέφτονται και να αναλύουν τις εμπειρίες τους 

και τις διαδικασίες σκέψης που ακολούθησαν (Stajkovic & Luthans, 1998).  

 Ειδικότερα, με βάση την αυτο-αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του, ο μαθητής 

μπορεί να αποφασίσει να συνεχίσει να κυνηγά την κατάκτηση του στόχου του, να τον 

τροποποιήσει ή να θέσει νέους στόχους (Schunk, 2003), μπορεί να επανεξετάσει τις 

τακτικές και τις στρατηγικές που χρησιμοποίησε και να επιλέξει πιο παραγωγικές 

προσεγγίσεις, να υιοθετήσει διαθέσιμες δεξιότητες, και μερικές φορές ακόμη και να 

δημιουργήσει νέες διαδικασίες (Butler & Winne, 1995).  

 Έτσι, η παρακολούθηση των διαδικασιών που ακολούθησαν (αναστοχασμός) και η 

ενημέρωση για τα προϊόντα που παρήγαγαν (αξιολόγηση) καλλιεργούν συναισθήματα 

κυριότητας και προσωπικής ευθύνης για τη μάθηση (Paris & Paris, 2001∙ Hattum-Janssen 

& Lourenço, 2008), επηρεάζοντας θετικά τα προσωπικά κίνητρα και τη στάση του μαθητή 

απέναντι στη μάθηση (Patinanoglou, Mantis, Digelidis, Tsigilis & Papapetrou, 2008), 

αφού προωθείται ένα ενεργό ενδιαφέρον για τη μάθηση και η επιθυμία συμμετοχής στη 

μαθησιακή διαδικασία,  με τον κίνδυνο τραυματισμού της αυτοεκτίμησης να εξαλείφεται 

(Rayment, 2006).  

 Οι μαθητές, μάλιστα, μέσα από τη συζήτηση με τον εκπαιδευτικό τόσο για τον 

καθορισμό των κριτηρίων όσο και για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους, 

αποκτούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και ομαδικό πνεύμα, παύουν να ανησυχούν για τους 

βαθμούς (Torres, 1991) και εστιάζουν εξ ολοκλήρου στην κατανόηση του ποια είναι τα 

ποιοτικά αποτελέσματα σε μια συγκεκριμένη περιοχή (Spiller, 2012), ενώ αρχίζουν να 

αποκτούν και εμπιστοσύνη στη δική τους ανατροφοδότηση (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011).  
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- Ετερο-αξιολόγηση μεταξύ των μαθητών  

Αυτός ο τύπος σκαλωσιάς υποστηρίζεται από περιβάλλοντα «γνωστικής μαθητείας» 

(Falchikov, 2007), όπως αυτό που επιβάλλει το διδακτικό μοντέλο του διαλεκτικού 

κονστρουκτιβισμού και αφορά στην αξιολόγηση της ποιότητας του υπό εξέταση έργου του 

εκάστοτε μαθητή, από τα υπόλοιπα μέλη της τάξης (Bound, Cohen & Sampson, 1999), 

μειώνοντας, έτσι, την εξουσία του εκπαιδευτικού στη διαδικασία της αξιολόγησης (Spiller, 

2012). Όπως και η αυτο-αξιολόγηση, έτσι και η ετερο-αξιολόγηση, αποτελούν διαδικασίες 

προσανατολισμένες στη μελλοντική μάθηση, αφού ενθαρρύνουν τους μαθητές να 

βελτιώσουν τόσο τα βραχυπρόθεσμα όσο και τα μακροπρόθεσμα μαθησιακά τους 

αποτελέσματα, απαιτώντας την πραγματοποίηση περίπλοκων κρίσεων τόσο για τη δική 

τους μάθηση όσο και για των συμμαθητών τους (Thomas, Martin & Pleasants, 2011).  

 Επειδή, όμως, οι μαθητές διαφέρουν όσον αφορά την ικανότητά τους να 

αξιολογήσουν τη δουλειά των συμμαθητών τους (Falchikov, 2005) και δυσκολεύονται να 

καθορίσουν αξιολογικά κριτήρια, είναι απαραίτητο να δίνεται στους μαθητές ένα βασικό 

σχεδιάγραμμα με τα κριτήρια (κάρτα κριτηρίων), που θα τους βοηθήσουν τόσο να 

αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν την εργασία των συμμαθητών τους όσο και να 

κατανοήσουν όλα αυτά που θα πρέπει να περιλαμβάνουν και να προσέχουν σε μια εργασία 

τους (Bloxman & West, 2004). Αυτά τα κριτήρια, όμως, δεν χρειάζεται να επιβάλλονται 

από τον εκπαιδευτικό, αλλά μπορούν να έχουν συμφωνηθεί από τον εκπαιδευτικό και τους 

μαθητές, μετά από συζήτηση στην τάξη (Hattum-Janssen & Lourenço, 2008∙ Spiller, 

2012), διαδικασία που δημιουργεί στους μαθητές το αίσθημα κυριότητας και τους βοηθά 

να εφαρμόζουν τα κριτήρια πολύ πιο αντικειμενικά από ό,τι εάν εφάρμοζαν κριτήρια 

καθορισμένα από τον εκπαιδευτικό (Race, κ.ά. 2005). Η ανατροφοδότηση δίνεται με τη 

μορφή γραπτών ή προφορικών σχολίων, προκλήσεων και διαφωνιών, που δημιουργούνται 

από τους συμμαθητές, προάγοντας με αυτό τον τρόπο τον προβληματισμό και τη κριτική 

διερεύνηση του θέματος, μέσα στα πλαίσια της ομάδας, ενώ παράλληλα βοηθά κάθε 

μαθητή να παγιώσει τη στάση του απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα (Hargreaves, 2007).  

 Όμως, πριν την πρώτη τουλάχιστον εφαρμογή της ετερο-αξιολόγησης μεταξύ των 

μαθητών, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να καθορίσει βασικούς κανόνες (Rayment, 2006) και 

να στηρίξει και να καθοδηγήσει τους μαθητές, με παραδείγματα και ευκαιρίες εξάσκησης 

για το πώς να χρησιμοποιούν τα εργαλεία και τις στρατηγικές αξιολόγησης (Falchikov, 

2007), προκειμένου να βελτιωθεί η αξιοπιστία και η ακρίβεια των αξιολογήσεων και να 

διασφαλιστεί ότι η ανατροφοδότηση μεταξύ των μαθητών θα εστιάζει στα σημεία που 

έχουν προκαθοριστεί, με σχετικό, εποικοδομητικό και δίκαιο τρόπο (Rayment, 2006∙ 

Thomas, κ.ά., 2011), κάνοντας την εμπειρία αυτή ωφέλιμη και θετική για όλους τους 
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μαθητές. Ο εκπαιδευτικός έχει, λοιπόν, την ευθύνη της αξιολόγησης της ποιότητας των 

ανατροφοδοτικών σχολίων, αποφασίζοντας αν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση για τις 

παρατηρήσεις και τις συστάσεις που διατυπώνονται από τους μαθητές (Tighe-Mooney, 

Bracken & Dignam, 2016). 

 Οι μαθητές βρίσκουν νόημα σε αυτές τις αναθέσεις έργων, εξαιτίας τόσο της 

δυνατότητας που τους παρέχεται να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις, 

απαλλάσσοντάς τους από την ανία και αυξάνοντας τη συγκέντρωση της προσοχής τους και 

τα κίνητρά τους (Bridley & Scoffield, 1998), όσο και της αυθεντικότητας της διαδικασίας 

και της μεγαλύτερης ταύτισής της με το περιβάλλον μάθησης (Dochy, 2001α), αφού 

επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή του μαθητή και ενθαρρύνει την ομαδική εργασία και την 

επικοινωνία μεταξύ των μαθητών (Rayment, 2006).  

 Μέσω αυτού του τύπου σκαλωσιάς, οι ίδιοι οι μαθητές αναλαμβάνουν την ευθύνη 

να γνωρίζουν τι πρέπει να γνωρίζουν, αλλά και να διασφαλίζουν ότι οι άλλοι γνωρίζουν 

ό,τι είναι απαραίτητο (Hargreaves, 2007), βοηθώντας τους, έτσι, να εντοπίσουν τα κενά 

στην μάθηση και την κατανόησή τους και να αποκτήσουν μια πιο βαθιά κατανόηση της 

μαθησιακής διαδικασίας (Spiller, 2012) και των κριτηρίων που επιδιώκουν (Rayment, 

2006). Επιπλέον, οι μαθητές αφιερώνοντας χρόνο στη διόρθωση των εργασιών και τη 

σύγκριση των προσπαθειών τους, μαθαίνουν μέσα από τις επιτυχίες και τις αδυναμίες των 

άλλων (Race, κ.ά., 2005) αλλά, και πέρα από την ενίσχυση της γνώσης, καταφέρνουν να 

αναπτύξουν ενδοπροσωπικές δεξιότητες, όπως ηγετικές ικανότητες και δεξιότητες 

συνεργασίας (Suskie & Banta, 2009), επικοινωνίας, αυτο-αξιολόγησης, παρατήρησης και 

αυτοκριτικής (Dochy, 2001β), αναπτύσσοντας ακόμα περισσότερο τη συνεργατική 

ατμόσφαιρα της τάξης και θέτοντας τις βάσεις για πιθανή συνεργασία των μαθητών και 

έξω από αυτή (Tighe-Mooney, Bracken & Dignam, 2016).  

 Παράλληλα, μέσα από τη διαφορετική οπτική και προσέγγιση που προσφέρουν, 

προκύπτει μια πιο αξιόπιστη βαθμολογία (Bridley & Scoffield, 1998). Μέσα από αυτή τη 

διαδικασία, οι μαθητές αρχίζουν να κατανοούν τη διαδικασία της αξιολόγησης και ότι 

μπορούν να αποτελέσουν μέρος της. Αρχίζουν, δηλαδή, να κατανοούν ότι η αξιολόγηση 

θα πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια που καθορίζονται από όλους τους ενδιαφερόμενους 

και που οδηγούν στην αξιολόγηση της ποιότητας της επίδοσης (Hattum-Janssen & 

Lourenço, 2008). 
 

- Αξιολόγηση ομαδικών επιτευγμάτων 

Αν η αξιολόγηση δίνει στους μαθητές το μήνυμα ότι αποτιμάται μόνο το ατομικό επίτευγμα 

και ότι η συνεργατική προσπάθεια είναι παρόμοια με την εξαπάτηση, τότε απομακρύνεται η 

πιθανότητα επιτυχημένης εφαρμογής της συνεργατικής και αμοιβαίας μάθησης  (Boud, 
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Cohen & Sampson, 1999, σ. 413), την οποία ενθαρρύνει και επιδιώκει το διδακτικό 

μοντέλο του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού.   

 Ως εκ τούτου, όταν εφαρμόζονται πρακτικές αμοιβαίας και συνεργατικής μάθησης 

με στόχο την παραγωγή ομαδικών μαθησιακών αποτελεσμάτων, τότε θα πρέπει να 

εφαρμόζονται και σχετικές πρακτικές αξιολόγησης που συμβαδίζουν με τη στοχοθεσία και 

τη διδακτική προσέγγιση που ακολουθήθηκε.  

 Έτσι, οι μαθητές αξιολογούνται με βάση την ομαδική επίδοση σε ένα έργο. 

Υπάρχουν πολλές παραλλαγές στους τρόπους που ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιολογήσει 

τα ομαδικά επιτεύγματα: όλα τα μέλη μιας ομάδας λαμβάνουν την ίδια αξιολόγηση, ή 

κάποια χαρακτηριστικά αξιολογούνται ατομικά και άλλα ομαδικά, ενώ η ομαδική 

αξιολόγηση μπορεί να προκύψει κι από το άθροισμα της αξιολόγησης των μεμονωμένων 

μελών (Boud, κ.ά., 1999∙ Slavin, 2010). Επειδή, όμως, κανένας από τους παραπάνω 

τρόπους δεν είναι ιδανικότερος των άλλων, προκειμένου να αξιολογηθεί η ομαδική 

μάθηση, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιλέγει κάθε φορά την καταλληλότερη προσέγγιση 

ανάλογα το έργο και τους στόχους (Race, κ.ά., 2005).  

 Για την αξιολόγηση των ομαδικών επιτευγμάτων, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψιν του τόσο το επίπεδο και την ποιότητα της επικοινωνίας (σημάδια 

ηγεσίας, απροθυμίας, ανταλλαγής απόψεων, αλληλεπίδρασης και υποστήριξης) μεταξύ 

των μελών της ομάδας όσο και το επίπεδο κατανόησης για το μαθησιακό έργο και τον 

τρόπο με τον οποίο έχει ερμηνευτεί και παρουσιαστεί από τους μαθητές (ενδιαφέροντα 

στοιχεία, χρήση σωστού λεξιλογίου και ορολογίας, φαντασία και πρωτοτυπία) (Rayment, 

2006).  

 Ωστόσο, το πιο δύσκολο σημείο πολλές φορές είναι να καθοριστούν τα επίπεδα 

συμβολής κάθε μέλους της ομάδας τόσο στο προϊόν όσο και στη διαδικασία, γι’ αυτό 

προτείνεται να δίνει ο εκπαιδευτικός έναν ενιαίο βαθμό για το προϊόν που παρήγαγε η 

ομάδα και στη συνέχεια είτε ο εκπαιδευτικός είτε κάθε μέλος της ομάδας να αξιολογεί 

μεμονωμένα τα υπόλοιπα μέλη για τη συνεισφορά τους, διαδικασία που δημιουργεί 

αίσθημα δικαιοσύνης και προωθεί την εκτίμηση τόσο της μαθησιακής διαδικασίας όσο και 

του αποτελέσματος (Race, κ.ά., 2005).  

 Η παροχή ομαδικών στόχων βασισμένων στην ατομική μάθηση/ευθύνη όλων των 

μελών της ομάδας επικεντρώνουν την ενέργεια των μαθητών πάνω σε μια συμφωνημένη 

και κοινή μαθησιακή δραστηριότητα (Jacobsen, κ.ά., 2011), επηρεάζοντας άμεσα τις 

γνωστικές διαδικασίες που ενισχύουν τη μάθηση, τη συνοχή της ομάδας και την καλλιέργεια 

της μαθητικής ευθύνης στη μαθησιακή διαδικασία, διότι προτρέπουν τους μαθητές να 

συμμετάσχουν σε ομαδικές δραστηριότητες μοντελοποίησης, γνωστικής επεξεργασίας και 
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πρακτικής εξάσκησης, να νιώθουν υπεύθυνοι για την επιτυχία κάθε μέλους, αλλά και να 

επιλύουν σημαντικά προβλήματα οργάνωσης της τάξης ανεξάρτητα απ’ τον εκπαιδευτικό 

(Slavin, 2010, σ. 181-182), μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αποφυγή του έργου και τη 

χαλάρωση των μαθητών (Blum-Kulka & Dvir-Gvirsman, 2010).  
 

 

 

 

- Δημιουργία ατομικού χαρτοφυλάκιου (portfolio) 

Πολύ συχνά στη σύγχρονη βιβλιογραφία προτείνεται ως αξιόπιστο μέσο για μια 

ολοκληρωμένη αξιολόγηση, όπως αυτή που υποστηρίζεται από τον διαλεκτικό 

κονστρουκτιβισμό, το λεγόμενο χαρτοφυλάκιο (portfolio), το οποίο αποτελεί μια σκόπιμη 

συλλογή των εργασιών του μαθητή, οι οποίες παρουσιάζουν τις προσπάθειες, την πρόοδο 

και τα επιτεύγματά του, σε μια ή περισσότερες γνωστικές περιοχές (Paulson, Paulson & 

Meyer, 1991∙ Arter & Spandel, 1992), περιλαμβάνοντας πέρα από τις εργασίες του 

μαθητή, σχόλια και παρατηρήσεις του εκπαιδευτικού, αναστοχαστικά ερωτηματολόγια 

που έχει συμπληρώσει ο μαθητής πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση (Σπαντιδάκης, 

2008) σχετικά π.χ. με το πότε κρίνει ο ίδιος ότι μαθαίνει πιο καλά, αλλά και λεπτομέρειες 

από συζητήσεις, απαντήσεις του μαθητή σε ερωτήσεις, κατανομές προόδου της τάξης, 

αποτελέσματα από προ-τεστ κ.τ.λ (Froese, 1987). Ακόμα, οι φάκελοι αυτοί μπορούν να 

πάρουν και μια αυτοβιογραφική λειτουργία, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να καταχωρούν 

π.χ. αντικείμενα από το σπίτι τους, τα οποία τους περιγράφουν ως προσωπικότητες 

(Wansart, 2003). Αυτά τα στοιχεία συλλέγονται μαζί και ενδεχομένως παρουσιάζονται σε 

άλλο άτομο για επανεξέταση, με συγκεκριμένο σκοπό (Challis, 1999).  

 Προκειμένου, όμως, να οργανωθεί σωστά και να σχεδιαστεί προσεκτικά ένα 

χαρτοφυλάκιο, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψιν τα παρακάτω: 

 Πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέγονται τα 

υλικά και οι εργασίες, αλλά και τα κριτήρια αξιολόγησης αυτών, ενώ σημαντική και 

απαραίτητη είναι η συμβολή και των μαθητών τόσο στο καθορισμό των κριτηρίων 

όσο και στη συνεχή και συστηματική αξιολόγηση του υλικού (Sitlington, 2008). 

 Οι εργασίες που ανατίθενται στον μαθητή και οι οποίες καταχωρούνται πρέπει να 

ταιριάζουν με τον καθορισμένο στόχο (Arter & Spandel, 1992). 

 Ο μαθητής πρέπει να συμμετέχει στην επιλογή των εργασιών που θα καταχωρηθούν, 

αλλά να καταχωρεί και αποδεικτικά στοιχεία του αναστοχασμού του σχετικά με τους 

λόγους που  έχει συμπεριληφθεί κάθε στοιχείο, ενθαρρύνοντάς τον να αναλάβει την 

ευθύνη της μάθησής του (Paulson, κ.ά., 1991∙ Falchikov, 2005).  

 Θα πρέπει να συνοδεύονται από έναν κατάλογο των στόχων και τη συμπλήρωση 

σχετικής ρουμπρίκας, τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τον μαθητή (Paris & 
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Ayres, 1994), με τους δείκτες/κριτήρια που έχουν καθοριστεί για την αξιολόγηση και 

σε συνδυασμό με άλλες μορφές αξιολόγησης, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία 

και η εγκυρότητά του (Slavin, 2006). 

 Όλα όσα περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο 

δομημένα, ώστε να παρέχουν μια ξεκάθαρη και ολιστική εικόνα των γνωστικών 

αλλαγών και των αλλαγών στην επίδοση του μαθητή (Cizek, 1997). 

 Όταν έχει ολοκληρωθεί κάθε τμήμα του εργαλείου αξιολόγησης, μεταφέρεται στη 

συνάντηση μαθητή-εκπαιδευτικού για να χρησιμεύσει ως οδηγός για τη συζήτηση 

και τον καθορισμό των επόμενων βημάτων και στόχων που πρέπει να ακολουθήσει ο 

μαθητής, προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα της δουλειάς του (Dick, Carey & 

Carey, 2015). 

 Κάποια από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της αξιολόγησης μέσω 

χαρτοφυλακίου είναι η εξασφάλιση μιας πιο δίκαιης κρίσης της επίδοσης του μαθητή, 

από άλλες μορφές αξιολόγησης (Black, Helton & Sommers, 1994), αφού μπορεί να 

περιέχει στοιχεία που αντικατοπτρίζουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων, 

χαρακτηριστικών, στάσεων και αξιών (Race, κ.ά., 2005), ενώ οργανώνει και παρέχει 

αυθεντικές πληροφορίες, μετρώντας τα επιτεύγματα του μαθητή μέσα στην πάροδο 

του χρόνου (Hamm & Adams, 2009). Επιπλέον, επιτρέπει τη χρήση μιας σειράς 

μαθησιακών στυλ σύμφωνα με τις προτιμήσεις του μαθητή, αφού στηρίζεται τόσο σε 

εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς στόχους μάθησης και φιλοξενεί αποδεικτικά 

στοιχεία μάθησης από μια σειρά διαφορετικών περιπτώσεων (Challis, 1999). 

 Ταυτόχρονα παρέχει στον μαθητή τα απαιτούμενα κίνητρα για μάθηση, αφού, 

μέσα από τον αναστοχασμό, του δίνεται η ευκαιρία να αναλάβει την ευθύνη της 

μάθησής του (Paulson, κ.ά, 1991) προωθώντας με αυτό τον τρόπο την αυτοεκτίμηση, 

την αυτορρύθμιση και τον αυτοέλεγχό του (Rayment, 2006). Ακόμα, η προσωπική 

επιλογή των εργασιών που θα συνθέσουν τον φάκελο του μαθητή, τον βοηθά στο να 

μάθει να εκτιμά το έργο του, αφού αναγκάζεται να το εξετάσει κάτω από νέες 

προοπτικές (Paris & Ayres, 1994). 
 

 

 

 

 

 

ε. Θεωρητική στήριξη των μεταβλητών της έρευνας  
 

Επισκοπώντας το μοντέλο διδασκαλίας του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού, οι 

μεταβλητές που αφορούν το διδακτικό έργο, τις πρακτικές διδασκαλίας, τους τύπους 

σκαλωσιάς και τη μάθηση των μαθητών εκφράζονται ως εξής:  
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Πίνακας 2.4. Θεωρητική στήριξη των μεταβλητών της έρευνας για το μοντέλο διδασκαλίας του 

διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού  
 

Μοντέλο διδασκαλίας του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού 
 

Μεταβλητές έρευνας Εκφράσεις 
 

α. Διδακτικό έργο:  
 

 

   

  • διαστάσεις  
 

 

     - επικοινωνιακή • επικοινωνία μεικτή: δασκαλοκεντρική/ 

μαθητοκεντρική 

     - λειτουργική  
 

 

• εργασία εγκαθιδρυμένη, γνωστικής μαθητείας, 

αυτοσχεδιασμού 

  • διαδικασία 
 

 

  - προδιδακτική • Τι θα διδάξω (στρατηγικές μάθησης), με ποια 

μέσα (με τη χρήση των ανώτερων επιτελικών 

λειτουργιών σκέψης), πώς θα διδάξω (γνωστική 

μαθητεία), πώς θα αναστοχαστώ (αναφορά στο 

ενέργημα: τι έκανα, πώς, γιατί, κάθε πότε θα το 

κάνω) 

 
 

  - κυρίως διδακτική • μαθησιακό συμβόλαιο, προτυποποίηση, 

φθίνουσα καθοδήγηση, αμοιβαία εργασία, 

επιλογή επιπέδου δυσκολίας, αυτοέλεγχος  
 

  - μεταδιδακτική  • προγνωστική λειτουργία αξιολογησης (Αυτό 

που έμαθα πού θα μου χρησιμεύσει) 

  • δεξιότητες εκπαιδευτικού 
 

 

  - να γνωρίζει μαθητές • πώς μαθαίνουν (εργασία στη ζώνη επικείμενης 

ανάπτυξης με τη γνωστική μαθητεία) και πώς 

παρακινούνται (εκμάθηση εργαλείων μάθησης) 
 

  - να χειρίζεται διδακτέα ύλη • δημιουργία αυθεντικών περιβαλλόντων 

μάθησης, τύπου εγκαθιδρυμένης μάθησης και 

γνωστικής μαθητείας 
 

  - να μεθοδεύει διδασκαλία • εκμάθηση προτύπων αναγνώστη, γραφέα, 

επεξεργαστή κειμένου, λύτη προβλήματος, 

χαρτογραφητή εννοιών 
 

  - να αξιολογεί διδασκαλία  • εργασία με αυτοέλεγχο, ανταπόκριση στον 

ρόλο 
  

  - να αντιμετωπίζει υποεπίδοση  • εκλαμβάνει τα λάθη των μαθητών ως προϊόντα 

ελλιπούς γνώσης στη συγκρότηση στρατηγικών 

μάθησης και διορθώνει αυτά με την εξήγηση 

παραδειγμάτων και μη παραδειγμάτων 
 

 - να διαχειρίζεται σχολική τάξη  •  χρήση μαθησιακού συμβολαίου 
 

 

β. Πρακτικές διδασκαλίας:   

 

  - διδακτικοί στόχοι 

 

• ενεργοποίηση επιτελικών λειτουργιών 

μάθησης: προσοχής, αντίληψης, μνήμης, 

μεταγνώσης, αυτορρύθμισης 
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  - περιεχόμενο  • σχολική γνώση, ως προϊόν διάδρασης της 

εμπειρικο-βιωματικής γνώσης με την 

επιστημονική γνώση, δημιουργία θεμάτων 

πυρήνων και εγκάρσιων θεμάτων 

  - μεθόδευση  
 

 

                                    • πρακτικές 

 

 
 

 

                  • τύποι σκαλωσιάς  

 

 

• σχεδίων εργασίας,  • γνωστικής μαθητείας 

(αμοιβαιότητας – επιλογής επιπέδου δυσκολίας 

– αυτοελέγχου) 
 

          - μαθησιακό συμβόλαιο  

          - προτυποποίηση ενεργήματος  

           - λεκτική αυτοκαθοδήγηση – φωναχτός 

και     

            σιωπηρός λόγος  

          - φροντιστηριακή βοήθεια από μαθητές 

          - δημόσια συζήτηση/ ανταλλαγή   

             επιχειρημάτων 

          - ομαδική εργασία για την επίλυση 

ασαφώς  

            δομημένων προβλημάτων  

          - συνεργατική συναρμολόγηση της 

μάθησης 

          - κάρτα κριτηρίων  

          - οδηγός αυτορρυθμιζόμενης μάθησης 

          - ερωτήματα αυτορρυθμιζόμενης μάθησης 

          - ερωτηματολόγιο/ρουμπρίκα  

            αυτοαξιολόγησης  

          - ετεροαξιολόγηση μεταξύ μαθητών 

          - αξιολόγηση ομαδικών επιτευγμάτων  

          - δημιουργία ατομικού χαρτοφυλάκιου        

  - αξιολόγηση  • προγνωστική λειτουργία αξιολόγησης (αυτό 

που μάθαμε πού θα μας χρησιμεύσει) και 

μεταγνωστική λειτουργία αξιολόγησης 

(αναφορά στα ερωτήματα αυτορρυθμιζόμενης 

μάθησης: τι ήθελα να κάνω (προσανατολισμός), 

πώς το έκανα (σχεδιασμός), το εφάρμοσα 

(παρακολούθηση), τυχόν απόκλίση (έλεγχος), 

πώς τα πήγα (αξιολόγηση), τι έκανα 

(αναστοχασμός).  

γ. Μάθηση:  
 

 

• ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα   

    - κοινωνική ανάπτυξη • η δρασιακή φύση των μαθητών εκλαμβάνεται 

ως αλληλοεπιδρασιακή (μαθησιακό συμβόλαιο, 

εκμάθηση προτύπων) 
 

    - συναισθηματική ανάπτυξη • φθίνουσα καθοδήγηση, από το διαψυχολογικό 

επίπεδο (δουλειά με τους άλλους) προς το 

ενδοψυχολογικό (δουλειά με τον εαυτό) 
 

    - γνωστική ανάπτυξη  • εκμάθηση στρατηγικών μάθησης, 

ενεργοποίηση ανώτερων επιτελικών λειτουργιών 

σκέψης   
 

• ποιότητα τελικού αποτελέσματος  • εργασία με αυτοέλεγχο 
 
 

• ικανοποίηση αναγκών των μαθητών «να 

μαθαίνουν» 
 

• συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, εκμάθηση 

«εργαλείων μάθησης», αναταράξιμων σε όλα τα 

μαθήματα. 
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Κεφάλαιο 3ο  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Η μεθοδολογία έρευνας περιλαμβάνει: τη μέθοδο έρευνας, τους συμμετέχοντες/δείγμα, το 

ερευνητικό σχέδιο, τα ερευνητικά εργαλεία και τη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας 

δεδομένων. Στη μέθοδο έρευνας αναλύονται οι βασικές θέσεις της για την οντολογία, την 

επιστημολογία και τη μεθοδολογία της έρενας. Στην περιγραφή του δείγματος αναλύονται 

τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (π.χ. χρόνια προϋπηρεσίας, το φύλο και οι 

σπουδές των εκπαιδευτικών). Στο ερευνητικό σχέδιο αναδεικνύεται η αλληλεπίδραση των 

μεταβλητών. Στα ερευνητικά εργαλεία δηλώνονται τα μέσα με τα οποία θα γίνει η έρευνα 

και προσδιορίζεται ο σκοπός, η δόμησή τους και η εγκυρότητα κατασκευής με αναφορά 

στη θεωρητική βάση του ερευνητικού προβλήματος και ελέγχεται η αξιοπιστία τους με τη 

χρήση στατιστικών μεθόδων. Στη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων 

αναλύονται οι τρόποι και τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται, οι συνθήκες κτλ. 
 

3.1. Επιλογή μεθόδου της έρευνας  

Επιδιώκουμε να διερευνήσουμε πρώτα τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το διδακτικό 

έργο, με σκοπό να αναδείξουμε τις βέλτιστες πρακτικές για τον χειρισμό του, σύμφωνα με 

την πρώτη υπόθεση της έρευνας. Εστιάζουμε, στη συνέχεια, στη μεθόδευση της 

διδασκαλίας και διερευνούμε ποια εγχειρήματα διδακτικής δράσης και τύποι σκαλωσιάς 

αναδεικνύονται ως βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας, με βάση τις κατευθύνσεις ελέγχου 

ποιότητας. 

 Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών είναι ένα «κοινωνικογνωστικό οικοδόμημα, 

κοινό στα μέλη ενός ομοιογενούς πληθυσμού», όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, το οποίο 

περιέχει «έναν σκληρό πυρήνα» με σκέψεις, ο οποίος δύσκολα μεταβάλλεται και μια 

«προστατευτική ζώνη» με πρακτικές, η οποία είναι πιο ευέλικτη (Κατερέλος, 2002· 

Σαλβαράς, 2013α). Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών λειτουργούν ως ερμηνευτικό 

σύστημα της συμπεριφοράς τους, διαμορφώνοντας κοινό πλαίσιο σκέψεων, ως σύστημα 

κατασκευής μιας διδακτικής ταυτότητας, το οποίο επιτρέπει συγκρίσεις και ως σύστημα 

προκωδικοποίησης της συμπεριφοράς, «μας λένε τι θα κάνουν, πριν το κάνουν» (Abric, 

1996· Flament, 2003· Παπαστάμου, 2001· Σαλβαράς, 2013α). 

 Τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών τις διερευνούμε από την «πλευρά της 

αντικειμενικής ματιάς», μετρούμε με σκοπό να εξηγήσουμε, να γενικεύσουμε και να 

προβλέψουμε. Επομένως, επιλέγουμε την αναλυτική ή εμπειρική μέθοδο έρευνας, η οποία 

ακολουθεί θέσεις του μεταθετικιστικού παραδείγματος έρευνας. Το μεταθετικιστικό 

παράδειγμα έρευνας δέχεται ότι η πραγματικότητα είναι μια και αντικειμενική (οντολογία) 

και σκοπός του ερευνητή είναι να την ανακαλύψει, να εξηγήσει, να γενικεύσει και να 
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προβλέψει, μένοντας αμερόληπτος (επιστημολογία), με τη χρήση της αναλυτικής ή 

εμπειρικής μεθόδου έρευνας, η οποία στηρίζεται στον κριτικό ορθολογισμό και ακολουθεί 

την υποθετικό-παραγωγική διαδικασία στην έρευνα, που σημαίνει ότι με βάση τη θεωρία 

διατυπώνουμε ερωτήματα και υποθέσεις και με την έρευνα προσπαθούμε να 

επαληθεύσουμε, διαψεύσουμε και τροποποιήσουμε (μεθοδολογία) (Popper, 1996· Erickan 

& Roth, 2006∙ Cohen, Manion & Morrison, 2008∙ Mertens, 2009· Σαλβαράς, 2013γ· 

Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016· Robson & MacCartan, 2016). 

 Η αναλυτική ή εμπειρική μέθοδος έρευνας, στο πλαίσιο του μεταθετικιστικού 

παραδείγματος έρευνας, δίνει βάρος όχι μόνο στο εισιόν και το εξιόν, αλλά και στη 

διαμεσολάβηση των ενδιάμεσων μεταβλητών, που διαμορφώνουν τις μεθοδολογικές 

συνθήκες της μαθησιακής συμπεριφοράς και γι’ αυτό χρησιμοποιεί στην έρευνα το 

τριπολικο-γνωσιακό σχήμα: εισιόν (π.χ. πρακτική διδασκαλίας) – μαθησιακή συμπεριφορά 

(π.χ. συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων) – εξιόν (π.χ. επίδοση μαθητών). Το τριπολικό-

γνωσιακό σχήμα κινείται εγκάρσια μεταξύ των δύο παραδειγμάτων έρευνας, του 

μεταθετικιστικού και του κονστρουκτιβιστικού και των μεθόδων έρευνας, με τις οποίες 

εκφράζονται, της αναλυτικής ή εμπειρικής και της ερμηνευτικής. 

Η αναλυτική ή εμπειρική μέθοδος έρευνας, προκειμένου: 

  (i) να διερευνήσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών από την «πλευρά της 

 αντικειμενικής ματιάς» για το διδακτικό έργο, με αποστασιοποιημένο τον 

εκπαιδευτικό, με  σκοπό να αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές και να διαμορφώσει 

κριτήρια-δείκτες ελέγχου  ποιότητας, χρησιμοποιεί ερωτηματολόγιο, του οποίου οι 

δηλώσεις σε κλίμακα αντλούν  εγκυρότητα από την αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο 

των μεταβλητών της έρευνας και  αξιοπιστία από τον στατιστικό έλεγχο της 

εσωτερικής συνοχής του (Mertens, 2009·  Creswell, 2011· Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου, 2016). 

 (ii) να διερευνήσει τις πρακτικές διδασκαλίας στο επίπεδο των εγχειρημάτων 

διδακτικής  δράσης και των τύπων σκαλωσιάς, με σκοπό να αναδείξει τις βέλτιστες 

πρακτικές  διδασκαλίας με βάση τις κατευθύνσεις ελέγχου ποιότητας και να 

διαμορφώσει κριτήρια- δείκτες, χρησιμοποιεί τον διδακτικό πειραματισμό, 

σχεδιάζοντας μια αιτιακή-συγκριτική  έρευνα (Mertens, 2009· Creswell, 2011· 

Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). 

 

3.2. Συμμετέχοντες/ δείγμα 

Με βάση τον σκοπό της παρούσας μελέτης και προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά 

ερωτήματα, στην έρευνα συμμετείχαν δύο επιμέρους δείγματα συμμετεχόντων: 
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εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούσαν σε 

δημόσια και ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2018-2019 και 

μαθητές που φοιτούσαν στη ΣΤ’ Δημοτικού ιδιωτικού σχολείου, το σχολικό έτος 2019-

2020. 

3.2.1. Εκπαιδευτικοί 

Σύμφωνα με τον πρώτο σκοπό της παρούσας έρευνας έπρεπε να διερευνήσουμε τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά 

με το διδακτικό έργο για την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας. Γι΄αυτό, 

λοιπόν, πληθυσμό αναφοράς αποτέλεσε το σύνολο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούσαν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία γενικής 

εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα, για το σχολικό έτος 2018-2019.  

 Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

ΕΛΣΤΑΤ (2019α·2019β), στη λήξη του σχολικού έτους 2017-2018 λειτουργούν 7.654 

σχολικές μονάδες (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) δημόσιας και ιδιωτικής γενικής 

εκπαίδευσης, στα οποία υπηρετούν 131.656 εκπαιδευτικοί.  
 

Πίνακας 3.1. Πλήθος Σχολικών μονάδων και διδακτικό προσωπικό για το σχολικό έτος 

 2017- 2018 
 

Κατηγορία σχολικής 

μονάδας 
 

Σχολικές Μονάδες Διδακτικό 

Προσωπικό 

Δημοτικά 4.486 (58,6%) 68.980 

Γυμνάσια 1.823 (23,8%) 38.706 

Λύκεια 
 

1.345 (17,6%) 23.970 

  Σύνολο:           7.654 131.656 

 

Επιδίωξή μας ήταν, όπως σε κάθε δειγματοληπτική έρευνα, οι πληροφορίες και τα 

δεδομένα που θα συλλέγονταν από τα υποκείμενα του δείγματος, να είναι γενικεύσιμα και 

στα πλαίσια του εφικτού αντιπροσωπευτικά, δηλαδή να επιτρέπουν την εξαγωγή έγκυρων 

και αξιόπιστων συμπερασμάτων για τον πληθυσμό των εκπαιδευτικών. Με βάση τους 

διαθέσιμους πόρους της έρευνας ήταν προφανώς αδύνατη η συλλογή στοιχείων από 

απολύτως αντιπροσωπευτικό δείγμα εκπαιδευτικών μονάδων. Έτσι, η συλλογή των 

δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε με έρευνα επισκόπησης (survey) σε κατάλληλα 

επιλεγμένο υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, 

αποφασίσαμε να αποστείλουμε το ερωτηματόλογιο στο 5% του συνόλου των σχολικών 

μονάδων (382 σχολικές μονάδες), διατηρώντας την αναλογία του αριθμού σχολικών 

μονάδων ανά κατηγορία (224 δημοτικά, 91 γυμνάσια, 67 λύκεια). 

 Η διαδικασία συλλογής των εμπειρικών δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε 

σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 
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εκπαίδευσης που υπηρετούν σε δημόσια και ιδιωτικά γενικά σχολεία όλων των περιοχών 

της χώρας και για την επίτευξη της αντιπροσωπευτικότερης κάλυψης/διασποράς του 

δείγματος επιλέχθηκαν, με τη χρήση της στρωματοποιημένης αναλογικής δειγματοληψίας, 

σχολεία απ’ όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας, ώστε να υπάρξει εκπροσώπηση των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με το φύλο, τις σπουδές, την ενηλικιότητα με βάση τα χρόνια 

διδακτικής εργασίας, τη βαθμίδα εκπαίδευσης, την περιοχή και τον τύπο (ιδιωτικό – 

δημόσιο) του σχολείου που εργάζονται, όσο γίνεται περισσότερο αντίστοιχη αυτής που 

υπάρχει στον πληθυσμό αναφοράς. 

 Συγκεκριμένα, οι σχολικές μονάδες χωρίστηκαν ανά κατηγορία (δημοτικά, 

γυμνάσια, λύκεια) και για κάθε κατηγορία αναλύθηκε το πλήθος των σχολικών μονάδων 

ανά περιφέρεια της χώρας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 

(2019α·2019β). Στη συνέχεια, από κάθε περιφέρεια επιλέχθηκε αναλογικά ο αριθμός των 

σχολικών μονάδων στις οποίες θα γινόταν η αποστολή του ερωτηματολογίου, όπως δείχνει 

ο παρακάτω πίνακας, ενώ τέλος, με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας, συγκεκριμένα 

κατόπιν κλήρωσης, επιλέχθησαν οι σχολικές μονάδες ανά περιφέρεια και κατηγορία στις 

οποίες απεστάλη τελικώς το ερωτηματολόγιο.  

 

Πίνακας 3.2. Σχολικές μονάδες ανά Κατηγορία και Περιφέρεια 

Κατηγορία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια 

 

Περιφέρεια 

Σύνολο σχολ. 

μονάδων 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

σχολ.μονάδων 

Σύνολο σχολ. 

μονάδων 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

σχολ.μονάδων 

Σύνολο σχολ. 

μονάδων 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

σχολ.μονάδων 

1.Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη 
346 (7,7%) 17 98 (5,4%) 5 63 (4,7%) 3 

2.Κεντρική Μακεδονία 754 (16,8%) 38 294 (16,1%) 15 211(15,7%) 11 

3. Δυτική Μακεδονία 157 (3,5%) 8 67 (3,7%) 3 36 (2,7%) 2 

4. Θεσσαλία 355 (7,9%) 18 125 (6,9%) 6 98 (7,3%) 5 

5. Ήπειρος 189 (4,2%) 9 84 (4,6%) 4 52 (3,9%) 3 

6. Ιόνιοι Νήσοι  103 (2,3%) 5 50 (2,7%) 3 36 (2,7%) 2 

7. Δυτική Ελλάδα 377 (8,4%) 19 143 (7,8%) 7 99 (7,3%) 5 

8. Στερεά Ελλάδα 292 (6,5%) 15 118 (6,4%) 6 92 (6,8%) 4 

9. Πελοπόννησος 266 (5,9%) 13 112 (6,1%) 6 89 (6,6%) 4 

10. Αττική 1.007(22,4%) 50 484 (26,5%) 24 382 (28,4) 19 

11. Βόρειο Αιγαίο 136 (3%) 7 53 (2,9%) 3 42 (3,1%) 2 

12. Νότιο Αιγαίο 184 (4,1%) 9 86 (4,7%) 4 67 (5%) 3 

13. Κρήτη 320 (7,1%) 16 109 (6%) 5 78 (5,8%) 4 

Σύνολο: 4.486 224 1.823 91 1.345 67 
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Δεδομένου του πανελλαδικού χαρακτήρα της έρευνας, η προσωπική επίδοση του 

ερωτηματολογίου ήταν αδύνατη, εξαιτίας του τεράστιου οικονομικού κόστους που θα 

επέβαλε, στο οποίο δε θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε. Ως εκ τούτου, το 

ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας google 

forms. Ο τρόπος συλλογής τους εξασφάλισε την ανωνυμία των συμμετεχόντων, ενώ η 

συμπλήρωση ή όχι των ερωτηματολογίων εναπόκειτο στην ελεύθερη βούληση των 

εκπαιδευτικών. Καθώς το ερωτηματολόγιο απευθυνόταν σε ενήλικες και η όλη διαδικασία 

δεν παρακώλυε τη λειτουργία του σχολείου, ούτε ενέπλεκε τους/τις μαθητές/τριες των 

σχολείων, δεν ζητήθηκε άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Η επίδοση των 

ερωτηματολογίων άρχισε στις 5 Απριλίου 2019 και ολοκληρώθηκε στις 8 Ιουλίου 2019.  

 Ένας από τους σοβαρότερους προβληματισμούς κάθε ερευνητή κατά τη 

δειγματοληπτική διαδικασία είναι ο προσδιορισμός του μεγέθους του δείγματος, έτσι ώστε 

να μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού αναφοράς. Με βάση τη δόμηση 

του ερωτηματολογίου ελέγχου των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για το διδακτικό έργο 

για την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών, λόγω των πολλών μεταβλητών που 

υπεισέρχονται και δεδομένου ότι σε έρευνες που εφαρμόζεται η ανάλυση παραγόντων σε 

ψυχομετρικές κλίμακες απαιτούνται τουλάχιστον πέντε έως δέκα συμμετέχοντες ανά 

δήλωση, κρίθηκε απαραίτητο για την έρευνά μας, ως ελάχιστο απαιτούμενο μέγεθος 

δείγματος οι 450 συμμετέχοντες και ως μέγιστο μέγεθος συμμετεχόντων οι 900 (Creswell, 

2011· Ρούσσος & Τσαούσης, 2011). Επίσης, σύμφωνα με τον Caplow (όπ.αναφ. στο 

Βάμβουκας, 1988, σ. 158) ένας πρακτικός κανόνας για τον προσδιορισμό του μεγέθους 

του δείγματος είναι η εξασφάλιση ότι το μέγεθος είναι τέτοιο, ώστε η πιο μικρή 

υποδιαίρεση για την οποία επιθυμούμε να έχουμε πληροφορίες ξεπερνά τα 30 υποκείμενα. 

  Δεδομένου ότι το ερωτηματολόγιο δεν συμπληρώθηκε από όλους τους 

εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων στις οποίες απεστάλη, το τελικό δείγμα 

περιλαμβάνει 580 εκπαιδευτικούς από τον συνολικό πληθυσμό αναφοράς, ενώ κάθε 

υποδιαίρεση για την οποία επιθυμούσαμε να συλλέξουμε πληροφορίες ξεπερνά τα 30 

υποκείμενα. Ακόμη, το σφάλμα εκτίμησης e βρίσκεται σε αποδεκτά πλαίσια, διότι από τον 

τύπο e= 1

n

, όπου  n=μέγεθος δείγματος = 580, προκύπτει ότι e ≈ 4% (μικρότερο από 5%). 

 Στη συνέχεια παραθέτουμε πίνακες, διαγράμματα και στοιχεία με τα οποία 

εντοπίζεται η ταυτότητα του τελικού ερευνητικού δείγματος. Τα στοιχεία που συνθέτουν 

το προφίλ του τελικού δείγματος αφορούν το φύλο, την ειδικότητα, τη βαθμίδα, τις 

σπουδές, τα χρόνια προϋπηρεσίας, την περιοχή και τον τύπο του σχολείου που υπηρετούν. 
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α. Φύλο 

Η ανάλυση του δείγματος ως προς το φύλο έδειξε ότι εκατόν εβδομήντα δύο άτομα (172, 

ποσοστό 29,7%) είναι άνδρες και τετρακόσια οχτώ άτομα (408, ποσοστό 70,3%) είναι 

γυναίκες. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 3.3. και το γράφημα 3.1., που 

ακολουθούν.  

Πίνακας 3.3. Συχνότητα (Ν), Συχνότητα % (Ν %), Έγκυρη Συχνότητα (Ν %) ως προς το φύλο 

 

Φύλο Ν Ν % Έγκυρη Ν % 

 

Άνδρας 172 29,7 29,7 

Γυναίκα 408 70,3 70,3 

Σύνολο 580 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 3.1. Ποσοστά των κατηγοριών του φύλου 

 

 

β. Ειδικότητα 
 

Το σύνολο των υποκειμένων του τελικού δείγματος το κατηγοριοποιήσαμε κατά 

ειδικότητες στις εξής ομάδες: α) δάσκαλος, β) καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων, γ) 

καθηγητής θετικών μαθημάτων, δ) λοιπές ειδικότητες. Όπως παρουσιάζεται και στον 

πίνακα 3.4., το συνολικό δείγμα με βάση την ειδικότητα κατανέμεται ως εξής: στην ομάδα 

των δασκάλων συγκαταλέγονται εκατόν ενενήντα τρεις εκπαιδευτικοί (193, ποσοστό 

33,3%), στους καθηγητές θεωρητικών μαθημάτων συγκαταλέγονται διακόσιοι δύο (202, 
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ποσοστό 34,8%), οι καθηγητές θετικών μαθημάτων είναι εκατόν τέσσερις (104, ποσοστό 

17,9%) ενώ στις λοιπές ειδικότητες συμπεριλαμβάνονται ογδόντα ένας εκπαιδευτικοί (81, 

ποσοστό 14%). 
 

Πίνακας 3.4. Συχνότητα (Ν), Συχνότητα % (Ν %), Έγκυρη Συχνότητα (Ν %) ως προς την ειδικότητα 
 

Ειδικότητα Ν Ν % Έγκυρη Ν % 

 

Δάσκαλος 193 33,3 33,3 

Καθηγητής 

θεωρητικών 

μαθημάτων 

202 34,8 34,8 

Καθηγητής 

θετικών 

μαθημάτων 

104 17,9 17,9 

Λοιπές 

ειδικότητες 
81 14,0 14,0 

Σύνολο 580 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 3.2. Ποσοστά των κατηγοριών της ειδικότητας 

  

γ. Βαθμίδα εκπαίδευσης  

Από τους εκπαιδευτικούς του τελικού δείγματος, διακόσιοι τριάντα δύο (232, ποσοστό 

40%) διδάσκουν σε Δημοτικό, εκατόν ογδόντα εφτά (187, ποσοστό 32,2%) διδάσκουν σε 

Γυμνάσιο και  εκατόν εξήντα ένας σε Λύκειο (161, ποσοστό 27,8%).  
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Πίνακας 3.5. Συχνότητα (Ν), Συχνότητα % (Ν %), Έγκυρη Συχνότητα (Ν %) ως προς τη βαθμίδα 

 

Βαθμίδα Ν Ν % Έγκυρη Ν % 

 

Δημοτικό 232 40,0 40,0 

Γυμνάσιο 187 32,2 32,2 

Λύκειο 161 27,8 27,8 

Σύνολο 580 100,0 100,0 

 

 
Γράφημα 3.3. Ποσοστά των κατηγοριών της βαθμίδας 

 

δ. Σπουδές  

Ως προς τις σπουδές των εκπαιδευτικών τους δείγματος, αξιόλογη είναι η διαπίστωση ότι 

από τους 580 που συμμετείχαν στην έρευνα, οι διακόσιοι εξήντα τρεις εκπαιδευτικοί (263, 

ποσοστό 45,3%) κατέχουν κι άλλο πανεπιστημιακό πτυχίο (μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή 

διδακτορικό δίπλωμα), πέραν του πτυχίου με το οποίο διορίστηκαν. 

Πίνακας 3.6. Συχνότητα (Ν), Συχνότητα % (Ν %), Έγκυρη Συχνότητα (Ν %) ως προς τις σπουδές 
 

Σπουδές Ν Ν % Έγκυρη Ν % 

 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 54,7 54,7 

Μεταπτυχιακό/

Διδακτορικό 
263 45,3 45,3 

Σύνολο 580 100,0 100,0 
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Γράφημα 3.4. Ποσοστά των κατηγοριών των σπουδών 
 

ε. Χρόνια προϋπηρεσίας  

Συνεχίσαμε τη διερεύνηση της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών του 

δείγματος και εξετάσαμε τα χρόνια προϋπηρεσίας τους. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 

3.7. που ακολουθεί, κατατάξαμε τους συμμετέχοντες στην έρευνα σε εκπαιδευτικούς με: 

α) 1-6 χρόνια προϋπηρεσίας, β) 7-11 χρόνια προϋπηρεσίας, γ) 12-20 χρόνια προϋπηρεσίας 

και δ) 21 και άνω χρόνια προϋπηρεσίας. Αξιόλογη είναι η διαπίστωση ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην έρευνα, με ποσοστό 80,1% έχει 

διδακτική εμπειρία σε σχολείο πάνω από 12 χρόνια. Συγκεκριμένα, διακόσιοι τριάντα 

τέσσερις εκπαιδευτικοί (234, ποσοστό 40,3%) έχουν διδακτική εμπειρία από 12 έως 20 

χρόνια και διακοσιοι τριάντα ένας (231, ποσοστό 39,8%) έχουν διδακτική εμπειρία απο 21 

χρόνια και άνω. Έπονται οι εκπαιδευτικοί με 7-11 χρόνια προϋπηρεσίας, με ποσοστό 

11,6% και ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί με 1-6 χρόνια προϋπηρεσίας, με ποσοστό 8,3%.  

 

Πίνακας 3.7. Συχνότητα (Ν), Συχνότητα % (Ν %), Έγκυρη Συχνότητα (Ν %) ως προς τα χρόνια 

προϋπηρεσίας 
 

Χρόνια 

προϋπηρεσίας 

Ν Ν % Έγκυρη Ν % 

 

1-6 48 8,3 8,3 

7-11 67 11,6 11,6 

12-20 234 40,3 40,3 

21+ 231 39,8 39,8 

Σύνολο 580 100,0 100,0 
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Γράφημα 3.5. Ποσοστά των κατηγοριών των ετών προϋπηρεσίας 
 

 

στ. Περιοχή σχολείου 

Τα στοιχεία που συλλέξαμε για την περιοχή του σχολείου που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί 

του δείγματός μας, τα παραθέτουμε στον πίνακα 3.8.  

 Από την εξέταση των στοιχείων του πίνακα 3.8. διαπιστώνουμε ότι η μεγάλη 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών υπηρετεί σε σχολεία που βρίσκονται σε 

αστική περιοχή, με ποσοστό 62,1%, ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 

σχολεία ημιαστικών περιοχών με ποσοστό 21,9% και έπονται οι εκπαιδευτικοί που 

υπηρετούν σε σχολεία αγροτικών περιοχών με ποσοστό 16%, όπως συμβαίνει και με τον 

γενικό πληθυσμό.  

Πίνακας 3.8. Συχνότητα (Ν), Συχνότητα % (Ν %), Έγκυρη Συχνότητα (Ν %) ως προς την περιοχή 

του σχολείου 

Περιοχή σχολείου Ν Ν % Έγκυρη Ν % 

 

Αστική 360 62,1 62,1 

Ημιαστική 127 21,9 21,9 

Αγροτική 93 16,0 16,0 

Σύνολο 580 100,0 100,0 
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Γράφημα 3.6. Ποσοστά των κατηγοριών των περιοχών που βρίσκονται τα σχολεία 

 

ζ. Τύπος σχολείου  

Ως προς τον τύπο του σχολείου στο οποίο υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος, οι 

πεντακόσιοι σαράντα τρεις (543, ποσοστό 94,5%) υπηρετούν σε δημόσιο σχολείο και μόνο 

οι τριάντα δύο εκπαιδευτικοί (32, ποσοστό 5,5%) υπηρετούν σε ιδιωτικό, ποσοστό που 

ανταποκρίνεται σε εκείνο του γενικού πληθυσμού αναφοράς (5,8% οι εκπαιδευτικοί που 

υπηρετούν σε ιδιωτικό σχολείο), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2019α·2019β). 
 

Πίνακας 3.9. Συχνότητα (Ν), Συχνότητα % (Ν %), Έγκυρη Συχνότητα (Ν %) ως προς τον τύπο 

σχολείου 

 

Τύπος σχολείου Ν Ν % Έγκυρη Ν % 

 

Δημόσιο 548 94,5 94,5 

Ιδιωτικό 32 5,5 5,5 

Σύνολο 580 100,0 100,0 
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Γράφημα 3.7. Ποσοστά των κατηγοριών των τύπων σχολείου 

 

 

Με βάση τους παραπάνω πίνακες και τα αντίστοιχα διαγράμματα, το προφίλ των 

εκπαιδευτικών του δείγματος διαμορφώνεται ως εξής: 

 - Οι γυναίκες είναι υπερδιπλάσιες από τους άνδρες.  

 - Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι οι δάσκαλοι και οι 

 καθηγητές θεωρητικών μαθημάτων. 

 - Η βαθμίδα που υπερτερεί είναι τα Δημοτικά σχολεία, έπονται τα Γυμνάσια και στο 

τέλος με  το μικρότερο ποσοστό ακολουθούν τα Λύκεια.  

 - Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγματος: 

  • είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, αλλά υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό που 

κατέχουν   Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό τίτλο, 

  • έχει πάνω από 12 έτη προϋπηρεσίας και 

  • υπηρετεί σε Δημόσιο σχολείο που βρίσκεται σε Αστική περιοχή. 

 

 

 

3.2.2. Μαθητές 

Σύμφωνα με τον δεύτερο σκοπό της παρούσας έρευνας έπρεπε να διερευνήσουμε την 

επίδραση εφτά εγχειρημάτων διδακτικής δράσης, που χαρακτηρίζονται στη σύγχρονη 

βιβλιογραφία ως αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές, στη μάθηση των μαθητών για την 

ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας, με γνωστικό αντικείμενο την 

αναγνωστική κατανόηση. Ως συμμετέχοντες επιλέχθηκαν μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού, 
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διότι από τη μία θεωρείται ότι σε αυτή την ηλικία οι μαθητές έχουν κατακτήσει τον 

μηχανισμό της ανάγνωσης σε τέτοιο επίπεδο, ώστε είναι σε θέση να επεξεργάζονται 

νοηματικά διάφορα κείμενα, να προβαίνουν σε συμπερασματικές σκέψεις βάσει των 

πληροφοριών των κειμένων και να τοποθετούνται κριτικά απέναντί τους και από την άλλη 

μπορούν να ανταπεξέλθουν με μεγαλύτερη ευκολία στις απαιτήσεις της παρούσας 

έρευνας. 

  Έτσι, το δείγμα των συμετεχόντων μαθητών αποτέλεσαν δύο τμήματα διδασκαλίας 

της ΣΤ’ Δημοτικού ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων με έδρα την Παλλήνη Αττικής, όπου 

υπηρετεί η ερευνήτρια ως εκπαιδευτικός σε ρόλο συντονίστριας του διδακτικού έργου. Το 

ένα τμήμα αποτέλεσε την πειραματική ομάδα και το άλλο τμήμα την ομάδα ελέγχου. Οι 

ομάδες των μαθητών προέκυψαν από τυχαία τοποθέτηση των τμημάτων και κρατήθηκαν 

ανέπαφα. Η τυχαία τοποθέτηση των μαθητών εξασφάλισε συνθήκες εξουδετέρωσης των 

επείσακτων μεταβλητών (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). Τα τμήματα των 

μαθητών είναι όμοια ως προς τον αριθμό των μαθητών κατά τμήμα (Ν=22) και 

παρουσιάζουν ανεπαίσθητες, μη σημαντικές διαφορές, ως προς την κατανομή των 

μαθητών ως προς το φύλο, την προέλευση των μαθητών ως προς το κοινωνικο-οικονομικό 

επίπεδο και την επίδοση των μαθητών, με βάση τα αρχεία του Δημοτικού.  

 Στα τμήματα, της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου δίδασκαν οι 

εκπαιδευτικοί των τάξεων, χωρίς καμία αλλαγή. Η στοχοθεσία και το περιεχόμενο ήταν τα 

ίδια και διέφερε μόνο η μεθόδευση της διδασκαλίας, ως μοναδικό στοιχείο που 

διαφοροποιούσε τις ομάδες των μαθητών, πειραματικής και ελέγχου. Στην πειραματική 

ομάδα των μαθητών τα μαθήματα διδάσκονταν με τα εγχειρήματα διδακτικής δράσης: 

ερευνητικό, αλγοριθμικό, μετασχηματικό, επεξεργαστικό, μεταδοτικό, δεκτικό-μιμητικό, 

μεταγνωστικό και τους τύπους σκαλωσιάς που αυτά εισάγουν, ενώ στην ομάδα ελέγχου 

των μαθητών, τα μαθήματα διδάσκονταν όπως συνήθως. Το μέγεθος της ομάδας 

πειραματισμού είναι το αποδεκτό από τη διδακτική έρευνα για τη διασφάλιση της 

εξωτερικής εγκυρότητας (Mertens, 2009· Creswell, 2011). 

 

3.3. Ερευνητικό σχέδιο 

Το ερευνητικό σχέδιο ακολουθεί το τριπολικό-γνωσιακό σχήμα και εξελίχθηκε σε δύο 

φάσεις:  

 - Στην πρώτη φάση χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο ελέγχου αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών        για: 

 - το διδακτικό έργο, όσον αφορά τη διάδραση μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητών-

διδακτέας  ύλης, τις διαστάσεις του, την επικοινωνιακή και τη λειτουργική, τις 
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διαδικασίες παροχής  του, την προδιδακτική, την κυρίως διδακτική και τη μεταδιδακτική 

και τις δεξιότητες του  εκπαιδευτικού για την παροχή του.  

 - τις πρακτικές διδασκαλίας, όσον αφορά τον χειρισμό των διδακτικών στόχων, του 

 περιεχομένου, της μεθόδευσης και της αξιολόγησης της διδασκαλίας, ως έκφραση 

της   κυρίως διδακτικής διαδικασίας του διδακτικού έργου.  

 - τη μάθηση των μαθητών, με δείκτες-κριτήρια τις κατευθύνσεις ελέγχου 

ποιότητας:  ανάπτυξη μαθητών, μορφές εμφάνισης προϊόντων διδασκαλίας, 

ικανοποίηση αναγκών,  συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, 

με σκοπό την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας και τη διαμόρφωση 

δεικτών-κριτηρίων ελέγχου ποιότητας.  
     

 

 - Στη δεύτερη φάση της έρευνας πραγματοποίηθηκε ο διδακτικός πειραματισμός, με τη 

μέτρηση της επίδοσης των μαθητών πριν και μετά, στις ομάδες πειραματική και ελέγχου. 

Εφαρμόζεται οιονεί πειραματικός σχεδιασμός, διότι οι ομάδες παραμένουν «ανέπαφες». 

Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται ο πειραματικός σχεδιασμός μη ισοδύναμων ομάδων, με 

μέτρηση της επίδοσης προπειραματικά και μεταπειραματικά, όπως παρουσιάζεται στο 

σχεδιάγραμμα που ακολουθεί. Το επιλεγμένο ερευνητικό σχέδιο χρησιμοποιείται ευρέως 

στον διδακτικό πειραματικό σχεδιασμό (Cohen, κ.ά., 2008).  
  

 

ομάδα πειραματική:             Ο1    Χ  Ο2 

                                                               ------------------------------------------------------------------------------ 

ομάδα ελέγχου:   Ο1    C  Ο2 

 

Γράφημα 3.8. Πειραματικός σχεδιασμός  

 όπου:  Ο1 = αρχική αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, στις ομάδες: 

 πειραματική και ελέγχου (προτεστ) 

      Χ = εφαρμογή των εγχειρημάτων διδακτικής δράσης: ερευνητικό, 

 μετασχηματικό, επεξεργαστικό, αλγοριθμικό, μεταδοτικό, δεκτικό-μιμητικό, 

 μεταγνωστικό και των τύπων σκαλωσιάς που εισάγουν.  

      C = συνήθης, τρέχουσα διδακτική εργασία   
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  Ο2 = τελική αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, στις ομάδες 

 πειραματική και ελέγχου (μετατέστ). 

  ---- = χρησιμοποιείται για να υποδειχθεί ότι οι συμμετέχοντες δεν ήταν 

τυχαία  τοποθετημένοι στις συνθήκες. 

 
 

Πιο συγκεκριμένα, η πειραματική διαδικασία ακολουθεί το τριπολικό-γνωσιακό σχήμα, 

όπως δείχνει το σχεδιάγραμμα που ακολουθεί. 

 

Εισροή         ------------------                                                              --                     ---------- Εκροή 

    Προτέστ 

   - Χορήγηση τεστ-κριτηρίων 

αξιολόγησης της επίδοσης των 

μαθητών, στις ομάδες: πειραματική 

και ελέγχου - σύνταξη 

πρωτοκόλλου αξιολόγησης. 

 

- Εφαρμογή των εγχειρημάτων διδακτικής 

δράσης και τύπων σκαλωσιάς, με την εκπόνηση 

σεναρίων διδασκαλίας. 

 

Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις: 

1. συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων κατά τη 

διδασκαλία και κατανομής του διδακτικού 

χρόνου, με κλείδα παρατήρησης. 

2. Ελέγχου ποιότητας: 

  - μορφών εμφάνισης των προϊόντων 

διδασκαλίας, με πρωτόκολλο αξιολόγησης  

- ανάπτυξης των μαθητών, γνωστικής, 

συναισθηματικής, κοινωνικής, με τη χρήση 

δεικτών-κριτήριων.  

- ικανοποίησης των αναγκών των μαθητών, με τη 

χρήση ερωτηματολογίου. 

       Μετατέστ 

  - Χορήγηση τεστ-κριτηρίων 

αξιολόγησης της επίδοσης των 

μαθητών, στις ομάδες: 

πειραματική και ελέγχου - 

σύνταξη πρωτοκόλλου 

αξιολόγησης. 

 

Γράφημα 3.9. Πειραματική διαδικασία 

 

Στην εισροή γίνεται η χορήγηση του τεστ-κριτηρίων αξιολόγησης της επίδοσης των 

μαθητών, στα τμήματα των ομάδων, πειραματικής και ελέγχου. Κατά τη μαθησιακή 

συμπεριφορά, γίνεται εφαρμογή των σεναρίων διδασκαλίας των εγχειρημάτων διδακτικής 

δράσης σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα του ενός διμήνου. Ακολουθούν οι 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις μετά από κάθε διδακτική παρέμβαση:  

  - της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών και 

 της   κατανομής του διδακτικού χρόνου μεταξύ τους.  

  - του ελέγχου ποιότητας με βάση τις τρεις κατευθύνσεις: της ποιότητας του 

 τελικού αποτελέσματος, της ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας και της 

 ικανοποίησης των αναγκών των μαθητών.  

Στην εκροή χορηγείται εκ νέου τεστ-κριτηρίων αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών, 

στα τμήματα των ομάδων, πειραματικής και ελέγχου. Ακολουθεί η σύγκριση του προτέστ 

και του μετατέστ και ελέγχεται η συμβολή των εγχειρημάτων διδακτικής δράσης και των 

τύπων σκαλωσιάς  στην επίδοση των μαθητών.  

 Χρησιμοποιείται ο πειραματικός σχεδιασμός των πολλαπλών επαναλαμβανόμενων 

μετρήσεων στην πειραματική ομάδα κατά τη διάρκεια ενός διμήνου. Ο σχεδιασμός αυτός 

Μαθησιακή συμπεριφορά                         
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δεν απαιτεί πρόσβαση σε μεγάλους αριθμούς συμμετεχόντων και είναι ιδανικός για τη 

διερεύνηση εισαγωγής καινοτομιών (Campbell & Stanley, 1963· Creswell, 2011). 

Ωστόσο, ο σχεδιασμός αυτός απαιτεί εντατική εργασία, επειδή συγκεντρώνονται δεδομένα 

από επαναλαμβανόμενες εφαρμογές των σεναρίων διδασκαλίας των εγχειρημάτων 

διδακτικής δράσης, με τη χρήση πολλών ερευνητικών εργαλείων. Ο πειραματικός 

σχεδιασμός έλαβε την εξής μορφή:  

 

 

 

 

 Διδακτικές παρεμβάσεις 1-4: μεταδοτικό εγχείρημα - τύποι σκαλωσιάς. 

Παρατήρηση και μέτρηση.  
 

 Διδακτικές παρεμβάσεις 5-8: ερευνητικό εγχείρημα - τύποι σκαλωσιάς. 

Παρατήρηση και μέτρηση.  

 Διδακτικές παρεμβάσεις 9-12: επεξεργαστικό εγχείρημα - τύποι σκαλωσιάς. 

Παρατήρηση και μέτρηση.  

 Διδακτικές παρεμβάσεις 13-16: μετασχηματικό εγχείρημα - τύποι σκαλωσιάς. 

Παρατήρηση και μέτρηση.  

 Διδακτικές παρεμβάσεις 17-20: δεκτικό-μιμητικό εγχείρημα - τύποι σκαλωσιάς. 

Παρατήρηση και μέτρηση.  

 Διδακτικές παρεμβάσεις 21-24: αλγοριθμικό εγχείρημα - τύποι σκαλωσιάς. 

Παρατήρηση και μέτρηση.  

 Διδακτικές παρεμβάσεις 25-28: μεταγνωστικό εγχείρημα - τύποι σκαλωσιάς. 

Παρατήρηση και μέτρηση.  

 
 
 
 

 Οι διδακτικές παρεμβάσεις αφορούσαν μόνο τη μεθόδευση της διδασκαλίας, η 

στοχοθεσία, το περιεχόμενο και η αξιολόγηση παρέμειναν τα ίδια στις ομάδες, 

πειραματική και ελέγχου. Στη σειρά των εγχειρημάτων διδακτικής δράσης γίνονται 

αλλαγές ανάλογα με τη στοχοθεσία και το περιεχόμενο των εκάστοτε μαθημάτων.  

 Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών των ομάδων, πειραματικής (ένα τμήμα μαθητών) 

και ελέγχου (ένα τμήμα μαθητών) έλαβε τη μορφή κοινότητας μάθησης και αυτό 

μεταφράστηκε σε κοινή δέσμευση, κοινό στόχο, κοινές αναφορές (Ardichvili κ.ά, 2003∙ 

Μπαρτζάκλη, 2010). Διερευνάται η ποιότητα της παρεχόμενης διδασκαλίας από την 

εφαρμογή των εγχειρημάτων διδακτικής δράσης και των τύπων σκαλωσιάς που εισάγουν, 

Τυχαία τοποθέτηση των μαθητών στις ομάδες: πειραματική και ελέγχου. Αξιολόγηση επίδοσης 

μαθητών στις δύο ομάδες. 

         Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στις ομάδες: πειραματική και ελέγχου. 
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στην πειραματική ομάδα, ώστε σε ένα δεύτερο επίπεδο οι εκπαιδευτικοί της ομάδας 

ελέγχου να συγκρίνουν τη διδασκαλία τους με εκείνη που έχει επικυρωθεί ως προς τη 

«διασφάλιση ποιότητας» (Cohen, κ.ά., 2008).  

 Από την άποψη απειλών για την εσωτερική και εξωτερική εγκυρότητα, ο 

ερευνητικός σχεδιασμός ελέγχεται από πιθανές απειλές που σχετίζονται με τη σύγκριση 

των ομάδων, όπως είναι το ιστορικό και η ωρίμανση (ελέγχονται από το σύντομο 

διάστημα του διδακτικού πειραματισμού), η επιλογή, η παλινδρόμηση και η πειραματική 

θνησιμότητα (ελέγχονται από την τυχαία τοποθέτηση), ο έλεγχος (ελέγχεται από τη χρήση 

των ίδιων εργαλείων), η χρήση εργαλείων (ελέγχεται από την τήρηση των διαδικασιών), η 

πειραματική παρέμβαση (ελέγχεται από τη λεπτομερή περιγραφή της), η επίδραση της 

παρέμβασης (ελέγχεται από την επαναληπτική χρήση), η μέτρηση (ελέγχεται με τη χρήση 

εργαλείων ίδιας δομής και κοπής) (Mertens, 2009· Creswell, 2011· Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου 2016). 

 Θέλοντας να αποφύγουμε την αποστειρωτική ματιά, με την οποία βλέπουμε τη 

διδακτική διαδικασία, προχωρήσαμε σε πειραματική έρευνα πεδίου διομαδικού 

σχεδιασμού, όπου τα υποκείμενα παραμένουν στο φυσικό περιβάλλον, εκμεταλλευόμενοι 

την καθημερινή δραστηριότητα. Οι πειραματικές έρευνες πεδίου αποτελούν εύγλωττα 

παραδείγματα εφαρμογής, που προάγουν τη γνώση σε κρίσιμους τομείς, χωρίς την 

«τεχνητότητα» και το κατασκευασμένο των συνθηκών πραγματικού πειραματισμού 

(Μαντόγλου & Προδρομίτης, 2001· Creswell, 2011). 

 Επιλέξαμε ακέραιες ομάδες ως πειραματική και ελέγχου, πραγματοποιήσαμε μια 

αρχική μέτρηση και στις δύο ομάδες, διενεργήσαμε την εφαρμογή των εγχειρημάτων 

διδακτικής δράσης με την πειραματική ομάδα μόνο, σε σύντομο χρονικό διάστημα με 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις και έπειτα κάναμε την τελική μέτρηση για την αξιολόγηση 

των διαφορών ανάμεσα στις δύο ομάδες. Συνδυάσαμε τον οιονεί πειραματικό σχεδιασμό 

με τον σχεδιασμό επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, όπως δείχνει και το σχεδιάγραμμα:  

 

Πειραματική ομάδα  Προ-έλεγχος               πειραματική μεταχείριση                        Μετα-

έλεγχος  

                                 - επαναλαμβανόμενες μετρήσεις 

Ομάδα ελέγχου  Προ-έλεγχος                                      -                                        Μετα-

έλεγχος 

 

Ο σκοπός μας ήταν ο έλεγχος της δεύτερης υπόθεσης της έρευνας με συστηματικό τρόπο, 

ώστε να αποδειχθεί η αιτιακή σχέση μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής (εγχειρήματα 

διδακτικής δράσης – τύποι σκαλωσιάς) και της εξαρτημένης μεταβλητής (κατευθύνσεις 

ελέγχου ποιότητας), με διαμεσολαβητικούς παράγοντες τη συμμετοχή των μαθητών στη 
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λήψη αποφάσεων κατά τη διδασκαλία και την κατανομή του διδακτικού χρόνου μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητών, που αναπτύσσεται κατά τη διδασκαλία.  

 Εφαρμόσαμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις που απαιτούνται στον σχεδιασμό 

πειραματικής έρευνας, όπως: η τυχαιοποίηση στην τοποθέτηση των μαθητών, ώστε οι 

ομάδες των μαθητών, πειραματική και ελέγχου, να μείνουν ανέπαφες, αλλά εξεταζόμενες 

να ανήκουν στα κοινά χαρακτηριστικά μιας τυπικής σχολικής τάξης του ελληνικού 

σχολείου, η ύπαρξη προτέστ και μετατέστ, οι επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, η χρήση 

πολλαπλών μετρήσεων, η σύντομη διάρκεια πειραματισμού και η φροντίδα, ώστε το 

περιβάλλον των τάξεων να μη διαταραχθεί από την παρουσία της ερευνήτριας, της οποίας 

η παρουσία ήταν συνήθης στους μαθητές από τον ρόλο της συντονίστριας του διδακτικού 

έργου (Gall, Borg & Gall, 2003· Καλογεράκη, 2013). 

 Οι ενδιάμεσες πολλαπλές μετρήσεις: συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, κατανομή 

διδακτικού χρόνου, κατευθύνσεις ελέγχου ποιότητας λειτουργούν ως δείκτες-κριτήρια 

ελέγχου ποιότητας και ενδιαφέρονται να αναδείξουν «ποια από τα εγχειρήματα διδακτικής 

δράσης και ποιοι τύποι σκαλωσιάς» αποτελούν «εν τοις πράγμασι» βέλτιστες πρακτικές 

διδασκαλίας.  

 Απώτερος σκοπός μας ήταν να καταλήξουμε σε έγκυρα συμπεράσματα και γι’ 

αυτό ελέγξαμε και τις τρεις μορφές εγκυρότητας σε σχέση με τον πειραματικό σχεδιασμό, 

την εσωτερική εγκυρότητα, την εξωτερική εγκυρότητα και την εγκυρότητα εννοιολογικής 

κατασκευής. 

 Την εσωτερική εγκυρότητα τη διασφαλίσαμε με τη σαφήνεια διατύπωσης των 

αιτιακών σχέσεων και τη χρήση τεστ-κριτηρίων, ως προκαταρκτικού και τελικού τεστ 

ελέγχου της επίδοσης των μαθητών, με βάση τις μορφές εμφάνισης των προϊόντων της 

διδασκαλίας: αναπαραγωγή – αναγνώριση, κατανόηση, ανάλυση, εφαρμογή – παραγωγή, 

για την εξουδετέρωση των άλλων πηγών επενέργειας.  

 Την εξωτερική εγκυρότητα, ως δυνατότητα γενίκευσης των ευρημάτων, τη 

διασφαλίσαμε με την αιτιολόγηση των υποθέσεων, την πολλαπλή διαδικασία συλλογής 

δεδομένων και τον στατιστικό έλεγχο των αποτελεσμάτων της έρευνας.  

 Την εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής τη διασφαλίσαμε με την ορθή 

εγχειρηματοποίηση των εννοιών, του προελέγχου (αξιολόγηση επίδοσης των μαθητών), 

της πειραματικής μεταχείρισης (εφαρμογή εγχειρημάτων διδακτικής δράσης και τύπων 

σκαλωσιάς), των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, 

κατανομής διδακτικού χρόνου, κατευθύνσεων ελέγχου ποιότητας) και του μετελέγχου 

(αξιολόγηση επίδοσης των μαθητών). 
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3.4. Ερευνητικά εργαλεία   
 

Οι ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας απαιτούσαν την κατασκευή μιας σειράς 

ερευνητικών εργαλείων, όπως: (i) ερωτηματολόγιο ελέγχου αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών για το διδακτικό έργο, (ii) τεστ-κριτηρίων επίδοσης μαθητών και σύνταξη 

πρωτοκόλλου αξιολόγησης, (iii) σενάρια διδασκαλίας με τα εγχειρήματα διδακτικής 

δράσης, (iv) κλείδα παρατήρησης της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και της 

κατανομής του διδακτικού χρόνου, (v) δείκτες-κριτήρια ελέγχου ποιότητας της 

ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας, (vi) φύλλα έργου ελέγχου ποιότητας του 

τελικού αποτελέσματος, (vii) ερωτηματολόγιο ικανοποίησης αναγκών.  

 

3.4.1. Ερωτηματολόγιο ελέγχου αντιλήψεων για το διδακτικό έργο  

Για την υλοποίηση του πρώτου σκοπού της παρούσας έρευνας κατασκευάστηκε 

ερωτηματολόγιο αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για το διδακτικό έργο (βλ. Παράρτημα Ι), 

με σκοπό να αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές και να διαμορφώσει δείκτες-κριτήρια 

ελέγχου ποιότητας. Τα στάδια από τα οποία πέρασε η διαμόρφωση και η τελική σύνθεση 

του ερωτηματολογίου ήταν τα παρακάτω:  

α) Μελέτη σχετικών εμπειρικών ερευνών και βιβλιογραφίας, για τη διαμόρφωση 

ενός πλαισίου για τον αρχικό καθορισμό μιας σειράς ερωτήσεων.  

β) Διερευνητικές συζητήσεις με συναδέλφους διαφόρων ειδικοτήτων, με σκοπό την 

αρχική σύνταξη του ερωτηματολογίου. 

γ) Πιλοτική μελέτη (pilot study) με στόχο κυρίως την επισήμανση των ερωτήσεων 

που περιείχαν πιθανές ασάφειες, του χρόνου που απαιτείται για τη συμπλήρωσή του 

συνολικού ερωτηματολογίου καθώς και όποιων άλλων παραμέτρων θα προέκυπταν 

με τη συζήτηση με τα μέλη του πιλοτικού δείγματος.   

Η πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 

2019. Συμμετείχαν 50 εκπαιδευτικοί  και η κατανομή του δείγματος  ήταν η εξής: Από 

Αττική 20 άτομα, από Κεντρική Μακεδονία 15 άτομα, από Θεσσαλία 5 άτομα, από 

Πελοπόννησο 5 άτομα και από Κρήτη 5 άτομα. Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να 

υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά (το φύλο, 

την ειδικότητα, τη βαθμίδα, τις σπουδές, τα χρόνια προϋπηρεσίας, την περιοχή και τον 

τύπο του σχολείου που υπηρετούν). 

 Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε εκτενής συζήτηση μεταξύ της 

ερευνήτριας και των εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, με στόχο τη 

διερεύνηση των εξής παραμέτρων: 

▪ οι έννοιες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κατανοητές, 
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▪ τα ερωτήματα ήταν ορθά διατυπωμένα, 

▪ οι υποδείξεις γίνονταν εύκολα αντιληπτές, 

▪ το ερωτηματολόγιο ήταν ιδιαιτέρως μακροσκελές και προξενούσε αποστροφή, 

εκνευρισμό  ή αρνητικά συναισθήματα στους συμμετέχοντες, 

▪ κατά τη διανομή του ερωτηματολογίου οι συμμετέχοντες αισθάνονταν ασφάλεια 

ότι θα τηρηθεί η ανωνυμία τους. 

Σε γενικές γραμμές το ερωτηματολόγιο ήταν αποδεκτό από τους εκπαιδευτικούς και 

χρειάσθηκε περίπου 20 λεπτά για συμπληρωθεί. 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συζήτησης προκειμένου να μην υπάρχουν 

ασάφειες και παρανοήσεις αναδιατυπώθηκαν οι εξής ερωτήσεις:  

Α3. Βρίσκω τι θα κάνω για την εκμάθηση (πώς θα το μάθουν), τη διατήρηση (πώς 

θα το θυμούνται), τη γενίκευση (πώς θα το μεταβιβάσουν) και τη διάκριση (πώς θα 

το ξεχωρίσουν). 

Α7. Αναπαριστώ με πολλαπλή κωδικοποίηση (αισθητηριακή, λεκτική, σχηματική, 

συμβολική). 

Α25. Διδάσκω με τη χρήση της γνωστικής μαθητείας (μαθησιακό συμβόλαιο, 

προτυποποίηση, φθίνουσα καθοδήγηση). 

Β14. Αξιολογώ την επίτευξη στόχων-επίδοσης: της αναπαραγωγής (να ξανακάνουν 

οι μαθητές), της αναγνώρισης (να επιλέξουν) και της εφαρμογής (να μεταβιβάσουν 

με βάση την ομοιότητα).  

Γ12. Παρουσιάζω στους μαθητές γενικεύσεις (νόμους, κανόνες, μαθηματικούς 

τύπους κτλ.) και οι μαθητές αναρωτιούνται «πώς προέκυψε, τι θέλει να μας πει, πού 

μας χρησιμεύει», εισάγω εφαρμογές και τους βοηθώ να εξηγήσουν τις γενικεύσεις. 

Γ18. Κατασκευάζω στον πίνακα της τάξης με κοινή συζήτηση δεντροδιάγραμμα 

συγγραφής και ζητώ από τους μαθητές να μετασυγγράψουν το αρχικό τους κείμενο. 

Γ23. Εξασκώ με φθίνουσα καθοδήγηση, πρώτα με πρακτική εργασία, ύστερα με 

λεκτική αυτοκαθοδήγηση και κατόπιν με οδηγίες στον εαυτό. 

 

- Έλεγχος αξιοπιστίας 

Η εσωτερική αξιοπιστία των εργαλείων μετρήθηκε με το δείκτη  alpha του Cronbach 

(Cronbach’ς α), ο οποίος λαμβάνει τιμές από 0 έως 1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 

αξιοπιστίας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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 Πίνακας 3.10. Αξιοπιστία του ερωτηματολογίου  

Scales Δηλώσεις Cronbach’ς  α 

Διαδικασίες διδακτικού έργου 26 ,613 

Προδιδακτική 17 ,514 

Διδακτική 5 ,567 

Μεταδιδακτική 4 ,589 

Δεξιότητες εκπαιδευτικού 17 ,612 

Γνωριμία μαθητών 4 ,578 

Χειρισμός διδακτέας ύλης 5 ,548 

Μεθόδευση διδασκαλίας 4 ,498 

Αξιολόγηση διδασκαλίας                                             4 ,467 

Πρακτικές διδασκαλίας-τύποι σκαλωσιάς 27 ,603 

Συμπεριφορισμός 6 ,533 

Κονστρουκτιβισμός 21 ,437 

Μάθηση μαθητών 20 ,598 

Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα 12 ,544 

Ποιότητα τελικού αποτελέσματος 4 ,469 

Ικανοποίηση αναγκών μαθητών 4 ,510 

   

Η εσωτερική αξιοπιστία βρέθηκε σχετικά χαμηλή, γεγονός αναμενόμενο και λόγω του 

μικρού δείγματος (μόλις 50 άτομα) και λόγω ορισμένων ερωτήσεων που είχαν πρόβλημα 

στην κατανόηση. Η αύξηση των ατόμων του δείγματος καθώς και η  αναδιατύπωση 

ορισμένων από τις ερωτήσεις του ερωτηματολόγιου  αναμένεται ότι  θα βοηθήσει στην 

αύξηση του δείκτη αξιοπιστίας. Η ως άνω προσδοκία επαληθεύτηκε από τις τιμές του 

δείκτη εσωτερικής αξιοπιστίας στο τελικό δείγμα της έρευνας, οι οποίες ήταν όλες από 

αποδεκτές έως υπέροχες. 

 Ως  δεύτερο κριτήριο για τον έλεγχο αξιοπιστίας χρησιμοποιήθηκε η αξιοπιστία 

επαναληπτικών μετρήσεων ή ο έλεγχος-επανέλεγχος (test-retest reliability) μετά την 

παρέλευση χρονικού διαστήματος μιας εβδομάδας. Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των 

δύο μετρήσεων βρέθηκε  r=0,478, τιμή που δηλώνει μέτρια αξιοπιστία. Η αύξηση των 

ατόμων του δείγματος καθώς και η  αναδιατύπωση ορισμένων από τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολόγιου αναμένεται ότι  θα βοηθήσει στην αύξηση του δείκτη αξιοπιστίας. Η ως 

άνω προσδοκία επαληθεύτηκε  από την τιμή του δείκτη αξιοπιστίας στο τελικό δείγμα της 

έρευνας η οποία ήταν 0,77, εύρημα που δηλώνει ισχυρή αξιοπιστία επαναληπτικών 

μετρήσεων. 
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- Έλεγχος εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής του ερωτηματολογίου 

Πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της  διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης 

(Exploratory Factor Analysis) με τη μέθοδο των  κύριων συνιστωσών (principal 

components method). Παρότι το δείγμα των 50 ατόμων είναι μικρό για την εφαρμογή της 

διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης, είναι δυνατόν να δώσει μια πρώτη εικόνα για τα 

ποσοστά ερμηνευμένης διασποράς που αφορούν τους παράγοντες που συγκροτούν το 

εργαλείο, καθώς για τον αριθμό των παραγόντων με ιδιοτιμή μεγαλύτερη από τη μονάδα. 

 Από την εφαρμογή της Παραγοντικής Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες στις 

ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο προέκυψαν 6 

παράγοντες/διαστάσεις/κλίμακες με ιδιοτιμή μεγαλύτερη της μονάδας  (Διδακτική 

διαδικασία,  Γνωριμία μαθητών, Χειρισμός διδακτέας ύλης, Μεθόδευση διδασκαλίας, 

Ποιότητα τελικού αποτελέσματος, Ικανοποίηση αναγκών μαθητών). Οι παράγοντες αυτοί 

ερμηνεύουν το 25,436% της συνολικής διασποράς (% ofVariance), ποσοστό που θεωρείται 

αρκετά ικανοποιητικό για μια αρχική προσέγγιση. Το ποσοστό αυτό δηλώνει ότι το 

μοντέλο της Παραγοντικής Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες ερμηνεύει περίπου το 25% 

του φαινόμενου της ανάδειξης  βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας. 

 Η αύξηση των ατόμων του δείγματος καθώς και η  αναδιατύπωση ορισμένων από 

τις ερωτήσεις του ερωτηματολόγιου αναμένεται ότι θα βοηθήσει στην αύξηση του 

ποσοστού της διασποράς που ερμηνεύεται από τους παράγοντες του ερωτηματολογίου, 

καθώς και στην αύξηση του αριθμού των παραγόντων που συγκροτούν το εργαλείο. Η ως 

άνω προσδοκία επαληθεύτηκε  από την εφαρμογή της  διερευνητικής παραγοντικής 

ανάλυσης στο τελικό δείγμα της έρευνας, όπου προέκυψαν 12 παράγοντες με ιδιοτιμή 

μεγαλύτερη της μονάδας  (Προδιδακτική, Διδακτική, Μεταδιδακτική, Γνωριμία μαθητών, 

Χειρισμός διδακτέας ύλης, Μεθόδευση διδασκαλίας, Αξιολόγηση διδασκαλίας, 

Συμπεριφορισμός, Κονστρουκτιβισμός, Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα, 

Ποιότητα τελικού αποτελέσματος, Ικανοποίηση αναγκών μαθητών).  Οι παράγοντες αυτοί 

ερμηνεύουν το 65,309% της συνολικής διασποράς, (% ofVariance), ποσοστό που 

θεωρείται πολύ ικανοποιητικό. 
 

 Το τελικό ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 98 ερωτήσεις και χωρίζεται σε δύο 

ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις για τις μεταβλητές: φύλο, ειδικότητα, 

σπουδές, ενηλικιότητα με βάση τα χρόνια διδακτικής εργασίας, βαθμίδα εκπαίδευσης και 

τάξη, περιοχή (αστική, ημι-αστική, αγροτική) και τύπο σχολείου (δημόσιο, ιδιωτικό). Οι 

πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν απαρτίζουν το προφίλ των συμμετεχόντων 
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εκπαιδευτικών και υποβοήθησαν στην επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας και στην 

κατανόηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). 

 Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει ενενήντα (90) δηλώσεις που αφορούν το 

διδακτικό έργο (τις διαδικασίες παροχής του και τις διαστάσεις του, επικοινωνιακή και 

λειτουργική), τις δεξιότητες του εκπαιδευτικού (να γνωρίζει τους μαθητές, να χειρίζεται τη 

διδακτέα ύλη, να μεθοδεύει τη διδασκαλία, να αξιολογεί τη διδασκαλία), τις πρακτικές 

διδασκαλίας (χειρισμός διδακτικών στόχων, περιεχομένου, μεθόδευσης της διδασκαλίας 

και αξιολόγησης) και τη μάθηση των μαθητών (κατευθύνσεις ελέγχου ποιότητας: 

ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητα, ποιότητα τελικού αποτελέσματος, ικανοποίηση 

των αναγκών των μαθητών, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων). Οι δηλώσεις στο 

ερωτηματολόγιο είναι ενεργήματα (τι θα κάνω, πώς, γιατί, κάθε πότε) και αποτελούν 

πρακτικές διδασκαλίας και τύπους σκαλωσιάς, με πρόθεση, σχέδιο, προσανατολισμένες σε 

αποτέλεσμα. 

 Οι δηλώσεις στο ερωτηματολόγιο απαντώνται σε πενταβάθμια κλίμακα τύπου 

Likert (1 καθόλου, 2 λίγο, 3 αρκετά, 4 πολύ, 5 πάρα πολύ) και επομένως όσο μεγαλύτερη 

τιμή λαμβάνει μια δήλωση, τόσο μεγαλύτερος ο βαθμός συμφωνίας-κατάφασης-αποδοχής 

του περιεχομένου της δήλωσης. Οι δηλώσεις σε κλίμακα ενσωματώνουν βαθμό 

ευαισθησίας και διαφοροποίησης, ενώ ταυτόχρονα αποφέρουν ποσοτικά δεδομένα (Cohen, 

κ.ά., 2008). 

 Κάθε δήλωση στο ερωτηματολόγιό μας συνδέεται με δύο κλίμακες. Η μια αφορά 

το «δέον» (τι πρέπει να γίνεται) και η άλλη αφορά το «είναι» (τι όντως γίνεται). Η 

σύγκριση μεταξύ των εκτιμήσεων στις δύο κλίμακες, του δέοντος και του είναι, 

αναδεικνύει τις πρακτικές διδασκαλίας που εκλαμβάνονται από τους εκπαιδευτικούς ως 

βέλτιστες. Είναι αυτές που θεωρούν σπουδαίες και τις εφαρμόζουν συχνά (Λαμπρέλλη, 

2017). 

 Οι δηλώσεις που απαρτίζουν το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου κατανέμονται 

ως εξής:  
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Δόμηση ερωτηματολογίου 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- προδιδακτική   - διδακτική   - μεταδιδακτική 

Α1 Α2 Α3 Α6 Α7     Α4 Α12 Α13     Α5 Α14 Α18 Α26 

Α8 Α9 Α10  Α11      Α17 Α25 

Α15 Α16 Α19 Α20 

Α21 Α22 Α23 Α24 

 
 
 

πρακτικές χειρισμού: 
 

 
 

 

συμπεριφορισμός 
 

κονστρουκτιβισμός 

εξωγενής ενδογενής διαλεκτικός 

 διδακτικών στόχων Α2 Α11 Α16  

 

 περιεχομένου 

 

Α1 Α3 

 

Α6 Α7 Α8 

Α9 Α10 

 

 

Α15 

 

Α19 Α20 

Α21 Α22 

Α23 Α24 

 

 μεθόδευσης διδασκαλίας 

 

Α4 

 

Α12 Α13 

 

Α17 

 

Α25 

 

 αξιολόγησης διδασκαλίας 

 

Α5 

 

Α14 

 

Α18 

 

Α26 

 

Α. Διαδικασίες διδακτικού έργου: 

 
- να γνωρίζει μαθητές (πώς μαθαίνουν): Β1 Β2 Β3 Β4  

- να χειρίζεται διδακτέα ύλη: Β5 Β6 Β7 Β8 Β9 

- να μεθοδεύει διδασκαλία: Β10 Β11 Β12 Β13 

- να αξιολογεί διδασκαλία: Β14 Β15 Β16 Β17  

 

 

 - συμπεριφορισμός           - κονστρουκτιβισμός 

      Β1 Β5 Β10 Β14    • εξωγενής:  Β2 Β6 Β7 Β11 Β15 

       • ενδογενής: Β3 Β8 Β12 Β16 

       • διαλεκτικός:  Β4 Β9 Β13 Β17  

 

Β. Δεξιότητες εκπαιδευτικού: 
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-ανθρωποπλαστική 

αποτελεσματικότητα 

- ποιότητα τελικού 

αποτελέσματος 

- ικανοποίηση αναγκών μαθητών 

 

συμπεριφορισμός: 

ανάπτυξη μαθητών: 

- κοινωνική               Δ1 

- συναισθηματική     Δ2 

- γνωστική                Δ3 

 

Δ4 

 

Δ5 

κονστρουκτιβισμός: 
 

εξωγενής 
 

ανάπτυξη μαθητών: 

- κοινωνική               Δ6 

- συναισθηματική     Δ7 

- γνωστική                Δ8 

 

Δ9 

 

Δ10 

 

ενδογενής 

ανάπτυξη μαθητών: 

- κοινωνική               Δ11 

- συναισθηματική     Δ12 

- γνωστική                Δ13 

 

Δ14 

 

Δ15 

 

διαλεκτικός 

ανάπτυξη μαθητών: 

- κοινωνική               Δ16 

- συναισθηματική      Δ17 

- γνωστική                Δ18 

 

 

Δ19 

 

 

 

Δ20 

 

 

 

Δ. Μάθηση μαθητών: 

 
 

 

συμπεριφορισμός 

- τύποι σκαλωσιάς: -πρακτικές διδασκαλίας: 

 

Γ1 Γ2 Γ3 

Γ4 Γ5 Γ6 

 

• αλγορθμική/προδρασιακή/κυριαρχική 

 

 

 

 

κονστρουκτιβισμός 

εξωγενής: 

- Γ7 Γ8 

- Γ9 Γ10 Γ11 

Γ12 Γ13 Γ14 Γ15 

 

 

• προκαταβολική οργάνωση 

• διερευνητική/ επεξηγηματική 

ενδογενής: 

- Γ16 Γ17 Γ18 Γ20 

- Γ19 

 

• μετασχηματική/ παραγωγική 

• μεταγνωστικότητα 

διαλεκτικός: 

- Γ21 Γ22 Γ23 Γ24 Γ26 

- Γ25 

- Γ27 

 

• γνωστική μαθητεία 

• εγκαθιδρυμένη 

• αυτορρυθμιζόμενη 

 

Γ. Πρακτικές διδασκαλίας – τύποι σκαλωσιάς:  
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Η εγκυρότητα της εννοιολογικής κατασκευής του ερωτηματολογίου ελέγχεται από το 

θεωρητικό πλαίσιο των μεταβλητών της έρευνας και η αξιοπιστία ελέγχθηκε με τη χρήση 

στατιστικών μεθόδων. Ο βαθμός εσωτερικής συνοχής του ερωτηματολογίου Cronbach a 

ξεπερνά το 0.7.  

 Με το ερωτηματολόγιο ελέγχου αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για το διδακτικό 

έργο τους, για την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας και τη διαμόρφωση 

δεικτών-κριτηρίων ελέγχου ποιότητας, απαντάται το πρώτο ερώτημα της έρευνας και 

ελέγχεται η πρώτη υπόθεση της έρευνας.  
 

 

3.4.2. Τεστ-κριτηρίων επίδοσης μαθητών  

Ο λόγος που επιλέχθηκε η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στην αναγνωστική 

κατανόηση είναι διότι η ανάγνωση αποτελεί τον κυριότερο τρόπο μάθησης και απόκτησης 

γνώσεων και η κατανόηση αποτελεί, μετά την αποκωδικοποίηση, απαραίτητη γνωστική 

λειτουργία προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάγνωσης (Πόρποδας, 2003). 

Συγκεκριμένα, ο αναγνωστικός γραμματισμός (αναγνωστική κατανόηση) ορίζεται από τον 

ΟΟΣΑ (OECD, 2019) ως η κατανόηση, η χρήση, η αξιολόγηση, η ενασχόληση και η 

εμπλοκή με τα κείμενα, για την επίτευξη των στόχων, την ανάπτυξη γνώσεων και  

δυνατοτήτων και τη συμμετοχή στην κοινωνία. Πρόκειται, δηλαδή, για μια δεξιότητα με 

κεντρικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου, γι’ αυτό έχει σημαντική θέση σε όλα τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα (Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007). 

 Ως εκ τούτου, η επίτευξη του αναγνωστικού γραμματισμού αποτελεί βασικό 

εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και πρωταρχικό σκοπό της επίσημης εκπαίδευσης, οι δεξιότητες 

του οποίου καλλιεργούνται όχι μόνο μέσω του μαθήματος της Γλώσσας, αλλά μέσω όλων 

των μαθημάτων, όπως οι φυσικές και κοινωνικές επιστήμες (UNICEF, 2000). Αποτελεί, 

επίσης, βασικό δείκτη ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και βασική απαίτηση για την 

προσωπική, ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη των νέων και γι’ αυτό παίζει κεντρικό 

ρόλο στη μάθηση όλων των γνωστικών αντικειμένων (European Commission, 2001· 

Μουτσινάς, Ντζιαβίδα  & Μαχιά,  2019).  

 Έτσι, ως κριτήρια στην κατασκευή του τεστ αξιολόγησης της επίδοσης των 

μαθητών στην κατανόηση κειμένου λαμβάνονται οι διδακτικοί στόχοι του αναλυτικού 

προγράμματος. Η τεχνογνωσία κατασκευής περιλαμβάνει: τις ενότητες γνώσης, τους 

στόχους του αναλυτικού προγράμματος, τις μορφές εμφάνισης προϊόντων διδασκαλίας και 

τις ασκήσεις. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία συντάσσεται ένας καθοδηγητικός πίνακας, η 

μήτρα του τεστ. 
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π.χ.             

Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στην κατανόηση κειμένου 

Ενότητες γνώσης  Στόχοι Α.Π. 

- Οι μαθητές: 
Μορφές 

εμφάνισης 

προϊόντων 

διδασκαλίας 

Ασκήσεις  

1. Εύρεση πληροφοριών - να διαβάζουν, υπογραμμίζουν 

φράσεις, να δίνουν απαντήσεις  

αναγνώριση 1 

2. Εύρεση νοήματος 

λέξεων 

- να λένε το νόημα λέξεων κατανόηση 1 

3. Εξήγηση ενεργειών - να απαντούν στο ερώτημα «γιατί» κατανόηση 1 

4. Διάκριση θεματικών 

προτάσεων παραγράφων  

- να βρίσκουν το θέμα παραγράφων  ανάλυση 1 

5. Σύνταξη περίληψης  - να ενώνουν θεματικές προτάσεις παραγωγή 1 

6. Κατασκευή γνωστικού 

χάρτη  

- να ταξινομούν πληροφορίες ανάλυση 1 

7. Εξαγωγή 

συμπεράσματος 

- να βρίσκουν φράσεις που τους 

βοηθούν να συμπεράνουν 

κατανόηση 1 

8. Εύρεση κεντρικής 

ιδέας  

- να βρίσκουν τίτλο για το κείμενο παραγωγή  1 

9.εντοπισμός χαρακτηρι-

στικών της δομής του 

κειμένου 

- να αναλύουν τα στοιχεία της 

δομής του κειμένου 

 

ανάλυση 

1 

10. εντοπισμός των 

χαρακτηριστικών του 

τύπου του κειμένου 

- να αναγνωρίζουν τον τύπο του 

κειμένου και τη λειτουργία του, να 

εντοπίζουν τις 

γραμματικοσυντακτικές δομές του 

κειμένου 

ανάλυση 1 

 

Κάθε ενότητα γνώσης βαθμολογείται με την κλίμακα 0-10. 

 

 

 

 

 

 

  

Μετά τη βαθμολόγηση του τεστ συντάσσεται πρωτόκολλο αξιολόγησης με τον μέσο όρο 

βαθμολόγησης της τάξης σε κάθε ενότητα γνώσης.  

 Η εγκυρότητα του τεστ-κριτηρίων επίδοσης των μαθητών διασφαλίζεται με τη 

σύνταξη του καθοδηγητικού πίνακα, της μήτρας του τεστ και η αξιοπιστία του ελέγχεται 

με τον συντελεστή συμφωνίας (Σαλβαράς, 2013α· Γκουλιώνης, 2019).  
 

   Συντελεστής συμφωνίας Y = 1 –  
 SS 

 

Όπου:  Υ = είναι ο συντελεστής συμφωνίας, SS = είναι το τετραγωνικό άθροισμα 

όλων των ασκήσεων των τεστ-κριτηρίων, max SS = είναι το μέγιστο τετραγωνικό 

άθροισμα, το οποίο θα προέκυπτε στην περίπτωση έλαχιστης συμφωνίας μεταξύ των 

 

Παρατίθεται το κείμενο. Οι μαθητές το διαβάζουν και βρίσκουν πληροφορίες... το νόημα λέξεων 

με βάση τα συμφραζόμενα... εξηγούν... βρίσκουν το θέμα της κάθε παραγράφου... συντάσσουν 

περίληψη... βρίσκουν απάντηση στα ερωτήματα: πού, πότε, ποιος, τι έκανε, ποια τα αποτελέσματα, 

πώς, γιατί, για ποιο σκοπό και κατασκευάζουν γνωστικό χάρτη... βρίσκουν φράσεις που τους 

βοηθούν να συμπεράνουν... βρίσκουν τίτλο στο κείμενο. 

Τεστ-κριτηρίων 

max SS 
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ασκήσεων του τεστ-κριτηρίων.  Όσο ο συντελεστής συμφωνίας πλησιάζει Υ=0, τόσο 

η αξιοπιστία του τεστ-κριτηρίων επίδοσης των μαθητών ανέρχεται.  

 

Η εγκυρότητα των κειμένων που χρησιμοποιήθηκαν διασφαλίζεται από το γεγονός ότι 

αποτελούν κείμενα των σχολικών βιβλίων και άρα είναι κατάλληλα γι’ αυτό τον σκοπό και 

κατ’ επέκταση ανήκουν στην τράπεζα υλικού του σχολείου και έχουν ελεγχθεί ως προς 

την αναγνωσιμότητά τους, παρουσιάζοντας ταυτοσημία ως προς τον δείκτη 

αναγνωσιμότητας, με μέση τιμή 57% και άρα κρίνονται κατάλληλα για χρήση. 

 Με τεστ-κριτηρίων ελέγχεται η επίδοση των μαθητών πριν και μετά την 

πειραματική διαδικασία. Χορηγήθηκε στους μαθητές των ομάδων, πειραματικής και 

ελέγχου.  

 

3.4.3. Σενάρια διδασκαλίας με τα εγχειρήματα διδακτικής δράσης  
 

Τα μαθήματα στην πειραματική ομάδα μεθοδεύτηκαν με τα εγχειρήματα διδακτικής 

δράσης: ερευνητικό, αλγοριθμικό, μετασχηματικό, επεξεργαστικό, μεταδοτικό, δεκτικό-

μιμητικό και μεταγνωστικό, με τη μορφή σεναρίων διδασκαλίας (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). 

 Κατά τον διδακτικό πειραματισμό, επιδιώξαμε οι μαθητές, εκτός από την 

προσωπική ανάπτυξη και την κατάκτηση γνώσης, να κατανόησουν τη φύση και τη 

μεθοδολογία των διδακτικών πρακτικών με γνωστικό αντικείμενο την κατανόηση 

κειμένου, ώστε εκτός από λειτουργικές γνώσεις να καλλιεργήσουν και νοητικές 

δεξιότητες, με κύρια έμφαση να «μάθουν οι μαθητές πώς να μαθαίνουν», διότι δεν μπορεί 

να υπάρξει ένας μόνο τρόπος διδακτικής προσέγγισης που να προκαλεί το ενδιαφέρον των 

μαθητών και να καλύπτει τις ανάγκες τους. 

 

α. Το ερευνητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης – σενάριο μεθόδευσης της 

διδασκαλίας  

Ο εκπαιδευτικός εισηγείται μια κατάσταση προβληματισμού (πληροφορίες που ζητούν 

εξήγηση) και οι μαθητές προσδιορίζουν το πρόβλημα με τη μορφή ερωτήματος (γιατί, 

πώς, για ποιο σκοπό) και ο εκπαιδευτικός το γράφει στον πίνακα.  

 Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να διατυπώσουν εικασίες, 

προβλέψεις, υποθέσεις ή να επιλέξουν εκδοχές. Οι εκδοχές απαντούν «εν δυνάμει» στο 

ερώτημα και απαιτούν έλεγχο, γιατί οι περισσότερες είναι σωστές, μια είναι λανθασμένη, 

μια θέλει συμπλήρωση ή τροποποίηση και δύο εκδοχές συγκρούονται μεταξύ τους και 

χρειάζονται έλεγχο. Οι μαθητές διαβάζουν τις εκδοχές και υπογραμμίζουν ποιες κατά τη 

γνώμη τους απαντούν στο ερώτημα. 
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 Κατόπιν, οι μαθητές καταφεύγουν στις πηγές μάθησης, π.χ. στο κείμενο, διαβάζουν 

και υπογραμμίζουν φράσεις που απαντούν στο ερώτημα, διαβάζουν «πού το λέει» και λένε 

«πώς το λέει» και ελέγχουν ποιες εκδοχές είναι σωστές, συγκροτούν την απάντηση, 

εξηγούν, γενικεύουν και εφαρμόζουν.  

- Τύποι σκαλωσιάς 

 

Από το ερευνητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης πηγάζουν οι εξής τύποι σκαλωσιάς:  

 - η εισαγωγή καταστάσεων προβληματισμού από τον εκπαιδευτικό, γιατί 

 ενεργοποιεί την προσοχή των μαθητών.  

 - ο προσδιορισμός του προβλήματος από τους μαθητές, γιατί αλλάζει την πορεία 

 της μάθησης (γίνεται από τα μέσα προς τα έξω). 

 - η διατύπωση εικασιών, προβλέψεων, υποθέσεων ή η επιλογή εκδοχών, γιατί 

 αξιοποιεί τον διαισθητικό τρόπο σκέψης των μαθητών.  

 - η υπογράμμιση φράσεων στο κείμενο, ως ανώτερη μαθησιακή δεξιότητα 

 εντοπισμού του ουσιώδους στη μάθηση.  

 - το διάβασμα φράσεων «πού το λέει» και η εκφορά λόγου «πώς το λέει», γιατί 

 ενισχύουν τη βραχύχρονη μνήμη των μαθητών.  

 - ο έλεγχος για ποιες εκδοχές δίνουν απάντηση, η εξήγηση και η γενίκευση, γιατί 

 αξιοποιούν τον αναλυτικό τρόπο σκέψης των μαθητών.  

 

Το ερευνητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης και οι τύποι σκαλωσιάς, που πηγάζουν από 

αυτό, αξιοποιεί θέσεις του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού (περίπτωση νοητικής 

ανακάλυψης).  

 

β. Το αλγοριθμικό εγχείρημα διδακτικής δράσης – σενάριο μεθόδευσης της 

διδασκαλίας  

Ο εκπαιδευτικός ανασκοπεί το προηγούμενο μάθημα (τι μάθαμε...), δηλώνει τον 

μαθησιακό στόχο (τι νέο θα μάθουμε), προβάλλει τα σημαντικά ερεθίσματα του νέου 

μαθήματος στον πίνακα και ρωτάει τα παιδιά, αν επιθυμούν να μάθουν.  

 Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το νέο μάθημα βαθμιαία, βήμα-βήμα: 

παρουσιάζει το πρώτο βήμα, οι μαθητές επαναλαμβάνουν εκτελούν και ο εκπαιδευτικός 

ανατροφοδοτεί και ενισχύει – παρουσιάζει το δεύτερο βήμα, αφού επαναλάβει το πρώτο, 

οι μαθητές επαναλαμβάνουν, εκτελούν και ο εκπαιδευτικός ανατροφοδοτεί και ενισχύει – 

παρουσιάζει το τρίτο βήμα, αφού επαναλάβει το πρώτο και το δεύτερο, οι μαθητές 

επαναλαμβάνουν και εκτελούν και ο εκπαιδευτικός ανατροφοδοτεί και ενισχύει... μέχρι να 

συναρμολογηθεί μια αλυσιδωτή ακολουθία, με σκοπό την εκμάθηση.  
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 Κατόπιν, ο εκπαιδευτικός ασκεί τους μαθητές με πολλές όμοιες ασκήσεις. Οι 

μαθητές εκτελούν μία-μία και ο εκπαιδευτικός ανατροφοδοτεί άμεσα και ενισχύει τους 

μαθητές, με σκοπό τη διατήρηση της μάθησης και τη γενίκευση αυτής.  

 Τέλος, ο εκπαιδευτικός εισάγει διασπαστές που ζητούν την επισήμανση διαφορών 

μεταξύ της παλιάς και της νέας μάθησης. Οι μαθητές επισημαίνουν τις διαφορές, με σκοπό 

– με τη χρήση της διάκρισης – να ελέγξει τη διατήρηση και τη γενίκευση της νέας 

μάθησης.  

- Τύποι σκαλωσιάς 

 

Από το αλγοριθμικό εγχείρημα διδακτικής δράσης πηγάζουν οι εξής τύποι σκαλωσιάς:  

 - η δήλωση του μαθησιακού στόχου, γιατί προσανατολίζει τους μαθητές στο νέο 

 μάθημα.  

 - η προβολή των σημαντικών ερεθισμάτων του νέου μαθήματος στον πίνακα, γιατί 

 αξιοποιείται ο «νόμος της μάθησης της επιλογής» (Thordike, 1935). 

 - η ανασκόπηση των προηγούμενων, προπαρασκευαστικών γνώσεων για το νέο 

 μάθημα, γιατί αξιοποιείται ο «νόμος της μάθησης της προπαρασκευής» (Thordike, 

 1935). 

 - η προσθετική διάταξη των μικρών βημάτων, γιατί συναρμολογούν αλυσιδωτές 

 ακολουθίες μάθησης. 

 - η εξάσκηση με πολλές όμοιες ασκήσεις, γιατί διευκολύνει τη μεταβίβαση της 

 μάθησης, σύμφωνα με τον «νόμο μάθησης της ομοιότητας» (Thordike, 1935). 

 - η χρήση διασπαστών, που ζητούν τη διάκριση παλιάς και νέας μάθησης, γιατί 

 μεταβάλλουν το περιβάλλον της διδασκαλίας και ελέγχουν τη γενίκευση της 

 μάθησης.   

Το αλγοριθμικό εγχείρημα διδακτικής δράσης και οι τύποι σκαλωσιάς, που πηγάζουν από 

αυτό, αξιοποιεί θέσεις του συμπεριφορισμού.  
 

 

 γ. Το μετασχηματικό εγχείρημα διδακτικής δράσης – σενάριο μεθόδευσης της 

διδασκαλίας  

Ο εκπαιδευτικός επαναφέρει προηγούμενες γνώσεις και δομεί αυτές καλύτερα με τη 

χρήση της συμπλεκτικότητας, δηλαδή της αναζήτησης απαντήσεων στα ερωτήματα: πού, 

πότε, ποιος, τι έκανε, πώς, γιατί, για ποιο σκοπό και την κατασκευή ενός γνωστικού χάρτη, 

όπως φαίνεται στο οργανόγραμμα.  
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Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός εισάγει μετασχηματισμούς, όπως αντιστροφές (τι θα έλεγε 

κάποιος με αντίθετη γνώμη), άλλους τρόπους (πώς αλλιώς) και διαταράσσει τη γνωστική 

ισορροπία των μαθητών, η οποία από την παρουσία των άλλων μετατρέπεται σε 

κοινωνικογνωστική σύγκρουση. Η προηγούμενη γνώση καθίσταται λειψή, ατελής και 

ανήμπορη. Ο εκπαιδευτικός βοηθεί με τη σκαλωσιά της αντιστοίχισης ένα προς ένα, να 

πραγματοποιήσουν οι μαθητές τους μετασχηματισμούς, π.χ.  

Επιχειρήματα  Αντιεπιχειρήματα  Επιχειρήματα από άλλη σκοπιά 

- Γιατί;  - Τι θα έλεγε κάποιος με 

αντίθετη γνώμη;  

- Πώς αλλιώς;  

α. ....................... α. ............................................. α. ................................................ 

β. ....................... β. ............................................. β. ................................................ 

γ. ........................ γ. ............................................. γ. ................................................. 

           κτλ.                        κτλ.                            κτλ.  

 
 

Η πραγματοποίηση των μετασχηματισμών επιφέρει αναδιοργάνωση με τη χρήση της 

αντιστρεψιμότητας και της συνδυαστικότητας και παράγει τη νέα γνώση. Οι μαθητές 

αποκαθιστούν την ισορροπία τους σε υψηλότερο επίπεδο.  

 Κατόπιν, ο εκπαιδευτικός ελέγχει αυτή τη γνωστική υπέρβαση, ζητά τη διενέργεια 

επεκτάσεων (Πότε άλλοτε ή πού αλλού είδαμε κάτι όμοιο, παρόμοιο ή ανάλογο;... Τι θα 

ακολουθήσει παρακάτω;... Πού μοιάζουν και πού διαφέρουν παλιά και νέα γνώση, τι 

αλλάζει και τι μένει το ίδιο;...). Οι μαθητές απαντούν, κάνοντας χρήση της ταυτοσημίας 

και της ταυτολογίας.  

 

- Τύποι σκαλωσιάς 

 

Από το μετασχηματικό εγχείρημα διδακτικής δράσης πηγάζουν οι εξής τύποι σκαλωσιάς:  

 - η επαναφορά των προηγούμενων γνώσεων ενεργοποιεί την προσοχή των 

 μαθητών και η δόμησή τους αυξάνει τη διαθεσιμότητά τους. 

 - οι μετασχηματισμοί της αντιστροφής και του άλλου τρόπου λειτουργούν ως πηγή 

 της γνώσης, διαταράσσουν τη γνωστική ισορροπία των μαθητών, η οποία 

 λειτουργεί ως μηχανισμός για τη μάθηση.  



269 
 

 - η αντιστοίχιση ένα προς ένα λειτουργεί ως σκαλωσιά υποστήριξης των μαθητών 

 για τη  διενέργεια των μετασχηματισμών και την αναδόμηση των προηγούμενων 

 γνώσεων.  

 - η αναζήτηση της ομοιότητας και αναλογίας επεκτείνει τη μάθηση στο παρελθόν 

 και συντελεί στη μεταβίβαση της γνώσης και η αναζήτηση της πρόβλεψης 

 προβάλλει τη μάθηση στο μέλλον.  
 

Το μετασχηματικό εγχείρημα διδακτικής δράσης και οι τύποι σκαλωσιάς, που πηγάζουν 

από αυτό, αξιοποιεί θέσεις του ενδογενούς κονστρουκτιβισμού.  

 

 

δ. Το επεξεργαστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης – σενάριο μεθόδευσης της 

διδασκαλίας  

Ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές συμφωνούν το έργο (τι θα μάθουμε, π.χ. μια στρατηγική 

μελέτης, τη Δ.Ε.Κ.Α.Π.Α.Α.) και τη διαδικασία (πώς θα εργαστούμε), π.χ. 

 Δ. Διαβάζουμε, όλοι μαζί, την πρώτη παράγραφο. 

 Ε. Ερωτούμε και απαντούμε για το μήνυμα της παραγράφου.  

 Κ. Κάνουμε περίληψη της παραγράφου, υπογραμμίζουμε τη θεματική πρόταση. 

 Α. Αποσαφηνίζουμε το νόημα των λέξεων με τη βοήθεια των συμφραζομένων και 

 του λεξικού. 

 Π. Προβλέπουμε το θέμα της επόμενης παραγράφου με τη βοήθεια των 

 χαρακτηριστικών της δομής του κειμένου: πλαίσιο-αρχή-αντίδραση-προσπάθεια-

 αποτέλεσμα-συνέπειες, π.χ. η πρώτη παράγραφος αναφέρεται στο πλαίσιο (τόπος, 

 χρόνος, άνθρωποι), αναμένουμε η δεύτερη παράγραφος να αναφέρεται στη αρχή 

 (το εντυπωσιακό γεγονός) κτλ.  

 Α. Αποδίδουμε το νόημα της παραγράφου... η παράγραφος αυτή αναφέρεται... 
 

Συνεχίζουμε το ίδιο και στις άλλες παραγράφους.  
 

 Α. Τέλος, ανακεφαλαιώνουμε... όλες οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις, όλες οι 

 θεματικές προτάσεις των παραγράφων και συντάσσουμε περίληψη του κειμένου, 

 όλες οι λέξεις με το νόημά τους, όλα τα χαρακτηριστικά της δομής των 

 παραγράφων και συγκροτούμε τη δομή του κειμένου, όλα τα νοήματα των 

 παραγράφων και συναρμολογούμε το νόημα του  κειμένου. 
 

Στη συνέχεια, οι μαθητές εφαρμόζουν τη στρατηγική μελέτης Δ.Ε.Κ.Α.Π.Α.Α. με 

αμοιβαία εργασία, ομαδική ή ατομική με αυτοέλεγχο με τη βοήθεια ενός φύλλου έργου, 

που περιέχει το κείμενο και το πρωτόκολλο των μαθησιακών ενεργειών.  
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- Τύποι σκαλωσιάς 

 

Από το επεξεργαστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης πηγάζουν οι εξής τύποι σκαλωσιάς:  

 - η συμφωνία με τους μαθητές του έργου (τι θα μάθουμε) και της διαδικασίας (πώς 

 θα το μάθουμε), γιατί εξασφαλίζει μεταγνώση, ως παρακολούθηση, έλεγχος και 

 έκφραση μεταγνωστικών ενεργειών.  

 - η εκμάθηση στρατηγικών μελέτης και η εφαρμογή τους πρώτα με τους άλλους 

 (αμοιβαία ή ομαδική εργασία) και ύστερα με τον εαυτό (αυτοέλεγχος που οδηγεί 

 στην αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς). 

 - η κάρτα κριτηριών με το πρωτόκολλο των μαθησιακών ενεργειών, προκειμένου 

 οι μαθητές να συγκρίνουν τις εκτελέσεις τους με τη στρατηγική μελέτης και να 

 λαμβάνουν ανατροφοδότηση.  

 - η σύνταξη περίληψης του κειμένου, η συγκρότηση της δομής του κειμένου και 

 του νοήματος του κειμένου είναι προϊόν διοργάνωσης των σχέσεων του κειμένου.  
 

Το επεξεργαστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης και οι τύποι σκαλωσιάς, που πηγάζουν 

από αυτό, αξιοποιεί θέσεις του διαλεκτικού και του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού.  

 
 

ε. Το μεταδοτικό εγχείρημα διδακτικής δράσης – σενάριο μεθόδευσης της 

διδασκαλίας  

Ο εκπαιδευτικός, με τη μορφή προκαταβολικού οργανωτή, αναγράφει στον πίνακα τα 

βασικά σημεία του μαθήματος με αριθμημένες προτάσεις, που απέχουν η μια από την 

άλλη. Οι μαθητές διαβάζουν αυτές τις προτάσεις και λένε «τι θα μάθουν και με ποια 

σειρά». 

 Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός αφηγείται και μετατρέπει με τον λόγο του κάθε 

απλή πρόταση σε παράγραφο. Κάνει ρητορικά ερωτήματα για να συγκεντρώσει την 

προσοχή των μαθητών και δίνει ο ίδιος την απάντηση. Λειτουργεί ως ο αφηγητής επί 

σκηνής. Με τον τόνο της φωνής υποβοηθεί τους μαθητές να κρατήσουν σημειώσεις.  

 Κατόπιν, οι μαθητές διαβάζουν το κείμενο και υπογραμμίζουν φράσεις που 

ταυτοποιούν τις προτάσεις του προκαταβολικού οργανωτή, λένε «πού το λέει» και «πώς το 

λέει» και ελέγχουν την ταυτοποίηση των προτάσεων. Ύστερα, ξαναδιαβάζουν το κείμενο, 

βρίσκουν απαντήσεις στα ερωτήματα: πού, πότε, ποιος, τι έκαναν, πώς, γιατί, για ποιο 

σκοπό και κατασκευάζουν έναν γνωστικό χάρτη και λένε με μορφή ανάκλησης αυτό που 

έμαθαν. 
 

- Τύποι σκαλωσιάς 

 

Από το μεταδοτικό εγχείρημα διδακτικής δράσης πηγάζουν οι εξής τύποι σκαλωσιάς:  
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 - ο προκαταβολικός οργανωτής με τη μορφή απλών, αριθμημένων προτάσεων 

 λειτουργεί ως  γνωστική κρεμάστρα, παρουσιάζοντας μια ολιστική θέαση του 

 περιεχομένου.  

 - η προσαρμοσμένη αφήγηση, όταν εστιάζεται στη μετατροπή των απλών 

 προτάσεων σε  παραγράφους, με τη χρήση ρητορικών ερωτημάτων λειτουργεί ως 

 «βιταμίνωση στη μάθηση», το δε κράτημα σημειώσεων μετατρέπει την ακρόαση 

 από παθητική σε κριτική. 

 - η υπογράμμιση φράσεων που ταυτοποιούν τον προκαταβολικό οργανωτή ασκεί 

 στη διάκριση του ουσιώδους και η ανακύκλωση των πληροφοριών με τα 

 ερωτήματα «πού το λέει» και «πώς το λέει» ενισχύει τη βραχύχρονη μνήμη των 

 μαθητών.  

 - η επαναφορά στο κείμενο για την ανεύρεση απαντήσεων στα ερωτήματα και η 

 κατασκευή γνωστικού χάρτη συμβάλλει στη συγκράτηση της γνωστικής δομής.  

 - η ανάκληση των γνώσεων με συνεχή λόγο με τη βοήθεια του γνωστικού χάρτη 

 συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη αποθήκευση της γνώσης στη μακρόχρονη μνήμη 

 και εξασφαλίζει την ετοιμότητα των μαθητών να τη μεταβιβάσουν.  
 

Το μεταδοτικό εγχείρημα διδακτικής δράσης και οι τύποι σκαλωσιάς, που πηγάζουν από 

αυτό, αξιοποιεί τις θέσεις του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού (περίπτωση νοητικής 

πρόσληψης). 

 

στ. Το δεκτικό-μιμητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης – σενάριο μεθόδευσης της 

διδασκαλίας  

Ο εκπαιδευτικός συμφωνεί με τους μαθητές το έργο (τι θα μάθουμε), τη διαδικασία (πώς 

θα το μάθουμε: θα σας δείξω και θα σας εξηγήσω, το ίδιο θα το κάνετε κι εσείς  με τη 

βοήθειά μου, θα το πείτε φωναχτά, θα δώσετε οδηγίες στον εαυτό και θα εφαρμόσετε 

πρώτα με τον διπλανό σας και ύστερα μόνοι σας) και τους ρόλους (τι θα κάνει καθένας), 

ως ένα είδος μαθησιακού συμβολαίου.  

 Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός προτυποποιεί, δείχνει και εξηγεί, ως να είναι δικό 

του το πρόβλημα. Κάνει ρητορικά ερωτήματα και δίνει ο ίδιος απάντηση. Οι μαθητές 

παρατηρούν και μιμούνται. Οι μαθητές εκτελούν το ίδιο έργο με την εξωτερική 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, το λένε φωναχτά (λεκτική αυτοκαθοδήγηση) και 

σιωπηρά, δίνουν οδηγίες στον εαυτό τους «τι να προσέξουν» (σιωπηρή αυτοκαθοδήγηση).  

 Ύστερα, οι μαθητές εφαρμόζουν το ενέργημα (τι θα κάνω, πώς, γιατί, κάθε πότε) 

με αμοιβαία εργασία, με επιλογή επιπέδου δυσκολίας ασκήσεων και με αυτοέλεγχο. 

Ακόμη, αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους.  
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 Τέλος, ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές αξιολογούν την ανταπόκριση στον ρόλο και 

την εξομοίωση με το πρότυπο παρατήρησης και μίμησης.  

 

- Τύποι σκαλωσιάς 

 

Από το δεκτικό-μιμητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης πηγάζουν οι εξής τύποι 

σκαλωσιάς:  

 - το μαθησιακό συμβόλαιο (τι θα μάθουμε, πώς θα το μάθουμε, τι θα κάνει 

 καθένας, εκπαιδευτικός και μαθητές) εξασφαλίζει μεταγνώση, ως παρακολούθηση, 

 έλεγχος και έκφραση μεταγνωστικών ενεργειών και αντιλαμβάνεται τη διδασκαλία 

 ως συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.  

 - η προτυποποίηση, ως επίδειξη με επεξήγηση στρατηγικών μάθησης και μελέτης 

 του αναγνώστη, του γραφέα, του λύτη προβλήματος, του επεξεργαστή κειμένου, 

 του χαρτογραφητή εννοιών κτλ., κινείται στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης των 

 μαθητών και εφοδιάζει τους μαθητές με διαδικασίες μάθησης αναταράξιμες σε όλα 

 τα μαθήματα.  

 - η φθίνουσα καθοδήγηση, εξωτερική, λεκτική, σιωπηρή, ως αποτελεσματικές 

 διαμεσολαβήσεις, που ενεργοποιούν τον φωναχτό και σιωπηρό λόγο.  

 - η εφαρμογή του ενεργήματος (τι θα κάνουμε, πώς, γιατί, για ποιο σκοπό) πρώτα 

 με τους άλλους (διαψυχολογικό επίπεδο) και μετά με τον εαυτό (ενδοψυχολογικό 

 επίπεδο.  

 - η αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων σκέψης, που δημιουργούν γνωστικές 

 συγκρούσεις και συμβάλλουν στην εργασία με αυτοέλεγχο.  

Το δεκτικό-μιμητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης και οι τύποι σκαλωσιάς, που πηγάζουν 

από αυτό, αξιοποιεί θέσεις του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού.  

 

ζ. Το μεταγνωστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης – σενάριο μεθόδευσης της 

διδασκαλίας  

Ο εκπαιδευτικός ανασκοπεί τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών, διατυπώνοντας το 

ερώτημα «τι ξέραμε από τα προηγούμενα μαθήματα», εφαρμόζοντας την προκαταρκτική 

λειτουργία της αξιολόγησης.  

 Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός προχωρεί στην εκμάθηση του νέου μαθήματος, 

διατυπώνοντας το ερώτημα «τι μάθαμε και πώς το μάθαμε», εφαρμόζοντας τη 

διαμορφωτική λειτουργία της αξιολόγησης. 
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 Κατόπιν, ο εκπαιδευτικός εισάγει την επανεπένδυση της νέας γνώσης σε σύνθετες 

καταστάσεις, διατυπώνοντας το ερώτημα «τι λάθη κάναμε, πώς τα αναγνωρίσαμε και πώς 

τα διορθώσαμε», εφαρμόζοντας την παιδευτική λειτουργία της αξιολόγησης.  

 Τέλος, ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τους μαθητές, διατυπώνοντας τα ερωτήματα: 

«πόσο καλά μάθαμε», εφαρμόζοντας την αποδεικτική λειτουργία της αξιολόγησης, «τι δεν 

μάθαμε καλά», εφαρμόζοντας τη διαγνωστική λειτουργία της αξιολόγησης, «αυτό που 

μάθαμε, πού θα μας χρησιμεύσει», εφαρμόζοντας την προγνωστική λειτουργία της 

αξιολόγησης. Οι μαθητές αναφέρονται σε όλες τις λειτουργίες της αξιολόγησης: «τι 

ξέραμε, τι μάθαμε και πώς, τι λάθη κάναμε, πώς τα αναγνωρίσαμε και τα διορθώσαμε, 

πόσο καλά μάθαμε, τι δεν μάθαμε καλά, αυτό που μάθαμε, πού θα μας χρησιμεύσει», 

εφαρμόζοντας τη μεταγνωστική λειτουργία της αξιολόγησης.  

 

- Τύποι σκαλωσιάς 

 

Από το μεταγνωστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης πηγάζουν οι εξής τύποι σκαλωσιάς:  

 - η ανασκόπηση των προηγούμενων γνώσεων «τι ξέραμε» σταθμίζει τις ανάγκες 

 των παιδιών. 

 - η εκμάθηση ρυθμίζεται με το ερώτημα «πώς μάθαμε», μέσω της 

 ανατροφοδότησης καθορίζεται «τι θα διερευνηθεί», με σκοπό αντισταθμιστικό.  

 - η αναγνώριση και η διευθέτηση των λαθών, ως απάντηση στο ερώτημα «τι λάθη 

 κάναμε, πώς τα αναγνωρίσαμε και τα διορθώσαμε» λειτουργεί ως μηχανισμός 

 μάθησης.  

 - η κατάκτηση των μαθησιακών στόχων εκτιμάται με το ερώτημα «πόσο καλά 

 μάθαμε». Ως  κριτήριο χρησιμοποιείται η κλίμακα μαθησιακής ιεραρχίας: 

 κατανόηση – εκμάθηση – διατήρηση – διάκριση – προσαρμογή.  

 - η μεταβίβαση της μάθησης διευκολύνεται με το ερώτημα «αυτό που μάθαμε, πού 

 θα μας  χρησιμεύσει», με σκοπό η διδασκαλία να λάβει μορφή σεναρίου 

 «ιστορίας».  

 - η μεταγνωστικότητα, ως παρακολούθηση, έλεγχος, έκφραση μεταγνωστικών 

 εμπειριών, έρχεται με τη μάθηση των «εργαλείων της γνώσης», δηλαδή των 

 ερωτημάτων: τι ξέραμε, πώς μάθαμε, πώς αναγνωρίσαμε και διορθώσαμε τα λάθη, 

 πόσο καλά μάθαμε, τι δεν μάθαμε καλά, αυτό που μάθαμε, πού θα μας 

 χρησιμεύσει.  
 
 

Το μεταγνωστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης και οι τύποι σκαλωσιάς, που πηγάζουν 

από αυτό, αξιοποιεί θέσεις του ενδογενούς και του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού.  
 

 
 



274 
 

3.4.4. Κλείδα παρατήρησης της διδασκαλίας  
  

 

Με την κλείδα παρατήρησης της διδασκαλίας καταγράφουμε τη συχνότητα, τη διάρκεια 

και την ένταση προκαθορισμένων συμπεριφορών του εκπαιδευτικού και των μαθητών στη 

λήψη αποφάσεων και στην κατανομή του διδακτικού χρόνου. Η κλείδα παρατήρησης 

προσφέρει πλούσιες και έγκυρες πληροφορίες. Διαπιστώνουμε «ιδίοις όμμασι» τι ακριβώς 

συμβαίνει. Εξετάζουμε το «μαύρο κουτί» της διδασκαλίας (Stronge, Ward, & Grant,  

2011). Η κατασκευή της κλείδας παρατήρησης απαιτεί τη μόνωση των χαρακτηριστικών 

της συμπεριφοράς, την ταξινόμησή τους σε κατηγορίες και τη σύνταξη ενός καταλόγου, 

δηλαδή της κλείδας παρατήρησης (Ingenkamp, 1993· Σαλβαράς, 2013α· Παπαδοπούλου, 

2015). Η χρήση μεταβλητών χαμηλού συμπερασμού, δίνει δεδομένα με υψηλό βαθμό 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). 

 Ο παρατηρητής καταγράφει κάθε λεπτό την απόφαση που λαμβάνεται κατά τη 

διεξαγωγή της διδασκαλίας. Με βάση τις καταγραφές επισκοπούμε τη συμμετοχή στη 

λήψη αποφάσεων και την κατανομή του διδακτικού χρόνου μεταξύ εκπαιδευτικού και 

μαθητών. 

 Η διδασκαλία, στην εποχή της μετανεωτερικής διδακτικής σκέψης, εκτός από 

επιστήμη, τέχνη, λύση προβλήματος, ορίζεται και ως συμμετοχή στη λήψη απόφασης 

(Mosston & Ashworth, 2008· Φρυδάκη, 2009· Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011), από την 

οποία εξαρτάται η κατανομή του διδακτικού χρόνου, ως μεταβλητή της μάθησης των 

μαθητών (Carrol, 1963· Slavin, 2006). 

 Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και η κατανομή του διδακτικού χρόνου μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητών λειτουργεί ως μαθησιακή συμπεριφορά μεταξύ εισιόντος 

(πρακτικές διδασκαλίας) και εξιόντος (μαθησιακών αποτελεσμάτων).  
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Κλείδα παρατήρησης συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων  

και κατανομής διδακτικού χρόνου 

Έντυπο καταγραφής        Παράδειγμα 

συμπλήρωσης  
 

 

Ομοίως συνεχίζουμε και στα άλλα εγχειρήματα διδακτικής δράσης.  

 Η κλείδα παρατήρησης της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και της κατανομής 

του διδακτικού χρόνου δοκιμάστηκε πιλοτικά με χρονική δειγματοληψία σε τέσσερις (4) 

διδασκαλίες, προκειμένου να ελέγξουμε την εγκυρότητα του περιεχομένου του 

ερευνητικού εργαλείου, όπως απαιτεί η τεχνογνωσία κατασκευής και χρήσης του (Mathers 

& Oliver, 2008). Αποδεχθήκαμε ότι τα κριτήρια για την κατάταξη των αποφάσεων, που 

λαμβάνονται από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές, ήταν εύκολα αναγνωρίσιμα και οι 

καταγραφές των δύο παρατηρητών παρουσίασαν υψηλό δείκτη συμφωνίας 0.83 (δείκτης 

Cohen’s Kappa). Σημειώνουμε ότι παρατηρήθηκε από τους παρατηρητές το σύνολο της 

παρεχόμενης διδασκαλίας.  

Εγχείρημα διδακτικής δράσης Χρόνος σε πρώτα λεπτά  

 Ερευνητικό 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  

Ε. 1. Εισηγείται μια κατάσταση 

προβληματισμού  

++ 

Μ.2. Προσδιορίζουν το πρόβλημα 

με μορφή ερωτήματος  

     + + + 

Ε.3. Γράφει το ερώτημα στον 

πίνακα 

              ++ 

Ε.4. Ζητά τη διατύπωση εικασιών, 

προβλέψεων, υποθέσεων ή την 

επιλογή εκδοχών 

                + + + 

Μ.5. Διατυπώνουν εικασίες, 

προβλέψεις, υποθέσεις ή επιλέγουν 

εκδοχές  

                        +  +  +  +  + 

Ε.6. Προτρέπει στην καταφυγή στις 

πηγές μάθησης  

                                                      + + 

Μ.7.  Διαβάζουν, υπογραμμίζουν 

φράσεις 

                                                +  +  +  + + 

Μ.8. Λένε «πού το λέει» και «πώς 

το λέει» 

                                                                +  +  +  +  +  

Ε.9. Ζητά έλεγχο εικασιών, 

προβλέψεων, υποθέσεων, εκδοχών 

                                                                                   +  +  +  + + +  + 

Μ.10. Εξηγούν, γενικεύουν και 

εφαρμόζουν 

                                                                                                        +  +  + +  +  + 



276 
 

 Από την επεξεργασία των δεδομένων της κλείδας παρατήρησης λαμβάνουμε 

πληροφορίες για τη συχνότητα συμμετοχής εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη 

αποφάσεων και κατανομής του διδακτικού χρόνου μεταξύ τους.  
 

Έντυπο επεξεργασίας      Με βάση τις καταγραφές του   

       παραδείγματος συμπλήρωσης  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Πρόκειται να κωδικοποιηθούν δεδομένα από 1.120 χρονικές στιγμές λήψης αποφάσεων 

και κατανομής διδακτικού χρόνου κατά τη διδασκαλία. 
 

 

3.4.5. Έλεγχος ποιότητας της διδασκαλίας  

Η ποιότητα της διδασκαλίας ελέγχεται με βάση τις ερευνητικές κατευθύνσεις της 

ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας, της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος και 

της ικανοποίησης των αναγκών των μαθητών.  

 

α. Δείκτες – κριτήρια ελέγχου της ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας  

Η ερευνητική κατεύθυνση της ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας εστιάζεται στον 

έλεγχο της ανάπτυξης των μαθητών, της κοινωνικής, της συναισθηματικής και της 

γνωστικής. Ο έλεγχος της ανάπτυξης των μαθητών γίνεται με τη χρήση δεικτών-

κριτηρίων, ως πρακτικό σύστημα αξιολόγησης. Οι δείκτες-κριτήρια λειτουργούν ως 

σημεία αναφοράς, εύκολα αναγνωρίσιμα «επί τη εμφανίσει» και προσφέρονται για 

σύγκριση. Οι δείκτες-κριτήρια αποτελούν εσωτερικά γνωρίσματα των εγχειρημάτων 

διδακτικής δράσης. Συνοδεύονται από κλίμακα εκτίμησης πέντε σημείων.   

Συχνότητα 
 

 - Αποφάσεις συμμετοχής εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων:  
 

  Ε = 5    Μ = 5  
 

 - Κατανομή διδακτικού χρόνου μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών:  
 

  Ε = 16 (40%)  Μ = 24 (60%) 
 

 - Κατανομή διδακτικού χρόνου στους τύπους σκαλωσιάς:  
 

 Η εισαγωγή καταστάσεων προβληματισμού και προσδιορισμού του προβλήματος με μορφή 

ερωτήματος                 7 (17,5%) 

 Η διατύπωση εικασιών, προβλέψεων, υποθέσεων ή επιλογή εκδοχών (διαισθητικός τρόπος 

σκέψης)                  8 (20%) 

 Η υπογράμμιση φράσεων, η ανακύκλωση με τα ερωτήματα «πού το λέει» και «πώς το λέει», 

ο έλεγχος των υποθέσεων, εικασιών, προβλέψεων, εκδοχών, η εξήγηση και η γενίκευση 

(αναλυτικός τρόπος σκέψης)               25 (62,5%) 
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 Ο παρατηρητής καταγράφει την εμφάνιση του γνωρίσματος του εγχειρήματος 

διδακτικής δράσης και συγχρόνως διαβαθμίζει την παρουσία του. Οι κλίμακες, παρότι 

βασίζονται στη διαίσθηση, δίνουν συμπεράσματα υψηλού επιπέδου (Ingenkamp, 1993· 

Κατερέλος, 2001· Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011). 

 

Δείκτες-κριτήρια ανάπτυξης των μαθητών στο ερευνητικό εγχείρημα διδακτικής 

δράσης  

 

παράδειγμα εφαρμογής  

 

Ανάπτυξη 

μαθητών 

Δείκτες – κριτήρια Κλιμακα εκτίμησης 
Ο δείκτης-κριτήριο εμφανίζεται σε βαθμό... 
πολύ 

μικρό  
μικρό αρκετά 

μεγάλο 
μεγάλο πολύ 

μεγάλο 

 

κοινωνική  

1. κατάσταση προβληματισμού και ο 

προσδιορισμός του προβλήματος  

 

  Χ   

2. επιλογή εκδοχών ή διατύπωση 

υποθέσεων, προβλέψεων, εικασιών 

 

   Χ  

 

συναισθηματική 

 

3. ανακύκλωση των πληροφοριών 

«πού το λέει» και «πώς το λέει» 

 

    Χ 

4. έλεγχος των εκδοχών, υποθέσεων, 

προβλέψεων, εικασιών 

 

   Χ  

 

γνωστική  

5. υπογράμμιση φράσεων στο κείμενο 

που ελέγχουν τις εκδοχές, υποθέσεις, 

προβλέψεις, εικασίες 

 

    Χ 

6. συγκρότηση της απάντησης στο 

ερώτημα, γενίκευση  

 

   Χ  

7. εξήγηση και η εφαρμογή της 

γενίκευσης  

 

   Χ  

 

Έντυπο επεξεργασίας   - Σε ποιο βαθμό το ερευνητικό εγχείρημα 

διδακτικής          δράσης συμβάλλει στην ανάπτυξη 

των μαθητών;  
 

1. Κοινωνική ανάπτυξη     70% 
 

2. Συναισθηματική ανάπτυξη    90% 
 

3. Γνωστική ανάπτυξη     86%  

 
 

Οι δείκτες-κριτήρια ανάπτυξης των μαθητών του ερευνητικού εγχειρήματος διδακτικής 

δράσης δοκιμάστηκε πιλοτικά σε τέσσερις (4) διδασκαλίες, προκειμένου να ελεγχθεί η 

εγκυρότητα του περιεχομένου του ερευνητικού εργαλείου, όπως απαιτεί η τεχνογνωσία 

κατασκευής και χρήσης του (Κατερέλος, 2001· Mathers & Oliver, 2008). 
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 Αποδείχθηκε ότι οι δείκτες-κριτήρια και η κλίμακα εκτίμησης που τους συνόδευε, 

ήταν εύκολα αναγνωρίσιμα και οι εκτιμήσεις δύο παρατηρητών της ίδιας διδασκαλίας, 

παρουσίασαν υψηλό δείκτη συμφωνίας 0.82 (δείκτης Cohen’s Kappa). Παρατηρήθηκε το 

σύνολο της διδασκαλίας. 

 Δείκτες-κριτήρια ελέγχου της ανάπτυξης των μαθητών έχουν εκπονηθεί για όλα τα 

εγχειρήματα διδακτικής δράσης, που εφαρμόστηκαν στην έρευνα.  

 

β. Δεικτες-κριτήρια ελέγχου της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος  

 

Η ερευνητική κατεύθυνση της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος εξαρτάται από τις 

μορφές που εμφανίζονται τα προϊόντα της διδασκαλίας, τα οποία διαμορφώνουν μια 

μαθησιακή συμπεριφορά. Τα προϊόντα της διδασκαλίας μπορεί να εμφανιστούν:  
 

 1ο επίπεδο -------------- 2ο επίπεδο ----------------- 3ο επίπεδο 

       - με αναπαραγωγή         - με διάκριση            - με πραγματοποίηση  

• αναγνώριση     • εφαρμογή  

     • κατανόηση                  • παραγωγή 

          •ανάλυση  
 

Δείκτες – κριτήρια 

                  Οι μαθητές:  

αναπαραγωγή:   - να ξαναπούν, να ξανακάνουν 

αναγνώριση:    - να διακρίνουν ό,τι έμαθαν μέσα από τα γνωστά  

κατανόηση:    - να πουν με δικά τους λόγια, να εξηγήσουν  

ανάλυση:    - να διακρίνουν μέρη, σχέσεις, οργάνωση  

εφαρμογή:    - να επιλύσουν πρόβλημα 

παραγωγή:    - να βρουν άλλο τρόπο, να επεκτείνουν  
 

Για τον έλεγχο της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος με τη χρήση δεικτών–κριτηρίων 

χρησιμοποιούνται φύλλα έργου. Η τεχνογνωσία σύνταξής τους απαιτεί τη σύνταξη ενός 

καθοδηγητικού πίνακα με τις ενότητες γνώσης και τις μορφές εμφάνισης των προϊόντων 

της διδασκαλίας, που αποτελούν και τους δείκτες-κριτήρια.  
 

Φύλλο έργου 

- Να διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο, να βρείτε απάντηση στα ερωτήματα: πού, πότε, 

ποιος, τι έκανε, ποια τα αποτελέσματα, πώς, γιατί, για ποιο σκοπό και ύστερα να φτιάξετε 

έναν γνωστικό χάρτη.  
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Καθοδηγητικός πίνακας 

Χρησιμοποιείται για την εκπόνηση του φύλλου έργου και την αξιολόγηση της ποιότητας 

του τελικού αποτελέσματος, με τις μορφές εμφάνισης των προϊόντων της διδασκαλίας, που 

αποτελούν τους δείκτες-κριτήρια.  

 

 

Ενότητες γνώσης 

 

Μορφές εμφάνισης 

προϊόντων διδασκαλίας 

 

Βαθμοί 

1. Πού;  αναγνώριση 0-10 

2. Πότε; αναγνώριση 0-10 

3. Ποιος; αναγνώριση 0-10 

4. Τι έκανε; ανάλυση 0-10 

5. Ποια τα αποτελέσματα; ανάλυση 0-10 

6. Πώς; ανάλυση 0-10 

7. Γιατί; κατανόηση 0-10 

8. Για ποιο σκοπό;  παραγωγή 0-10 

 

Η πιλοτική δοκιμασία έδειξε ότι η εκπόνηση των φύλλων έργου και η αξιολόγησή τους 

δεν δημιουργεί δυσκολίες. Η αξιολόγηση των δύο παρατηρητών παρουσίασε υψηλό δείκτη 

συμφωνίας 0.87 (δείκτης Cohen’s Kappa).  
 

γ. Δείκτες-κριτήρια ελέγχου της ικανοποίησης των αναγκών  
 

Η μάθηση σύμφωνα με τους Rogers (1999) και Maslow (1968), εκλαμβάνεται ως μια 

διεργασία ικανοποίησης των αναγκών των μαθητών «να μαθαίνουν» (Courau, 2000). Η 

ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών «να μαθαίνουν» ελέγχεται με ερωτηματολόγιο 

διερεύνησης των αντιλήψεων των μαθητών. Η συμπλήρωσή του από τους μαθητές οδηγεί 

στον αναστοχασμό και εξασφαλίζει συνειδητότητα (Schunk, 2012). 

 Τελευταίως, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο σκέπτεσθαι των μαθητών, γιατί 

παρεμβαίνει στη λήψη αποφάσεων για το γίγνεσθαι της διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα 

των ερευνών δείχνουν ότι οι μαθητές γνωρίζουν τις σκέψεις τους και είναι σε θέση να τις 

αναφέρουν με ικανοποιητική ακρίβεια (Lee, 1997· Ευκλείδη, 2005). Έχει μεγάλη σημασία 

το πώς οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις διαδικασίες που γίνονται στο μυαλό τους και 

μετατρέπουν τη διδασκαλία σε μάθηση (Lompsher, 1994· Σαλβαράς, 2013α· Kalantzis & 

Cope, 2013). 

Καθοδηγητικός πίνακας  
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 Με το ερωτηματολόγιο μετατρέπουμε το εγχείρημα διδακτικής δράσης σε 

δηλώσεις και καλούμε τους μαθητές να το διαβάσουν και να σημειώσουν στην κλίμακα 

«πότε μαθαίνουν πιο καλά», ως δείκτη-κριτήριο της ικανοποίησης των αναγκών τους. 

 

Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης αναγκών των μαθητών «να μαθαίνουν» 
 

Ερευνητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης     παράδειγμα εφαρμογής  

- Πότε μαθαίνεις πιο καλά;  

Δηλώσεις              Κλίμακα  

 καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα πολύ 

1.Όταν ο εκπαιδευτικός μας λέει πληροφορίες που ζητούν 

εξήγηση και εμείς λέμε το ερώτημα (γιατί, πώς, για ποιο 

σκοπό). 

   Χ  

2. Όταν διατυπώνω εικασίες, υποθέσεις, προβλέψεις ως 

απάντηση στο ερώτημα. 
  Χ   

3. Όταν καλούμαι να επιλέξω εκδοχές, ως απάντηση στο 

ερώτημα. 
   Χ  

4. Όταν διαβάζω και υπογραμμίζω φράσεις που δίνουν 

απάντηση στο ερώτημα. 
    Χ 

5. Όταν λέω «πού το λέει» και «πώς το λέει».     Χ 

6. Όταν ελέγχουμε ποιες υποθέσεις, προβλέψεις, εικασίες, 

εκδοχές είναι σωστές. 
   Χ  

7. ‘Όταν απαντούμε στο ερώτημα με συνεχή λόγο.   Χ   

8. Όταν εξηγούμε και βγάζουμε συμπεράσματα.     Χ  

9. Όταν εφαρμοζουμε αυτά που βρήκαμε και σε άλλες 

περιπτώσεις. 
    Χ 

 
 

Έντυπο επεξεργασίας  

Δείκτης-κριτήριο: Η ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών να μαθαίνουν 

ικανοποιείται σε υψηλό βαθμό 82%.  
 

 

Το ερωτηματολόγιο δοκιμάστηκε πιλοτικά. Οι μαθητές δεν δυσκολεύτηκαν στη 

συμπλήρωσή του. Για κάθε εγχείρημα διδακτικής δράσης εκπονήθηκε ξεχωριστό 

ερωτηματολόγιο.  

 

 

3.5. Διαδικασία συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων  
 

Η συλλογή των δεδομένων είναι το όχημα μέσω του οποίου απαντάμε στα ερωτήματα της 

έρευνας, ελέγχουμε τις υποθέσεις της έρευνας και υπερασπιζόμαστε τα συμπεράσματα και 

τις προτάσεις μας, που βασίζονται στα ευρήματα της έρευνας (Mertens, 2009).  

 Αρχικά, συγκεντρώσαμε δεδομένα από τη χορήγηση του ερωτηματολογίου 

διερεύνησης των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για το διδακτικό έργο, για την ανάδειξη 

των βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας και τη διαμόρφωση δεικτών-κριτηρίων ελέγχου 
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ποιότητας, κάνοντας χρήση της διαδικτυακής μεθόδου. Το ερωτηματολόγιο συνοδεύεται 

από διευκρινίσεις, σχετικές με τον σκοπό της έρευνας, τον τρόπο συμπλήρωσής του και τη 

διαφύλαξη της εμπιστευσιμότητας των απαντήσεων.  

 Τα δεδομένα της έρευνας από τη χρήση του ερωτηματολογίου θα υποστούν 

στατιστική επεξεργασία, προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά του και να ελεγχθεί η 

εσωτερική συνοχή του με το δείκτη Cronbach α, για τη διαπίστωση της αξιοπιστίας του. 

Στην επεξεργασία των δεδομένων θα εφαρμοστούν απλές και σύνθετες στατιστικές 

μέθοδοι.  

  Κατόπιν, συγκεντρώσαμε δεδομένα από την πειραματική εφαρμογή. Μετρήσαμε 

την επίδοση των ομάδων, πειραματικής και ελέγχου με τη χορήγηση του τεστ-κριτηρίων. 

Ακολούθως εφαρμόσαμε στην πειραματική ομάδα τα επτά (7) εγχειρήματα διδακτικής 

δράσης. Κάθε εγχείρημα διδακτικής δράσης διδασκόταν σε τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. 

Εφαρμόσαμε τη λογική των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Συγκεντρώσαμε δεδομένα 

συμμετοχής και λήψης αποφάσεων, κατανομής διδακτικού χρόνου και ελέγχου ποιότητας 

(ανάπτυξης μαθητών, μορφών εμφάνισης των προϊόντων διδασκαλίας και ικανοποίησης 

αναγκών των μαθητών). Τέλος, ξαναμετρήσαμε την επίδοση των μαθητών των ομάδων 

πειραματικής και ελέγχου, με τη χρήση τεστ-κριτηρίων, ισότιμο με το πρώτο. Στην 

επεξεργασία των δεδομένων θα εφαρμοστούν απλές και σύνθετες στατιστικές μέθοδοι.  

 Τα παραπάνω συγκεκριμενοποιεί ο πίνακας συσχέτισης μεταξύ ερευνητικών 

ερωτημάτων, ερευνητικών εργαλείων και προϊόντων επεξεργασίας δεδομένων της 

έρευνας, που ακολουθεί.  
 

 

Πίνακας 3.11. Συσχέτιση μεταξύ ερευνητικών ερωτημάτων, ερευνητικών εργαλείων και προϊόντων 

επεξεργασίας δεδομένων της έρευνας 

Ερευνητικό ερώτημα Ερευνητικό εργαλείο Προϊόντα επεξεργασίας 

δεδομένων 

Πρώτη φάση:   Διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για το διδακτικό έργο τους, για την   

                         ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας και τη διαμόρφωση δεικτών-κριτηρίων    

                          ελέγχου ποιότητας. 

1ο Ποιος ο βαθμός εγκυρότητας της 

εννοιολογικής κατασκευής του 

ερωτηματολογίου ανάδειξης βέλτιστων 

πρακτικών διδασκαλίας και ποιος ο 

βαθμός αξιοπιστίας του;  
 

 

Ερωτηματολόγιο ανάδειξης 

των βέλτιστων πρακτικών 

διδασκαλίας  

 

 - παράγοντες του διδακτικού 

έργου  

- δείκτης εσωτερικής συνοχής 

Cronbach α 

2ο Ποιες από τις πρακτικές του 

ερωτηματολογίου ανάδειξης των 

βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας 

αναδεικνύονται ως βέλτιστες;  

 

Ερωτηματολόγιο ανάδειξης 

των βέλτιστων πρακτικών 

διδασκαλίας 
 

 

- ανάδειξη των βέλτιστων 

πρακτικών διδασκαλίας 
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3ο Ποιοι παράγοντες (μεταβλητές) του 

διδακτικού έργου αφορούν σε πρακτικές 

διδασκαλίας που αναδεικνύονται ως 

βέλτιστες; 

 

Ερωτηματολόγιο ανάδειξης 

των βέλτιστων πρακτικών 

διδασκαλίας 

 

- ταξινόμηση των βέλτιστων 

πρακτικών διδασκαλίας με 

βάση τους παράγοντες 

(μεταβλητές) του διδακτικού 

έργου  

4ο Πώς συσχετίζονται οι πρακτικές 

διδασκαλίας που αφορούν τους 

παράγοντες (μεταβλητές) του διδακτικού 

έργου στο είναι και στο δέον; 

Ερωτηματολόγιο ανάδειξης 

των βέλτιστων πρακτικών 

διδασκαλίας 
 

- Μοντέλα σχέσεων των 

πρακτικών διδασκαλίας  

5ο Πώς συσχετίζονται οι παράγοντες του 

ερωτηματολογίου με τα ατομικά-

δημογραφικά στοιχεία των ατόμων του 

δείγματος (φύλο, ειδικότητα, βαθμίδα, 

σπουδές, χρόνια προϋπηρεσίας, περιοχή 

σχολείου, τύπος σχολείου); 

Ερωτηματολόγιο ανάδειξης 

των βέλτιστων πρακτικών 

διδασκαλίας 

 

 
 

- δείκες συσχέτισης των 

παραγόντων του ερωτη-

ματολογίου με τα ατομικά-

δημογραφικά στοιχεία του 

δείγματος 
 

 

Δεύτερη φάση:   Διδακτικός πειραματισμός: Εφαρμογή των εγχειρημάτων διδακτικής δράσης, ως   

                          βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας. 
 

 

Πριν: Αξιολόγηση σχολικής επίδοσης (ομάδες: πειραματική και ελέγχου) 
 

1ο Ποια είναι η σχολική επίδοση των 

μαθητών (πριν τον διδακτικό 

πειραματισμό);  

 

Τεστ-κριτηρίων 
 

 

- μέτρηση της σχολικής 

επίδοσης 
 
 

 

Κατά: Εφαρμογή των εγχειρημάτων διδακτικής δράσης – Σενάρια διδασκαλίας (ομάδα: πειραματική) 
 

2ο Ποια είναι η συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και 

μαθητών και ποια η κατανομή του 

διδακτικού χρόνου;  

 

Κλείδα παρατήρησης της 

διδασκαλίας 

- κατανομή στη συμμετοχή 

στη λήψη αποφάσεων και 

διδακτικού χρόνου 

 

3ο Ποια είναι η ποιότητα της 

παρεχόμενης διδασκαλίας;  

Κατευθύνσεις ελέγχου ποιότητας:  

- ανάπτυξης μαθητών: κοινωνικής, 

συναισθηματικής, γνωστικής 

(κατεύθυνση ανθρωποπλαστικής 

αποτελεσματικότητας) 

- μορφών εμφάνισης προϊόντων 

διδασκαλίας (κατεύθυνση της ποιότητας 

του τελικού αποτελέσματος) 

- ικανοποίησης των αναγκών των 

μαθητών (κατεύθυνση ελέγχου 

ικανοποίησης των αναγκών του 

«πελάτη») 

 

 

 

 

κλίμακες αξιολόγησης 

 

 

φύλλα έργου 

 

 

 

ερωτηματολόγιο 

 

 

 

 

- δείκτες-κριτήρια ανάπτυξης 

των μαθητών  

 

- πρωτόκολλα αξιολόγησης 

 

 

 

- βαθμός ικανοποίησης των 

αναγκών των μαθητών  

 
 

Μετά: Αξιολόγηση σχολικής επίδοσης (ομάδες: πειραματική και ελέγχου) 

4ο Ποια είναι η σχολική επίδοση των 

μαθητών (μετά τον διδακτικό 

πειραματισμό); 

 

τεστ-κριτηρίων (ισότιμο και 

ισόκυρο με το πρώτο) 

- μέτρηση της σχολικής 

επίδοσης 

-έλεγχος διαφορών πριν-μετά 



283 
 

Κεφάλαιο 4ο  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται μια συγκεντρωτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

της έρευνας. Ως οδηγός αξιοποιείται η σειρά των ερευνητικών ερωτημάτων και των 

βασικών υποθέσεων της έρευνας, που διατυπώθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας 

διατριβής. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται μέσω πινάκων και 

διαγραμμάτων, ενώ μέσα από την περιγραφή τους επιδιώκεται η ανάδειξη των βασικών 

και σπουδαιότερων ευρημάτων. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της διερεύνησης των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για την ανάδειξη των 

βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας, μέσω ερωτηματολογίου και η στατιστική τους 

επεξεργασία και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τον διδακτικό 

πειραματισμό για τον έλεγχο της συμβολής των βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας στη 

μάθηση των μαθητών.  

 

4.1. Διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών (πρώτη φάση της 

έρευνας) 
 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει αποτελέσματα, που αφορούν την εννοιολογική κατασκευή 

και αξιοπιστία του ερωτηματολογίου διερεύνησης των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για 

το διδακτικό έργο και τη μέτρηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για την ανάδειξη 

των βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας. 

 Όπως αναφέραμε ήδη στο πρώτο κεφάλαιο, η βασική υπόθεση της έρευνάς μας 

είναι ότι  οι εκπαιδευτικοί θα διαφοροποιήσουν τις αντιλήψεις τους μεταξύ «δέοντος» 

(αυτό που ιδανικά έπρεπε να συμβαίνει) και «είναι» (αυτό που πραγματικά συμβαίνει) για 

το ποιες πρακτικές διδασκαλίας μπορούν να χαρακτηριστούν βέλτιστες, με βάση το φύλο, 

τις σπουδές, την ενηλικιότητα, την ειδικότητα, τη βαθμίδα στην οποία διδάσκουν, την 

περιοχή και τον τύπο του σχολείου τους.  

 Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός της έρευνάς μας ήταν να αναδείξουμε τις βέλτιστες 

πρακτικές διδασκαλίας, όπως διαμορφώνονται από τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, στο 

επίπεδο τόσο του «δέοντος» όσο και του «είναι». Τα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε 

ήταν:  

Α1. Ποιος είναι ο βαθμός εγκυρότητας της εννοιολογικής κατασκευής του 

ερωτηματολογίου ανάδειξης βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας  και ποιος ο βαθμός 

αξιοπιστίας του;  

Α2. Ποιες από τις πρακτικές του ερωτηματολογίου ανάδειξης των βέλτιστων 

πρακτικών διδασκαλίας  αναδεικνύονται ως βέλτιστες;  
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Α3. Ποιοι παράγοντες (μεταβλητές) του διδακτικού έργου αφορούν σε πρακτικές 

διδασκαλίας που αναδεικνύονται ως βέλτιστες;  

Α4. Πώς συσχετίζονται οι πρακτικές διδασκαλίας που αφορούν τους παράγοντες 

(μεταβλητές) του διδακτικού έργου στο είναι και στο δέον;  

Α5. Πώς συσχετίζονται οι παράγοντες του ερωτηματολογίου με τα ατομικά – 

δημογραφικά στοιχεία των ατόμων του δείγματος (φύλο, ειδικότητα, βαθμίδα, 

σπουδές, χρόνια προυπηρεσίας, περιοχή σχολείου, τύπος σχολείου); 
 

Με οδηγό τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα θα παρατεθούν, στη συνέχεια, τα 

αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων που ανέκυψαν από τα 

ερωτηματολόγια. 

 

4.1.1. Εννοιολογική κατασκευή και αξιοπιστία του ερωτηματολογίου  
 

Απάντηση στο Α1 ερευνητικό ερώτημα:  

- Ποιος είναι ο βαθμός εγκυρότητας της εννοιολογικής κατασκευής του 

ερωτηματολογίου ανάδειξης βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας και ποιος ο βαθμός 

αξιοπιστίας του;  
 

Το ερωτηματολόγιο που αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, κατασκευάστηκε από την 

ερευνήτρια με βάση το θεωρητικό πλαίσιο του ερευνητικού προβλήματος και με σκοπό να 

αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας και να διαμορφώσει δείκτες-κριτήρια 

ελέγχου ποιότητας.  

 Το ερωτηματολόγιο αποτελείται απο δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει 

ερωτήσεις που αφορούν τα δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας 

υπόψιν τους παράγοντες, που τονίζονται από τη διεθνή βιβλιογραφία, ότι επηρεάζουν τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά το διδακτικό έργο και τις πρακτικές 

διδασκαλίας, όπως το φύλο, οι σπουδές, τα χρόνια προϋπηρεσίας, η βαθμίδα εκπαίδευσης, 

η ειδικότητα και η περιοχή του σχολείου στο οποίο υπηρετούν. Το δεύτερο μέρος 

περιλαμβάνει 90 δηλώσεις που αφορούν το διδακτικό έργο (τις διαδικασίες παροχής του 

και τις διαστάσεις του, επικοινωνιακή και λειτουργική) τις δεξιότητες του εκπαιδευτικού 

(να γνωρίζει τους μαθητές, να χειρίζεται τη διδακτέα ύλη, να μεθοδεύει τη διδασκαλία, να 

αξιολογεί τη διδασκαλία), τις πρακτικές διδασκαλίας (χειρισμός διδακτικών στόχων, 

περιεχομένου, μεθόδευσης και αξιολόγησης) και τη μάθηση των μαθητών (κατευθύνσεις 

ελέγχου ποιότητας: ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα, ποιότητα τελικού 

αποτελέσματος, ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών, συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων).  
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Οι δηλώσεις του ερωτηματολογίου απαντώνται σε πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert 

(1=καθόλου, 2= λίγο, 3= αρκετά, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ), ενώ κάθε δήλωση στο 

ερωτηματολόγιο συνδέεται με δύο κλίμακες. Η μια αφορά «το δέον» (τι θα έπρεπε να 

γίνεται) και η άλλη αφορά το «ειναι» (τι όντως γίνεται).  

 Αναλυτικά το ερωτηματολόγιο είχε την παρακάτω δομή η οποία αφορά και τις δύο 

όψεις του ερωτηματολογίου ανάδειξης βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας, δηλαδή τις 90 

ερωτήσεις – δηλώσεις που αφορούν το «είναι» και τις ίδιες 90 ερωτήσεις – δηλώσεις που 

αφορούν το «δέον»:  

 

 

 

Ενδεικτικές δηλώσεις για τους παράγοντες του ερωτηματολογίου 
 

1. Προδιδακτική διαδικασία  

Α1. Βρίσκω τα μικρά βήματα του μαθήματος και τα συναρμολογώ, 

φτιάχνοντας αλυσιδωτές ακολουθίες. 

Α6. Βρίσκω τα μέρη, τις σχέσεις και την οργάνωση του μαθήματος και 

φτιάχνω χάρτες εννοιών (γνωστικούς, νοηματικούς, χάρτες κριτικής 

σκέψης). 

Α15. Βρίσκω τις «μεγάλες ιδέες» του μαθήματος, που επιτρέπουν την 

ανάδειξη αντιφάσεων. 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ   ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

• Διαδικασίες διδακτικού έργου 

Προδιδακτική 

 

Διδακτική 

Μεταδιδακτική 

Α1 έως Α26 

Α1 Α2 Α3 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10  Α11 Α15 Α16 

Α19 Α20 Α21 Α22 Α23 Α24  

Α4 Α12 Α13 Α17 Α25    

Α5 Α14 Α18 Α26 

• Δεξιότητες εκπαιδευτικού 

Γνωριμία μαθητών 

Χειρισμός διδακτέας ύλης 

Μεθόδευση διδασκαλίας 

Αξιολόγηση διδασκαλίας 

Β1 έως Β17 

Β1 έως Β4 

Β5 έως Β9 

Β10 έως Β13 

Β14 έως Β17 

• Πρακτικές διδασκαλίας –τύποι σκαλωσιάς 

Συμπεριφορισμός 

Κονστρουκτιβισμός 

Γ1 έως Γ27 

Γ1 έως Γ6 

Γ7 έως Γ27 

• Μάθηση μαθητών 

Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα 

Ποιότητα τελικού αποτελέσματος  

Ικανοποίηση αναγκών μαθητών 

Δ1 έως Δ20 

Δ1 Δ2 Δ3 Δ6 Δ7 Δ8 Δ11 Δ12 Δ13 Δ16 Δ17 

Δ18 

Δ4 Δ9 Δ14 Δ19 

Δ5 Δ10 Δ15 Δ20 
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2. Διδακτική διαδικασία  

Α12. Διδάσκω, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία επίλυσης προβλήματος 

(κατάσταση προβληματισμού, υποθέσεις για λύση..., έλεγχος).  

Α13. Διδάσκω, χρησιμοποιώντας προκαταβολικό οργανωτή, την 

προσαρμοσμένη αφήγηση και τη γνωστική οργάνωση. 

Α17. Διδάσκω, επαναφέροντας προηγούμενες γνώσεις, εισάγοντας 

μετασχηματισμούς, προχωρώντας σε αναδομήσεις. 
 

3. Μεταδιδακτική διαδικασία  

Α5. Αξιολογώ, εστιάζοντας στο «πόσο καλά μάθαμε». 

Α14. Αξιολογώ, εστιάζοντας στο «τι κάναμε, για να δώσουμε απάντηση 

στο ερώτημα». 

Α26. Αξιολογώ, εστιάζοντας στο «αυτό που μάθαμε, πού θα μας 

χρησιμεύσει 
 

4. Να γνωρίζει τους μαθητές  

Β1. Οι μαθητές μαθαίνουν, όταν η αντίδραση στο ερέθισμα είναι σωστή 

και τα επακόλουθα θετικά (ανατροφοδότηση, ενίσχυση). 

Β2. Οι μαθητές μαθαίνουν, όταν η μάθηση εκληφθεί ως διαδικασία 

επίλυσης προβλήματος. 

Β4. Οι μαθητές μαθαίνουν, όταν εργάζονται στη ζώνη επικείμενης 

ανάπτυξης, με εργαλείο τη μίμηση. 
 

5. Να χειρίζεται τη διδακτέα ύλη 

Β5. Αναλύω τη διδακτέα ύλη σε μικρά βήματα και συναρμολογώ 

αλυσιδωτές ακολουθίες.  

Β6. Αναλύω τη διδακτέα ύλη σε μέρη, εντοπίζω τις σχέσεις τους και την 

οργάνωσή τους (τη δομή της). 

Β9. Αναλύω τη διδακτέα ύλη και εντοπίζω τις στρατηγικές μάθησης και 

μελέτης που θα θέσω σε εφαρμογή. 
 

6. Να μεθοδεύει τη διδασκαλία 

Β10. Μεθοδεύω τη διδασκαλία μου, ώστε να διατρέξει τις φάσεις της 

μαθησιακής ιεραρχίας: εκμάθηση, διατήρηση, γενίκευση, διάκριση. 

Β11. Μεθοδεύω τη διδασκαλία μου, ώστε να ενεργοποιούνται οι 

γνωστικές λειτουργίες της προσοχής, της αντίληψης, της μνήμης, της 

μεταγνώσης και της αυτορρύθμισης. 

Β13. Μεθοδεύω τη διδασκαλία μου, ώστε οι μαθητές να εργαστούν στη 

ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης, στηριζόμενοι στις λειτουργίες της 

μίμησης. 
 

7. Να αξιολογεί τη διδασκαλία  

Β14.Αξιολογώ την επίτευξη στόχων-επίδοσης: της αναπαραγωγής (να 

ξανακάνουν οι μαθητές), της αναγνώρισης (να επιλέξουν) και της 

εφαρμογής (να μεταβιβάσουν με βάση την ομοιότητα).  

Β15.Αξιολογώ την επίτευξη στόχων-ικανοτήτων: της χαρτογράφησης 

εννοιών (γνωστικοί χάρτες, νοηματικοί χάρτες, χάρτες κριτικής σκέψης). 
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Β17.Αξιολογώ την επίτευξη στόχων-ικανοτήτων: εκμάθησης 

στρατηγικών μάθησης και μελέτης και της εφαρμογής τους με 

αυτοέλεγχο. 
 

8. Πρακτικές διδασκαλίας συμπεριφορισμού 

Γ1. Ανασκοπώ το προηγούμενο μάθημα και ελέγχω την προπαρασκευή 

των μαθητών, δηλώνω τον μαθησιακό στόχο και προβάλλω τα 

σημαντικά ερεθίσματα του νέου μαθήματος. 

Γ2. Παρουσιάζω το νέο μάθημα βήμα-βήμα και συναρμολογώ τα μικρά 

βήματα. 

Γ5. Εντοπίζω πιθανές δυσκολίες των μαθητών, τους εξοικειώνω 

προδρασιακά και ζητώ από τους μαθητές να τις αναγνωρίσουν στις πηγές 

μάθησης.   
 

9. Πρακτικές διδασκαλίας κονστρουκτιβισμού  

Γ9. Παρουσιάζω καταστάσεις προβληματισμού και οι μαθητές 

προσδιορίζουν το πρόβλημα με μορφή ερωτήματος.  

Γ16. Επαναφέρω προηγούμενες γνώσεις, εισάγω μετασχηματισμούς που 

προκαλούν γνωστική σύγκρουση και προχωρώ σε αναδομήσεις. 

Γ22. Προτυποποιώ (δείχνω και εξηγώ), ως να είναι δικό μου το 

πρόβλημα, για να αποτελώ πρότυπο για παρατήρηση και μίμηση. 
 

10. Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα  

Δ1. Οργανώνω τη διδασκαλία μου, λαμβάνοντας όλες τις αποφάσεις. 

Δ6. Οργανώνω τη διδασκαλία μου, λαμβάνοντας από κοινού τις 

αποφάσεις με τους μαθητές. 

Δ11. Οργανώνω τη διδασκαλία μου, εκχωρώντας τις περισσότερες 

αποφάσεις στους μαθητές. 
 

11. Ποιότητα τελικού αποτελέσματος  

Δ4. Βάζω τους μαθητές να διακρίνουν διαφορές ανάμεσα στη νέα 

μάθηση με την παλιά, για να διαπιστώσω τι έμαθαν.  

Δ14. Βάζω τους μαθητές να αναφέρονται στο «πότε άλλοτε, πού αλλού 

είδαμε κάτι όμοιο» και στο «τι θα ακαλουθήσει». 

Δ19. Βάζω τους μαθητές μου να εργαστούν με αυτοέλεγχο και 

αυτορρύθμιση (ερωτήματα στον εαυτό). 
 

12. Ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών  

Δ5. Ανασκοπώ τις προηγούμενες γνώσεις, δηλώνω τον μαθησιακό 

στόχο, προβάλλω τα σημαντικά ερεθίσματα και ρωτώ τους μαθητές αν 

επιθυμούν να μάθουν. 

Δ15. Επαναφέρω προηγούμενες γνώσεις και εισάγω μετασχηματισμούς, 

προκαλώντας γνωστική σύγκρουση. 

Δ20. Εισάγω το μαθησιακό συμβόλαιο (τι θα μάθουμε, πώς, τι θα κάνει 

καθένας). 
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4.1.1.1. Εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής του ερωτηματολογίου  

Η εγκυρότητα της εννοιολογικής κατασκευής του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε με την 

εφαρμογή της Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης και της Επιβεβαιωτικής 

Παραγοντικής Ανάλυσης. 
  

α. Εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής του ερωτηματολογίου ανάδειξης των 

βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας όσον αφορά το «είναι» 
 

 Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση 

 

H εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε με την 

εφαρμογή της Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης (Exploratory Factor Analysis). Η 

Παραγοντική Ανάλυση  είναι μια στατιστική μέθοδος που αποσκοπεί στον καθορισμό 

νέων ερωτήσεων, τις οποίες ονομάζουμε παράγοντες/διαστάσεις/κλίμακες. Οι παράγοντες 

ερμηνεύουν τις σχέσεις μεταξύ των  αρχικών ερωτήσεων μέσω της ομαδοποίησής τους σε 

μικρότερα σύνολα από το αρχικό. Η μέθοδος της παραγοντικής ανάλυσης, την οποία θα 

εφαρμόσουμε στο δείγμα μας, είναι η Διερευνητική  Παραγοντική Ανάλυση σε Κύριες 

Συνιστώσες (Principal Components Analysis).  

Βασικό κριτήριο εφαρμογής της Παραγοντικής Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες 

είναι η τιμή του δείκτη που χαρακτηρίζει την καλή προσαρμογή στην Παραγοντική 

Ανάλυση.  Ο δείκτης αυτός, ο οποίος παίρνει τιμές απο 0 έως 1, λέγεται μέτρο των Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO). Ο δείκτης ΚΜΟ εάν παίρνει τιμές πάνω από 0,90 θεωρείται 

θαυμάσιος, εάν παίρνει τιμές πάνω από 0,80 μέχρι 0,90 θεωρείται εξαίρετος, εάν παίρνει 

τιμές πάνω από 0,70 μέχρι 0,80 μεσαίος και εάν παίρνει τιμές πάνω από 0,60 μέχρι 0,70 

θεωρείται μέτριος, ενώ τιμές κάτω από 0,60 έως 0,50 θεωρούνται άθλιες και τιμές 

μικρότερες από 0,50 θεωρούνται απαράδεκτες. Στη συγκεκριμένη έρευνα ο δείκτης ΚΜΟ 

έλαβε τιμή 0,972, άρα θεωρείται θαυμάσιος. 

 Από την εφαρμογή της Παραγοντικής Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες, στις 

ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο προέκυψαν 12 

παράγοντες/διαστάσεις/κλίμακες με ιδιοτιμή μεγαλύτερη της μονάδας (Προδιδακτική 

διαδικασία, Διδακτική διαδικασία, Μεταδιδακτική διαδικασία, Γνωριμία μαθητών, 

Χειρισμός διδακτέας ύλης, Μεθόδευση διδασκαλίας, Αξιολόγηση διδασκαλίας, 

Συμπεριφορισμός, Κονστρουκτιβισμός, Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα, 

Ποιότητα τελικού αποτελέσματος, Ικανοποίηση αναγκών μαθητών). Οι παράγοντες αυτοί 

ερμηνεύουν το 60,837% της συνολικής διασποράς, (% of Variance), ποσοστό που 

θεωρείται αρκετά ικανοποιητικό. Το παραπάνω ποσοστό δηλώνει ότι το μοντέλο της 
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Παραγοντικής Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες ερμηνεύει περίπου το 61% του 

φαινόμενου της ανάδειξης  βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας. 

Οι ανωτέρω 12 παράγοντες ομαδοποιούνται ως εξής: 

 Οι παράγοντες  Προδιδακτική, Διδακτική  και Μεταδιδακτική Διαδικασία 

συγκροτούν ένα ευρύτερο παράγοντα με ονομασία Διαδικασίες διδακτικού 

έργου.  

 Οι παράγοντες Γνωριμία μαθητών, Χειρισμός διδακτέας ύλης, Μεθόδευση 

διδασκαλίας, και Αξιολόγηση διδασκαλίας συγκροτούν ένα ευρύτερο παράγοντα 

με το όνομα  Δεξιότητες εκπαιδευτικού.  

 Οι παράγοντες Συμπεριφορισμός και Κονστρουκτιβισμός, συγκροτούν ένα 

ευρύτερο παράγοντα με το όνομα Πρακτικές διδασκαλίας – τύποι σκαλωσιάς.  

 Οι παράγοντες Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα, Ποιότητα τελικού 

αποτελέσματος  και Ικανοποίηση αναγκών μαθητών συγκροτούν ένα ακόμα 

ευρύτερο παράγοντα με ονομασία Μάθηση μαθητών.  

Οι Ιδιοτιμές και τα  ποσοστά ερμηνευμένης διασποράς παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

Πίνακας 4.1. Ιδιοτιμές και ποσοστά ερμηνευμένης διασποράς 

Παράγοντες Ιδιοτιμές και ποσοστά διασποράς 

Ιδιοτιμές Διασπορά 

% 

Αθροιστική διασπορά 

% 

 Προδιδακτική 34,585 38,428 38,428 

Διδακτική 4,384 4,872 43,299 

Μεταδιδακτική 2,325 2,583 45,883 

Γνωριμία μαθητών 2,122 2,358 48,241 

 Χειρισμός διδακτέας ύλης 1,885 2,094 50,335 

 Μεθόδευση διδασκαλίας 1,632 1,814 52,149 

 Αξιολόγηση διδασκαλίας 1,620 1,800 53,949 

 Συμπεριφορισμός 1,488 1,654 55,603 

 Κονστρουκτιβισμός 1,284 1,427 57,029 

 Ανθρωποπλαστικη 

αποτελεσματικότητα 
1,168 1,298 58,328 

 Ποιότητα τελικού αποτελέσματος 1,134 1,261 59,588 

 Ικανοποίηση αναγκών μαθητών 1,124 1,249 60,837 
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  Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση 

 

H καλή προσαρμογή του μοντέλου των 12 παραγόντων στην περίπτωση του «είναι» 

που προέκυψε από την Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Exploratory Factor 

Analysis) επιβεβαιώθηκε και από τα ευρήματα της Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής 

Ανάλυσης (Confirmatory Factor Analysis) σύμφωνα με τα οποία: 

 

1.²/df =1,81 με επίπεδο σημαντικότητας 0,09. Αποδεκτές είναι οι τιμές ²/df<2 

με επίπεδο σημαντικότητας μεγαλύτερο από το 0,05 (Tabachnick & Fidell, 2007). 

2. The comparative fit index (CFI)=0,91. Αποδεκτές τιμές του  (CFI)  είναι αυτές 

που υπερβαίνουν το 0,90 (Bentler, 1995). 

3. The root mean square error of approximation (RMSEA) = 0,46. Αποδεκτές 

τιμές του  (RMSEA) είναι αυτές που δεν υπερβαίνουν το 0,6 (Hu & Bentler, 

1999). 

 

β. Εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής του ερωτηματολογίου ανάδειξης των 

βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας όσον αφορά το «δέον» 

 Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση 

Εφαρμόσθηκε η ίδια διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε για την εγκυρότητα εννοιολογικής 

κατασκευής του ερωτηματολογίου που αφορά το «είναι». Ο δείκτης ΚΜΟ έλαβε τιμή 

0,978,  άρα θεωρείται θαυμάσιος. 

 Από την εφαρμογή της Παραγοντικής Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες, στις 

ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο προέκυψαν οι ίδιοι 12 

παράγοντες/διαστάσεις/κλίμακες, όπως και στην περίπτωση του «είναι», με ιδιοτιμή 

μεγαλύτερη της μονάδας (Προδιδακτική διαδικασία, Διδακτική διαδικασία, 

Μεταδιδακτική διαδικασία, Γνωριμία μαθητών, Χειρισμός διδακτέας ύλης, Μεθόδευση 

διδασκαλίας, Αξιολόγηση διδασκαλίας, Συμπεριφορισμός, Κονστρουκτιβισμός, 

Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα, Ποιότητα τελικού αποτελέσματος,  Ικανοποίηση 

αναγκών μαθητών). Οι παράγοντες αυτοί ερμηνεύουν το 65,309% της συνολικής 

διασποράς, (% of Variance), ποσοστό που θεωρείται αρκετά ικανοποιητικό. Το παραπάνω 

ποσοστό δηλώνει ότι το μοντέλο της Παραγοντικής Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες 

ερμηνεύει περίπου το 65% του φαινόμενου της ανάδειξης βέλτιστων πρακτικών 

διδασκαλίας.  

 Οι παράγοντες  Προδιδακτική, Διδακτική και Μεταδιδακτική διαδικασία 

συγκροτούν ένα ευρύτερο παράγοντα με ονομασία Διαδικασίες διδακτικού έργου. Οι 

παράγοντες Γνωριμία μαθητών, Χειρισμός διδακτέας ύλης, Μεθόδευση διδασκαλίας, και 
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Αξιολόγηση διδασκαλίας συγκροτούν ένα ευρύτερο παράγοντα με το όνομα Δεξιότητες 

εκπαιδευτικού. Οι παράγοντες Συμπεριφορισμός και  Κονστρουκτιβισμός, συγκροτούν 

ένα ευρύτερο παράγοντα με το όνομα Πρακτικές διδασκαλίας- τύποι σκαλωσιάς. Οι 

παράγοντες Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα, Ποιότητα τελικού αποτελέσματος  

και Ικανοποίηση αναγκών μαθητών συγκροτούν ένα ακόμα ευρύτερο παράγοντα με 

ονομασία Μάθηση μαθητών.  

 Οι Ιδιοτιμές και τα  ποσοστά ερμηνευμένης διασποράς  παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 4.2. Ιδιοτιμές και ποσοστά ερμηνευμένης διασποράς 

Παράγοντες Ιδιοτιμές και ποσοστά διασποράς 

Ιδιοτιμές Διασπορά 

% 

Αθροιστική διασπορά 

% 

 Προδιδακτική 39,553 43,948 43,948 

Διδακτική 4,328 4,808 48,756 

Μεταδιδακτική 2,386 2,651 51,408 

Γνωριμία μαθητών 2,061 2,290 53,697 

 Χειρισμός διδακτέας ύλης 1,752 1,947 55,644 

 Μεθόδευση διδασκαλίας 1,558 1,731 57,376 

 Αξιολόγηση διδασκαλίας 1,510 1,677 59,053 

 Συμπεριφορισμός 1,282 1,424 60,477 

 Κονστρουκτιβισμός 1,189 1,321 61,798 

 Ανθρωποπλαστικη 

αποτελεσματικότητα 
1,145 1,272 63,071 

 Ποιότητα τελικού αποτελέσματος 1,012 1,125 64,195 

 Ικανοποίηση αναγκών μαθητών 1,002 1,114 65,309 

 

 Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση 

 

H καλή προσαρμογή του μοντέλου των 12 παραγόντων στην περίπτωση του «δέοντος» 

που προέκυψε από την Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Exploratory Factor 

Analysis) επιβεβαιώθηκε και από τα ευρήματα της Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής 

Ανάλυσης (Confirmatory Factor Analysis) σύμφωνα με τα οποία: 

 

1.²/df =1,34 με επίπεδο σημαντικότητας 0,12. Αποδεκτές είναι οι τιμές ²/df<2 

με επίπεδο σημαντικότητας μεγαλύτερο από το 0,05 (Tabachnick&Fidell, 2007). 
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2. Thecomparativefitindex (CFI)=0,97. Αποδεκτές τιμές του  (CFI)  είναι αυτές 

που υπερβαίνουν το 0,90 (Bentler, 1995). 

3. The root mean square error of approximation (RMSEA) = 0,58. Αποδεκτές 

τιμές του  (RMSEA) είναι αυτές που δεν υπερβαίνουν το 0,6 (Hu&Bentler 1999). 

 

4.1.1.2. Αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ανάδειξης των βέλτιστων 

πρακτικών διδασκαλίας  
 

α. Εσωτερική αξιοπιστία  
 

Πριν την οποιαδήποτε ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου και τη 

διεξαγωγή συμπερασμάτων, κρίνεται απαραίτητο να μετρηθεί η αξιοπιστία του δείγματος. 

Η αξιοπιστία ενός εργαλείου δείχνει το κατά πόσο είναι πιθανό να παραχθούν παρόμοια 

αποτελέσματα ακόμα και αν το πείραμα ξαναγινόταν με άλλα δείγματα από τον ίδιο 

πληθυσμό. Η εσωτερική αξιοπιστία των εργαλείων μετρήθηκε με τον δείκτη  alpha του 

Cronbach (Cronbach’s α), ο οποίος λαμβάνει τιμές από 0 έως 1. Σύμφωνα με τους George 

& Mallery (2003) τιμές του δείκτη εσωτερικής αξιοπιστίας  alpha του Cronbach 

(Cronbach’s α) μεγαλύτερες ή ίσες του 0,9 θεωρούνται  υπέροχες, τιμές μεταξύ 0,8 και 0,9 

θεωρούνται καλές, τιμές μεταξύ 0,7 και 0,8 θεωρούνται αποδεκτές, τιμές μεταξύ 0,6 και 

0,7 θεωρούνται οριακά αποδεκτές, τιμές μεταξύ 0,5 και 0,6 θεωρούνται φτωχές και τιμές 

κάτω από 0,5 θεωρούνται απαράδεκτες.   

α1.Τα αποτελέσματα του ελέγχου αξιοπιστίας για το «είναι» παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 4.3. Αξιοπιστία του ερωτηματολογίου για το «είναι» 

 

Scales Δηλώσεις Cronbach’s  α 

Διαδικασίες διδακτικού έργου 26 ,901 

Προδιδακτική 17 ,769 

Διδακτική 5 ,709 

Μεταδιδακτική 4 ,701 

Δεξιότητες εκπαιδευτικού 17 ,904 

Γνωριμία μαθητών 4 ,808 

Χειρισμός διδακτέας ύλης 5 ,786 

Μεθόδευση διδασκαλίας 4 ,712 

Αξιολόγηση διδασκαλίας                                             4 ,756 

Πρακτικές διδασκαλίας-τύποι σκαλωσιάς 27 ,906 

Συμπεριφορισμός 6 ,743 

Κονστρουκτιβισμός 21 ,869 

Μάθηση μαθητών 20 ,896 
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Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα 12 ,754 

Ποιότητα τελικού αποτελέσματος 4 ,652 

Ικανοποίηση αναγκών μαθητών 2 ,682 

     

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν εν γένει 

παρουσιάζουν από οριακά αποδεκτή έως υπέροχη αξιοπιστία. 

α2.Τα αποτελέσματα του ελέγχου αξιοπιστίας για το «δέον» παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 4.4. Αξιοπιστία του ερωτηματολογίου για το «δέον» 

 

Scales Δηλώσεις Cronbach’ς  α 

Διαδικασίες διδακτικού έργου 26 ,908 

Προδιδακτική 17 ,785 

Διδακτική 5 ,767 

Μεταδιδακτική 4 ,741 

Δεξιότητες εκπαιδευτικού 17 ,912 

Γνωριμία μαθητών 4 ,834 

Χειρισμός διδακτέας ύλης 5 ,749 

Μεθόδευση διδασκαλίας 4 ,756 

Αξιολόγηση διδασκαλίας                                             4 ,777 

Πρακτικές διδασκαλίας-τύποι σκαλωσιάς 27 ,908 

Συμπεριφορισμός 6 ,781 

Κονστρουκτιβισμός 21 ,871 

Μάθηση μαθητών 20 ,901 

Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα 12 ,746 

Ποιότητα τελικού αποτελέσματος 4 ,667 

Ικανοποίηση αναγκών μαθητών 2 ,689 

     

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν εν γένει 

παρουσιάζουν από οριακά αποδεκτή  έως υπέροχη αξιοπιστία. 

 

β. Εξωτερική αξιοπιστία  

Η εξωτερική αξιοπιστία ελέγχθηκε με τη μέθοδο test – retest (εξέταση – επανεξέταση), 

δηλαδή έγινε επαναχορήγηση του ερωτηματολογίου σε δείγμα 50 ατόμων μετά από 

διάστημα δύο εβδομάδων από τη λήξη της διεξαγωγής της έρευνας. Ο δείκτης συσχέτισης 

Pearson r για το «είναι» βρέθηκε 0,77 και για το «δέον» βρέθηκε 0,83, επομένως και στις 

δύο περιπτώσεις υπήρχε ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο χορηγήσεων. 
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4.1.2. Διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών – στατιστική 

ανάλυση των  ευρημάτων της έρευνας  
 

Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα SPSS 20 και υπολογίσθηκε η εσωτερική αξιοπιστία με χρήση του δείκτη 

εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach΄s a  καθώς και η εξωτερική αξιοπιστία με χρήση του 

συντελεστή συσχέτισης του Pearson (r). 

 Πραγματοποιήθηκε περιγραφική και επαγωγική στατιστική. Η μέση τιμή και η 

τυπική απόκλιση καθώς και τα ραβδογράμματα μέσων τιμών χρησιμοποιήθηκαν για την 

περιγραφή των ποσοτικών μεταβλητών. Για την περιγραφή των ποιοτικών μεταβλητών 

χρησιμοποιήθηκαν οι συχνότητες, τα ποσοστά % και τα διαγράμματα ποσοστών.  

 Για τη συσχέτιση δυο ποσοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 

συσχέτισης του Pearson (r) ο οποίος παίρνει τιμές από 0 έως 1. Η συσχέτιση θεωρείται 

χαμηλή όταν ο συντελεστής συσχέτισης (r) κυμαίνεται από 0,1 έως 0,3, μέτρια όταν ο 

συντελεστής συσχέτισης κυμαίνεται από 0,3+ έως 0,5 και υψηλή όταν ο συντελεστής είναι 

μεγαλύτερος από 0,5 (Cohen, 1988). Στους πίνακες των συσχετίσεων εμφανίζονται οι 

συντελεστές συσχέτισης  και εάν δεξιά της τιμής του συντελεστή υπάρχει ένα αστεράκι (*) 

σημαίνει ότι η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 0,05, ενώ εάν υπάρχουν δύο 

αστεράκια (**)  σημαίνει ότι η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 0,01. Εάν δεν 

υπάρχει αστεράκι σημαίνει ότι η συσχέτιση δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

 Επίσης κάθε σημαντική συσχέτιση λειτουργεί και αντίστροφα. Παραδείγματος 

χάριν, εφόσον υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση  μεταξύ δύο μεταβλητών Α και Β, 

σημαίνει ότι όσο αυξάνεται η τιμής της Α, τόσο αυξάνει και η τιμή της Β και αντίστροφα. 

Αν η συσχέτιση είναι αρνητική τότε όσο αυξάνεται  η  τιμής της Α, τόσο μειώνεται η τιμή 

της Β και αντίστροφα. 

 Για τη σύγκριση μέσων τιμών δύο ανεξαρτήτων ομάδων ως προς μια εξαρτημένη 

μεταβλητή εφαρμόστηκε ο στατιστικός έλεγχος T-test για ανεξάρτητα δείγματα 

(Independent Samples T-Test). Για τη σύγκριση μέσων τιμών πάνω από δύο ανεξαρτήτων 

ομάδων ως προς μια εξαρτημένη μεταβλητή εφαρμόστηκε ο στατιστικός έλεγχος της 

ανάλυσης διασποράς μονής κατεύθυνσης (One Way Anova).Τα επίπεδα σημαντικότητας 

ήταν αμφίπλευρα και η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο 0,05. 

 

4.1.2.1. Ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας σύμφωνα με τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών  

Απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα Α2: 

- Ποιες από τις πρακτικές του ερωτηματολογίου ανάδειξης των βέλτιστων πρακτικών 

διδασκαλίας  αναδεικνύονται ως βέλτιστες;  
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας, βέλτιστες 

πρακτικές διδασκαλίας ορίζονται εκείνες που θεωρούνται σημαντικές και εφαρμόζονται 

συχνά από τους εκπαιδευτικούς (Λαμπρέλλη, 2017). Για τις ανάγκες της παρούσας 

έρευνας, θεωρούμε βέλτιστες πρακτικές εκείνες που εμφανίζουν μέσες τιμές που 

βρίσκονται στην περιοχή συχνοτήτων του αρκετά έως του πάρα πολύ και για το 

«δέον» και για το «είναι». Υπενθυμίζεται ότι οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου ανάδειξης των βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας δίνονται σε 

πενταβάθμια κλίμακα Likert (1=καθόλου, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ). 

Επομένως, όσες δηλώσεις εμφανίζουν μέσες τιμές ίσες ή μεγαλύτερες του 3, βρίσκονται 

στην περιοχή συχνοτήτων του αρκετά έως του πάρα πολύ.  

 Έτσι, προκειμένου να αναδείξουμε τις βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας σύμφωνα 

με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, υπολογίσαμε τις μέσες τιμές που αφορούν καθεμία 

από τις 90 πρακτικές του ερωτηματολογίου με βάση τους τέσσερις ευρύτερους παράγοντες 

του ερωτηματολογίου (Διαδικασίες του διδακτικού έργου, Δεξιότητες εκπαιδευτικού, 

Πρακτικές διδασκαλίας-τύποι σκαλωσιάς, Μάθηση μαθητών) χωριστά ως προς το «είναι» 

και ως προς το «δέον» και στη συνέχεια αντιπαραθέσαμε τις μέσες τιμές για κάθε ένα 

ζευγάρι ερωτήσεων ως προς το «είναι» και το «δέον», ώστε να εξετάσουμε ποιες 

πρακτικές εμφανίζουν μέση τιμή ίση ή μεγαλύτερη του 3 και στο «είναι» και στο «δέον».  

 Στην ενότητα αυτή, λοιπόν, θα παρατεθούν οι πίνακες που παρουσιάζουν τις μέσες 

τιμές για κάθε ένα ζευγάρι ερωτήσεων ως προς το «είναι» και ως προς το «δέον». Με 

βάση τα δεδομένα των παρακάτω πινάκων θα εξετασθεί ποιες πρακτικές αντιστοιχούν στις 

δηλώσεις που οι μέσες τιμές τους είναι ίσες ή μεγαλύτερες του 3 και στο «είναι» και στο 

«δέον». Δηλαδή θα θεωρηθούν ως βέλτιστες πρακτικές όσες δηλώσεις: 

• εμφανίζουν μέσες τιμές που βρίσκονται στην περιοχή συχνοτήτων του 

αρκετά έως του πάρα πολύ και για το «είναι» και για το «δέον», και  

• επίσης δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. 
 

Η εξέταση θα γίνει χωριστά για τις ερωτήσεις που περιέχονται σε κάθε ένα από τους 

τέσσερις παρακάτω ευρύτερους παράγοντες: 

• Διαδικασίες διδακτικού έργου 

• Δεξιότητες εκπαιδευτικού 

• Πρακτικές διδασκαλίας – τύποι σκαλωσιάς 

• Μάθηση μαθητών 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία επιδιώκουμε, επιπλέον, να ανιχνεύσουμε και την όποια 

απόσταση μπορεί να υπάρχει στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ανάμεσα στο «είναι» (τι 

γίνεται) και στο «δέον» (τι θα έπρεπε να γίνεται). Γι’ αυτό τον λόγο, θα παρουσιάζονται 

στην αρχή τα αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που περιέχονται σε κάθε έναν από τους 
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τέσσερις ευρύτερους παράγοντες ως προς το «είναι» και ως προς το «δέον» ξεχωριστά και 

στη συνέχεια θα ακολουθεί η παρουσίαση των πρακτικών διδασκαλίας που 

αναδεικνύονται ως βέλτιστες για τον κάθε παράγοντα. 

 

Παρατήρηση: Στους παρακάτω πίνακες επισημαίνονται με έντονη γραφή (bold) όσα ζευγάρια 

δηλώσεων βρίσκονται στην περιοχή συχνοτήτων του αρκετά έως του πάρα πολύ, δηλαδή 

εμφανίζουν μέση τιμή ίση ή μεγαλύτερη του 3.  

Με τα σύμβολα a και b συμβολίζονται οι ερωτήσεις που αφορούν αντίστοιχα στο «είναι» και στο 

«δέον». Παραδείγματος χάριν, η ερώτηση Α1a αφορά το τι γίνεται (το «είναι») όσον αφορά τη 

δήλωση Α1, ενώ η ερώτηση Α1b αφορά το τι θα έπρεπε να γίνεται (το «δέον») όσον αφορά τη 

δήλωση Α1 κ.ο.κ. 

 

α. Διαδικασίες διδακτικού έργου 
 

Πίνακας 4.5. Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές (ΜΤ)και τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ) του δέοντος και 

του είναι που αντιστοιχούν στις ερωτήσεις του  παράγοντα Διαδικασίες διδακτικού έργου 
 

 ΜΤ N ΤΑ 

Α1. Βρίσκω τα μικρά βήματα του μαθήματος και τα συναρμολογώ, φτιάχνοντας αλυσιδωτές 

ακολουθίες. 

Α1a 3,53 580 ,872 

Α1b 4,17 580 ,832 

Α2. Συγκεκριμενοποιώ τους διδακτικούς στόχους, ώστε να δηλώνουν τη δραστηριότητα των 

μαθητών, τη μαθησιακή συνθήκη και το κριτήριο απόδοσης/επιτυχίας. 

Α2a 3,50 580 ,885 

Α2b 4,24 580 ,789 

Α3. Βρίσκω τι θα κάνω για την εκμάθηση (πώς θα το μάθουν), τη διατήρηση (πώς θα το 

θυμούνται), τη γενίκευση (πώς θα το μεταβιβάσουν) και τη διάκριση (πώς θα το ξεχωρίσουν). 

Α3a 3,60 580 ,898 

Α3b 4,42 580 ,742 

Α4. Διδάσκω βαθμιαία, βήμα-βήμα, προλαβαίνοντας τα λάθη των μαθητών και εξασκώ με 

ταυτόσημες ασκήσεις. 

Α4a 3,62 580 ,895 

Α4b 4,16 580 ,899 

Α5. Αξιολογώ, εστιάζοντας στο «πόσο καλά μάθαμε». 
Α5a 3,53 580 ,860 

Α5b 4,08 580 ,883 

Α6. Βρίσκω τα μέρη, τις σχέσεις και την οργάνωση του μαθήματος και φτιάχνω χάρτες 

εννοιών (γνωστικούς, νοηματικούς, χάρτες κριτικής σκέψης).  

Α6a 2,81 580 1,059 

Α6b 3,88 580 ,974 

Α7. Αναπαριστώ με πολλαπλή κωδικοποίηση (αισθητηριακή, λεκτική, σχηματική, 

συμβολική). 

Α7a 3,40 580 ,995 

Α7b 4,15 580 ,832 

Α8. Μετατρέπω τις πληροφορίες σε γνώσεις (έννοιες, γενικεύσεις, γνωστικές δομές, 

στρατηγικές μάθησης). 

Α8a 3,49 580 ,826 

Α8b 4,25 580 ,761 

Α9. Χρησιμοποιώ τους δύο τρόπους σκέψης: τον διαισθητικό (εικασίες, προβλέψεις, 

υποθέσεις, εκδοχές) και τον αναλυτικό (έλεγχος αυτών με καταφυγή στις πηγές μάθησης).  

Α9a 3,36 580 ,929 

Α9b 4,08 580 ,817 

Α10. Ενεργοποιώ τις γνωστικές λειτουργίες (προσοχή, αντίληψη, μνήμη, μεταγνώση, 

αυτορρύθμιση). 

Α10a 3,54 580 ,829 

Α10b 4,32 580 ,742 

Α11. Διατυπώνω διδακτικούς στόχους, που επιδιώκουν τη γνωστική οργάνωση (διάκριση, 

ομαδοποίηση, λεκτικός προσδιορισμός, εξήγηση, διοργάνωση σχέσεων). 

Α11a 3,29 580 ,878 

A11b 4,06 580 ,824 

Α12. Διδάσκω, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία επίλυσης προβλήματος (κατάσταση 

προβληματισμού, υποθέσεις για λύση..., έλεγχος).  

Α12a 3,57 580 ,964 

Α12b 4,21 580 ,809 

Α13. Διδάσκω, χρησιμοποιώντας προκαταβολικό οργανωτή, την προσαρμοσμένη αφήγηση 

και τη γνωστική οργάνωση. 

Α13a 2,96 580 1,032 

Α13b 3,59 580 1,008 

Α14. Αξιολογώ, εστιάζοντας στο «τι κάναμε, για να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα».   
Α14a 3,46 580 ,924 

Α14b 3,99 580 ,877 

Α15. Βρίσκω τις «μεγάλες ιδέες» του μαθήματος, που επιτρέπουν την ανάδειξη αντιφάσεων.   
Α15a 3,13 580 1,013 

Α15b 3,73 580 ,958 

Α16. Οι διδακτικοί στόχοι ενεργοποιούν τις ιδιότητες της σκέψης: συμπλεκτικότητα (πού, Α16a 3,20 580 ,963 
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πότε, ποιοι, τι έκαναν, πώς, γιατί), αντιστρεψιμότητα (τι θα έλεγε κάποιος με αντίθετη γνώμη), 

συνδυαστικότητα (πώς αλλιώς), ταυτοσημία (πού αλλού, πότε άλλοτε) και  ταυτολογία (τι 

άλλο, τι θα ακολουθήσει).   

Α16b 3,97 580 ,907 

Α17. Διδάσκω, επαναφέροντας προηγούμενες γνώσεις, εισάγοντας μετασχηματισμούς, 

προχωρώντας σε αναδομήσεις.   

Α17a 3,97 580 ,855 

A17b 4,40 580 ,726 

Α18. Αξιολογώ, εστιάζοντας στο «τι λάθη κάναμε, πώς τα αναγνωρίσαμε και τα 

διορθώσαμε». 

Α18a 3,67 580 ,945 

Α18b 4,29 580 ,810 

Α19. Μαθαίνω στους μαθητές στρατηγικές μάθησης και μελέτης, αναλύοντας τα βήματά τους.   
Α19a 3,68 580 ,977 

Α19b 4,34 580 ,801 

Α20. Χρησιμοποιώ το μαθησιακό συμβόλαιο (τι θα μάθουμε, πώς, τι θα κάνει καθένας, 

εκπαιδευτικός και μαθητές) 

Α20a 2,97 580 1,116 

Α20b 3,80 580 1,013 

Α21. Χρησιμοποιώ την προτυποποίηση (επίδειξη με εξήγηση) ως να είναι δικό μου το 

πρόβλημα, κάνοντας ρητορικά ερωτήματα.   

Α21a 3,31 580 1,046 

Α21b 3,73 580 1,002 

Α22. Εστιάζω στη φθίνουσα καθοδήγηση (εξωτερική, λεκτική, σιωπηρή).   
Α22a 2,92 580 1,024 

Α22b 3,59 580 1,018 

Α23. Ενεργοποιώ τις ανώτερες λειτουργίες του νου, τον φωναχτό και τον σιωπηρό λόγο.   
Α23a 3,14 580 1,014 

Α23b 3,69 580 1,004 

Α24. Βάζω τους μαθητές να εργαστούν «πρώτα με τους άλλους» και «μετά με τον εαυτό».  
Α24a 2,69 580 ,969 

Α24b 3,46 580 1,093 

Α25. Διδάσκω με τη χρήση της γνωστικής μαθητείας (μαθησιακό συμβόλαιο, προτυποποίηση, 

φθίνουσα καθοδήγηση) 

Α25a 2,79 580 ,980 

Α25b 3,53 580 1,010 

Α26. Αξιολογώ, εστιάζοντας στο «αυτό που μάθαμε, πού θα μας χρησιμεύσει». 
Α26a 3,51 580 ,984 

Α26b 4,04 580 ,948 
 
 

 

 

 Ως προς το «είναι»: 
 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 4.5. η πλειοψηφία των πρακτικών διδασκαλίας που 

αφορούν τις διαδικασίες του διδακτικού έργου ως προς το «είναι» κινούνται στην περιοχή 

συχνοτήτων του αρκετά και βρίσκονται ψηλά στην προτίμηση των εκπαιδευτικών, εφόσον 

οι μέσες τιμές τους είναι ίσες ή μεγαλύτερες του 3. Έτσι, εκείνες που επιλέγονται 

συχνότερα από τους εκπαιδευτικούς αντιστοιχούν στις δηλώσεις  Α1 έως Α5, Α7 έως Α12, 

Α14 έως Α19, Α21, Α23 και Α26. Οι δηλώσεις αυτές είναι οι παρακάτω:  

Α1. Βρίσκω τα μικρά βήματα του μαθήματος και τα συναρμολογώ, φτιάχνοντας αλυσιδωτές 

ακολουθίες. 

Α2. Συγκεκριμενοποιώ τους διδακτικούς στόχους, ώστε να δηλώνουν τη δραστηριότητα των 

μαθητών, τη μαθησιακή συνθήκη και το κριτήριο απόδοσης/επιτυχίας. 

Α3. Βρίσκω τι θα κάνω για την εκμάθηση (πώς θα το μάθουν), τη διατήρηση (πώς θα το θυμούνται), 

τη γενίκευση (πώς θα το μεταβιβάσουν) και τη διάκριση (πώς θα το ξεχωρίσουν).  

Α4. Διδάσκω βαθμιαία, βήμα-βήμα, προλαβαίνοντας τα λάθη των μαθητών και εξασκώ με 

ταυτόσημες ασκήσεις.  

Α5. Αξιολογώ, εστιάζοντας στο «πόσο καλά μάθαμε». 

Α7. Αναπαριστώ με πολλαπλή κωδικοποίηση (αισθητηριακή, λεκτική, σχηματική, συμβολική). 

Α8. Μετατρέπω τις πληροφορίες σε γνώσεις (έννοιες, γενικεύσεις, γνωστικές δομές, στρατηγικές 

μάθησης).  

Α9. Χρησιμοποιώ τους δύο τρόπους σκέψης: τον διαισθητικό (εικασίες, προβλέψεις, υποθέσεις, 

εκδοχές) και τον αναλυτικό (έλεγχος αυτών με καταφυγή στις πηγές μάθησης).  

Α10. Ενεργοποιώ τις γνωστικές λειτουργίες (προσοχή, αντίληψη, μνήμη, μεταγνώση, αυτορρύθμιση). 

Α11. Διατυπώνω διδακτικούς στόχους, που επιδιώκουν τη γνωστική οργάνωση (διάκριση, 

ομαδοποίηση, λεκτικός προσδιορισμός, εξήγηση, διοργάνωση σχέσεων). 

Α12. Διδάσκω, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία επίλυσης προβλήματος (κατάσταση προβληματισμού, 

υποθέσεις για λύση..., έλεγχος). 
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Α14. Αξιολογώ, εστιάζοντας στο «τι κάναμε, για να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα».   

Α15. Βρίσκω τις «μεγάλες ιδέες» του μαθήματος, που επιτρέπουν την ανάδειξη αντιφάσεων.   

Α16. Οι διδακτικοί στόχοι ενεργοποιούν τις ιδιότητες της σκέψης: συμπλεκτικότητα (πού, πότε, ποιοι, 

τι έκαναν, πώς, γιατί), αντιστρεψιμότητα (τι θα έλεγε κάποιος με αντίθετη γνώμη), συνδυαστικότητα 

(πώς αλλιώς), ταυτοσημία (πού αλλού, πότε άλλοτε) και  ταυτολογία (τι άλλο, τι θα ακολουθήσει).   

Α17. Διδάσκω, επαναφέροντας προηγούμενες γνώσεις, εισάγοντας μετασχηματισμούς, προχωρώντας 

σε αναδομήσεις.   

Α18. Αξιολογώ, εστιάζοντας στο «τι λάθη κάναμε, πώς τα αναγνωρίσαμε και τα διορθώσαμε».  

Α19. Μαθαίνω στους μαθητές στρατηγικές μάθησης και μελέτης, αναλύοντας τα βήματά τους.   

Α21. Χρησιμοποιώ την προτυποποίηση (επίδειξη με εξήγηση) ως να είναι δικό μου το πρόβλημα, 

κάνοντας ρητορικά ερωτήματα.   

Α23. Ενεργοποιώ τις ανώτερες λειτουργίες του νου, τον φωναχτό και τον σιωπηρό λόγο. 

Α26. Αξιολογώ, εστιάζοντας στο «αυτό που μάθαμε, πού θα μας χρησιμεύσει». 
 

Πιο συγκεκριμένα, όλες οι μέσες τιμές των προτιμώμενων πρακτικών κυμαίνονται μεταξύ 

του 3,13 και του 3,97, επομένως η εφαρμογή τους από το σύνολο των εκπαιδευτικών 

κινείται στην περιοχή του αρκετά χωρίς να προσεγγίζεται η περιοχή του πολύ.  

 Από το σύνολο των πρακτικών διδασκαλίας πιο συχνά εφαρμόζονται οι πρακτικές 

«Διδάσκω, επαναφέροντας προηγούμενες γνώσεις, εισάγοντας μετασχηματισμούς, 

προχωρώντας σε αναδομήσεις» και «Μαθαίνω στους μαθητές στρατηγικές μάθησης και 

μελέτης, αναλύοντας τα βήματά τους».  

 Οι πρακτικές διδασκαλίας που αντιστοιχούν στις «Διαδικασίες του διδακτικού 

έργου» δομούνται με βάση τρεις παράγοντες: Προδιδακτική, Διδακτική και 

Μεταδιδακτική διαδικασία. Έτσι, με βάση τους τρεις παράγοντες που συγκροτούν τον 

ευρύτερο παράγοντα Διαδικασίες διδακτικού έργου, εκείνες που συγκεντρώνουν τη 

θετικότερη άποψη από το σύνολο των πρακτικών που εφαρμόζονται αρκετά και 

επιλέγονται συχνότερα από τους εκπαιδευτικούς, είναι οι εξής:  

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Προδιδακτική διαδικασία και 

βρίσκονται στην περιοχή συχνοτήτων του αρκετά, ξεχωρίζουν οι πρακτικές 

«Μαθαίνω στους μαθητές στρατηγικές μάθησης και μελέτης, αναλύοντας τα βήματά 

τους» μέση τιμή 3,68, «Βρίσκω τι θα κάνω για την εκμάθηση (πώς θα το μάθουν), τη 

διατήρηση (πώς θα το θυμούνται), τη γενίκευση (πώς θα το μεταβιβάσουν) και τη 

διάκριση (πώς θα το ξεχωρίσουν)» με μέση τιμή 3,60, «Ενεργοποιώ τις γνωστικές 

λειτουργίες (προσοχή, αντίληψη, μνήμη, μεταγνώση, αυτορρύθμιση)» με μέση τιμή 3,54 

και «Βρίσκω τα μικρά βήματα του μαθήματος και τα συναρμολογώ, φτιάχνοντας 

αλυσιδωτές ακολουθίες» με μέση τιμή 3,53. 

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Διδακτική διαδικασία και βρίσκονται 

στην περιοχή συχνοτήτων του αρκετά, ξεχωρίζει η πρακτική ««Διδάσκω, 

επαναφέροντας προηγούμενες γνώσεις, εισάγοντας μετασχηματισμούς, 

προχωρώντας σε αναδομήσεις» με μέση τιμή 3,97, ακολουθεί η πρακτική 
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«Διδάσκω βαθμιαία, βήμα-βήμα, προλαβαίνοντας τα λάθη των μαθητών και 

εξασκώ με ταυτόσημες ασκήσεις» με μέση τιμή 3,62 και έπεται η πρακτική  

«Διδάσκω, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία επίλυσης προβλήματος (κατάσταση 

προβληματισμού, υποθέσεις για λύση..., έλεγχος)» με μέση τιμή 3,57.  

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Μεταδιδακτική διαδικασία και 

βρίσκονται στην περιοχή συχνοτήτων του αρκετά, ξεχωρίζει η πρακτική Αξιολογώ, 

εστιάζοντας στο “τι λάθη κάναμε, πώς τα αναγνωρίσαμε και τα διορθώσαμε”» 

με μέση τιμή 3,67 και ακολουθεί η πρακτική «Αξιολογώ, εστιάζοντας στο “πόσο 

καλά μάθαμε”» μέση τιμή 3,53. 
 

 

 Ως προς το «δέον»: 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 4.5. όλες οι πρακτικές διδασκαλίας που αφορούν τις 

διαδικασίες του διδακτικού έργου ως προς το «δέον» βρίσκονται ψηλά στην εκτίμηση των 

εκπαιδευτικών, εμφανίζοντας μέσες τιμές ίσες ή μεγαλύτερες του 3.  

 Πιο συγκεκριμένα, όλες οι μέσες τιμές των πρακτικών κυμαίνονται μεταξύ του 

3,46 και του 4,42 και άρα κινούνται στην περιοχή του αρκετά έως του πολύ. Επομένως, 

από το σύνολο των συμμετεχόντων υπάρχει από μέτρια έως υψηλή εκτίμηση όλων των 

πρακτικών διδασκαλίας που αφορούν τις διαδικασίες του διδακτικού έργου. 

 Από το σύνολο των πρακτικών διδασκαλίας πιο ψηλά στην εκτίμηση των 

εκπαιδευτικών εμφανίζονται οι πρακτικές «Βρίσκω τι θα κάνω για την εκμάθηση (πώς θα 

το μάθουν), τη διατήρηση (πώς θα το θυμούνται), τη γενίκευση (πώς θα το μεταβιβάσουν) 

και τη διάκριση (πώς θα το ξεχωρίσουν)» και «Διδάσκω, επαναφέροντας προηγούμενες 

γνώσεις, εισάγοντας μετασχηματισμούς, προχωρώντας σε αναδομήσεις». 

 Οι πρακτικές διδασκαλίας που αντιστοιχούν στις «Διαδικασίες του διδακτικού 

έργου» δομούνται με βάση τρεις παράγοντες: Προδιδακτική, Διδακτική και 

Μεταδιδακτική διαδικασία. Έτσι, με βάση τους τρεις παράγοντες που συγκροτούν τον 

ευρύτερο παράγοντα Διαδικασίες διδακτικού έργου, εκείνες που συγκεντρώνουν τη 

θετικότερη άποψη από το σύνολο των πρακτικών που εκτιμούνται ως σημαντικές από τους 

εκπαιδευτικούς, είναι οι εξής:  

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Προδιδακτική διαδικασία και 

βρίσκονται στην περιοχή συχνοτήτων του πολύ, ξεχωρίζουν οι πρακτικές «Βρίσκω τι 

θα κάνω για την εκμάθηση (πώς θα το μάθουν), τη διατήρηση (πώς θα το θυμούνται), 

τη γενίκευση (πώς θα το μεταβιβάσουν) και τη διάκριση (πώς θα το ξεχωρίσουν)» με 

μέση τιμή 4,42, «Μαθαίνω στους μαθητές στρατηγικές μάθησης και μελέτης, 
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αναλύοντας τα βήματά τους» μέση τιμή 4,34 και « «Ενεργοποιώ τις γνωστικές 

λειτουργίες (προσοχή, αντίληψη, μνήμη, μεταγνώση, αυτορρύθμιση)» με μέση τιμή 4,32. 

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Διδακτική διαδικασία και βρίσκονται 

στην περιοχή συχνοτήτων του πολύ, ξεχωρίζει η πρακτική «Διδάσκω, επαναφέροντας 

προηγούμενες γνώσεις, εισάγοντας μετασχηματισμούς, προχωρώντας σε 

αναδομήσεις» με μέση τιμή 4,40, ακολουθεί η πρακτική «Διδάσκω, 

χρησιμοποιώντας τη διαδικασία επίλυσης προβλήματος (κατάσταση 

προβληματισμού, υποθέσεις για λύση..., έλεγχος)» με μέση τιμή 4,21 και έπεται η 

πρακτική «Διδάσκω βαθμιαία, βήμα-βήμα, προλαβαίνοντας τα λάθη των 

μαθητών και εξασκώ με ταυτόσημες ασκήσεις» με μέση τιμή 4,16.   

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Μεταδιδακτική διαδικασία και 

βρίσκονται στην περιοχή συχνοτήτων του πολύ, ξεχωρίζει η πρακτική Αξιολογώ, 

εστιάζοντας στο “τι λάθη κάναμε, πώς τα αναγνωρίσαμε και τα διορθώσαμε”» 

με μέση τιμή 4,29 και ακολουθεί η πρακτική «Αξιολογώ, εστιάζοντας στο “πόσο 

καλά μάθαμε”» μέση τιμή 4,08. 

 

 Ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας:  
 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 4.5., η πλειοψηφία των πρακτικών διδασκαλίας που 

αφορούν τις διαδικασίες του διδακτικού έργου αναδεικνύονται ως βέλτιστες, σύμφωνα με 

τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα εκείνες που αντιστοιχούν στις 

παρακάτω δηλώσεις Α1 έως Α5, Α7 έως Α12, Α14 έως Α19, Α21, Α23 και Α26, εφόσον 

οι μέσες τιμές τους είναι ίσες ή μεγαλύτερες του 3 και στο «είναι» και στο «δέον»: 

Α1. Βρίσκω τα μικρά βήματα του μαθήματος και τα συναρμολογώ, φτιάχνοντας αλυσιδωτές 

ακολουθίες. 

Α2. Συγκεκριμενοποιώ τους διδακτικούς στόχους, ώστε να δηλώνουν τη δραστηριότητα των 

μαθητών, τη μαθησιακή συνθήκη και το κριτήριο απόδοσης/επιτυχίας. 

Α3. Βρίσκω τι θα κάνω για την εκμάθηση (πώς θα το μάθουν), τη διατήρηση (πώς θα το θυμούνται), 

τη γενίκευση (πώς θα το μεταβιβάσουν) και τη διάκριση (πώς θα το ξεχωρίσουν).  

Α4. Διδάσκω βαθμιαία, βήμα-βήμα, προλαβαίνοντας τα λάθη των μαθητών και εξασκώ με 

ταυτόσημες ασκήσεις.  

Α5. Αξιολογώ, εστιάζοντας στο «πόσο καλά μάθαμε». 

Α7. Αναπαριστώ με πολλαπλή κωδικοποίηση (αισθητηριακή, λεκτική, σχηματική, συμβολική). 

Α8. Μετατρέπω τις πληροφορίες σε γνώσεις (έννοιες, γενικεύσεις, γνωστικές δομές, στρατηγικές 

μάθησης).  

Α9. Χρησιμοποιώ τους δύο τρόπους σκέψης: τον διαισθητικό (εικασίες, προβλέψεις, υποθέσεις, 

εκδοχές) και τον αναλυτικό (έλεγχος αυτών με καταφυγή στις πηγές μάθησης).  

Α10. Ενεργοποιώ τις γνωστικές λειτουργίες (προσοχή, αντίληψη, μνήμη, μεταγνώση, αυτορρύθμιση). 

Α11. Διατυπώνω διδακτικούς στόχους, που επιδιώκουν τη γνωστική οργάνωση (διάκριση, 

ομαδοποίηση, λεκτικός προσδιορισμός, εξήγηση, διοργάνωση σχέσεων). 

Α12. Διδάσκω, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία επίλυσης προβλήματος (κατάσταση προβληματισμού, 

υποθέσεις για λύση..., έλεγχος). 

Α14. Αξιολογώ, εστιάζοντας στο «τι κάναμε, για να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα».   

Α15. Βρίσκω τις «μεγάλες ιδέες» του μαθήματος, που επιτρέπουν την ανάδειξη αντιφάσεων.   
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Α16. Οι διδακτικοί στόχοι ενεργοποιούν τις ιδιότητες της σκέψης: συμπλεκτικότητα (πού, πότε, ποιοι, 

τι έκαναν, πώς, γιατί), αντιστρεψιμότητα (τι θα έλεγε κάποιος με αντίθετη γνώμη), συνδυαστικότητα 

(πώς αλλιώς), ταυτοσημία (πού αλλού, πότε άλλοτε) και  ταυτολογία (τι άλλο, τι θα ακολουθήσει).   

Α17. Διδάσκω, επαναφέροντας προηγούμενες γνώσεις, εισάγοντας μετασχηματισμούς, προχωρώντας 

σε αναδομήσεις.   

Α18. Αξιολογώ, εστιάζοντας στο «τι λάθη κάναμε, πώς τα αναγνωρίσαμε και τα διορθώσαμε».  

Α19. Μαθαίνω στους μαθητές στρατηγικές μάθησης και μελέτης, αναλύοντας τα βήματά τους.   

Α21. Χρησιμοποιώ την προτυποποίηση (επίδειξη με εξήγηση) ως να είναι δικό μου το πρόβλημα, 

κάνοντας ρητορικά ερωτήματα.   

Α23. Ενεργοποιώ τις ανώτερες λειτουργίες του νου, τον φωναχτό και τον σιωπηρό λόγο. 

Α26. Αξιολογώ, εστιάζοντας στο «αυτό που μάθαμε, πού θα μας χρησιμεύσει». 
 

Οι παραπάνω δηλώσεις ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες με βάση τα διδακτικά 

μοντέλα του συμπεριφορισμού, του εξωγενούς, του ενδογενούς και του διαλεκτικού 

κονστρουκτιβισμού, όπως παρουσιάζονται παρακάτω. Με έντονη γραφή (bold) τονίζονται 

οι πρακτικές που αναδεικνύονται ως βέλτιστες, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών. 

Συμπεριφορισμός: Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 

Εξωγενής Κονστρουκτιβισμός: Α6, Α7, Α8, Α9, Α10, Α11, Α12, Α13, Α14  

Ενδογενής Κονστρουκτιβισμός: Α15, Α16, Α17, Α18  

Διαλεκτικός Κονστρουκτιβισμός: Α19, Α20, Α21, Α22, Α23, Α24, Α25, Α26  
 

Από την παραπάνω ταξινόμηση διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά τις 

«Διαδικασίες του διδακτικού έργου», αναδεικνύουν ως βέλτιστες πρακτικές το σύνολο των 

διδακτικών πρακτικών που πρεσβεύει το διδακτικό μοντέλο του συμπεριφορισμού και του 

ενδογενούς κονστρουκτιβισμού, την πλειοψηφία των διδακτικών πρακτικών του 

εξωγενούς κονστρουκτιβισμού και επιλεκτικά μόνο κάποιες διδακτικές πρακτικές που 

υποστηρίζει το διδακτικό μοντέλο του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού. 

 Επιπλέον, οι πρακτικές διδασκαλίας που αντιστοιχούν στις «Διαδικασίες του 

διδακτικού έργου» δομούνται με βάση τρεις παράγοντες: Προδιδακτική, Διδακτική και 

Μεταδιδακτική διαδικασία. Έτσι, με βάση τους τρεις παράγοντες που συγκροτούν τον 

ευρύτερο παράγοντα Διαδικασίες διδακτικού έργου, οι πρακτικές διδασκαλίας που 

αναδεικνύονται ως βέλτιστες, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, 

κατανέμονται ως εξής:  

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Προδιδακτική διαδικασία ως 

βέλτιστες αναδεικνύονται οι πρακτικές: «Συγκεκριμενοποιώ τους διδακτικούς 

στόχους, ώστε να δηλώνουν τη δραστηριότητα των μαθητών, τη μαθησιακή 

συνθήκη και το κριτήριο απόδοσης/επιτυχίας», «Διατυπώνω διδακτικούς 

στόχους, που επιδιώκουν τη γνωστική οργάνωση (διάκριση, ομαδοποίηση, 

λεκτικός προσδιορισμός, εξήγηση, διοργάνωση σχέσεων)», «Οι διδακτικοί 
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στόχοι ενεργοποιούν τις ιδιότητες της σκέψης: συμπλεκτικότητα (πού, πότε, 

ποιοι, τι έκαναν, πώς, γιατί), αντιστρεψιμότητα (τι θα έλεγε κάποιος με αντίθετη 

γνώμη), συνδυαστικότητα (πώς αλλιώς), ταυτοσημία (πού αλλού, πότε άλλοτε) 

και  ταυτολογία (τι άλλο, τι θα ακολουθήσει)», που αφορούν σε πρακτικές 

χειρισμού των διδακτικών στόχων και «Βρίσκω τα μικρά βήματα του μαθήματος 

και τα συναρμολογώ, φτιάχνοντας αλυσιδωτές ακολουθίες», «Βρίσκω τι θα 

κάνω για την εκμάθηση (πώς θα το μάθουν), τη διατήρηση (πώς θα το 

θυμούνται), τη γενίκευση (πώς θα το μεταβιβάσουν) και τη διάκριση (πώς θα το 

ξεχωρίσουν)», «Αναπαριστώ με πολλαπλή κωδικοποίηση (αισθητηριακή, 

λεκτική, σχηματική, συμβολική)», «Μετατρέπω τις πληροφορίες σε γνώσεις 

(έννοιες, γενικεύσεις, γνωστικές δομές, στρατηγικές μάθησης)», «Χρησιμοποιώ 

τους δύο τρόπους σκέψης: τον διαισθητικό (εικασίες, προβλέψεις, υποθέσεις, 

εκδοχές) και τον αναλυτικό (έλεγχος αυτών με καταφυγή στις πηγές μάθησης)», 

«Ενεργοποιώ τις γνωστικές λειτουργίες (προσοχή, αντίληψη, μνήμη, 

μεταγνώση, αυτορρύθμιση)», «Βρίσκω τις «μεγάλες ιδέες» του μαθήματος, που 

επιτρέπουν την ανάδειξη αντιφάσεων», «Μαθαίνω στους μαθητές στρατηγικές 

μάθησης και μελέτης, αναλύοντας τα βήματά τους», «Χρησιμοποιώ την 

προτυποποίηση (επίδειξη με εξήγηση) ως να είναι δικό μου το πρόβλημα, 

κάνοντας ρητορικά ερωτήματα» και «Ενεργοποιώ τις ανώτερες λειτουργίες του 

νου, τον φωναχτό και τον σιωπηρό λόγο», που αφορούν σε πρακτικές χειρισμού 

του περιεχομένου.  

  Από τον παράγοντα Προδιδακτική διαδικασία εξαιρούνται οι πρακτικές 

διδασκαλίας που αντιστοιχούν στις δηλώσεις Α6, Α20, Α22 και Α24 και 

αναφέρονται αντίστοιχα στις πρακτικές της εύρεσης των μερών, των σχέσεων και 

της οργάνωσης του μαθήματος και την κατασκευή χαρτών εννοιών (γνωστικούς, 

νοηματικούς, χάρτες κριτικής σκέψης), στη χρήση του  μαθησιακού συμβολαίου (τι 

θα μάθουμε, πώς, τι θα κάνει καθένας, εκπαιδευτικός και μαθητές), στη χρήσης της 

φθίνουσας καθοδήγησης (εξωτερική, λεκτική, σιωπηρή) και της μαθητικής εργασίας 

πρώτα αμοιβαία και μετά με αυτοέλεγχο. 

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Διδακτική διαδικασία και 

αφορούν σε πρακτικές χειρισμού της μεθόδευσης της διδασκαλίας, ως βέλτιστες 

αναδεικνύονται, οι πρακτικές: «Διδάσκω βαθμιαία, βήμα-βήμα, προλαβαίνοντας 

τα λάθη των μαθητών και εξασκώ με ταυτόσημες ασκήσεις», «Διδάσκω, 

χρησιμοποιώντας τη διαδικασία επίλυσης προβλήματος (κατάσταση 

προβληματισμού, υποθέσεις για λύση..., έλεγχος)» και «Διδάσκω, 
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επαναφέροντας προηγούμενες γνώσεις, εισάγοντας μετασχηματισμούς, 

προχωρώντας σε αναδομήσεις». 

  Από τον παράγοντα Διδακτική διαδικασία εξαιρούνται οι πρακτικές 

διδασκαλίας που αντιστοιχούν στις δηλώσεις Α13 και Α25 και αναφέρονται 

αντίστοιχα στη διδασκαλία με τη χρήση του προκαταβολικού οργανωτή, της 

προσαρμοσμένης αφήγησης και της γνωστικής οργάνωσης και στη διδασκαλία με τη 

χρήση της γνωστικής μαθητείας (μαθησιακό συμβόλαιο, προτυποποίηση, φθίνουσα 

καθοδήγηση).  

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Μεταδιδακτική διαδικασία ως 

βέλτιστες αναδεικνύονται, όλες οι πρακτικές: «Αξιολογώ, εστιάζοντας στο “πόσο 

καλά μάθαμε”», «Αξιολογώ, εστιάζοντας στο “τι κάναμε, για να δώσουμε 

απάντηση στο ερώτημα”», «Αξιολογώ, εστιάζοντας στο “τι λάθη κάναμε, πώς 

τα αναγνωρίσαμε και τα διορθώσαμε”» και «Αξιολογώ, εστιάζοντας στο “αυτό 

που μάθαμε, πού θα μας χρησιμεύσει”». 
 

Τέλος, αξιόλογη είναι η διαπίστωση ότι σε όλες τις περιπτώσεις, οι μέσες τιμές που 

αντιστοιχούν στο «δέον» είναι μεγαλύτερες από αυτές που αντιστοιχούν στο «είναι», ενώ 

όλες οι δηλώσεις του παράγοντα Διαδικασίες Διδακτικού έργου ως προς το «δέον» 

ξεπερνούν τη μέση τιμή του 3, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες δηλώσεις για το «είναι». 
 

β. Δεξιότητες εκπαιδευτικού  
 

Πίνακας 4.6. Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές (ΜΤ) και  τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ) του δέοντος και 

του είναι που αντιστοιχούν στις ερωτήσεις του  παράγοντα Δεξιότητες εκπαιδευτικού 

 ΜΤ N ΤΑ 

Β1. Οι μαθητές μαθαίνουν, όταν η αντίδραση στο ερέθισμα είναι σωστή και τα 

επακόλουθα θετικά (ανατροφοδότηση, ενίσχυση). 

Β1a 3,66 580 ,849 

Β1b 4,12 580 ,845 

Β2. Οι μαθητές μαθαίνουν, όταν η μάθηση εκληφθεί ως διαδικασία επίλυσης 

προβλήματος.  

Β2a 3,51 580 ,884 

Β2b 4,01 580 ,844 

Β3. Οι μαθητές μαθαίνουν, όταν διαταραχθεί η γνωστική ισορροπία τους από την 

παρουσία μετασχηματισμών 

Β3a 3,02 580 ,941 

Β3b 3,57 580 1,018 

Β4. Οι μαθητές μαθαίνουν, όταν εργάζονται στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, με 

εργαλείο τη μίμηση. 

Β4a 3,08 580 ,901 

Β4b 3,42 580 1,010 

Β5. Αναλύω τη διδακτέα ύλη σε μικρά βήματα και συναρμολογώ αλυσιδωτές 

ακολουθίες.   

Β5a 3,65 580 ,883 

Β5b 4,10 580 ,881 

Β6. Αναλύω τη διδακτέα ύλη σε μέρη, εντοπίζω τις σχέσεις τους και την οργάνωσή 

τους (τη δομή της).  

Β6a 3,61 580 ,893 

Β6b 4,10 580 ,865 

Β7. Μετατρέπω τη διδακτέα ύλη σε στόχους-δεξιότητες: του λέγειν (τι θα πουν οι 

μαθητές), του πράττειν (τι θα κάνουν), του είναι (τι θα τους προβληματίσει), του 

γίγνεσθαι (τι θα εξηγήσουν), του μεταφέρειν (τι θα μεταβιβάσουν) και του 

προσαρμόζειν (πώς αλλιώς).  

Β7a 3,30 580 ,956 

B7b 4,00 580 ,888 

Β8. Αναλύω τη διδακτέα ύλη και εντοπίζω αντιφάσεις και μετασχηματισμούς για 

αναδόμηση. 

Β8a 2,97 580 ,957 

Β8b 3,67 580 1,000 

Β9. Αναλύω τη διδακτέα ύλη και εντοπίζω τις στρατηγικές μάθησης και μελέτης που 

θα θέσω σε εφαρμογή.  

Β9a 3,50 580 ,938 

Β9b 4,13 580 ,866 
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Β10. Μεθοδεύω τη διδασκαλία μου, ώστε να διατρέξει τις φάσεις της μαθησιακής 

ιεραρχίας: εκμάθηση, διατήρηση, γενίκευση, διάκριση.  

B10a 3,31 580 ,912 

Β10b 3,98 580 ,911 

Β11. Μεθοδεύω τη διδασκαλία μου, ώστε να ενεργοποιούνται οι γνωστικές 

λειτουργίες της προσοχής, της αντίληψης, της μνήμης, της μεταγνώσης και της 

αυτορρύθμισης.  

Β11a 3,46 580 ,895 

Β11b 4,17 580 ,825 

Β12. Μεθοδεύω τη διδασκαλία μου, ώστε να ενεργοποιούνται οι ιδιότητες της 

σκέψης: συμπλεκτικότητα, αντιστρεψιμότητα, συνδυαστικότητα, ταυτοσημία, 

ταυτολογία.   

Β12a 3,06 580 ,918 

Β12b 3,90 580 ,885 

Β13. Μεθοδεύω τη διδασκαλία μου, ώστε οι μαθητές να εργαστούν στη ζώνη της 

επικείμενης ανάπτυξης, στηριζόμενοι στις λειτουργίες της μίμησης. 

Β13a 2,97 580 ,936 

Β13b 3,49 580 1,044 

Β14. Αξιολογώ την επίτευξη στόχων-επίδοσης: της αναπαραγωγής (να ξανακάνουν οι 

μαθητές), της αναγνώρισης (να επιλέξουν) και της εφαρμογής (να μεταβιβάσουν με 

βάση την ομοιότητα). 

Β14a 3,29 580 ,886 

Β14b 3,81 580 ,930 

Β15. Αξιολογώ την επίτευξη στόχων-ικανοτήτων: της χαρτογράφησης εννοιών 

(γνωστικοί χάρτες, νοηματικοί χάρτες, χάρτες κριτικής σκέψης). 

Β15a 2,87 580 1,030 

Β15b 3,71 580 1,014 

Β16.  Αξιολογώ την επίτευξη στόχων-ικανοτήτων: της παραγωγής μετασχηματισμών 

(τι αλλάζει και τι μένει το ίδιο) και αναδομήσεων. 

Β16a 2,94 580 ,977 

Β16b 3,72 580 1,001 

Β17.  Αξιολογώ την επίτευξη στόχων-ικανοτήτων: εκμάθησης στρατηγικών μάθησης 

και μελέτης και της εφαρμογής τους με αυτοέλεγχο.   

Β17a 3,11 580 1,012 

Β17b 3,85 580 ,986 

 

 Ως προς το «είναι»: 
 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 4.6., η πλειοψηφία των πρακτικών διδασκαλίας που 

αφορούν τις δεξιότητες του εκπαιδευτικού ως προς το «είναι» κινούνται στην περιοχή 

συχνοτήτων του αρκετά και βρίσκονται ψηλά στην προτίμηση των εκπαιδευτικών, εφόσον 

οι μέσες τιμές τους είναι ίσες ή μεγαλύτερες του 3. Έτσι, εκείνες που επιλέγονται 

συχνότερα από τους εκπαιδευτικούς αντιστοιχούν στις δηλώσεις  Β1 έως Β7, Β9 έως Β12, 

Β14 και Β17. Οι δηλώσεις αυτές είναι οι παρακάτω:  

Β1. Οι μαθητές μαθαίνουν, όταν η αντίδραση στο ερέθισμα είναι σωστή και τα επακόλουθα θετικά 

(ανατροφοδότηση, ενίσχυση).  

Β2. Οι μαθητές μαθαίνουν, όταν η μάθηση εκληφθεί ως διαδικασία επίλυσης προβλήματος.  

Β3. Οι μαθητές μαθαίνουν, όταν διαταραχθεί η γνωστική ισορροπία τους από την παρουσία 

μετασχηματισμών 

Β4. Οι μαθητές μαθαίνουν, όταν εργάζονται στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, με εργαλείο τη 

μίμηση. 

Β5. Αναλύω τη διδακτέα ύλη σε μικρά βήματα και συναρμολογώ αλυσιδωτές ακολουθίες.   

Β6. Αναλύω τη διδακτέα ύλη σε μέρη, εντοπίζω τις σχέσεις τους και την οργάνωσή τους (τη δομή 

της).  

Β7. Μετατρέπω τη διδακτέα ύλη σε στόχους-δεξιότητες: του λέγειν (τι θα πουν οι μαθητές), του 

πράττειν (τι θα κάνουν), του είναι (τι θα τους προβληματίσει), του γίγνεσθαι (τι θα εξηγήσουν), του 

μεταφέρειν (τι θα μεταβιβάσουν) και του προσαρμόζειν (πώς αλλιώς).  

Β9. Αναλύω τη διδακτέα ύλη και εντοπίζω τις στρατηγικές μάθησης και μελέτης που θα θέσω σε 

εφαρμογή.  

Β10. Μεθοδεύω τη διδασκαλία μου, ώστε να διατρέξει τις φάσεις της μαθησιακής ιεραρχίας: 

εκμάθηση, διατήρηση, γενίκευση, διάκριση.  

Β11. Μεθοδεύω τη διδασκαλία μου, ώστε να ενεργοποιούνται οι γνωστικές λειτουργίες της 

προσοχής, της αντίληψης, της μνήμης, της μεταγνώσης και της αυτορρύθμισης.  

Β12. Μεθοδεύω τη διδασκαλία μου, ώστε να ενεργοποιούνται οι ιδιότητες της σκέψης: 

συμπλεκτικότητα, αντιστρεψιμότητα, συνδυαστικότητα, ταυτοσημία, ταυτολογία.   

Β14. Αξιολογώ την επίτευξη στόχων-επίδοσης: της αναπαραγωγής (να ξανακάνουν οι μαθητές), της 

αναγνώρισης (να επιλέξουν) και της εφαρμογής (να μεταβιβάσουν με βάση την ομοιότητα). 
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Β17.  Αξιολογώ την επίτευξη στόχων-ικανοτήτων: εκμάθησης στρατηγικών μάθησης και μελέτης και 

της εφαρμογής τους με αυτοέλεγχο.   
 

Πιο συγκεκριμένα, όλες οι μέσες τιμές των προτιμώμενων πρακτικών κυμαίνονται μεταξύ 

του 3,02 και του 3,66, επομένως η εφαρμογή τους από το σύνολο των εκπαιδευτικών 

κινείται στην περιοχή του αρκετά χωρίς να προσεγγίζεται η περιοχή του πολύ.  

 Από το σύνολο των πρακτικών διδασκαλίας πιο συχνά εφαρμόζονται οι πρακτικές 

«Οι μαθητές μαθαίνουν, όταν η αντίδραση στο ερέθισμα είναι σωστή και τα 

επακόλουθα θετικά (ανατροφοδότηση, ενίσχυση)» και «Αναλύω τη διδακτέα ύλη σε 

μικρά βήματα και συναρμολογώ αλυσιδωτές ακολουθίες». 

 Οι πρακτικές διδασκαλίας που αντιστοιχούν στις «Δεξιότητες του εκπαιδευτικού» 

δομούνται με βάση τέσσερις παράγοντες: Γνωριμία μαθητών, Χειρισμός διδακτέας ύλης, 

Μεθόδευση διδασκαλίας, Αξιολόγηση Διδασκαλίας. Έτσι, με βάση τους τέσσερις 

παράγοντες που συγκροτούν τον ευρύτερο παράγοντα Δεξιότητες εκπαιδευτικού, εκείνες 

που συγκεντρώνουν τη θετικότερη άποψη από το σύνολο των πρακτικών που 

εφαρμόζονται αρκετά και επιλέγονται συχνότερα από τους εκπαιδευτικούς, είναι οι εξής: 

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Γνωριμία μαθητών και βρίσκονται 

στην περιοχή συχνοτήτων του αρκετά, ξεχωρίζουν οι πρακτικές «Οι μαθητές 

μαθαίνουν, όταν η αντίδραση στο ερέθισμα είναι σωστή και τα επακόλουθα 

θετικά (ανατροφοδότηση, ενίσχυση)» με μέση τιμή 3,66 και «Οι μαθητές 

μαθαίνουν, όταν η μάθηση εκληφθεί ως διαδικασία επίλυσης προβλήματος» με 

μέση τιμή 3,51. 

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Χειρισμός διδακτέας ύλης και 

βρίσκονται στην περιοχή συχνοτήτων του αρκετά, ξεχωρίζουν οι πρακτικές 

«Αναλύω τη διδακτέα ύλη σε μικρά βήματα και συναρμολογώ αλυσιδωτές 

ακολουθίες» με μέση τιμή 3,65 και «Αναλύω τη διδακτέα ύλη σε μέρη, εντοπίζω 

τις σχέσεις τους και την οργάνωσή τους (τη δομή της)» με μέση τιμή 3,61. 

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Μεθόδευση της διδασκαλίας 

και βρίσκονται στην περιοχή συχνοτήτων του αρκετά, ξεχωρίζει η πρακτική 

«Μεθοδεύω τη διδασκαλία μου, ώστε να ενεργοποιούνται οι γνωστικές 

λειτουργίες της προσοχής, της αντίληψης, της μνήμης, της μεταγνώσης και της 

αυτορρύθμισης» με μέση τιμή 3,46. 

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Αξιολόγηση της διδασκαλίας 

και βρίσκονται στην περιοχή συχνοτήτων του αρκετά, ξεχωρίζει η πρακτική 

«Αξιολογώ την επίτευξη στόχων-επίδοσης: της αναπαραγωγής (να ξανακάνουν οι 
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μαθητές), της αναγνώρισης (να επιλέξουν) και της εφαρμογής (να μεταβιβάσουν με 

βάση την ομοιότητα)» με μέση τιμή 3,29. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Ως προς το «δέον»: 
 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 4.6., όλες οι πρακτικές διδασκαλίας που αφορούν τις 

δεξιότητες του εκπαιδευτικού ως προς το «δέον» βρίσκονται ψηλά στην εκτίμηση των 

εκπαιδευτικών, εμφανίζοντας μέσες τιμές ίσες ή μεγαλύτερες του 3.  

 Πιο συγκεκριμένα, όλες οι μέσες τιμές των πρακτικών κυμαίνονται μεταξύ του 

3,42 και του 4,17 και άρα κινούνται στην περιοχή του αρκετά έως του πολύ. Επομένως, 

από το σύνολο των συμμετεχόντων υπάρχει από μέτρια έως υψηλή εκτίμηση όλων των 

πρακτικών διδασκαλίας που αφορούν τις δεξιότητες του εκπαιδευτικού.  

 Από το σύνολο των πρακτικών διδασκαλίας πιο ψηλά στην εκτίμηση των 

εκπαιδευτικών εμφανίζονται οι πρακτικές «Αναλύω τη διδακτέα ύλη και εντοπίζω τις 

στρατηγικές μάθησης και μελέτης που θα θέσω σε εφαρμογή» και «Οι μαθητές 

μαθαίνουν, όταν η αντίδραση στο ερέθισμα είναι σωστή και τα επακόλουθα θετικά 

(ανατροφοδότηση, ενίσχυση)».  

 Οι πρακτικές διδασκαλίας που αντιστοιχούν στις «Δεξιότητες του εκπαιδευτικού» 

δομούνται με βάση τέσσερις παράγοντες: Γνωριμία μαθητών, Χειρισμός διδακτέας ύλης, 

Μεθόδευση διδασκαλίας, Αξιολόγηση Διδασκαλίας. Έτσι, με βάση τους τέσσερις 

παράγοντες που συγκροτούν τον ευρύτερο παράγοντα Δεξιότητες εκπαιδευτικού, εκείνες 

που συγκεντρώνουν τη θετικότερη άποψη από το σύνολο των πρακτικών που εκτιμούνται 

ως σημαντικές από τους εκπαιδευτικούς, είναι οι εξής: 

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Γνωριμία μαθητών και βρίσκονται 

στην περιοχή συχνοτήτων του πολύ, ξεχωρίζουν οι πρακτικές «Οι μαθητές 

μαθαίνουν, όταν η αντίδραση στο ερέθισμα είναι σωστή και τα επακόλουθα 

θετικά (ανατροφοδότηση, ενίσχυση)» με μέση τιμή 4,12 και «Οι μαθητές 

μαθαίνουν, όταν η μάθηση εκληφθεί ως διαδικασία επίλυσης προβλήματος» με 

μέση τιμή 4,01. 

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Χειρισμός διδακτέας ύλης και 

βρίσκονται στην περιοχή συχνοτήτων του πολύ, ξεχωρίζει η πρακτική «Αναλύω τη 

διδακτέα ύλη και εντοπίζω τις στρατηγικές μάθησης και μελέτης που θα θέσω 

σε εφαρμογή» με μέση τιμή 4,13 και ακολουθούν οι πρακτικές «Αναλύω τη 

διδακτέα ύλη σε μικρά βήματα και συναρμολογώ αλυσιδωτές ακολουθίες» και 

«Αναλύω τη διδακτέα ύλη σε μέρη, εντοπίζω τις σχέσεις τους και την οργάνωσή 

τους (τη δομή της)» με μέση τιμή 4,10. 
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- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Μεθόδευση της διδασκαλίας 

και βρίσκονται στην περιοχή συχνοτήτων του πολύ, ξεχωρίζει η πρακτική 

«Μεθοδεύω τη διδασκαλία μου, ώστε να ενεργοποιούνται οι γνωστικές 

λειτουργίες της προσοχής, της αντίληψης, της μνήμης, της μεταγνώσης και της 

αυτορρύθμισης» με μέση τιμή 4,17. 

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Αξιολόγηση της διδασκαλίας 

και βρίσκονται στην περιοχή συχνοτήτων του αρκετά, ξεχωρίζει η πρακτική 

«Αξιολογώ την επίτευξη στόχων-ικανοτήτων: εκμάθησης στρατηγικών 

μάθησης και μελέτης και της εφαρμογής τους με αυτοέλεγχο» με μέση τιμή 3,85 

και ακολουθεί η πρακτική «Αξιολογώ την επίτευξη στόχων-επίδοσης: της 

αναπαραγωγής (να ξανακάνουν οι μαθητές), της αναγνώρισης (να επιλέξουν) και της 

εφαρμογής (να μεταβιβάσουν με βάση την ομοιότητα)» με μέση τιμή 3,81. 

 

 Ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας:  

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 4.6., η πλειοψηφία των πρακτικών διδασκαλίας που 

αφορούν τις δεξιότητες του εκπαιδευτικού αναδεικνύονται ως βέλτιστες πρακτικές 

διδασκαλίας και συγκεκριμένα εκείνες που αντιστοιχούν στις παρακάτω δηλώσεις Β1 έως 

Β7, Β9 έως Β12, Β14, Β17, εφόσον οι μέσες τιμές τους είναι ίσες ή μεγαλύτερες του 3 και 

στο «είναι» και στο «δέον»: 
 

Β1. Οι μαθητές μαθαίνουν, όταν η αντίδραση στο ερέθισμα είναι σωστή και τα επακόλουθα θετικά 

(ανατροφοδότηση, ενίσχυση).  

Β2. Οι μαθητές μαθαίνουν, όταν η μάθηση εκληφθεί ως διαδικασία επίλυσης προβλήματος.  

Β3. Οι μαθητές μαθαίνουν, όταν διαταραχθεί η γνωστική ισορροπία τους από την παρουσία 

μετασχηματισμών 

Β4. Οι μαθητές μαθαίνουν, όταν εργάζονται στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, με εργαλείο τη 

μίμηση. 

Β5. Αναλύω τη διδακτέα ύλη σε μικρά βήματα και συναρμολογώ αλυσιδωτές ακολουθίες.   

Β6. Αναλύω τη διδακτέα ύλη σε μέρη, εντοπίζω τις σχέσεις τους και την οργάνωσή τους (τη δομή 

της).  

Β7. Μετατρέπω τη διδακτέα ύλη σε στόχους-δεξιότητες: του λέγειν (τι θα πουν οι μαθητές), του 

πράττειν (τι θα κάνουν), του είναι (τι θα τους προβληματίσει), του γίγνεσθαι (τι θα εξηγήσουν), του 

μεταφέρειν (τι θα μεταβιβάσουν) και του προσαρμόζειν (πώς αλλιώς).  

Β9. Αναλύω τη διδακτέα ύλη και εντοπίζω τις στρατηγικές μάθησης και μελέτης που θα θέσω σε 

εφαρμογή.  

Β10. Μεθοδεύω τη διδασκαλία μου, ώστε να διατρέξει τις φάσεις της μαθησιακής ιεραρχίας: 

εκμάθηση, διατήρηση, γενίκευση, διάκριση.  

Β11. Μεθοδεύω τη διδασκαλία μου, ώστε να ενεργοποιούνται οι γνωστικές λειτουργίες της 

προσοχής, της αντίληψης, της μνήμης, της μεταγνώσης και της αυτορρύθμισης.  

Β12. Μεθοδεύω τη διδασκαλία μου, ώστε να ενεργοποιούνται οι ιδιότητες της σκέψης: 

συμπλεκτικότητα, αντιστρεψιμότητα, συνδυαστικότητα, ταυτοσημία, ταυτολογία.   

Β14. Αξιολογώ την επίτευξη στόχων-επίδοσης: της αναπαραγωγής (να ξανακάνουν οι μαθητές), της 

αναγνώρισης (να επιλέξουν) και της εφαρμογής (να μεταβιβάσουν με βάση την ομοιότητα). 
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Β17.  Αξιολογώ την επίτευξη στόχων-ικανοτήτων: εκμάθησης στρατηγικών μάθησης και μελέτης και 

της εφαρμογής τους με αυτοέλεγχο.   
 

Οι δηλώσεις που αντιστοιχούν στον Παράγοντα Δεξιότητες του εκπαιδευτικού 

ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες με βάση τα διδακτικά μοντέλα του 

συμπεριφορισμού, του εξωγενούς, του ενδογενούς και του διαλεκτικού 

κονστρουκτιβισμού, όπως παρουσιάζονται παρακάτω. Με έντονη γραφή (bold) τονίζονται 

οι πρακτικές που αναδεικνύονται ως βέλτιστες, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών. 

Συμπεριφορισμός: Β1, Β5, Β10, Β14 

Εξωγενής Κονστρουκτιβισμός: Β2, Β6, Β7, Β11, Β15  

Ενδογενής Κονστρουκτιβισμός: Β3, Β8, Β12, Β16  

Διαλεκτικός Κονστρουκτιβισμός: Β4, Β9, Β13, Β17  
 

Από την παραπάνω ταξινόμηση διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί αναδεικνύουν ως 

βέλτιστες πρακτικές το σύνολο των διδακτικών δεξιοτήτων που πρεσβεύει το διδακτικό 

μοντέλο του συμπεριφορισμού και την πλειοψηφία των διδακτικών δεξιοτήτων του 

εξωγενούς και του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού, ενώ αναδεικνύουν ως βέλτιστες 

πρακτικές επιλεκτικά μόνο κάποιες διδακτικές δεξιότητες που υποστηρίζει το διδακτικό 

μοντέλο του ενδογενούς κονστρουκτιβισμού. 

 Επιπλέον, οι πρακτικές διδασκαλίας που αντιστοιχούν στις «Δεξιότητες του 

εκπαιδευτικού» δομούνται με βάση τέσσερις παράγοντες: Γνωριμία μαθητών, Χειρισμός 

διδακτέας ύλης, Μεθόδευση διδασκαλίας, Αξιολόγηση Διδασκαλίας. Έτσι, με βάση τους 

τέσσερις παράγοντες που συγκροτούν τον ευρύτερο παράγοντα Δεξιότητες 

εκπαιδευτικού, οι πρακτικές διδασκαλίας που αναδεικνύονται ως βέλτιστες, σύμφωνα με 

τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, κατανέμονται ως εξής:  

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Γνωριμία μαθητών ως βέλτιστες 

αναδεικνύονται, όλες οι πρακτικές: «Οι μαθητές μαθαίνουν, όταν η αντίδραση στο 

ερέθισμα είναι σωστή και τα επακόλουθα θετικά (ανατροφοδότηση, ενίσχυση)», 

«Οι μαθητές μαθαίνουν, όταν η μάθηση εκληφθεί ως διαδικασία επίλυσης 

προβλήματος», «Οι μαθητές μαθαίνουν, όταν διαταραχθεί η γνωστική 

ισορροπία τους από την παρουσία μετασχηματισμών» και «Οι μαθητές 

μαθαίνουν, όταν εργάζονται στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, με εργαλείο τη 

μίμηση». 

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Χειρισμός διδακτέας ύλης ως 

βέλτιστες αναδεικνύονται, οι πρακτικές: «Αναλύω τη διδακτέα ύλη σε μικρά 

βήματα και συναρμολογώ αλυσιδωτές ακολουθίες», «Αναλύω τη διδακτέα ύλη 
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σε μέρη, εντοπίζω τις σχέσεις τους και την οργάνωσή τους (τη δομή της)», 

«Μετατρέπω τη διδακτέα ύλη σε στόχους-δεξιότητες: του λέγειν (τι θα πουν οι 

μαθητές), του πράττειν (τι θα κάνουν), του είναι (τι θα τους προβληματίσει), του 

γίγνεσθαι (τι θα εξηγήσουν), του μεταφέρειν (τι θα μεταβιβάσουν) και του 

προσαρμόζειν (πώς αλλιώς)» και «Αναλύω τη διδακτέα ύλη και εντοπίζω τις 

στρατηγικές μάθησης και μελέτης που θα θέσω σε εφαρμογή». 

  Από τον παράγοντα Χειρισμός διδακτέας ύλης εξαιρείται η πρακτική 

διδασκαλίας που αντιστοιχεί στη δήλωση Β8 και αναφέρεται στην ανάλυση της 

διδακτέας ύλης για τον εντοπισμό αντιφάσεων και μετασχηματισμών για 

αναδόμηση.  

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Μεθόδευση της διδασκαλίας ως 

βέλτιστες αναδεικνύονται, οι πρακτικές: «Μεθοδεύω τη διδασκαλία μου, ώστε να 

διατρέξει τις φάσεις της μαθησιακής ιεραρχίας: εκμάθηση, διατήρηση, 

γενίκευση, διάκριση», «Μεθοδεύω τη διδασκαλία μου, ώστε να ενεργοποιούνται 

οι γνωστικές λειτουργίες της προσοχής, της αντίληψης, της μνήμης, της 

μεταγνώσης και της αυτορρύθμισης» και «Μεθοδεύω τη διδασκαλία μου, ώστε 

να ενεργοποιούνται οι ιδιότητες της σκέψης: συμπλεκτικότητα, 

αντιστρεψιμότητα, συνδυαστικότητα, ταυτοσημία, ταυτολογία».  

  Από τον παράγοντα Μεθόδευση της διδασκαλίας εξαιρείται η πρακτική 

διδασκαλίας που αντιστοιχεί στη δήλωση Β13 και αναφέρεται στη μεθόδευση της 

διδασκαλίας, με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές να εργαστούν στη ζώνη επικείμενης 

ανάπτυξής τους, στηριζόμενοι στις λειτουργίες της μίμησης.  

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Αξιολόγηση της διδασκαλίας 

ως βέλτιστες αναδεικνύονται, οι πρακτικές: «Αξιολογώ την επίτευξη στόχων-

επίδοσης: της αναπαραγωγής (να ξανακάνουν οι μαθητές), της αναγνώρισης (να 

επιλέξουν) και της εφαρμογής (να μεταβιβάσουν με βάση την ομοιότητα)» και 

«Αξιολογώ την επίτευξη στόχων-ικανοτήτων: εκμάθησης στρατηγικών 

μάθησης και μελέτης και της εφαρμογής τους με αυτοέλεγχο». 

  Από τον παράγοντα Αξιολόγηση της διδασκαλίας εξαιρούνται οι πρακτικές 

διδασκαλίας που αντιστοιχούν στις δηλώσεις Β15 και Β16 και αναφέρονται στην 

αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων-ικανοτήτων: της χαρτογράφησης εννοιών 

(χάρτες γνωστικοί-νοηματικοί-κριτικής σκέψης) και της παραγωγής 

μετασχηματισμών (τι αλλάζει και τι μένει το ίδιο) και αναδομήσεων, αντίστοιχα.  
  

Τέλος, αξιόλογη είναι η διαπίστωση ότι σε όλες τις περιπτώσεις, οι μέσες τιμές που 

αντιστοιχούν στο «δέον» είναι μεγαλύτερες από αυτές που αντιστοιχούν στο «είναι», ενώ 
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όλες οι δηλώσεις του παράγοντα Δεξιότητες εκπαιδευτικού ως προς το «δέον» ξεπερνούν 

τη μέση τιμή του 3, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες δηλώσεις για το «είναι». 

γ. Πρακτικές διδασκαλίας – τύποι σκαλωσιάς 
 

Πίνακας 4.7.  Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές (ΜΤ) και  τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ) του δέοντος και 

του είναι που αντιστοιχούν στις ερωτήσεις του  παράγοντα Πρακτικές διδασκαλίας – τύποι 

σκαλωσιάς 
 

 ΜΤ N ΤΑ 

Γ1. Ανασκοπώ το προηγούμενο μάθημα και ελέγχω την προπαρασκευή των 

μαθητών, δηλώνω τον μαθησιακό στόχο και προβάλλω τα σημαντικά ερεθίσματα 

του νέου μαθήματος. 

Γ1a 3,70 580 ,887 

Γ1b 4,14 580 ,855 

Γ2. Παρουσιάζω το νέο μάθημα βήμα-βήμα και συναρμολογώ τα μικρά βήματα.  
Γ2a 3,83 580 ,856 

Γ2b 4,22 580 ,836 

Γ3. Εξασκώ με ταυτόσημες ασκήσεις μια-μια, ανατροφοδοτώ και ενισχύω άμεσα.   
Γ3a 3,68 580 ,907 

Γ3b 4,09 580 ,901 

Γ4. Ζητώ εντοπισμό των διαφορών μεταξύ παλιάς και νέας μάθησης.   
Γ4a 3,38 580 1,011 

Γ4b 3,92 580 ,986 

Γ5. Εντοπίζω πιθανές δυσκολίες των μαθητών, τους εξοικειώνω προδρασιακά και 

ζητώ από τους μαθητές να τις αναγνωρίσουν στις πηγές μάθησης.   

Γ5a 3,39 580 ,990 

Γ5b 3,96 580 ,922 

Γ6. Παρέχω εργασία εμπλουτισμού, σιωπηρά, στους μαθητές που πέτυχαν στο τεστ-

επίδοσης και στους μαθητές που υπολείπονται παρέχω επιπρόσθετη διδασκαλία. 

Γ6a 2,95 580 1,073 

Γ6b 3,88 580 ,989 

Γ7. Γράφω στον πίνακα τα βασικά σημεία του μαθήματος με τη μορφή απλών 

αριθμημένων προτάσεων ή με τη χρήση χάρτη εννοιών και οι μαθητές λένε τι θα 

μάθουν και με ποια σειρά.  

Γ7a 3,03 580 1,230 

Γ7b 3,66 580 1,114 

Γ8. Αφηγούμαι, μετατρέποντας τις απλές αριθμημένες προτάσεις των βασικών 

σημείων του μαθήματος σε παραγράφους, κάνοντας ρητορικά ερωτήματα. 

Γ8a 3,00 580 1,095 

Γ8b 3,47 580 1,086 

Γ9. Παρουσιάζω καταστάσεις προβληματισμού και οι μαθητές προσδιορίζουν το 

πρόβλημα με μορφή ερωτήματος.   

Γ9a 3,18 580 1,000 

Γ9b 3,76 580 ,959 

Γ10. Ζητώ από τους μαθητές να δώσουν απάντηση στο ερώτημα, διατυπώνοντας 

εικασίες, προβλέψεις, υποθέσεις ή επιλέγοντας εκδοχές.   

Γ10a 3,56 580 ,950 

Γ10b 4,01 580 ,884 

Γ11. Ζητώ από τους μαθητές να ελέγξουν τις εικασίες, προβλέψεις, υποθέσεις ή 

εκδοχές, υπογραμμίζοντας φράσεις που δίνουν την απάντηση στο ερώτημα, 

ανακυκλώνοντας «πού το λέει και πώς το λέει».  

Γ11a 3,41 580 1,036 

Γ11b 3,87 580 ,968 

Γ12. Παρουσιάζω στους μαθητές γενικεύσεις (νόμους, κανόνες, μαθηματικούς 

τύπους κτλ.) και οι μαθητές αναρωτιούνται «πώς προέκυψε, τι θέλει να μας πει, πού 

μας χρησιμεύει», εισάγω εφαρμογές και τους βοηθώ να εξηγήσουν τις γενικεύσεις.   

Γ12a 3,18 580 1,038 

Γ12b 3,73 580 1,011 

Γ13. Ζητώ από τους μαθητές να βρουν απαντήσεις στα ερωτήματα: πού, πότε, ποιοι, 

τι έκαναν, ποια τα αποτελέσματα, πώς, γιατί, για ποιο σκοπό, να φτιάξουν έναν 

γνωστικό χάρτη και να πουν το νόημα με συνεχή λόγο.   

Γ13a 3,15 580 1,126 

Γ13b 3,77 580 1,083 

Γ14. Ζητώ από τους μαθητές να βρουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε 

πρόσωπα, ενέργειες, αποτελέσματα, αιτίες, κίνητρα, συνέπειες και να φτιάξουν έναν 

χάρτη κριτικής σκέψης.    

Γ14a 3,09 580 1,098 

Γ14b 3,79 580 1,057 

Γ15. Ζητώ από τους μαθητές να βρουν τις έννοιες, να φτιάξουν έναν νοηματικό 

χάρτη και να εντοπίσουν σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες. 

Γ15a 2,66 580 1,072 

Γ15b 3,57 580 1,079 

Γ16.  Επαναφέρω προηγούμενες γνώσεις, εισάγω μετασχηματισμούς που προκαλούν 

γνωστική σύγκρουση και προχωρώ σε αναδομήσεις 

Γ16a 3,27 580 ,985 

Γ16b 3,91 580 1,008 

Γ17. Χρησιμοποιώ την αντιστοίχιση ένα προς ένα, για να βοηθήσω τους μαθητές 

στη διενέργεια μετασχηματισμών. 

Γ17a 3,01 580 1,004 

Γ17b 3,58 580 1,021 

Γ18. Κατασκευάζω στον πίνακα της τάξης με κοινή συζήτηση δεντροδιάγραμμα 

συγγραφής και ζητώ από τους μαθητές να μετασυγγράψουν το αρχικό τους κείμενο.   

Γ18a 2,33 580 1,128 

Γ18b 3,21 580 1,199 

Γ19. Ζητώ από τους μαθητές να εφαρμόζουν τον μεταγνωστικό έλεγχο, απαντώντας 

στα ερωτήματα: τι ήξερα, τι νέο έμαθα και πώς, τι λάθη έκανα, πώς τα αναγνώρισα 

και τα διόρθωσα, πόσο καλά έμαθα, τι δεν έμαθα καλά, αυτό που έμαθα πού θα μου 

χρησιμεύσει.   

Γ19a 2,83 580 1,143 

Γ19b 3,75 580 1,067 

Γ20. Ζητώ από τους μαθητές, με τη βοήθεια εικόνων, να γράφουν απλές προτάσεις Γ20a 2,72 580 1,275 
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και ύστερα, επεξεργαζόμενοι τις εικόνες να τις μετατρέπουν σε παραγράφους, να 

συμπληρώνουν την ιστορία με μια δική τους εικόνα και να επινοούν τίτλο. 
Γ20b 3,46 580 1,251 

Γ21. Συμφωνώ με τους μαθητές το έργο (τι θα μάθουμε), τη διαδικασία (πώς θα το 

μάθουμε) και τους ρόλους (τι θα κάνει ο εκπαιδευτικός και τι οι μαθητές. 

Γ21a 2,82 580 1,133 

Γ21b 3,53 580 1,149 

Γ22. Προτυποποιώ (δείχνω και εξηγώ), ως να είναι δικό μου το πρόβλημα, για να 

αποτελώ πρότυπο για παρατήρηση και μίμηση. 

Γ22a 3,14 580 1,079 

Γ22b 3,53 580 1,132 

Γ23. Εξασκώ με φθίνουσα καθοδήγηση, πρώτα με πρακτική εργασία, ύστερα με 

λεκτική αυτοκαθοδήγηση και κατόπιν με οδηγίες στον εαυτό.  

Γ23a 3,00 580 1,043 

Γ23b 3,54 580 1,061 

Γ24. Βάζω πρώτα τους μαθητές να δουλέψουν αμοιβαία, ύστερα με επιλογή 

επιπέδου δυσκολίας και τέλος με αυτοέλεγχο.  

Γ24a 2,74 580 1,063 

Γ24b 3,45 580 1,061 

Γ25. Επιλέγω θέματα-πυρήνες, διαθεματικά οργανωμένα, υποβοηθώ τους μαθητές 

να συντάξουν σχέδιο εργασίας και να το εφαρμόσουν, εργαζόμενοι ομαδικά.   

Γ25a 2,68 580 1,074 

Γ25b 3,52 580 1,068 

Γ26. Αξιολογώ τους μαθητές για την ανταπόκριση στον ρόλο και την εξομοίωση με 

το πρότυπο (πρόσληψη, αναπαράσταση, ανάπλαση, παραγωγή).  

Γ26a 2,87 580 1,020 

Γ26b 3,42 580 1,032 

Γ27. Βάζω τους μαθητές να εφαρμόζουν στρατηγικές μάθησης και μελέτης, 

κάνοντας ερωτήματα στον εαυτό.   

Γ27a 2,75 580 1,071 

Γ27b 3,52 580 1,076 

 

 Ως προς το «είναι»: 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 4.7., πάνω από τις μισές πρακτικές διδασκαλίας και 

τους τύπους σκαλωσιάς, που αφορούν στη μεθόδευση και την αξιολόγηση της 

διδασκαλίας ως προς το «είναι», κινούνται στην περιοχή συχνοτήτων του αρκετά και 

βρίσκονται ψηλά στην προτίμηση των εκπαιδευτικών, εφόσον οι μέσες τιμές τους είναι 

ίσες ή μεγαλύτερες του 3. Έτσι, οι πρακτικές διδασκαλίας που επιλέγονται συχνότερα από 

τους εκπαιδευτικούς αντιστοιχούν στις δηλώσεις  Γ1 έως Γ5, Γ7 έως Γ14, Γ16 - Γ17 και 

Γ22 - Γ23. Οι δηλώσεις αυτές είναι οι παρακάτω:  

Γ1. Ανασκοπώ το προηγούμενο μάθημα και ελέγχω την προπαρασκευή των μαθητών, δηλώνω τον 

μαθησιακό στόχο και προβάλλω τα σημαντικά ερεθίσματα του νέου μαθήματος. 

Γ2. Παρουσιάζω το νέο μάθημα βήμα-βήμα και συναρμολογώ τα μικρά βήματα.  

Γ3. Εξασκώ με ταυτόσημες ασκήσεις μια-μια, ανατροφοδοτώ και ενισχύω άμεσα.   

Γ4. Ζητώ εντοπισμό των διαφορών μεταξύ παλιάς και νέας μάθησης.   

Γ5. Εντοπίζω πιθανές δυσκολίες των μαθητών, τους εξοικειώνω προδρασιακά και ζητώ από τους 

μαθητές να τις αναγνωρίσουν στις πηγές μάθησης.   

Γ7. Γράφω στον πίνακα τα βασικά σημεία του μαθήματος με τη μορφή απλών αριθμημένων 

προτάσεων ή με τη χρήση χάρτη εννοιών και οι μαθητές λένε τι θα μάθουν και με ποια σειρά.  

Γ8. Αφηγούμαι, μετατρέποντας τις απλές αριθμημένες προτάσεις των βασικών σημείων του 

μαθήματος σε παραγράφους, κάνοντας ρητορικά ερωτήματα. 

Γ9. Παρουσιάζω καταστάσεις προβληματισμού και οι μαθητές προσδιορίζουν το πρόβλημα με μορφή 

ερωτήματος.   

Γ10. Ζητώ από τους μαθητές να δώσουν απάντηση στο ερώτημα, διατυπώνοντας εικασίες, 

προβλέψεις, υποθέσεις ή επιλέγοντας εκδοχές.   

Γ11. Ζητώ από τους μαθητές να ελέγξουν τις εικασίες, προβλέψεις, υποθέσεις ή εκδοχές, 

υπογραμμίζοντας φράσεις που δίνουν την απάντηση στο ερώτημα, ανακυκλώνοντας «πού το λέει και 

πώς το λέει».  

Γ12. Παρουσιάζω στους μαθητές γενικεύσεις (νόμους, κανόνες, μαθηματικούς τύπους κτλ.) και οι 

μαθητές αναρωτιούνται «πώς προέκυψε, τι θέλει να μας πει, πού μας χρησιμεύει», εισάγω εφαρμογές 

και τους βοηθώ να εξηγήσουν τις γενικεύσεις.   

Γ13. Ζητώ από τους μαθητές να βρουν απαντήσεις στα ερωτήματα: πού, πότε, ποιοι, τι έκαναν, ποια 

τα αποτελέσματα, πώς, γιατί, για ποιο σκοπό, να φτιάξουν έναν γνωστικό χάρτη και να πουν το νόημα 

με συνεχή λόγο.   
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Γ14. Ζητώ από τους μαθητές να βρουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε πρόσωπα, ενέργειες, 

αποτελέσματα, αιτίες, κίνητρα, συνέπειες και να φτιάξουν έναν χάρτη κριτικής σκέψης.    

Γ16.  Επαναφέρω προηγούμενες γνώσεις, εισάγω μετασχηματισμούς που προκαλούν γνωστική 

σύγκρουση και προχωρώ σε αναδομήσεις 

Γ17. Χρησιμοποιώ την αντιστοίχιση ένα προς ένα, για να βοηθήσω τους μαθητές στη διενέργεια 

μετασχηματισμών. 

Γ22. Προτυποποιώ (δείχνω και εξηγώ), ως να είναι δικό μου το πρόβλημα, για να αποτελώ πρότυπο 

για παρατήρηση και μίμηση. 

Γ23. Εξασκώ με φθίνουσα καθοδήγηση, πρώτα με πρακτική εργασία, ύστερα με λεκτική 

αυτοκαθοδήγηση και κατόπιν με οδηγίες στον εαυτό. 

 

Πιο συγκεκριμένα, όλες οι μέσες τιμές των προτιμώμενων πρακτικών κυμαίνονται μεταξύ 

του 3,00 και του 3,83, επομένως η εφαρμογή τους από το σύνολο των εκπαιδευτικών 

κινείται στην περιοχή του αρκετά χωρίς να προσεγγίζεται η περιοχή του πολύ.  

 Από το σύνολο των πρακτικών διδασκαλίας πιο συχνά εφαρμόζονται οι πρακτικές 

«Παρουσιάζω το νέο μάθημα βήμα-βήμα και συναρμολογώ τα μικρά βήματα» και 

«Ανασκοπώ το προηγούμενο μάθημα και ελέγχω την προπαρασκευή των μαθητών, 

δηλώνω τον μαθησιακό στόχο και προβάλλω τα σημαντικά ερεθίσματα του νέου 

μαθήματος». 

 Οι πρακτικές διδασκαλίας που αντιστοιχούν στις «Πρακτικές διδασκαλίας – τύποι 

σκαλωσιάς» δομούνται με βάση δύο παράγοντες: Συμπεριφορισμός και 

Κονστρουκτιβισμός. Έτσι, με βάση τους δύο παράγοντες που συγκροτούν τον ευρύτερο 

παράγοντα Πρακτικές διδασκαλίας – τύποι σκαλωσιάς, εκείνες που συγκεντρώνουν τη 

θετικότερη άποψη από το σύνολο των πρακτικών που εφαρμόζονται αρκετά και 

επιλέγονται συχνότερα από τους εκπαιδευτικούς, είναι οι εξής: 

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Συμπεριφορισμός και 

βρίσκονται στην περιοχή συχνοτήτων του αρκετά, ξεχωρίζει η πρακτική 

«Παρουσιάζω το νέο μάθημα βήμα-βήμα και συναρμολογώ τα μικρά βήματα» 

με μέση τιμή 3,83, ακολουθεί η πρακτική «Ανασκοπώ το προηγούμενο μάθημα 

και ελέγχω την προπαρασκευή των μαθητών, δηλώνω τον μαθησιακό στόχο και 

προβάλλω τα σημαντικά ερεθίσματα του νέου μαθήματος» με μέση τιμή 3,70 και 

έπεται η πρακτική «Εξασκώ με ταυτόσημες ασκήσεις μια-μια, ανατροφοδοτώ 

και ενισχύω άμεσα» με μέση τιμή 3,68. 

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Κονστρουκτιβισμός και 

βρίσκονται στην περιοχή συχνοτήτων του αρκετά, ξεχωρίζει η πρακτική «Ζητώ από 

τους μαθητές να δώσουν απάντηση στο ερώτημα, διατυπώνοντας εικασίες, 

προβλέψεις, υποθέσεις ή επιλέγοντας εκδοχές» με μέση τιμή 3,56, ακολουθεί με 

μέση τιμή 3,41 η πρακτική   «Ζητώ από τους μαθητές να ελέγξουν τις εικασίες, 

προβλέψεις, υποθέσεις ή εκδοχές, υπογραμμίζοντας φράσεις που δίνουν την 
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απάντηση στο ερώτημα, ανακυκλώνοντας “πού το λέει και πώς το λέει”» και 

έπεται η πρακτική «Επαναφέρω προηγούμενες γνώσεις, εισάγω 

μετασχηματισμούς που προκαλούν γνωστική σύγκρουση και προχωρώ σε 

αναδομήσεις» με μέση τιμή 3,27.  
 

 Ως προς το «δέον»: 
 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 4.7., όλες οι πρακτικές διδασκαλίας και οι τύποι 

σκαλωσιάς που αφορούν στη μεθόδευση και την αξιολόγηση της διδασκαλίας ως προς το 

«δέον» βρίσκονται ψηλά στην εκτίμηση των εκπαιδευτικών, εμφανίζοντας μέσες τιμές 

ίσες ή μεγαλύτερες του 3.  

 Πιο συγκεκριμένα, όλες οι μέσες τιμές των πρακτικών κυμαίνονται μεταξύ του 

3,21 και του 4,22 και άρα κινούνται στην περιοχή του αρκετά έως του πολύ. Επομένως, 

από το σύνολο των συμμετεχόντων υπάρχει από μέτρια έως υψηλή εκτίμηση όλων των 

πρακτικών διδασκαλίας και των τύπων σκαλωσιάς.  

 Από το σύνολο των πρακτικών διδασκαλίας πιο ψηλά στην εκτίμηση των 

εκπαιδευτικών εμφανίζονται οι πρακτικές «Παρουσιάζω το νέο μάθημα βήμα-βήμα και 

συναρμολογώ τα μικρά βήματα» και «Ανασκοπώ το προηγούμενο μάθημα και ελέγχω 

την προπαρασκευή των μαθητών, δηλώνω τον μαθησιακό στόχο και προβάλλω τα 

σημαντικά ερεθίσματα του νέου μαθήματος». 

 Οι πρακτικές διδασκαλίας που αντιστοιχούν στις «Πρακτικές διδασκαλίας – τύποι 

σκαλωσιάς» δομούνται με βάση δύο παράγοντες: Συμπεριφορισμός και 

Κονστρουκτιβισμός. Έτσι, με βάση τους δύο παράγοντες που συγκροτούν τον ευρύτερο 

παράγοντα Πρακτικές διδασκαλίας – τύποι σκαλωσιάς, εκείνες που συγκεντρώνουν τη 

θετικότερη άποψη από το σύνολο των πρακτικών που εκτιμούνται ως σημαντικές από τους 

εκπαιδευτικούς, είναι οι εξής: 

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Συμπεριφορισμός και 

βρίσκονται στην περιοχή συχνοτήτων του πολύ, ξεχωρίζει η πρακτική 

«Παρουσιάζω το νέο μάθημα βήμα-βήμα και συναρμολογώ τα μικρά βήματα» 

με μέση τιμή 4,22, ακολουθεί η πρακτική «Ανασκοπώ το προηγούμενο μάθημα 

και ελέγχω την προπαρασκευή των μαθητών, δηλώνω τον μαθησιακό στόχο και 

προβάλλω τα σημαντικά ερεθίσματα του νέου μαθήματος» με μέση τιμή 4,14 και 

έπεται η πρακτική «Εξασκώ με ταυτόσημες ασκήσεις μια-μια, ανατροφοδοτώ 

και ενισχύω άμεσα» με μέση τιμή 4,09. 

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Κονστρουκτιβισμός ξεχωρίζει η 

πρακτική «Ζητώ από τους μαθητές να δώσουν απάντηση στο ερώτημα, 

διατυπώνοντας εικασίες, προβλέψεις, υποθέσεις ή επιλέγοντας εκδοχές» με μέση 
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τιμή 4,01 και βρίσκεται στην περιοχή συχνοτήτων του πολύ, ακολουθεί με μέση τιμή 

3,87 η πρακτική   «Ζητώ από τους μαθητές να ελέγξουν τις εικασίες, προβλέψεις, 

υποθέσεις ή εκδοχές, υπογραμμίζοντας φράσεις που δίνουν την απάντηση στο 

ερώτημα, ανακυκλώνοντας “πού το λέει και πώς το λέει”» και έπεται η πρακτική 

«Επαναφέρω προηγούμενες γνώσεις, εισάγω μετασχηματισμούς που προκαλούν 

γνωστική σύγκρουση και προχωρώ σε αναδομήσεις» με μέση τιμή 3,91. 

 

 Ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας: 
 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 4.7., πάνω από τις μισές πρακτικές διδασκαλίας και 

τους τύπους σκαλωσιάς, που αφορούν στη μεθόδευση και την αξιολόγηση της 

διδασκαλίας αναδεικνύονται ως βέλτιστες, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

και συγκεκριμένα εκείνες που αντιστοιχούν στις δηλώσεις  Γ1 έως Γ5, Γ7 έως Γ14, Γ16, 

Γ17, Γ22 και Γ23, εφόσον οι μέσες τιμές τους είναι ίσες ή μεγαλύτερες του 3 και στο 

«είναι» και στο «δέον»: 
 

Γ1. Ανασκοπώ το προηγούμενο μάθημα και ελέγχω την προπαρασκευή των μαθητών, δηλώνω τον 

μαθησιακό στόχο και προβάλλω τα σημαντικά ερεθίσματα του νέου μαθήματος. 

Γ2. Παρουσιάζω το νέο μάθημα βήμα-βήμα και συναρμολογώ τα μικρά βήματα.  

Γ3. Εξασκώ με ταυτόσημες ασκήσεις μια-μια, ανατροφοδοτώ και ενισχύω άμεσα.   

Γ4. Ζητώ εντοπισμό των διαφορών μεταξύ παλιάς και νέας μάθησης.   

Γ5. Εντοπίζω πιθανές δυσκολίες των μαθητών, τους εξοικειώνω προδρασιακά και ζητώ από τους 

μαθητές να τις αναγνωρίσουν στις πηγές μάθησης.   

Γ7. Γράφω στον πίνακα τα βασικά σημεία του μαθήματος με τη μορφή απλών αριθμημένων 

προτάσεων ή με τη χρήση χάρτη εννοιών και οι μαθητές λένε τι θα μάθουν και με ποια σειρά.  

Γ8. Αφηγούμαι, μετατρέποντας τις απλές αριθμημένες προτάσεις των βασικών σημείων του 

μαθήματος σε παραγράφους, κάνοντας ρητορικά ερωτήματα. 

Γ9. Παρουσιάζω καταστάσεις προβληματισμού και οι μαθητές προσδιορίζουν το πρόβλημα με μορφή 

ερωτήματος.   

Γ10. Ζητώ από τους μαθητές να δώσουν απάντηση στο ερώτημα, διατυπώνοντας εικασίες, 

προβλέψεις, υποθέσεις ή επιλέγοντας εκδοχές.   

Γ11. Ζητώ από τους μαθητές να ελέγξουν τις εικασίες, προβλέψεις, υποθέσεις ή εκδοχές, 

υπογραμμίζοντας φράσεις που δίνουν την απάντηση στο ερώτημα, ανακυκλώνοντας «πού το λέει και 

πώς το λέει».  

Γ12. Παρουσιάζω στους μαθητές γενικεύσεις (νόμους, κανόνες, μαθηματικούς τύπους κτλ.) και οι 

μαθητές αναρωτιούνται «πώς προέκυψε, τι θέλει να μας πει, πού μας χρησιμεύει», εισάγω εφαρμογές 

και τους βοηθώ να εξηγήσουν τις γενικεύσεις.   

Γ13. Ζητώ από τους μαθητές να βρουν απαντήσεις στα ερωτήματα: πού, πότε, ποιοι, τι έκαναν, ποια 

τα αποτελέσματα, πώς, γιατί, για ποιο σκοπό, να φτιάξουν έναν γνωστικό χάρτη και να πουν το νόημα 

με συνεχή λόγο.   

Γ14. Ζητώ από τους μαθητές να βρουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε πρόσωπα, ενέργειες, 

αποτελέσματα, αιτίες, κίνητρα, συνέπειες και να φτιάξουν έναν χάρτη κριτικής σκέψης.    

Γ16.  Επαναφέρω προηγούμενες γνώσεις, εισάγω μετασχηματισμούς που προκαλούν γνωστική 

σύγκρουση και προχωρώ σε αναδομήσεις 

Γ17. Χρησιμοποιώ την αντιστοίχιση ένα προς ένα, για να βοηθήσω τους μαθητές στη διενέργεια 

μετασχηματισμών. 

Γ22. Προτυποποιώ (δείχνω και εξηγώ), ως να είναι δικό μου το πρόβλημα, για να αποτελώ πρότυπο 

για παρατήρηση και μίμηση. 
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Γ23. Εξασκώ με φθίνουσα καθοδήγηση, πρώτα με πρακτική εργασία, ύστερα με λεκτική 

αυτοκαθοδήγηση και κατόπιν με οδηγίες στον εαυτό. 
 

Οι δηλώσεις που αντιστοιχούν στον Παράγοντα Πρακτικές διδασκαλίας-τύποι 

σκαλωσιάς ταξινομούνται αναλυτικότερα σε τέσσερις κατηγορίες με βάση τα διδακτικά 

μοντέλα του συμπεριφορισμού, του εξωγενούς, του ενδογενούς και του διαλεκτικού 

κονστρουκτιβισμού, όπως παρουσιάζονται παρακάτω. Με έντονη γραφή (bold) τονίζονται 

οι πρακτικές που αναδεικνύονται ως βέλτιστες, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών. 

Συμπεριφορισμός: Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6 

Εξωγενής Κονστρουκτιβισμός: Γ7, Γ8, Γ9, Γ10, Γ11, Γ12, Γ13, Γ14, Γ15  

Ενδογενής Κονστρουκτιβισμός: Γ16, Γ17, Γ18, Γ19, Γ20  

Διαλεκτικός Κονστρουκτιβισμός: Γ21, Γ22, Γ23, Γ24, Γ25, Γ26, Γ27  
 

Από την παραπάνω ταξινόμηση διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά τη 

μεθόδευση και την αξιολόγηση της διδασκαλίας, αναδεικνύουν ως βέλτιστες πρακτικές 

σχεδόν το σύνολο των διδακτικών πρακτικών που στηρίζονται στο διδακτικό μοντέλο του 

συμπεριφορισμού και του εξωγενούς κονστουκτιβισμού. Από την άλλη φαίνεται να 

αναδεικνύουν ως βέλτιστες πρακτικές επιλεκτικά κάποιους τύπους σκαλωσιάς που 

στηρίζονται στις διδακτικές πρακτικές που εισάγουν τα μοντέλα του ενδογενούς και του 

διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού. 

 Επιπλέον, οι πρακτικές διδασκαλίας που αντιστοιχούν στις «Πρακτικές 

διδασκαλίας – τύποι σκαλωσιάς» δομούνται με βάση δύο παράγοντες: Συμπεριφορισμός 

και Κονστρουκτιβισμός. Έτσι, με βάση τους δύο παράγοντες που συγκροτούν τον 

ευρύτερο παράγοντα Πρακτικές διδασκαλίας – τύποι σκαλωσιάς, οι πρακτικές 

διδασκαλίας που αναδεικνύονται ως βέλτιστες, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών, κατανέμονται ως εξής:  

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Συμπεριφορισμός 

αναδεικνύονται ως βέλτιστες, οι πρακτικές – τύποι σκαλωσιάς: «Ανασκοπώ το 

προηγούμενο μάθημα και ελέγχω την προπαρασκευή των μαθητών, δηλώνω τον 

μαθησιακό στόχο και προβάλλω τα σημαντικά ερεθίσματα του νέου 

μαθήματος», «Παρουσιάζω το νέο μάθημα βήμα-βήμα και συναρμολογώ τα 

μικρά βήματα», «Εξασκώ με ταυτόσημες ασκήσεις μια-μια, ανατροφοδοτώ και 

ενισχύω άμεσα», «Ζητώ εντοπισμό των διαφορών μεταξύ παλιάς και νέας 

μάθησης» και «Εντοπίζω πιθανές δυσκολίες των μαθητών, τους εξοικειώνω 

προδρασιακά και ζητώ από τους μαθητές να τις αναγνωρίσουν στις πηγές 

μάθησης».  
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  Από τον παράγοντα Συμπεριφορισμός εξαιρείται ο τύπος σκαλωσιάς που 

αντιστοιχεί στη δήλωση Γ6 και αναφέρεται στην παροχή εργασίας εμπλουτισμού, 

σιωπηρά στους μαθητές που πέτυχαν στο τεστ-επίδοσης και επιπρόσθετης 

διδασκαλίας στους μαθητές που υπολείπονται και στηρίζεται στην πρακτική της 

καταμάθησης για κυριαρχία στη γνώση.  

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Κονστρουκτιβισμός 

αναδεικνύονται ως βέλτιστες, οι πρακτικές-τύποι σκαλωσιάς: «Γράφω στον πίνακα 

τα βασικά σημεία του μαθήματος με τη μορφή απλών αριθμημένων προτάσεων 

ή με τη χρήση χάρτη εννοιών και οι μαθητές λένε τι θα μάθουν και με ποια 

σειρά», «Αφηγούμαι, μετατρέποντας τις απλές αριθμημένες προτάσεις των 

βασικών σημείων του μαθήματος σε παραγράφους, κάνοντας ρητορικά 

ερωτήματα», «Παρουσιάζω καταστάσεις προβληματισμού και οι μαθητές 

προσδιορίζουν το πρόβλημα με μορφή ερωτήματος», «Ζητώ από τους μαθητές 

να δώσουν απάντηση στο ερώτημα, διατυπώνοντας εικασίες, προβλέψεις, 

υποθέσεις ή επιλέγοντας εκδοχές», «Ζητώ από τους μαθητές να ελέγξουν τις 

εικασίες, προβλέψεις, υποθέσεις ή εκδοχές, υπογραμμίζοντας φράσεις που 

δίνουν την απάντηση στο ερώτημα, ανακυκλώνοντας “πού το λέει και πώς το 

λέει”», «Παρουσιάζω στους μαθητές γενικεύσεις (νόμους, κανόνες, 

μαθηματικούς τύπους κτλ.) και οι μαθητές αναρωτιούνται «πώς προέκυψε, τι 

θέλει να μας πει, πού μας χρησιμεύει», εισάγω εφαρμογές και τους βοηθώ να 

εξηγήσουν τις γενικεύσεις», «Ζητώ από τους μαθητές να βρουν απαντήσεις στα 

ερωτήματα: πού, πότε, ποιοι, τι έκαναν, ποια τα αποτελέσματα, πώς, γιατί, για 

ποιο σκοπό, να φτιάξουν έναν γνωστικό χάρτη και να πουν το νόημα με συνεχή 

λόγο», «Ζητώ από τους μαθητές να βρουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε 

πρόσωπα, ενέργειες, αποτελέσματα, αιτίες, κίνητρα, συνέπειες και να φτιάξουν 

έναν χάρτη κριτικής σκέψης», που υποστηρίζονται από το διδακτικό μοντέλο του 

εξωγενούς κονστρουκτιβισμού, «Επαναφέρω προηγούμενες γνώσεις, εισάγω 

μετασχηματισμούς που προκαλούν γνωστική σύγκρουση και προχωρώ σε 

αναδομήσεις», «Χρησιμοποιώ την αντιστοίχιση ένα προς ένα, για να βοηθήσω 

τους μαθητές στη διενέργεια μετασχηματισμών», που υποστηρίζονται από το 

διδακτικό μοντέλο του ενδογενούς κονστρουκτιβισμού, «Προτυποποιώ (δείχνω και 

εξηγώ), ως να είναι δικό μου το πρόβλημα, για να αποτελώ πρότυπο για 

παρατήρηση και μίμηση» και «Εξασκώ με φθίνουσα καθοδήγηση, πρώτα με 

πρακτική εργασία, ύστερα με λεκτική αυτοκαθοδήγηση και κατόπιν με οδηγίες 
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στον εαυτό», που υποστηρίζονται από το διδακτικό μοντέλο του διαλεκτικού 

κονστρουκτιβισμού.  

  Από τον παράγοντα Κονστρουκτιβισμός εξαιρούνται οι πρακτικές 

διδασκαλίας που αντιστοιχούν στις δηλώσεις: Γ15 που αναφέρεται στην κατασκευή 

νοηματικού χάρτη και τον εντοπισμό σχέσεων ανάμεσα σε έννοιες από τους 

μαθητές, Γ18 που αναφέρεται στην κατασκευή, από τον εκπαιδευτικό, 

δεντροδιαγράμματος συγγραφής και τη μετασυγγραφή, από τους μαθητές, του 

κειμένου τους, Γ19 που αναφέρεται στην εφαρμογή μεταγνωστικού ελέγχου από 

τους μαθητές, απαντώντας στα ερωτήματα: τι ήξερα, τι νέο έμαθα και πώς, τι λάθη 

έκανα, πώς τα αναγνώρισα και τα διόρθωσα, πόσο καλά έμαθα, τι δεν έμαθα καλά, 

αυτό που έμαθα που θα μου χρησιμεύσει, Γ20 που αναφέρεται στη συγγραφή 

κειμένου με τη βοήθεια εικόνων, Γ21 που αναφέρεται στη χρήση του μαθησιακού 

συμβολαίου (συμφωνώ με τους μαθητές το έργο, τη διαδικασία και τους ρόλους), 

Γ24 που αναφέρεται στη μαθητική εργασία, αμοιβαία και με αυτοέλεγο, Γ25 που 

αναφέρεται στην επιλογή θεμάτων-πυρήνων και τη διαθεματική τους οργάνωση, από 

τον εκπαιδευτικό και τη σύνταξη και εφαρμογή σχεδίου εργασίας, από τους μαθητές, 

Γ26 που αναφέρεται στην αξιολόγηση των μαθητών σχετικά με την ανταπόκρισή 

τους στον ρόλο και την εξομοίωση με το πρότυπο και Γ27 που αναφέρεται στην 

εφαρμογή στρατηγικών μάθησης και μελέτης από τους μαθητές, θέτοντας 

ερωτήματα στον εαυτό.  

Τέλος, αξιόλογη είναι η διαπίστωση ότι σε όλες τις περιπτώσεις, οι μέσες τιμές που 

αντιστοιχούν στο «δέον» είναι μεγαλύτερες από αυτές που αντιστοιχούν στο «είναι», ενώ 

όλες οι δηλώσεις του παράγοντα Πρακτικές διδασκαλίας-τύποι σκαλωσιάς ως προς το 

«δέον» ξεπερνούν τη μέση τιμή του 3, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες δηλώσεις για το 

«είναι». 
 

δ. Μάθηση μαθητών 
 

Πίνακας 4.8. Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές (ΜΤ) και  τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ) του δέοντος και 

του είναι που αντιστοιχούν στις ερωτήσεις του  παράγοντα Μάθηση μαθητών 
 

 ΜΤ N ΤΑ 

Δ1. Οργανώνω τη διδασκαλία μου, λαμβάνοντας όλες τις αποφάσεις.  
Δ1a 3,35 580 ,882 

Δ1b 3,55 580 1,030 

Δ2. Χρησιμοποιώ τη βαθμιαία προσέγγιση και την προδρασιακή αντιμετώπιση 

των λαθών, για να ξεπερνούν οι μαθητές τις δυσκολίες τους.   

Δ2a 3,25 580 ,885 

Δ2b 3,70 580 ,947 

Δ3. Διατρέχω με τη διδασκαλία μου τις φάσεις της μαθησιακής ιεραρχίας: 

εκμάθηση, διατήρηση, γενίκευση,  διάκριση.  

Δ3a 3,29 580 ,882 

Δ3b 3,82 580 ,907 

Δ4. Βάζω τους μαθητές να διακρίνουν διαφορές ανάμεσα στη νέα μάθηση με την 

παλιά, για να διαπιστώσω τι έμαθαν. 

Δ4a 3,28 580 ,983 

Δ4b 3,85 580 ,991 

Δ5. Ανασκοπώ τις προηγούμενες γνώσεις, δηλώνω τον μαθησιακό στόχο, Δ5a 3,03 580 1,109 
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προβάλλω τα σημαντικά ερεθίσματα και ρωτώ τους μαθητές αν επιθυμούν να 

μάθουν.   
Δ5b 3,57 580 1,058 

Δ6. Οργανώνω τη διδασκαλία μου, λαμβάνοντας από κοινού τις αποφάσεις με 

τους μαθητές.   

Δ6a 2,64 580 1,070 

Δ6b 3,32 580 1,129 

Δ7. Ζητώ από τους μαθητές να λένε «τι κάναμε, για να δώσουμε απάντηση στο 

ερώτημα», για να μαθαίνουν τη διαδικασία.   

Δ7a 3,27 580 1,031 

Δ7b 3,82 580 ,992 

Δ8. Ενεργοποιώ τις γνωστικές λειτουργίες της προσοχής, της αντίληψης, της 

μνήμης και της μεταγνώσης.   

Δ8a 3,50 580 ,865 

Δ8b 4,09 580 ,866 

Δ9. Βάζω τους μαθητές να φτιάχνουν γνωστικούς, νοηματικούς και χάρτες 

κριτικής σκέψης, για να διαπιστώσω τι έμαθαν.  

Δ9a 2,49 580 1,100 

Δ9b 3,47 580 1,143 

Δ10. Εισηγούμαι καταστάσεις προβληματισμού και οι μαθητές προσδιορίζουν το 

πρόβλημα με μορφή ερωτήματος (πώς, γιατί, για ποιο σκοπό).  

Δ10a 3,11 580 1,024 

Δ10b 3,77 580 ,999 

Δ11. Οργανώνω τη διδασκαλία μου, εκχωρώντας τις περισσότερες αποφάσεις 

στους μαθητές.   

Δ11a 2,36 580 1,010 

Δ11b 3,04 580 1,114 

Δ12. Χρησιμοποιώ τη σκαλωσιά της αντιστοίχισης ένα προς ένα, για να 

μπορέσουν οι μαθητές να μετασχηματίσουν την προηγούμενη γνώση τους.  

Δ12a 2,84 580 ,965 

Δ12b 3,42 580 1,019 

Δ13. Φροντίζω οι μετασχηματισμοί (αντιστροφές, άλλοι τρόποι) να αναδομούν 

την προηγούμενη γνώση.   

Δ13a 3,10 580 ,938 

Δ13b 3,71 580 ,955 

Δ14. Βάζω τους μαθητές να αναφέρονται στο «πότε άλλοτε, πού αλλού είδαμε 

κάτι όμοιο» και στο «τι θα ακολουθήσει».  

Δ14a 3,45 580 ,944 

Δ14b 3,91 580 ,899 

Δ15. Επαναφέρω προηγούμενες γνώσεις και εισάγω μετασχηματισμούς, 

προκαλώντας γνωστική σύγκρουση.  

Δ15a 3,30 580 ,974 

Δ15b 3,86 580 ,953 

Δ16. Οργανώνω τη διδασκαλία μου, μοιράζοντας τις αποφάσεις με τους μαθητές.  
Δ16a 2,60 580 1,002 

Δ16b 3,21 580 1,100 

Δ17. Εισάγω τη φθίνουσα καθοδήγηση: εξωτερική, λεκτική, σιωπηρή.  
Δ17a 2,88 580 ,961 

Δ17b 3,47 580 1,030 

Δ18. Αξιοποιώ τη λειτουργία της μίμησης, τον φωναχτό και σιωπηρό λόγο.  
Δ18a 2,99 580 ,983 

Δ18b 3,41 580 1,056 

Δ19. Βάζω τους μαθητές μου να εργαστούν με αυτοέλεγχο και αυτορρύθμιση 

(ερωτήματα στον εαυτό).  

Δ19a 2,85 580 1,010 

Δ19b 3,59 580 1,035 

Δ20. Εισάγω το μαθησιακό συμβόλαιο (τι θα μάθουμε, πώς, τι θα κάνει καθένας).  
Δ20a 2,95 580 1,082 

Δ20b 3,64 580 1,060 
 

 Ως προς το «είναι»:  

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 4.8., μόλις λίγο πάνω από τις μισές πρακτικές 

διδασκαλίας που αφορούν στη μάθηση των μαθητών ως προς το «είναι», κινούνται στην 

περιοχή συχνοτήτων του αρκετά και βρίσκονται ψηλά στην προτίμηση των εκπαιδευτικών, 

εφόσον οι μέσες τιμές τους είναι ίσες ή μεγαλύτερες του 3. Έτσι, οι πρακτικές διδασκαλίας 

που επιλέγονται συχνότερα από τους εκπαιδευτικούς αντιστοιχούν στις δηλώσεις  Δ1 έως 

Δ5, Δ7 – Δ8, Δ10, και Δ13 έως Δ15. Οι δηλώσεις αυτές είναι οι παρακάτω:  

Δ1. Οργανώνω τη διδασκαλία μου, λαμβάνοντας όλες τις αποφάσεις.  

Δ2. Χρησιμοποιώ τη βαθμιαία προσέγγιση και την προδρασιακή αντιμετώπιση των λαθών, για να 

ξεπερνούν οι μαθητές τις δυσκολίες τους.   

Δ3. Διατρέχω με τη διδασκαλία μου τις φάσεις της μαθησιακής ιεραρχίας: εκμάθηση, διατήρηση, 

γενίκευση,  διάκριση.  

Δ4. Βάζω τους μαθητές να διακρίνουν διαφορές ανάμεσα στη νέα μάθηση με την παλιά, για να 

διαπιστώσω τι έμαθαν. 

Δ5. Ανασκοπώ τις προηγούμενες γνώσεις, δηλώνω τον μαθησιακό στόχο, προβάλλω τα σημαντικά 

ερεθίσματα και ρωτώ τους μαθητές αν επιθυμούν να μάθουν.   

Δ7. Ζητώ από τους μαθητές να λένε «τι κάναμε, για να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα», για να 

μαθαίνουν τη διαδικασία.   
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Δ8. Ενεργοποιώ τις γνωστικές λειτουργίες της προσοχής, της αντίληψης, της μνήμης και της 

μεταγνώσης.   

Δ10. Εισηγούμαι καταστάσεις προβληματισμού και οι μαθητές προσδιορίζουν το πρόβλημα με μορφή 

ερωτήματος (πώς, γιατί, για ποιο σκοπό). 

Δ13. Φροντίζω οι μετασχηματισμοί (αντιστροφές, άλλοι τρόποι) να αναδομούν την προηγούμενη 

γνώση.   

Δ14. Βάζω τους μαθητές να αναφέρονται στο «πότε άλλοτε, πού αλλού είδαμε κάτι όμοιο» και στο 

«τι θα ακολουθήσει».  

Δ15. Επαναφέρω προηγούμενες γνώσεις και εισάγω μετασχηματισμούς, προκαλώντας γνωστική 

σύγκρουση. 
 
 

Πιο συγκεκριμένα, όλες οι μέσες τιμές των προτιμώμενων πρακτικών κυμαίνονται μεταξύ 

του 3,03 και του 3,50, επομένως η εφαρμογή τους από το σύνολο των εκπαιδευτικών 

κινείται στην περιοχή του αρκετά χωρίς να προσεγγίζεται η περιοχή του πολύ.  

 Από το σύνολο των πρακτικών διδασκαλίας πιο συχνά εφαρμόζονται οι πρακτικές 

«Ενεργοποιώ τις γνωστικές λειτουργίες της προσοχής, της αντίληψης, της μνήμης και 

της μεταγνώσης»  και «Βάζω τους μαθητές να διακρίνουν διαφορές ανάμεσα στη νέα 

μάθηση με την παλιά, για να διαπιστώσω τι έμαθαν». 

 Οι πρακτικές διδασκαλίας που αντιστοιχούν στη «Μάθηση των μαθητών» 

δομούνται με βάση τρεις παράγοντες: Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα, Ποιότητα 

τελικού αποτελέσματος και Ικανοποίηση αναγκών των μαθητών. Έτσι, με βάση τους τρεις 

παράγοντες που συγκροτούν τον ευρύτερο παράγοντα Μάθηση μαθητών, εκείνες που 

συγκεντρώνουν τη θετικότερη άποψη από το σύνολο των πρακτικών που εφαρμόζονται 

αρκετά και επιλέγονται συχνότερα από τους εκπαιδευτικούς, είναι οι εξής:  

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Ανθρωποπλαστική 

αποτελεσματικότητα και βρίσκονται στην περιοχή συχνοτήτων του αρκετά, ξεχωρίζει η 

πρακτική «Ενεργοποιώ τις γνωστικές λειτουργίες της προσοχής, της αντίληψης, της 

μνήμης και της μεταγνώσης»  με μέση τιμή 3,50 και ακολουθεί η πρακτική «Οργανώνω 

τη διδασκαλία μου, λαμβάνοντας όλες τις αποφάσεις» με μέση τιμή 3,35.  

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Ποιότητα τελικού αποτελέσματος και 

βρίσκονται στην περιοχή συχνοτήτων του αρκετά, ξεχωρίζει η πρακτική «Βάζω τους 

μαθητές να διακρίνουν διαφορές ανάμεσα στη νέα μάθηση με την παλιά, για να 

διαπιστώσω τι έμαθαν» με μέση τιμή 3,45.  

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Ικανοποίηση αναγκών των μαθητών 

και βρίσκονται στην περιοχή συχνοτήτων του αρκετά, ξεχωρίζει η πρακτική «Επαναφέρω 

προηγούμενες γνώσεις και εισάγω μετασχηματισμούς, προκαλώντας γνωστική σύγκρουση» 

με μέση τιμή 3,30. 
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 Ως προς το «δέον»:  

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 4.8., όλες οι πρακτικές διδασκαλίας που αφορούν 

στη μάθηση των μαθητών ως προς το «δέον» βρίσκονται ψηλά στην εκτίμηση των 

εκπαιδευτικών, εμφανίζοντας μέσες τιμές ίσες ή μεγαλύτερες του 3.  

 Πιο συγκεκριμένα, όλες οι μέσες τιμές των πρακτικών κυμαίνονται μεταξύ του 

3,04 και του 4,09 και άρα κινούνται στην περιοχή του αρκετά έως του πολύ. Επομένως, 

από το σύνολο των συμμετεχόντων υπάρχει από μέτρια έως υψηλή εκτίμηση όλων των 

πρακτικών διδασκαλίας που αφορούν τη μάθηση των μαθητών. 

 Από το σύνολο των πρακτικών διδασκαλίας πιο ψηλά στην εκτίμηση των 

εκπαιδευτικών εμφανίζονται οι πρακτικές «Ενεργοποιώ τις γνωστικές λειτουργίες της 

προσοχής, της αντίληψης, της μνήμης και της μεταγνώσης» και «Βάζω τους μαθητές 

να αναφέρονται στο “πότε άλλοτε, πού αλλού είδαμε κάτι όμοιο” και στο “τι θα 

ακαλουθήσει”». 

 Οι πρακτικές διδασκαλίας που αντιστοιχούν στη «Μάθηση των μαθητών» 

δομούνται με βάση τρεις παράγοντες: Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα, Ποιότητα 

τελικού αποτελέσματος και Ικανοποίηση αναγκών των μαθητών. Έτσι, με βάση τους τρεις 

παράγοντες που συγκροτούν τον ευρύτερο παράγοντα Μάθηση μαθητών, εκείνες που 

συγκεντρώνουν τη θετικότερη άποψη από το σύνολο των πρακτικών που εκτιμούνται ως 

σημαντικές από τους εκπαιδευτικούς, είναι οι εξής:  

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Ανθρωποπλαστική 

αποτελεσματικότητα ξεχωρίζει η πρακτική «Ενεργοποιώ τις γνωστικές λειτουργίες της 

προσοχής, της αντίληψης, της μνήμης και της μεταγνώσης»  με μέση τιμή 4,09 και 

ακολουθούν οι πρακτικές «Διατρέχω με τη διδασκαλία μου τις φάσεις της μαθησιακής 

ιεραρχίας: εκμάθηση, διατήρηση, γενίκευση, διάκριση» και «Ζητώ από τους μαθητές 

να λένε “τι κάναμε, για να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα”, για να μαθαίνουν τη 

διαδικασία» με μέση τιμή 3,82. 

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Ποιότητα τελικού αποτελέσματος 

ξεχωρίζει η πρακτική «Βάζω τους μαθητές να αναφέρονται στο “πότε άλλοτε, πού 

αλλού είδαμε κάτι όμοιο” και στο “τι θα ακαλουθήσει”» με μέση τιμή 3,91 και 

ακολουθεί η πρακτική «Βάζω τους μαθητές να διακρίνουν διαφορές ανάμεσα στη νέα 

μάθηση με την παλιά, για να διαπιστώσω τι έμαθαν» με μέση τιμή 3,85.  

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Ικανοποίηση αναγκών των μαθητών 

ξεχωρίζει η πρακτική «Επαναφέρω προηγούμενες γνώσεις και εισάγω μετασχηματισμούς, 

προκαλώντας γνωστική σύγκρουση» με μέση τιμή 3,86 και ακολουθεί η πρακτική «Εισηγούμαι 
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καταστάσεις προβληματισμού και οι μαθητές προσδιορίζουν το πρόβλημα με μορφή 

ερωτήματος (πώς, γιατί, για ποιο σκοπό)». 

 
 Ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας: 
 
 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 4.8., μόλις λίγο πάνω από τις μισές πρακτικές 

διδασκαλίας, που αφορούν στη μάθηση των μαθητών αναδεικνύονται ως βέλτιστες, 

σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα εκείνες που αντιστοιχούν 

στις δηλώσεις  Δ1 έως Δ5, Δ7, Δ8, Δ10 και Δ13 έως Δ15, εφόσον οι μέσες τιμές τους είναι 

ίσες ή μεγαλύτερες του 3 και στο «είναι» και στο «δέον»: 

Δ1. Οργανώνω τη διδασκαλία μου, λαμβάνοντας όλες τις αποφάσεις.  

Δ2. Χρησιμοποιώ τη βαθμιαία προσέγγιση και την προδρασιακή αντιμετώπιση των λαθών, για να 

ξεπερνούν οι μαθητές τις δυσκολίες τους.   

Δ3. Διατρέχω με τη διδασκαλία μου τις φάσεις της μαθησιακής ιεραρχίας: εκμάθηση, διατήρηση, 

γενίκευση,  διάκριση.  

Δ4. Βάζω τους μαθητές να διακρίνουν διαφορές ανάμεσα στη νέα μάθηση με την παλιά, για να 

διαπιστώσω τι έμαθαν. 

Δ5. Ανασκοπώ τις προηγούμενες γνώσεις, δηλώνω τον μαθησιακό στόχο, προβάλλω τα σημαντικά 

ερεθίσματα και ρωτώ τους μαθητές αν επιθυμούν να μάθουν.   

Δ7. Ζητώ από τους μαθητές να λένε «τι κάναμε, για να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα», για να 

μαθαίνουν τη διαδικασία.   

Δ8. Ενεργοποιώ τις γνωστικές λειτουργίες της προσοχής, της αντίληψης, της μνήμης και της 

μεταγνώσης.   

Δ10. Εισηγούμαι καταστάσεις προβληματισμού και οι μαθητές προσδιορίζουν το πρόβλημα με μορφή 

ερωτήματος (πώς, γιατί, για ποιο σκοπό). 

Δ13. Φροντίζω οι μετασχηματισμοί (αντιστροφές, άλλοι τρόποι) να αναδομούν την προηγούμενη 

γνώση.   

Δ14. Βάζω τους μαθητές να αναφέρονται στο «πότε άλλοτε, πού αλλού είδαμε κάτι όμοιο» και στο 

«τι θα ακολουθήσει».  

Δ15. Επαναφέρω προηγούμενες γνώσεις και εισάγω μετασχηματισμούς, προκαλώντας γνωστική 

σύγκρουση. 
 
 

Οι δηλώσεις που αντιστοιχούν στον Παράγοντα Μάθηση μαθητών ταξινομούνται 

αναλυτικότερα σε τέσσερις κατηγορίες με βάση τα διδακτικά μοντέλα του 

συμπεριφορισμού, του εξωγενούς, του ενδογενούς και του διαλεκτικού 

κονστρουκτιβισμού, όπως παρουσιάζονται παρακάτω. Με έντονη γραφή (bold) τονίζονται 

οι πρακτικές που αναδεικνύονται ως βέλτιστες, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών. 

Συμπεριφορισμός: Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5 

Εξωγενής Κονστρουκτιβισμός: Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10  

Ενδογενής Κονστρουκτιβισμός: Δ11, Δ12, Δ13, Δ14, Δ15 

Διαλεκτικός Κονστρουκτιβισμός: Δ16, Δ17, Δ18, Δ19, Δ20  

Από την παραπάνω ταξινόμηση διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί αναδεικνύουν ως 

βέλτιστες πρακτικές το σύνολο των διδακτικών πρακτικών που εισάγει το διδακτικό 
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μοντέλο του συμπεριφορισμού για την ολική μάθηση των μαθητών (ανθρωποπλαστική 

αποτελεσματικότητα, ποιότητα τελικού αποτελέσματος, ικανοποίηση των αναγκών των 

μαθητών) και επιλεκτικά τις διδακτικές πρακτικές που εισάγουν τα μοντέλα διδασκαλίας 

του εξωγενούς και του ενδογενούς κονστρουκτιβισμού, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες 

πτυχές της μάθησης των μαθητών. Τέλος, δεν φαίνεται να εκτιμούν υψηλά το σύνολο των 

διδακτικών πρακτικών που προτείνει το μοντέλο του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού. 

 Επιπλέον, οι πρακτικές διδασκαλίας που αντιστοιχούν στη «Μάθηση των 

μαθητών» δομούνται με βάση τρεις παράγοντες: Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα, 

Ποιότητα τελικού αποτελέσματος και Ικανοποίηση αναγκών των μαθητών. Έτσι, με βάση 

τους τρεις παράγοντες που συγκροτούν τον ευρύτερο παράγοντα Μάθηση μαθητών, οι 

πρακτικές διδασκαλίας που αναδεικνύονται ως βέλτιστες, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών, κατανέμονται ως εξής:  

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Ανθρωποπλαστική 

αποτελεσματικότητα αναδεικνύονται ως βέλτιστες, οι πρακτικές: «Οργανώνω τη 

διδασκαλία μου, λαμβάνοντας όλες τις αποφάσεις», που αφορά στην κοινωνική 

ανάπτυξη των μαθητών, «Χρησιμοποιώ τη βαθμιαία προσέγγιση και την 

προδρασιακή αντιμετώπιση των λαθών, για να ξεπερνούν οι μαθητές τις 

δυσκολίες τους» και  «Ζητώ από τους μαθητές να λένε «τι κάναμε, για να 

δώσουμε απάντηση στο ερώτημα», για να μαθαίνουν τη διαδικασία», που 

αφορούν στη συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, «Διατρέχω με τη 

διδασκαλία μου τις φάσεις της μαθησιακής ιεραρχίας: εκμάθηση, διατήρηση, 

γενίκευση,  διάκριση», «Ενεργοποιώ τις γνωστικές λειτουργίες της προσοχής, 

της αντίληψης, της μνήμης και της μεταγνώσης» και «Φροντίζω οι 

μετασχηματισμοί (αντιστροφές, άλλοι τρόποι) να αναδομούν την προηγούμενη 

γνώση», που αφορούν στη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών.  

  Από τον παράγοντα Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα εξαιρούνται οι 

πρακτικές διδασκαλίας που αντιστοιχούν στις δηλώσεις: Δ6 που αναφέρεται στην 

οργάνωση της διδασκαλίας με από κοινού λήψη αποφάσεων μεταξύ εκπαιδευτικού 

και μαθητών (κοινωνική ανάπτυξη), Δ11 που αναφέρεται στην οργάνωση της 

διδασκαλίας με τις περισσότερες αποφάσεις να εκχωρούνται στους μαθητές 

(κοινωνική ανάπτυξη), Δ12 που αναφέρεται στη χρήση της αντιστοίχισης ένα προς 

ένα, για να μπορέσουν οι μαθητές να μετασχηματίσουν την προηγούμενη γνώση 

τους (συναισθηματική ανάπτυξη), Δ16 που αναφέρεται στην οργάνωση της 

διδασκαλίας με τις αποφάσεις να μοιράζονται μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών 

(κοινωνική ανάπτυξη), Δ17 που αναφέρεται στη χρήση της φθίνουσας καθοδήγησης 
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(εξωτερική, λεκτική, σιωπηρή) (συναισθηματική ανάπτυξη) και Δ18 που αναφέρεται 

στην αξιοποίηση της λειτουργίας της μίμησης, τον φωναχτό και σιωπηρό λόγο 

(γνωστική ανάπτυξη).  

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Ποιότητα τελικού 

αποτελέσματος αναδεικνύονται ως βέλτιστες, οι πρακτικές: «Βάζω τους μαθητές να 

διακρίνουν διαφορές ανάμεσα στη νέα μάθηση με την παλιά, για να διαπιστώσω 

τι έμαθαν» και «Βάζω τους μαθητές να αναφέρονται στο “πότε άλλοτε, πού αλλού 

είδαμε κάτι όμοιο” και στο “τι θα ακολουθήσει”». 

  Από τον παράγοντα Ποιότητα τελικού αποτελέσματος εξαιρούνται οι 

πρακτικές διδασκαλίας που αντιστοιχούν στις δηλώσεις: Δ9 που αναφέρεται στην 

κατασκευή γνωστικών, νοηματικών και χαρτών κριτικής σκέψης από τους μαθητές, 

για να διαπιστωθεί τι έμαθαν και Δ19 που αναφέρεται στην μαθητική εργασία με 

αυτοέλεγχο και αυτορρύθμιση (ερωτήματα στον εαυτό).  

- Από τις πρακτικές που συγκροτούν τον παράγοντα Ικανοποίηση αναγκών των 

μαθητών αναδεικνύονται ως βέλτιστες, οι πρακτικές: «Ανασκοπώ τις 

προηγούμενες γνώσεις, δηλώνω τον μαθησιακό στόχο, προβάλλω τα σημαντικά 

ερεθίσματα και ρωτώ τους μαθητές αν επιθυμούν να μάθουν», «Εισηγούμαι 

καταστάσεις προβληματισμού και οι μαθητές προσδιορίζουν το πρόβλημα με 

μορφή ερωτήματος (πώς, γιατί, για ποιο σκοπό)» και «Επαναφέρω 

προηγούμενες γνώσεις και εισάγω μετασχηματισμούς, προκαλώντας γνωστική 

σύγκρουση».  

  Από τον παράγοντα Ικανοποίηση αναγκών των μαθητών εξαιρείται η 

πρακτική διδασκαλίας που αντιστοιχεί στη δήλωση Δ20 που αναφέρεται στη χρήση 

του μαθησιακού συμβολαίου (τι θα μάθουμε, πώς, τι θα κάνει καθένας). 
 

Τέλος, αξιόλογη είναι η διαπίστωση ότι σε όλες τις περιπτώσεις, οι μέσες τιμές που 

αντιστοιχούν στο «δέον» είναι μεγαλύτερες από αυτές που αντιστοιχούν στο «είναι», ενώ 

όλες οι δηλώσεις του παράγοντα Μάθηση μαθητών ως προς το «δέον» ξεπερνούν τη 

μέση τιμή του 3, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες δηλώσεις για το «είναι».  

 

 

 4.1.2.2. Ανάδειξη των παραγόντων (μεταβλητών) του διδακτικού έργου 

που αφορούν σε βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας 

Απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα Α3: 

 - Ποιοι παράγοντες (μεταβλητές) του διδακτικού έργου αφορούν σε πρακτικές 

διδασκαλίας που αναδεικνύονται ως βέλτιστες;  
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Η εξέταση θα γίνει όπως και προηγουμένως, με μόνη διαφορά ότι αντί των μεμονωμένων 

ερωτήσεων η εξέταση θα γίνει με βάση τους παράγοντες. Θα παρατεθεί ο πίνακας  που 

παρουσιάζει  τις μέσες τιμές για κάθε ένα ζευγάρι παραγόντων ως προς το «είναι» και ως 

προς το «δέον» και θα επισημανθεί ποιοι παράγοντες (μεταβλητές) του διδακτικού έργου 

αφορούν σε βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας, εφόσον οι μέσες τιμές τους είναι ίσες ή 

μεγαλύτερες του 3 και στο «είναι» και στο «δέον». Δηλαδή θα θεωρηθούν ως βέλτιστες 

πρακτικές όσοι παράγοντες: 

 εμφανίζουν μέσες τιμές που βρίσκονται στην περιοχή συχνοτήτων του αρκετά 

έως του πάρα πολύ και για το «είναι» και για το «δέον» και  

 δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους.  
 

Υπενθυμίζεται ότι οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ανάδειξης των 

βέλτιστων πρακτικών μάθησης δίνονται σε πενταβάθμια κλίμακα Likert (1=Καθόλου, 

2=Λίγο, 3=Αρκετά, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ). Επειδή οι παράγοντες προκύπτουν από τις 

μέσες τιμές του συνόλου των  ερωτήσεων από τις οποίες συγκροτούνται, οι τιμές τους 

βρίσκονται επίσης στο διάστημα 1 έως 5, με τη μόνη διαφορά ότι οι μέσες τιμές των 

παραγόντων παίρνουν και δεκαδικές τιμές μεταξύ του 1 και του 5. 
 

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η παραγοντική δομή του ερωτηματολογίου είναι η εξής: 

 Οι παράγοντες Προδιδακτική, Διδακτική και Μεταδιδακτική συγκροτούν έναν 

ευρύτερο παράγοντα με ονομασία Διαδικασίες διδακτικού έργου.  

 Οι παράγοντες Γνωριμία μαθητών, Χειρισμός διδακτέας ύλης, Μεθόδευση 

διδασκαλίας και Αξιολόγηση διδασκαλίας συγκροτούν έναν ευρύτερο παράγοντα 

με το όνομα Δεξιότητες εκπαιδευτικού.  

 Οι παράγοντες Συμπεριφορισμός και Κονστρουκτιβισμός συγκροτούν έναν 

ευρύτερο παράγοντα με το όνομα Πρακτικές διδασκαλίας – τύποι σκαλωσιάς.  

 Οι παράγοντες Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα, Ποιότητα τελικού 

αποτελέσματος και Ικανοποίηση αναγκών μαθητών συγκροτούν έναν ακόμα 

ευρύτερο παράγοντα με ονομασία Μάθηση μαθητών.  

Οι μέσες τιμές των ως άνω παραγόντων καθώς και του συνόλου των ερωτήσεων του 

ερωτηματολογίου ανάδειξης των βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας (θεωρούμενο ως ένας 

συνολικός παράγοντας) και στο «είναι» και στο «δέον» θα παρουσιασθούν στον αμέσως 

παρακάτω πίνακα, από τον οποίο θα προκύψουν οι παράγοντες που αντιστοιχούν σε 

βέλτιστες πρακτικές με βάση το κριτήριο: μέσες τιμές ίσες ή μεγαλύτερες του 3 και στο 

«είναι» και στο «δέον».  
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Πίνακας 4.9. Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές (ΜΤ) και  τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ) του «δέοντος» και 

του «είναι» που αντιστοιχούν στους παράγοντες του ερωτηματολογίου ( 4 ευρύτεροι παράγοντες Π1, 

Π2, Π3, Π4, 12 παράγοντες και ένας συνολικός παράγοντας που αφορά ολόκληρο το 

ερωτηματολόγιο ανάδειξης των βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας) 
 

              ΜΤ            N      ΤΑ 

Pair 1 
Διαδικασίες διδακτικού έργου στο είναι 3,3332 580 ,58494 

Διαδικασίες διδακτικού έργου στο δέον 4,0065 580 ,58672 

Pair 2 
Δεξιότητες εκπαιδευτικού στο είναι 3,2541 580 ,64790 

Δεξιότητες εκπαιδευτικού στο δέον 3,8664 580 ,66407 

Pair 3 
Πρακτικές διδασκαλίας –τύποι σκαλωσιάς στο είναι 3,0871 580 ,69598 

Πρακτικές διδασκαλίας –τύποι σκαλωσιάς στο δέον 3,7131 580 ,74163 

Pair 4 
Μάθηση μαθητών στο είναι 3,0271 580 ,68449 

Μάθηση μαθητών στο δέον 3,6116 580 ,74060 

Pair 5 
Προδιδακτική στο είναι 3,2690 580 ,59540 

Προδιδακτική στο δέον 3,9932 580 ,59352 

Pair 6 
Διδακτική στο είναι 3,3828 580 ,66107 

Διδακτική στο δέον 3,9759 580 ,65084 

Pair 7 
Μεταδιδακτική στο είναι 3,5444 580 ,69655 

Μεταδιδακτική στο δέον 4,1013 580 ,66767 

Pair 8 
Γνωριμία μαθητών στο είναι 3,3198 580 ,66272 

Γνωριμία μαθητών στο δέον 3,7767 580 ,68124 

Pair 9 
Χειρισμός διδακτέας ύλης στο είναι 3,5069 580 ,73460 

Χειρισμός διδακτέας ύλης στο δέον 4,0000 580 ,72479 

Pair 10 
Αξιολόγηση διδασκαλίας στο είναι 3,2000 580 ,74508 

Αξιολόγηση διδασκαλίας στο δέον 3,8832 580 ,74794 

Pair 11 
Μεθόδευση διδασκαλίας στο είναι 3,0513 580 ,80388 

Μεθόδευση διδασκαλίας στο δέον 3,7724 580 ,83269 

Pair 12 
Συμπεριφορισμός στο είναι 3,5871 580 ,71612 

Συμπεριφορισμός στο δέον 4,0356 580 ,71572 

Pair 13 
Κονστρουκτιβισμός στο είναι 2,9728 580 ,73632 

Κονστρουκτιβισμός στο δέον 3,6209 580 ,79049 

Pair 14 
Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα στο είναι 3,0065 580 ,66603 

Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα στο δέον 3,5476 580 ,73471 

Pair 15 
Ποιότητα τελικού αποτελέσματος στο είναι 3,0194 580 ,78821 

Ποιότητα τελικού αποτελέσματος στο δέον 3,7043 580 ,82835 

Pair 16 
Ικανοποίηση αναγκών μαθητών στο είναι 3,0966 580 ,82081 

Ικανοποίηση αναγκών μαθητών στο δέον 3,7108 580 ,82992 

Pair 17 

Συνολικό ερωτηματολόγιο βέλτιστων πρακτικών στο 

είναι 
3,1764 580 ,60770 

Συνολικό ερωτηματολόγιο βέλτιστων πρακτικών στο δέον 3,8043 580 ,63998 
 

 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα μπορούν να θεωρηθούν ως βέλτιστες οι 

πρακτικές που αντιστοιχούν στο σύνολο των παραγόντων, εφόσον οι μέσες τιμές τους 

είναι ίσες ή μεγαλύτερες του 3 και στο «είναι» και στο «δέον», με εξαίρεση τον παράγοντα 
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Κονστρουκτιβισμός, ο οποίος δεν εμφανίζει μέση τιμή ίση ή μεγαλύτερη του 3 ως προς 

το «είναι» γι’ αυτό και αποκλείεται.  

 Τόσο για το «είναι» όσο και για το «δέον», μεγαλύτερη μέση τιμή και άρα 

θετικότερη άποψη εμφανίζει ο ευρύτερος παράγοντας Διαδικασίες διδακτικού έργου, 

ενώ, από τις υποκλίμακες των ευρύτερων παραγόντων, μεγαλύτερη μέση τιμή εμφανίζουν 

οι παράγοντες Συμπεριφορισμός και Μεταδιδακτική διαδικασία.  

 Αξιόλογη είναι και η διαπίστωση ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι μέσες τιμές που 

αντιστοιχούν στο «δέον» είναι μεγαλύτερες από τις μέσες τιμές που αντιστοιχούν στο 

«είναι». Επομένως, οι παράγοντες (μεταβλητές) του διδακτικού έργου, καθένας ξεχωριστά 

αλλά και στο σύνολό τους, που αντιστοιχούν στο «δέον» εμφανίζουν στο σύνολο του 

δείγματος μεγαλύτερες τιμές από αυτές που αντιστοιχούν στο «είναι».  

 Τέλος, διαπιστώνεται ότι όλοι οι παράγοντες (μεταβλητές) του διδακτικού έργου, 

καθένας ξεχωριστά και στο σύνολό τους που αντιστοιχούν στο «δέον» ξεπερνούν τη μέση 

τιμή του 3, σε αντίθεση με τους παράγοντες του διδακτικού έργου που αντιστοιχούν στο 

«είναι». 

 Αμέσως παρακάτω παρατίθενται τα διαγράμματα των μέσων τιμών του «δέοντος» 

και του «είναι» που αντιστοιχούν στους τέσσερις ευρύτερους παράγοντες και στο σύνολο 

των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου καθώς και στον κάθε ευρύτερο παράγοντα 

ξεχωριστά με τις υποκλίμακες που περιέχει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Γράφημα 4.1. Διάγραμμα μέσων τιμών στο «είναι» και στο «δέον» για κάθε έναν από τους 4 

ευρύτερους παράγοντες καθώς και για το σύνολο των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου 



327 
 

Γράφημα 4.2. Διάγραμμα μέσων τιμών στο «είναι» και στο «δέον» για τον παράγοντα Διαδικασίες 

             διδακτικού έργου καθώς και για τις αντίστοιχες υποκλίμακες 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.3. Διάγραμμα μέσων τιμών στο «είναι» και στο «δέον» για τον παράγοντα Δεξιότητες 

             εκπαιδευτικού καθώς και για τις αντίστοιχες υποκλίμακες 
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Γράφημα 4.4. Διάγραμμα μέσων τιμών στο «είναι» και στο «δέον» για τον παράγοντα Πρακτικές 

      διδασκαλίας –τύποι σκαλωσιάς καθώς και για τις αντίστοιχες υποκλίμακες 

 

 

Γράφημα 4.5. Διάγραμμα μέσων τιμών στο «είναι» και στο «δέον» για τον παράγοντα Μάθηση 

μαθητών καθώς και για τις αντίστοιχες υποκλίμακες 
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4.1.2.3. Συσχετίσεις των πρακτικών διδασκαλίας που αφορούν τους 

παράγοντες (μεταβλητές) του διδακτικού έργου 
 

Απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα Α4: 

- Πώς συσχετίζονται οι πρακτικές διδασκαλίας που αφορούν τους παράγοντες 

(μεταβλητές) του διδακτικού έργου στο είναι και στο δέον; 
 

 

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν κυρίως η διερεύνηση των πιθανών σχέσεων μεταξύ 

των παραγόντων του διδακτικού έργου, αλλά και της πιθανής σχέσης των παραγόντων 

(μεταβλητών) του διδακτικού έργου με τη συνολική εκτίμηση του διδακτικού έργου. Γι’ 

αυτό τον λόγο, η κλίμακα (το συνολικό ερωτηματολόγιο για το διδακτικό έργο) 

αξιοποιήθηκε ως μια ενιαία μεταβλητή που αντανακλά τον συνολικό βαθμό εκτίμησης του 

διδακτικού έργου.  

 Στη συνέχεια, θα εξετασθεί η συσχέτιση των πρακτικών διδασκαλίας που αφορούν 

τους παράγοντες (μεταβλητές) του διδακτικού έργου στο «είναι» και στο «δέον», 

παραθέτοντας τους αντίστοιχους πίνακες συσχέτισης και αναλύοντας τα αποτελέσματά 

τους.  

 

4.1.2.3.1. Συσχετίσεις των πρακτικών διδασκαλίας που αφορούν τους 

παράγοντες του διδακτικού έργου στο «είναι» 
 

 

Στην ενότητα αυτή θα εξετασθεί η συσχέτιση των πρακτικών διδασκαλίας που αφορούν 

τους παράγοντες (μεταβλητές) του διδακτικού έργου στο «είναι». Έτσι, στη συνέχεια 

παρατίθεται ο πίνακας συσχέτισης των παραγόντων του διδακτικού έργου στο «είναι». 
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Πίνακας 4.10. Συσχετίσεις  παραγόντων του διδακτικού έργου στο «είναι» 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Διαδικασίες διδακτικού έργου   1                 

2 Δεξιότητες εκπαιδευτικού   ,852** 1                

3 Πρακτικές διδασκαλίας – τύποι 

σκαλωσιάς  
 ,796** ,826** 1               

4 Μάθηση μαθητών   ,772** ,797** ,882** 1              

5 Προδιδακτική   ,981** ,836** ,785** ,761** 1             

6 Διδακτική   ,908** ,768** ,704** ,682** ,844** 1            

7 Μεταδιδακτική   ,817** ,701** ,660** ,642** ,721** ,707** 1           

8 Γνωριμία μαθητών   ,705** ,810** ,636** ,621** ,686** ,628** ,613** 1          

9 Χειρισμός διδακτέας ύλης   ,774** ,905** ,749** ,720** ,755** ,699** ,652** ,642** 1         

10 Αξιολόγηση διδασκαλίας   ,777** ,899** ,737** ,719** ,770** ,704** ,612** ,647** ,750** 1        

11 Μεθόδευση διδασκαλίας   ,732** ,891** ,769** ,728** ,723** ,663** ,585** ,617** ,734** ,761** 1       

12 Συμπεριφορισμός   ,757** ,763** ,820** ,721** ,720** ,708** ,680** ,628** ,715** ,675** ,655** 1      

13 Κονστρουκτιβισμός   ,757** ,792** ,987** ,872** ,753** ,659** ,613** ,598** ,711** ,708** ,752** ,719** 1     

14 Ανθρωποπλαστική 

αποτελεσματικότητα  
 ,749** ,769** ,841** ,975** ,736** ,666** ,623** ,595** ,690** ,705** ,703** ,690** ,830** 1    

15 Ποιότητα τελικού αποτελέσματος   ,716** ,756** ,845** ,921** ,706** ,624** ,605** ,599** ,683** ,669** ,695** ,685** ,836** ,842** 1   

16 Ικανοποίηση αναγκών μαθητών   ,709** ,723** ,820** ,911** ,701** ,624** ,582** ,567** ,666** ,641** ,656** ,670** ,810** ,822** ,831** 1  

17 Συνολικό ερωτηματολόγιο 

βέλτιστων πρακτικών  
 ,916** ,922** ,952** ,929** ,901** ,820** ,756** ,733** ,835** ,830** ,829** ,827** ,927** ,896** ,872** ,853** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Παρατήρηση: Υπενθυμίζεται ότι για τη συσχέτιση δύο ποσοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson (r), ο οποίος παίρνει τιμές από 0 έως 1. Η 

συσχέτιση θεωρείται χαμηλή, όταν ο συντελεστής συσχέτισης (r) κυμαίνεται από 0,1 έως 0,3, μέτρια όταν ο συντελεστής συσχέτισης κυμαίνεται από 0,3+ έως 0,5 και υψηλή, όταν ο 

συντελεστής είναι μεγαλύτερος από 0,5. Στους πίνακες των συσχετίσεων εμφανίζονται οι συντελεστές συσχέτισης και αν δεξιά της τιμής του συντελεστή υπάρχει ένα αστεράκι (*) 

σημαίνει ότι η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 0,05, ενώ αν υπάρχουν δύο αστεράκια (**) σημαίνει ότι η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 0,01. Εάν δεν υπάρχει 

αστεράκι σημαίνει ότι η συσχέτιση δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

 Επίσης, κάθε σημαντική συσχέτιση λειτουργεί και αντίστροφα. Π.χ. εφόσον υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών Α και Β, σημαίνει ότι όσο 

αυξάνεται η τιμή της Α τόσο αυξάνει και η τιμή της Β και αντίστροφα. Αν η συσχέτιση είναι αρνητική, τότε όσο αυξάνεται η τιμή της Α τόσο μειώνεται η τιμή της Β και 

αντίστροφα.
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Μελετώντας τις ανά δύο συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων που συγκροτούν το 

διδακτικό έργο διαπιστώνουμε ότι όλες είναι θετικές, στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 

0,01 και από υψηλές έως πολύ υψηλές. Από τις ανά δύο συσχετίσεις μεταξύ των 

παραγόντων του διδακτικού έργου, ιδιαίτερα υψηλές συσχετίσεις (πολύ υψηλή με 

συντελεστή συσχέτισης άνω του 0,900) εμφανίζονται μεταξύ των Διαδικασιών του 

διδακτικού έργου συνολικά αφενός και της Προδιδακτικής και Διδακτικής διαδικασίας 

αφετέρου, μεταξύ των Δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού και του Χειρισμού της διδακτέας 

ύλης, μεταξύ των Πρακτικών διδασκαλίας-τύπων σκαλωσιάς και του Κονστρουκτιβισμού 

και μεταξύ της Μάθησης των μαθητών αφενός και των τριών παραγόντων που τη 

συγκροτούν αφετέρου (Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα, Ποιότητα τελικού 

αποτελέσματος, Ικανοποίηση αναγκών των μαθητών). 

 Συνεχίζοντας με τις ανά δύο συσχετίσεις μεταξύ του Συνολικού ερωτηματολογίου 

για το διδακτικό έργο και των παραγόντων του διδακτικού έργου, όλες είναι θετικές, 

στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 0,01 και από υψηλές έως πολύ υψηλές. Ιδιαίτερα 

υψηλές συσχετίσεις (με συντελεστή συσχέτισης άνω του 0,900) υπάρχουν μεταξύ του 

Συνολικού ερωτηματολόγιου και των 4 διευρυμένων παραγόντων (Διαδικασίες διδακτικού 

έργου, Δεξιότητες εκπαιδευτικού, Πρακτικές διδασκαλίας – τύποι σκαλωσιάς, Μάθηση 

μαθητών), αλλά και μεταξύ του Συνολικού ερωτηματολογίου και των επιμέρους 

παραγόντων της Προδιδαδικτικής διαδικασίας και του Κονστρουκτιβισμού. 

  

 

4.1.2.3.2. Συσχετίσεις των πρακτικών διδασκαλίας που αφορούν τους 

παράγοντες του διδακτικού έργου στο «δέον» 
 
 

Στην ενότητα αυτή θα εξετασθεί η συσχέτιση των πρακτικών διδασκαλίας που αφορούν 

τους παράγοντες (μεταβλητές) του διδακτικού έργου στο «δέον». Έτσι, στη συνέχεια 

παρατίθεται ο πίνακας συσχέτισης των παραγόντων του διδακτικού έργου στο «δέον». 
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Πίνακας 4.11. Συσχετίσεις παραγόντων του διδακτικού έργου στο «δέον» 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Διαδικασίες διδακτικού 

έργου  
 1                 

Δεξιότητες εκπαιδευτικού   ,859** 1                

Πρακτικές διδασκαλίας –

τύποι σκαλωσιάς  
 ,817** ,853** 1               

Μάθηση μαθητών   ,776** ,811** ,901** 1              

Προδιδακτική  ,986** ,847** ,806** ,766** 1             

Διδακτική   ,938** ,803** ,774** ,733** ,893** 1            

Μεταδιδακτική  ,844** ,726** ,681** ,647** ,765** ,767** 1           

Γνωριμία μαθητών   ,708** ,828** ,669** ,647** ,690** ,660** ,631** 1          

Χειρισμός διδακτέας ύλης   ,778** ,911** ,762** ,718** ,776** ,725** ,629** ,660** 1         

Αξιολόγηση διδασκαλίας   ,804** ,912** ,779** ,751** ,792** ,758** ,678** ,696** ,777** 1        

Μεθόδευση διδασκαλίας   ,762** ,901** ,814** ,763** ,750** ,713** ,650** ,646** ,760** ,779** 1       

Συμπεριφορισμός   ,772** ,785** ,836** ,732** ,750** ,734** ,679** ,633** ,722** ,726** ,706** 1      

Κονστρουκτιβισμός   ,786** ,825** ,990** ,898** ,778** ,744** ,645** ,643** ,732** ,752** ,799** ,750** 1     

Ανθρωποπλαστική 

αποτελεσματικότητα  
 ,750** ,782** ,865** ,980** ,738** ,711** ,628** ,624** ,692** ,733** ,730** ,705** ,861** 1    

Ποιότητα τελικού 

αποτελέσματος  
 ,729** ,783** ,877** ,930** ,723** ,680** ,603** ,626** ,692** ,706** ,756** ,700** ,877** ,859** 1   

Ικανοποίηση αναγκών 

μαθητών  
 ,745** ,758** ,848** ,931** ,737** ,701** ,616** ,605** ,676** ,699** ,711** ,695** ,843** ,861** ,869** 1  

Συνολικό ερωτηματολόγιο 

βέλτιστων πρακτικών  
 ,917** ,928** ,963** ,935** ,904** ,863** ,769** ,749** ,834** ,856** ,857** ,837** ,945** ,905** ,891** ,880** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Μελετώντας τις ανά δύο συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων που συγκροτούν το 

διδακτικό έργο διαπιστώνουμε ότι όλες είναι θετικές, στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 

0,01 και από υψηλές έως πολύ υψηλές. Από τις ανά δύο συσχετίσεις μεταξύ των 

παραγόντων του διδακτικού έργου, ιδιαίτερα υψηλές συσχετίσεις (πολύ υψηλή με 

συντελεστή συσχέτισης άνω του 0,900) εμφανίζονται μεταξύ των Διαδικασιών του 

διδακτικού έργου συνολικά αφενός και της Προδιδακτικής και Διδακτικής διαδικασίας 

αφετέρου, μεταξύ των Δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού αφενός και της Αξιολόγησης της 

διδασκαλίας, του Χειρισμού της διδακτέας ύλης και της Μεθόδευσης της διδασκαλίας 

αφετέρου, μεταξύ των Πρακτικών διδασκαλίας-τύποι σκαλωσιάς συνολικά και του 

Κονστρουκτιβισμού και μεταξύ της Μάθησης των μαθητών αφενός και των τριών 

παραγόντων που τη συγκροτούν αφετέρου (Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα, 

Ποιότητα τελικού αποτελέσματος, Ικανοποίηση αναγκών των μαθητών). Τέλος, ιδιαίτερα 

υψηλή συσχέτιση υπάρχει μεταξύ δύο ευρύτερων παραγόντων, των Πρακτικών 

διδασκαλίας-τύποι σκαλωσιάς και της Μάθησης των μαθητών. 

 Συνεχίζοντας με τις ανά δύο συσχετίσεις μεταξύ του Συνολικού ερωτηματολογίου 

για το διδακτικό έργο και των παραγόντων του διδακτικού έργου, όλες είναι θετικές, 

στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 0,01 και από υψηλές έως πολύ υψηλές. Ιδιαίτερα 

υψηλές συσχετίσεις (με συντελεστή συσχέτισης άνω του 0,900) εμφανίζονται μεταξύ του 

Συνολικού ερωτηματολόγιου βέλτιστων πρακτικών και των 4 διευρυμένων παραγόντων 

(Διαδικασίες διδακτικού έργου, Δεξιότητες εκπαιδευτικού, Πρακτικές διδασκαλίας –τύποι 

σκαλωσιάς. Μάθηση μαθητών), αλλά και μεταξύ του Συνολικού ερωτηματολογίου και των 

παραγόντων της Προδιδαδικτικής διαδικασίας, του Κονστρουκτιβισμού και της 

Ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας.  

   

4.1.2.4. Συσχετίσεις των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών όσον αφορά 

τους παράγοντες του   διδακτικού έργου με τις δημογραφικές μεταβλητές  
 

Απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα Α5:  

 - Πώς συσχετίζονται οι παράγοντες του ερωτηματολογίου με τα ατομικά – 

δημογραφικά  στοιχεία των ατόμων του δείγματος (φύλο, ειδικότητα, βαθμίδα, σπουδές, 

χρόνια  προϋπηρεσίας, περιοχή σχολείου, τύπος σχολείου); 
 

Βασική υπόθεση της έρευνάς μας είναι ότι οι εκπαιδευτικοί θα διαφοροποιήσουν τις 

αντιλήψεις τους μεταξύ «δέοντος» (αυτό που ιδανικά έπρεπε να συμβαίνει) και «είναι» 

(αυτό που πραγματικά συμβαίνει) για το ποιες πρακτικές διδασκαλίας μπορούν να 

χαρακτηριστούν βέλτιστες, με βάση το φύλο, τις σπουδές, την ενηλικιότητα, την 

ειδικότητα, τη βαθμίδα στην οποία διδάσκουν, την περιοχή και τον τύπο του σχολείου 

τους.  
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 Οι συσχετίσεις για τη διαπίστωση στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των 

ανεξάρτητων μεταβλητών και των εξαρτημένων έγιναν, ανάλογα με την περίπτωση, με την 

εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου t-test για ανεξάρτητα δείγματα ή με την ανάλυση 

διασποράς μονής κατεύθυνσης (One Way Anova). 

 Στη συνέχεια, θα παρατεθούν οι πίνακες συσχέτισης καθενός χωριστά από τα 

ατομικά – δημογραφικά στοιχεία των ατόμων του δείγματος με τους παράγοντες του 

ερωτηματολογίου  αρχικά στο «είναι» και στη συνέχεια στο «δέον». 
 

 4.1.2.4.1. Συσχετίσεις στο «είναι» 
 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν, για οικονομία χώρου, οι πίνακες με τους 

παράγοντες του διδακτικού έργου που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

όσον αφορά το «είναι» ως προς τα ατομικά-δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων.  
 

 

α. Συσχέτιση παραγόντων ερωτηματολογίου με το Φύλο στο «είναι» 
 

Πίνακας 4.12. Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές (M), τυπικές αποκλίσεις (SD), τιμές του στατιστικού 

t, βαθμοί ελευθερίας df και επίπεδο σημαντικότητας p 
 

 Φύλο Ν M SD t df p 

Αξιολόγηση διδασκαλίας στο είναι 
Άνδρας 172 3,12 ,743 -1,760 578 ,049 

Γυναίκα 408 3,24 ,744    

Συμπεριφορισμός στο είναι 
Άνδρας 172 3,41 ,723 -1,795 578 ,048 

Γυναίκα 408 3,52 ,711    
 

Από τον πίνακα 4.12. προκύπτει ότι οι γυναίκες εφαρμόζουν σημαντικά περισσότερο σε 

σχέση με τους άνδρες τις διδακτικές πρακτικές που αφορούν στην Αξιολόγηση της 

διδασκαλίας, αλλά και τις διδακτικές πρακτικές – τύπους σκαλωσιάς του 

Συμπεριφορισμού, εφόσον τα αντίστοιχα επίπεδα σημαντικότητας για τους παράγοντες 

αυτούς είναι μικρότερα του 0,05 και οι μέσες τιμές των γυναικών είναι μεγαλύτερες από 

τις αντίστοιχες των ανδρών. 

 

β. Συσχέτιση παραγόντων ερωτηματολογίου με την Ειδικότητα στο «είναι» 
 

Πίνακας 4.13. Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές (M), τυπικές αποκλίσεις (SD), τιμές του στατιστικού 

F, βαθμοί ελευθερίας df και επίπεδο σημαντικότητας p 
 

             Ειδικότητα N M SD F df p 

Πρακτικές διδασκαλίας –τύποι 

σκαλωσιάς στο είναι 

Δάσκαλος 193 3,20 ,628 5,758 
(3,576) 

,001 

Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων 202 3,13 ,722    

Καθηγητής θετικών μαθημάτων 104 2,97 ,742    

Λοιπές ειδικότητες 81 2,87 ,662 
 

  

Μάθηση μαθητών στο είναι 

Δάσκαλος 193 3,13 ,638 3,441 (3,576) 
,017 

Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων 202 3,03 ,713    

Καθηγητής θετικών μαθημάτων 104 2,89 ,733 
   

Λοιπές ειδικότητες 81 2,94 ,623    
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Κονστρουκτιβισμός στο είναι 

Δάσκαλος 193 3,10 ,657 6,837 (3,576) 
,000 

Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων 202 3,03 ,766    

Καθηγητής θετικών μαθημάτων 104 2,82 ,777    

Λοιπές ειδικότητες 81 2,73 ,707    

Ανθρωποπλαστική 

αποτελεσματικότητα στο είναι 

Δάσκαλος 193 3,12 ,630 3,793 (3,576) 
,010 

Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων 202 3,00 ,674    

Καθηγητής θετικών μαθημάτων 104 2,85 ,723    

Λοιπές ειδικότητες 81 2,95 ,616    

Ποιότητα τελικού 

αποτελέσματος στο είναι 

Δάσκαλος 193 3,14 ,722 3,232 (3,576) 
,022 

Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων 202 3,03 ,838    

Καθηγητής θετικών μαθημάτων 104 2,88 ,810    

Λοιπές ειδικότητες 81 2,89 ,750    

Συνολικό ερωτηματολόγιο 

βέλτιστων πρακτικών στο είναι 

Δάσκαλος 193 3,27 ,569 3,044 (3,576) 
,028 

Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων 202 3,18 ,638    

Καθηγητής θετικών μαθημάτων 104 3,10 ,631    

Λοιπές ειδικότητες 81 3,06 ,566    

Από τον πίνακα 4.13. προκύπτει  ότι οι δάσκαλοι κατεξοχήν, αλλά και οι καθηγητές 

θεωρητικών μαθημάτων σε λίγο μικρότερο βαθμό, εφαρμόζουν σημαντικά περισσότερο σε 

σχέση με τους καθηγητές θετικών μαθημάτων και τις λοιπές ειδικότητες, το Σύνολο του 

ερωτηματολόγιου βέλτιστων πρακτικών. Όσον αφορά τους παράγοντες του διδακτικού 

έργου, προκύπτει ότι εφαρμόζουν σημαντικά περισσότερο τις πρακτικές διδασκαλίας που 

αφορούν τη μεθόδευση της διδασκαλίας, και κυρίως τις διδακτικές πρακτικές του 

Κονστρουκτιβισμού, καθώς και τις διδακτικές πρακτικές που εστιάζουν στη Μάθηση 

των μαθητών και κυρίως στην Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα και την 

Ποιότητα τελικού αποτελέσματος, εφόσον τα αντίστοιχα επίπεδα σημαντικότητας για 

τους παράγοντες αυτούς και το Σύνολο του ερωτηματολογίου είναι μικρότερα του 0,05 και 

οι μέσες τιμές των δασκάλων και των καθηγητών θεωρητικών μαθημάτων είναι 

μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των καθηγητών θετικών μαθημάτων  και των λοιπών 

ειδικοτήτων. 
 
 

γ. Συσχέτιση παραγόντων ερωτηματολογίου με τη Βαθμίδα στο «είναι» 
 

Πίνακας 4.14. Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές (M), τυπικές αποκλίσεις (SD), τιμές του στατιστικού 

F, βαθμοί ελευθερίας df και επίπεδο σημαντικότητας p 
 

                  Βαθμίδα N M SD F df p 

Δεξιότητες εκπαιδευτικού στο είναι 

Δημοτικό 232 3,32 ,619 2,714 (2,577) ,047 

Γυμνάσιο 187 3,26 ,671    

Λύκειο 161 3,16 ,654    

Διδακτική στο είναι 

Δημοτικό 232 3,44 ,663 4,036 (2,577) ,018 

Γυμνάσιο 187 3,42 ,649    

Λύκειο 161 3,26 ,660    
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Γνωριμία μαθητών στο είναι 

Δημοτικό 232 3,41 ,617 6,188 (2,577) ,002 

Γυμνάσιο 187 3,33 ,696    

Λύκειο 161 3,18 ,666    

Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα 

στο είναι 

Δημοτικό 232 3,08 ,648 2,734 (2,577) ,046 

Γυμνάσιο 187 2,98 ,667    

Λύκειο 161 2,93 ,684    

Από τον πίνακα 4.14. προκύπτει ότι κατεξοχήν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο 

Δημοτικό, αλλά και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο Γυμνάσιο σε λίγο μικρότερο 

βαθμό, εφαρμόζουν σημαντικά περισσότερο σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που 

υπηρετούν στο Λύκειο τις πρακτικές διδασκαλίας που αφορούν στις Δεξιότητες του 

εκπαιδευτικού, και κυρίως εκείνες που σχετίζονται με τη Γνωριμία των μαθητών και τη  

Διδακτική διαδικασία, καθώς και τις διδακτικές πρακτικές που εστιάζουν στην 

Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα, εφόσον τα αντίστοιχα επίπεδα σημαντικότητας 

για τους παράγοντες αυτούς είναι μικρότερα του 0,05 και οι μέσες τιμές των 

εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο είναι μεγαλύτερες από τις 

αντίστοιχες των εκπαιδευτικών  που υπηρετούν στο Λύκειο. 
 
 
 

δ. Συσχέτιση παραγόντων ερωτηματολογίου με τις Σπουδές στο «είναι» 
 
 

Πίνακας 4.15. Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές (M), τυπικές αποκλίσεις (SD), τιμές του στατιστικού 

t, βαθμοί ελευθερίας df και επίπεδο σημαντικότητας p 
 

 

 Σπουδές N M SD t df p 

Διαδικασίες διδακτικού έργου 

στο είναι 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 3,29 ,564 -1,937 578 ,049 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 3,38 ,607    

Δεξιότητες εκπαιδευτικού στο 

είναι 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 3,18 ,605 -2,935 578 ,003 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 3,34 ,687    

Πρακτικές διδασκαλίας –τύποι 

σκαλωσιάς στο είναι 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 3,01 ,673 -3,056 578 ,002 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 3,18 ,712    

Μάθηση μαθητών στο είναι 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 2,94 ,652 -3,322 578 ,001 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 3,13 ,710    

Προδιδακτική στο είναι 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 3,22 ,579 -2,220 578 ,027 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 3,33 ,610    

Γνωριμία μαθητών στο είναι 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 3,26 ,634 -2,291 578 ,022 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 3,39 ,691    

Χειρισμός διδακτέας ύλης στο 

είναι 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 3,34 ,692 -2,277 578 ,023 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 3,48 ,777    

Αξιολόγηση διδασκαλίας στο 

είναι 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 3,14 ,720 -2,179 578 ,030 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 3,27 ,770    

Μεθόδευση διδασκαλίας στο 

είναι 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 2,94 ,746 -3,537 578 ,000 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 3,18 ,853    

Κονστρουκτιβισμός στο είναι 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 2,88 ,709 -3,247 578 ,001 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 3,08 ,755    
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Ανθρωποπλαστική 

αποτελεσματικότητα στο είναι 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 2,94 ,635 -2,767 578 ,006 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 3,09 ,693    

Ποιότητα τελικού 

αποτελέσματος στο είναι 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 2,91 ,747 -3,844 578 ,000 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 3,16 ,816    

Ικανοποίηση αναγκών 

μαθητών στο είναι 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 2,99 ,788 -3,421 578 ,001 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 3,22 ,843    

Συνολικό ερωτηματολόγιο 

βέλτιστων πρακτικών στο είναι 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 3,11 ,578 -3,012 578 ,003 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 3,26 ,633    
 

Από τον πίνακα 4.15. προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό τίτλο εφαρμόζουν σημαντικά περισσότερο, σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς που κατέχουν μόνο τίτλο ΑΕΙ/ΤΕΙ, σχεδόν το σύνολο των παραγόντων 

και το σύνολο των διδακτικών πρακτικών που τους συγκροτούν, εφόσον τα αντίστοιχα 

επίπεδα σημαντικότητας είναι μικρότερα από το 0,05 και οι μέσες τιμές των 

εκπαιδευτικών που κατέχουν Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό τίτλο είναι  μεγαλύτερες από τις 

μέσες τιμές των εκπαιδευτικών που κατέχουν μόνο τίτλο ΑΕΙ/ΤΕΙ. Εξαίρεση αποτελούν οι 

παράγοντες: Διδακτική και Μεταδιδακτική διαδικασία και Συμπεριφορισμός, στους 

οποίους δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών που 

κατέχουν Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό τίτλο με τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν μόνο 

τίτλο ΑΕΙ/ΤΕΙ, εφόσον τα αντίστοιχα επίπεδα σημαντικότητας είναι μεγαλύτερα από το 

0,05. 
 

ε. Συσχέτιση παραγόντων ερωτηματολογίου με τα Χρόνια προϋπηρεσίας στο «είναι» 

 

Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς το «είναι» που να οφείλονται στα 

χρόνια προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, εφόσον όλα τα αντίστοιχα επίπεδα 

σημαντικότητας είναι μεγαλύτερα από το 0,05. 
 

στ. Συσχέτιση παραγόντων ερωτηματολογίου με την Περιοχή σχολείου στο «είναι» 
 

Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς το «είναι» που να οφείλονται στην 

περιοχή του σχολείου που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί, εφόσον όλα τα αντίστοιχα επίπεδα 

σημαντικότητας είναι μεγαλύτερα από το 0,05. 
 

ζ. Συσχέτιση παραγόντων ερωτηματολογίου με τον Τύπο σχολείου στο «είναι» 
 

Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς το «είναι» που να οφείλονται στον 

τύπο σχολείου που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί, εφόσον όλα τα αντίστοιχα επίπεδα 

σημαντικότητας είναι μεγαλύτερα από το 0,05. 
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4.1.2.4.2. Συσχετίσεις στο «δέον» 
 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν, για οικονομία χώρου, οι πίνακες με τους 

παράγοντες του διδακτικού έργου που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές, 

όσον αφορά το «δέον», ως προς τα ατομικά-δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων.  

 
 

α. Συσχέτιση παραγόντων ερωτηματολογίου με το Φύλο στο «δέον» 
 

Πίνακας 4.16. Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές (M), τυπικές αποκλίσεις (SD), τιμές του στατιστικού 

t, βαθμοί ελευθερίας df και επίπεδο σημαντικότητας p 

 

 Φύλο N M SD t df p 

Αξιολόγηση διδασκαλίας στο δέον 
Άνδρας 172 3,79 ,706 -1,877 578 ,045 

Γυναίκα 408 3,92 ,763    

Μεθόδευση διδασκαλίας στο δέον 
Άνδρας 172 3,67 ,860 -1,872 578 ,042 

Γυναίκα 408 3,81 ,818    

Συμπεριφορισμός στο δέον 
Άνδρας 172 3,96 ,718 -1,755 578 ,049 

Γυναίκα 408 4,07 ,713    

Ποιότητα τελικού αποτελέσματος στο δέον 
Άνδρας 172 3,61 ,846 -1,775 578 ,046 

Γυναίκα 408 3,74 ,819    
 

Από τον πίνακα 4.16. προκύπτει ότι οι γυναίκες θεωρούν ότι πρέπει να εφαρμόζονται σε  

σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους άνδρες οι πρακτικές διδασκαλίας που 

αφορούν στη Μεθόδευση διδασκαλίας, την Αξιολόγηση διδασκαλίας, τον 

Συμπεριφορισμό και την Ποιότητα του τελικού αποτελέσματος, εφόσον τα αντίστοιχα 

επίπεδα σημαντικότητας για τους παράγοντες αυτούς είναι μικρότερα του 0,05 και οι 

μέσες τιμές των γυναικών είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των ανδρών. 
 

 
 

β. Συσχέτιση παραγόντων ερωτηματολογίου με την Ειδικότητα στο «δέον» 
 

Πίνακας 4.17. Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές (M), τυπικές αποκλίσεις (SD), τιμές του στατιστικού 

F,  βαθμοί ελευθερίας df και επίπεδο σημαντικότητας p 

 

Ειδικότητα N M SD F df p 

Διαδικασίες 

διδακτικού έργου στο 

δέον 

Δάσκαλος 193 4,15 ,550 8,190 (3,576) ,000 

Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων 202 4,01 ,599    

Καθηγητής θετικών μαθημάτων 104 3,87 ,562    

Λοιπές ειδικότητες 81 3,84 ,596    

Δεξιότητες 

εκπαιδευτικού στο 

δέον 

Δάσκαλος 193 4,03 ,584 7,977 (3,576) ,000 

Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων 202 3,86 ,679    

Καθηγητής θετικών μαθημάτων 104 3,69 ,677    

Λοιπές ειδικότητες 81 3,73 ,706    

Πρακτικές 

διδασκαλίας –τύποι 

σκαλωσιάς στο δέον 

Δάσκαλος 193 3,94 ,629 14,363 (3,576) ,000 

Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων 202 3,74 ,741    

Καθηγητής θετικών μαθημάτων 104 3,49 ,758    
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Λοιπές ειδικότητες 81 3,42 ,798    

Μάθηση μαθητών στο 

δέον 

Δάσκαλος 193 3,83 ,620 11,668 (3,576) ,000 

Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων 202 3,61 ,750    

Καθηγητής θετικών μαθημάτων 104 3,36 ,802    

Λοιπές ειδικότητες 81 3,44 ,760    

Προδιδακτική στο 

δέον 

Δάσκαλος 193 4,14 ,565 8,072 (3,576) ,000 

Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων 202 4,00 ,600    

Καθηγητής θετικών μαθημάτων 104 3,85 ,562    

Λοιπές ειδικότητες 81 3,83 ,610    

Διδακτική στο δέον 

Δάσκαλος 193 4,14 ,593 8,568 (3,576) ,000 

Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων 202 3,97 ,683    

Καθηγητής θετικών μαθημάτων 104 3,84 ,629    

Λοιπές ειδικότητες 81 3,78 ,642    

Μεταδιδακτική στο 

δέον 

Δάσκαλος 193 4,21 ,613 4,276 (3,576) ,005 

Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων 202 4,12 ,667    

Καθηγητής θετικών μαθημάτων 104 3,99 ,707    

Λοιπές ειδικότητες 81 3,94 ,701    

Γνωριμία μαθητών στο 

δέον 

Δάσκαλος 193 3,92 ,597 5,847 (3,576) ,001 

Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων 202 3,76 ,714    

Καθηγητής θετικών μαθημάτων 104 3,62 ,663    

Λοιπές ειδικότητες 81 3,66 ,747    

Χειρισμός διδακτέας 

ύλης στο δέον 

Δάσκαλος 193 4,16 ,661 6,263 (3,576) ,000 

Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων 202 4,00 ,711    

Καθηγητής θετικών μαθημάτων 104 3,81 ,752    

Λοιπές ειδικότητες 81 3,88 ,797    

Αξιολόγηση 

διδασκαλίας στο δέον 

Δάσκαλος 193 4,03 ,675 5,349 (3,576) ,001 

Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων 202 3,89 ,751    

Καθηγητής θετικών μαθημάτων 104 3,70 ,765    

Λοιπές ειδικότητες 81 3,75 ,822    

Μεθόδευση 

διδασκαλίας στο δέον 

Δάσκαλος 193 3,99 ,705 7,905 (3,576) ,000 

Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων 202 3,74 ,845    

Καθηγητής θετικών μαθημάτων 104 3,59 ,868    

Λοιπές ειδικότητες 81 3,57 ,928    

Συμπεριφορισμός στο 

δέον 

Δάσκαλος 193 4,17 ,671 5,019 (3,576) ,002 

Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων 202 4,04 ,704    

Καθηγητής θετικών μαθημάτων 104 3,95 ,737    

Λοιπές ειδικότητες 81 3,83 ,768    

Κονστρουκτιβισμός 

στο δέον 

Δάσκαλος 193 3,87 ,663 16,074 (3,576) ,000 

Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων 202 3,65 ,786    

Καθηγητής θετικών μαθημάτων 104 3,35 ,811    

Λοιπές ειδικότητες 81 3,30 ,850    

Ανθρωποπλαστική 

αποτελεσματικότητα 

στο δέον 

Δάσκαλος 193 3,76 ,629 11,209 (3,576) ,000 

Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων 202 3,54 ,734    

Καθηγητής θετικών μαθημάτων 104 3,29 ,802    

Λοιπές ειδικότητες 81 3,40 ,749    
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Ποιότητα τελικού 

αποτελέσματος στο 

δέον 

Δάσκαλος 193 3,94 ,691 11,061 (3,576) ,000 

Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων 202 3,71 ,841    

Καθηγητής θετικών μαθημάτων 104 3,44 ,877    

Λοιπές ειδικότητες 81 3,49 ,883    

Ικανοποίηση αναγκών 

μαθητών στο δέον 

Δάσκαλος 193 3,92 ,682 9,258 (3,576) ,000 

Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων 202 3,72 ,870    

Καθηγητής θετικών μαθημάτων 104 3,47 ,869    

Λοιπές ειδικότητες 81 3,49 ,876    

Συνολικό 

ερωτηματολόγιο 

βέλτιστων πρακτικών 

στο δέον 

Δάσκαλος 193 3,99 ,553 12,188 (3,576) ,000 

Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων 202 3,81 ,648    

Καθηγητής θετικών μαθημάτων 104 3,61 ,649    

Λοιπές ειδικότητες 81 3,60 ,675    

Από τον πίνακα 4.17. προκύπτει ότι οι δάσκαλοι κατεξοχήν, αλλά και οι καθηγητές 

θεωρητικών μαθημάτων σε λίγο μικρότερο βαθμό, θεωρούν ότι πρέπει να εφαρμόζονται 

σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό, σε σχέση με τους καθηγητές των θετικών μαθημάτων 

και τις λοιπές  ειδικότητες, όλοι οι παράγοντες του ερωτηματολογίου και το σύνολο των 

διδακτικών πρακτικών που τους συγκροτούν, εφόσον τα αντίστοιχα επίπεδα 

σημαντικότητας για όλους τους παράγοντες και το σύνολό τους είναι μικρότερα του 0,05 

και οι μέσες τιμές των δάσκαλων και των καθηγητών θεωρητικών μαθημάτων είναι 

μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των καθηγητών θετικών μαθημάτων  και των λοιπών 

ειδικοτήτων. 

 

γ. Συσχέτιση παραγόντων ερωτηματολογίου με την Βαθμίδα στο «δέον» 

 
Πίνακας 4.18. Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές (M), τυπικές αποκλίσεις (SD), τιμές του στατιστικού 

F,  βαθμοί ελευθερίας df και επίπεδο σημαντικότητας p 

 

Βαθμίδα N     M   SD            F                         df p 

Διαδικασίες διδακτικού έργου στο 

δέον 

Δημοτικό 232 4,09 ,598 3,965 (2,577) ,019 

Γυμνάσιο 187 3,95 ,583    

Λύκειο 161 3,95 ,563 
 

  

Δεξιότητες εκπαιδευτικού στο δέον 

Δημοτικό 232 3,98 ,621 5,983 (2,577) ,003 

Γυμνάσιο 187 3,79 ,712    

Λύκειο 161 3,79 ,646 
 

  

Πρακτικές διδασκαλίας –τύποι 

σκαλωσιάς στο δέον 

Δημοτικό 232 3,85 ,704 7,166 (2,577) ,001 

Γυμνάσιο 187 3,61 ,793    

Λύκειο 161 3,63 ,704 
 

  

Μάθηση μαθητών στο δέον 

Δημοτικό 232 3,76 ,683 8,232 (2,577) ,000 

Γυμνάσιο 187 3,51 ,775    

Λύκειο 161 3,51 ,747 
 

  

Προδιδακτική στο δέον 

Δημοτικό 232 4,07 ,614 3,597 (2,577) ,028 

Γυμνάσιο 187 3,94 ,587    

Λύκειο 161 3,94 ,560 
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Διδακτική στο δέον 

Δημοτικό 232 4,08 ,644 5,230 (2,577) ,006 

Γυμνάσιο 187 3,93 ,648    

Λύκειο 161 3,88 ,646    

Γνωριμία μαθητών στο δέον 

Δημοτικό 232 3,89 ,617 5,467 (2,577) ,004 

Γυμνάσιο 187 3,72 ,758    

Λύκειο 161 3,68 ,657    

Χειρισμός διδακτέας ύλης στο 

δέον 

Δημοτικό 232 4,11 ,702 4,563 (2,577) ,011 

Γυμνάσιο 187 3,91 ,761    

Λύκειο 161 3,95 ,698    

Αξιολόγηση διδασκαλίας στο δέον 

Δημοτικό 232 3,98 ,726 3,393 (2,577) ,034 

Γυμνάσιο 187 3,82 ,773    

Λύκειο 161 3,81 ,738    

Μεθόδευση διδασκαλίας στο δέον 

Δημοτικό 232 3,92 ,753 5,931 (2,577) ,003 

Γυμνάσιο 187 3,68 ,873    

Λύκειο 161 3,67 ,868    

Κονστρουκτιβισμός στο δέον 

Δημοτικό 232 3,78 ,741 8,152 (2,577) ,000 

Γυμνάσιο 187 3,50 ,844    

Λύκειο 161 3,53 ,761    

Ανθρωποπλαστική 

αποτελεσματικότητα στο δέον 

Δημοτικό 232 3,70 ,680 8,824 (2,577) ,000 

Γυμνάσιο 187 3,45 ,760    

Λύκειο 161 3,44 ,746    

Ποιότητα τελικού αποτελέσματος 

στο δέον 

Δημοτικό 232 3,87 ,757 7,583 (2,577) ,001 

Γυμνάσιο 187 3,59 ,898    

Λύκειο 161 3,60 ,808 
 

  

Ικανοποίηση αναγκών μαθητών 

στο δέον 

Δημοτικό 232 3,84 ,770 4,778 (2,577) ,009 

Γυμνάσιο 187 3,61 ,878    

Λύκειο 161 3,64 ,836 
 

  

Συνολικό ερωτηματολόγιο 

βέλτιστων πρακτικών στο δέον 

Δημοτικό 232 3,93 ,615 7,158 (2,577) ,001 

Γυμνάσιο 187 3,72 ,673    

Λύκειο 161 3,72 ,612    

 

Από τον πίνακα 4.18. προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο Δημοτικό 

θεωρούν ότι πρέπει να εφαρμόζονται σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς  που υπηρετούν στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο σχεδόν όλοι οι παράγοντες 

του ερωτηματολογίου και το σύνολο των διδακτικών πρακτικών που τους συγκροτούν, 

εφόσον τα αντίστοιχα επίπεδα σημαντικότητας για όλους σχεδόν τους παράγοντες και το 

σύνολό τους είναι μικρότερα του 0,05 και οι μέσες τιμές των εκπαιδευτικών που 

υπηρετούν στο Δημοτικό είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των εκπαιδευτικών που 

υπηρετούν στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο. Εξαίρεση αποτελούν οι παράγοντες της 

Μεταδιδακτικής διαδικασίας και του Συμπεριφορισμού, όπου δεν υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές ως προς το δέον μεταξύ των 3 βαθμίδων (p>0,05). 
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δ. Συσχέτιση παραγόντων ερωτηματολογίου με τις Σπουδές στο «δέον» 
 

Πίνακας 4.19. Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές (M), τυπικές αποκλίσεις (SD), τιμές του 

στατιστικούt,  βαθμοί ελευθερίας df και επίπεδο σημαντικότητας p 
 

 Σπουδές N M SD t df p 

Διαδικασίες διδακτικού έργου 

στο δέον 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 3,94 ,590 -3,222 578 ,001 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 4,09 ,572    

Δεξιότητες εκπαιδευτικού στο 

δέον 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 3,76 ,656 -4,244 578 ,000 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 3,99 ,653    

Πρακτικές διδασκαλίας –τύποι 

σκαλωσιάς στο δέον 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 3,61 ,758 -3,604 578 ,000 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 3,83 ,704    

Μάθηση μαθητών στο δέον 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 3,50 ,736 -3,994 578 ,000 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 3,74 ,725    

Προδιδακτική στο δέον 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 3,91 ,597 -3,731 578 ,000 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 4,09 ,574    

Διδακτική στο δέον 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 3,91 ,658 -2,621 578 ,009 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 4,05 ,635    

Γνωριμία μαθητών στο δέον 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 3,70 ,672 -2,923 578 ,004 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 3,87 ,682    

Χειρισμός διδακτέας ύλης στο 

δέον 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 3,90 ,717 -3,604 578 ,000 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 4,12 ,718    

Αξιολόγηση διδασκαλίας στο 

δέον 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 3,78 ,747 -3,688 578 ,000 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 4,01 ,731    

Μεθόδευση διδασκαλίας στο 

δέον 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 3,63 ,819 -4,728 578 ,000 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 3,95 ,817    

Συμπεριφορισμός στο δέον 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 3,98 ,716 -2,060 578 ,040 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 4,10 ,711    

Κονστρουκτιβισμός στο δέον 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 3,51 ,805 -3,815 578 ,000 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 3,76 ,752    

Ανθρωποπλαστική 

αποτελεσματικότητα στο δέον 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 3,45 ,729 -3,534 578 ,000 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 3,66 ,726    

Ποιότητα τελικού 

αποτελέσματος στο δέον 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 3,56 ,834 -4,611 578 ,000 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 3,88 ,790    

Ικανοποίηση αναγκών μαθητών 

στο δέον 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 3,59 ,819 -3,819 578 ,000 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 3,85 ,822    

Συνολικό ερωτηματολόγιο 

βέλτιστων πρακτικών στο δέον 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 317 3,71 ,644 -3,970 578 ,000 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 263 3,92 ,618    
 

Από τον πίνακα 4.19. προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό τίτλο θεωρούν ότι πρέπει να εφαρμόζονται σε σημαντικά 

μεγαλύτερο βαθμό, σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν μόνο τίτλο ΑΕΙ/ΤΕΙ, 

σχεδόν όλοι οι παράγοντες του ερωτηματολογίου και και το σύνολο των διδακτικών 

πρακτικών που τους συγκροτούν, εφόσον τα αντίστοιχα επίπεδα σημαντικότητας για 

σχεδόν όλους τους παράγοντες και το σύνολό τους είναι μικρότερα του 0,05 και οι μέσες 



343 
 

τιμές των εκπαιδευτικών που κατέχουν Μεταπτυχιακό/ Διδακτορικό τίτλο είναι 

μεγαλύτερες από τις μέσες τιμές των εκπαιδευτικών που κατέχουν μόνο τίτλο ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

Εξαίρεση αποτελεί ο παράγοντας Μεταδιδακτική διαδικασία, όπου δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών που κατέχουν Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 

τίτλο με τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν μόνο τίτλο ΑΕΙ/ΤΕΙ ως προς το «δέον», 

εφόσον το αντίστοιχο επίπεδο σημαντικότητας είναι μεγαλύτερο από το 0,05. 
 

ε. Συσχέτιση παραγόντων ερωτηματολογίου με τα Χρόνια προϋπηρεσίας στο «δέον» 
 

Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς το «δέον» που να οφείλονται στα 

χρόνια προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, εφόσον όλα τα αντίστοιχα επίπεδα 

σημαντικότητας είναι μεγαλύτερα από το 0,05. 

 

στ. Συσχέτιση παραγόντων ερωτηματολογίου με την Περιοχή σχολείου στο «δέον» 
 
 

Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς το «δέον» που να οφείλονται στην 

περιοχή σχολείου που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί, εφόσον όλα τα αντίστοιχα επίπεδα 

σημαντικότητας είναι μεγαλύτερα από το 0,05. 

ζ. Συσχέτιση παραγόντων ερωτηματολογίου με τον Τύπο σχολείου στο «δέον» 
 

 

Πίνακας 4.20. Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές (M), τυπικές αποκλίσεις (SD), τιμές του στατιστικού 

t, βαθμοί ελευθερίας df και επίπεδο σημαντικότητας  
 

 
Τύπος 

σχολείου που 

υπηρετείτε 

N M SD t df p 

Διαδικασίες διδακτικού έργου στο δέον 
Δημόσιο 548 3,99 ,591 -2,027 578 ,043 

Ιδιωτικό 32 4,21 ,480    

Δεξιότητες εκπαιδευτικού στο δέον 
Δημόσιο 548 3,85 ,667 -2,030 578 ,043 

Ιδιωτικό 32 4,10 ,570    

Πρακτικές διδασκαλίας–τύποι 

σκαλωσιάς στο δέον 

Δημόσιο 548 3,70 ,742 -2,048 578 ,041 

Ιδιωτικό 32 3,97 ,694    

Μάθηση μαθητών στο δέον 
Δημόσιο 548 3,60 ,746 -2,039 578 ,042 

Ιδιωτικό 32 3,87 ,590    

Μεταδιδακτική στο δέον 
Δημόσιο 548 4,08 ,672 -2,672 578 ,008 

Ιδιωτικό 32 4,41 ,499    

Γνωριμία μαθητών στο δέον 
Δημόσιο 548 3,76 ,685 -1,979 578 ,048 

Ιδιωτικό 32 4,01 ,577    

Αξιολόγηση διδασκαλίας στο δέον 
Δημόσιο 548 3,87 ,753 -2,254 578 ,025 

Ιδιωτικό 32 4,17 ,601    

Κονστρουκτιβισμός στο δέον 
Δημόσιο 548 3,60 ,789 -2,218 578 ,027 

Ιδιωτικό 32 3,92 ,763    

Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα 

στο δέον 

Δημόσιο 548 3,53 ,741 -2,042 578 ,042 

Ιδιωτικό 32 3,80 ,571    

Ποιότητα τελικού αποτελέσματος στο 

δέον 

Δημόσιο 548 3,69 ,832 -2,194 578 ,029 

Ιδιωτικό 32 4,02 ,704    

Συνολικό ερωτηματολόγιο βέλτιστων 

πρακτικών στο δέον 

Δημόσιο 548 3,79 ,643 -2,172 578 ,030 

Ιδιωτικό 32 4,04 ,547    
 

Από τον πίνακα 4.20. προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Ιδιωτικό σχολείο 

θεωρούν ότι πρέπει να εφαρμόζεται σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς  που υπηρετούν σε Δημόσιο σχολείο, το σύνολο του ερωτηματολογίου 
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βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούν ότι πρέπει να 

εφαρμόζονται σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που 

υπηρετούν σε Δημόσιο σχολείο, οι διδακτικές πρακτικές που αφορούν στις Διαδικασίες 

του διδακτικού έργου και κυρίως στη Μεταδιδακτική διαδικασία, οι διδακτικές 

πρακτικές που αφορούν στις Δεξιότητες του εκπαιδευτικού και κυρίως σε αυτές που 

αφορούν τη Γνωριμία των μαθητών και την Αξιολόγηση της διδασκαλίας, οι 

διδακτικές πρακτικές που αφορούν στις Πρακτικές διδασκαλίας–τύπους σκαλωσιάς για 

τη μεθόδευση της διδασκαλίας και κυρίως του Κονστρουκτιβισμού, και τέλος οι 

διδακτικές πρακτικές που αφορούν στη Μάθηση των μαθητών και κυρίως εκείνες που 

εστιάζουν στην Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα και την Ποιότητα τελικού 

αποτελέσματος, εφόσον τα αντίστοιχα επίπεδα σημαντικότητας για τους ανωτέρω 

παράγοντες και το σύνολό τους είναι μικρότερα του 0,05 και οι αντίστοιχες μέσες τιμές 

των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Ιδιωτικό σχολείο είναι μεγαλύτερες από τις μέσες 

τιμές των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Δημόσιο σχολείο. Όσον αφορά τους 

υπόλοιπους παράγοντες δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς το «δέον» 

που να οφείλονται στον τύπο σχολείου που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί, εφόσον τα  

αντίστοιχα επίπεδα σημαντικότητας είναι μεγαλύτερα από το 0,05. 

 

4.2. Διδακτικός πειραματισμός (δεύτερη φάση της έρευνας)  
 
Διδασκαλία με τη χρήση εφτά εγχειρημάτων διδακτικής δράσης (αλγοριθμικό, 

ερευνητικό, μεταδοτικό, επεξεργαστικό, μετασχηματικό, δεκτικό-μιμητικό, 

μεταγνωστικό) και διερεύνηση των επιδράσεων. 

Ο διδακτικός πειραματισμός αναπτύχθηκε σύμφωνα με το ερευνητικό σχέδιο ως εξής:  

 Πριν τον διδακτικό πειραματισμό: Μέτρηση της επίδοσης των μαθητών στις 

ομάδες πειραματική και ελέγχου, με τη χορήγηση τεστ-κριτηρίου αξιολόγησης και 

σύνταξη πρωτοκόλλου αξιολόγησης.  

 Κατά τον διδακτικό πειραματισμό: Εφαρμογή στην πειραματική ομάδα των 

σεναρίων διδασκαλίας των εφτά εγχειρημάτων διδακτικής δράσης και των τύπων 

σκαλωσιάς που αυτά εισάγουν και πραγματοποίηση επαναλαμβανόμενων 

μετρήσεων μετά από κάθε διδακτική παρέμβαση:  

  - της μαθησιακής διαδικασίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη 

 συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών και την 

 κατανομή του διδακτικού χρόνου. 
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 - της ποιότητας της διδασκαλίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από: i) την 

ανάπτυξη των μαθητών, κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική (κατεύθυνση 

ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας), με τη χρήση δεικτών-κριτηρίων, ii) τις 

μορφές εμφάνισης των προϊόντων της διδασκαλίας με αναγνώριση – κατανόηση – 

ανάλυση – παραγωγή (κατεύθυνση ποιότητας τελικού αποτελέσματος), με τη 

χρήση  φύλλου έργου και τη σύνταξη πρωτοκόλλου αξιολόγησης, iii) την 

ικανοποίηση των  αναγκών των μαθητών «να μαθαίνουν» (κατεύθυνση 

ικανοποίησης των αναγκών  των μαθητών), με τη χρήση ερωτηματολογίου.  

 Μετά τον διδακτικό πειραματισμό: Μέτρηση της επίδοσης των μαθητών στις 

ομάδες πειραματική και ελέγχου, με τη χορήγηση τεστ-κριτηρίου αξιολόγησης και 

σύνταξη πρωτοκόλλου αξιολόγησης και σύγκριση του προτέστ και του μετατέστ 

προκειμένου να ελεγχθεί η συμβολή των εγχειρημάτων διδακτικής δράσης και των 

τύπων σκαλωσιάς στην επίδοση των μαθητών.  
 

 

4.2.1. Πριν τον διδακτικό πειραματισμό: Μέτρηση της επίδοσης των 

μαθητών στις ομάδες, πειραματική και ελέγχου 
 

 

Απάντηση στο Β1 ερευνητικό ερώτημα:  
 

 - Ποια είναι η σχολική επίδοση των μαθητών (πριν τον διδακτικό πειραματισμό);  
 
 

Η διαγνωστική άσκηση στην κατανόηση κειμένου χορηγήθηκε στα τμήματα των μαθητών 

της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου ως προτέστ, πριν την εφαρμογή των 

σεναρίων διδασκαλίας των εγχειρημάτων διδακτικής δράσης, με στόχο να διερευνηθεί το 

αρχικό επίπεδο επίδοσης των μαθητών πριν τη διδακτική παρέμβαση. Για τον έλεγχο των 

διαφορών μεταξύ των Ομάδων Ελέγχου και Πειραματικής διατυπώθηκαν οι εξής 

υποθέσεις πριν τη διδακτική παρέμβαση:  
 

Μηδενική Υπόθεση (Η0): Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

Ομάδων Ελέγχου και Πειραματικής ως προς την επίδοση των μαθητών στην αναγνωστική 

κατανόηση πριν από την εφαρμογή των σεναρίων διδασκαλίας των εφτά εγχειρημάτων 

διδακτικής δράσης στην Πειραματική Ομάδα, δηλαδή αρχικά οι ομάδες ήταν ισοδύναμες 

ως προς την αναγνωστική κατανόηση. 

Εναλλακτική Υπόθεση (Ηα): Υπάρχει στατικά σημαντική διαφορά μεταξύ των Ομάδων 

Ελέγχου και Πειραματικής ως προς την επίδοση των μαθητών στην αναγνωστική 

κατανόηση πριν την εφαρμογή των σεναρίων διδασκαλίας των εφτά εγχειρημάτων 

διδακτικής δράσης στην Πειραματική Ομάδα.  
 

 Ο έλεγχος των υποθέσεων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του t – test 

ανεξαρτήτων δειγμάτων (independent samples t -  test). Η διαδικασία του t – test 
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ανεξαρτήτων δειγμάτων παράγει δύο πίνακες, όπου ο πρώτος περιέχει τα βασικά 

περιγραφικά στοιχεία (αριθμός ατόμων, μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις) και  ο 

δεύτερος τα βασικά επαγωγικά στοιχεία (τιμές του στατιστικού t, βαθμούς ελευθερίας, 

επίπεδο σημαντικότητας p, κλπ.) βάσει των οποίων ελέγχεται η ισχύς των Υποθέσεων. 

 
 

 

Πίνακας 4.21. Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές(Μ),τυπικές αποκλίσεις (SD) και τυπικό σφάλμα της 

Πειραματικής Ομάδας και της Ομάδας Ελέγχου ως προς την Κατανόηση κείμενου πριν τη διδακτική 

παρέμβαση 
 
 

 

 
Ομάδα  N Mean Std. Deviation Std.  

ErrorMean 

Βαθμός ανταπόκρισης στην 

κατανόηση κειμένου πριν τη 

διδακτική παρέμβαση 

Πειραματική 21 5,1073       1,78715 

 

,38999 

 

  Ελέγχου 22 5,3623       1,36377 
 

,29076 

 

Πίνακας 4.22. Τιμές του στατιστικού t, βαθμοί ελευθερίας df, επίπεδο σημαντικότητας p, διαφορά 

των μέσων τιμών των 2 Ομάδων (Πειραματικής και Ελέγχου) ως προς την Κατανόηση κείμενου και 

επίπεδο σημαντικότητας και 95% διάστημα εμπιστοσύνης 
 

  

 

      t 

 

 

df 

 

Sig. (2-

tailed) 

 

Mean 

Difference 

 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

       Lower Upper 

Βαθμός 

ανταπόκρισης στην 

κατανόηση 

κειμένου πριν τη 

διδακτική 

παρέμβαση 

 -,334 41  ,740    -,255      ,48340 -1,1375 ,81498 

 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου (t(41) = -3,34,  p =0,740>0,05, Διαφορά μέσων 

τιμών =0,25), το επίπεδο σημαντικότητας είναι μεγαλύτερο του 0,05, επομένως ισχύει η 

μηδενική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των Ομάδων Ελέγχου και Πειραματικής ως προς την επίδοση των μαθητών στην 

αναγνωστική κατανόηση πριν από την εφαρμογή των σεναρίων διδασκαλίας των εφτά 

εγχειρημάτων διδακτικής δράσης στην Πειραματική Ομάδα. Δηλαδή αρχικά οι ομάδες 

ήταν ισοδύναμες ως προς την αναγνωστική κατανόηση. Η μη ύπαρξη στατιστικά 

σημαντικών διαφορών επιβεβαιώνει ότι ενδεχόμενες αλλαγές στο επίπεδο αναγνωστικής 

κατανόησης των μαθητών μετά τη διδακτική παρέμβαση δεν οφείλονται σε αρχικές 

διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες.  
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 Με βάση την επίδοση, οι μαθητές ταξινομήθηκαν συμβατικά σε τρεις κατηγορίες.  

Η τιμή «χαμηλή επίδοση» περιλαμβάνει το εύρος τιμών 0-40, η τιμή «μέτρια επίδοση» το 

εύρος 41-70 και η τιμή «υψηλή επίδοση» το εύρος 71-100. Από τους γενικούς μέσους 

όρους επίδοσης των δύο ομάδων διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές και των δύο ομάδων 

εμφανίζουν μέτρια επίδοση στην αναγνωστική κατανόηση (Μ.Ο. Πειραματικής Ομάδας: 

5,1073, Μ.Ο. Ομάδας Ελέγχου: 5,3623). Στη συνέχεια παρατίθεται το διάγραμμα που 

εμφανίζει τα ποσοστά επίδοσης των δύο ομάδων, πειραματικής και ελέγχου, στις ενότητες 

γνώσης της αναγνωστικής κατανόησης.  

Γράφημα 4.6. Επίδοση των ομάδων, πειραματική και ελέγχου στην αναγνωστική κατανόηση, ανά 

ενότητα γνώσης, πριν τη διδακτική παρέμβαση 

 

Από τη μελέτη του παραπάνω διαγράμματος, διαπιστώνουμε ότι και οι δύο ομάδες, 

πειραματική και ελέγχου, εμφανίζουν υψηλή επίδοση στην εύρεση πληροφοριών που 

υπάρχουν στο κείμενο (Μ.Ο. πειραματικής =89, Μ.Ο.ελέγχου =92). Όσον αφορά στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων, η ομάδα ελέγχου εμφανίζει υψηλή επίδοση στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων μέσω της παράφρασης ή παράθεσης αυθεντικών προτάσεων 

κειμένου (Μ.Ο.ελέγχου =76) και μέτρια επίδοση στην εξήγηση και εκτίμηση ενεργειών 

(«γιατί...;») (Μ.Ο.ελέγχου =67) , ενώ η πειραματική ομάδα εμφανίζει μέτρια επίδοση στην 

εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω της παράφρασης ή παράθεσης αυθεντικών προτάσεων 

κειμένου (Μ.Ο.πειραματικής =47) και υψηλή επίδοση στην εξήγηση και εκτίμηση ενεργειών 

(Μ.Ο.πειραματικής =83). Και οι δύο ομάδες φαίνεται ότι δεν έχουν αναπτύξει σε μεγάλο 

βαθμό στρατηγικές που τους επιτρέπουν να προσεγγίζουν σημασιολογικά άγνωστες ή μη 

οικείες λέξεις με βάση τα συμφραζόμενα, εμφανίζοντας μέτρια επίδοση (Μ.Ο.πειραματικής = 

67, Μ.Ο.ελέγχου = 48), ενώ φαίνεται να δυσκολεύονται, όταν πρέπει να προχωρήσουν πέρα 

από το προφανές και το ρητά διατυπωμένο, αδυνατώντας να επεξεργαστούν σε βάθος τις 

πληροφορίες του κειμένου. Συγκεκριμένα, δυσκολεύονται στην οργάνωση των 
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πληροφοριών που παρέχονται στο κείμενο, εμφανίζοντας μέτρια επίδοση στην κατασκευή 

του γνωστικού χάρτη του κειμένου (Μ.Ο.πειραματικής= 49, Μ.Ο.ελέγχου = 58), ενώ 

δυσκολεύονται και να διακρίνουν τις σημαντικές πληροφορίες από τις δευτερεύουσες, 

εμφανίζοντας χαμηλή επίδοση στη διάκριση θεματικών προτάσεων (Μ.Ο.πειραματικής = 39, 

Μ.Ο.ελέγχου = 40) και τη σύνταξη περίληψης (Μ.Ο.πειραματικής = 40, Μ.Ο.ελέγχου =37) και 

χαμηλή (Μ.Ο.πειραματικής =32) έως μέτρια (Μ.Ο.ελέγχου = 42) επίδοση στην εύρεση κεντρικής 

ιδέας. Τέλος, και οι δύο ομάδες παρουσιάζουν ελλείψεις σε γνώσεις υπόβαθρου, αφού 

φαίνεται να μην κατέχουν και να μην μπορούν να αναγνωρίσουν ούτε τον τύπο, τη 

λειτουργία και τα γραμματικο-συντακικά χαρακτηριστικά (Μ.Ο. πειραματικής =30, Μ.Ο.ελέγχου 

=31), αλλά ούτε και τα δομικά στοιχεία ενός αφηγηματικού κειμένου (Μ.Ο. πειραματικής 

=36, Μ.Ο.ελέγχου =39), εμφανίζοντας χαμηλή επίδοση και στις δύο δεξιότητες 

αναγνωστικής κατανόησης.  

 

4.2.2. Κατά τον διδακτικό πειραματισμό: Συμβολή των εγχειρημάτων 

διδακτικής δράσης στη μαθησιακή διαδικασία και την ποιότητα της 

διδασκαλίας 
 

Για την εκτίμηση της συμβολής των εγχειρημάτων διδακτικής δράσης σχεδιάστηκαν και 

εφαρμόστηκαν 28 διδασκαλίες στην πειραματική ομάδα, τέσσερις για κάθε εγχείρημα 

διδακτικής δράσης, ενώ σε κάθε διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκαν 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις αναφορικά με τη μαθησιακή διαδικασία και την ποιότητα 

της διδασκαλίας.  
 

4.2.2.1. Συμβολή των εγχειρημάτων διδακτικής δράσης στη μαθησιακή 

διαδικασία  

Απάντηση στο Β2 ερευνητικό ερώτημα:  

 - Ποια είναι η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών 

και ποια η κατανομή του διδακτικού χρόνου;  
 

Για την εκτίμηση της συμβολής των εγχειρημάτων διδακτικής δράσης και των τύπων 

σκαλωσιάς στη μαθησιακή διαδικασία προχωρήσαμε στην καταγραφή γεγονότων της 

διδασκαλίας, με τη χρήση κλειδών παρατήρησης, που αφορούσαν στη συμμετοχή του 

εκπαιδευτικού και των μαθητών στη λήψη αποφάσεων και την κατανομή του διδακτικού 

χρόνου κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Από την επεξεργασία των δεδομένων είκοσι 

οχτώ (28) κλειδών παρατήρησης της διδασκαλίας με τα εφτά εγχειρήματα διδακτικής 

δράσης κωδικοποιήθηκαν δεδομένα από 1.120 χρονικές στιγμές λήψης αποφάσεων και 

κατανομής διδακτικού χρόνου κατά τη διδασκαλία, 160 χρονικές στιγμές για καθένα από 

τα εφτά εγχειρήματα διδακτικής δράσης, και προέκυψε:  
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α. Συμμετοχή εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων με το αλγοριθμικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης  
 

Από την επεξεργασία των δεδομένων τεσσάρων (4) κλειδών παρατήρησης της 

διδασκαλίας με το αλγοριθμικό εγχείρημα διδακτικής δράσης, προέκυψε: 
 

Πίνακας 4.23. Συμμετοχή εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων με το αλγοριθμικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης  

Η συχνότητα συμμετοχής εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων και 

κατανομής του διδακτικού χρόνου με το αλγοριθμικό εγχείρημα διδακτικής δράσης, έχει 

ως εξής:  

 Ο εκπαιδευτικός έλαβε 32 αποφάσεις, δαπανώντας 95΄πρώτα λεπτά, το 59,4% του 

διδακτικού χρόνου. 

 Οι μαθητές έλαβαν 16 αποφάσεις, δαπανώντας 65’ πρώτα λεπτά, το 40,6% του 

διδακτικού χρόνου.  

Η κατανομή του διδακτικού χρόνου στους τύπους σκαλωσιάς του αλγοριθμικού 

εγχειρήματος διδακτικής δράσης έχει ως εξής:  

 Χρόνος σε πρώτα λεπτά  

Αποφάσεις                                                                                  Μαθήματα:    1ο         2ο        3ο               4ο      Σύνολο 

Ε. 1.  Ανασκοπεί προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών   2 2 2 3 9 

Ε.2. Δηλώνει τον μαθησιακό στόχο, προβάλλει τα σημαντικά ερεθίσματα 

του νέου μαθήματος και τα γράφει στον πίνακα. 

2 2 2 2 8 

Ε.3. Ρωτά τους μαθητές αν επιθυμούν να μάθουν. 1 1 1 1 4 

Ε.4. Παρουσιάζει βαθμιαία το μάθημα, βήμα-βήμα. 8 8 10 10 36 

Μ.5. Λένε, επαναλαμβάνουν και εκτελούν το βήμα που παρουσιάστηκε.  5 4 5 5 19 

Ε.6. Ανατροφοδοτεί και ενισχύει τους μαθητές.  4 5 4 3 16 

Ε.7.  Συνδυάζει τα προηγούμενα βήματα, πριν παρουσιάσει το επόμενο. 3 2 2 2 9 

Μ.8. Εκτελούν όμοιες ασκήσεις με την αρχική, μία-μία. 6 6 5 5 22 

Ε.9. Ζητά να ξεχωρίσουν τη δεξιότητα που έμαθαν από προηγούμενες 

(εισαγωγή διασπαστών). 

1 1 1 1 4 

Μ.10. Ξεχωρίζουν τη δεξιότητα που έμαθαν από άλλες παρόμοιες και 

ανιχνεύουν διαφορές ανάμεσά τους. 

3 3 3 3 12 

Μ.11. Εφαρμόζουν τη νέα δεξιότητα σε παρόμοιες ή ανάλογες 

καταστάσεις. 

3 3 3 3 12 

Ε.12. Ελέγχει τη διατήρηση και γενίκευση της νέας μάθησης.  2 3 2 2 9 

Σύνολο                                                                                                                        40 40   40 40     160 
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 η δήλωση του μαθησιακού στόχου και η προβολή των σημαντικών ερεθισμάτων 

του νέου μαθήματος στον πίνακα καταλαμβάνει 12΄ πρώτα λεπτά, το 7,5% του 

διδακτικού χρόνου. 

 η ανασκόπηση των προηγούμενων, προπαρασκευαστικών γνώσεων για το νέο 

μάθημα καταλαμβάνει 9΄ πρώτα λεπτά, το 5,6% του διδακτικού χρόνου.  

 η προσθετική διάταξη των μικρών βημάτων καταλαμβάνει 80΄πρώτα λεπτά, το 50% 

του διδακτικού χρόνου. 

 η εξάσκηση με πολλές όμοιες ασκήσεις καταλαμβάνει 22΄ πρώτα λεπτά, το 13,8% 

του διδακτικού χρόνου.  

 η χρήση διασπαστών για τη διάκριση παλαιάς και νέας γνώσης και η εφαρμογή της 

νέας μάθησης σε παρόμοιες ή ανάλογες καταστάσεις καταλαμβάνει 37΄πρώτα 

λεπτά, το 23,1% του διδακτικού χρόνου.  
 

β. Συμμετοχή εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων με το ερευνητικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης  
 

Από την επεξεργασία των δεδομένων τεσσάρων (4) κλειδών παρατήρησης της 

διδασκαλίας με το ερευνητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης, προέκυψε:  
 

Πίνακας 4.24. Συμμετοχή εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων με το ερευνητικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης  
 

Χρόνος σε πρώτα λεπτά  

Αποφάσεις                                                                                  Μαθήματα:  1ο          2ο         3ο              4ο             Σύνολο 

Ε. 1. Εισηγείται μια κατάσταση προβληματισμού  2 2 2 2 8 

Μ.2. Προσδιορίζουν το πρόβλημα με μορφή ερωτήματος  2 3 1 2 8 

Ε.3. Γράφει το ερώτημα στον πίνακα 1 2 1 1 5 

Ε.4. Ζητά τη διατύπωση εικασιών, προβλέψεων, υποθέσεων ή την 

επιλογή εκδοχών 

2 2 2 1 7 

Μ.5. Διατυπώνουν εικασίες, προβλέψεις, υποθέσεις ή επιλέγουν εκδοχές  5 4 4 5 18 

Ε.6. Προτρέπει στην καταφυγή στις πηγές μάθησης  3 2 1 2 8 

Μ.7.  Διαβάζουν, υπογραμμίζουν φράσεις που ελέγχουν τις εκδοχές, 

εικασίες, υποθέσεις. 

5 5 9 7 26 

Μ.8. Λένε «πού το λέει» και «πώς το λέει» 5 6 5 4 20 

Ε.9. Υποβοηθεί τους μαθητές να διακρίνουν, να ομαδοποιούν και να 

προσδιορίζουν λεκτικά (έννοιες), να εξηγούν (συλλογισμός), να 

φτιάχνουν γνωστικό χάρτη (γνωστική δομή) και να λένε το νόημα. 

7 7 7 6 27 

Μ.10. Εξηγούν, γενικεύουν και εφαρμόζουν 8 7 8 10 33 

Σύνολο                                                                                                                        40 40 40  40 160 
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Η συχνότητα συμμετοχής εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων και 

κατανομής του διδακτικού χρόνου με το ερευνητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης, έχει ως 

εξής:  

 Ο εκπαιδευτικός έλαβε 20 αποφάσεις, δαπανώντας 55΄πρώτα λεπτά, το 34,4% του 

διδακτικού χρόνου. 

 Οι μαθητές έλαβαν 20 αποφάσεις, δαπανώντας 106’ πρώτα λεπτά, το 65,6% του 

διδακτικού χρόνου.  

Η κατανομή του διδακτικού χρόνου στους τύπους σκαλωσιάς του ερευνητικού 

εγχειρήματος διδακτικής δράσης έχει ως εξής:  

 η εισαγωγή καταστάσεων προβληματισμού από τον εκπαιδευτικό και ο 

προσδιορισμός του προβλήματος απο τους μαθητές καταλαμβάνει 21΄ πρώτα λεπτά, 

το 13,1% του διδακτικού χρόνου. 

 η διατύπωση εικασιών, προβλέψεων, υποθέσεων ή η επιλογή εκδοχών 

(διαισθητικός τρόπος σκέψης) καταλαμβάνει 25΄ πρώτα λεπτά, το 15,6% του 

διδακτικού χρόνου.  

 η υπογράμμιση φράσεων, η ανακύκλωση με τα ερωτήματα «πού το λέει» και «πώς 

το λέει», ο έλεγχος εκδοχών, η γενίκευση και η εξήγηση (αναλυτικός τρόπος 

σκέψης) καταλαμβάνει 114΄πρώτα λεπτά, το 71,3% του διδακτικού χρόνου. 

γ. Συμμετοχή εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων με το μεταδοτικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης  
 

Από την επεξεργασία των δεδομένων τεσσάρων (4) κλειδών παρατήρησης της 

διδασκαλίας με το μεταδοτικό εγχείρημα διδακτικής δράσης, προέκυψε:  

 

Πίνακας 4.25. Συμμετοχή εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων με το μεταδοτικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης  

 Χρόνος σε πρώτα λεπτά  

Αποφάσεις                                                                                  Μαθήματα:    1ο        2ο            3ο                4ο       Σύνολο 

Ε. 1.  Παρουσιάζει στον πίνακα προκαταβολικό οργανωτή με τα βασικά 

σημεία του μαθήματος, με τη μορφή απλών αριθμημένων προτάσεων.   

1 1 1 1 4 

Μ.2. Διαβάζουν τις απλές αριθμημένες προτάσεις και λένε τι θα μάθουν 

και με ποια σειρά. 

2 2 1 2 7 

Ε.3-Μ.3. Αφηγείται το μάθημα, ανοίγοντας μια-μια τις προτάσεις του 

προκαταβολικού οργανωτή, ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές ακροώνται την 

αφήγηση του εκπαιδευτικού και κρατούν σημειώσεις. * 

10 12 10 13 45 

Μ.4. Διαβάζουν το κείμενο και υπογραμμίζουν φράσεις που ταυτοποιούν 

τις προτάσεις του προκαταβολικού οργανωτή.  

5 4 6 4 19 

Ε.5. Ζητά να αντιστοιχίσουν τις προτάσεις του προκαταβολικού 1 1 1 1 4 



352 
 

Η συχνότητα συμμετοχής εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων και 

κατανομής του διδακτικού χρόνου με το μεταδοτικό εγχείρημα διδακτικής δράσης, έχει ως 

εξής:  

 Ο εκπαιδευτικός έλαβε 20 αποφάσεις, δαπανώντας 74΄πρώτα λεπτά, το 36,1% του 

διδακτικού χρόνου. 

 Οι μαθητές έλαβαν 24 αποφάσεις, δαπανώντας 131’ πρώτα λεπτά, το 63,9% του 

διδακτικού χρόνου.  

Η κατανομή του διδακτικού χρόνου στους τύπους σκαλωσιάς του μεταδοτικού 

εγχειρήματος διδακτικής δράσης έχει ως εξής:  

 ο προκαταβολικός οργανωτής με τη μορφή απλών, αριθμημένων προτάσεων 

καταλαμβάνει 11΄ πρώτα λεπτά, το 6,9% του διδακτικού χρόνου. 

 η προσαρμοσμένη αφήγηση από τον εκπαιδευτικό και το κράτημα σημειώσεων από 

τους μαθητές καταλαμβάνει 45΄ πρώτα λεπτά, το 28,1% του διδακτικού χρόνου.  

 η υπογράμμιση φράσεων που ταυτοποιούν τον προκαταβολικό οργανωτή και η 

ανακύκλωση των πληροφοριών με τα ερωτήματα «πού το λέει» και «πώς το λέει» 

καταλαμβάνει 38΄πρώτα λεπτά, το 23,75% του διδακτικού χρόνου.  

 η επαναφορά στο κείμενο για την ανεύρεση απαντήσεων στα ερωτήματα και η 

κατασκευή γνωστικού χάρτη καταλαμβάνει 32΄ πρώτα λεπτά,  το 20% του 

διδακτικού χρόνου. 

 η ανάκληση των γνώσεων με συνεχή λόγο με τη βοήθεια του γνωστικού χάρτη 

καταλαμβάνει 34΄ πρώτα λεπτά, 21,25% του διδακτικού χρόνου.   

 

οργανωτή με τις φράσεις που υπογράμμισαν. 

Μ.6. Διαβάζουν τις υπογραμμισμένες φράσεις και λένε «πού το λέει» και 

«πώς το λέει». 

4 3 5 3 15 

Μ.7. Ξαναδιαβάζουν το κείμενο και απαντούν στα ερωτήματα: πού, πότε, 

ποιοι, τι έκαναν, πώς, γιατί, για ποιο σκοπό και κατασκευάζουν γνωστικό 

χάρτη ή βρίσκουν σχέσεις ανάμεσα στα βασικά σημεία και 

κατασκευάζουν νοηματικό χάρτη. 

6 6 7 5 24 

Ε.8. Κατευθύνει την προσοχή σε βασικά σημεία και ζητά διευκρινίσεις, 

ανατροφοδοτεί. 

2 2 2 2 8 

Μ.9. Διηγούνται με συνεχή λόγο (προφορικό ή γραπτό), με μορφή 

ανάκλησης, αυτά που έμαθαν. 

6 5 4 6 21 

Ε.10. Αξιολογεί τη διατήρηση του αποθέματος πληροφοριών, 

ανατροφοδοτεί και ανακεφαλαιώνει.  

3 4 3 3 13 

Σύνολο                                                                                                                        40 40     40   40 160 

* Κατά τη συγκεκριμένη μαθησιακή διαδικασία, συμμετέχουν ταυτόχρονα εκπαιδευτικός και μαθητές και άρα ο 

χρόνος που δαπανείται, υπολογίζεται στη συμμετοχή και των δύο. 
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δ. Συμμετοχή εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων με το επεξεργαστικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης  
 

Από την επεξεργασία των δεδομένων τεσσάρων (4) κλειδών παρατήρησης της 

διδασκαλίας με το επεξεργαστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης προέκυψε: 

 

Πίνακας 4.26. Συμμετοχή εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων με το επεξεργαστικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης  

 

Η συχνότητα συμμετοχής εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων και 

κατανομής του διδακτικού χρόνου με το επεξεργαστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης, έχει 

ως εξής:  

 Ο εκπαιδευτικός έλαβε 8 αποφάσεις, δαπανώντας 23΄πρώτα λεπτά, το 14,4% του 

διδακτικού χρόνου. 

 Χρόνος σε πρώτα λεπτά  

Αποφάσεις                                                                                  Μαθήματα:   1ο          2ο           3ο               4ο         Σύνολο 

Ε. 1.  Προσδιορίζει το έργο (τι θα μάθουμε), τη διαδικασία (πώς θα το 

μάθουμε). 

2 2 2 2 8 

Μ.2. Συμφωνούν και αναφέρονται στο έργο και τη διαδικασία. 1 1 1 1 4 

Μ.3. Διαβάζουν όλοι μαζί το κείμενο παράγραφο-παράγραφο και 

βρίσκουν απάντηση στα ερωτήματα: πού, πότε, ποιοι, τι έκαναν, ποια τα 

αποτελέσματα, πώς, γιατί, για ποιο σκοπό. 

4 5 5 6 20 

Μ.4. Κάθε μαθητής με την υπόδυση του ρόλου του εκπαιδευτικού κάνει 

μια ερώτηση και δίνει μια απάντηση για το νόημα της παραγράφου, 

λέγοντας «πού το λέει» και «πώς το λέει». 

5 5 6 5 21 

Μ.5. Κάθε μαθητής που παίρνει τον λόγο, αναφέρεται στην ερώτηση, τι 

είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές και μετά συμπληρώνει με τη δική του 

απάντηση.  

4 4 3 3 14 

Μ.6. Κάνουν περίληψη της παραγράφου, υπογραμμίζοντας τη θεματική 

πρόταση. 

4 3 3 3 13 

Μ.7. Αποσαφηνίζουν λέξεις με τη βοήθεια των συμφραζόμενων και του 

λεξικού. 

3 2 2 2 9 

Μ.8. Ανακεφαλαιώνουν τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, ενώνουν τις 

θεματικές προτάσεις και κάνουν περίληψη του κειμένου. 

5 4 5 4 18 

Μ.9. Βρίσκουν την κεντρική ιδέα του κειμένου αναζητώντας έναν 

εναλλακτικό ταιριαστό τίτλο. 

2 2 1 2 7 

Μ.10. Φτιάχνουν τον γνωστικό χάρτη και αποδίδουν το νόημα του 

κειμένου. 

5 6 6 6 23 

Μ11. Αναζητούν τα χαρακτηριστικά της δομής του κειμένου. 2 2 2 2 8 

Ε.12. Ανατροφοδοτεί και αξιολογεί την πρόοδό τους. 3 4 4 4 15 

Σύνολο                                                                                                                        40 40    40  40 160 
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 Οι μαθητές έλαβαν 40 αποφάσεις, δαπανώντας 137’ πρώτα λεπτά, το 85,6% του 

διδακτικού χρόνου.  

Η κατανομή του διδακτικού χρόνου στους τύπους σκαλωσιάς του επεξεργαστικού 

εγχειρήματος διδακτικής δράσης έχει ως εξής:  

 η συμφωνία με τους μαθητές του έργου (τι θα μάθουμε) και της διαδικασίας (πώς 

θα το μάθουμε) καταλαμβάνει 12΄ πρώτα λεπτά, το 7,5% του διδακτικού χρόνου. 

 η εκμάθηση στρατηγικών μελέτης και η εφαρμογή τους με τη βοήθεια και την 

ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού καταλαμβάνει 92΄ πρώτα λεπτά, το 57,5% του 

διδακτικού χρόνου.  

 η σύνταξη περίληψης του κειμένου, η συγκρότηση της δομής και του νοήματος του 

κειμένου και η διοργάνωση των σχέσεων του κειμένου καταλαμβάνει 56΄πρώτα 

λεπτά, το 35% του διδακτικού χρόνου. 
 

ε. Συμμετοχή εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων με το 

μετασχηματικό εγχείρημα διδακτικής δράσης  
 

Από την επεξεργασία των δεδομένων τεσσάρων (4) κλειδών παρατήρησης της 

διδασκαλίας με το μετασχηματικό εγχείρημα διδακτικής δράσης, προέκυψε:  

 

Πίνακας 4.27. Συμμετοχή εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων με το μετασχηματικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης  

 Χρόνος σε πρώτα λεπτά  

Αποφάσεις                                                                                  Μαθήματα:  1ο          2ο            3ο                4ο      Σύνολο 

Ε. 1.  Εισάγει κατάσταση προβληματισμού.   1 1 1 1 4 

Μ.2. Προσδιορίζουν τα ζητούμενα με τη μορφή διερευνητικών ερωτημάτων. 2 2 2 2 8 

Ε.3. Γράφει τα διερευνητικά ερωτήματα στον πίνακα. 1 1 1 1 4 

Ε.4. Ζητά επαναφορά προηγούμενων γνώσεων. 2 2 2 2 8 

Μ.5. Αναζητούν απαντήσεις στα ερωτήματα συμπλεκτικότητας: πού, πότε, 

ποιος, τι έκανε, πώς γιατί, για ποιο σκοπό.  

7 7 6 6 26 

Ε.6. Υποβοηθεί τους μαθητές να κατασκευάσουν γνωστικό χάρτη και να 

συνειδητοποιήσουν το έρωτημα (τι θέλουμε να μάθουμε).  

4 5 4 5 18 

Ε.7.  Εισάγει την πρόκληση των μετασχηματισμών (αντιστροφές, άλλοι 

τρόποι, επεκτάσεις) με τη διατύπωση ερωτημάτων. 

2 2 1 1 6 

Μ.8. Έρχονται σε ρήξη με τις προηγούμενες γνώσεις τους 

(κοινωνικογνωστική σύγκρουση). 

1 1 2 2 6 

Ε.9. Διενεργεί αντιστοίχιση ένα προς ένα μεταξύ των ενεργημάτων 

συμπλεκτικότητας και αντιστρεψιμότητας. 

3 4 3 3 13 

Μ.10. Παράγουν τους μετασχηματισμούς, συγκροτώντας απαντήσεις. 5 5 7 5 22 

Ε.11. Παρεμβαίνει με το στήσιμο σκαλωσιάς (επεξήγηση, μοντελοποίηση, 

ερωτήσεις, επαναφορά προηγούμενων γνώσεων, αναγνώριση και διευθέτηση 

2 2 2 3 9 
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Η συχνότητα συμμετοχής εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων και 

κατανομής του διδακτικού χρόνου με το μετασχηματικό εγχείρημα διδακτικής δράσης, 

έχει ως εξής:  

 Ο εκπαιδευτικός έλαβε 36 αποφάσεις, δαπανώντας 77΄ πρώτα λεπτά, το 48,1% του 

διδακτικού χρόνου. 

 Οι μαθητές έλαβαν 20 αποφάσεις, δαπανώντας 83’ πρώτα λεπτά, το 51,9% του 

διδακτικού χρόνου.  

Η κατανομή του διδακτικού χρόνου στους τύπους σκαλωσιάς του μετασχηματικού 

εγχειρήματος διδακτικής δράσης έχει ως εξής:  

 η εισαγωγή κατάστασης προβληματισμού και ο προσδιορισμός των ζητουμένων με 

τη μορφή διερευνητικών ερωτημάτων καταλαμβάνει 16΄ πρώτα λεπτά, το 10% του 

διδακτικού χρόνου. 

 η επαναφορά προηγούμενων γνώσεων και η καλύτερη δόμησή τους με τη χρήση 

της συμπλεκτικότητας (απάντηση στα ερωτήματα: ποιος, πού, πότε, τι έκανε, πώς, 

γιατί, για ποιο σκοπό) και την κατασκευή γνωστικού χάρτη καταλαμβάνει 52΄ 

πρώτα λεπτά, το 32,5% του διδακτικού χρόνου.  

 η εισαγωγή μετασχηματισμών της αντιστροφής και του άλλου τρόπου για τη 

διατάραξη της γνωστικής ισορροπίας των μαθητών και η αντιστοίχιση ένα προς ένα 

για τη διενέργεια των μετασχηματισμών και την αναδόμηση των προηγούμενων 

γνώσεων καταλαμβάνει 56΄πρώτα λεπτά, το 35% του διδακτικού χρόνου. 

 η διενέργεια επεκτάσεων με την αναζήτηση της ομοιότητας και της αναλογίας και η 

διαπίστωση του βαθμού γνωστικής υπέρβασης καταλαμβάνει 36’ πρώτα λεπτά, το 

22,5% του διδακτικού χρόνου. 
 

 

στ. Συμμετοχή εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων με το δεκτικό-

μιμητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης  
 

Από την επεξεργασία των δεδομένων τεσσάρων (4) κλειδών παρατήρησης της 

διδασκαλίας με το δεκτικό-μιμητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης, προέκυψε:  
 

λαθών κτλ.). 

Ε.12. Ζητά τη διενέργεια επεκτάσεων (πότε άλλοτε είδα κάτι όμοιο ή 

ανάλογο, τι θα ακολουθήσει, που μοιάζουν και πού διαφέρουν, τι αλλάζει και 

τι μένει το ίδιο). 

1 1 1 1 4 

Μ.13. Απαντούν στα ερωτήματα. 6 5 5 5 21 

Ε.14. Διαπιστώνει τον βαθμό γνωστικής υπέρβασης, ανατροφοδοτεί για  

αναγνώριση και διευθέτηση λαθών των μαθητών. 

3 

 

2 3 3 11 

Σύνολο                                                                                                                        40 40 40   40     160 
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Πίνακας 4.28. Συμμετοχή εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων με το δεκτικό-μιμητικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης  

 

Η συχνότητα συμμετοχής εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων και 

κατανομής του διδακτικού χρόνου με το δεκτικό-μιμητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης, 

έχει ως εξής:  

 Ο εκπαιδευτικός έλαβε 20 αποφάσεις, δαπανώντας 53΄ πρώτα λεπτά, το 33,1% του 

διδακτικού χρόνου. 

 Οι μαθητές έλαβαν 24 αποφάσεις, δαπανώντας 107’ πρώτα λεπτά, το 66,9% του 

διδακτικού χρόνου.  

Η κατανομή του διδακτικού χρόνου στους τύπους σκαλωσιάς του δεκτικού-μιμητικού 

εγχειρήματος διδακτικής δράσης έχει ως εξής:  

 το μαθησιακό συμβόλαιο (τι θα μάθουμε, πώς θα το μάθουμε, τι θα κάνει καθένας, 

εκπαιδευτικός και μαθητές) καταλαμβάνει 15΄ πρώτα λεπτά, το 9,4% του 

διδακτικού χρόνου. 

 η προτυποποίηση του ενεργήματος, ως επίδειξη με επεξήγηση των στρατηγικών 

μάθησης και μελέτης καταλαμβάνει 23΄ πρώτα λεπτά, το 14,4% του διδακτικού 

χρόνου.  

 Χρόνος σε πρώτα λεπτά  

Αποφάσεις                                                                                  Μαθήματα:    1ο         2ο           3ο                 4ο      Σύνολο 

Ε. 1.  Γνωστοποιεί το έργο (τι θα μάθουμε), τη διαδικασία (πώς θα το 

μάθουμε) και τους ρόλους (τι θα κάνει ο καθένας) (μαθησιακό συμβόλαιο).   

2 3 3 2 12 

Μ.2. Αναφέρονται στον ρόλο του εκπαιδευτικού και τον δικό τους (μαθητής-

παρατηρητής, μαθητής-εκτελεστής, μαθητής-αυτοελεγχόμενος). 

2 1 1 1 5 

Ε.3. Παρουσιάζει και εξηγεί τον τρόπο που σκέπτεται ως να είναι δικό του το 

πρόβλημα (προτυποποίηση ενεργήματος). 

5 6 6 6 23 

Μ.4. Εκτελούν το ίδιο έργο με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού 

(εξωτερική καθοδήγηση). 

4 3 3 4 14 

Μ.5. Εκτελούν το ίδο έργο με φωναχτό λόγο (λεκτική αυτοκαθοδήγηση) 3 2 3 3 11 

Μ.6. Εκτελούν το ίδιο έργο με σιωπηρό λόγο (σιωπηρή αυτοκαθοδήγηση).  2 2 3 3 10 

Ε.7. Παραδίδει φύλλο έγου και εξηγεί. 
 

2 1 1 1 5 
 

Ε.8. Ρωτά αν κατάλαβαν τι θα κάνουν, διευκρινίζει και θυμίζει τους ρόλους.  1 1 1 1 4 

Μ.9. Εφαρμόζουν το ενέργημα: τι θα κάνω, πώς, γιατί, κάθε πότε, με 

αμοιβαία εργασία ή με αυτοέλεγχο. 

12 15 14 13 54 

Μ.10. Συγκρίνουν/αντιπαραθέτουν τις εκτελέσεις με το ενέργημα και 

εκφράζουν μεταγνωστικές εμπειρίες. 

4 3 3 3 13 

Ε.11. Αξιολογεί την ανταπόκριση στον ρόλο και την εξομοίωση με το 

πρότυπο. 

3 3 2 3 11 

Σύνολο                                                                                                                      40 40 40    40  160 
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 η φθίνουσα καθοδήγηση (εξωτερική, λεκτική, σιωπηρή) καταλαμβάνει 35΄πρώτα 

λεπτά, το 21,9% του διδακτικού χρόνου. 

 η εφαρμογή του ενεργήματος με αμοιβαία εργασία ή/και με αυτοέλεγχο 

καταλαμβάνει 63’ πρώτα λεπτά, το 39,4% του διδακτικού χρόνου. 

 η σύγκριση/αντιπαράθεση των εκτελέσεων με το ενέργημα και η αξιολόγηση της 

ανταπόκρισης στον ρόλο και της εξομοίωσης με το πρότυπο καταλαμβάνει 

24΄πρώτα λεπτά, το 15% του διδακτικού χρόνου. 

 
 

ζ. Συμμετοχή εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων με το μεταγνωστικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης  
 

Από την επεξεργασία των δεδομένων τεσσάρων (4) κλειδών παρατήρησης της 

διδασκαλίας με το μεταγνωστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης, προέκυψε:  
 

Πίνακας 4.29. Συμμετοχή εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων με το μεταγνωστικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης  

 Χρόνος σε πρώτα λεπτά  

Αποφάσεις                                                                                  Μαθήματα:    1ο         2ο           3ο                 4ο      Σύνολο 

Ε. 1.  Εισάγει το αντικείμενο διδασκαλίας και εξηγεί τους ρόλους του 

καθενός, εκπαιδευτικού και μαθητών. 

2 2 2 2 8 

Μ.2. Λένε τι είναι να κάνουν.  1 1 1 1 4 

Ε.3. Υποβοηθεί τους μαθητές να το αναλύσουν με βάση τις ερωτήσεις: τι 

έγινε (γεγονότα), πώς έγινε (τρόπος), γιατί έγινε (αίτια), ποια τα 

αποτελέσματα (τι πέτυχαν), για ποιο σκοπό (το κίνητρο), τι θα έλεγε κάποιος 

με αντίθετη γνώμη (αντίφαση) κτλ. 

2 2 2 2 8 

Ε.4. Υποβοηθεί τους μαθητές να ανακαλέσουν προηγούμενη γνώση, 

απαντώντας στο ερώτημα «τι ξέρουμε» (προκαταρκτική αξιολόγηση). 

2 2 3 2 9 

Μ.5. Λένε πώς θα εργαστούν, ατομικά ή/και αμοιβαία. 2 2 2 2 8 

Μ.6. Εφαρμόζουν το σχέδιό τους, εργαζόμενοι πρώτα ατομικά και μετά 

αμοιβαία. 

10 11 12 11 44 

Μ.7. Λένε «τι λάθη κάνανε» και «πώς τα διορθώσανε» (παιδευτική 

αξιολόγηση). 

3 2 2 2 9 

Μ.8. Αναφέρονται στο τι έκαναν και πώς (διαμορφωτική αξιολόγηση). 2 2 2 2 8 

Μ.9. Αναφέρονται στο «πόσο καλά το έμαθαν» (αποδεικτική αξιολόγηση) 2 2 2 2 8 

Μ.10. Αναφέρονται στο «πού θα τους χρησιμεύσει» αυτό που έμαθαν στα 

μελλοντικά μαθήματα και στη ζωή (προγνωστική αξιολόγηση). 

2 1 2 2 7 

Ε.11. Υποβοηθεί τους μαθητές να διαγνώσουν «τι δεν έμαθαν καλά» 

(διαγνωστική αξιολόγηση). 

2 3 2 3 9 

Ε.12. Υποβοηθεί τους μαθητές να καθορίσουν «τι θα κάνουμε» και «πώς θα 

το κάνουμε, για να μάθουμε καλά» (διαμορφωτική, ρυθμιστική αξιολόγηση). 

2 3 2 2 9 

Μ.13. Ενεργούν και ρυθμίζουν τη μάθησή τους, ώστε να φθάσουν στην 

κατάκτηση του στόχου. 

4 3 3 4 14 
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Η συχνότητα συμμετοχής εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων και 

κατανομής του διδακτικού χρόνου με το μεταγνωστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης, έχει 

ως εξής:  

 Ο εκπαιδευτικός έλαβε 20 αποφάσεις, δαπανώντας 43΄ πρώτα λεπτά, το 26,9% του 

διδακτικού χρόνου. 

 Οι μαθητές έλαβαν 36 αποφάσεις, δαπανώντας 117’ πρώτα λεπτά, το 73,1% του 

διδακτικού χρόνου.  

Η κατανομή του διδακτικού χρόνου στους τύπους σκαλωσιάς του μεταγνωστικού 

εγχειρήματος διδακτικής δράσης έχει ως εξής:  

 ο προσδιορισμός της δραστηριότητας, με την εισαγωγή του αντικειμένου 

διδασκαλίας, την επεξήγηση των ρόλων του καθενός, την ανάλυση του διδακτικού 

αντικειμένου με βάση ερωτήσεις και την ανασκόπηση προηγούμενων γνώσεων («τι 

ξέραμε») καταλαμβάνει 29΄ πρώτα λεπτά, το 18,1% του διδακτικού χρόνου.  

 η διαμόρφωση του σχεδίου και η εφαρμογή του, με τη χρήση της παιδευτικής 

αξιολόγησης («τι λάθη κάνουμε και πώς τα διορθώνουμε») και της διαμορφωτικής 

αξιολόγησης («πώς μαθαίνουμε») καταλαμβάνει 69’ πρώτα λεπτά, το 43,1% του 

διδακτικού χρόνου. 

 η αξιολόγηση της επίτευξης του μαθησιακού στόχου, με τη χρήση της αποδεικτικής 

αξιολόγησης («πόσο καλά μάθαμε») και της προγνωστικής αξιολόγησης («αυτό πο 

μάθαμε, πού θα μας χρησιμεύσει») καταλαμβάνει 15΄πρώτα λεπτά, το 9,4% του 

διδακτικού χρόνου. 

 ο μεταγνωστικός έλεγχος, με τη χρήση της διαγνωστικής αξιολόγησης («τι δεν 

μάθαμε καλά»), της διαμορφωτικής-ρυθμιστικής αξιολόγησης («τι θα κάνουμε για 

να το μάθουμε») και την ολοκλήρωση της μεταγνωστικής αξιολόγησης μέσω αυτο-

αξιολόγησης ή/και ετερο-αξιολόγησης καταλαμβάνει 47΄πρώτα λεπτά, το 29,4% 

του διδακτικού χρόνου.  

 

 

 

Μ.14. Ολοκληρώνουν τον μεταγνωστικό έλεγχο: «τι ξέραμε», «τι μάθαμε 

και πώς», «τι λάθη κάναμε» και «πώς τα διορθώσαμε», «πόσο καλά το 

μάθαμε», «τι δε μάθαμε καλά», «τι κάναμε εκ νέου για να μάθουμε», «πού 

θα μας χρησιμεύσει αυτό που μάθαμε», με τη χρήση της αυτο-αξιολόγησης 

και της συν-αξιολόγησης. 

4 

 
4 3 4 15 
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4.2.2.2. Συμβολή των εγχειρημάτων διδακτικής δράσης στην ποιότητα 

της διδασκαλίας 
 

Απάντηση στο Β3 ερευνητικό ερώτημα:  

 - Ποια είναι η ποιότητα της παρεχόμενης διδασκαλίας;  

I. Πόσο συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μαθητών, την κοινωνική, τη 

συναισθηματική, τη γνωστική; (Κατεύθυνση ελέγχου ποιότητας της 

ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας) 

II. Πόσο συμβάλλουν στην εμφάνιση των μορφών των προϊόντων της 

διδασκαλίας; (Κατεύθυνση ελέγχου ποιότητας του τελικού αποτελέσματος) 

III. Πόσο συμβάλλουν στην ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών «να 

μαθαίνουν πιο καλά»; (Κατεύθυνση ελέγχου ποιότητας της ικανοποίησης του 

«πελάτη») 
 

Για την εκτίμηση της συμβολής των εγχειρημάτων διδακτικής δράσης και των τύπων 

σκαλωσιάς στην ολική ποιότητα της διδασκαλίας ακολουθήσαμε τις τρεις κατευθύνσεις 

ελέγχου ποιότητας: (i) της ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας, δηλαδή πόσο η 

διδασκαλία με τα εγχειρήματα διδακτικής δράσης συμβάλλει στην κοινωνική, 

συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, με τη χρήση δεικτών-κριτηρίων 

ελέγχου ποιότητας, (ii) της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος, δηλαδή πόσο η 

διδασκαλία με τα εγχειρήματα διδακτικής δράσης συμβάλλει στην επίδοση των μαθητών, 

με τη χρήση τεστ-κριτηρίων, και (iii) της ικανοποίησης των αναγκών των μαθητών να 

μαθαίνουν «πιο καλά», με τη χρήση ερωτηματολογίου.  

 Συγκεντρώθηκαν δεδομένα ποιότητας της παρεχόμενης διδασκαλίας, από είκοσι 

οχτώ (28) διδασκαλίες, ως εξής:  

Ολική ποιότητα  

Εγχειρήματα διδακτικής δράσης αριθμός 

διδασκαλιών 

ανάπτυξη 

μαθητών 
επίδοση 

ικανοποίηση 

αναγκών 

α. αλγοριθμικό 4 x x x 
β. ερευνητικό 4 x x x 

γ. μεταδοτικό 4 x x x 
δ. επεξεργαστικό 4 x x x 

ε. μετασχηματικό 4 x x x 
στ. δεκτικό-μιμητικό 4 x x x 

ζ. μεταγνωστικό  4 x x x 

Σύνολο: 28 
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I. Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα 
 

Εξετάστηκε η επίδραση των εγχειρημάτων διδακτικής δράσης στην ανάπτυξη των 

μαθητών, κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική. Έγινε χρήση δεικτών-κριτηρίων 

ελέγχου ποιότητας της διδασκαλίας, ως εσωτερικά γνωρίσματα των εγχειρημάτων 

διδακτικής δράσης, σε κλίμακα: πολύ μικρό βαθμό (20%), μικρό βαθμό (40%), αρκετά 

μεγάλο βαθμό (60%), μεγάλο βαθμό (80%), πολύ μεγάλο βαθμό (100%). 
 

 

Πίνακας 4.30.  Επίδραση των εγχειρημάτων διδακτικής δράσης στην ανάπτυξη των μαθητών 

(κατεύθυνση ελέγχου ποιότητας της ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας)  
 
 

Ανάπτυξη μαθητών 

Εγχειρήματα διδακτικής 

δράσης 
κοινωνική συναισθηματική γνωστική 

Γενική ικανοποίηση 

ανθρωποπλαστικής 

αποτελεσματικότητας 
 

α. αλγοριθμικό 42,5% 43,3% 66,7% 50,8% 

β. ερευνητικό 40% 75% 81,6% 65,5% 

γ. μεταδοτικό 55% 50% 76,3% 60,4% 

δ. επεξεργαστικό 56,7% 75% 82% 71,2% 

ε. μετασχηματικό 83,3% 96,7% 90% 90% 

στ. δεκτικό-μιμητικό 
 

91,7% 77,5% 68% 79,1% 

ζ. μεταγνωστικό 98,3% 80% 80% 86,1% 
 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα:  

 Η επίδραση του αλγοριθμικού εγχειρήματος διδακτικής δράσης στην ανάπτυξη 

των μαθητών κινείται προς την κατεύθυνση του αρκετά. Με βάση τα εσωτερικά 

γνωρίσματα του αλγοριθμικού εγχείρηματος διδακτικής δράσης, ως δείκτες-

κριτήρια ελέγχου ποιότητας, η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη 

προωθείται σε μικρό βαθμό, ενώ η γνωστική ανάπτυξη προωθείται αρκετά.  

 Η διδασκαλία με το ερευνητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης συμβάλλει σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη των μαθητών. Με βάση τα εσωτερικά 

γνωρίσματα του ερευνητικού εγχείρηματος διδακτικής δράσης, ως δείκτες-

κριτήρια ελέγχου ποιότητας, η κοινωνική ανάπτυξη προωθείται σε μικρό βαθμό, 

ενώ η συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη προωθούνται σε μεγάλο βαθμό.  

 Η επίδραση του μεταδοτικού εγχειρήματος διδακτικής δράσης στην ανάπτυξη των 

μαθητών κινείται στην κατεύθυνση του αρκετά. Με βάση τα εσωτερικά 

γνωρίσματα του εγχείρηματος διδακτικής δράσης, ως δείκτες-κριτήρια ελέγχου 

ποιότητας, η διδασκαλία με το μεταδοτικό εγχείρημα διδακτικής δράσης προωθεί 

την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών σε αρκετά μεγάλο 

βαθμό, ενώ η γνωστική ανάπτυξη προωθείται σε μεγάλο βαθμό.  
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 Η διδασκαλία με το επεξεργαστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης συμβάλλει σε 

μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη των μαθητών. Με βάση τα εσωτερικά γνωρίσματα 

του επεξεργαστικού εγχείρηματος διδακτικής δράσης, ως δείκτες-κριτήρια ελέγχου 

ποιότητας, συμβάλλει σε αρκετά μεγάλο βαθμό στην κοινωνική ανάπτυξη των 

μαθητών, ενώ προωθεί σε μεγάλο βαθμό τη γνωστική και συναισθηματική 

ανάπτυξη των μαθητών.  

 Η διδασκαλία με το μετασχηματικό εγχείρημα διδακτικής δράσης συμβάλλει σε 

πολύ μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη των μαθητών. Με βάση τα εσωτερικά 

γνωρίσματα του μετασχηματικού εγχείρηματος διδακτικής δράσης, ως δείκτες-

κριτήρια ελέγχου ποιότητας, η κοινωνική ανάπτυξη προωθείται σε μεγάλο βαθμό 

και η συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη σε πολύ μεγάλο βαθμό.  

 Η διδασκαλία με το δεκτικό-μιμητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης συμβάλλει 

σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη των μαθητών. Με βάση τα εσωτερικά 

γνωρίσματα του ερευνητικού εγχείρηματος διδακτικής δράσης, ως δείκτες-

κριτήρια ελέγχου ποιότητας, η κοινωνική ανάπτυξη προωθείται σε πολύ μεγάλο 

βαθμό, ενώ συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη συναισθηματική ανάπτυξη και σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό στη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών. 

 Η επίδραση του μεταγνωστικού εγχειρήματος διδακτικής δράσης στην ανάπτυξη 

των μαθητών κινείται προς την κατεύθυνση του πάρα πολύ. Με βάση τα 

εσωτερικά γνωρίσματα του μεταγνωστικού εγχείρηματος διδακτικής δράσης, ως 

δείκτες-κριτήρια ελέγχου ποιότητας, η κοινωνική ανάπτυξη προωθείται σε πολύ 

μεγάλο βαθμό, ενώ η συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών 

προωθούνται σε μεγάλο βαθμό.  
 

Στη συνέχεια θα εξετασθεί εάν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 7 

εγχειρημάτων διδακτικής δράσης στην ανάπτυξη των μαθητών (κοινωνική, 

συναισθηματική και γνωστική) με τη χρήση του μοντέλου GLM (General Linear Model) 

Repeated Measures (Γενικευμένο Γραμμικό Μοντέλο με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις). 
 

α. Κοινωνική ανάπτυξη: 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των 7 εγχειρημάτων διδακτικής δράσης στην κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών 

(F(6 , 3691) = 18,503, p =0,000<0,05). 

Οι διαφορές εντοπίζονται ως εξής: 

 Το μεταγνωστικό υπερέχει σημαντικά όλων των υπόλοιπων εγχειρημάτων 

διδακτικής δράσης. 
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 Το μεταγνωστικό, το δεκτικό-μιμητικό και το μετασχηματικό υπερέχουν 

σημαντικά των υπόλοιπων εγχειρημάτων διδακτικής δράσης (επεξεργαστικό, 

μεταδοτικό, ερευνητικό και αλγοριθμικό).  

 Το επεξεργαστικό και το μεταδοτικό δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, αλλά 

υπερέχουν σημαντικά σε σχέση με το ερευνητικό και το αλγοριθμικό τα οποία δεν 

διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. 
 

β. Συναισθηματική ανάπτυξη: 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των 7 εγχειρημάτων διδακτικής δράσης στη συναισθηματική ανάπτυξη των 

μαθητών (F(6 , 2981) = 19,601, p =0,000<0,05). 

Οι διαφορές εντοπίζονται ως εξής: 

 Το μετασχηματικό, υπερέχει σημαντικά των υπολοίπων εγχειρημάτων διδακτικής 

δράσης.  

 Το μεταγνωστικό, το μετασχηματικό, το επεξεργαστικό, το ερευνητικό και το 

δεκτικό-μιμητικό υπερέχουν σημαντικά σε σχέση με το αλγοριθμικό και το 

μεταδοτικό τα οποία δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. 
 

γ. Γνωστική ανάπτυξη: 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των 7 εγχειρημάτων διδακτικής δράσης στην γνωστική ανάπτυξη των μαθητών 

(F(6 , 4021) = 23,198, p =0,000<0,05). 

 Το μετασχηματικό, υπερέχει σημαντικά των υπολοίπων εγχειρημάτων διδακτικής 

δράσης.  

 Το μετασχηματικό, το μεταγνωστικό, το επεξεργαστικό και το ερευνητικό 

υπερέχουν σημαντικά σε σχέση με το αλγοριθμικό, το δεκτικό-μιμητικό και το 

μεταδοτικό τα οποία δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. 

 
 

II. Ποιότητα του τελικού αποτελέσματος 
 

Εξετάστηκε η επίδραση που ασκούν τα εγχειρήματα διδακτικής δράσης στην κατεύθυνση 

ελέγχου ποιότητας του τελικού αποτελέσματος. Χρησιμοποιήθηκαν φύλλα έργου για την 

αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και συντάχθηκαν πρωτόκολλα αξιολόγησης, 

με τον μέσο όρο επίδοσης του τμήματος για κάθε μορφή εμφάνισης των προϊόντων της 

διδασκαλίας. Έγινε χρήση της κλίμακας: ανταποκρίθηκε σε πολύ μικρό βαθμό (20%), σε 

μικρό βαθμό (40%), σε αρκετά μεγάλο βαθμό (60%), σε μεγάλο βαθμό (80%) και σε πολύ 

μεγάλο βαθμό (100%).  



363 
 

 Θα εξεταστεί η εξέλιξη του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών σε κάθε εγχείρημα 

διδακτικής δράσης ξεχωριστά και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί σύγκριση των μέσων 

όρων επίδοσης των μαθητών σε κάθε εγχείρημα διδακτικής δράσης, προκειμένου να 

διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη στατιστικά σημαντικών διαφορών στον βαθμό ανταπόκρισης 

των μαθητών μεταξύ των εγχειρημάτων διδακτικής δράσης.  
 

 
 

α. αλγοριθμικό εγχείρημα διδακτικής δράσης  
 

 

Πίνακας 4.31. Πρωτόκολλο αξιολόγησης του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το αλγοριθμικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης 
 

Δείκτες - κριτήρια 
Μαθήματα (βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών) 

 

Μορφές εμφάνισης προϊόντων 

διδασκαλίας: 

 

1ο 

 

2ο 3ο 4ο Μ.Ο. 

1. αναγνώριση 77% 86% 84% 67% 78,5% 

2. κατανόηση 25% 25% 50% 55% 38,8% 

3. ανάλυση 48% 76% 82% 64% 67,5% 

4. παραγωγή 12% 27% 21% 53% 28,3% 

Σύνολο: 40,5% 53,5% 59,3% 59,8% 53,3% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οι μαθητές στα μαθήματα με το αλγοριθμικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης παρουσίασαν σταδιακή βελτίωση και ανταποκρίθηκαν σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό (53,3%). Συγκεκριμένα, ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό στις 

ερωτήσεις που επιδίωκαν την αναγνώριση πληροφοριών (να διακρίνουν ό,τι έμαθαν μέσα 

από τα γνωστά), σε αρκετά μεγάλο βαθμό στις ερωτήσεις ανάλυσης (να διακρίνουν μέρη, 

σχέσεις, οργάνωση), σε μικρό βαθμό στις ερωτήσεις κατανόησης (να πουν με δικά τους 

λόγια, να εξηγήσουν, να εξάγουν συμπεράσματα) και σε πολύ μικρό βαθμό στις ερωτήσεις 

παραγωγής (να βρουν άλλο τρόπο, να επεκτείνουν).  

 Στη συνέχεια θα εξετασθεί εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική βελτίωση του 

βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το αλγοριθμικό εγχείρημα διδακτικής δράσης 

μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος. Ο έλεγχος για το κατά πόσον υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στον βαθμό ανταπόκρισης με το αλγοριθμικό εγχείρημα διδακτικής 

δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος πραγματοποιήθηκε  με τη βοήθεια του t – 

test εξαρτημένων δειγμάτων (paired samples t -  test), από το οποίο παράγονται οι 2 

παρακάτω πίνακες. 
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Πίνακας 4.32. Μέσες τιμές ποσοστών % του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το αλγοριθμικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος, αριθμός προϊόντων 

διδασκαλίας, τυπικές αποκλίσεις και τυπικό σφάλμα του μέσου 
 

  

Mean 

     

    N 

 

  Std. Deviation 

Std.  

ErrorMean 

 

Βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών στο 1ο 

μάθημα: αλγοριθμικό εγχείρημα 
     40,50 4           28,525          14,262 

Βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών στο 4ο 

μάθημα: αλγοριθμικό εγχείρημα 
      59,75 4             6,801            3,400 

 
 

Πίνακας 4.33. Διαφορά μέσων τιμών ποσοστών 1ου και 4ου μαθήματος με το αλγοριθμικό εγχείρημα 

διδακτικής δράσης, τυπική απόκλιση, τυπικό σφάλμα του μέσου, 95% διάστημα εμπιστοσύνης, τιμή 

του στατιστικού t, βαθμοί ελευθερίας df, επίπεδο σημαντικότητας 
 

  

 

 

Mean 

 

   

Std. 

Deviation 

 

 

Std. 

ErrorMean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

   

Lower Upper       

     t  

 

  df 

 Sig. (2- 

tailed) 

 

1ομάθημα: 

αλγοριθμικό 

εγχείρημα   

 4ο μάθημα: 

αλγοριθμικό 

εγχείρημα 

      19,250   22,021       11,010   -54,290     15,790 -1,748    3  ,048 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου (t(3) = -1,748,  p =0,048<0,05, Διαφορά μέσων 

τιμών =19,25), το επίπεδο σημαντικότητας είναι  μικρότερο του 0,05,  επομένως  υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στον βαθμό ανταπόκρισης των μαθητών με το αλγοριθμικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος και επειδή η μέση 

τιμή που αντιστοιχεί στο 4ο μάθημα είναι μεγαλύτερη από τη μέση τιμή που αντιστοιχεί 

στο 1ο μάθημα, σημαίνει ότι η επίδοση στο 4ο μάθημα υπερέχει σημαντικά από την 

αντίστοιχη στο 1ο μάθημα. 

 Αμέσως παρακάτω παρατίθεται το διάγραμμα που εμφανίζει την εξέλιξη του 

βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το αλγοριθμικό εγχείρημα διδακτικής δράσης 

μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος. 

Γράφημα 4.7. Εξέλιξη του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το αλγοριθμικό εγχείρημα 

  διδακτικής δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος 
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β. ερευνητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης  

Πίνακας 4.34. Πρωτόκολλο αξιολόγησης του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το ερευνητικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης 

 
Δείκτες - κριτήρια 

 

Μαθήματα (βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών) 

 

Μορφές εμφάνισης 

προϊόντων διδασκαλίας: 

 

1ο 

 

2ο 3ο 4ο Μ.Ο. 

1. αναγνώριση 77% 86% 90% 89% 85,5% 

2. κατανόηση 45% 64% 36% 63% 52% 

3. ανάλυση 15% 95% 73% 98% 70,3% 

4. παραγωγή 32% 41% 86% 79% 59,5% 

Σύνολο: 42,3% 71,5% 71,3% 82,3% 66,8% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οι μαθητές στα μαθήματα με το ερευνητικό εγχείρημα 

διδακτικής δράσης παρουσίασαν σταδιακή βελτίωση και ανταποκρίθηκαν σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό (66,8%). Συγκεκριμένα, ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό στις ερωτήσεις 

που επιδίωκαν την αναγνώριση (να διακρίνουν ό,τι έμαθαν μέσα από τα γνωστά) και την 

ανάλυση πληροφοριών του κειμένου (να διακρίνουν μέρη, σχέσεις, οργάνωση) και σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό στις ερωτήσεις κατανόησης (να πουν με δικά τους λόγια, να 

εξηγήσουν, να εξάγουν συμπεράσματα) και παραγωγής (να βρουν άλλο τρόπο, να 

επεκτείνουν).  

 Στη συνέχεια θα εξετασθεί εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική βελτίωση του 

βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το ερευνητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης 

μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος. Ο έλεγχος για το κατά πόσον υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στον βαθμό ανταπόκρισης με το ερευνητικό εγχείρημα διδακτικής 

δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος πραγματοποιήθηκε  με τη βοήθεια του t – 

test εξαρτημένων δειγμάτων (paired samples t -  test), από το οποίο παράγονται οι 2 

παρακάτω πίνακες. 
 

Πίνακας 4.35. Μέσες τιμές ποσοστών % του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το ερευνητικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος, αριθμός προϊόντων 

διδασκαλίας, τυπικές αποκλίσεις και τυπικό σφάλμα του μέσου 
 

 

  

Mean 

 

     N 

Std. 

Deviation 

 

Std. ErrorMean 

 

Βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών στο 

1ο μάθημα: ερευνητικό εγχείρημα 
42,2500 4 26,22181           13,11091 

Βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών στο 

4ο μάθημα: ερευνητικό εγχείρημα 
82,2500 4 14,99722            7,49861 
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Πίνακας 4.36. Διαφορά μέσων τιμών ποσοστών 1ου και 4ου μαθήματος με το ερευνητικό εγχείρημα 

διδακτικής δράσης, τυπική απόκλιση, τυπικό σφάλμα του μέσου, 95% διάστημα εμπιστοσύνης, τιμή 

του στατιστικού t, βαθμοί ελευθερίας df, επίπεδο σημαντικότητας 
 
 

 

  

 

 

Mean 

 

   

Std. 

Deviation 

 

 

Std. 

ErrorMean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

   

Lower Upper       

     t  

 

  df 

 Sig. (2- 

tailed) 

 

1ομάθημα: 

ερευνητικό 

εγχείρημα   

 4ο μάθημα: 

ερευνητικό 

εγχείρημα 

40,00000   32,48589 16,24295 -91,69231 11,69231 -2,463 3   ,041 

 

 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου (t(3) = -2,463,  p =0,041<0,05, Διαφορά μέσων 

τιμών =40), το επίπεδο σημαντικότητας είναι  μικρότερο του 0,05, επομένως υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στον βαθμό ανταπόκρισης των μαθητών με το ερευνητικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος και επειδή η μέση 

τιμή που αντιστοιχεί στο 4ο μάθημα είναι μεγαλύτερη από τη μέση τιμή που αντιστοιχεί 

στο 1ο μάθημα, σημαίνει ότι η επίδοση στο 4ο μάθημα υπερέχει σημαντικά από την 

αντίστοιχη στο 1ο μάθημα. 

 Αμέσως παρακάτω παρατίθεται το διάγραμμα που εμφανίζει την εξέλιξη του 

βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το ερευνητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης 

μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος. 

Γράφημα 4.8. Εξέλιξη του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το ερευνητικό εγχείρημα 

διδακτικής δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος 
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γ. μεταδοτικό εγχείρημα διδακτικής δράσης  

Πίνακας 4.37. Πρωτόκολλο αξιολόγησης του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το μεταδοτικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης 
 

Δείκτες- κριτήρια 
Μαθήματα (βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών) 

 

Μορφές εμφάνισης προϊόντων 
διδασκαλίας: 

 

1ο 

 

2ο 3ο 4ο Μ.Ο. 

1. αναγνώριση 75% 84% 95% 90% 86% 

2. κατανόηση 24% 56% 65% 65% 52,5% 

3. ανάλυση 80% 77% 58% 90% 76,3% 

4. παραγωγή 37% 45% 56% 68% 51,5% 

Σύνολο: 54% 65,5% 68,5% 78,25% 66,6% 

 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οι μαθητές στα μαθήματα με το μεταδοτικό εγχείρημα 

διδακτικής δράσης παρουσίασαν σταδιακή βελτίωση και ανταποκρίθηκαν σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό (66,6%). Συγκεκριμένα, ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό στις ερωτήσεις 

που επιδίωκαν την αναγνώριση (να διακρίνουν ό,τι έμαθαν μέσα από τα γνωστά) και την 

ανάλυση πληροφοριών του κειμένου (να διακρίνουν μέρη, σχέσεις, οργάνωση) και σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό στις ερωτήσεις κατανόησης (να πουν με δικά τους λόγια, να 

εξηγήσουν, να εξάγουν συμπεράσματα) και παραγωγής (να βρουν άλλο τρόπο, να 

επεκτείνουν).  

 Στη συνέχεια θα εξετασθεί εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική βελτίωση του 

βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το μεταδοτικό εγχείρημα διδακτικής δράσης 

μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος. Ο έλεγχος για το κατά πόσον υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στον βαθμό ανταπόκρισης με το μεταδοτικό εγχείρημα διδακτικής 

δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος πραγματοποιήθηκε  με τη βοήθεια του t – 

test εξαρτημένων δειγμάτων (paired samples t -  test), από το οποίο παράγονται οι 2 

παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας 4.38. Μέσες τιμές ποσοστών % του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το ερευνητικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος, αριθμός προϊόντων 

διδασκαλίας, τυπικές αποκλίσεις και τυπικό σφάλμα του μέσου 
 
 

 Mean N Std. 

Deviation 

Std. ErrorMean 

 

Βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών 

στο 1ο μάθημα: μεταδοτικό εγχείρημα 
54,0000 4 27,72484 13,86242 

Βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών 

στο 4ο μάθημα: μεταδοτικό εγχείρημα 
78,2500 4 13,62290 6,81145 
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Πίνακας 4.39. Διαφορά μέσων τιμών ποσοστών 1ου και 4ου μαθήματος με το μεταδοτικό εγχείρημα 

διδακτικής δράσης, τυπική απόκλιση, τυπικό σφάλμα του μέσου, 95% διάστημα εμπιστοσύνης, τιμή 

του στατιστικού t, βαθμοί ελευθερίας df, επίπεδο σημαντικότητας 
 

  

 

 

Mean 

 

   

Std. 

Deviation 

 

 

Std. 

ErrorMean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

   

Lower Upper       

     t  

 

  df 

 Sig. (2- 

tailed) 

 

1ομάθημα: 

μεταδοτικό 

εγχείρημα   

 4ο μάθημα: 

μεταδοτικό 

εγχείρημα 

-24,2500  14,31491 7,15746 -47,02822 -1,47178 -3,388   3  ,043 

 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου (t(3) = -3,388,  p =0,043<0,05, Διαφορά μέσων 

τιμών =24,25), το επίπεδο σημαντικότητας είναι  μικρότερο του 0,05,  επομένως  υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στον βαθμό ανταπόκρισης των μαθητών με το μεταδοτικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος και επειδή η μέση 

τιμή που αντιστοιχεί στο 4ο μάθημα είναι μεγαλύτερη από τη μέση τιμή που αντιστοιχεί 

στο 1ο μάθημα, σημαίνει ότι η επίδοση στο 4ο μάθημα υπερέχει σημαντικά από την 

αντίστοιχη στο 1ο μάθημα. 

 Αμέσως παρακάτω παρατίθεται το διάγραμμα που εμφανίζει την εξέλιξη του 

βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το μεταδοτικό εγχείρημα διδακτικής δράσης 

μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.9. Εξέλιξη του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το μεταδοτικό εγχείρημα 

διδακτικής δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος 
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δ. επεξεργαστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης  

Πίνακας 4.40. Πρωτόκολλο αξιολόγησης του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το 

επεξεργαστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης 

 

Δείκτες-κριτήρια 

 

Μαθήματα (βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών) 

 

Μορφές εμφάνισης 
προϊόντων  διδασκαλίας: 

 

1ο 

 

2ο 3ο 4ο Μ.Ο. 

1. αναγνώριση 88% 92% 92% 99% 92,8% 

2. κατανόηση 58% 61% 75% 72% 66,5% 

3. ανάλυση 75% 73% 66% 74% 72% 

4. παραγωγή 38% 32% 60% 56% 46,5% 

Σύνολο: 64,8% 64,5% 73,3% 75,25% 69,5% 

 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οι μαθητές στα μαθήματα με το επεξεργαστικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης παρουσίασαν σταδιακή βελτίωση και ανταποκρίθηκαν σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό (69,5%). Συγκεκριμένα, ανταποκρίθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό 

στις ερωτήσεις που επιδίωκαν την αναγνώριση πληροφοριών (να διακρίνουν ό,τι έμαθαν 

μέσα από τα γνωστά), σε μεγάλο βαθμό στις ερωτήσεις ανάλυσης (να διακρίνουν μέρη, 

σχέσεις, οργάνωση), σε αρκετά μεγάλο βαθμό στις ερωτήσεις κατανόησης (να πουν με 

δικά τους λόγια, να εξηγήσουν, να εξάγουν συμπεράσματα) και σε μικρό βαθμό στις 

ερωτήσεις παραγωγής (να βρουν άλλο τρόπο, να επεκτείνουν).  

 Στη συνέχεια θα εξετασθεί εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική βελτίωση του 

βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το επεξεργαστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης 

μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος. Ο έλεγχος για το κατά πόσον υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στον βαθμό ανταπόκρισης με το επεξεργαστικό εγχείρημα διδακτικής 

δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος πραγματοποιήθηκε  με τη βοήθεια του t – 

test εξαρτημένων δειγμάτων (paired samples t -  test), από το οποίο παράγονται οι 2 

παρακάτω πίνακες. 
 

Πίνακας 4.41. Μέσες τιμές ποσοστών % του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το 

επεξεργαστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος, αριθμός 

προϊόντων διδασκαλίας, τυπικές αποκλίσεις και τυπικό σφάλμα του μέσου 
 

  

Mean 

 

N 

Std. 

Deviation 

 

Std. ErrorMean 

 

Βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών στο 1ο 

μάθημα: επεξεργαστικό εγχείρημα 
64,7500 4 21,65448 10,82724 

Βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών στο 4ο 

μάθημα: επεξεργαστικό εγχείρημα 
75,2500 4 17,76467 8,88233 
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Πίνακας 4.42. Διαφορά μέσων τιμών ποσοστών 1ου και 4ου μαθήματος με το επεξεργαστικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης, τυπική απόκλιση, τυπικό σφάλμα του μέσου, 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης, τιμή του στατιστικού t, βαθμοί ελευθερίας df, επίπεδο σημαντικότητας  
 

  

 

 

Mean 

 

   

Std. 

Deviation 

 

 

Std. 

ErrorMean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

   

Lower Upper       

     t  

 

  df 

 Sig. (2- 

tailed) 

 

1ομάθημα: 

επεξεργαστικό 

εγχείρημα   

 4ο μάθημα: 

επεξεργαστικό 

εγχείρημα 

-10,5000   8,18535 4,09268 -23,52472 2,52472 -2,566 3   ,033 

 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου (t(3) = -2,566,  p =0,033<0,05, Διαφορά μέσων 

τιμών =10,5), το επίπεδο σημαντικότητας είναι  μικρότερο του 0,05,  επομένως  υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στον βαθμό ανταπόκρισης των μαθητών με το 

επεξεργαστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος και 

επειδή η μέση τιμή που αντιστοιχεί στο 4ο μάθημα είναι μεγαλύτερη από τη μέση τιμή που 

αντιστοιχεί στο 1ο μάθημα, σημαίνει ότι η επίδοση στο 4ο μάθημα υπερέχει σημαντικά 

από την αντίστοιχη στο 1ο μάθημα. 

 Αμέσως παρακάτω παρατίθεται το διάγραμμα που εμφανίζει την εξέλιξη του 

βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το επεξεργαστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης 

μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Γράφημα 4.10. Εξέλιξη του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το επεξεργαστικό εγχείρημα 

διδακτικής δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος 
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ε. μετασχηματικό εγχείρημα διδακτικής δράσης  

Πίνακας 4.43. Πρωτόκολλο αξιολόγησης του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το 

μετασχηματικό εγχείρημα διδακτικής δράσης 

 
Δείκτες-κριτήρια 

 

Μαθήματα (βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών) 

 

Μορφές εμφάνισης 

προϊόντων διδασκαλίας: 

 

1ο 

 

2ο 3ο 4ο Μ.Ο. 

1. αναγνώριση 92% 95% 96% 96% 95,8% 

2. κατανόηση 40% 80% 70% 83% 68,3% 

3. ανάλυση 70% 83% 98% 70% 80,3% 

4. παραγωγή 73% 74% 60% 79% 71,5% 

Σύνολο: 68,8% 83% 81% 82% 78,7% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οι μαθητές στα μαθήματα με το μετασχηματικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης παρουσίασαν σταδιακή βελτίωση και ανταποκρίθηκαν σε 

μεγάλο βαθμό (78,7%). Συγκεκριμένα, ανταποκρίθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στις 

ερωτήσεις που επιδίωκαν την αναγνώριση πληροφοριών (να διακρίνουν ό,τι έμαθαν μέσα 

από τα γνωστά), σε μεγάλο βαθμό στις ερωτήσεις παραγωγής (να βρουν άλλο τρόπο, να 

επεκτείνουν) και ανάλυσης (να διακρίνουν μέρη, σχέσεις, οργάνωση) και σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό στις ερωτήσεις κατανόησης (να πουν με δικά τους λόγια, να εξηγήσουν, να 

εξάγουν συμπεράσματα). 

 Στη συνέχεια θα εξετασθεί εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική βελτίωση του 

βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το μετασχηματικό εγχείρημα διδακτικής δράσης 

μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος. Ο έλεγχος για το κατά πόσον υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στον βαθμό ανταπόκρισης με το μετασχηματικό εγχείρημα διδακτικής 

δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος πραγματοποιήθηκε  με τη βοήθεια του t – 

test εξαρτημένων δειγμάτων (paired samples t -  test), από το οποίο παράγονται οι 2 

παρακάτω πίνακες. 

 

Πίνακας 4.44. Μέσες τιμές ποσοστών % του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το 

μετασχηματικό εγχείρημα διδακτικής δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος, αριθμός 

προϊόντων διδασκαλίας, τυπικές αποκλίσεις και τυπικό σφάλμα του μέσου 
 

  

Mean 

 

N 

Std. 

Deviation 

 

Std. ErrorMean 

 

Βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών στο 1ο 

μάθημα: μετασχηματικό εγχείρημα 
68,7500 4 21,50000 10,75000 

Βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών στο 4ο 

μάθημα: μετασχηματικό εγχείρημα 
82,0000 4 10,80123 5,40062 

 

 

 



372 
 

Πίνακας 4.45. Διαφορά μέσων τιμών ποσοστών 1ου και 4ου μαθήματος με το μετασχηματικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης, τυπική απόκλιση, τυπικό σφάλμα του μέσου, 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης, τιμή του στατιστικού t, βαθμοί ελευθερίας df, επίπεδο σημαντικότητας  
 

  

 

 

Mean 

 

   

Std. 

Deviation 

 

 

Std. 

ErrorMean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

   

Lower Upper       

     t  

 

  df 

 Sig. (2- 

tailed) 

 

1ομάθημα: 

μετασχηματικό 

εγχείρημα   

 4ο μάθημα: 

μετασχηματικό 

εγχείρημα 

-13,2500   19,98958   9,99479 -45,05788 18,5578 -1,326 3  0,049 

 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου (t(3) = -1,326,  p =0,049<0,05, Διαφορά μέσων 

τιμών =13,25), το επίπεδο σημαντικότητας είναι  μικρότερο του 0,05,  επομένως  υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στον βαθμό ανταπόκρισης των μαθητών με το 

μετασχηματικό εγχείρημα διδακτικής δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος και 

επειδή η μέση τιμή που αντιστοιχεί στο 4ο μάθημα είναι μεγαλύτερη από τη μέση τιμή που 

αντιστοιχεί στο 1ο μάθημα, σημαίνει ότι η επίδοση στο 4ο μάθημα υπερέχει σημαντικά 

από την αντίστοιχη στο 1ο μάθημα.  

 Αμέσως παρακάτω παρατίθεται το διάγραμμα που εμφανίζει την εξέλιξη του 

βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το μετασχηματικό εγχείρημα διδακτικής δράσης 

μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος. 

Γράφημα 4.11. Εξέλιξη του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το μετασχηματικό εγχείρημα  

διδακτικής δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος 
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στ. δεκτικό-μιμητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης  

Πίνακας 4.46. Πρωτόκολλο αξιολόγησης του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το δεκτικό-

μιμητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης 
 

Δείκτες-κριτήρια 

 

Μαθήματα (βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών) 

 

Μορφές εμφάνισης προϊόντων 
διδασκαλίας: 

 

1ο 

 

2ο 3ο 4ο Μ.Ο. 

1. αναγνώριση 76% 97% 96% 100% 92,3% 

2. κατανόηση 74% 63% 75% 88% 75% 

3. ανάλυση 62% 71% 60% 55% 62% 

4. παραγωγή 52% 35% 85% 82% 63,5% 

Σύνολο: 66% 66,5% 79% 81,3% 73,2% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οι μαθητές στα μαθήματα με το δεκτικό-μιμητικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης παρουσίασαν σταδιακή βελτίωση και ανταποκρίθηκαν σε 

μεγάλο βαθμό (73,2%). Συγκεκριμένα, ανταποκρίθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στις 

ερωτήσεις που επιδίωκαν την αναγνώριση πληροφοριών (να διακρίνουν ό,τι έμαθαν μέσα 

από τα γνωστά), σε μεγάλο βαθμό στις ερωτήσεις κατανόησης (να πουν με δικά τους 

λόγια, να εξηγήσουν, να εξάγουν συμπεράσματα) και σε αρκετά μεγάλο βαθμό στις 

ερωτήσεις ανάλυσης (να διακρίνουν μέρη, σχέσεις, οργάνωση) και παραγωγής (να βρουν 

άλλο τρόπο, να επεκτείνουν). 

 Στη συνέχεια θα εξετασθεί εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική βελτίωση του 

βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το δεκτικό-μιμητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης 

μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος. Ο έλεγχος για το κατά πόσον υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στον βαθμό ανταπόκρισης με το δεκτικό-μιμητικό εγχείρημα 

διδακτικής δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος πραγματοποιήθηκε  με τη 

βοήθεια του t – test εξαρτημένων δειγμάτων (paired samples t -  test), από το οποίο 

παράγονται οι 2 παρακάτω πίνακες. 

 

Πίνακας 4.47. Μέσες τιμές ποσοστών % του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το δεκτικό-

μιμητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος, αριθμός προϊόντων 

διδασκαλίας, τυπικές αποκλίσεις και τυπικό σφάλμα του μέσου 
 

  

Mean 

 

N 

Std. 

Deviation 

 

Std. ErrorMean 

 

Βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών στο 1ο 

μάθημα: δεκτικό-μιμητικό εγχείρημα 
66,0000 4 11,19524 5,59762 

Βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών στο 4ο 

μάθημα: δεκτικό-μιμητικό εγχείρημα 
81,2500 4 19,03287 9,51643 
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Πίνακας 4.48. Διαφορά μέσων τιμών ποσοστών 1ου και 4ου μαθήματος με το δεκτικό-μιμητικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης, τυπική απόκλιση, τυπικό σφάλμα του μέσου, 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης, τιμή του στατιστικού t, βαθμοί ελευθερίας df, επίπεδο σημαντικότητας  
 

  

 

 

Mean 

 

   

Std. 

Deviation 

 

 

Std. 

ErrorMean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

   

Lower Upper       

     t  

 

  df 

 Sig. (2- 

tailed) 

 

1ομάθημα: 

δεκτικό-

μιμητικό 

εγχείρημα   

 4ο μάθημα: 

δεκτικό-

μιμητικό 

εγχείρημα 

-15,2500   16,23525  8,11762 -41,08391 10,58391 -1,879 3  0,045 

 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου (t(3) = -1,879,  p =0,045<0,05, Διαφορά μέσων 

τιμών =15,25), το επίπεδο σημαντικότητας είναι  μικρότερο του 0,05,  επομένως  υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στον βαθμό ανταπόκρισης των μαθητών με το δεκτικό-

μιμητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος και επειδή 

η μέση τιμή που αντιστοιχεί στο 4ο μάθημα είναι μεγαλύτερη από τη μέση τιμή που 

αντιστοιχεί στο 1ο μάθημα, σημαίνει ότι η επίδοση στο 4ο μάθημα υπερέχει σημαντικά 

από την αντίστοιχη στο 1ο μάθημα. 

 Αμέσως παρακάτω παρατίθεται το διάγραμμα που εμφανίζει την εξέλιξη του 

βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το δεκτικό-μιμητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης 

μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος. 

Γράφημα 4.12. Εξέλιξη του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το δεκτικό-μιμητικό εγχείρημα 

διδακτικής δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος 
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ζ. μεταγνωστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης  

Πίνακας 4.49. Πρωτόκολλο αξιολόγησης του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το 

μεταγνωστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης 

 
Δείκτεςκριτήρια 

 

Μαθήματα (βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών) 

 

Μορφέςεμφάνισης 

προϊόντωνδιδασκαλίας: 
1ο 

 
2ο 3ο 4ο Μ.Ο. 

1. αναγνώριση 91% 99% 96% 97% 95,8% 

2. κατανόηση 57% 75% 73% 65% 67,5% 

3. ανάλυση 82% 96% 89% 100% 91,8% 

4. παραγωγή 69% 68% 60% 89% 71,5% 

Σύνολο: 74,8% 84,5% 79,5% 87,8% 81,7% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οι μαθητές στα μαθήματα με το μεταγνωστικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης παρουσίασαν σταδιακή βελτίωση και ανταποκρίθηκαν σε 

μεγάλο βαθμό (81,7%). Συγκεκριμένα, ανταποκρίθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στις 

ερωτήσεις που επιδίωκαν την αναγνώριση (να διακρίνουν ό,τι έμαθαν μέσα από τα 

γνωστά) και την ανάλυση πληροφοριών (να διακρίνουν μέρη, σχέσεις, οργάνωση), σε 

μεγάλο βαθμό στις ερωτήσεις παραγωγής (να βρουν άλλο τρόπο, να επεκτείνουν) και σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό στις ερωτήσεις κατανόησης (να πουν με δικά τους λόγια, να 

εξηγήσουν, να εξάγουν συμπεράσματα).  

 Στη συνέχεια θα εξετασθεί εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική βελτίωση του 

βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το μεταγνωστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης 

μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος. Ο έλεγχος για το κατά πόσον υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στον βαθμό ανταπόκρισης με το μεταγνωστικό εγχείρημα διδακτικής 

δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος πραγματοποιήθηκε  με τη βοήθεια του t – 

test εξαρτημένων δειγμάτων (paired samples t -  test), από το οποίο παράγονται οι 2 

παρακάτω πίνακες. 
 

Πίνακας 4.50. Μέσες τιμές ποσοστών % του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το 

μεταγνωστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος, αριθμός 

προϊόντων διδασκαλίας, τυπικές αποκλίσεις και τυπικό σφάλμα του μέσου 
 

  

Mean 

 

     N 

Std. 

Deviation 

 

Std. ErrorMean 

 

Βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών στο 1ο 

μάθημα: μεταγνωστικό εγχείρημα 
74,7500 4 14,88568 7,44284 

Βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών στο 4ο 

μάθημα: μεταγνωστικό εγχείρημα 
87,7500 4 15,86138 7,93069 
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Πίνακας 4.51. Διαφορά μέσων τιμών ποσοστών 1ου και 4ου μαθήματος με το μεταγνωστικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης, τυπική απόκλιση, τυπικό σφάλμα του μέσου, 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης, τιμή του στατιστικού t, βαθμοί ελευθερίας df, επίπεδο σημαντικότητας  
 

  

 

 

Mean 

 

   

Std. 

Deviation 

 

 

Std. 

ErrorMean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

   

Lower Upper       

     t  

 

  df 

 Sig. (2- 

tailed) 

 

1ομάθημα: 

μεταγνωστικό 

εγχείρημα   

 4ο μάθημα: 

μεταγνωστικό 

εγχείρημα 

-13,0000   7,02377  3,51188 -24,17638 -1,82362 -3,702 3   ,034 

 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου (t(3) = -3,702,  p =0,034<0,05, Διαφορά μέσων 

τιμών =13), το επίπεδο σημαντικότητας είναι μικρότερο του 0,05, επομένως υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στον βαθμό ανταπόκρισης των μαθητών με το 

μεταγνωστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος και 

επειδή η μέση τιμή που αντιστοιχεί στο 4ο μάθημα είναι μεγαλύτερη από τη μέση τιμή που 

αντιστοιχεί στο 1ο μάθημα, σημαίνει ότι η επίδοση στο 4ο μάθημα υπερέχει σημαντικά 

από την αντίστοιχη στο 1ο μάθημα. 

 Αμέσως παρακάτω παρατίθεται το διάγραμμα που εμφανίζει την εξέλιξη του 

βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το μεταγνωστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης 

μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος. 

Γράφημα 4.13. Εξέλιξη του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το μεταγνωστικό εγχείρημα  

διδακτικής δράσης μεταξύ του 1ου και του 4ου μαθήματος 
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Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας με τους μέσους όρους επίδοσης των μαθητών για όλα 

τα εγχειρήματα διδακτικής δράσης και η εξέταση ύπαρξης ή μη στατιστικά σημαντικών 

διαφορών στον βαθμό ανταπόκρισης των μαθητών μεταξύ των εγχειρημάτων διδακτικής 

δράσης. 
 

Πίνακας 4.52. Μέσος όρος της επίδοσης των μαθητών με τα εφτά εγχειρήματα διδακτικής 

δράσης 
 

Δείκτες-

κριτήρια 

Εγχειρήματα διδακτικής δράσης 

(βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών) 
  

Μορφές 

εμφάνισης 
προϊόντων 

διδασκαλίας: 

   

 

αλγοριθμικ

ό 

 

 

ερευνητικ

ό 

 

μεταδοτικ

ό  

  

επεξεργαστικ

ό  

 

μετασχηματικ

ό 

δεκτικό

-

μιμητικ

ό 

 

μεταγνωστικ

ό 

1.αναγνώρισ

η 
78,5% 85,5%   86% 92,8% 95,8% 92,3

% 

95,8% 

2. 

κατανόηση 
38,8%   52% 52,5% 66,5% 68,3% 75% 67,5% 

3. ανάλυση 67,5% 70,3% 76,3%   72% 80,3% 62% 91,8% 

4. παραγωγή 28,3% 59,5% 51,5% 46,5% 71,5% 63,5

% 

71,5% 

Σύνολο:               53,3% 66,8% 66,6% 69,5% 78,7% 73,2

% 

81,7% 

 

 
 

Θα εξετασθεί εάν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 7 εγχειρημάτων 

διδακτικής δράσης με τη χρήση του μοντέλου GLM (General Linear Model) Repeated 

Measures (Γενικευμένο Γραμμικό μοντέλο με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις). 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των 7 εγχειρημάτων διδακτικής δράσης στον βαθμό ανταπόκρισης των 

μαθητών (F(6, 18) = 5,828, p =0,002<0,05). 

Πιο συγκεκριμένα:  

 Ο βαθμός ανταπόκρισης με το μεταγνωστικό εγχείρημα και ο βαθμός 

ανταπόκρισης με το μετασχηματικό εγχείρημα δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ 

τους, αλλά υπερέχουν σημαντικά των βαθμών ανταπόκρισης με τα υπόλοιπα 

εγχειρήματα. 

 Οι βαθμοί  ανταπόκρισης στα εγχειρήματα:  ερευνητικό, μεταδοτικό, 

επεξεργαστικό και δεκτικό - μιμητικό δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, αλλά 

υπερέχουν σημαντικά του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών με το αλγοριθμικό 

εγχείρημα. 
 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις που 

αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα 7 εγχειρήματα διδακτικής δράσης. 
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Πίνακας 4.53. Μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα εφτά (7) 

εγχειρήματα διδακτικής δράσης 
 

 Mean       Std. Deviation 

Βαθμός ανταπόκρισης στο αλγοριθμικό εγχείρημα 53,3% 23,60740 

Βαθμός ανταπόκρισης στο ερευνητικό εγχείρημα 66,8% 14,54037 

Βαθμός ανταπόκρισης στο μεταδοτικό εγχείρημα 66,6% 17,29419 

Βαθμός ανταπόκρισης στο επεξεργαστικό εγχείρημα 69,5% 19,03619 

Βαθμός ανταπόκρισης στο μετασχηματικό εγχείρημα 78,7% 12,31080 

Βαθμός ανταπόκρισης στο δεκτικό - μιμητικό εγχείρημα 73,2% 13,99500 

Βαθμός ανταπόκρισης στο μεταγνωστικό εγχείρημα 81,7 % 14,21842 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Αμέσως παρακάτω παρατίθεται το διάγραμμα που εμφανίζει τις μέσες τιμές του βαθμού 

ανταπόκρισης των μαθητών που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα εφτά (7) εγχειρήματα 

διδακτικής δράσης. 
  

Γράφημα 4.14. Μέσες τιμές του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών στα εφτά (7) εγχειρήματα 

διδακτικής δράσης 
 
 

 
 

III. Ικανοποίηση αναγκών των μαθητών  
 

Εξετάστηκε η επίδραση των εγχειρημάτων διδακτικής δράσης στην κατεύθυνση ελέγχου 

ποιότητας της ικανοποίησης των αναγκών των μαθητών να μαθαίνουν «πιο καλά», με τη 



379 
 

χρήση ερωτηματολογίου δηλώσεων σε κλίμακα: καθόλου (20%), λίγο (40%), αρκετά 

(60%), πολύ (80%), πάρα πολύ (100%).  

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι μέσοι όροι όλων των εγχειρημάτων και ακολουθεί 

η εξέταση ύπαρξης ή μη στατιστικά σημαντικών διαφορών στις τιμές ικανοποίησης των 

αναγκών των μαθητών μεταξύ των εγχειρημάτων διδακτικής δράσης. 
 

 

Πίνακας 4.54. Μέσες τιμές του βαθμού ικανοποίησης των αναγκών των μαθητών να «μαθαίνουν 

πιο καλά» με τα εγχειρήματα διδακτικής δράσης 
 

 Μαθήματα (βαθμός ικανοποίησης των μαθητών) 
 

Εγχειρήματα  

διδακτικής δράσης: 

 

1ο 

 

2ο 3ο 4ο Μ.Ο. 

α. αλγοριθμικό 68% 66,3% 67,9% 65% 66,8% 

β. ερευνητικό 69,4% 72,4% 66,2% 67,8% 69% 

γ. μεταδοτικό 59,9% 72,8% 65,7% 65,6% 66% 

δ. επεξεργαστικό  66,3% 69% 65,7% 72,6% 68,4% 

ε. μετασχηματικό     67,2% 68,2% 70,3% 67% 68,2% 

στ. δεκτικό-μιμητικό 65,7% 68% 61,8% 71,1% 66,8% 

ζ. μεταγνωστικό 69,9% 71,1% 59,9% 78,3% 69,8% 

 
 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οι μαθητές δηλώνουν ότι όλα τα εγχειρήματα 

διδακτικής δράσης τους βοήθησαν αρκετά να μάθουν «πιο καλά», με τους γενικούς 

μέσους όρους ικανοποίησης να κυμαίνονται από 66% έως 69,8%.  

 Στη συνέχεια θα εξετασθεί εάν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στον 

βαθμό ικανοποίησης των αναγκών των μαθητών μεταξύ των εφτά (7) εγχειρημάτων 

διδακτικής δράσης με τη χρήση του μοντέλου GLM (General Linear Model) Repeated 

Measures (Γενικευμένο Γραμμικό μοντέλο με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις). 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στον βαθμό ικανοποίησης των αναγκών των μαθητών να «μαθαίνουν πιο καλά» 

μεταξύ των εφτά (7) εγχειρημάτων διδακτικής δράσης (F(6, 18) = 1,023, p =0,129>0,05). 

 Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις του 

βαθμού ικανοποίησης των αναγκών των μαθητών που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα 7 

εγχειρήματα διδακτικής δράσης. 

 

Πίνακας 4.55. Μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις του βαθμού ικανοποίησης των αναγκών των 

μαθητών να «μαθαίνουν πιο καλά» που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα 7 εγχειρήματα διδακτικής 

δράσης. 
 

 Mean        Std. Deviation 

Βαθμός ικανοποίησης στο αλγοριθμικό εγχείρημα 66,8% 13,6 

Βαθμός ικανοποίησης στο ερευνητικό εγχείρημα 69% 15,7 
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Βαθμός ικανοποίησης στο μεταδοτικό εγχείρημα 66% 18,2 

Βαθμός ικανοποίησης στο επεξεργαστικό εγχείρημα 68,4% 21,3 

Βαθμός ικανοποίησης στο μετασχηματικό εγχείρημα 68,2% 17,1 

Βαθμός ικανοποίησης στο δεκτικό - μιμητικό εγχείρημα 66,8% 16,9 

Βαθμός ικανοποίησης στο μεταγνωστικό εγχείρημα 69,8 % 22,8 

 

Αμέσως παρακάτω παρατίθεται το διάγραμμα που απεικονίζει τον βαθμό ικανοποίησης 

των αναγκών των μαθητών «να μαθαίνουν πιο καλά» για κάθε ένα από τα εφτά (7) 

εγχειρήματα διδακτικής δράσης. 

 
Γράφημα 4.15. Μέσες τιμές του  βαθμού ικανοποίησης των αναγκών των μαθητών να «μαθαίνουν 

πιο καλά» σε κάθε ένα από τα εφτά (7) εγχειρήματα διδακτικής δράσης 
 

4.2.3. Μετά τον διδακτικό πειραματισμό: Μέτρηση της επίδοσης των 

μαθητών στις ομάδες, πειραματική και ελέγχου – Έλεγχος διαφορών 

μεταξύ του προτέστ και του μετατέστ 
 
 

Μετά τη διδακτική παρέμβαση στην Πειραματική ομάδα, χορηγήθηκε τεστ-κριτηρίων 

ίδιας κοπής και δομής με το προτέστ στους μαθητές των τμημάτων της Πειραματικής 

ομάδας και της ομάδας Ελέγχου, ως μετατέστ, με στόχο να διερευνηθεί πώς 

διαφοροποιείται το επίπεδο επίδοσης των μαθητών ως προς την αναγνωστική κατανόηση 
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στην Πειραματική ομάδα και την ομάδα Ελέγχου μετά τη διδακτική παρέμβαση με την 

εφαρμογή των εφτά εγχειρημάτων διδακτικής δράσης στην Πειραματική ομάδα. Για τον 

έλεγχο των διαφορών μεταξύ των ομάδων Ελέγχου και Πειραματικής διατυπώθηκαν οι 

εξής υποθέσεις μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις:  

Μηδενική υπόθεση (Η01): Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την 

επίδοση των μαθητών της Πειραματικής Ομάδας και της Ομάδας Ελέγχου στην 

αναγνωστική κατανόηση πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. 

Εναλλακτική υπόθεση (Ηα1): Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την 

επίδοση των μαθητών της Πειραματικής Ομάδας και της Ομάδας Ελέγχου στην 

αναγνωστική κατανόηση πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. 

Μηδενική υπόθεση (Η02): Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

Ομάδων Ελέγχου και Πειραματικής ως προς την επίδοση των μαθητών στην 

αναγνωστική κατανόηση μετά την εφαρμογή των σεναρίων διδασκαλίας των εφτά 

εγχειρημάτων διδακτικής δράσης στην Πειραματική Ομάδα. 

Εναλλακτική υπόθεση (Ηα2): Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

Ομάδων Ελέγχου και Πειραματικής ως προς την επίδοση των μαθητών στην 

αναγνωστική κατανόηση μετά την εφαρμογή των σεναρίων διδασκαλίας των εφτά 

εγχειρημάτων διδακτικής δράσης στην Πειραματική Ομάδα. 

Για τον έλεγχο της πρώτης υπόθεσης θα πραγματοποιηθεί σύγκριση της επίδοσης των 

μαθητών της πειραματικής ομάδας και στη συνέχεια της ομάδας ελέγχου στην κατανόηση 

κειμένου πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση, προκειμένου να εξετασθεί εάν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση των μαθητών, τόσο της πειραματικής όσο 

και της ομάδας ελέγχου, στην κατανόηση κειμένου πριν και μετά τη διδακτική 

παρέμβαση. 

 Ο έλεγχος για το κατά πόσον υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

πραγματοποιήθηκε  με τη βοήθεια του t – test εξαρτημένων δειγμάτων (paired samples t -  

test), από το οποίο παράγονται οι 2 παρακάτω πίνακες. 
 

Πίνακας 4.56. Αριθμός ατόμων (N), μέσες τιμές (M) και τυπικές αποκλίσεις (SD) της Πειραματικής 

Ομάδας ως προς την Κατανόηση κείμενου πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση 

 
 

Mean    N      Std. Deviation     Std. ErrorMean 

 

Βαθμός ανταπόκρισης στην 

κατανόηση κειμένου πριν τη 

διδακτική παρέμβαση 

5,1073 21             1,78715                ,38999 

Βαθμός ανταπόκρισης στην 

κατανόηση κειμένου μετά τη 

διδακτική παρέμβαση 

7,7195 21             1,24420                ,27151 
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Πίνακας 4.57. Τιμές του στατιστικού t, βαθμοί ελευθερίας, επίπεδο σημαντικότητας, διαφορά των 

μέσων τιμών της Πειραματικής ομάδας ως προς την κατανόηση κείμενου, τυπική απόκλιση, επίπεδο 

σημαντικότητας και 95% διάστημα εμπιστοσύνης πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση 
 

 

 
 

 

 

 

t 

 

 

 

 

df 

 

 

 

Sig. (2-

tailed) 

 

 

 

Mean 

 

 

Std. 

Deviation 

 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 

Βαθμός 

ανταπόκρισης 

πριν-μετά 

-2,61224 1,99604 ,43557 -3,52082 -1,70365 -5,997 20     ,000 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου (t(20) = -5,997p =0,000<0,05, Διαφορά μέσων 

τιμών =2,61), το επίπεδο σημαντικότητας είναι μικρότερο του 0,05, επομένως ισχύει η 

εναλλακτική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

στην επίδοση των μαθητών της πειραματικής ομάδας στην κατανόηση κειμένου πριν και 

μετά τη διδακτική παρέμβαση. Επειδή η μέση τιμή που αντιστοιχεί μετά τη διδακτική 

παρέμβαση είναι μεγαλύτερη από τη μέση τιμή που αντιστοιχεί πριν τη διδακτική 

παρέμβαση, σημαίνει ότι η επίδοση των μαθητών της πειραματικής ομάδας μετά τη 

διδακτική παρέμβαση υπερέχει σημαντικά από την αντίστοιχη πριν τη διδακτική 

παρέμβαση. 

 Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί σύγκριση των μαθητών της ομάδας ελέγχου 

στην κατανόηση κειμένου πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Θα εξετασθεί εάν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση των μαθητών της ομάδας ελέγχου 

στην κατανόηση κειμένου πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. 

 Ο έλεγχος για το κατά πόσον υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

πραγματοποιήθηκε  με τη βοήθεια του t – test εξαρτημένων δειγμάτων (paired samples t -  

test), από το οποίο παράγονται οι 2 παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας 4.58. Αριθμός ατόμων, μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις τιμές της Ομάδας Ελέγχου ως 

προς την κατανόηση κείμενου πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση 

 
 

Mean    N      Std. Deviation     Std. ErrorMean 

 

Βαθμός ανταπόκρισης στην 

κατανόηση κειμένου πριν τη 

διδακτική παρέμβαση 

5,3623 22           1,36934              ,30619 

Βαθμός ανταπόκρισης στην 

κατανόηση κειμένου μετά τη 

διδακτική παρέμβαση 

5,8000 20           1,10522              ,24713 
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Πίνακας 4.59. Τιμές του στατιστικού t, βαθμοί ελευθερίας, επίπεδο σημαντικότητας, διαφορά των 

μέσων τιμών της Ομάδας Ελέγχου ως προς την κατανόηση κείμενου,τυπική απόκλιση, επίπεδο 

σημαντικότητας και 95% διάστημα εμπιστοσύνηςπριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση 

 

   

 

 

 

t 

 

 

 

 

df 

 

 

 

Sig. (2-

tailed) 

 

 

 

Mean 

 

 

Std. 

Deviation 

 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 

Βαθμός 

ανταπόκρισης 

πριν-μετά 

-,43770 1,98910 ,44478 -1,36863 ,49323 -,984 19      ,337 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου (t(19) = -0,984p =0,337>0,05, Διαφορά μέσων 

τιμών =0,43), το επίπεδο σημαντικότητας είναι  μεγαλύτερο του 0,05, επομένως ισχύει η 

μηδενική υπόθεση, σύμφωνα με την όποια δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

στην επίδοση των μαθητών της ομάδας ελέγχου στην κατανόηση κειμένου πριν και μετά 

τη διδακτική παρέμβαση.  Υπενθυμίζουμε ότι με βάση την επίδοση, οι μαθητές 

ταξινομήθηκαν συμβατικά σε τρεις κατηγορίες. Η τιμή «χαμηλή επίδοση» περιλαμβάνει 

το εύρος τιμών 0-40, η τιμή «μέτρια επίδοση» το εύρος 41-70 και η τιμή «υψηλή επίδοση» 

το εύρος 71-100. Από τους γενικούς μέσους όρους επίδοσης των δύο ομάδων 

διαπιστώνουμε ότι η Πειραματική ομάδα εμφανίζει υψηλή επίδοση (Μ.Ο. 7,7195), ενώ 

η ομάδα Ελέγχου εμφανίζει μέτρια επίδοση (Μ.Ο. 5,8). Στη συνέχεια παρατίθενται τα 

διαγράμματα που εμφανίζουν τα ποσοστά επίδοσης της πειραματικής ομάδας και στη 

συνέχεια της ομάδας ελέγχου, ανά ενότητα γνώσης της αναγνωστικής κατανόησης πριν 

και μετά τη διδακτική παρέμβαση. 

Γράφημα 4.16. Mέσοι όροι επίδοσης των μαθητών της πειραματικής ομάδας ανά ενότητα γνώσης 

της αναγνωστικής κατανόησης πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση  
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Από τη μελέτη του παραπάνω διαγράμματος, διαπιστώνουμε ότι η Πειραματική ομάδα, με 

εξαίρεση την εύρεση πληροφοριών και την εξήγηση ενεργειών, όπου εμφάνιζε υψηλή 

επίδοση και πριν τη διδακτική παρέμβαση, παρουσίασε βελτίωση σε όλες τις ενότητες 

γνώσης της αναγνωστικής κατανόησης. Συγκεκριμένα, εμφανίζει υψηλή επίδοση μετά τη 

διδακτική παρέμβαση σε ενότητες γνώσης που εμφάνιζε μέτρια επίδοση πριν τη διδακτική 

παρέμβαση, όπως η εύρεση του νοήματος λέξεων, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η 

κατασκευή γνωστικού χάρτη, αλλά και σε ενότητες γνώσης που εμφάνιζε χαμηλή επίδοση 

πριν τη διδακτική παρέμβαση, όπως η διάκριση θεματικών προτάσεων και η εύρεση 

κεντρικής ιδέας. Τέλος, εμφανίζει μέτρια επίδοση μετά τη διδακτική παρέμβαση σε 

ενότητες γνώσης που εμφάνιζε χαμηλή επίδοση πριν, όπως ο εντοπισμός των 

χαρακτηριστικών της δομής, αλλά και του τύπου του κειμένου και η σύνταξη περίληψης. 

Ακολουθεί το διάγραμμα με τα ποσοστά επίδοσης της ομάδας Ελέγχου.  

Γράφημα 4.17. Mέσοι όροι επίδοσης των μαθητών της ομάδας ελέγχου ανά ενότητα γνώσης της 

αναγνωστικής κατανόησης πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση 

 

Από τη μελέτη του παραπάνω διαγράμματος, διαπιστώνουμε ότι η ομάδα Ελέγχου, με 

εξαίρεση την εύρεση του νοήματος λέξεων, την εξήγηση ενεργειών και τον εντοπισμό των 

χαρακτηριστικών τύπου κειμένου, όπου εμφανίζει βελτίωση, από μέτρια σε υψηλή 

επίδοση για τις δύο πρώτες ενότητες γνώσης και από χαμηλή σε μέτρια για την τρίτη, 

παρουσίασε σταθερή επίδοση σε όλες τις άλλες ενότητες γνώσης της αναγνωστικής 

κατανόησης. Συγκεκριμένα, τόσο πριν όσο και μετά τη διδακτική παρέμβαση, εμφανίζει 

υψηλή επίδοση στην εύρεση πληροφοριών και την εξαγωγή συμπερασμάτων, μέτρια 

επίδοση στην κατασκευή γνωστικού χάρτη και την εύρεση κεντρικής ιδέας και χαμηλή 

επίδοση στον εντοπισμός των χαρακτηριστικών της δομής του κειμένου, τη διάκριση 

θεματικών προτάσεων και τη σύνταξη περίληψης. 
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 Ο έλεγχος της δεύτερης υπόθεσης πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του t – test 

ανεξαρτήτων δειγμάτων (independent samples t -  test). Η διαδικασία του t – test 

ανεξαρτήτων δειγμάτων παράγει δύο πίνακες, όπου ο πρώτος περιέχει τα βασικά 

περιγραφικά στοιχεία (αριθμός ατόμων, μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις) και  ο 

δεύτερος τα βασικά επαγωγικά στοιχεία (τιμές του στατιστικού t, βαθμούς ελευθερίας, 

επίπεδο σημαντικότητας p, κλπ.) βάσει των οποίων ελέγχεται η ισχύς των Υποθέσεων. 
 

Πίνακας 4.60. Αριθμός ατόμων, μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις της Πειραματικής Ομάδας και 

της Ομάδας Ελέγχου ως προς την Κατανόηση κείμενου πριν τη διδακτική παρέμβαση 

 

 
Ομάδα N Mean Std. Deviation Std. 

ErrorMean 

Βαθμός ανταπόκρισης στην 

κατανόηση κειμένου μετά τη 

διδακτική παρέμβαση 

Πειραματική      21 7,7195           1,24420        ,27151 

Ελέγχου     20 5,8000            1,10522        ,24713 

 

Πίνακας 4.61. Τιμές του στατιστικού t, βαθμοί ελευθερίας, επίπεδο σημαντικότητας, διαφορά των 

μέσων τιμών των 2 Ομάδων (Πειραματικής και Ελέγχου) ως προς την Κατανόηση κείμενου και 

επίπεδο σημαντικότητας και 95% διάστημα εμπιστοσύνης 

 

 t-test for Equality of Means 

 

 

 

t 

 

 

 

df 

 

 

Sig. (2-

tailed) 

 

 

Mean 

Difference 

 

 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Βαθμός ανταπόκρισης 

στην κατανόηση 

κειμένου μετά τη 

διδακτική παρέμβαση 

 5,213 39    ,000 1,91952      ,36822 1,17472 2,66433 

 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου (t(39) = 5,213,p =0,000<0,05, Διαφορά μέσων 

τιμών =1,9), το επίπεδο σημαντικότητας είναι μικρότερο του 0,05, επομένως ισχύει η 

εναλλακτική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των Ομάδων Ελέγχου και Πειραματικής ως προς την επίδοση των μαθητών στην 

αναγνωστική κατανόηση μετά από την εφαρμογή των σεναρίων διδασκαλίας των εφτά 

εγχειρημάτων διδακτικής δράσης στην Πειραματική Ομάδα. Επειδή η μέση τιμή που 

αντιστοιχεί στην Πειραματική Ομάδα είναι μεγαλύτερη από τη μέση τιμή που αντιστοιχεί 

στην Ομάδα Ελέγχου συνεπάγεται ότι η Πειραματική Ομάδα υπερέχει σημαντικά της 

Ομάδας Ελέγχου. 

 Το μέγεθος της επίδρασης (effect size) όπως ανιχνεύεται από τον δείκτη Cohen’s d 

είναι 1,65>0,8, επομένως συνεπάγεται μεγάλο μέγεθος επίδρασης. 
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 Στο παρακάτω διάγραμμα, όπου απεικονίζονται οι διαφορές στην επίδοση ως προς 

την κατανόηση κείμενου πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση στην Πειραματική Ομάδα 

και την Ομάδα Έλεγχου, φαίνεται  ότι αρχικά (πριν τη διδακτική παρέμβαση) οι μέσοι 

όροι των 2 ομάδων ήταν αρκετά πλησίον, αλλά μετά τη διδακτική παρέμβαση η 

Πειραματική Ομάδα σημείωσε μεγάλη και σημαντική βελτίωση, ενώ η βελτίωση της 

Ομάδας Έλεγχου ήταν πολύ μικρότερη και μη σημαντική. 

    
Γράφημα 4.18. Διαφορές στην επίδοση ως προς την κατανόηση κείμενου πριν και μετά τη 

διδακτική παρέμβαση στην Πειραματική Ομάδα και την Ομάδα Έλεγχου 
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Κεφάλαιο 5ο ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

Στο παρόν κεφάλαιο η συζήτηση των αποτελεσμάτων και της σημασίας τους και η 

διατύπωση συμπερασμάτων, καθώς και η σύσταση προτάσεων για πιθανές εφαρμογές των 

αποτελεσμάτων αλλά και για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. Ο τρόπος συζήτησης 

καλείται να δώσει απάντηση στο «γιατί» των αποτελεσμάτων και να ελέγξει αν απαντούν 

στα ερευνητικά ερωτήματα και αν επιβεβαιώνουν τις βασικές υποθέσεις της έρευνας. Η 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων γίνεται με βάση τη θεωρία και προηγούμενες έρευνες, για 

επιπλέον επικύρωση, ενώ τα συμπεράσματα περιγράφουν την παρούσα κατάσταση, όπως 

στοιχειοθετείται από τα αποτελέσματα. Οι προτάσεις για πιθανές εφαρμογές των 

αποτελεσμάτων αφορούν όλους όσοι εμπλέκονται στη διαμόρφωση του διδακτικού έργου, 

ενώ η σύσταση προτάσεων για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος υπογραμμίζει νέα 

ερωτήματα που αναδύθηκαν και ζητούν περαιτέρω έρευνα.  

 

5.1. Συζήτηση αποτελεσμάτων  

Για τη διευκόλυνση και την καλύτερη οργάνωση της συζήτησης θα αξιοποιήσουμε τη 

σειρά των ερευνητικών ερωτημάτων που επιχειρήσαμε να απαντήσουμε.  
 

 

5.1.1. Ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας σύμφωνα με τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 
 

Στην ενότητα αυτή θα επιδιώξουμε, αρχικά, να ανιχνεύσουμε την όποια απόσταση 

ανάμεσα στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς το «δέον» (πόσο συχνά θα έπρεπε να 

συμβαίνει) με τις αντιλήψεις τους ως προς το «είναι» (πόσο συχνά συμβαίνει) και στη 

συνέχεια θα περάσουμε στην παρουσίαση της διδακτικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών, 

όπως διαμορφώνεται μέσα από τη μελέτη και ανάλυση των πρακτικών διδασκαλίας που 

αναδείχθηκαν ως βέλτιστες, σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους. 
 

5.1.1.1. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για το διδακτικό έργο ως προς το 

«είναι» και το «δέον» - Μια συγκριτική ματιά  
 

 Προκειμένου να γίνει κατανοητό το διδακτικό έργο και να αναζητηθούν τρόποι βελτίωσης 

της ποιότητάς του, είναι σημαντικό να διερευνηθεί και να ληφθεί υπόψιν ο τρόπος με τον 

οποίο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τη διδασκαλία τους, αφού τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται μια μετατόπιση από την άποψη ότι το διδακτικό έργο είναι η 

εφαρμογή γενικών αρχών και θεωριών στην άποψη ότι αποτελεί μια διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, κατά την οποία ο εκπαιδευτικός κατασκευάζει την προσωπική λειτουργική 

του θεωρία (Burns, 1992· Fang, 1996· Basturkmen, Loewen & Ellis, 2004).  
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 Η προσωπική διδακτική θεωρία των εκπαιδευτικών ορίζεται ως ένα άρρητο, 

θεωρητικό σύστημα ιδεών, αντιλήψεων, παραδοχών, στάσεων, προσωπικών και 

επαγγελματικών γνώσεων, που αφορούν ό,τι σχετίζεται με το διδακτικό έργο και το οποίο 

τις περισσότερες φορές βρίσκεται σε λανθάνουσα μορφή, διότι διαμορφώθηκε χωρίς 

συνειδητή προσπάθεια συστηματοποίησης μέσα από την προσωπική εμπειρία που 

απέκτησαν οι εκπαιδευτικοί ως μαθητές και εκπαιδευόμενοι, αλλά και από τη διδακτική 

τους εμπειρία (Kagan, 1992· Richardson, 1996· Feryok, 2004· Murphy, κ.ά., 2004· 

Ματσαγγούρας, 2005· Τurner, κ.ά., 2009· Μariaye, 2012). Πρόκειται, δηλαδή, για 

εσωτερικά γνωστικά σχήματα, τα οποία εμπλέκονται δυναμικά και λειτουργούν ως 

κινητήριος μοχλός που ωθεί τη διδακτική διαδικασία προς τις παραδοχές της μιας ή της 

άλλης διδακτικής κατεύθυνσης και επηρεάζουν τον τρόπο που ο εκπαιδευτικός 

προσλαμβάνει την επιστημονική γνώση και τον παιδαγωγικό του ρόλο και ως εκ τούτου 

επηρεάζουν και τον τρόπο ερμηνείας του διδακτικού περιβάλλοντος, τον σχηματισμό και 

την αλλαγή της διδακτικής πράξης και κατευθύνουν τη διδακτική συμπεριφορά. Με βάση, 

λοιπόν, την προσωπική θεωρία και όχι τις κυρίαρχες επιστημονικές κατευθύνσεις, οι 

εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τις διδακτικές καταστάσεις και αναπτύσσουν ερμηνείες, 

αιτιολογίες, προβλέψεις και αξιολογήσεις γι’ αυτές και λαμβάνουν αποφάσεις για το 

γίγνεσθαι της διδασκαλίας, κατευθύνοντας και την επιλογή ή την απόρριψη 

συγκεκριμένων διδακτικών πρακτικών και τύπων σκαλωσιάς ( Fox, 1983· Pape, 1992· 

Ross, Cornett & McCutcheon, 1992· Βούλγαρης, 2003· Ματσαγγούρας, 2005· Μansour, 

2009· Khander, 2012). 

 Ως εκ τούτου, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον 

για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με το διδακτικό έργο και τη διδακτική 

τους πρακτική (Kagan, 1990· Johnson, 1992· Pajares, 1992· Fang, 1996· Richardson, 

1996· Tsai, 2002· Basturkmen, κ.ά., 2004· Zheng, 2013· Στύλος, 2014· Σερίφη, 

Τριανταφυλλοπούλου & Σφυρόερα, 2016), η διερεύνηση των οποίων αποκαλύπτει τη 

διδακτική τους ταυτότητα (Karavas-Doukas, 1996· Kaya & Dikilitaş, 2019).  

 Ένας διαχωρισμός των αντιλήψεων, τον οποίο υιοθετούμε και στην παρούσα 

έρευνα, είναι εκείνος που ξεχωρίζει τις αντιλήψεις σε δύο θεωρίες· σε εκείνη που 

ερμηνεύει αυτό που τα άτομα πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν (ενστερνισμένη θεωρία – 

espoused theory) από εκείνη που πραγματικά καθορίζει τις δράσεις τους (θεωρία σε χρήση 

- theory of action) (Ellis, 2012). Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει στην ουσία τη διαφορά 

ανάμεσα σε αυτό που τα άτομα «λένε» και υιοθετούν ως προτιμητέα εκδήλωση 

συμπεριφοράς («δέον») και σε αυτό που «πράττουν» στην πραγματικότητα («είναι»). Οι 
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αντιλήψεις αυτές μπορούν να παρουσιάζουν συμβατότητα ή όχι, γεγονός που καθιστά 

αναγκαία την επίγνωση πιθανής απόκλισής τους.  

 Έτσι, επιδιώξαμε να ανιχνεύσουμε την όποια απόσταση ανάμεσα στο «δέον» (πόσο 

συχνά θα έπρεπε να συμβαίνει) και το «είναι» (πόσο συχνά συμβαίνει), η οποία 

ουσιαστικά καταγράφει και την αποδοχή των συμμετεχόντων για την επικρατούσα 

κατάσταση (Λαμπρέλλη, 2017), ενώ ταυτόχρονα θα μπορούσε να αποτελεί και δείκτη της 

ικανοποίησης και της αυτο-αποτελεσματικότητας που νιώθει ο εκπαιδευτικός με τη 

διδασκαλία του (Alger, 2009). 

 Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας παρατηρείται μια 

αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτό που θεωρητικά πιστεύουν και αυτό που λένε ότι 

εφαρμόζουν στην πράξη. Ενώ, δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν θεωρητικά («δέον») τη 

συνεισφορά και των τεσσάρων διδακτικών μοντέλων, αναδεικνύοντας ως σημαντική τη 

χρήση όλων των πρακτικών διδασκαλίας που εκπηγάζουν από αυτά, φαίνεται ότι στην 

πράξη εκτιμούν περισσότερο το διδακτικό μοντέλο του συμπεριφορισμού, εφαρμόζοντας 

συχνά 19 από τις 20 πρακτικές διδασκαλίας του μοντέλου, αλλά και του εξωγενούς 

κονστρουκτιβισμού, εφαρμόζοντας 22 από τις 28 πρακτικές διδασκαλίας του μοντέλου. 

Αντιθέτως, φαίνεται να εκτιμούν μερικώς τα άλλα δύο διδακτικά μοντέλα, εφαρμόζοντας 

συχνά, επιλεκτικά κάποιες μόνο από τις διδακτικές πρακτικές που αυτά εισάγουν. 

Ανάμεσα στα δύο μοντέλα, πιο υψηλά στην εκτίμησή τους στη διδακτική πράξη βρίσκεται 

το διδακτικό μοντέλο του ενδογενούς κονστρουκτιβισμού, εφαρμόζοντας συχνά 11 από τις 

18 πρακτικές διδασκαλίας και χαμηλότερα το διδακτικό μοντέλο του διαλεκτικού 

κονστρουκτιβισμού, εφαρμόζοντας ακόμα πιο επιλεκτικά, μόλις 9 από τις 24, πρακτικές 

διδασκαλίας που εισάγει.  

 Επίσης, παρατηρείται ότι ο βαθμός συχνότητας που εκτιμούν ότι πρέπει να 

εφαρμόζεται κάθε πρακτική είναι υψηλότερος σε όλες τις περιπτώσεις του «δέοντος» 

συγκριτικά με το «είναι». Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν ότι, κατά την άποψη των 

εκπαιδευτικών, αναφορικά με το διδακτικό έργο, η πραγματικότητα απέχει από αυτό που 

πιστεύουν ότι θα έπρεπε να συμβαίνει. Το ερευνητικό αυτό εύρημα υποστηρίζεται και από 

άλλες έρευνες, οι οποίες εντοπίζουν αποκλίσεις ανάμεσα στις θεωρητικές αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών και τις διδακτικές πρακτικές τους (Duffy & Ball, 1986· Κaravas-Doukas, 

1996· Choi, 2000· King, Shumow &Lietz, 2001· Feryok, 2004· Lim & Chai, 2008· Alger, 

2009· Βasturkmen, 2012· Khander, 2012∙ Devine, Fahie & McGillicuddy, 2013· Στύλος, 

2014· OECD, 2015· Σερίφη, Τριανταφυλλοπούλου & Σφυρόερα, 2016). 

 Όμως, μια ακόμα αξιόλογη διαπίστωση είναι ότι, μεταξύ αυτού που λένε ότι 

κάνουν στην τάξη («είναι») και αυτού που θεωρούν οτι θα έπρεπε να κάνουν («δέον»), δεν 
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υπάρχουν μεγάλες διαφορές όσον αφορά τις προτεραιότητές τους. Δηλαδή, για τους 

περισσότερους παράγοντες που συγκροτούν το διδακτικό έργο, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται 

να εκτιμούν υψηλότερα τις ίδιες πρακτικές διδασκαλίας. Φαίνεται, δηλαδή, ότι οι 

θεωρητικές τους αντιλήψεις έχουν ως ένα βαθμό μεγάλη επίδραση στη διδακτική τους 

πρακτική, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από άλλους ερευνητές (Richardson, κ.ά., 1991∙ 

Johnson, 1992· Pajares, 1992· Stipek & Byler, 1997· Kember & Kwan, 2000· Ravitz, κ.ά., 

2000· Stipek, κ.ά., 2001∙ Βasturkmen, κ.ά., 2004· Feryok, 2004· Βasturkmen, 2012· Chen, 

Brown, Hattie & Millward, 2012· Barrot, 2016∙ Tavakoli & Baniasad –Azad, 2017).   

 Συνεπακόλουθα, γεννάται και το ερώτημα σχετικά με το γιατί κάποιες από τις 

πρακτικές διδασκαλίας που θεωρητικά εκτιμώνται ως σημαντικές από τους 

εκπαιδευτικούς, δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Η παρούσα έρευνα δεν εστίασε στους 

λόγους πιθανής απόκλισης ανάμεσα στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς το «δέον» 

και το «είναι». Όμως, παρακάτω ακολουθεί μια προσπάθεια ερμηνείας. 

 Μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ θεωρητικών αντιλήψεων και διδακτικής πράξης 

φαίνεται ότι μπορεί να εμφανιστεί, όταν ο εκπαιδευτικός έχει ξεκάθαρη θεωρητική 

προσέγγιση για τις πρακτικές που επιλέγει (Johnson, 1992). Ίσως αυτό να μπορούσε να 

δώσει απάντηση και στο γιατί οι πρακτικές, όπως εκφράζονται μέσα από την κλίμακα του 

«είναι», των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών της παρούσας έρευνας, είναι ασυνεπείς προς 

τις θεωρητικές αντιλήψεις τους («δέον»), καθώς δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη για τη 

θεωρητική προσέγγιση που ασπάζονται. Η ποικιλία των θεωρητικών αντιλήψεων μπορεί 

να παρεμποδίσει τις διδακτικές διαδικασίες που δικαιολογούν ένα συγκεκριμένο τρόπο 

σκέψης (Ҫobanoğlou, 2015), αποδεικνύοντας ότι η σχέση μεταξύ θεωρίας και πράξης είναι 

πολύπλοκη. 

 Επιπλέον, οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς το «δέον» μπορούν να 

θεωρηθούν ευρύτερες και αποσυνδεδεμένες από το διδακτικό πλαίσιο, σε αντίθεση με τις 

αντιλήψεις τους ως προς το «είναι», οι οποίες είναι πιο εξειδικευμένες και εξαρτώμενες 

από το πλαίσιο. Συγκεκριμένα, η διεθνής βιβλιογραφία (Pajares, 1992· Richardson,1996· 

Fang, 1996· Feryok, 2004· Βasturkmen, 2012) συνοψίζει ένα πλήθος παραγόντων, τόσο 

εσωτερικών όσο και εξωτερικών, που συντελούν στην ασυμβατότητα μεταξύ «δέοντος» 

και «είναι» και οδηγούν σε δυσκολίες στη μετατροπή των θεωρητικών αντιλήψεών τους 

σε διδακτική πράξη.  

 Οι προσωπικές εμπειρίες και οι γνώσεις από τα χρόνια εκπαίδευσης του 

εκπαιδευτικού φαίνεται να είναι πιθανές επιρροές στην προσωπική πρακτική του θεωρία 

(Richardson, 1996· Feryok, 2004). Συγκεκριμένα, οι διδακτικές του εμπειρίες ως μαθητής 

και το γενικό εκπαιδευτικό του υπόβαθρο φαίνεται ότι δημιουργούν την τάση να 



391 
 

αναπαράγει στις διδακτικές του πρακτικές τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος διδάχτηκε 

(Feryok, 2004). Επίσης, η παιδαγωγική γνώση του εκπαιδευτικού είναι ένας ακόμα 

σημαντικός εσωτερικός παράγοντας, διότι εκτός από την πίστη στην καταλληλότητα ή τη 

συνάφεια μιας συγκεκριμένης πρακτικής, ο εκπαιδευτικός πρέπει να κατανοήσει την 

υποκείμενη θεωρία και να ξέρει πώς να την εφαρμόσει (Fives & Buehl, 2012).  

 Μεγάλο ρόλο για την εμφάνιση ασυμβατότητας μεταξύ θεωρητικών αντιλήψεων 

και διδακτικής πράξης φαίνεται να έχει και η διδακτική εμπειρία. Σε έρευνα των 

Basturkmen κ.ά. (2004), του Feryok (2004) και της Alger (2009) διαπιστώθηκε ότι, 

μεγάλο βαθμό συμφωνίας ανάμεσα στις πρακτικές και τις θεωρητικές τους αντιλήψεις 

εμφανίζουν οι πιο έμπειροι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία, γεγονός που μπορεί να 

ερμηνεύεται από την τάση ενσωμάτωσης των αντιλήψεων στις διδακτικές πρακτικές με 

την πάροδο του χρόνου. Δεν αποτελούσε στόχο της παρούσας έρευνας, αλλά θα είχε 

ενδιαφέρον να μελετηθεί κατά πόσο η διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών σχετίζεται 

με τον βαθμό συμφωνίας μεταξύ των αντιλήψεών τους ως προς το «δέον» και το «είναι».    

 Ένας ακόμα καθοριστικός εσωτερικός παράγοντας, που μπορεί να υποστηρίξει ή 

να αμφισβητήσει την εφαρμογή των θεωρητικών αντιλήψεων του εκπαιδευτικού, είναι οι 

αντιλήψεις αυτο-αποτελεσματικότητας και αυτοπεποίθησής του (Pajares, 2002· Fives & 

Buehl, 2012· Στύλος, 2014). Φαίνεται ότι εκπαιδευτικοί με λιγότερη αυτοπεποίθηση, 

προσελκύονται από μια σειρά πρακτικών που απαιτούν σχετικά μικρότερη κρίση και λήψη 

αποφάσεων από τους ίδιους και διδάσκουν με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, 

ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στο σχολικό εγχειρίδιο (OECD, 2014). 

 Πέραν, όμως, των εσωτερικών παραγόντων που επιδρούν στη διαμόρφωση μιας 

προσωπικής πρακτικής θεωρίας, μεγάλη επίδραση έχει και το ευρύτερο κοινωνικό, 

θεσμικό και ψυχολογικό πλαίσιο της σχολικής πραγματικότητας, το οποίο μπορεί να 

καταστήσει προτιμητέες ή μη, συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές και να εμποδίσει την 

εφαρμογή διδακτικών πρακτικών που αντανακλούν τις θεωρητικές αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών (Grasha, 1994· Fang, 1996· Lam & Kember, 2006· Lim & Chai, 2008· 

Βasturkmen, 2012).  

 Έτσι, ένας εκπαιδευτικός μπορεί να έχει μια σταθερή αντίληψη για την 

αποτελεσματικότητα μιας διδακτικής πρακτικής, αλλά αυτή η αντίληψη να μην 

εφαρμόζεται στην πράξη εξαιτίας των συνθηκών που υπάρχουν στο συγκεκριμένο 

μαθησιακό πλαίσιο, όπως οι διαθέσιμοι πόροι και το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών 

(Alger, 2009· Fives & Buehl, 2012). Ακόμα, πολύ ισχυροί παράγοντες επιρροής του 

σχολικού πλαισίου, που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα καθολικό «διαζύγιο» μεταξύ των 

θεωρητικών αντιλήψεων και των διδακτικών πρακτικών είναι το Αναλυτικό πρόγραμμα, 
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το εξετασιοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα, ο μεγάλος αριθμός μαθητών στην τάξη (Lam 

& Kember, 2006· Βasturkmen, 2012), αλλά και το αίσθημα ευθύνης του εκπαιδευτικού 

απέναντι στους εξωτερικούς θεσμικούς παράγοντες, που διαμορφώνουν τα κριτήρια 

αξιολόγησης του εκάστοτε εκπαιδευτικού συστήματος και απέναντι στις πιέσεις των 

ομάδων αναφοράς (π.χ. απαιτήσεις γονέων), οδηγώντας τους εκπαιδευτικούς στη χρήση 

περισσότερο δομημένων προσεγγίσεων από ό, τι θα επιθυμούσαν (Stipek & Byler, 1997). 

 Όλοι αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν συνθήκες εξάρτησης του εκπαιδευτικού 

από πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις και τον οδηγούν στην εσωτερικοποίηση ενός 

ισχυρού συνόλου περιορισμών, που επηρεάζουν τις επιλογές και τις αποφάσεις που 

λαμβάνει ως προς την υιοθέτηση και εφαρμογή κάποιων πρακτικών διδασκαλίας, 

οδηγώντας στην ανάπτυξη προσωπικών θεωριών για την αποτελεσματική διδασκαλία και 

τις βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας, τις οποίες εφαρμόζει ανεξάρτητα τόσο από τις 

θεωρητικές του αντιλήψεις όσο και από τις επίσημες κατευθύνσεις της σύγχρονης 

Διδακτικής και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης. 

 

5.1.1.2. Ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας σύμφωνα με τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς το «είναι» και το «δέον» 
 

Η γνώση του πώς οι εκπαιδευτικοί κατανοούν την ποιότητα του διδακτικού έργου 

αποτελεί σημαντικό πρόδρομο για την ανάπτυξη δεικτών-κριτηρίων ελέγχου ποιότητας 

της διδασκαλίας (Chen, 2007). Έτσι, προκειμένου να αναδείξουμε τις βέλτιστες πρακτικές 

διδασκαλίας σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση να 

αποκαλύψουμε την ποιοτική διδασκαλία, όπως γίνεται αντιληπτή από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς, αξιοποιήσαμε τη διχοτόμηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σε 

«δέον» και «είναι», ορίζοντας ως κριτήριο ανάδειξης την εμφάνιση μέσης τιμής ίσης ή 

μεγαλύτερης του 3 και στο «δέον» και στο «είναι» και τη μη σημαντική διαφορά μεταξύ 

τους. Άλλωστε, προκειμένου να είναι επαρκής η διερεύνηση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν, στις εκτιμήσεις των αντιλήψεων, τόσο οι 

προδιαθέσεις για δράση («το δέον») όσο και οι συμπεριφορές διδασκαλίας («το είναι») 

(Pajares, 1992).  

 Δεδομένου ότι από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί ως προς το 

«δέον» εκτιμούν πάνω από τη μέση τιμή 3 όλες τις πρακτικές διδασκαλίας, καθοριστικό 

ρόλο στην ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών έπαιξαν οι αντιλήψεις τους ως προς το 

«είναι». 

 Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών, στην παρούσα έρευνα, αποκαλύπτουν την 

παρουσία μιας προσωπικής θεωρίας σχετικά με το διδακτικό έργο και τις βέλτιστες 
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πρακτικές, η οποία δεν ταιριάζει απόλυτα στην περιγραφή ενός διδακτικού μοντέλου. 

Αντιθέτως, συνίσταται σε ένα πολύπλοκο σύστημα θεωριών, συμπεριλαμβάνοντας πτυχές 

των διαφόρων διδακτικών μοντέλων, δημιουργώντας ένα «πολυπαράδειγμα», ένα ευέλικτο 

δηλαδή διδακτικό σχήμα, που αποτελείται από αντιφατικές αντιλήψεις. Άλλωστε, η 

προσωπική θεωρία του εκπαιδευτικού σπάνια είναι ξεκάθαρη, στατική ή μονοδιάστατη. 

Αντιθέτως, εμπεριέχει πολλές αντιφάσεις, ανακρίβειες και αποσπασματική γνώση (Kagan, 

1992· McCutcheon, 1992· Pajares, 1992), που απορρέει απ’ τις εμπειρίες του και 

ειδικότερα από τις εμπειρίες δοκιμής και λάθους μέσα στην τάξη.  

 Μέσα από την ανάλυση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών διαπιστώνουμε ότι οι 

ίδιοι δεν αντιλαμβάνονται το διδακτικό έργο ως μια συνταγοχραφημένη συνταγή που 

στηρίζεται πάνω σε ένα ενιαίο στερεοτυπικό μοντέλο διδασκαλίας, αλλά ως ένα μείγμα 

επικυρωμένων, εναλλακτικών πρακτικών διδασκαλίας, εκτιμώντας την προσφορά όλων 

των διδακτικών μοντέλων και αξιοποιώντας τις πρακτικές εκείνες που φαίνεται να 

λειτουργούν μέσα στην τάξη τους, χωρίς θεωρητικούς περιορισμούς. Συμπέρασμα που 

ενδυναμώνει την άποψη ότι η θεωρία είναι αυτό που «κάνουν» η έρευνα και η 

βιβλιογραφία, ενώ στην καρδιά της διδασκαλίας και της σχολικής πραγματικότητας 

βρίσκονται εκτενώς αναπτυγμένες προσωπικές θεωρίες (Burns, 1992· Kagan, 1992· 

Dunne & Wragg, 1994). 

 Το ερευνητικό αυτό εύρημα συμφωνεί με ένα πλήθος ερευνητών, που 

διαπιστώνουν μια διαπλοκή των διδακτικών μοντέλων του συμπεριφορισμού και του 

κονστρουκτιβισμού στη σύγχρονη διδακτική πράξη, οδηγώντας σε μικτές αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών (Johnson, 1992· Reinsmith, 1994· Bell & Gilbert, 1996∙ Woolley & 

Woolley, 1999· Ravitz, κ.ά., 2000· Τsai, 2002· Goelz, 2004∙ Levin & Wadmany, 2006· 

Hermans, κ.ά., 2008· Lim & Chai, 2008· Sandholtz, 2011∙ Chen, κ.ά., 2012· Lewthwaite & 

McMillan, 2013∙ Ҫobanoğlou, 2015· OECD, 2015· Tavakoli & Baniasad-Azad, 2017). 

Μάλιστα, σε μια διεξοδική διεθνή μελέτη, ο ΟΟΣΑ (OECD, 2009) διερεύνησε τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις συμπεριφοριστικές και τις 

κονστρουκτιβιστικές αντιλήψεις τους για τη διδασκαλία και κατέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί 

από την Ανατολική και τη Νότια Ευρώπη ήταν πιο πιθανό να ενσωματώσουν στην 

προσωπική τους θεωρία τόσο συμπεριφοριστικές όσο και κονστρουκτιβιστικές αντιλήψεις, 

σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς στη Βορειοδυτική Ευρώπη, τη Σκανδιναβία, την 

Αυστραλία και την Κορέα, οι οποίοι ήταν λιγότερο πιθανό να συμφωνήσουν με 

συμπεριφοριστικές αντιλήψεις σχετικά με τη διδασκαλία. 

 Οι ερευνητές, όμως, αντίστοιχων ερευνών συχνά κατηγοριοποιούν τις αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών είτε ως δασκαλοκεντρικές – μαθητοκεντρικές (Stipek & Byler, 1997· 
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Yerrick & Hoving, 2003· Hancock & Gallard, 2004· Alger, 2009· Chen, κ.ά., 2012· 

Ciascai & Zsoldos-Marchis, 2016) είτε ως συμπεριφοριστικές - κονστρουκτιβιστικές 

(Hashweh, 1996· Woolley & Woolley, 1999· Ravitz, κ.ά., 2000· King, κ.ά., 2001· Stipek, 

κ.ά., 2001· Beswick, 2005· Hermans, van Braak & Van Keer, 2008· Isikoglu, 2008· Lim & 

Chai, 2008· Gill & Hoffman, 2009· OECD, 2009· Στύλος, 2014· Ҫobanoğlou, 2015). Θα 

πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι μια τέτοια διχοτόμηση, αν και χρήσιμη από την άποψη ότι 

επιτρέπει μια ξεκάθαρη κατηγοριοποίηση των αντιλήψεων, μπορεί να θεωρηθεί απλοϊκή 

και παραπλανητική, δεδομένου ότι οι όροι «μαθητοκεντρικές πρακτικές διδασκαλίας» και 

«κονστρουκτιβισμός» αποτελούν όρους-ομπρέλα για διαφορετικά και πολλές φορές 

αντικρουόμενα διδακτικά μοντέλα (Ernest, 1994· Duffy & Cunningham, 1996∙ Perkins, 

1999· Applefield, κ.ά. 2001∙ Driscoll, 2005). Aντίστοιχα, σύνθετες, πολύπλοκες και 

πολλές φορές αντιφατικές είναι και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και επομένως 

αντιστέκονται σε μια συνοπτική ταξινόμηση (Mansour, 2009). 

 Ως εκ τούτου, στην παρούσα έρευνα θα αποφύγουμε την κατηγοριοποίηση του 

συνόλου των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών με βάση μια τέτοιου είδους απλοϊκή 

διχοτόμηση, παρουσιάζοντας το πλαίσιο της ποιοτικής διδασκαλίας, σύμφωνα με τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, ως ένα συνεχές υπό το φως των τεσσάρων διδακτικών 

μοντέλων, όπως διαμορφώνεται μέσα από την ανάλυση των ευρημάτων. 

 Συνεπώς, βασίζουμε την κατηγοριοποίηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για 

το διδακτικό έργο σε τέσσερις προσεγγίσεις της ποιοτικής διδασκαλίας, οι οποίες 

κυμαίνονται από α. την αντίληψη του διδακτικού έργου ως μια διαδικασία μετάδοσης της 

γνώσης, μέσω β. της αντίληψης του διδακτικού έργου ως μια διαδικασία νοηματικής 

ανακάλυψης και κατανόησης, που αποτελούν όψεις της διδακτικής διαδικασίας κάτω από 

τις νεωτερικές επιδράσεις των διδακτικών μοντέλων του συμπεριφορισμού και του 

εξωγενούς κονστρουκτιβισμού αντίστοιχα, στην γ. αντίληψη του διδακτικού έργου ως μια 

διαδικασία αναδόμησης και μετασχηματισμού της γνώσης και δ. ως μια εγκαθιδρυμένη, 

κοινωνικά διαμεσολαβούμενη διαδικασία, που αποτελούν όψεις της διδακτικής διαδικασίας 

κάτω από τις μετανεωτερικές επιδράσεις των διδακτικών μοντέλων του ενδογενούς και 

του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού, αντίστοιχα.   

  Βέβαια, η ανάλυση και ο σχολιασμός που ακολουθούμε, αποτελεί έναν μόνο 

τρόπο προσέγγισης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι αυτά μπορούν να 

αναταξινομούνται διαφορετικά κάθε φορά που αλλάζει η εστίαση ενδιαφέροντός μας σε 

σχέση με τις ποικίλες μεταβλητές που περιλαμβάνονται στο θεωρητικό πλαίσιο του 

ερευνητικού προβλήματος.  
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α. το διδακτικό έργο ως μια διαδικασία μετάδοσης της γνώσης – διδακτικό 

μοντέλο του συμπεριφορισμού  
 

Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι το διδακτικό έργο ως μια διαδικασία μετάδοσης της 

γνώσης είναι αποτελεσματικό στο σύνολό του. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, ο 

εκπαιδευτικός λαμβάνει όλες τις αποφάσεις και οι μαθητές γίνονται παθητικοί 

δέκτες της γνώσης, προσθέτοντας σαφώς καθορισμένες ενότητες πληροφοριών και 

μεμονωμένες δεξιότητες στη μνήμη τους, συγκροτώντας, έτσι, μια διδασκαλία 

υψηλά δομημένη και δασκαλοκεντρική. Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζεται σ’ 

ένα πλήθος πρακτικών χειρισμού των διδακτικών στόχων, της διδακτέας ύλης, της 

μεθόδευσης και αξιολόγησης της διδασκαλίας, που εκτιμώνται ως βέλτιστες από 

τους εκπαιδευτικούς. Φαίνεται ότι, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν αποτελεσματική τη 

διδασκαλία που συγκεκριμενοποιεί τους διδακτικούς στόχους (δραστηριότητα 

μαθητών, μαθησιακή συνθήκη και κριτήριο απόδοσης/επιτυχίας) και δίνει έμφαση 

στην ολοκλήρωση της μαθησιακής ιεραρχίας (εκμάθηση, διατήρηση, διάκριση, 

γενίκευση) για κάθε στόχο, ώστε ο μαθητής να αποκτήσει πλήρη γνώση. Επιπλέον, 

εκτιμούν ως αποτελεσματική τη διδασκαλία που αναλύει τη διδακτέα ύλη σε μικρά 

βήματα και τα συναρμολογεί σε αλυσιδωτές ακολουθίες, στηριζόμενη στις 

πρακτικές της βαθμιαίας προσέγγισης και της προδρασιακής αντιμετώπισης των 

δυσκολιών, εκτιμώντας ως βέλτιστες πρακτικές το σύνολο των τύπων-σκαλωσιάς, 

που εφαρμόζει μια τέτοιου τύπου διδασκαλίας, όπως: τον έλεγχο προπαρασκευής και 

επιθυμίας των μαθητών και την προβολή των σημαντικών ερεθισμάτων, την 

προσθετική διάταξη των μικρών βημάτων, την καθοδηγούμενη εξάσκηση και 

επανάληψη με ταυτόσημες ασκήσεις, τη χρήση διασπαστών, το μακροπρόθεσμα 

ξεπέρασμα των δυσκολιών και τη συχνή χρήση ανατροφοδότησης και ενίσχυσης. 

Τέλος, ως βέλτιστη εκτιμάται και η αποδεικτική λειτουργία της αξιολόγησης, που 

εστιάζει στο «πόσο καλά μάθαμε» και προσανατολίζεται στο προϊόν, δηλαδή στη 

δηλωτική γνώση και σε βασικές γνωστικές δεξιότητες, με την αξιολόγηση στόχων-

επίδοσης: της αναπαραγωγής, της αναγνώρισης, της εφαρμογής.  

  Από το διδακτικό ρεπερτόριο των εκπαιδευτικών φαίνεται να απουσιάζει η 

κυριαρχική διάσταση της διδασκαλίας, που υποστηρίζει το διδακτικό μοντέλο του 

συμπεριφορισμού και η οποία εφαρμόζει τη λογική των συνδιδασκόμενων τάξεων, 

με την παροχή εργασίας εμπλουτισμού, στους μαθητές που πέτυχαν στο τεστ-

επίδοσης και επιπρόσθετης διδασκαλίας στους μαθητές που υπολείπονται. 
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β. το διδακτικό έργο ως μια διαδικασία νοηματικής ανακάλυψης και 

κατανόησης – διδακτικό μοντέλο του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού 
 

Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι το διδακτικό έργο ως μια διαδικασία νοηματικής 

ανακάλυψης και κατανόησης είναι αποτελεσματικό στο σύνολό του. Σύμφωνα με 

την προσέγγιση αυτή, η διδασκαλία εξακολουθεί να θεωρείται ως μετάδοση της 

γνώσης, αλλά με το χαρακτηριστικό ότι ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να διευκολύνει 

την κατανόηση των μαθητών, αντιμετωπίζοντας το διδακτικό έργο ως μια 

διαδικασία επανακάλυψης των γνώσεων μέσω διερευνητικών διαδικασιών λογικής 

δόμησης, κινούμενη στο επίπεδο της επεξηγηματικής και της διερευνητικής 

κατανόησης. Φαίνεται, λοιπόν, ότι, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν αποτελεσματική τη 

διδασκαλία που οργανώνει και διαρθρώνει τη γνώση με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

διευκολύνει τους μαθητές να κατανοήσουν και να θυμούνται τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που διδάχθηκαν. Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζεται σ’ ένα πλήθος 

πρακτικών χειρισμού των διδακτικών στόχων, της διδακτέας ύλης, της μεθόδευσης 

και αξιολόγησης της διδασκαλίας, που εκτιμώνται ως βέλτιστες από τους 

εκπαιδευτικούς. Έτσι, σε επίπεδο σχεδιασμού της διδασκαλίας αναδεικνύονται ως 

βέλτιστες πρακτικές: η διατύπωση διδακτικών στόχων, που επιδιώκουν τη γνωστική 

οργάνωση (διάκριση, ομαδοποίηση, λεκτικός προσδιορισμός, εξήγηση, διοργάνωση 

σχέσεων), η ενεργοποίηση των γνωστικών λειτουργιών (προσοχή, αντίληψη, μνήμη, 

μεταγνώση, αυτορρύθμιση), ο χωρισμός της διδακτέας ύλης σε ενότητες με δομή 

(σχέση και οργάνωση αυτών), η μετατροπή της σε στόχους-δεξιότητες (του λέγειν, 

του πράττειν, του είναι, του γίγνεσθαι, του μεταφέρειν  και του προσαρμόζειν) και η 

μετατροπή των πληροφοριών σε γνώσεις (έννοιες, γενικεύσεις, γνωστικές δομές, 

στρατηγικές μάθησης), η αναπαράσταση του περιεχομένου με πολλαπλή 

κωδικοποίηση (αισθητηριακή, λεκτική, σχηματική, συμβολική) και η 

διαπραγμάτευσή του με τον διαισθητικό (εικασίες, προβλέψεις, υποθέσεις, εκδοχές) 

και τον αναλυτικό τρόπο σκέψης (έλεγχος αυτών με καταφυγή στις πηγές μάθησης). 

Σε επίπεδο μεθόδευσης της διδασκαλίας, αναδεικνύεται ως βέλτιστη η χρήση της 

διαδικασίας επίλυσης προβλήματος, τονίζοντας τη διαδικασία των εμπειρικών 

ερευνητικών δραστηριοτήτων και ερμηνεύοντας τη μάθηση ως μια επαγωγική 

διαδικασία, που προχωρά από την εξέταση πολλών αντικειμένων, περιπτώσεων και 

συγκεκριμένων γεγονότων σε γενικές ιδέες, εφαρμόζοντας σχεδόν το σύνολο των 

τύπων-σκαλωσιάς που χρησιμοποιεί μια τέτοιου είδους διδασκαλία: παρουσίαση 

κατάστασης προβληματισμού και προσδιορισμός του προβλήματος από τους 

μαθητές, διατύπωση, δοκιμή και έλεγχος υποθέσεων-προβλέψεων-εικασιών ή 
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εκδοχών, χρήση προκαταβολικού οργανωτή και προσαρμοσμένης αφήγησης, 

παρουσίαση γενικεύσεων, παραδειγμάτων-αντιπαραδειγμάτων και εφαρμογών 

αυτών, εύρεση ομοιοτήτων και διαφορών, κατασκευή γνωστικών χαρτών και χαρτών 

κριτικής σκέψης. Σε επίπεδο αξιολόγησης, οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ως βέλτιστη τη 

διαμορφωτική λειτουργία που υποστηρίζει η συγκεκριμένη προσέγγιση της 

διδασκαλίας, εστιάζοντας στο «τι κάναμε, για να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα».   

  Από το διδακτικό ρεπερτόριο των εκπαιδευτικών φαίνεται να απουσιάζει η 

από κοινού με τους μαθητές λήψη αποφάσεων, διατηρώντας, έτσι, ο εκπαιδευτικός 

τον ρόλο του μοναδικού οργανωτή της διδακτικής διαδικασίας και η χαρτογράφηση 

εννοιών (γνωστικοί, νοηματικοί, χάρτες κριτικής σκέψης), τόσο σε επίπεδο 

οργάνωσης και παρουσίασης του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό όσο και σε 

επίπεδο αξιολόγησης της επίτευξης του στόχου-ικανότητας. 
 

γ. το διδακτικό έργο ως μια διαδικασία αναδόμησης και μετασχηματισμού της 

γνώσης – διδακτικό μοντέλο του ενδογενούς κονστρουκτιβισμού  
 

Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι το διδακτικό έργο ως μια διαδικασία αναδόμησης και 

μετασχηματισμού της γνώσης είναι μερικώς αποτελεσματικό, αναδεικνύοντας ως 

βέλτιστες κάποιες από τις πρακτικές που εισάγει και εφαρμόζει αυτή η προσέγγιση 

διδασκαλίας. Έτσι, τα σημεία αυτής της διδακτικής προσέγγισης που αναδεικνύονται 

ως βέλτιστα από τους εκπαιδευτικούς επικεντρώνονται περισσότερο σε παράγοντες, 

όπως: η σύνδεση του περιεχομένου με την πολυπλοκότητα του κόσμου, η σύνδεση 

της νέας γνώσης με τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών, η διόρθωση 

παρερμηνειών και η γνωστική πρόκληση των μαθητών (διατάραξη γνωστικής 

ισορροπίας), προκειμένου να τους επιτρέψουν να αναπτύξουν τις υψηλότερες 

δεξιότητες σκέψης τους. Οι παραπάνω αρχές αντικατοπτρίζονται σ’ ένα σύνολο 

πρακτικών, που εκτιμώνται ως βέλτιστες από τους εκπαιδευτικούς και αφορούν τόσο 

τον χειρισμό των διδακτικών στόχων και της διδακτέας ύλης όσο και της 

μεθόδευσης και αξιολόγησης της διδασκαλίας. Έτσι, σε επίπεδο σχεδιασμού της 

διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ως βέλτιστες πρακτικές την ανάδειξη των 

«μεγάλων ιδεών του μαθήματος» που προσφέρονται για μετασχηματισμούς και την 

ενεργοποίηση, μέσω των διδακτικών στόχων, των ιδιοτήτων της σκέψης: 

συμπλεκτικότητα, αντιστρεψιμότητα, συνδυαστικότητα, ταυτοσημία και  

ταυτολογία. Σε επίπεδο μεθόδευσης της διδασκαλίας θεωρούν αποτελεσματική τη 

διδασκαλία που επαναφέρει και διερευνά προηγούμενες γνώσεις και αντιλήψεις, 

εισάγει μετασχηματισμούς, που προκαλούν γνωστική σύγκρουση και προχωρά σε 

αναδομήσεις, χρησιμοποιώντας την αντιστοίχιση ένα προς ένα, προκειμένου να 
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βοηθήσει τους μαθητές στη διενέργεια των μετασχηματισμών. Σε επίπεδο 

αξιολόγησης, οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ως βέλτιστη την παιδευτική λειτουργία που 

υποστηρίζει η συγκεκριμένη προσέγγιση της διδασκαλίας, εστιάζοντας στον έλεγχο 

γνωστικής υπέρβασης  («πότε άλλοτε, πού αλλού είδαμε κάτι όμοιο» και «τι θα 

ακολουθήσει») και στην αναγνώριση και διευθέτηση των λαθών των μαθητών («τι 

λάθη κάναμε, πώς τα αναγνωρίσαμε και τα διορθώσαμε»). 

  Όμως, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να μην εκτιμούν ως αποτελεσματικά τα 

υπόλοιπα σημεία στα οποία εστιάζει η συγκεκριμένη προσέγγιση και τα οποία 

αφορούν τόσο στην έμφαση στον γραπτό λόγο και την παραγωγή μετασχηματισμών, 

με την εφαρμογή των πρακτικών της μετασυγγραφής κειμένου, της παραγωγής 

κειμένου με τη χρήση εικόνων και της αξιολόγησης του στόχου-ικανότητας της 

παραγωγής μετασχηματισμών και αναδομήσεων όσο και στην έμφαση στην 

ανάπτυξη της μαθητικής αυτονομίας, ανεξαρτησίας και μεταγνώσης, εκχωρώντας το 

μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για μάθηση στους ίδιους τους μαθητές, με την 

εφαρμογή μεταγνωστικού ελέγχου και τη χρήση ερωτημάτων μεταγνωστικής 

αξιολόγησης. 
 

δ. το διδακτικό έργο ως μια εγκαθιδρυμένη, κοινωνικά διαμεσολαβούμενη 

διαδικασία – διδακτικό μοντέλο του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού  
 

Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να εκτιμούν ότι το διδακτικό έργο ως μια εγκαθιδρυμένη, 

κοινωνικά διαμεσολαβούμενη διαδικασία είναι ελάχιστα αποτελεσματικό, 

αναδεικνύοντας ως βέλτιστες επιλεκτικά κάποιες μόνο από τις πρακτικές που εισάγει 

και εφαρμόζει αυτή η προσέγγιση και κυρίως εκείνες, κατά τις οποίες ο 

εκπαιδευτικός διατηρεί τον κυρίαρχο ρόλο στη διδακτική διαδικασία. Συγκεκριμένα, 

οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αναγνωρίζουν ως αποτελεσματική την εστίαση στην 

εκμάθηση στόχων-ικανοτήτων, που διαμορφώνουν στρατηγικές μάθησης και 

εξοπλίζουν τους μαθητές με εργαλεία μάθησης, αναδεικνύοντας ως βέλτιστη 

πρακτική την ανάλυση της διδακτέας ύλης για τον εντοπισμό στρατηγικών μάθησης 

και μελέτης και την εκμάθηση των βημάτων τους. Επίσης, αναγνωρίζουν ως 

αποτελεσματική την εφαρμογή μέρους της γνωστικής μαθητείας, αντιμετωπίζοντας 

τους μαθητές ως αρχάριους, που έχουν ανάγκη από καθοδήγηση, διευκόλυνση και 

υποστήριξη απ’ τον εκπαιδευτικό, στην προσπάθειά τους να κατασκευάσουν 

γνώσεις, εργαζόμενοι πάνω από το τρέχον επίπεδο επάρκειάς τους (Ζ.Ε.Α.) με 

εργαλείο την παρατήρηση και τη μίμηση. Έτσι, αναδεικνύουν ως βέλτιστη πρακτική 

την προτυποποίηση (επίδειξη και εξήγηση) από τον εκπαιδευτικό και την εξάσκηση 

με φθίνουσα καθοδήγηση, πρώτα με πρακτική εργασία, ύστερα με λεκτική 
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αυτοκαθοδήγηση (φωναχτός λόγος) και κατόπιν με οδηγίες στον εαυτό (σιωπηρός 

λόγος). Τέλος, σε επίπεδο αξιολόγησης αναδεικνύεται ως βέλτιστη πρακτική η 

προγνωστική λειτουργία της αξιολόγησης, που υποστηρίζεται από αυτή την 

προσέγγιση και η οποία εστιάζει στο «αυτό που μάθαμε πού θα μας χρησιμεύσει», 

αλλά και η αξιολόγηση του βαθμού εκμάθησης και εφαρμογής των στρατηγικών 

μάθησης και μελέτης. 

  Φαίνεται όμως, ότι οι εκπαιδευτικοί αφήνουν έξω από το διδακτικό τους 

ρεπερτόριο τις πρακτικές της γνωστικής μαθητείας που επιδιώκουν τη σταδιακή 

ανεξαρτητοποίηση του μαθητή, όπως: τη χρήση του μαθησιακού συμβολαίου, την 

αμοιβαία εργασία, την επιλογή επιπέδου δυσκολίας και την εργασία με αυτοέλεγχο, 

καθώς και την αξιολόγηση των μαθητών για την ανταπόκρισή τους στον ρόλο. 

Τέλος, φαίνεται να βρίσκονται εκτός του διδακτικού ρεπερτορίου των 

εκπαιδευτικών, αφού δεν αναδεικνύονται ως βέλτιστες, και οι πρακτικές που 

στηρίζονται στις αρχές της εγκαθιδρυμένης, της συνεργατικής και της 

αυτοκατευθυνόμενης μάθησης, που αποτελούν την κορύφωση της ποιοτικής 

διδασκαλίας σύμφωνα με τη συγκεκριμένη προσέγγιση, όπως: η επιλογή θεμάτων-

πυρήνων διαθεματικά οργανωμένων, η σύνταξη σχεδίων εργασίας από τους μαθητές 

και η εφαρμογή τους με ομαδική εργασία, καθώς και η ατομική εργασία με τη χρήση 

ερωτημάτων αυτοελέγχου και αυτοαξιολόγησης. Συγκεντρωτικά, φαίνεται να μην 

εκτιμώνται ως βέλτιστες οι πρακτικές εκείνες που μοιράζουν τις αποφάσεις μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητών και που οδηγούν τον μαθητή να λειτουργήσει ως αυτο-

παρακινούμενος, αυτο-κατευθυνόμενος, αλληλεπιδραστικός και συνεργατικός 

συμμετέχων στις μαθησιακές του εμπειρίες, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του 

εκπαιδευτικού-προτύπου, του ενεργού ερευνητή και διευρευνητή της γνώσης, και 

του εποικοδομητικού κριτικού, αξιολογώντας τόσο τη δική του πρόοδο όσο και των 

άλλων. 
 

Επόμενο στάδιο, είναι να διαπιστώσουμε κατά πόσο ευθυγραμμίζεται η ποιοτική 

διδασκαλία, όπως διαμορφώθηκε μέσα από τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, με την 

ποιοτική διδασκαλία όπως ορίζεται από τις σύγχρονες προδιαγραφές της Διδακτικής και 

τις επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης, διότι η διδασκαλία θα πρέπει να 

επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής και παιδαγωγικά ποιοτικής 

διδασκαλίας, όπως ορίζεται από τη σύγχρονη Διδακτική. Θα πρέπει, δηλαδή, να 

καθοδηγείται όχι από το προσωπικό πλαίσιο θεώρησης των πραγμάτων, αλλά από το 

επαγγελματικό πλαίσιο, που στηρίζεται στη θεωρία και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας 

(Woolfolk, 2007) με τη μορφή προτύπου, προσφέροντας ένα φάσμα εναλλακτικών 
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πρακτικών, που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να διαλεκτικοποιήσουν τη σκέψη τους για το 

διδακτικό γίγνεσθαι και να προχωρήσουν σε επιλογές με επίγνωση και αυτοέλεγχο, 

λειτουργώντας ως επαγγελματίες επιστήμονες και ειδικοί της διδασκαλίας.  

 Η αμφισβήτηση των νεωτερικών παραδοχών για τη βεβαιότητα και τη μετάδοση 

της γνώσης από τον εκπαιδευτικό-αυθεντία, δημιουργεί νέα δεδομένα για τον ρόλο της 

διδασκαλίας της μετανεωτερικής εποχής (Cohen, Manion & Morrison, 2004· Καύκουλα, 

2006· Jarvis, 2006· Δεληκωστάκης, 2007· Δεληγιάννη, 2014· Φύκαρης & Μήτση, 2014), 

ορίζοντάς την ως διαδικασία βαθιάς κατανόησης, παραγωγής γνώσης από τον μαθητή 

μέσα σε κοινότητες μάθησης, στοχεύοντας, έτσι, στην ανάπτυξη ανθρώπων που θα 

χαρακτηρίζονται από συνεχή ετοιμότητα για μάθηση και θα επιδεικνύουν, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρουν και οι Bransford κ.ά. (2006), προσαρμοστική ειδημοσύνη, 

δηλαδή ικανότητα προσαρμογής και αναπροσαρμογής των γνώσεων, των δεξιοτήτων και 

των διαδικασιών, ώστε να είναι χρήσιμες σε νέα πλαίσια και περιστάσεις, οδηγώντας στην 

καινοτομία και την παραγωγή (Ξωχέλης, 1999· Γκίβαλος, 2005· Ματθαίου, 2007α· 

Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008· Ασημάκη, Κουστουράκης & Καμαριανός, 2011). 

 Έτσι, η όψη της ποιοτικής διδασκαλίας, που τείνει να διαμορφωθεί μέσω της 

σύγχρονης παιδαγωγικής και της μετανεωτερικής διδακτικής θεώρησης, προσδιορίζεται 

από όρους, όπως: ενδογενής και διαλεκτικός κονστρουκτιβισμός, προϋπάρχουσα γνώση 

των μαθητών, γνωστική σύγκρουση, παραγωγή, αναδόμηση και μετασχηματισμός της 

γνώσης, μεταγνώση, ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, κοινότητες μάθησης, ενεργή 

συμμετοχή, ετερογένεια, αυτενέργεια, ατομικότητα, κοινωνικότητα, παιδοκεντρικότητα, 

εγγύτητα στη ζωή κ.ά.  

 Συγκεντρωτικά, μέσα από την ανάλυση των ευρημάτων της παρούσας έρευνας, 

φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν διαφορετικούς «διδακτικούς φακούς», κατά 

τη διδακτική τους πρακτική. Από τη μία δεν απορρίπτουν καθόλου τις διδακτικές 

πρακτικές που εισάγει η νεωτερική όψη της διδασκαλίας, με την εφαρμογή του διδακτικού 

μοντέλου του συμπεριφορισμού και του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού. Από την άλλη, τα 

ευρήματα της έρευνάς μας δείχνουν ότι η μετανεωτερική όψη της διδασκαλίας, μέσω της 

εφαρμογής των διδακτικών μοντέλων του ενδογενούς και του διαλεκτικού 

κονστρουκτιβισμού, διανύει μια ανοδική πορεία, αλλά δεν έχει φτάσει στην κορύφωσή 

της, με τη μεταγνωστική, την αυτορρυθμιζόμενη, την εγκαθιδρυμένη και την κοινωνική 

διάσταση της διδασκαλίας να μην έχουν ακόμα επηρεάσει σημαντικά τις προσωπικές 

θεωρίες διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι η μετανεωτερική 

διδακτική ταυτότητα αποτελεί ακόμα, όχι μια πραγματικότητα, αλλά μία προοπτική, 

εφόσον ως τώρα δεν γίνεται επαρκώς αναγνωρίσιμη στο πεδίο της πρακτικής. Έτσι, το 



401 
 

διδακτικό έργο βρίσκεται σε μια τομή ανάμεσα στις εδραιωμένες αρχές της 

νεωτερικότητας και στις μετανεωτερικές αναζητήσεις (Φρυδάκη, 2009). 

 Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας ενδυναμώνονται μέσα από τη συμφωνία που 

παρουσιάζουν με τα αποτελέσματα και άλλων ερευνών. Οι Martìnez, Sauleda & Huber 

(2001) σε έρευνα που πραγματοποίησαν διαπίστωσαν ότι η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών αντιλαμβάνεται τη διδασκαλία ως διαδικασία μετάδοσης της γνώσης και 

ακολουθείται από μια μικρότερη ομάδα που εκφράζει κονστρουκτιβιστικές αντιλήψεις, με 

μια πολύ μικρή μειονότητα εκπαιδευτικών να αντιλαμβάνεται τη διδασκαλία ως μια 

εγκαθιδρυμένη, κοινωνικά διαμεσολαβούμενη διαδικασία. Σε όμοια συμπεράσματα 

κατέληξε και ο ΟΟΣΑ (OECD, 2016) διερευνώντας τις διδακτικές πρακτικές που 

εφαρμόζονται στη διδασκαλία των Μαθηματικών σε οχτώ χώρες, διαπιστώνοντας ότι οι 

διδακτικές πρακτικές της ενεργού μάθησης (συζήτηση, συνεργατική μάθηση και ομαδική 

εργασία, σχέδια εργασίας, αναστοχασμός επί της διαδικασίας) εφαρμόζονται σπανιότερα 

σε σχέση με τις διδακτικές πρακτικές της άμεσης, κατευθυντικής διδασκαλίας και της 

γνωστικής ενεργοποίησης. Αντίστοιχα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τις στάσεις 

και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη 

διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (Στύλος, 2014), διαπιστώθηκε ότι παρά τη 

θεωρητική αποδοχή των εκπαιδευτικών του ερευνητικού τρόπου μάθησης, της 

ομαδοσυνεργατικής μάθησης και της αξιοποίησης και αναδόμησης των εναλλακτικών 

αντιλήψεων των μαθητών ως αποτελεσματικά διδακτικά μοντέλα, φαίνεται ότι η 

διδασκαλία που εφαρμόζεται στην πράξη είναι κυρίως παραδοσιακή με τη μορφή διάλεξης 

ή επίδειξης από τον εκπαιδευτικό, με τους μαθητές σε ρόλο παρατηρητή. Αντιθέτως, 

πρακτικές που χαρακτηρίζονται από διερευνητικά ή κονστρουκτιβιστικά στοιχεία 

εφαρμόζονται λιγότερο, ενώ η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία φαίνεται να εφαρμόζεται 

ελάχιστα έως καθόλου. Βασικοί λόγοι υπεροχής της νεωτερικής διδακτικής όψης φαίνεται 

να είναι ο περιορισμένος διδακτικός χρόνος, η ανεπαρκής προετοιμασία των 

εκπαιδευτικών, καθώς και η ελλιπής κατάρτιση σε επίπεδο περιεχομένου και διδακτικής 

μεθοδολογίας (Στύλος, 2014). 

 Επιπλέον, η σύγχρονη θεώρηση της ποιοτικής διδασκαλίας προσδοκά την 

ανταπόκριση στις ανάγκες των μαθητών και την εξασφάλιση ότι όλοι έχουν την ευκαιρία 

να μάθουν. Εναντιώνεται, έτσι, στο πνεύμα της ομοιομορφίας και της προσαρμογής της 

διδασκαλίας στον μέσο μαθητή, αναγνωρίζοντας ότι τα παιδιά μαθαίνουν με διαφορετικό 

τρόπο και απαιτεί την ανάπτυξη ευέλικτων μαθησιακών διαδρομών και ένα ρεπερτόριο 

εναλλακτικών διδακτικών μοντέλων και πρακτικών, που συνδυάζονται δυναμικά, 

δημιουργώντας το «παιδαγωγικό και διδακτικό ξάφνιασμα» που θα καταστήσει τη 
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διδασκαλία και τη μάθηση ελκυστικότερη για τους μαθητές και θα οδηγήσει στην επίτευξη 

ολικής μάθησης ανώτερου επιπέδου. Αυτή η όψη της διδασκαλίας κρατά ενισχυμένο το 

ενδιαφέρον, τον ενθουσιασμό και τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών (Καψάλης, 2007α· 

Βλάχος & Βέικου, 2008· Good & Brophy, 2008· Kyriacou, 2009· Σαλβαράς & Σαλβαρά, 

2009· Joyce, κ.ά., 2009· Kalantzis & Cope, 2013· OECD, 2014· Φύκαρης, 2014· 

Ζαβλανός, 2017· OECD, 2018). 

 Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν κάνει κάποια βήματα να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες των μαθητών, μέσα από τη χρήση ενός ρεπερτορίου εναλλακτικών μοντέλων και 

πρακτικών. Όμως, εξακολουθεί να προωθείται κυρίως η ομοιομορφία στη μαθητική 

εργασία, όπως αποτυπώνεται μέσα από τις παραδοχές τους για τους βέλτιστους τρόπους 

διδακαλίας και εκμάθησης της διδακτέας ύλης. Χρειάζεται η συστηματικότερη εφαρμογή 

πρακτικών, που συμπεριλαμβάνουν στη διδακτική πράξη την προσωπικότητα των 

μαθητών, δίνοντας έμφαση στην ταυτότητα, τις προσδοκίες, τις φιλοδοξίες, τα 

ενδιαφέροντα και τα κίνητρα τους, και τους επιτρέπουν να συμμετέχουν ενεργά, να 

διερευνούν, να αυτενεργούν, να λαμβάνουν αποφάσεις και να δημιουργούν τη γνώση τους 

(Kalantzis & Cope, 2013· Illeris, 2015· Ζαβλανός, 2017), όπως: η προσαρμοστική 

διδασκαλία, με ταυτόχρονη διαφοροποίηση, εφαρμόζοντας τη λογική των 

συνδιδασκόμενων τάξεων ή διαδοχική διαφοροποίηση, με τη δυνατότητα επιλογής 

επιπέδων δυσκολίας, η αμοιβαία και ομαδική εργασία, η εργασία με αυτοέλεγχο, η 

αυτοαξιολόγηση και η μεταγνωστική αξιολόγηση· πρακτικές που δεν εκτιμώνται ως 

βέλτιστες, σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών.  

 Και τα αποτελέσματα άλλων ερευνών επισημαίνουν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν 

διαφοροποιούν συχνά τη μαθητική εργασία, παραδείγματος χάριν με δραστηριότητες 

επέκτασης και εμπλουτισμού για τους πιο ικανούς μαθητές και πρακτικές εξάσκησης για 

τους λιγότερο ικανούς ή με δημιουργία διαφορετικών επιπέδων εργασίας, διότι αυτές οι 

πρακτικές απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο, προσπάθεια και υψηλό βαθμό σχεδιασμού 

από τον εκπαιδευτικό, που μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για τους περισσότερους 

εκπαιδευτικούς (Warren, 2004· Westwood, 2008· OECD, 2014). 

 Οι απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας και η σύγχρονη μετανεωτερική διδακτική 

σκέψη ορίζουν, επίσης, ως βέλτιστη ή ποιοτική μια διδασκαλία που μετατοπίζει το κέντρο 

βάρους της από τις γνώσεις στην προαγωγή της συναισθηματικής, κοινωνικής και 

γνωστικής ολοκλήρωσης των μαθητών, διασφαλίζοντας την απόκτηση βασικών 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων: γνωστικών (κριτική σκέψη, αντίληψη, διερεύνηση, 

επεξεργασία και διαχείριση πληροφοριών, εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων, τρόποι 

συλλογισμού και επιχειρημάτων, δημιουργία νοητικών μοντέλων, επίλυση προβλημάτων) 
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μεταγνωστικών και αυτορρυθμιστικών (αναστοχασμός, αυτοέλεγχος, και 

αυτοαξιολόγηση), κοινωνικών (αποτελεσματική επικοινωνία, συζήτηση-διάλογος, πειθώ, 

συνεργασία, ενσυναίσθηση) και συναισθηματικών (προσωπικά κίνητρα, πρωτοβουλία, 

αυτοεκτίμηση, αυτονομία, υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα-ευελιξία), οι οποίες να 

ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της κοινωνίας της γνώσης, παρέχοντας τα μέσα που 

χρειάζονται οι μαθητές για να είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα της δικής τους μάθησης 

(Κοσσυβάκη, 2001· Παπασταμάτης, 2001· National Board for Professional Teaching 

Standards, 2002· Κασσωτάκης, 2003· Cohen, κ.ά., 2004· Bransford, κ.ά., 2006· Βρεττός, 

2007· Ματθαίου, 2007α· Μπίκος, 2007· Τριλιανός, 2007α·2007β· Βλάχος & Βέικου, 

2008· Π.Ι., 2009· Marzano & Heflebower, 2012· Kalantzis & Cope, 2013· Wilson & 

Conyers, 2013· Φύκαρης, 2014· Φύκαρης & Μήτση, 2014· Scott, 2015α· Ζαβλανός, 2017· 

OECD, 2018). 

 Παρόλο που αναμένεται από τη σύγχρονη διδακτική πράξη να συμβάλλει στην 

ανάπτυξη και κατάκτηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που επιβάλλει ο 21ος αιώνας, 

προωθώντας την ποιότητα της μάθησης, στην παρούσα έρευνα παρατηρείται στις 

αντιλήψεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών μια γνωσιοκεντρική κατεύθυνση στις 

επιδιώξεις της διδασκαλίας, με τις συναισθηματικές και τις μεταγνωστικές δεξιότητες να 

ακολουθούν, ενώ η ανάπτυξη αυτορρυθμιστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων φαίνεται να 

προωθείται ελάχιστα, επιβεβαιώνοντας την περιορισμένη αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας ως προς τους στόχους που θέτει η σύγχρονη διδακτική.  

 Το παρόν εύρημα υποστηρίζεται και από άλλες έρευνες, οι οποίες διαπίστωσαν ότι 

οι εκπαιδευτικοί δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε στόχους που σχετίζονται με τη γνωστική 

ανάπτυξη των μαθητών, ενώ οι μεταγνωστικές, αυτορρυθμιστικές, συναισθηματικές και 

κοινωνικές δεξιότητες φαίνεται να προσεγγίζονται πλημελλώς ή να απουσιάζουν εντελώς 

από τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία (OECD, 2009· Devine et al., 2013· Salo,κ.ά., 

2015· Scott, 2015α· Uibu, κ.ά., 2017), προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να καταφέρουν να 

αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος σπουδών (OECD, 2014). 

 Προκειμένου η μετανεωτερική διδακτική πρακτική να εξοπλίσει όλους τους 

μαθητές με τις γνωστικές, μεταγνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες και 

ικανότητες που απαιτούνται στον 21ο αιώνα, απαιτεί έναν μαθητοκεντρικό σχεδιασμό του 

περιεχομένου, ο οποίος θα προωθεί έναν ζωντανό τρόπο σύνδεσης της σχολικής γνώσης 

με τη ζωή της κοινωνίας και τις ανάγκες της περιρρέουσας πραγματικότητας, 

αξιοποιώντας εμπειρίες και γνώσεις των μαθητών. Δεδομένου ότι οι πραγματικές 

προκλήσεις στη σύγχρονη κοινωνία είναι εξαιρετικά πολύπλοκες, συχνά ασαφώς 

καθορισμένες και φύσει διεπιστημονικές, καλύπτοντας πολλαπλούς τομείς (Scott, 2015β), 
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αντίστοιχα στη σύγχρονη διδακτική προάγεται ένας διδακτικός σχεδιασμός που 

στηρίζεται: στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και τον πλουραλισμό των 

θεωρήσεων, στη σύνδεση του περιεχόμενου με παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο 

και ρεαλιστικά σύνθετες δραστηριότητες, σχεδιασμένες σε επίπεδα που κινούνται στη 

ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, στην απαλλαγή από την πληθώρα ύλης και στην έμφαση όχι 

σε μεμονωμένες γνώσεις και δεδομένα, αλλά σε έννοιες και γενικεύσεις, στις πολλαπλές 

αναπαραστάσεις του περιεχομένου και στην προσαρμογή του περιεχομένου στα είδη 

κατανόησης και τα διαθέσιμα εργαλεία των μαθητών, ώστε οι μαθητές να μπορούν να 

ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους και να αποκτήσουν μια ολιστική αντίληψη της γνώσης 

(Υ.Π.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002· Ματθαίου, 2007α· Φρυδάκη, 2009· Joyce, κ.ά., 2009· Jacobsen, 

κ.ά., 2011· Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011· Κalantzis & Cope, 2013).  

 Όσον αφορά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας, διαφαίνεται μια πολλά υποσχόμενη 

τάση αλλαγής της διδακτικής συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών στο πνεύμα της 

μετανεωτερικής διδασκαλίας, μέσα από πρακτικές, όπως η αναπαράσταση του 

περιεχομένου με πολλαπλή κωδικοποίηση (αισθητηριακή, λεκτική, σχηματική, 

συμβολική), η μετατροπή των πληροφοριών σε γνώσεις (έννοιες, γενικεύσεις, γνωστικές 

δομές, στρατηγικές μάθησης), η ανάλυση της διδακτέας ύλης σε μέρη, ο εντοπισμός των 

σχέσεών τους και της οργάνωσής τους, η εύρεση των «μεγάλων ιδεών» του μαθήματος, 

που επιτρέπουν την ανάδειξη αντιφάσεων, η ανάλυση της διδακτέας ύλης και ο 

εντοπισμός στρατηγικών μάθησης και μελέτης που θα τεθούν σε εφαρμογή. 

 Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και από την έρευνα του Στύλου (2014), στην οποία 

διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σχεδιάζει το μάθημα με βάση τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, συνδέει τη νέα ενότητα με προηγούμενες, αλλά και 

με παραδείγματα της καθημερινότητας, με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, καθώς επίσης 

και με άλλες επιστήμες. 

 Αυτή η όψη της ποιοτικής διδασκαλίας θα πρέπει, επίσης, να αποδομήσει τους 

παραδοσιακούς δασκαλοκεντρικούς μηχανισμούς μετάδοσης της γνώσης και να 

ενθαρρύνει μια μαθητοκεντρική μεθόδευση της διδασκαλίας, με τη χρήση μιας ποικιλίας 

σύγχρονων διδακτικών πρακτικών, που κυμαίνονται από πιο παραδοσιακές πρακτικές σε 

πιο μοντέρνες διδακτικές πρακτικές, που τοποθετούν τους μαθητές στο κέντρο της 

διαδικασίας και υποστηρίζουν την ανάπτυξη ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών 

διαδικασιών, όπως: η διερευνητική απόκτηση γνώσης, η καθοδηγούμενη ανακάλυψη, τα 

σχέδια εργασίας, η γνωστική μαθητεία, η παραγωγή γνώσης/άποψης/θέσης, η αναζήτηση 

εναλλακτικών λύσεων, η συνεργατική επίλυση προβλημάτων, η εξατομίκευση του χρόνου 

και του επιπέδου εργασίας, η αυτορρύθμιση, ο αυτοέλεγχος και η αυτο-αξιολόγηση της 
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μάθησης, η αλληλοδιδασκαλία, ο δημόσιος διάλογος και η αντιπαράθεση απόψεων 

(Unicef, 2000· Υ.Π.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002· Καύκουλα, 2006· Παμουκτσόγλου, 2007· 

Βέικου, κ.ά., 2008· Levy, 2008· Westwood, 2008· Good, κ.ά., 2009· Kyriacou, 2009· 

Φρυδάκη, 2009· Eggen & Kauchack, 2010· Jacobsen, κ.ά., 2011· Τριλιανός, 2012· 

Kalantzis & Cope, 2013· OECD, 2014· Scott, 2015α·β· Uibu, κ.ά., 2017· Φύκαρης, 2014· 

OECD, 2018).  

 Οι εκπαιδευτικοί, παρόλα αυτά, φαίνεται να θεωρούν αποτελεσματικότερες τις 

πρακτικές, που διατηρούν τον κυρίαρχο ρόλο του εκπαιδευτικού στη διδακτική 

διαδικασία, υποστηρίζουν τις ενδοπροσωπικές διαδικασίες και κατευθύνονται κυρίως προς 

τη μετάδοση και την καλή οργάνωση και συσκευασία της γνώσης, εκτιμώντας ως 

βέλτιστες, στο σύνολό τους, τις πρακτικές των μικρών βημάτων, της προδρασιακής 

αντιμετώπισης των δυσκολιών, της διερεύνησης, της προκαταβολικής οργάνωσης και της 

καθοδηγούμενης ανακάλυψης, και μόνο κάποια στοιχεία της πρακτικής παραγωγής 

γνώσεων μέσω μετασχηματισμών και της γνωστικής μαθητείας. Χρειάζεται, όμως, να 

μετασχηματίσουν κι άλλο τη διδασκαλία τους, προκειμένου να μπορέσουν να αναπτύξουν 

τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις στάσεις που επιβάλλουν οι προκλήσεις 

του 21ου αιώνα, ενσωματώντας στη διδακτική πράξη και πρακτικές πιο ανοιχτές, 

μαθητοκεντρικές, συμμετοχικές και επικοινωνιακές. 

 Αντίστοιχα, οι Salo, Uibi, Ugaste & Rasku-Puttonen (2015) σε έρευνά τους 

διαπίστωσαν μια προτίμηση των εκπαιδευτικών σε διδακτικές πρακτικές μετάδοσης και 

αναπαραγωγής της γνώσης, συνοδευόμενη από έλλειψη ενδιαφέροντος για συνεργατικές 

πρακτικές διδασκαλίας. Ομοίως, ο Στύλος (2014) στην έρευνα του σημειώνει ότι το 

μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών εφαρμόζει ως κεντρικές διδακτικές πρακτικές τον 

ερευνητικό τρόπο διδασκαλίας (διαισθητικός-αναλυτικός τρόπος σκέψης) και την 

παρουσίαση εννοιών και φαινομένων με μορφή διάλεξης, περίπου οι μισοί εκπαιδευτικοί 

αξιοποιούν την πρακτική της γνωστικής σύγκρουσης, ενώ ελάχιστοι είναι αυτοί που 

εφαρμόζουν ως κύρια διδακτική μέθοδο την ομαδική εργασία ή την ατομική εργασία με 

αυτοέλεγχο. Την ίδια χρονιά, σε  διεθνή έρευνα που πραγματοποίησε ο ΟΟΣΑ, βρέθηκε 

ότι μόλις το 47% των εκπαιδευτικών δήλωνε ότι χρησιμοποιεί συχνά πρακτικές που 

απαιτούν την ομαδική εργασία των μαθητών ενώ μόλις το 27% ότι αναθέτει σχέδια 

εργασίας (projects) (OECD, 2014). Μάλιστα, όσον αφορά την πρακτική των σχεδίων 

εργασίας, σε έρευνα που διεξήγαγε το Π.Ι. (2008), διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί, και 

κυρίως εκείνοι της ανώτερης βαθμίδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φαίνεται να μην 

κατανοούν πραγματικά τι πρέπει να κάνουν στην τάξη εφαρμόζοντας τη συγκεκριμένη 

πρακτική διδασκαλίας, με αποτέλεσμα να μην έχουν πεισθεί για την αποτελεσματικότητά 
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της και να είναι επιφυλακτικοί ως προς την εφαρμογή της (Βέικου, Βαρέση & Πατούνα, 

2008). Η απουσία ή η φτωχή εφαρμογή των διδακτικών πρακτικών του διαλεκτικού 

κονστρουκτιβισμού οφείλεται στις αυξημένες απαιτήσεις που επιβάλλει στον εκπαιδευτικό 

(πολύ καλή γνώση του αντικειμένου, παιδαγωγική γνώση του αντικειμένου, γρήγορη 

ανταπόκριση στις εξελίξεις, αποτελεσματική παροχή βοήθειας-σκαλωσιάς στους μαθητές) 

(Good & Brophy, 2008). 

 Τέλος, η ποιοτική διδασκαλία, όπως ορίζεται από τη μετανεωτερική διδακτική 

πρακτική, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει το ζήτημα του μετασχηματισμού της 

διδασκαλίας απαιτώντας καταρτισμένους εκπαιδευτικούς μόνο σε διδακτικές πρακτικές 

σχεδιασμού και μεθόδευσης της διδασκαλίας, αλλά και σε πρακτικές αξιολόγησης που 

επιτρέπουν μια παιδαγωγική λειτουργία της μαθητικής αξιολόγησης. Μιας αξιολόγησης, 

δηλαδή, που συνδέεται με τους διδακτικούς στόχους και τον τρόπο που μαθαίνουν οι 

μαθητές, που είναι συνεχής και μέρος της διδακτικής διαδικασίας και που οι πληροφορίες 

που εξάγονται προσφέρουν μια σημαντική γνώση και συμβάλλουν στη βελτίωση της 

μάθησης (Phye, 1997α· Assessment Reform Group, 1999· Unicef, 2000· National 

Research Council, 2001· Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam, 2004· Lee & William, 

2005· Slavin, 2006· Μαυρομμάτης, κ.ά., 2007· Levy, 2008· Black & Wiliam, 2010· 

Τριλιανός, 2012· Scott, 2015β).  Επιπλέον, τονίζεται ως μέρος της ποιοτικής 

διδασκαλίας, η αξιολόγηση που δίνει έμφαση όχι στη μέτρηση της απόκτησης και 

απομνημόνευσης πληροφοριών, αλλά στη μέτρηση συνθετικών γνωστικών ικανοτήτων 

(βαθύτερη κατανόηση, οργάνωση, ερμηνεία, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση, παραγωγή 

γνώσης) και δεξιοτήτων και στρατηγικών (διερεύνησης, επίλυσης προβλήματος κ.ά.), ενώ 

προκρίνεται και η χρήση πρακτικών αυτοαξιολόγησης, που προωθούν την αναστοχαστική 

διαδικασία και αναπτύσσουν τη μεταγνωστικότητα των μαθητών για τις αντιλήψεις τους 

και τις διαδικασίες μάθησης που ακολουθούν, με την παροχή ανατροφοδότησης απ’ όλους 

τους εμπλεκόμενους στη μαθησιακή διαδικασία σχετικά με τον τρόπο που ο καθένας 

ερμηνεύει και εκτελεί μια σειρά έργων (Driver & Leach, 1993∙ Richardson, 2003· Joyce, 

κ.ά., 2009· Jacobsen, κ.ά., 2011· Kalantzis & Cope, 2013· Ζαβλανός, 2017). 

 Η όψη του διδακτικού έργου, όπως διαμορφώνεται μέσα από τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών, ικανοποιεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό μέρος των επιδιώξεων της 

αξιολόγησης της διδασκαλίας, όπως ορίζεται από τις σύγχρονες προδιαγραφές της 

Διδακτικής και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι 

δίνουν έμφαση όχι μόνο στην επίτευξη των διδακτικών στόχων, αλλά και στην 

εξασφάλιση των προαπαιτούμενων γνώσεων, στη ρύθμιση και κατανόηση των διδακτικών 

ενεργειών, στην αναγνώριση και τη διευθέτηση των λαθών και στη μελλοντική χρήση της 
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αποκτηθείσας γνώσης, εκτιμώντας ως βέλτιστες όλες τις λειτουργίες της αξιολόγησης 

(προκαταρκτική, διαμορφωτική, παιδευτική, αποδεικτική, προγνωστική), υιοθετώντας έτσι 

μια παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης, που αποτελεί στοιχείο ποιοτικής και 

αποτελεσματικής διδασκαλίας.  

 Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά την απόδοση των 

μαθητών, δίνουν έμφαση τόσο στο αποτέλεσμα εστιάζοντας, όμως, στις χαμηλές βαθμίδες 

της διανοητικής ανάπτυξης, της αναπαραγωγής, της αναγνώρισης και της εφαρμογής όσο 

και στη συγκρότηση του ενεργήματος δράσης, αξιολογώντας τον βαθμό εκμάθησης και 

εφαρμογής στρατηγικών μάθησης και μελέτης. Αφήνουν όμως εκτός διδακτικού 

ρεπερτορίου, αφού δεν τις εκλαμβάνουν ως βέλτιστες πρακτικές, την αξιολόγηση πιο 

σύνθετων γνωστικών ικανοτήτων, όπως τη χαρτογράφηση εννοιών και την παραγωγή 

μετασχηματισμών, καθώς και την αναστοχαστική διάσταση της αξιολόγησης, μέσω της 

μεταγνωστικής αξιολόγησης των μαθητών και της αξιολόγησή τους για την ανταπόκρισή 

τους στον ρόλο που ανέλαβαν κατά τη μαθητική εργασία· πρακτικές που τους βοηθούν να 

αποκτήσουν επίγνωση του ενεργήματος δράσης και της διαδικασίας, ώστε να μπορέσουν 

να αυτορρυθμίσουν τη μάθησή τους και να εργαστούν με αυτοέλεγχο (Σαλβαράς & 

Σαλβαρά, 2009). 

  Αντίστοιχα, σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ (OECD, 2014), οι εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν ότι εκτιμούν υψηλότερα τη διαμορφωτική λειτουργία της αξιολόγησης έναντι 

της αποδεικτικής, εφαρμόζοντας συχνά μια ποικιλία πρακτικών αξιολόγησης, με την 

πρακτική της αυτο-αξιολόγησης, όμως, να βρίσκεται χαμηλά στην προτίμηση των 

εκπαιδευτικών. Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός ερευνών, αλλά και η διεθνής 

βιβλιογραφία, τονίζει την εστίαση των εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση κυρίως της 

ανάκλησης γνώσεων μέσω γραπτών δοκιμασιών (Calfee & Masuda, 1997· Ηargreaves, 

2005· Mαυρομμάτης κ.ά., 2008· Black & Wiliam, 2010), συνοδευόμενη από μια δυσκολία 

εφαρμογής εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης από μέρους των εκπαιδευτικών (Π.Ι., 

2004· Lee & Wiliam, 2005· Black & Wiliam, 2010· Κenney, Bloome & Yukiko, 2016), 

πιθανώς λόγω έλλειψης γνώσης των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης και των αρχών 

μάθησης ή γενικής αντίστασης στην αλλαγή των παραδοσιακών πρακτικών διδασκαλίας 

(Litchfield-Dempsey, 2015).  

 Tα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ήταν ως ένα βαθμό αναμενόμενα, διότι εκ 

των πραγμάτων, είναι δυνατή μια βαθμιαία και όχι ριζοσπαστική τροποποίηση των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία, από τον συμπεριφορισμό στον εξωγενή 

κονστρουκτιβισμό, ενώ το πέρασμα από το διδακτικό μοντέλο του συμπεριφορισμού στο 
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διδακτικό μοντέλο του ενδογενούς και του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού αποτελεί ένα 

πιο δύσκολο και πολύπλοκο μετασχηματισμό (Flores, López & Barojas, 2000). 

 Αυτή η αλλαγή είναι δύσκολη τόσο πρακτικά, δεδομένου των αντιφάσεων μεταξύ 

της ουσίας αυτών των θεωρητικών θέσεων και των πρακτικών εμπειριών των 

εκπαιδευτικών στις αίθουσες διδασκαλίας, όσο και συναισθηματικά, αφού περιλαμβάνει 

όχι μόνο την αλλαγή των πρακτικών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, αλλά και των 

αντιλήψεών τους σχετικά με το διδακτικό έργο, τον ρόλο τους μέσα σε αυτό, τη μάθηση 

και τους στόχους του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου. Τους ζητείται, ουσιαστικά, να 

αναδιαμορφώσουν το σύνολο της διδακτικής τους ταυτότητας, αφού καμμία θεωρία δε 

μεταφέρεται στην πράξη, αν προηγουμένως δεν συγκρουστεί με την άτυπη θεωρία του 

εκπαιδευτικού και δεν προκαλέσει εννοιολογική αλλαγή (Prawat, 1992· Grasha, 1994· 

Karavas-Doukas, 1996· Martìnez, Sauleda & Huber, 2001· Στύλος, 2014· Kaya & 

Dikilitaş, 2019).  

 Αυτή η αναδιαμόρφωση, όμως, της διδακτικής τους ταυτότητας μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο αν η άρρητη προσωπική τους θεωρία βγει από τη λανθάνουσα μορφή της 

και γίνει συνειδητή και συστηματοποιημένη, ώστε να λειτουργήσει ως φορέας 

εμπλουτισμού, αναμόρφωσης και βελτίωσης της διδασκαλίας. Αυτό το πέρασμα, όμως, 

από τη λανθάνουσα προσωπική θεωρία σε μια πιο διευρυμένη και επιστημονικά 

τεκμηριωμένη θεωρία, απαιτεί κριτικό αναστοχασμό, κατά τον οποίο οι εκπαιδευτικοί: α. 

φωτίζουν την άρρητη διδακτική τους θεωρία, αποκτώντας επίγνωση της πρακτικής τους, 

παρέχοντας εξηγήσεις και αιτιολογίες για τις επιλεγμένες διδακτικές ενέργειες και 

μαθητικές δραστηριότητες και για τον σχεδιασμό των δράσεων ως αποτελεσμάτων αυτών 

και σαφή κατανόηση των αντιλήψεων που τη διέπουν και των αρχών/παραδοχών που την 

κατευθύνουν, β. αναζητούν και δοκιμάζουν την κατάλληλη κάθε φορά διδακτική πρακτική 

σε μια προοπτική κριτικής και αξιολόγησής της στο εκάστοτε διδακτικό πλαίσιο, 

πραγματευόμενοι διλήμματα επιλογών και υπολογίζοντας τις επιπτώσεις διαφόρων 

εναλλακτικών επιλογών, ενώ μέσα από τη λεκτική της διατύπωση και τη διαλεκτική της 

αντιπαράθεση με την ακαδημαϊκή γνώση γ. επιτυγχάνουν τη διασύνδεσή της 

επιστημονικής θεωρίας με τη διδακτική πράξη, αφενός θέτοντας τη διδακτική θεωρία υπό 

τον κριτικό έλεγχο της διδακτικής πράξης και αφετέρου με βάση τη διδακτική πράξη 

μπορούν να αναδιοργανώσουν την προσωπική διδακτική τους θεωρία με προτάσεις για τη 

διδακτική πρακτική (McCutcheon, 1992· Brookfield, 1995· Κατσαρού & Τσάφος, 2011· 

Αυγητίδου, 2014· Βurkett, 2014). 

 Mέθοδοι κριτικού αναστοχασμού για τη συνειδητοποίηση και επιστημονικοποίηση 

της προσωπικής τους θεωρίας είναι οι μέθοδοι της στοχαστικοκριτικής ανάλυσης της 
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διδακτικής πράξης και της κριτικής αυτοδιερεύνησης (έρευνα δράσης), περιλαμβάνοντας 

ως απαραίτητα στάδια/ φάσεις: τον στοχασμό πάνω σε συγκεκριμένες εμπειρίες και την 

αναγνώριση/εντοπισμό διδακτικών προβλημάτων – διλημμάτων, την επιλογή 

εννοιών, αρχών και πρακτικών από τη διδακτική έρευνα και θεωρία ως κατάλληλες 

για την αντιμετώπισή τους, τη διατύπωση υποθέσεων, τη διεξαγωγή έρευνας δράσης 

και την παρατήρηση για τη συλλογή στοιχείων και τον αναστοχασμό και την κριτική 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για την υιοθέτηση ή την απόρριψη της διδακτικής 

πρότασης (Ματσαγγούρας, 2005· Καλαϊτζοπούλου, 2011· Burkett, 2014). Επιπρόσθετα, ο 

κριτικός αναστοχασμός μπορεί να ενισχυθεί μέσω της συνεργασίας και της 

διαπραγμάτευσης μεταξύ των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο κριτικά αναστοχαστικών 

επαγγελματικών κοινοτήτων, μέσα απο διαδικασίες, όπως: η ανάπτυξη εξηγήσεων, η 

αποσαφήνιση, η αιτιολόγηση, η επεξεργασία, η αξιολόγηση, η επανεξέταση και η 

οικοδόμηση συναίνεσης (Ross, 1992· Tobin & Jakubowski, 1992). 

 Μέσα, λοιπόν, από τον κριτικό αναστοχασμό της διδακτικής πράξης, ο 

εκπαιδευτικός είναι σε θέση να αντιληφθεί τι συμβαίνει πραγματικά στην τάξη του και να 

διατυπώσει εξηγήσεις,  να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να το κάνει υπό το φως νέων 

στοιχείων ή αν θα ρυθμίσει τις κατοπινές του ενέργειες για τη βελτίωση του διδακτικού 

του έργου (Burkett, 2014), επιτρέποντας έτσι τη συνειδητοποίηση της προσωπικής του 

θεωρίας και τη μετατροπή της σε «θεμελιωμένη», εξασφαλίζοντάς του προϋποθέσεις 

βελτίωσης της διδακτικής του πρακτικής, αλλά και αυτο-βελτίωσης και επαγγελματικής 

αναζωογόνησης, αυτονομίας και ανάληψης της ευθύνης για την επαγγελματική του 

ανάπτυξη (Cornett, Chase, Miller, κ.ά, 1992· Zeichner & Liston, 1996), όντας σε θέση να 

ανταποκριθεί με γνώση και συνέπεια στις σύγχρονες παιδαγωγικές καινοτομίες και τις 

κοινωνικές επιταγές. Διότι, μια παγιωμένη, ασυνείδητη προσωπική θεωρία, που δεν 

τίθεται υπό συνεχή αμφισβήτηση και αξιολόγηση, μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά σε 

πιθανούς νεωτερισμούς, ενισχύοντας τον συντηρητισμό, τη δυσκαμψία και την 

αναποφασιστικότητα στις γρήγορες και ευέλικτες επιλογές που επιτάσσει η σύγχρονη 

εποχή. Αντίθετα, η προσωπική θεωρία μπορεί να αποδειχθεί αξιόπιστος οδηγός για τον 

εκπαιδευτικό, ο οποίος ελέγχει, αξιολογεί, αποδέχεται ή θέτει υπό αμφισβήτηση 

συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές, επιλέγει νέες εναλλακτικές υπό το φως πιο 

σύγχρονων θεωρητικών και ερευνητικών παραδοχών, προχωρά στη δοκιμή και εφαρμογή 

των νέων δεδομένων και στη συνέχεια ανατροφοδοτεί το σύστημα της προσωπικής του 

θεωρίας, καθιστώντας το περισσότερο αξιόπιστο και ευέλικτο στις νέες καταστάσεις 

(Βούλγαρης, 2003). 
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 Αυτές οι προσδοκίες οδηγούν στη μεταμόρφωση του τοπίου και της φύσης της 

διδασκαλίας και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποστηριχθούν σε αυτή τη διαδικασία 

αλλαγής. Διότι, αυτή η δυσκολία στη μετάβαση από τη νεωτερική στη μετανεωτερική 

διδακτική σκέψη και δράση οφείλεται και στον τρόπο που επιχειρείται, αφού οι 

εκπαιδευτικοί δεν αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες επιστήμονες και κατ’ επέκταση δεν 

εμπλέκονται σε διαδικασίες συναπόφασης, βίωσης και άσκησης, αλλά τους επιβάλλεται 

χωρίς πολλές φορές οι ίδιοι να έχουν κατανοήσει ή να έχουν πειστεί ότι είναι σε θέση να 

εφαρμόσουν τις προτεινόμενες αλλαγές (Κοσσυβάκη, 2001· Παμουκτσόγλου, 2001· 

Τσούλιας, 2009). 

  Παρά, όμως, τον δρόμο που χρειάζεται ακόμα να διανύσει ο εκπαιδευτικός, 

προκειμένου να αποδομήσει τις νεωτερικές αρχές που έχουν διαπεράσει την πράξη της 

διδασκαλίας και να δομήσει μια πιο ολοκληρωμένη και συμβατή με τις απαιτήσεις της 

σύγχρονης κοινωνίας μετανεωτερική διδακτική ταυτότητα, η ύπαρξη ήδη μιας 

πολύπλευρης ταυτότητας με ταυτόχρονη αποδοχή φαινομενικά διιστάμενων αντιλήψεων 

και εφαρμογή μιας ποικιλίας διδακτικών πρακτικών, σημαίνει πως οι εκπαιδευτικοί 

αναγνωρίζουν ότι περισσότερες από μία διδακτική προσέγγιση είναι εκπαιδευτικά 

κατάλληλες και ότι μπορούν να προσαρμόσουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό τη διδασκαλία 

τους στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών τους ή των διαφορετικών γνωστικών 

αντικειμένων. Τους επιτρέπει, έτσι, να επιβιώσουν σε ένα πλουραλιστικό εκπαιδευτικό 

σύστημα, στο οποίο οι εκπαιδευτικοί εκτίθενται σε αποκλίνουσες απόψεις σχετικά με το τι 

συνιστά ποιοτική διδασκαλία. 
 

5.1.2. Ανάδειξη των παραγόντων του διδακτικού έργου που αφορούν σε 

βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας σύμφωνα με τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών 
 

Για την ανάδειξη των παραγόντων του διδακτικού έργου που αφορούν σε βέλτιστες 

πρακτικές διδασκαλίας, θέσαμε και πάλι ως κριτήριο να εμφανίζουν μέση τιμή ίση ή 

μεγαλύτερη του 3 τόσο στο «δέον» όσο και στο «είναι» και να μη διαφέρουν σημαντικά 

μεταξύ τους. Έτσι, αναδεικνύονται όλοι οι παράγοντες του διδακτικού έργου, εκτός από 

τον παράγοντα Κονστρουκτιβισμός, που αποτελεί επιμέρους παράγοντα του ευρύτερου 

παράγοντα Πρακτικές διδασκαλίας-τύποι σκαλωσιάς. 

 Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι, παρόλο που έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα που οι κονστρουκτιβιστικές πρακτικές έχουν εισαχθεί στην υποχρεωτική κυρίως 

εκπαίδευση και αποτελούν βασικά μέρη του τρόπου διδασκαλίας που προτείνεται από το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (Υ.Π.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002), οι εκπαιδευτικοί μοιάζουν να είναι 
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ακόμα επιφυλακτικοί και να δυσκολεύονται να μετατρέψουν τις θεωρητικές τους 

αντιλήψεις σε διδακτική πράξη. Φαίνεται, δηλαδή, ότι η διδασκαλία είναι ακόμα 

συνδεδεμένη με παραδοσιακές αντιλήψεις για το ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές για τη 

διδασκαλία και ότι οι μεταβολές του εκπαιδευτικού προσανατολισμού στο πρόγραμμα 

σπουδών δεν επιφέρει απαραίτητα αλλαγές στις αντιλήψεις και την πρακτική των 

εκπαιδευτικών. 

 To εύρημα αυτό συμφωνεί με ένα πλήθος αντίστοιχων ερευνών που δείχνουν ότι η 

διδασκαλία των εκπαιδευτικών βασίζεται κυρίως σε ένα παραδοσιακό μοντέλο 

διδασκαλίας, όπου η γνώση μεταδίδεται στους μαθητές παρά παράγεται από αυτούς, σε 

αντίθεση με τις θεωρητικές κονστρουκτιβιστικές τους αντιλήψεις (Karavas-Doukas, 1996· 

King, Shumow & Lietz, 2001· Martìnez, Sauleda & Huber, 2001· Tsai, 2002· Feryok, 

2004· Lim & Chai, 2008· Gill & Hoffman, 2009· Saha & Dworkin, 2009· Στύλος, 2014· 

OECD, 2015). 

 Μάλιστα, σε έρευνα που διεξήγαγε το Π.Ι. (2008), η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων δηλώνει ότι συμβουλεύεται το Α.Π.Σ. από «καθόλου» 

έως «αρκετά», που σημαίνει είτε ότι ακολουθούν τις διδακτικές ρουτίνες που έχουν 

συνηθίσει με τα χρόνια, αδιαφορώντας για τους τρόπους που επισήμως προτείνονται είτε 

ότι αφήνουν κάποιο περιθώριο για μια πιο προσωπική και παρεμβατική εκ μέρους τους 

διδακτική λειτουργία, που λαμβάνει υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης κάθε 

φορά διδακτικής συνθήκης ή που επηρεάζεται, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, από την 

προσωπική τους θεωρία. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι, στην ίδια 

έρευνα, οι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν ενισχυμένες αρνητικές στάσεις σε σχέση με το 

περιεχόμενο και τους στόχους του Α.Π.Σ., τα οποία φαίνεται να μην ανταποκρίνονται στις 

προσδοκίες των εκπαιδευτικών και να μην έχουν πείσει για την αποτελεσματικότητά τους 

(Βέικου, Βαρέση & Πατούνα, 2008). Αντίστοιχα, σε έρευνα των Βουδουράκη κ.ά. (2012), 

σχετικά με την ποιότητα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, διαπιστώθηκε τόσο η αρνητική 

στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο Α.Π.Σ. και τα διδακτικά εγχειρίδια όσο και η μη 

ολοκληρωμένη υλοποίηση των Α.Π., κυρίως εξαιτίας της αυξημένης ποσότητας της 

διδακτέας ύλης και του περιορισμένου χρόνου, που δεν επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς 

να χρησιμοποιήσουν νέες διδακτικές μεθόδους και πρακτικές.  

 Όμως, η κατανόηση του γιατί οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν συγκεκριμένες 

πρακτικές διδασκαλίας έναντι κάποιων άλλων, είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που 

εξαρτάται από παράγοντες, όπως οι προσωπικές εμπειρίες εντός του εκπαιδευτικού 

συστήματος, οι γνώσεις, οι στάσεις και οι επιστημολογικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, 

αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό και σχολικό πλαίσιο. 
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 Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το διδακτικό έργο έχουν τις ρίζες τους σε 

προσωπικές μαθησιακές εμπειρίες, που διαμορφώνονται τόσο από πολιτισμικά πρότυπα 

όσο και μέσω της εκπαιδευτικής κατάρτισης (OECD, 2014) και έχουν τεράστιο αντίκτυπο 

στις διδακτικές πρακτικές, τις απόψεις για τον ρόλο του εκπαιδευτικού και του μαθητή και 

τη διδασκαλία γενικότερα (Nespor 1985, Pajares, 1992, Richardson, 1996). Έτσι, η 

ανθεκτικότητα των παραδοσιακών πρακτικών διδασκαλίας παραμένει, εν μέρει, λόγω της 

παγιωμένης παραδοσιακής διδασκαλίας, την οποία βίωσαν οι εκπαιδευτικοί, τόσο ως 

μαθητές όσο και ως εκπαιδευόμενοι ή επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί, μην έχοντας την 

ευκαιρία να αντιληφθούν τη διδασκαλία ως μια δυνατότητα καλλιέργειας της κριτικής και 

κοινωνικής δόμησης νοήματος (O’Loughlin, 1989), διότι κυριαρχούσε και κυριαρχεί 

ακόμα η συνήθεια της απομνημόνευσης και της εκτεταμένης προσφυγής σε βιβλία, ενώ 

απουσιάζει η σχετική πρακτική δραστηριότητα (King, κ.ά., 2001· Yerrick & Hoving, 

2003· Feryok, 2004· Στύλος, 2014). Μάλιστα, οι αντιλήψεις για τη διδασκαλία θα 

μπορούσαν ουσιαστικά να θεωρηθούν αποτέλεσμα αναστοχασμού των εκπαιδευτικών 

όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μαθησιακών τους εμπειριών (Nespor, 1985· 

Eley, 2006). Οι εκπαιδευτικοί δεν καταφέρνουν να αναπτύξουν κονστρουκτιβιστικές 

αντιλήψεις για τη διδασκαλία, διότι έχουν βιώσει επιτυχία στα υπάρχοντα παραδοσιακά 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα  (Tsai, 2002· Trumbull & Slack, 1991) και ως εκ τούτου 

διδάσκουν με το ίδιο διδακτικό ύφος που διδάχθηκαν, αναπαράγοντας παραδοσιακά 

μοντέλα διδασκαλίας.  

 Με άλλα λόγια, οι παραδοσιακές πρακτικές παραμένουν σήμερα πιο διαδεδομένες, 

διότι είναι ευκολότερη η σύλληψη και εφαρμογή της οικείας μορφής της παραδοσιακής 

διδασκαλίας, παρά η σύλληψη και εφαρμογή κάτι ασχημάτιστου και εξελισσόμενου. Το 

παλαιό διδακτικό μοντέλο εμφανίζεται σαν στέρεη βάση και προσφέρει την αίσθηση της 

ασφάλειας και της βεβαιότητας (Kalantzis & Cope, 2013), ενώ η υιοθέτηση νέων μεθόδων 

διδασκαλίας μπορεί να θεωρηθεί ότι απαιτεί υπερβολική προσπάθεια από μέρους των 

εκπαιδευτικών, αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο προετοιμασίας και προγραμματισμού, 

αλλά και αναπτύσσοντας νέες διδακτικές δεξιότητες (Westwood, 2008· OECD, 2016). 

Μέσα σ’ ένα κονστρουκτιβιστικό μαθησιακό περιβάλλον, ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι 

επιδέξιος και αναστοχαστικός, ώστε να ανταποκρίνεται στο μεγάλο αριθμό επιτόπιων 

αποφάσεων που πρέπει να πάρει (Applefield, κ.ά., 2001), ενώ απαιτείται συνεχής ανάλυση 

του διδακτικού σχεδιασμού και της διδακτικής μεθοδολογίας (Brooks & Brooks, 1993), 

επιπρόσθετο διάβασμα και ενημέρωση από πλευράς του εκπαιδευτικού, αλλά και 

παραδοχή της άγνοιάς του πάνω σε κάποιο θέμα (Hein, 2002).  
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 Καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή εφαρμογής κονστρουκτιβιστικών διδακτικών 

πρακτικών παίζουν και οι προσωπικές προτιμήσεις και στάσεις των εκπαιδευτικών, όπως η 

στάση τους απέναντι στο υπό διδασκαλία γνωστικό αντικείμενο (Τsai, 2002, Hashweh, 

1996, Βέικου, Βαρέση & Πατούνα, 2008, Στύλος, 2014), αλλά και οι επιστημολογικές 

τους αντιλήψεις περί διδασκαλίας και μάθησης και οι προσωπικές τους προτιμήσεις σε 

συγκεκριμένα διδακτικά μοντέλα (Nespor, 1985· Johnson, 1992· Prawat, 1992· ·Hashweh, 

1996· Karavas-Doukas, 1996· Tsai, 2002· Beswick, 2005· Westwood, 2008· Wilkins, 

2008· OECD, 2014· Kaya & Dikilitaş, 2019). 

 Εκπαιδευτικοί με θετικότερη στάση απένατι στο υπό διδασκαλία γνωστικό 

αντικείμενο αξιοποιούν πιο συχνά κονστρουκτιβιστικές πρακτικές, με διερευνητικά και 

ομαδοσυνεργατικά χαρακτηριστικά (Stipek, κ.ά., 2001· Wilkins, 2008· Στύλος, 2014). 

Ίσως οι εκπαιδευτικοί που έχουν αρνητική στάση απέναντι στο υπό διδασκαλία γνωστικό 

αντικείμενο να υποθέτουν ότι ούτε οι μαθητές έχουν θετική στάση απέναντι στο μάθημα 

και δε θα συμμετέχουν αν δεν είναι επιβεβλημένο, οπότε να υιοθετούν μια παραδοσιακή 

διδακτική προσέγγιση, όπου τα εξωτερικά κίνητρα και ο έλεγχος της διδασκαλίας από 

τους ίδιους είναι απαραίτητα.  

 Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που αντιλαμβάνονται τη διδασκαλία ως διαδικασία 

μετάδοσης της γνώσης τείνουν να υιοθετούν περισσότερες πρακτικές βασισμένες στον 

εκπαιδευτικό, ενώ οι δάσκαλοι που κατέχουν κονστρουκτιβιστικές επιστημολογικές 

αντιλήψεις έχουν ένα πλουσιότερο ρεπερτόριο πρακτικών διδασκαλίας, εκτιμούν 

υψηλότερα και χρησιμοποιούν συχνότερα αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές σε 

σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν μια παραδοσιακή φιλοσοφία διδασκαλίας 

(Hashweh, 1996· Kember & Kwan, 2000· Ravitz, κ.α., 2000· Levin & Wadmany, 2006· 

Ηermans, κ.α., 2008· OECD, 2016). Αν, λοιπόν, οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών είναι 

συμβατές με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, είναι πολύ πιθανό οι νέες ιδέες να γίνουν 

δεκτές και να υιοθετηθούν στην τάξη (Levin & Wadmany, 2006). Αν, όμως, οι αντιλήψεις 

που στηρίζουν μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν είναι σύμφωνες με τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, η επιτυχία της μεταρρύθμισης θα είναι περιορισμένη και η 

διαδικασία αλλαγής αργή (Richardson, 1996). 

 Μια, ακόμη, βασική αιτία δυσκολίας στο να αποδεχθούν οι εκπαιδευτικοί 

κονστρουκτιβιστικές θέσεις για τη διδασκαλία είναι η περιορισμένη γνώση ως προς το 

επιστημονικό περιεχόμενο αλλά και ως προς τη διδακτική μεθοδολογία (Ravitz, κ.ά., 

2000· Κing, κ.ά., 2001· Σπύρτου, 2002· Thomas, 2013· Στύλος, 2014). Επιπρόσθετα, ο 

Prawat (1992) δηλώνει ότι προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να διδάξουν με μια 

κονστρουκτιβιστική προσέγγιση, πρέπει να δουν τόσο τη γνώση του περιεχομένου όσο και 
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τους μαθητές ως συνδεδεμένες και εξελισσόμενες οντότητες και  όχι ως χωριστές και 

σταθερές. Τα περισσότερα από τα προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή μιας 

κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης στη διδασκαλία θα μπορούσαν να ξεπεραστούν αν οι 

εκπαιδευτικοί ήταν πρόθυμοι να ξανασκεφτούν όχι μόνο τι σημαίνει να γνωρίζουν το 

θέμα, αλλά και τι χρειάζεται για να προωθηθεί αυτό το είδος κατανόησης στους μαθητές, 

γεγονός που μπορεί να τους οδηγήσει να διερευνήσουν τη χρήση ενεργητικών-

αλληλοεπιδρασιακών πρακτικών διδασκαλίας επικεντρωμένων στους μαθητές (ΟΕCD, 

2014). 

 Αρκετοί εκπαιδευτικοί, επίσης, μπορεί να έχουν ανεπαρκή κατανόηση του 

κονστρουκτιβισμού (Beswick, 2005), θεωρώντας ότι πρόκειται για μια προσέγγιση που 

βασίζεται αποκλειστικά στον μαθητή. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην εσφαλμένη 

αντίληψη ότι ο κονστρουκτιβισμός είναι το αντίθετο του συμπεριφορισμού. Τέτοιες 

παρανοήσεις σχετικά με τον κονστρουκτιβισμό μπορούν να οδηγήσουν σε χαοτικές και 

αδόμητες πρακτικές στην τάξη (Isikoglu, 2008) ή σε αντιλήψεις που σχετίζονται με 

πρακτικές διδασκαλίας που φέρνουν θόρυβο στην τάξη, όταν οι μαθητές συζητούν 

ελεύθερα και ανταλλάσσουν τις ιδέες τους (Καρανέζη & Ράπτη, 2015). Έτσι, η ανάπτυξη 

της κατανόησης των εκπαιδευτικών σχετικά με την κονστρουκτιβιστική επιστημολογία 

μπορεί να αποτελέσει βασική συνιστώσα των προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, 

προκειμένου να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν μια πιο ενεργή και αλληλεπιδραστική 

διδασκαλία (Tsai, 2002· Isikoglu, 2008). 

 Όμως, ο κονστρουκτιβισμός συχνά αδυνατεί να μεταφραστεί και να εφαρμοστεί 

στην πρακτική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στις σημερινές 

τάξεις (Jacobsen, κ.ά., 2011), λόγω του ευρύτερου κοινωνικού και εκπαιδευτικού 

πλαισίου. Oι τεχνικοί περιορισμοί, όπως το Αναλυτικό Πρόγραμμα και ο 

προγραμματισμός της ύλης, η ομαδική διδασκαλία, τα δομημένα εκπαιδευτικά υλικά και 

το εξετασιοκεντρικό σύστημα, η πίεση του χρόνου και ο φόρτος εργασίας, ο αριθμός και 

το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών μπορούν να διαμορφώσουν τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών και τις πρακτικές τους με τέτοιο τρόπο που να εμποδίζεται η διδασκαλία 

που απαιτεί παραγωγή γνώσης, κριτική σκέψη και αναστοχασμό από τους μαθητές, 

αναδεικνύοντας ως κυρίαρχη τη διδασκαλία μετάδοσης και απομνημόνευσης της γνώσης 

(Zeichner, Tabachnick & Densmore, 1987· Ravitz, κ.ά., 2000· Goelz, 2004· Βέικου, 

Βαρέση & Πατούνα, 2008· Lim & Chai, 2008· Westwood, 2008· ΟΕCD, 2014·2016· 

Tavakoli & Baniasad-Azad, 2017). 

 Συνδυαστικά με τα ανωτέρω, επισημαίνεται ότι οι ιστορικές και κοινωνικές 

συνθήκες έχουν διαμορφώσει μια αντίληψη για τη διδασκαλία, η οποία είναι πολύ 
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δύσκολο να αλλάξει, παρά τις σύγχρονες διδακτικές προδιαγραφές και τις κοινωνικές 

απαιτήσεις. Παρόλο που οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο δομών και 

διαδικασιών μπορεί να συμβούν γρήγορα, οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη 

διδασκαλία τείνουν να αλλάζουν πιο αργά λόγω της πολυετούς εκπαιδευτικής τους 

εμπειρίας. Αυτή η τάση μπορεί να παρεμποδίσει την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να 

κατανοήσουν και να αποδεχθούν τους σύγχρονους διδακτικούς στόχους και να 

χρησιμοποιήσουν νέες πρακτικές διδασκαλίας που διευκολύνουν την ανάπτυξη 

ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών διαδικασιών, όπως ορίζεται από τη σύγχρονη 

κοινωνία της γνώσης.  
 

5.1.3. Συσχετίσεις των πρακτικών διδασκαλίας που αφορούν τους 

παράγοντες (μεταβλητές) του διδακτικού έργου 
 

Τα αποτελέσματα των συσχετίσεων μεταξύ των παραγόντων του ερωτηματολογίου για το 

διδακτικό έργο, τόσο ως προς το «είναι» όσο και ως προς το «δέον», έδειξαν την ύπαρξη 

σημαντικών ομοιοτήτων ως προς τις σχέσεις των παραγόντων και μικρών 

διαφοροποιήσεων αναφορικά με τον βαθμό συσχέτισης των παραγόντων.   

 Ειδικότερα, τόσο στο «είναι» όσο και στο «δέον», εμφανίστηκαν σημαντικές 

συσχετίσεις, ψηλές έως πολύ υψηλές, μεταξύ όλων των παραγόντων του διδακτικού 

έργου, αλλά και μεταξύ των ευρύτερων και επιμέρους παραγόντων του διδακτικού έργου 

και του Συνολικού Ερωτηματολογίου.  

 Συνολικά, τα συγκεκριμένα αποτελέσματα καταδεικνύουν, ως έναν βαθμό, την 

κρίσιμη σημασία όλων των παραγόντων (μεταβλητών) του διδακτικού έργου και την 

αμφίδρομη σχέση του καθενός με τους υπόλοιπους παράγοντες, καθώς και ότι το σύνολο 

του διδακτικού έργου έχει θετική συσχέτιση με όλους τους παράγοντες (μεταβλητές) που 

το συγκροτούν. Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι υπάρχει και ότι απαιτείται 

να υπάρχει μια σημαντική αλληλεπίδραση όλων των μεταβλητών του διδακτικού έργου.  

 Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σημασία αυτής της 

αλληλεπίδρασης, υιοθετώντας την άποψη ότι η κατάλληλη και καλύτερη προετοιμασία σε 

όλα τα επίπεδα της διδασκαλίας αναδεικνύεται ως ένας από τους σημαντικότερους 

παράγοντες για να γίνει η διδασκαλία αποτελεσματική ή αποτελεσματικότερη (Στύλος, 

2014). Γι’ αυτό τον λόγο, η παρούσα έρευνα δεν μελετά σε βάθος μια ή περισσότερες 

μεταβλητές του διδακτικού έργου ξεχωριστά, αλλά όλες μαζί, έτσι όπως αποτυπώνονται 

στη διδακτική πραγματικότητα, αναγνωρίζοντας τον περιορισμό που αυτό το εύρος 

δημιουργεί στην ενδελεχή μελέτη της κάθε μεταβλητής ξεχωριστά και σε βάθος.  
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 Η διδασκαλία αποτελεί, αναμφισβήτητα, μια διαδικασία δυναμική και απαιτητική, 

σύνθετη, πολυεπίπεδη, πολύπλοκη (Φλουρής, 1995∙ Ταρατόρη, 2007∙ Saphier, κ.ά., 2008· 

Φύκαρης, 2014· OECD, 2018) και συνεχώς επαναπροσδιοριζόμενη από ποικίλους 

παράγοντες (Φρυδάκη, 2009), που αναπαριστούν μια διαρκή διαδικασία με εσωτερικές 

διασυνδέσεις, οι οποίες βοηθούν στην αποτελεσματική λήψη διδακτικών αποφάσεων για 

τον σχεδιασμό κατάλληλων μαθησιακών περιβαλλόντων και τον καθορισμό διδακτικών 

στόχων, περιεχομένου, διδακτικού υλικού, διδακτικών συμπεριφορών και μαθητικών 

δραστηριοτήτων (Joyce, κ.ά., 2009). Εάν, όμως, οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να 

διατηρήσουν ένα περιβάλλον που προσανατολίζεται στην ποιότητα, προωθώντας τη 

μάθηση των μαθητών, καλούνται, εκτός από τη λήψη ενός ευρέος φάσματος 

επαγγελματικών αποφάσεων που απαιτούν επιστημονικό τρόπο σκέψης και αυστηρή 

άσκηση της θεωρίας (Kalantzis & Cope, 2013), να ασκούν επαγγελματική κρίση και 

στοχαστική κριτική ανάλυση των αποφάσεων αυτών, συνυπολογίζοντας όλες τις 

μεταβλητές του διδακτικού έργου (Jacobsen, κ.ά., 2011). 

 Η ιδέα της διδασκαλίας ως «αναστοχαστική πρακτική» και του εκπαιδευτικού ως 

«αναστοχαστικός επαγγελματίας» ταιριάζει με τις τρέχουσες συζητήσεις της 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, υπό την έννοια ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενεργούν και 

να εκτελούν με επιτυχία σε ένα ευρύ φάσμα διδακτικών καταστάσεων (Gonçalves, 

Azevedo & Alves, 2013). Δεδομένου, λοιπόν, ότι η διδασκαλία είναι μια πολύπλοκη 

επιστήμη, τέχνη και τεχνική που περιλαμβάνει πολλές μεταβλητές (Τριλιανός, 2004α· 

Marzano & Brown, 2009· Οrlich, κ.ά., 2010), ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

διαπραγματευτεί τον δρόμο του μέσα από αυτή την πολυπλοκότητα (Porter & Brophy, 

1988) και να είναι ρεαλιστής και αρκετά ευέλικτος, όσον αφορά την πολυπλοκότητα της 

διδασκαλίας, προσαρμόζοντας το διδακτικό του ρεπερτόριο στις συνεχώς μεταβαλλόμενες 

και εξελισσόμενες διδακτικές καταστάσεις (Muñoz, Scoskie & French, 2013). 

 Έτσι, η πολυπλοκότητα του διδακτικού έργου, όπως αυτή αποτυπώνεται στη 

διεθνή βιβλιογραφία και την καθημερινή διδακτική πράξη, έρχεται να επαληθευτεί μέσα 

από την πληθώρα αλληλοσυσχετίσεων που παρουσιάζουν οι παράγοντες που συγκροτούν 

το διδακτικό έργο και αφορούν στις διαδικασίες του διδακτικού έργου, τις δεξιότητες του 

εκπαιδευτικού, τις πρακτικές διδασκαλίας-τύπους σκαλωσιάς και τη μάθηση των μαθητών. 

Οι παράγοντες (μεταβλητές) του διδακτικού έργου δεν λειτουργούν και δεν επηρεάζουν 

την ποιότητα του διδακτικού έργου αυτόνομα, αλλά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, 

αναπτύσσοντας με τη συσχέτιση αυτή ένα δυναμικό σύστημα, το οποίο διαμορφώνει την 

ποιότητα της παρεχόμενης διδασκαλίας.   
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5.1.4. Συσχετίσεις των παραγόντων του ερωτηματολογίου με τα ατομικά-

δημογραφικά στοιχεία των ατόμων του δείγματος  
 

Τα ατομικά-δημογραφικά στοιχεία, όπως είδαμε και στην ανασκόπηση προηγούμενων 

ερευνών, ασκούν επιρροή τόσο στη διαμόρφωση όσο και στη διαφοροποίηση των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για το διδακτικό έργο. Επιδιώξαμε, λοιπόν, να 

αναδείξουμε το κατά πόσο οι πρακτικές διδασκαλίας, που τελικά θεωρούνται από τους 

εκπαιδευτικούς ότι εξασφαλίζουν την ποιότητα του διδακτικού έργου, είναι εξαρτημένες 

από το συγκείμενο στο οποίο εγγράφονται και άρα σχετικές ή όχι με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας στην οποία λαμβάνουν 

χώρα. Για τον σκοπό αυτό επιλέξαμε ορισμένα μόνο δημογραφικά στοιχεία για λόγους 

οικονομίας χρόνου και δυνάμεων των συμμετεχόντων, δεδομένης της μεγάλης έκτασης 

του ερωτηματολογίου, εστιάζοντας σε εκείνα που, θεωρητικά τουλάχιστον, θα μπορούσαν 

να επηρεάσουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με το διδακτικό έργο και τις 

βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας, όπως το φύλο, η ειδικότητα, η βαθμίδα εκπαίδευσης, οι 

σπουδές, η διδακτική εμπειρία του εκπαιδευτικού, η περιοχή και ο τύπος σχολείου. 

Παρακάτω ανακεφαλαιώνουμε τα αποτελέσματα των συσχετίσεων και επιχειρούμε να τα 

ερμηνεύσουμε.  

 

α. Φύλο 
 

Ο πληθυσμός των εκπαιδευτικών είναι ένας κλάδος που έχει ως χαρακτηριστικό του 

γνώρισμα την έντονη επαγγελματική παρουσία του γυναικείου φύλου. Υποθέσαμε ότι το 

φύλο αποτελεί σημαντικό παράγοντα, που επηρεάζει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με τα θέματα που διαπραγματεύεται η παρούσα έρευνα.  

 Πράγματι διαπιστώσαμε ότι το φύλο συνιστά διαφοροποιητικό παράγοντα σε 

στατιστικά σημαντικό βαθμό, ως προς το «είναι», μόνο στην περίπτωση που οι 

εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν συχνά τις πρακτικές διδασκαλίας που αφορούν στην 

Αξιολόγηση της διδασκαλίας και στον Συμπεριφορισμό, ενώ ως προς το «δέον», στην 

περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν υψηλότερα τις διδακτικές πρακτικές που 

αφορούν στην Αξιολόγηση και τη Μεθόδευση της διδασκαλίας, στον Συμπεριφορισμό και 

στην Ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε αντίθεση με τους άνδρες εκπαιδευτικούς. 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δε συναντάμε στατιστικά σημαντικά διαφοροποιημένες 

αντιλήψεις, πράγμα που σημαίνει ότι ο πληθυσμός των εκπαιδευτικών εμφανίζεται 

ομογενοποιημένος ως προς το φύλο, όταν διατυπώνει τις αντιλήψεις του για το διδακτικό 

έργο και τις βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας.  
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 Αντίστοιχα και σε άλλες έρευνες έχει βρεθεί ότι το φύλο φαίνεται να σχετίζεται με 

τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με το διδακτικό έργο και τις βέλτιστες 

πρακτικές διδασκαλίας (ΟECD, 2014· Μeng, κ.ά., 2016). 

 

β. Ειδικότητα 
 

Υποθέσαμε ότι η ειδικότητα των εκπαιδευτικών και οι διαφορετικοί τομείς και 

κατευθύνσεις σπουδών που ακολούθησαν για την απόκτηση του πτυχίου τους, θα έπαιζαν 

διαφοροποιητικό ρόλο στις ερευνούμενες αντιλήψεις τους αναφορικά με το διδακτικό 

έργο.  

 Πράγματι από τις συσχετίσεις της ειδικότητας με τις εξεταζόμενες εξαρτημένες 

μεταβλητές προέκυψε ότι, ο παράγοντας ειδικότητα φαίνεται να παίζει στατιστικά 

σημαντικά διαφοροποιητικό ρόλο, ως προς το «είναι», τόσο για το σύνολο του 

ερωτηματολογίου βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας όσο και στις περιπτώσεις που οι 

εκπαιδευτικοί διατυπώνουν τις αντιλήψεις τους για τον βαθμό συχνότητας εφαρμογής των 

Πρακτικών διδασκαλίας – τύπων σκαλωσιάς, των διδακτικών πρακτικών του 

Κονστρουκτιβισμού, της Μάθησης των μαθητών, της Ανθρωποπλαστικής 

αποτελεσματικότητας και της Ποιότητας τελικού αποτελέσματος. Αντίστοιχα, η 

ειδικότητα φαίνεται να παίζει στατιστικά σημαντικά διαφοροποιητικό ρόλο και ως προς το 

«δέον» για το σύνολο του ερωτηματολογίου αλλά και για όλους τους ερευνούμενους 

παράγοντες.  

 Σε όλες τις περιπτώσεις, φαίνεται ότι οι δάσκαλοι κατεξοχήν και οι καθηγητές 

θεωρητικών μαθημάτων σε μικρότερο βαθμό, εφαρμόζουν, αλλά και θεωρούν ότι πρέπει 

να εφαρμόζονται σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις υπόλοιπες ειδικότητες.  

 Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα και άλλων ερευνών τονίζουν ότι η ειδικότητα και το 

γνωστικό αντικείμενο των εκπαιδευτικών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

παράγοντες πρόβλεψης των αντιλήψεών τους. Σε έρευνα των Ravitz, κ.ά. (2000) βρέθηκε 

ότι εκτός από τους δασκάλους που διδάσκουν διάφορα ακαδημαϊκά αντικείμενα, οι 

εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα της Γλώσσας εκφράζουν περισσότερο 

κονστρουκτιβιστικές αντιλήψεις σε σχέση με τις υπόλοιπες ειδικότητες, ενώ κυρίως οι 

Μαθηματικοί και οι εκπαιδευτικοί των λοιπών ειδικοτήτων είναι εκείνοι που υιοθετούν πιο 

παραδοσιακές αντιλήψεις μετάδοσης της γνώσης. Ομοίως, σε έρευνα του ΟΟΣΑ (OECD, 

2009), διαπιστώθηκε ότι οι καθηγητές των Μαθηματικών δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη 

χρήση διδακτικών πρακτικών που διασφαλίζουν την καλή δόμηση της γνώσης, ενώ οι 

καθηγητές ανθρωπιστικών επιστημών αναφέρουν ότι είναι σχετικά πιο πιθανό να 

χρησιμοποιήσουν μαθητοκεντρικές πρακτικές, εφαρμόζοντας την πρακτική των σχεδίων 
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εργασίας και άλλες πρακτικές που καλλιεργούν πρακτικές δεξιότητες. Αντίστοιχα, και οι 

Μeng, κ.ά. (2016) σε έρευνά τους διαπίστωσαν διαφοροποίηση στις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με την ειδικότητά τους, με τους εκπαιδευτικούς θεωρητικών 

μαθημάτων (Γλώσσα και Ιστορία) να εφαρμόζουν περισσότερο διαφορετικούς τρόπους 

διδασκαλίας σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς θετικών μαθημάτων (Μαθηματικά).  

 Φαίνεται ότι η ευρύτητα γνώσεων πάνω σε θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής 

θεωρίας και μεθοδολογίας που αποκτούν οι εκπαιδευτικοί παιδαγωγικών τμημάτων 

(δάσκαλοι), συγκριτικά με τους καθηγητές των υπόλοιπων ειδικοτήτων, τους δίνει τη 

δυνατότητα να γνωρίζουν καλύτερα τις σύγχρονες τάσεις και κατευθύνσεις της διδακτικής 

και να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, γεγονός που 

αιτιολογεί τις διαφορές στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση τόσο με την 

ειδικότητα όσο και με τη  βαθμίδα στην οποία υπηρετούν. Επίσης, οι διαφορές στις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με την ειδικότητα μπορεί σε μεγάλο βαθμό να 

προέρχονται από τη φύση του αναλυτικού προγράμματος στα διάφορα γνωστικά 

αντικείμενα, δεδομένου ότι κάθε γνωστικό πεδίο έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις 

αναφορικά με το είδος της γνώσης που προσδοκά να αναπτύξουν οι μαθητές και 

αντίστοιχα υποστηρίζει συγκεκριμένους τρόπους προσέγγισης. Αυτό βέβαια υποδηλώνει 

και τη σημασία ενός ισορροπημένου προγράμματος σπουδών και υποδεικνύει ότι μπορεί 

να υπάρχουν περιθώρια διεύρυνσης του ρεπερτορίου όλων των ειδικοτήτων των 

εκπαιδευτικών. 

 

γ. Βαθμίδα 
 

Επιβεβαιώνοντας την αρχική μας υπόθεση, φαίνεται ότι η βαθμίδα εκπαίδευσης στην 

οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί, είναι παράγοντας που διαφοροποιεί σε στατιστικά 

σημαντικό βαθμό τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με το διδακτικό έργο και 

τις βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας. 

  Πιο συγκεκριμένα, ως προς το «είναι» οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο 

Δημοτικό εφαρμόζουν συχνότερα τις διδακτικές πρακτικές που αφορούν στις Δεξιότητες 

του εκπαιδευτικού, στη Γνωριμία των μαθητών, στη Διδακτική διαδικασία, στην 

Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα και στην Ποιότητα του τελικού αποτελέσματος, 

ενώ ως προς το «δέον» είναι πάλι εκείνοι που εκτιμούν υψηλότερα σχεδόν όλους τους 

παράγοντες του ερωτηματολογίου και το σύνολο των διδακτικών πρακτικών που τους 

συγκροτούν, με εξαίρεση τις διδακτικές πρακτικές που αφορούν στη Μεταδιδακτική 

διαδικασία και στον Συμπεριφορισμό, όπου δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη βαθμίδα στην οποία διδάσκουν. 
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 Αντίστοιχα ευρήματα άλλων ερευνών επιβεβαιώνουν ότι η βαθμίδα στην οποία 

υπηρετεί ο εκπαιδευτικός αποτελεί καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης των αντιλήψεων 

σχετικά με το διδακτικό έργο. Σε έρευνά τους οι Ravitz, κ.ά. (2000) διαπίστωσαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εκφράζουν πιο συχνά κονστρουκτιβιστικές 

αντιλήψεις και συμφωνούν λιγότερο συχνά με τις «παραδοσιακές» αντιλήψεις της 

βέλτιστης διδασκαλίας σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας. Ομοίως, 

εμφανείς διαφορές στις αντιλήψεις μεταξύ των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαπίστωσαν σε έρευνά τους και οι Devine, κ.ά. (2013).  

 Το γιατί οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη ευρύτητα στις αντιλήψεις τους για το διδακτικό έργο και τις βέλτιστες 

πρακτικές διδασκαλίας πιθανόν να δικαιολογείται εν μέρει λόγω του ότι σε αυτή τη 

βαθμίδα δίνεται μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη των παιδιών, με μια μικρότερη 

προσκόλληση στη βάση γνώσεων συγκεκριμένων θεμάτων. Έτσι, λόγω της στοχοθεσίας 

της συγκεκριμένης βαθμίδας ο μέσος εκπαιδευτικός στο Δημοτικό εστιάζει, συνήθως, 

περισσότερο στους μηχανισμούς που παράγουν μάθηση και ενδιαφέρεται λιγότερο για τη 

μετάδοση των δικών του γνώσεων από ό,τι ο μέσος εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Αντιθέτως, στο Γυμνάσιο και κυρίως στο Λύκειο, οι πιο εκτεταμένες και 

εξειδικευμένες γνώσεις των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, η έμφαση στην επίτευξη 

ακαδημαϊκών επιτευγμάτων κοινού επιπέδου και στην προετοιμασία για τις εξετάσεις 

εθνικού επιπέδου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχει πιθανόν ως 

αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να εστιάζουν περισσότερο στην απόκτηση γνώσεων, 

υιοθετώντας μια πιο δασκαλοκεντρική παραδοσιακή διδασκαλία, ελαχιστοποιώντας τη 

χρήση πρακτικών διδασκαλίας που διαφοροποιούν τη διδασκαλία ανάλογα με τις ανάγκες 

των μαθητών. Τέλος, ένας ακόμη λόγος που πιθανόν να αιτιολογεί τη διαφοροποίηση των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για το διδακτικό έργο και τις βέλτιστες πρακτικές 

διδασκαλίας σε σχέση με τη βαθμίδα που υπηρετούν, σχετίζεται με τις διαφορές σε 

επίπεδο δομής του περιβάλλοντος εργασίας των εκπαιδευτικών, αφού οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο Δημοτικό, σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς που 

υπηρετούν στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, είναι υπεύθυνοι για μια ομάδα μαθητών για το 

μεγαλύτερο μέρος της σχολικής μέρας, έχοντας έτσι μεγαλύτερη ευκαιρία για ευελιξία στη 

διδασκαλία τους. 
 

δ. Σπουδές 
 

Οι σπουδές φαίνεται ότι διαφοροποιούν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό τις αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών για το σύνολο του ερωτηματολογίου ανάδειξης βέλτιστων πρακτικών 
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διδασκαλίας και σχεδόν για όλους τους παράγοντες, τόσο ως προς το «είναι» όσο και ως 

προς το «δέον», επιβεβαιώνοντας την αρχική μας υπόθεση. Ως προς το «είναι» εξαίρεση 

αποτελούν οι παράγοντες Διδακτική διαδικασία, Μεταδιδακτική διαδικασία και 

Συμπεριφορισμός, ενώ ως προς το «δέον» εξαίρεση αποτελεί ο παράγοντας 

Μεταδιδακτική διαδικασία, αφού δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με τις σπουδές τους. 

 Σε όλες τις περιπτώσεις, υψηλότερη εκτίμηση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί που 

κατέχουν Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό τίτλο σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που 

κατέχουν μόνο τίτλο ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

 Το αποτέλεσμα αυτό ενδυναμώνεται και από τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών, 

που επιβεβαιώνουν ότι το μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών σχετίζεται με τις 

αντιλήψεις και τις προσεγγίσεις της διδασκαλίας που εκφράζουν και υιοθετούν (Lam & 

Kember, 2006), με τους εκπαιδευτικούς με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών να 

εκφράζουν συχνότερα κονστρουκτιβιστικές αντιλήψεις αναφορικά με το διδακτικό έργο 

(Beswick, 2005). Φαίνεται ότι το επίπεδο σπουδών προσφέρει τη δυνατότητα στους 

εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν καλύτερα το αντικείμενο της εργασίας τους και να 

ενημερωθούν για τις σύγχρονες τάσεις της διδακτικής, επηρεάζοντας έτσι τις αντιλήψεις 

και τις αποφάσεις που λαμβάνουν σχετικά με το διδακτικό τους έργο. 
 

ε. Χρόνια προϋπηρεσίας 
 
 

Υποθέσαμε ότι τα χρόνια προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών θα αποτελούν 

διαφοροποιητικό παράγοντα των αντιλήψεών τους. Όμως, φαίνεται ότι τα υποκείμενα της 

έρευνας εμφανίζονται να έχουν ομογενοποιημένες αντιλήψεις για το διδακτικό έργο και τις 

βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας, αφού τόσο στο επίπεδο του «είναι» όσο και στο επίπεδο 

του «δέοντος» δε φαίνεται να υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές που να δείχνουν 

ότι τα χρόνια προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων επηρεάζουν τις αντιλήψεις τους.  

 Αντίστοιχα, σε έρευνα του ΟECD (2014) η διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών 

δεν βρέθηκε να συνδέεται με τη χρήση οποιασδήποτε από τις διδακτικές πρακτικές που 

ερευνήθηκαν. Από την άλλη, ένας αριθμός ερευνών βρίσκει ότι η διδακτική εμπειρία 

αποτελεί έναν παράγοντα που συνδέεται συχνά με τη διαμόρφωση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών για το διδακτικό έργο και την επιλογή ή μη συγκεκριμένων διδακτικών 

πρακτικών.   

 Σύμφωνα με έρευνα της Alger (2009) με βάση τη διδακτική εμπειρία, περίπου τα 

δύο τρίτα των εκπαιδευτικών θα αλλάξουν τις αντιλήψεις τους για τη διδασκαλία τόσο ως 

προς το «δέον» όσο και ως προς το «είναι», κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. 
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Συγκεκριμένα, διαπίστωσε μετάβαση, με την πάροδο των χρόνων και την απόκτηση 

μεγαλύτερης διδακτικής εμπειρίας, από μια δασκαλοκεντρική αντίληψη της διδασκαλίας 

ως μετάδοση της γνώσης, σε μια πιο μαθητοκεντρική διάσταση της διδασκαλίας, ως 

διαδικασία καθοδήγησης και παροχής εργαλείων μάθησης, με την αντίληψη, όμως, της 

διδασκαλίας ως μια συμμετοχική, κοινωνικά διαμεσολαβούμενη διαδικασία να μειώνεται 

με την αύξηση των ετών διδακτικής εμπειρίας. 

 Το εύρημα αυτό υποστηρίζεται και από αντίστοιχη έρευνα των Martinez, κ.ά. 

(2001), οι οποίοι διαπίστωσαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις αντιλήψεις των εν 

δυνάμει και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών με μεγάλη διδακτική εμπειρία, καταλήγοντας 

στο συμπέρασμα ότι η θεωρία του κονστρουκτιβισμού και η αντίληψη της διδασκαλίας ως 

κοινωνικά διαμεσολαβούμενη διαδικασία έχει λάβει μεγάλη προσοχή τα τελευταία μόνο 

χρόνια και ότι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί έχουν εκτεθεί χωρίς «διακοπή» από τη 

σχολική πραγματικότητα σε αυτές τις θεωρίες, εξηγώντας έτσι τον μεγάλο αριθμό 

αντιλήψεων που σχετίζονται με κονστρουκτιβιστικές ιδέες. Από την άλλη πλευρά, η 

ομάδα των έμπειρων εκπαιδευτικών φαίνεται να συνεχίζει τη διδακτική της πρακτική, 

στην οποία κυριαρχεί η συμπεριφοριστική νοοτροπία. 

 Αντιθέτως, οι Salo, κ.ά. (2015) σε έρευνά τους βρήκαν ότι εξαιτίας της πολύ 

μικρής εμπειρίας, της έλλειψης των απαιτούμενων δεξιότητων διαχείρισης της μαθησιακής 

διαδικασίας και της ικανότητας να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις διδακτικές 

πρακτικές και την καταλληλότητά τους για την ανάπτυξη συγκεκριμένων γνωστικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων, οι άπειροι εκπαιδευτικοί, σε αντίθεση με τους έμπειρους εν 

ενεργεία εκπαιδευτικούς, τείνουν να υιοθετούν μια αντίληψη της διδασκαλίας που 

στηρίζεται σε διδακτικές πρακτικές αναπαραγωγής, μετάδοσης και διατήρησης της 

γνώσης, εστιάζοντας κυρίως στην ενδοατομική και όχι τη συμμετοχική/κοινωνική 

ανάπτυξη των μαθητών. 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, φαίνεται ότι η δύναμη, πίσω 

από τη διαμόρφωση και τη διαφοροποίηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για το 

διδακτικό έργο, δεν είναι η διδακτική εμπερία ως προς τα χρόνια προϋπηρεσίας, αλλά το 

αποτέλεσμα μιας προσωπικής αξιολόγησης των άμεσων εμπειριών μέσα από τη διδακτική 

πράξη. Έτσι, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι άλλοι παράγοντες, που αποτελούν κοινά 

χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού πλαισίου, όπως το Αναλυτικό Πρόγραμμα, το 

εξετασιοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα και οι απαιτήσεις των εμπλεκόμενων φορέων και 

ομάδων, παίζουν πιθανόν διαμεσολαβητικό ρόλο στη διαμόρφωση και διατήρηση των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, που μετριάζει την επίδραση της διδακτικής εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών. 
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στ. Περιοχή σχολείου 
 

Υποθέσαμε ότι η περιοχή του σχολείου (αστική, ημιαστική, αγροτική) στο οποίο 

υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί, θα αποτελούσε σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών. Διαπιστώσαμε, όμως, ότι τόσο στο επίπεδο του «είναι» 

όσο και στο επίπεδο του «δέοντος» δε φαίνεται να υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές που να δείχνουν ότι η περιοχή του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

συμμετέχοντες επηρεάζει τις αντιλήψεις τους.  

 Στη βιβλιογραφία που μελετήσαμε δεν συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχες 

συγκρίσεις μεταξύ των διαφορετικών περιοχών στις οποίες διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί. 

Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας πιθανόν να οφείλονται στο γεγονός 

ότι στην Ελλάδα υιοθετείται ένα εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα και εφαρμόζεται ένα ενιαίο 

Πρόγραμμα Σπουδών, διαμορφώνοντας έτσι κοινές αντιλήψεις και κατευθύνσεις για το 

διδακτικό έργο, ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία υπηρετεί ο εκάστοτε 

εκπαιδευτικός.  

 
 

ζ. Τύπος σχολείου  
 
 

Όπως και στην περίπτωση της περιοχής του σχολείου, έτσι και στην περίπτωση του τύπου 

του σχολείου (ιδιωτικό – δημόσιο), δεν φαίνεται να υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές που να δείχνουν ότι ο τύπος του σχολείου στο οποίο υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί 

επηρεάζει τις αντιλήψεις τους στο επίπεδο του «είναι». 

 Στο επίπεδο του «δέοντος», όμως, ο τύπος σχολείου στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί συνιστά διαφοροποιητικό παράγοντα στις αντιλήψεις που εκφράζουν οι 

εκπαιδευτικοί. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Ιδιωτικό σχολείο 

θεωρούν ότι πρέπει να εφαρμόζονται σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς  που υπηρετούν σε Δημόσιο σχολείο, οι διδακτικές πρακτικές που 

αφορούν στις Διαδικασίες του διδακτικού έργου, τις Δεξιότητες εκπαιδευτικού, τις 

Πρακτικές διδασκαλίας – τύπους σκαλωσιάς, τη Μάθηση μαθητών, τη Μεταδιδακτική 

διαδικασία, τη Γνωριμία μαθητών, την Αξιολόγηση διδασκαλίας, τον Κονστρουκτιβισμό, 

την Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα και την Ποιότητα τελικού αποτελέσματος, 

καθώς και το σύνολο του ερωτηματολογίου βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας. 

 Μέσα από την προσωπική μας εμπειρία από τον τρόπο λειτουργίας των ιδιωτικών 

σχολείων αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η διαφοροποίηση πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός 

ότι στα ιδιωτικά σχολεία υπάρχει τόσο η δυνατότητα πρόσληψης εκπαιδευτικών με βάση 

το επίπεδο σπουδών και τη γενικότερη επιμόρφωσή τους πάνω σε θέματα παιδαγωγικής 

και διδακτικής όσο και η δυνατότητα οργάνωσης και πραγματοποίησης επιμορφωτικών 
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σεμιναρίων, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα του παραγόμενου διδακτικού έργου 

σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας και Διδακτικής. 

 Στη βιβλιογραφία που μελετήσαμε δεν συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχες 

συγκρίσεις μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων, οπότε στο συγκεκριμένο σημείο 

ίσως η δική μας έρευνα να δίνει μια ευκαιρία για προβληματισμό και περαιτέρω έρευνα. 

Συγκεντρωτικά, όμως, τα αποτελέσματα αναφορικά με την περιοχή και τον τύπο του 

σχολείου, καταδεικνύουν ότι οι μεταβλητές σε επίπεδο σχολείου φαίνεται να έχουν 

ελάχιστη σχέση με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το πώς διδάσκουν αυτήν την 

περίοδο και για το πώς θεωρούν ότι θα έπρεπε να διδάσκουν. 
 

 Με βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία, διαπιστώνουμε ότι έχουμε επιβεβαίωση της 

πρώτης μας υπόθεσης, μόνο ως προς το φύλο, τη βαθμίδα, την ειδικότητα, τις σπουδές και 

εν μέρει τον τύπο του σχολείου που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί (μόνο ως προς το «δέον»), 

ενώ κάτι αντίστοιχο δεν συνέβη με τις ανεξάρτητες μεταβλητές χρόνια προϋπηρεσίας και 

περιοχή σχολείου. 

 Τα αποτελέσματα της συσχέτισης των παραγόντων του ερωτηματολογίου με τα 

ατομικά-δημογραφικά στοιχεία των ατόμων του δείγματος δείχνουν ότι αν και γενικά η 

χρήση συγκεκριμένων πρακτικών τείνει να είναι αποκλειστικά συνάρτηση του κάθε 

εκπαιδευτικού, όταν πρόκειται για τις αντιλήψεις ως προς τον δεόν, φαίνεται ότι οι 

σχολικοί παράγοντες παίζουν λίγο μεγαλύτερο ρόλο. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος 

της διακύμανσης που παρατηρείται στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών για το διδακτικό 

έργο και τις βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας προκύπτει από τις διαφορές των ατομικών 

χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών (φύλο, ειδικότητα, βαθμίδα, σπουδές), ενώ οι 

διακυμάνσεις που οφείλονται σε διαφορές σε επίπεδο σχολείου (περιοχή, τύπος σχολείου) 

είναι ελάχιστες. Ως εκ τούτου, οι προσπάθειες για την αλλαγή των πρακτικών διδασκαλίας 

είναι πιο πιθανό να έχουν αντίκτυπο εάν απευθύνονται μεμονωμένα στους εκπαιδευτικούς. 
 

5.1.5. Επίδοση των μαθητών των ομάδων, πειραματικής και ελέγχου, 

στην αναγνωστική κατανόηση πριν τη διδακτική παρέμβαση (προ-τεστ) 
 

Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών των ομάδων, πειραματικής και ελέγχου, στην 

αναγνωστική κατανόηση πριν τη διδακτική παρέμβαση αποτελεί μέρος της προσπάθειας 

της παρούσας μελέτης να συγκρίνει τις επιδράσεις ενός συνδυασμού συμπεριφοριστικών 

και κονστρουκτιβιστικών διδακτικών πρακτικών από τη μία και μιας τυπικής διδασκαλίας 

από την άλλη στη μαθησιακή διαδικασία της αναγνωστικής κατανόησης μεταξύ μαθητών 

της ΣΤ’ Δημοτικού. Προς αυτό τον σκοπό και προκειμένου να μην υποτιμηθεί η 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, το τεστ-επίδοσης και οι δείκτες-κριτήρια ελέγχου 
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της αποτελεσματικότητας συνδέθηκαν με τους στόχους του Α.Π.Σ. της ΣΤ΄ Δημοτικού για 

την αναγνωστική κατανόηση. 

 Μετά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων τόσο της πειραματικής ομάδας όσο και της 

ομάδας ελέγχου πριν τη διδακτική παρέμβαση, βρέθηκε ότι τα δύο τμήματα ήταν 

ισοδύναμα, παρουσιάζοντας μέτρια επίδοση στην αναγνωστική κατανόηση. Πιο 

αναλυτικά, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι οι μαθητές αποδίδουν 

καλύτερα σε επίπεδο αναγνώρισης - ανάκτησης πληροφοριών και κατανόησης - ερμηνείας 

(εύρεση νοήματος λέξεων, εξαγωγή συμπεράσματος, αιτιολόγηση ενεργειών), ενώ 

δυσκολεύονται φανερά σε ερωτήσεις παραγωγής - αξιολόγησης (εύρεση κεντρικής ιδέας, 

σύνταξη περίληψης) και ανάλυσης - συσχέτισης των πληροφοριών (διάκριση θεματικών 

προτάσεων, οργάνωση γνωστικού χάρτη, εύρεση χαρακτηριστικών της δομής και του 

τύπου του κειμένου).  

 Τα αποτελέσματα αυτά, παρότι δεν μπορούν να γενικευτούν, χρήζουν προσοχής, 

δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια διεθνείς οργανισμοί (UNICEF, 2000· European 

Commission, 2001· OECD, 2019) εφιστούν την προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας στην 

αναγκαιότητα καλλιέργειας του αναγνωστικού γραμματισμού, τονίζοντας ότι αποτελεί μια 

από τις βασικές συνιστώσες της αποτελεσματικής μαθησιακής διαδικασίας και απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, αφού τα παρουσιαζόμενα 

προβλήματα στην αναγνωστική κατανόηση οδηγούν συχνά σε χαμηλή έως μέτρια επίδοση 

και μνημονική συγκράτηση ενός συστήματος συμβόλων (Πόρποδας, 2002), περιορίζοντας 

την ικανότητα πολλών μαθητών να μαθαίνουν και να οικοδομούν γνώσεις μέσα από τα 

κείμενα που διαβάζουν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Παντελιάδου, 2008β· Αντωνίου, 

Πολυχρόνη & Κοτρώνη, 2012). Μάλιστα, περισσότερο από ποτέ, στη σύγχρονη 

εκπαιδευτική πραγματικότητα, με τη ραγδαία αύξηση της πληροφορίας, η αναγνωστική 

κατανόηση αποτελεί τη βάση για τη διαχείριση και επέκταση της γνώσης και η 

εκπαίδευση των μαθητών είναι αναγκαία, προκειμένου να καταστούν ικανοί και κριτικοί 

αναγνώστες για να μπορούν να διαχειρίζονται και να επεξεργάζονται τις πληροφορίες 

ανάλογα με την περίσταση και τον στόχο που θέλουν να πετύχουν (Ντούλια, 2016).  

 Όμως, παρά τον κρίσιμο ρόλο της αναγνωστικής κατανόησης στη μαθησιακή 

διαδικασία, η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών της ΣΤ’ Δημοτικού στην 

αναγνωστική κατανόηση, όπως εξετάζεται στην παρούσα έρευνα, αποτελεί ένα θέμα για 

το οποίο δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, ούτε για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ούτε 

για τον μαθητικό πληθυσμό της Ελλάδας, όπου δεν έχει μελετηθεί το φαινόμενο σε βάθος, 

με σκοπό την εύρεση των στοιχείων που δυσχεραίνουν την αναγνωστική προσπάθεια των 

μαθητών και την παροχή προτάσεων για τη βελτίωση των διδακτικών διαδικασιών. Ένα 
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δομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ερευνητικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί στην 

Ελλάδα αναφορικά με τον αναγνωστικό γραμματισμό, σχετίζεται με την απουσία μεγάλων 

και συστηματικών ερευνών, καθώς η έρευνα περιορίζεται σε μικρής εμβέλειας 

μεμονωμένες μελέτες ή σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε χρονικές περιόδους, όπου 

οι στόχοι της αναγνωστικής κατανόησης δεν ταυτίζονται με τις απαιτήσεις του 21ου αίωνα.  

 Τις τελευταίες δεκαετίες τα επίπεδα του αναγνωστικού γραμματισμού παγκοσμίως 

αξιολογούνται επισήμως από δύο μεγάλες διεθνείς έρευνες, τις PIRLS (σε μαθητές 4ης 

τάξης δημoτικού) και PISA (σε μαθητές ηλικίας 15 ετών), οι οποίες, μέσα από ερωτήσεις 

ανάκτησης πληροφοριών, ερμηνείας (κατασκευή και εξαγωγή συμπεράσματος/νοήματος), 

προβληματισμού και αξιολόγησης (συσχέτιση κειμένου με προϋπάρχουσες γνώσεις, ιδέες, 

εμπειρίες), καταδεικνύουν ότι ενώ η ικανότητα ανάγνωσης είναι απαραίτητη για μια 

μεγάλη ποικιλία ανθρώπινων δραστηριοτήτων, ένας σημαντικός αριθμός μαθητών 

παγκοσμίως δεν έχει αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό τις ικανότητες αναγνωστικής 

κατανόησης. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA το 2018, έδειξαν ότι 

ένας στους τέσσερις μαθητές αντιμετωπίζει δυσκολίες σε βασικές δεξιότητες ανάγνωσης, 

όπως η αναγνώριση της κύριας ιδέας σε ένα κείμενο μέτριας έκτασης ή η σύνδεση των 

πληροφοριών που παρέχονται από διαφορετικές πηγές, ενώ μόνο ένας στους δέκα μαθητές 

ολοκλήρωσε με επιτυχία πολύπλοκες δραστηριότητες ανάγνωσης κειμένου σ’ ένα 

άγνωστο θέμα (Mullis, Martin, Foy & Hooper, 2017· OECD, 2019).  

 Ενδυναμώνοντας τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού PISA το 2018 δείχνουν ότι οι Έλληνες μαθητές υπολείπονται πολύ του μέσου 

όρου των μαθητών των εβδομήντα εφτά (77) χωρών που συμμετείχαν στην εξέταση της 

κατανόησης κειμένου (Μ.Ο. 487), λαμβάνοντας τη 42η θέση (M.Ο. 457 βαθμοί). Οι 

μαθητές στην Ελλάδα ήταν σχετικά ασθενέστεροι στην αναγνωστική κατανόηση 

πολλαπλών πηγών, γεγονός που δικαιολογεί τη χαμηλότερη, κατά μέσο όρο, απόδοσή 

τους. Τέλος, βρέθηκε ότι το ποσοστό των Ελλήνων μαθητών που δεν μπορούν να 

αντεπεξέλθουν ούτε στα βασικά είναι εξαιρετικά υψηλό (περίπου 30%), ενώ το ποσοστό 

των μαθητών που πέτυχαν πολύ υψηλές επιδόσεις (περίπου 5%) και άρα είναι σε θέση να 

κατανοήσουν μακρά κείμενα, να ασχοληθούν με αφηρημένες ή αντίθετες έννοιες και να 

διακρίνουν μεταξύ πραγματικότητας και γνώμης, βασισμένες σε σιωπηρές ενδείξεις που 

σχετίζονται με το περιεχόμενο ή την πηγή των πληροφοριών, είναι εξαιρετικά χαμηλό (σε 

σχέση με ό,τι συμβαίνει στις περισσότερες συμμετέχουσες χώρες) (ΟECD, 2019). 

 Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξε και ο Γκούμας (2017), μέσα από μια πιο 

περιορισμένης εμβέλειας έρευνα αξιολόγησης των ικανοτήτων των μαθητών Ε’ και ΣΤ’ 

Δημοτικού στον τομέα της αναγνωστικής κατανόησης σε επίπεδο ανάκτησης, ερμηνείας 
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και συσχέτισης πληροφοριών, βρίσκοντας ότι το 53% των μαθητών παρουσιάζει από πολύ 

κακή έως μέτρια επίδοση, με το 28,4% του συνόλου των μαθητών να μην καταφέρνει να 

προσεγγίσει τη βάση του 50%, εμφανίζοντας σοβαρές αδυναμίες σε διαδικασίες ερμηνείας 

και συσχέτισης.  

 Πιθανόν, οι δυσκολίες αυτές να οφείλονται στο γεγονός ότι η αναγνωστική 

κατανόηση ως μια σκόπιμη, ενεργή και αλληλεπιδραστική σύλληψη, κατασκευή και 

εξαγωγή νοήματος (Μουτσινάς, κ.ά., 2019), αποτελεί μια σύνθετη, πολύπλοκη και 

πολύπλευρη διαδικασία (Βουγιούκας, 1997· Πόρποδας, 2002), που απαιτεί την 

ενορχήστρωση μιας σύνθετης αλυσίδας διαδικασιών (αποκωδικοποίηση λέξεων, πρόσβαση 

στο νόημα των λέξεων, ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης, ενσωμάτωση νέων 

πληροφοριών και δημιουργία νοητικών αναπαραστάσεων, παρακολούθηση νοήματος και 

εύρεση του σκοπού της ανάγνωσης, σχηματισμός υποθέσεων σχετικών με το περιεχόμενο 

κ.ά.) (Αντωνίου, 2008·  Denton, Wolters, York, Swanson, Kulesz & Francis, 2015), η 

διδασκαλία των οποίων προϋποθέτει την εξοικείωση των μαθητών με γνωστικές και 

μεταγνωστικές στρατηγικές, οι οποίες συμβάλλουν στην οργάνωση, τη ρύθμιση, την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση της αναγνωστικής προσπάθειας (Παντελιάδου, 

2008β).  

 Όμως, οι επιδόσεις των μαθητών, όπως καταγράφονται στην παρούσα έρευνα, δεν 

συνάδουν με την αναμενόμενη αναγνωστική συμπεριφορά των μαθητών της ΣΤ΄ 

Δημοτικού, εφόσον σύμφωνα με το Α.Π.Σ. (Π.Ι., 2017), οι δεξιότητες αυτές αποτελούν 

στόχο διδασκαλίας από τις μεσαίες τάξεις του Δημοτικού. Πιθανόν αυτό να συμβαίνει 

διότι, όπως επισημαίνει και ο Νάκας (2012), το νέο Π.Σ. μπορεί να θέτει στους 

επιδιωκόμενους στόχους της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας την ανάπτυξη 

αναγνωστικών δεξιοτήτων, όπως αυτών που αξιολογούνται στον διεθνή διαγωνισμό PISA, 

μέσα από την επαφή και επεξεργασία ποικίλων ειδών και τύπων κειμένου, όμως δε 

συνοδεύεται από διδακτικά βιβλία γραμμένα με τη δική του φιλοσοφία. 

 Οι διαφορές, που εντοπίστηκαν στην παρούσα έρευνα, στην επίδοση των μαθητών 

ανάμεσα στις κατηγορίες ερωτήσεων είναι ενδεικτικές της έμφασης που δίνεται στην 

ενσωμάτωση πληροφοριών και της ελλιπούς ανάπτυξης της ικανότητας βαθύτερης 

κατανόησης, διότι όπως καταδεικνύεται μέσα από έρευνες, αυτό που οδηγεί στην 

περιορισμένη και ελλειμματική αναγνωστική κατανόηση των μαθητών είναι τα 

ελλείμματα σε ένα εύρος γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών επεξεργασίας του 

κειμένου (Dermitzaki, Andreou & Paraskeva, 2008· Taboada, Tonks, Wigfield & Guthrie, 

2009· Πολυχρόνη, Αντωνίου & Καμπυλαύκα, 2013· Μουτσινάς, κ.ά., 2019). 

Συγκεκριμένα, τα ελλείμματα στις γνωστικές στρατηγικές οδηγούν σε προβλήματα 
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επεξεργασίας, που δεν επιτρέπουν στους μαθητές να αναγνωρίσουν τη λογική δομή του 

κειμένου, οδηγώντας στην αποσπασματική και χωρίς συνοχή κατανόησή του, ενώ τα 

ελλείμματα σε όλο το φάσμα της μεταγνώσης δεν επιτρέπουν τη μετάβαση από την 

κυριολεκτική κατανόηση των πληροφοριών, που παρουσιάζονται άμεσα και με σαφήνεια 

μέσα στο κείμενο στη συμπερασματική κατανόηση (Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007).  

 Νεότερες έρευνες έχουν δείξει ότι οι δυσκολίες κατανόησης συχνά συνοδεύονται 

από επιφανειακές δομές επεξεργασίας και κατανόησης του υπό μελέτη κειμένου, με τους 

λιγότερο ικανούς μαθητές να παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές στη χρήση λιγότερων, 

απλούστερων και πιο επιφανειακών στρατηγικών (επανάληψη, κράτηση σημειώσεων, 

υπογράμμιση, χωρισμός του κειμένου σε ενότητες, αναζήτηση εξωτερικής βοήθειας), που 

εστιάζουν στα σύμβολα της μάθησης παρά στα νοήματα που ο συγγραφέας προτίθεται να 

μεταβιβάσει, ενώ παράλληλα εμφανίζουν δυσκολίες τόσο ως προς την επιλογή της 

κατάλληλης στρατηγικής όσο και ως προς την ορθή εκτέλεσή της (Παντελιάδου, 2008β· 

Αντωνίου, κ.ά., 2012· Πολυχρόνη, Αντωνίου & Καμπυλαύκα, 2013· Πολυχρόνη, 

Κουτρίκη & Αντωνίου, 2017). Αντιθέτως, οι πιο ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν 

περισσότερο τεχνικές στρατηγικές (π.χ. οργάνωση πληροφοριών σε σχεδιάγραμμα, 

γνωστικό χάρτη κτλ.), που στοχεύουν αφενός στην τροποποίηση του υλικού, ώστε να 

καταστεί περισσότερο κατανοητό και αφετέρου στη μείωση του γνωστικού φορτίου του 

μαθητή (Μπότσας & Παντελιάδου, 2003)  και στρατηγικές βάθους (ενεργοποίηση 

προηγούμενων γνώσεων, σύγκριση ιδεών, αναζήτηση αιτιατών σχέσεων στο κείμενο, 

εξαγωγή συμπεράσματος, περίληψη, ανακεφαλαίωση, αυτοδιόρθωση), που αφορούν σε 

βαθύτερα επίπεδα επεξεργασίας, κατανόησης και εκτίμησης του κειμένου και 

συγκρότησης των πληροφοριών που συγκέντρωσαν (Denton, κ.ά., 2015).  

 Ως εκ τούτου, η υψηλή επίδοση των μαθητών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας, μόνο σε ερωτήματα που στοχεύουν στην ανάκτηση πληροφοριών που 

δηλώνονται μέσα στο κείμενο άμεσα και με σαφήνεια και στην κατανόηση του βασικού 

νοήματος του κειμένου, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μειωμένη εκπαίδευση και 

εξάσκηση των μαθητών σε στρατηγικές εμβάθυνσης, γεγονός που φαίνεται να αποτελεί 

χαρακτηριστικό της γλωσσικής διδασκαλίας στο ελληνικό σχολείο.   

  Έρευνες έχουν δείξει πως οι Έλληνες μαθητές παρουσιάζουν την εικόνα του μη 

στρατηγικού αναγνώστη, αφού ακόμα και οι μαθητές με υψηλή αναγνωστική επίδοση δεν 

εφαρμόζουν σε μεγάλο βαθμό αναγνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές, ενώ όταν τις 

χρησιμοποιούν το κάνουν με άκαμπτο και αναποτελεσματικό τρόπο (Παντελιάδου & 

Πατσιοδήμου, 2007), ενώ γενικότερα η εφαρμογή τους περιορίζεται στη χρήση 

επιφανειακών στρατηγικών επεξεργασίας κατά την ενασχόλησή τους με το κείμενο 
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(Μπότσας & Παντελιάδου, 2000· Αντωνίου, κ.ά., 2012· Πολυχρόνη, κ.ά., 2017). Σε 

σχετική έρευνά τους σε μαθητές Δημοτικού, οι Μπότσας και Παντελιάδου (2003) 

ανέδειξαν τη γνωστική εξάρτηση των μαθητών, με ή χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες, από 

τον εκπαιδευτικό, με την πλειοψηφία των μαθητών να επιλέγει ως πρώτη στρατηγική, σε 

κάθε δυσκολία που συναντούσε, την αναζήτηση εξωτερικής βοήθειας, τονίζοντας την 

παθητική εικόνα που προσδίδει στους μαθητές ο δασκαλοκεντρικός προσανατολισμός στο 

ελληνικό σύστημα. Επίσης, η χρήση στρατηγικών επιφάνειας ενισχύεται ιδιαίτερα από 

εκπαιδευτικά συστήματα χωρών τα οποία είναι σαφώς προσανατολισμένα στις εξετάσεις 

και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προφανώς εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία 

(Αντωνίου, κ.ά., 2012).  

 Για την ελληνική πραγματικότητα, η ανάγνωση δεν φαίνεται να αποτελεί μια 

προγραμματισμένη διαδικασία, που ορίζει συγκεκριμένους στόχους για την κατανόηση 

του κειμένου, που θα έθεταν σε λειτουργία τη σκέψη των μαθητών για την πραγμάτωσή 

τους και θα τους έδιναν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις αναγνωστικές τους ικανότητες. 

Συγκεκριμένα, σχετικά με τον ρόλο της ανάγνωσης στις ελληνικές τάξεις, τα ερευνητικά 

ευρήματα καταδεικνύουν απλά περιβάλλοντα ανάγνωσης, που υποστηρίζουν κυρίως τις 

βασικές αναγνωστικές δεξιότητες, με τους μαθητές να εξασκούνται κυρίως σε στρατηγικές 

που στοχεύουν στην ολιστική κατανόηση του κειμένου και την εξαγωγή των βασικών 

πληροφοριών, και πολύ λιγότερο στη βαθύτερη επεξεργασία του και στην εμπέδωση 

γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών (Μπότσας & Παντελιάδου, 2000· Αντωνίου, 

Souvignier & Gold, 2008· Dermitzaki, κ.ά., 2008). Κατά τη διδασκαλία της ανάγνωσης, 

δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί, αντί να τη διδάσκουν συστηματικά ενισχύοντας την 

αναγνωστική κατανόηση, την αξιολογούν κάνοντας πολλές ερωτήσεις σχετικά με το 

περιεχόμενο του κειμένου (Παντελιάδου, 2008β), που αφορούν κυρίως τον εντοπισμό 

πληροφοριών που αναγνώστηκαν, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο τα ανώτερα γνωστικά 

επίπεδα κατανόησης με ερωτήσεις ερμηνείας, συσχέτισης πληροφοριών μέσω 

συμπερασμών και αξιολόγησης-αναστοχασμού (Κονιτοπούλου, DeSixte & Rosales, 2013).  

 Έτσι, λοιπόν, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας και η σύνδεσή τους με σχετικά 

ευρήματα άλλων ερευνών, τονίζουν επιπλέον την ανάγκη μιας υψηλής ποιότητας 

διδασκαλίας της ανάγνωσης, που θα συμβάλλει, με τη χρήση κατάλληλων διδακτικών 

πρακτικών, στην ανάπτυξη γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών και δεξιοτήτων 

ανώτερου επιπέδου, ακόμα και για τους ικανότερους αναγνώστες. Αφενός διότι, όπως 

καταδεικνύει πληθώρα ερευνητικών ευρημάτων, η χρήση τους είναι λιγότερο εμφανής σε 

μαθητές αυτής της ηλικίας και αφετέρου γιατί η ανάγνωση για να έχει εξασφαλισμένο 

αντίκρισμα την κατανόηση, πρέπει να είναι σκόπιμη, δομημένη και να στοχεύει στη 
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συστηματική διδασκαλία και εξάσκηση των αναγνωστικών στρατηγικών (Βουγιούκας, 

1997· Μαγκούτη, Μπαλκίζας, Μπελεγράτη, Παπαστάθη, Υφαντή & Παπαπέτρου, 2012). 
 

5.1.6. Η επίδραση των εγχειρημάτων διδακτικής δράσης στη μαθησιακή 

διαδικασία-συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και κατανομή του 

διδακτικού χρόνου μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών 
  

Βασική επιδίωξη της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει τη συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών καθώς και τον τρόπο που κατανέμεται ο 

διδακτικός χρόνος ανάμεσά τους, σε κάθε εξεταζόμενο εγχείρημα διδακτικής δράσης και 

να αναδείξει τη συμβολή τους στη μαθησιακή διαδικασία και τις βέλτιστες πρακτικές 

διδασκαλίας ως προς την επικοινωνιακή διάσταση του διδακτικού έργου.  

 Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας φαίνεται ότι καθεμία από τις 

εξεταζόμενες διδακτικές πρακτικές παρέχει ένα δομημένο πλαίσιο μάθησης, παρά τις 

διαφοροποιήσεις που εμφανίζουν τόσο στις μορφές και τους τρόπους επικοινωνίας, από 

δασκαλοκεντρική, σε από κοινού, σε μαθητοκεντρική όσο και στις μαθησιακές 

δραστηριότητες, από πιο παθητικές, σε πιο ενεργητικές, σε πιο εποικοδομητικές, σε πιο 

αλληλοδρασιακές. Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ευρήματα της παρούσας μελέτης 

καταδεικνύουν ότι: 

 στο αλγοριθμικό εγχείρημα διδακτικής δράσης, η συχνότητα συμμετοχής στη 

λήψη αποφάσεων και η κατανομή του διδακτικού χρόνου μεταξύ εκπαιδευτικού 

και μαθητών δημιουργεί ένα δασκαλοκεντρικό περιβάλλον διδασκαλίας, με τους 

μαθητές να εργάζονται υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Με την ένταση 

επικέντρωσης της διδασκαλίας στην προσθετική διάταξη των μικρών βημάτων, 

αποτελεί μια πρακτική διδασκαλίας που δίνει έμφαση στην εστίαση της προσοχής 

των μαθητών στο μαθησιακό υλικό όσο ο εκπαιδευτικός το επεξεργάζεται ενεργά, 

δημιουργώντας εκείνο το πρότυπο αλληλεπίδρασης, στο οποίο ο εκπαιδευτικός 

μιλάει ή ρωτάει και οι μαθητές ακούν ή απαντούν, για το μεγαλύτερο μέρος της 

διδακτικής ώρας. Παίρνει, δηλαδή, μια μορφή λεκτικού πινγκ πονγκ: 

εκπαιδευτικός – μαθητής – εκπαιδευτικός – μαθητής. Η δέσμευση των μαθητών 

στη μαθησιακή διαδικασία περιορίζεται στην ακρόαση, την επανάληψη και την 

αφομοίωση (παθητική εμπλοκή), με το σύνολο των μαθησιακών δραστηριότητων 

να γίνεται υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, ενώ δεν υπάρχει 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών.  

 στο μεταδοτικό εγχείρημα διδακτικής δράσης, η συχνότητα συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών εξυπηρετεί την αρχή που διέπει τη 
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δομή αυτής της διδακτικής πρακτικής, ότι η διδασκαλία είναι μια λήψη αποφάσεων 

που λαμβάνουν από κοινού εκπαιδευτικός και μαθητές, αναπτύσσοντας σχέσεις 

συμπληρωματικές. Αντίστοιχα, η κατανομή του διδακτικού χρόνου μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητών και η ένταση επικέντρωσης της διδασκαλίας στην 

προτυποποίηση του ενεργήματος διερεύνησης, μέσω της προσαρμοσμένης 

αφήγησης του εκπαιδευτικού με την ταυτόχρονη κράτηση σημειώσεων από τους 

μαθητές, την ταυτοποίηση των πληροφοριών με καταφυγή στις πηγές μάθησης και 

τη συνοπτική παρουσίαση, ευνοεί τη μάθηση των μαθητών, επιτρέποντάς τους την 

ενεργή συμμετοχή στις μαθησιακές διαδικασίες, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα 

να υπάρξει μάθηση. Το πρότυπο αλληλεπίδρασης που δημιουργείται εδώ, δεν 

χαρακτηρίζεται απ’ την εξ ολοκλήρου κυριαρχία του εκπαιδευτικού, αλλά 

αντιστοιχίζεται με εκείνο της άμεσης, διαδραστικής διδασκαλίας ολόκληρης της 

τάξης. 

 στο επεξεργαστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης, η συχνότητα συμμετοχής στη 

λήψη αποφάσεων, η κατανομή του διδακτικού χρόνου μεταξύ εκπαιδευτικού και 

μαθητών και η ένταση επικέντρωσης της διδασκαλίας στην εκμάθηση και 

εφαρμογή στρατηγικών μελέτης ευνοεί τη μάθηση των μαθητών, δημιουργώντας 

ένα περιβάλλον κλίματος κινήτρων, με τον εκπαιδευτικό να δίνει προβάδισμα 

στους μαθητές να πραγματοποιήσουν τη μάθηση του τρόπου μάθησης και τους 

μαθητές να εργάζονται με μεγαλύτερη αυτονομία και αυτορρύθμιση της 

μαθησιακής τους συμπεριφοράς. Εδώ, παρόλο που ο εκπαιδευτικός  διατηρεί τον 

ρόλο του οργανωτή που θέτει ερωτήσεις και λαμβάνει και δίνει απαντήσεις, 

υιοθετείται το πρότυπο αλληλεπίδρασης που επιτρέπει τη συνεχή λεκτική 

αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, χωρίς να χρειάζεται να είναι 

πάντα με πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού. 

 στο ερευνητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης, η συχνότητα συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων και η κατανομή του διδακτικού χρόνου μεταξύ εκπαιδευτικού και 

μαθητών ευνοεί τη μάθηση των μαθητών, δημιουργώντας ένα περιβάλλον 

διδασκαλίας συνδιερεύνησης, με τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές να εργάζονται 

συμπληρωματικά και με αμοιβαία δράση. Η ένταση επικέντρωσης της διδασκαλίας 

στον αναλυτικό τρόπο σκέψης ευνοεί την ενεργό μάθηση, όπου η σαφής διάκριση 

μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών είναι λιγότερο προφανής. Η ομάδα ως σύνολο 

ενδιαφέρεται για την αποσαφήνιση της εργασίας και τη λύση και τόσο ο 

εκπαιδευτικός όσο και οι μαθητές μοιράζονται την ευθύνη για τη μάθηση.  



432 
 

 στο μετασχηματικό εγχείρημα διδακτικής δράσης, η συχνότητα συμμετοχής στη 

λήψη αποφάσεων, η κατανομή του διδακτικού χρόνου μεταξύ εκπαιδευτικού και 

μαθητών και η ένταση επικέντρωσης της διδασκαλίας τόσο στην δόμηση της 

γνώσης με τη χρήση της συμπλεκτικότητας όσο και στον μετασχηματισμό και την 

αναδόμηση της γνώσης με την εισαγωγή και τη διενέργεια των μετασχηματισμών 

της αντιστρεψιμότητας και της συνδυαστικότητας ευνοεί τη μάθηση των μαθητών, 

δίνοντας στον εκπαιδευτικό τον ρόλο του διαμεσολαβητή και στους μαθητές τον 

ρόλο του παραγωγού γνώσης. Εδώ, δηλαδή, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι αυτός 

ενός σοφού και έμπειρου μέλους της ομάδας, ενώ οι μαθητές προχωρούν πέρα από 

την εμπλοκή απλώς σε μια μαθησιακή δραστηριότητα, στην παραγωγή γνώσης που 

περιέχει πληροφορίες πέρα από εκείνες που παρέχονται στο αρχικό μαθησιακό 

υλικό. Το πρότυπο αλληλεπίδρασης που υιοθετείται κατά την εφαρμογή  της 

συγκεκριμένης διδακτικής πρακτικής αρχίζει να έχει στοιχεία της συνεργατικής 

διδασκαλίας, με τον εκπαιδευτικό να ενθαρρύνει τη συζήτηση και την αμοιβαία 

κατασκευή γνώσης, ενώ επιτρέπει και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού μεταξύ των 

μαθητών.  

 στο δεκτικό-μιμητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης, η συχνότητα συμμετοχής στη 

λήψη αποφάσεων και η κατανομή του διδακτικού χρόνου μεταξύ εκπαιδευτικού 

και μαθητών ευνοεί τη μάθηση των μαθητών, ενώ η ένταση επικέντρωσης της 

διδασκαλίας, τόσο στην προτυποποίηση του ενεργήματος με τη χρήση επίδειξης, 

επεξήγησης και της φθίνουσας καθοδήγησης όσο και στην εφαρμογή του 

ενεργήματος με αμοιβαία εργασία ή/και με αυτοέλεγχο εξυπηρετεί την εξάσκηση 

των μαθητών και συμβάλλει στη χειραφέτησή τους. Το πρότυπο αλληλεπίδρασης 

που υιοθετείται είναι εκείνο της ενεργού, αλληλεπιδρασιακής διδασκαλίας που 

επικεντρώνεται στον μαθητή και τη μαθησιακή διαδικασία, με τον εκπαιδευτικό να 

αναλαμβάνει στην αρχή τον ρόλο του σοφού και έμπειρου μέλους της ομάδας και 

αργότερα αποκλειστικά τον ρόλο του ειδικού συμβούλου, με τους μαθητές να 

εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία πρώτα σε ζεύγη, με αμοιβαία 

εργασία και στο τέλος με ανεξάρτητη εργασία. 

 στο μεταγνωστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης, η συχνότητα συμμετοχής στη 

λήψη αποφάσεων και η κατανομή του διδακτικού χρόνου μεταξύ εκπαιδευτικού 

και μαθητών ευνοεί τη μάθηση των μαθητών και εξυπηρετεί τη μεταβίβαση του 

ρόλου του δασκάλου στους μαθητές, επιτρέποντάς τους να ελέγχουν και να 

αυτορρυθμίζουν τη μάθησή τους. Η ένταση επικέντρωσης της διδασκαλίας στη 

διαμόρφωση και εφαρμογή του σχεδίου εργασίας αμοιβαία ή/και με αυτοέλεχο, 
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οδηγεί στη δημιουργία ενός πρότυπου αλληλεπίδρασης που αντιστοιχεί σε μια 

διδασκαλία που εστιάζει στη μαθητοκεντρική, αλληλοεπιδρασιακή μάθηση, όπου η 

μαθησιακή διαδικασία είναι σαφώς επικεντρωμένη στην εργασία και στην οποία 

δεν υπάρχει ιεραρχική δομή. Οι πιο παραδοσιακοί ρόλοι του εκπαιδευτικού είναι 

εκτός αυτής της κοινωνικής δομής, με τον εκπαιδευτικό να ενεργεί αποκλειστικά 

ως σύμβουλος εμπειρογνωμόνων και  τους μαθητές να δραστηριοποιούνται σε 

μικρές ομάδες, στις οποίες ασχολούνται με την αποσαφήνιση της εργασίας, τον 

σχεδιασμό και τη λύση, διατηρώντας μεταξύ τους τα μέλη της ομάδας μια στάση 

συνεργατική και συμβουλευτική. 

Έρευνες σχετικά με την κατανομή του διδακτικού χρόνου στις σχολικές τάξεις δείχνουν 

ότι το μοντέλο που φαίνεται να έχει αναπτυχθεί ακολουθεί το πρότυπο «κατήχηση – 

απόκριση –αξιολόγηση», δίνοντας έμφαση κυρίως στον ρόλο του εκπαιδευτικού, με 

εκείνον να είναι πιο ενεργός από τους μαθητές, χρησιμοποιώντας την περισσότερη ώρα 

κατευθυντικό λόγο και οδηγώντας σε μειωμένη δέσμευση των μαθητών και σε χαμηλού 

επιπέδου μαθησιακά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, σε έρευνά του ο Yair (2000) 

διαπίστωσε ότι, η δέσμευση των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, ανεξάρτητα από την 

τάξη ή το γνωστικό αντικείμενο, δεν ξεπερνούσε τον μισό διδακτικό χρόνο του 

μαθήματος, αφού τον περισσότερο χρόνο (70%-80%) ο εκπαιδευτικός ήταν εκείνος που 

μιλούσε. Αντίστοιχα, σε έρευνά τους οι Burns και Myhill (2004), αναλύοντας πενήντα 

τέσσερις διδασκαλίες σε τάξεις από Β΄ έως ΣΤ’ Δημοτικού, αναφέρουν ότι την 

περισσότερη ώρα ο εκπαιδευτικός μιλάει αντί να ακούει, με το 84% του διδακτικού 

χρόνου να κάνει δηλώσεις ή να θέτει ερωτήσεις. Έτσι, το πρότυπο αλληλεπίδρασης που 

υιοθετείται περιορίζεται στη διατύπωση και απάντηση ερωτημάτων δηλωτικής γνώσης ή 

στην παροχή οδηγιών, με την εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία να είναι 

παθητική και να περιορίζεται στη συμμόρφωση και την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του 

εκπαιδευτικού. Ομοίως, σε έρευνά τους οι Hardman, Smith και Wall (2003) διαπίστωσαν 

ότι το 60% του διδακτικού χρόνου εφαρμόζεται ένα μοντέλο διδασκαλίας ολόκληρης της 

τάξης, με χρήση κλειστών ερωτήσεων, εφαρμογή αξιολόγησης, παροχή επεξήγησεων και 

οδηγιών, με τους μαθητές να συμμετέχουν, κυρίως απαντώντας σε μια ερώτηση του 

εκπαιδευτικού, συνήθως ατομικά και σπανιότερα με χορωδιακή ανταπόκριση, ενώ 

ελάχιστες φορές τους δίνεται η ευκαιρία για αυθόρμητη συμμετοχή και συμβολή στη 

μαθησιακή διαδικασία. Ο Hattie (2012) με τη σειρά του αναφέρει ότι μόνο ένα πολύ μικρό 

ποσοστό (5-10%) του κατευθυντικού λόγου του εκπαιδευτικού προωθεί περισσότερη 

συζήτηση και διάλογο με τους μαθητές, αναπτύσσοντας συγκεκριμένες επικοινωνιακές 
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σχέσεις μέσα στην τάξη, που έχουν σαν στόχο κυρίως τη διευκόλυνση της ομιλίας του 

εκπαιδευτικού και τον έλεγχο της μετάδοσης της γνώσης. 

 Από τη μία, είναι κοινά αποδεκτό ότι η άμεση παρουσίαση ιδεών και πληροφοριών 

από τον εκπαιδευτικό είναι απαραίτητη, από την άλλη, όμως, η ποιοτική διδασκαλία και 

μάθηση που επιβάλλει η σύγχρονη Διδακτική απαιτεί μεγαλύτερη συμμετοχή και 

κυριαρχία του μαθητή, υιοθετώντας διαφορετικά πρότυπα επικοινωνίας μέσα στην τάξη. Η 

έρευνα δείχνει ότι η αποτελεσματική διδασκαλία συνδέεται με διδακτικές πρακτικές που 

επιτρέπουν την πιο ενεργή συμμετοχή των μαθητών, την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

μελών της ομάδας και τη δυνατότητα να έχουν οι μαθητές καλύτερο έλεγχο στην 

κατεύθυνση και τον ρυθμό της μαθησιακής διαδικασίας, εξασφαλίζοντας έτσι τη δέσμευσή 

τους στη μάθηση (Yair, 2000· Hardman, κ.ά., 2003· Joyce, κ.ά., 2004· Good & Brophy, 

2008· Κyriacou, 2009· Fonseca & Chi, 2011· OECD, 2016) 

 Παρόλα αυτά, ο διδακτικός χρόνος και η κατανομή του είναι μια πολύπλευρη 

έννοια, αρκετά ισχυρή προς την επεξηγηματική της ισχύ, η οποία μας επιτρέπει να 

κατανοήσουμε, να προβλέψουμε και να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας (Berliner, 1990). Γι’ αυτό, η σύγχρονη Διδακτική, σε αντίθεση με 

παλαιότερες προσεγγίσεις της διδασκαλίας, δίνει ταυτόχρονα έμφαση τόσο στις 

μαθησιακές διαδικασίες όσο και στα μαθησιακά αποτελέσματα (Belicuşakli-Ҫardak, 

2016), υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση της διδασκαλίας. Έτσι, οι μεταβλητές του 

διδακτικού χρόνου, που είναι παρατηρήσιμες και σχετικά εύκολα μετρήσιμες, αποτελούν 

δείκτες-κριτήρια της ποιότητας της διδασκαλίας και μπορούν να προσφέρουν μια 

κατανόηση των διδακτικών πρακτικών που έχουν βρεθεί να επιδρούν στη μάθηση των 

μαθητών.  

 Μέσα, λοιπόν, από τη διεθνή βιβλιογραφία και έρευνα, οι μεταβλητές του 

διδακτικού χρόνου που αναδεικνύονται ως οι πιο σημαντικοί προγνωστικοί δείκτες της 

αποτελεσματικής και υψηλής ποιότητας διδασκαλίας, είναι: ο χρόνος δέσμευσης των 

μαθητών, με τη διατήρηση της προσοχής τους στη μαθησιακή διαδικασία, ο χρόνος 

εργασίας των μαθητών, με την εξασφάλιση της συμμετοχής τους σε μαθησιακές 

δραστηριότητες, ο ακαδημαϊκός χρόνος μάθησης, με τη συμμετοχή τους σε 

δραστηριότητες σχετικές με το επιδιωκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα και την επίδειξη 

υψηλών επιπέδων επιτυχίας και ο χρόνος ακαδημαϊκής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών (Berliner, 1987· Walberg, 1988· Berliner, 1990· 

Walberg, κ.ά., 1993· Stronge, 2007· Hattie & Yates, 2014· Kolesnikova, 2016). 

Aντίστοιχα, έχει βρεθεί να συνδέεται με καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα η διδασκαλία 

που αφιερώνει χρόνο στη βαθύτερη γνωστική εμπλοκή των μαθητών και την ενεργή 
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συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία, επιτρέποντάς τους να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο 

της κατεύθυνσης και του ρυθμού της μάθησης και να αναλαμβάνουν ευθύνες (Berliner, 

1990· Wang, Haertel & Walberg, 1993· Langer, 2001· AEL, 2005· Kyriakou, 2009· 

Fonseca & Chi, 2011), ενώ κάποιες ακόμα βασικές ιδιότητες της αποτελεσματικής 

διδασκαλίας σχετίζονται και με τη συνολική εσωτερική λογική της μαθησιακής 

διαδικασίας, διασφαλίζοντας έναν ρυθμό και μια ροή που επιτρέπουν την αποτελεσματική 

διαχείριση των μεταβάσεων από τη μία δραστηριότητα στην άλλη και τη μείωση των 

διαταράξεων της μαθησιακής διαδικασίας (Good & Brophy, 2008· Kyriacou, 2009· 

Stronge, Wang & Grant, 2011).  

 Μέσα από την παρατήρηση και την ανάλυση των διδασκαλιών με τα εφτά 

εγχειρήματα διδακτικής δράσης, διαπιστώνουμε ότι όλες οι εξεταζόμενες πρακτικές 

διδασκαλίας, παρά τις διαφορετικές μορφές επικοινωνίας που αναπτύσσουν, διασφαλίζουν 

τις βασικές ιδιότητες και τις μεθοδολογικές συνθήκες της ποιοτικής διδασκαλίας, 

αναφορικά με τον διδακτικό χρόνο και την κατανομή του:  

 είναι σε θέση να επιστήσουν γρήγορα στην αρχή του μαθήματος την προσοχή των 

μαθητών  και να την αποκαταστήσουν όταν απαιτείται, με την παρουσίαση της 

διάρθρωσης της διδασκαλίας (μέσω της παρουσίασης των στόχων, της διαδικασίας 

και των ρόλων, την παροχή οδηγιών, τη χρήση προκαταβολικού οργανωτή, του 

μαθησιακού συμβολαίου κ.ά), βοηθώντας έτσι τους μαθητές να κατανοήσουν την 

ευθύνη τους στο μαθησιακό έργο, αυξάνοντας την επιμονή τους και άρα τον χρόνο 

δέσμευσής τους στη μαθησιακή διαδικασία (χρόνος δέσμευσης των μαθητών).  

 εμφανίζουν υψηλά επίπεδα στον χρόνο εργασίας των μαθητών, εφαρμόζοντας 

μαθησιακές δραστηριότητες (εξάσκηση σε όμοιες ασκήσεις, διάκριση και εφαρμογή 

νέας γνώσης, διαισθητικός και αναλυτικός τρόπος σκέψης, κράτημα σημειώσεων, 

υπογράμμιση φράσεων, ανακύκλωση πληροφοριών, κατασκευή γνωστικού χάρτη, 

αναδιήγηση, εφαρμογή στρατηγικών μελέτης, σύνταξη περίληψης, παραγωγή 

μετασχηματισμών, διενέργεια επεκτάσεων, λεκτική και σιωπηρή αυτοκαθοδήγηση, 

αμοιβαία και ατομική εργασία,  διαμόρφωση σχεδίου εργασίας και εφαρμογή, κ.ά.) 

που απαιτούν από τους μαθητές να εργάζονται ενεργά, προωθώντας τη συμμετοχή 

τους στο μαθησιακό έργο (χρόνος εργασίας των μαθητών). 

 φροντίζουν να αφιερώνουν χρόνο στον έλεγχο της μαθητικής εργασίας και του 

επιπέδου επιτυχίας των μαθητών, μέσα από συχνή αξιολόγηση, δίνοντας τη 

δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αντιληφθεί και να διορθώσει πιθανά λάθη στην 

εργασία των μαθητών, οδηγώντας σε περισσότερες πιθανότητες εξασφάλισης 

υψηλών επιπέδων επιτυχίας  (ακαδημαϊκος χρόνος μάθησης). 
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 διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα τόσο ακαδημαϊκών αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητών, καθιστώντας τους μαθητές ενήμερους για τις δομές 

γνώσης συγκεκριμένων θεμάτων και στη συνέχεια βοηθώντας τους να αναπτύξουν 

εσωτερικές αναπαραστάσεις αυτών των δομών γνώσης (με συχνές ερωτήσεις, 

διαφορετικά γνωστικά επίπεδα ερωτήσεων, διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, 

διαφορετικά είδη ανταπόκρισης, σαφήνεια στη διατύπωση μαθησιακών στόχων κ.ά.) 

όσο και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, ενθαρρύνοντας την αίσθηση της 

συμμετοχής και συμβάλλοντας στην αυτοεκτίμηση των μαθητών (με ενίσχυση και 

ανατροφοδότηση, συνεργατική μάθηση, αμοιβαία εργασία, φροντιστηριακή βοήθεια, 

ετερο-αξιολόγηση κ.ά.) (χρόνος ακαδημαϊκής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών). 

 αφιερώνουν χρόνο, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο, στην επεξεργασία των 

πληροφοριών με έναν μη-μηχανικό και μη-παθητικό τρόπο, σε βαθύτερο επίπεδο 

με πιο γνήσια σκέψη για τις πληροφορίες που βρίσκονται υπό επεξεργασία, με τις 

διδακτικές πρακτικές της άμεσης διδασκαλίας (αλγοριθμικό-μεταδοτικό-

επεξεργαστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης) να υστερούν έναντι των άλλων 

(χρόνος ενεργού μάθησης και βαθύτερης γνωστικής εμπλοκής) 

 προσφέρουν μια καλά οργανωμένη και δομημένη διδασκαλία, με κατάλληλο ρυθμό 

και ομαλή ροή, αλληλουχία και μετάβαση των μαθησιακών γεγονότων, 

διατηρώντας την προσοχή, το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των μαθητών και 

μειώνοντας τις διαταράξεις της μαθησιακής διαδικασίας (αποτελεσματική 

διαχείριση των μεταβάσεων - μείωση των διαταράξεων της μαθησιακής 

διαδικασίας). 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός πρέπει να διαθέτει και να 

χρησιμοποιεί ένα ρεπερτόριο βέλτιστων διδακτικών πρακτικών, προκειμένου να 

μεγιστοποιήσει τον χρόνο διδασκαλίας, να επικοινωνήσει αποτελεσματικά με τους 

μαθητές του και να στηρίξει τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία, εφαρμόζοντας 

κάθε φορά με ευελιξία και προσαρμοστικότητα εκείνη τη διδακτική πρακτική που του 

επιτρέπει να ρυθμίσει αποτελεσματικότερα τη διδασκαλία, με βάση τις ανάγκες του 

μαθήματος και των μαθητών του. 
 

 

5.1.7. Η επίδραση των εγχειρημάτων διδακτικής δράσης στην ποιότητα 

της παρεχόμενης διδασκαλίας 

Για τη διευκόλυνση και την καλύτερη οργάνωση της συζήτησης, σχετικά με την επίδραση 

των εξεταζόμενων εγχειρημάτων διδακτικής δράσης στην ποιότητα της παρεχόμενης 
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διδασκαλίας, θα αξιοποιήσουμε τη σειρά των ερευνητικών ερωτημάτων που επιχειρήσαμε 

να απαντήσουμε. 
 

5.1.7.1. Συμβολή των εγχειρημάτων διδακτικής δράσης στην ανάπτυξη 

(γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική) των μαθητών  
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αναδείξει σε ποιο βαθμό, κάθε ένα από τα 

εξεταζόμενα εγχειρήματα διδακτικής δράσης, προάγει τη γνωστική, κοινωνική και 

συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. Τα ερευνητικά ευρήματα καταδεικνύουν ότι οι 

διαφορετικοί τρόποι διδασκαλίας προάγουν και διαφορετικό τομέα της ανάπτυξης του 

μαθητή, ενώ φαίνεται ότι οι διδακτικές προσεγγίσεις που υποστηρίζουν την ενεργή και 

αλληλο-επιδρασιακή μάθηση, όπως το μετασχηματικό, το δεκτικό-μιμητικό και το 

μεταγνωστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης μπορούν να ωφελήσουν σημαντικά την ολική 

ανάπτυξη των μαθητών.   

 Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι όσον αφορά τους στόχους που είναι 

προσανατολισμένοι στη γνωστική ανάπτυξη, μπορούν να υιοθετηθούν είτε οι πιο 

δασκαλοκεντρικές διδακτικές πρακτικές της άμεσης διδασκαλίας είτε οι πιο 

μαθητοκεντρικές κονστρουκτιβιστικές διδακτικές πρακτικές, αναλόγως το επίπεδο του 

γνωστικού στόχου. Αντίστοιχα, όσον αφορά τη συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, 

όλες οι διδακτικές πρακτικές συμβάλλουν ως ένα βαθμό, με τις πιο δασκαλοκεντρικές 

προσεγγίσεις, όπως είναι το αλγοριθμικό και το μεταδοτικό εγχείρημα διδακτικής δράσης, 

να έχουν τη μικρότερη συνεισφορά. Τέλος, οι λιγότερο αλληλο-επιδρασιακές διδακτικές 

πρακτικές, όπως το αλγοριθμικό, το μεταδοτικό, το επεξεργαστικό και το ερευνητικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης μοιάζουν να είναι λιγότερο κατάλληλες για την επίτευξη 

κοινωνικών μαθησιακών στόχων. Για την κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών είναι 

απαραίτητη η υιοθέτηση άλλων διδακτικών πρακτικών που εφαρμόζουν τύπους 

σκαλωσιάς, όπως αυτούς που εισάγει το μετασχηματικό, το δεκτικό-μιμητικό και το 

μεταγνωστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης, που προωθούν την αλληλεπίδραση και 

διαπραγμάτευση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και την εξάσκηση των απαραίτητων 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Επιβεβαιώνεται, δηλαδή, ότι η κοινωνική και συναισθηματική 

ανάπτυξη των μαθητών γίνεται πιο γόνιμη και αποτελεσματική, όταν η μάθηση 

αντιμετωπίζεται όχι ως μια διαδικασία γραμμικής μεταβίβασης γνώσεων με περιοριστική 

σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, αλλά όταν ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές 

γίνονται συνεργάτες και συν-ερευνητές στη διαδικασία της γνώσης και της προσωπικής 

ανάπτυξης (Mylonakou-Keke, 2012). 
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 Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με τη 

διεθνή βιβλιογραφία και έρευνα (Saskatchewan Education Department, 1991· Marzano, 

1998· Marzano, κ.ά., 2001· Cohen, κ.ά., 2004· Slavin, 2006· Marzano, 2007· Woolfolk, 

2007· Good & Brophy, 2008· Gredler, 2008· Taylor & MacKenney, 2008· Ηattie, 2009· 

Joyce, κ.ά. 2009· Kyriacou, 2009· Marzano & Brown, 2009· Moore, 2009· Arends & 

Kilcher, 2010· Μoreno, 2010· Jacobsen, κ.ά., 2011· Ormrod, 2011· Saskatchewan 

Ministry of Education, 2011· Arends, 2012), παρέχοντας ένα είδος συνέπειας ως προς την 

επιλογή βέλτιστων πρακτικών, ανάλογα με τον τύπο και το περιεχόμενο των διδακτικών 

στόχων. Στον πίνακα 5.1. που ακολουθεί κάνουμε μια προσπάθεια να παρουσιάσουμε 

συγκεντρωτικά τα δεδομένα, αναφορικά με τη συμβολή των βέλτιστων διδακτικών 

πρακτικών στην ανάπτυξη (γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική) των μαθητών.  

 Τα στοχεία του παρακάτω πίνακα επιβεβαίωνουν τα ευρήματα της παρούσας 

μελέτης, δείχνοντας ότι: 

- το αλγοριθμικό εγχείρημα διδακτικής δράσης (προοδευτική εκμάθηση των μικρών 

βημάτων, η επανάληψη και εκτέλεση αυτών από τους μαθητές, οι ασκήσεις εξάσκησης και 

διάκρισης παλιάς και νέας γνώσης με την εισαγωγή διασπαστών) εστιάζει στην απόκτηση 

μιας καλά δομημένης γνώσης, που προσανατολίζεται είτε στην εκτέλεση (μνημονικές 

δεξιότητες) είτε στην απομνημόνευση πληροφοριών. Με την εφαρμογή τύπων σκαλωσιάς, 

όπως: η δήλωση του μαθησιακού στόχου και η προβολή σημαντικών ερεθισμάτων του 

μαθήματος, η διαπίστωση ετοιμότητας των μαθητών και η συνεχής ενίσχυση με 

επιβραβεύσεις, δημιουργεί ένα θετικό ψυχοπαιδαγωγικό πλαίσιο και μια καλά οργανωμένη 

υποστηρικτική ατμόσφαιρα, κερδίζοντας την προσοχή των μαθητών και διατηρώντας τους 

προσανατολισμένους στον στόχο. Όμως, δεν εκμεταλλεύεται τα εσωτερικά κίνητρα και τις 

δυνάμεις αυτορρύθμισης των μαθητών και δεν προωθεί την ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων, αφού εγκαθιδρύει σχεδόν μια μονοδρομική επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού 

και μαθητών. 

- το ερευνητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης (προσδιορισμός του προβλήματος, 

διατύπωση, δοκιμή και έλεγχος υποθέσεων με υπογράμμιση και ανακύκλωση των 

πληροφοριών, ερωτήσεις γενίκευσης και εφαρμογής) προωθεί τη βαθιά κατανόηση και 

στοχεύει στη διδασκαλία γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιότητων συστηματικής 

διερεύνησης και υψηλής νόησης (ευχέρεια και ακρίβεια στη διατύπωση ερωτήσεων, 

εννοιών, υποθέσεων και συμπερασμάτων, στη δοκιμή και τον ελέγχο των δικών τους 

αντιλήψεων και γενικεύσεων, τη λογική σκέψη, την απόκτηση στρατηγικών έρευνας, την 

ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιότητων, την επιμονή και τη λεκτική εκφραστικότητα), ενώ 

ταυτόχρονα ενεργοποιεί την προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών και τους 
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προδιαθέτει ευνοϊκά προς τη νέα μάθηση, καλλιεργώντας την περιέργεια και την 

αμφιβολία και προσφέροντας ευκαιρίες για ενεργή συμμετοχή και συνεργατική 

διερεύνηση και ανακάλυψη του νοήματος.  

- το μεταδοτικό εγχείρημα διδακτικής δράσης (προκαταβολικός οργανωτής με τη μορφή 

απλών, αριθμημένων, προσαρμοσμένη αφήγηση, κράτημα σημειώσεων, υπογράμμιση 

φράσεων που ταυτοποιούν τον προκαταβολικό οργανωτή, ανακύκλωση των πληροφοριών, 

κατασκευή γνωστικού χάρτη, ανάκληση των γνώσεων με συνεχή λόγο) εστιάζει στη 

συγκρότηση μιας σταθερής, καλά οργανωμένης και σαφώς δομημένης γνωστικής δομής 

μέσα από την πρόσληψη και αφομοίωση των πληροφοριών, τη βαθύτερη δόμηση και 

κατανόηση των πληροφοριών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης και επεξεργασίας 

των πληροφοριών. Επιπλέον, μέσα από τους τύπους σκαλωσιάς που εφαρμόζει βοηθά τους 

μαθητές να μαθαίνουν από τις παραδόσεις των μαθημάτων, διδάσκοντάς τους πώς να είναι 

ενεργοί σε φαινομενικά παθητικές μαθησιακές καταστάσεις. Με τη χρήση του 

προκαταβολικού οργανωτή καταφέρνει, επίσης, να κατευθύνει την προσοχή των μαθητών 

στο προς παρουσίαση υλικό και να διευκολύνει την προσήλωση των μαθητών στους 

στόχους, στις βασικές ιδέες και στην αποτελεσματική οργάνωση των σκέψεών τους, 

αποτελώντας ένα κίνητρο για μάθηση. 

- το επεξεργαστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης (συμφωνία στο έργο και τη διαδικασία, 

διατύπωση ερωτήματος με την υπόδυση ρόλου και ανακοίνωση απάντησης, επανάληψη 

ερωτήματος και όσων ειπώθηκαν από τους συμμαθητές, αποσαφήνιση νοήματος λέξεων, 

διοργάνωση σχέσεων, εξαγωγή περίληψης, απόδοση νοήματος, συγκρότηση της δομής του 

κειμένου, ανατροφοδότηση και αξιολόγηση από εκπαιδευτικό) βοηθά τους μαθητές να 

επεξεργάζονται τις πληροφορίες και να συγκροτούν σχήματα και δίκτυα γνώσεων που 

οδηγούν στη μάθηση, επιτυγχάνοντας διαρκέστερη συγκράτηση, ταχύτερη ανάσυρση και 

βαθύτερη επεξεργασία και χρήση των πληροφοριών. Προϋποθέτει την ενεργή εμπλοκή 

των μαθητών σε κάθε φάση της μαθησιακής διαδικασίας, αυξάνοντας και διατηρώντας την 

προσοχή και την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των μαθητών, και τους βοηθά να 

μάθουν πώς να μαθαίνουν (μεταγνώση). 

- το μετασχηματικό (επαναφορά των προηγούμενων γνώσεων, αναγνώριση λαθών και 

διευθέτηση, εισαγωγή μετασχηματισμών που προκαλούν καταστάσεις αστάθειας και 

κοινωνικογνωστική σύγκρουση, αντιστοίχιση ένα προς ένα, αναζήτηση της ομοιότητας και 

αναλογίας, παραγωγή επεκτάσεων και προβλέψεων), το δεκτικό-μιμητικό (μαθησιακό 

συμβόλαιο, προτυποποίηση ενεργήματος από τον εκπαιδευτικό,  φθίνουσα καθοδήγηση, 

εφαρμογή του ενεργήματος πρώτα με αμοιβαία εργασία και στη συνέχεια με ατομική εργασία 
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Πίνακας 5.1. Ερευνητικά αποδεδειγμένες διδακτικές πρακτικές και τύποι σκαλωσιάς που υποστηρίζουν τους τρεις τομείς της ανάπτυξης των μαθητών 

γνωστική ανάπτυξη συναισθηματική ανάπτυξη κοινωνική ανάπτυξη 

απόκτηση γνώσης ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων ανάπτυξη μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων 

αύξηση αισθήματος αυτο-

αποτελεσματικότητας, 

ανεξαρτησίας κ.ά. 

ανάπτυξη και 

ενεργοποίηση κινήτρων, 

προσοχής και  

ενδιαφέροντος 

ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων 

- ερωτήσεις επαναφοράς και 

διερεύνησης προηγούμενων 

γνώσεων 

 

- ανασκόπηση/ ανακεφαλαίωση 

- διδασκαλία στρατηγικών μάθησης 

και μελέτης:  

 γραφική αναπαράσταση και 

πολύπλοκοι οργανωτές 

(χαρτογράφηση εννοιών, 

γνωστικός χάρτης) 

- ερωτήματα μεταγνωστικής 

αξιολόγησης 

 

- διδασκαλία στρατηγικών 

μάθησης και μελέτης 

- μαθησιακό συμβόλαιο 

 

--διδασκαλία στρατηγικών 

μάθησης και μελέτης 

- ομαδοσυνεργατική 

μάθηση 

 

- προσδιορισμός της 

δραστηριότητας και των 

κριτηρίων  
 

 

- φροντιστηριακή 

βοήθεια από μαθητές 

 

- διάγνωση και διευθέτηση 

λανθασμένων αντιλήψεων των 

μαθητών                            

 μνημονικές τεχνικές και 

βοηθήματα 

 σύνταξη περίληψης 

 υπογράμμιση βασικών 

σημείων 
 

- γνωστική σύγκρουση - θετική ενίσχυση  

 

-μακροπρόθεσμο 

ξεπέρασμα των δυσκολιών 

-διατύπωση και δοκιμή 

υποθέσεων,εικασιών, 

προβλέψεων ή επιλογή 

εκδοχών                                      

- δημόσια συζήτηση, 

ανταλλαγή 

επιχειρημάτων 

 - προσθετική διάταξη των 

μικρών βημάτων  

 

- επανάληψη με ταυτόσημες 

ασκήσεις 

 

-αφήγηση απ’ τον εκπαιδευτικό 

 

- ανακύκλωση των 

πληροφοριών  

 κράτηση σημειώσεων - αυτορρυθμιζόμενη μάθηση 

(σχεδιασμός, παρακολούθηση, 

αξιολόγηση) με χρήση: 

κάρτας κριτηρίων, οδηγού και 

ερωτηματολογίου 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, 

αυτοαξιολόγηση  

-άμεση ανατροφοδότηση 

για τις διαδικασίες 

μάθησης που ακολουθεί ο 

μαθητής  

 

- επιλογή επιπέδου 

δυσκολίας 
 

- ατομική εργασία με 

χρήση: κάρτας κριτηρίων, 

οδηγό αυτορρυθμιζόμενης 

μάθησης,αυτοαξιολόγησης 

- γνωστική σύγκρουση 

με εισαγωγή 

αντιφάσεων/ανωμαλιών 

 

- συγκεκριμενοποίηση 

του μαθησιακού στόχου 

 

-προτυποποίηση 

ενεργήματος 

-μεταγνωστικά 

ερωτήματα 

- ομαδική έρευνα για την 

επίλυση προβλημάτων 

 

- σωκρατικός διάλογος 

και εννοιολογική 

αντιπαράθεση 

 

- προσδιορισμός του 

προβλήματος  και 

διατύπωση υποθέσεων 

 

- προτυποποίηση ενεργήματος 
 

- σωκρατικός διάλογος και 

εννοιολογική αντιπαράθεση 

 

- προσδιορισμός σχέσεων και 

εντοπισμός αλληλεξαρτήσεων με τη 

χρήση: αναλογιών, μεταφορών, 

εύρεσης ομοιοτήτων και διαφορών 

-γνωστική σύγκρουση με  εισαγωγή 

αντιφάσεων/ανωμαλιών 

- πρακτική εξάσκηση  

 

- κράτηση σημειώσεων 

 

- διατύπωση διερευνητικών, 

συγκλινουσών και αποκλινουσών 

ερωτήσεων 

 

- λεκτική αυτοκαθοδήγηση- 

φωναχτός και σιωπηρός λόγος 

  

-η λογική των 

συνδιδασκόμενων τάξεων 

-έλεγχος προπαρασκευής 

και επιθυμίας μαθητών 

-συνεργατική 

συναρμολόγηση της 

μάθησης 

 

-προκαταβολικός οργανωτής 
 

 

- επίλυση προβλήματος με τη χρήση 

του διαισθητικού και αναλυτικού 

τρόπου σκέψης 
 

- σχέδια εργασίας  

 

- διατύπωση, δοκιμή και 

έλεγχος υποθέσεων 

-  φροντιστηριακή βοήθεια 

και μοντελοποίηση από 

συμμαθητή 

-κατάσταση 

προβληματισμού και 

προσδιορισμός του 

προβλήματος 

- αμοιβαία εργασία  

 

-ετεροαξιολόγηση 

μεταξύ μαθητών 

 

 

- συγκρότηση εννοιών με παρουσίαση 

παραδειγμάτων και μη παραδειγμάτων 

 

 - προσδιορισμός του 

προβλήματος  και 

διατύπωση υποθέσεων 

-προκαταβολικός 

οργανωτής 
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με αυτοέλεγχο) και το μεταγνωστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης (προσδιορισμός 

δραστηριότητας από τον εκπαιδευτικό, λήψη αποφάσεων από τους μαθητές για το πώς θα 

εργαστούν και τι ρόλο θα αναλάβουν, διαμόρφωση σχεδίου με ανασκόπηση προηγούμενων 

γνώσεων «τι ξέραμε», εφαρμογή σχεδίου με ερωτήματα αυτορρύθμισης και εργασία 

αμοιβαία και με αυτοέλεγχο, παρουσίαση, αξιολόγηση και μεταγνωστικός έλεγχος) 

επικεντρώνονται τόσο σε γνωστικές και μεταγνωστικές διαδικασίες όσο και σε μαθησιακά 

προϊόντα, προωθώντας τη δημιουργική-καινοτόμο σκέψη υψηλότερου επιπέδου, τη βαθιά 

κατανόηση, τη μεταγνώση (σχεδιασμός, παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναστοχασμός 

επί των μαθησιακών διαδικασιών) και την καλλιέργεια και χρήση διαπροσωπικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Μέσω της προώθησης της θετικής αλληλεξάρτησης, της 

αμοιβαιότητας, της υποστήριξης, της κοινής κατασκευής της γνώσης, αλλά και της 

ατομικής ευθύνης, του σεβασμού και της ενσυναίσθησης, και τα τρία αυτά εγχειρήματα 

διδακτικής δράσης ενισχύουν τη συναισθηματική πλευρά της μάθησης, συμβάλλοντας 

στην ανάπτυξη του αισθήματος του «ανήκειν», το οποίο με τη σειρά του ενισχύει την 

ανάπτυξη ενδογενών κινήτρων, τη δέσμευση των μαθητών στη μάθηση και την αμοιβαία 

ενσωμάτωσή τους, καθώς και την τόνωση της αυτονομίας και ανεξαρτησίας, της 

αυτοεκτίμησης και της εμπιστοσύνης στον εαυτό.  

 Όπως αναδείχθηκε μέσα από την παρούσα μελέτη, οι διαφορετικές διδακτικές 

πρακτικές προάγουν και διαφορετικά μαθησιακά αποτελέσματα, με κάθε μορφή 

διδασκαλίας να υπηρετεί, σε σχέση με κάποια άλλη, περισσότερο ή λιγότερο την 

ακαδημαϊκή μάθηση, τη συναισθηματική ανάπτυξη ή την κοινωνικοποίηση των μαθητών. 

Όμως, όλες αυτές οι ικανότητες, γνωστικές-μεταγνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές 

είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη ανεξάρτητων και αυτορρυθμιζόμενων μαθητών 

(Wang, Haertel & Walberg, 1993). Έτσι, αποτελεσματικός εκπαιδευτικός θεωρείται 

εκείνος που θέτει διδακτικούς στόχους, οι οποίοι καλύπτουν στοιχεία από όλους τους 

τομείς ανάπτυξης των μαθητών και κυρίως κατανοεί τις αλληλεξαρτήσεις που υπάρχουν 

μεταξύ των διαφορετικών τομέων (Marzano, 1998). Προκειμένου, λοιπόν, να 

εξυπηρετηθούν και οι τρεις αυτοί σκοποί, μια λύση στο δίλημμα επιλογής της κατάλληλης 

κάθε φορά διδακτικής πρακτικής αποτελεί η συνδυαστική χρήση παραδοσιακών και πιο 

σύγχρονων διδακτικών πρακτικών (ΟECD, 2018). Άλλωστε, οι σύγχρονες προσεγγίσεις 

στην ποιοτική διδασκαλία και τις βέλτιστες διδακτικές πρακτικές αναγνωρίζουν ότι οι 

διδακτικοί στόχοι είναι σύνθετοι, πολύπλευροι και πολύπλοκοι και γι’ αυτό, προκειμένου 

ο εκπαιδευτικός να προωθήσει την ολική ανάπτυξη των μαθητών, υποστηρίζεται η 

υιοθέτηση και εφαρμογή μιας ποικιλίας διδακτικών πρακτικών, έναντι μίας διδασκαλίας 
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που βασίζεται σε μια μόνο διδακτική πρακτική και άρα σε μια διάσταση της μάθησης 

(Brophy, 2002β· Αkdeniz, 2016α).  

 Σε αυτό το πλαίσιο, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο προβληματισμένος και 

καταρτισμένος εκπαιδευτικός οφείλει να ισορροπεί το διδακτικό του έργο, επιλέγοντας 

μεταξύ διάφορων βέλτιστων διδακτικών πρακτικών, ώστε να παρέχει στους μαθητές 

ποιοτικές μαθησιακές εμπειρίες τόσο σε γνωστικό όσο και σε συναισθηματικό και 

κοινωνικό επίπεδο, ικανοποιώντας με αυτό τον τρόπο και τις απαιτήσεις του 21ου αίωνα 

για επέκταση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πέρα από την παραδοσιακή ανάπτυξη των 

γνώσεων περιεχομένου και των γνωστικών δεξιοτήτων. 
 

5.1.7.2. Συμβολή των εγχειρημάτων διδακτικής δράσης στην ποιότητα 

του τελικού αποτελέσματος  
 

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αναδείξει τον βαθμό στον οποίο 

συμβάλλει, κάθε ένα από τα εξεταζόμενα εγχειρήματα διδακτικής δράσης, στην ποιότητα 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όλες οι 

εξεταζόμενες πρακτικές διδασκαλίας μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερα μαθησιακά 

αποτελέσματα για τους μαθητές, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά ότι η 

αποτελεσματική διδασκαλία δεν συνδέεται με κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία ή 

αντίληψη της μάθησης. Όμως, διδακτικές πρακτικές όπως το μετασχηματικό και το 

μεταγνωστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης φαίνεται ότι είναι πιο κατάλληλες για την 

επίτευξη ανώτερων μαθησιακών έργων.  

 Πιο αναλυτικά, τα ερευνητικά ευρήματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι και τα 

εφτά εγχειρήματα διδακτικής δράσης φαίνεται να επηρεάζουν θετικά την κατάκτηση του 

υπό διδασκαλία υλικού από τους μαθητές, καθώς οι επιδόσεις των μαθητών παρουσίασαν 

στατιστικά σημαντική βελτίωση μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου μαθήματος, για 

όλα τα εγχειρήματα διδακτικής δράσης. Παρόλα αυτά, διαπιστώθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των εγχειρημάτων διδακτικής δράσης. Συγκεκριμένα, οι 

επιδόσεις των μαθητών ήταν υψηλότερες με τη χρήση του μετασχηματικού και του 

μεταγνωστικού εγχειρήματος διδακτικής δράσης, με τους μαθητές να ανταποκρίνονται σε 

μεγάλο και πολύ μεγάλο βαθμό σε επίπεδο αναγνώρισης, ανάλυσης και παραγωγής και σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό σε επίπεδο κατανόησης. Η επόμενη υψηλότερη επίδοση 

παρουσιάστηκε υπό την επίδραση του δεκτικού-μιμητικού, του επεξεργαστικού, του 

ερευνητικού και του μεταδοτικού εγχειρήματος διδακτικής δράσης, αφού η στατιστική 

ανάλυση δεν αποκάλυψε σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, με τους μαθητές να 

ανταποκρίνονται σε μεγάλο και πολύ μεγάλο βαθμό κυρίως σε ερωτήσεις αναγνώρισης και 

ανάλυσης και σε αρκετά μεγάλο βαθμό κυρίως σε ερωτήσεις κατανόησης και παραγωγής. 
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Τέλος, η εφαρμογή του αλγοριθμικού εγχειρήματος διδακτικής δράσης επέφερε τη 

χαμηλότερη επίδοση, με τους μαθητές να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά κυρίως σε 

ερωτήσεις αναγνώρισης, αλλά και ανάλυσης και να δυσκολεύονται σε ερωτήσεις 

κατανόησης και παραγωγής.  

 Tα αποτελέσματα της έρευνάς μας παρουσιάζουν υψηλό βαθμό συμφωνίας σχετικά 

με τις βέλτιστες διδακτικές πρακτικές για την προώθηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, 

με ένα πλήθος ερευνητών που έχουν προσπαθήσει να κατηγοριοποιήσουν συστηματικά τις 

διαφορετικές διδακτικές πρακτικές και να αναλύσουν τους δεσμούς μεταξύ αυτών και των 

μαθησιακών επιτευγμάτων των μαθητών. Στον πίνακα 5.2. παρουσιάζουμε τα 

αποτελέσματα συνθέσεων και μετα-αναλύσεων ερευνών που συγκεντρώνουν τις σταθερά 

αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές στην προώθηση της ακαδημαϊκής μάθησης, 

ενδυναμώνοντας τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, που αποδεικνύουν ότι οι 

διδακτικές πρακτικές που επιλέγει ο εκπαιδευτικός επηρεάζουν πράγματι τα μαθησιακά 

αποτελέσματα, ενώ καταδεικνύουν ότι τόσο μια διδασκαλία που στηρίζεται στις 

νεωτερικές διδακτικές πρακτικές και τους τύπους σκαλωσιάς της άμεσης διδασκαλίας όσο 

και μια κονστρουκτιβιστική διδασκαλία μπορούν να αποδειχθούν αποτελεσματικές για την 

ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών.  

 Επιπλέον, συμφωνία εντοπίζεται μεταξύ της διεθνούς έρευνας και των ευρημάτων 

της παρούσας μελέτης, σχετικά με τον βαθμό επίδρασης της εκάστοτε βέλτιστης 

διδακτικής πρακτικής στα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών. Ενώ, δηλαδή, ένας 

μεγάλος αριθμός ερευνών και επισκοπήσεων ερευνών (βλ. κεφάλαιο «Έρευνες για την 

αναζήτηση αποτελεσματικών διδακτικών πρακτικών») παρέχει αποδείξεις για τις ισχυρές 

θετικές επιδράσεις της άμεσης διδασκαλίας στην προώθηση των μαθησιακών 

επιτευγμάτων, ιδίως για τους νεότερους μαθητές και τους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες, όταν μελέτες συγκρίνουν τις επιδόσεις μαθητών που διδάσκονται με διάφορα 

διδακτικά μοντέλα με τις επιδόσεις μαθητών που διδάσκονται με το μοντέλο της άμεσης, 

δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας, τότε αυτή πάντα χάνει (Joyce & Calhoun, 2009). 

 Πράγματι, στη μετα-ανάλυση που πραγματοποίησε ο Hattie (2009), συνθέτοντας 

τα αποτελέσματα οκτακοσίων ερευνών, χρησιμοποίησε το μεγέθος επίδρασης (size effect) 

ως δείκτη-κριτήριο, προκειμένου να δώσει απάντηση στο ποια από τις ερευνητικά 

αποδεδειγμένες βέλτιστες διδακτικές πρακτικές είναι πιο αποτελεσματική σε σχέση με 

άλλες πιθανές βέλτιστες πρακτικές.  Η κατάταξη των βέλτιστων διδακτικών πρακτικών με 

βάση το μέγεθος της επίδρασής τους στην ακαδημαϊκή μάθηση των μαθητών 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα και καταδεικνύει ότι οι κονστρουκτιβιστικές
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Πίνακας 5.2. Ερευνητικά αποδεδειγμένες διδακτικές πρακτικές και τύποι σκαλωσιάς που επιφέρουν μεγαλύτερη βελτίωση στα μαθησιακά αποτελέσματα  
 

Walberg & Paik, 2000 Marzano, Pickering & Pollok, 2001 Rosenshine, 2002·2012 
 

Hattie, 2009 Alexander & Mayers, 2011 
 

- μετωπική/ άμεση 

διδασκαλία 

 

-χρήση προκα-

ταβολικού οργανωτή, 

αφήγηση απ΄τον 

εκπαιδευτικό 

 

-διδασκαλία στρα-

τηγικών μάθησης και 

αμοιβαία διδασκαλία 

 

-ομαδοσυνεργατική 

μάθηση 

 

-πρακτική της κατα-

μάθησης και χρήση της 

λογικής των 

συνδιδασκόμενων 

τάξεων  

εντοπισμός ομοιοτήτων και 

διαφορών (σύγκριση, κατη-

γοριοποιήση, δημιουργία μετα-

φορών/ αναλογιών) 
 

- σύνταξη περίληψης  
 

-κράτημα σημειώσεων 
 

- ενίσχυση και αναγνώριση της 

προσπάθειας  
 
 

- πρακτική εξάσκηση 
 

-γραφικές αναπαραστάσεις 
 

- συνεργατική μάθηση 
 

-καθορισμός συγκεκριμένων στόχων 

μάθησης στην αρχή του μαθήματος, 

καθορισμός προσωπικών 

μαθησιακών στόχων από τους 

μαθητές 
 

- παροχή ανατροφοδότησης 

(διαμορφωτική αξιολόγηση, απο-

δεικτική αξιολόγηση, μεταγνω-

στικός έλεγχος, αυτο-

παρακολούθηση και αυτο-

αξιολόγηση) 
 

- διατύπωση, δοκιμή και έλεγχος 

υποθέσεων (μέσω εργασιών 

επίλυσης προβλημάτων, λήψης 

αποφάσεων, διερευνήσης, πει-

ραματικής έρευνας) 
 

- ενεργοποίηση της προηγούμενης 

γνώσης μέσω άμεσων συν-δέσεων,  

ερωτήσεων και προ-καταβολικών 

οργανωτών  

- σύντομη ανασκόπηση των 

προηγούμενων γνώσεων 
 

-παρουσίαση νέου υλικού σε μικρά 

βήματα και επανάληψη κάθε 

βήματος από τους μαθητές 
 

-  πρακτική εξάσκηση  
 

- σύνταξη περίληψης, 

πραγματοποίηση συγκρίσεων και 

συνδέσεων,  παραγωγή εξήγησης 

και αιτιολόγησης των 

συμπερασμάτων τους 
 

- οργάνωση της γνώσης μέσω 

γραφικών οργα-νωτών, 

εννοιολογικού χάρτη κτλ. 
 

- γνωστική μαθητεία: φωναχτή 

σκέψη και μοντελοποίηση, διδα-

σκαλία γνωστικών στρα-τηγικών 

και παροχή υποστήριξης μέσω 

κάρ-τας κριτηρίων, λίστας 

αυτορρύθμισης, λυμέ-νων 

παραδείγματων κτλ.  

 

- ανεξάρτητη, ατομική εργασία 

-διαμορφωτική αξιολόγηση 
 

-αμοιβαία διδασκαλία 
 

- ανατροφοδότηση 
 

-κατατμημένη,σκόπιμη πρακτική 

εξάσκηση  
 

-μεταγνωστικές στρατηγικές  
 

-λεκτική αυτοκαθοδήγηση 
 

-επίλυση προβλήματος 
 

-διδασκαλία στρατηγικών μάθησης 

και μελέτης 
 

-ομαδοσυνεργατική έναντι 

ατομικής και ανταγωνιστικής 

μάθησης 
 

- άμεση διδασκαλία με κατάτμηση 

και προσθετική διάταξη των 

μικρών βημάτων  
 

-πρακτική της καταμάθησης 
 

-παροχή λυμένων παραδειγμάτων  
 

- χαρτογράφηση εννοιών  
 

-συγκεκριμενοποίηση μαθησιακού 

στόχου 
 

- φροντιστηριακή βοήθεια από 

συμμαθητές 
 

-προκαταβολικός οργανωτής 
 

- ερωταποκρίσεις 

- ανατροφοδότηση 
 

- χρήση παραδειγμάτων και μη  

-μεταγνωστικές στρατηγικές 

/αναστοχασμός 
 

- δημιουργία και έκφραση 

επιχειρημάτων/εξηγήσεων από 

τους μαθητές 

 

- αλληλεπίδραση με τους 

συμμαθητές και 

ομαδοσυνεργατική μάθηση 

(ομαδική έρευνα, αμοιβαία 

διδασκαλία) 
 

- φροντιστηριακή βοήθεια από 

συμμαθητές 
 

- διερευνητική μάθηση 
 

- χρήση διαλόγου για κριτική 

ανάλυση και ανάπτυξη 

επιχειρημάτων με παροχή 

αποδείξεων  
 

 - χρήση γραφικών οργανωτών  
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πρακτικές, που επιτρέπουν τη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και 

στοχεύουν στην ανάπτυξη γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων είναι πιο 

αποτελεσματικές από τις διδακτικές πρακτικές και τους τύπους σκαλωσιάς της άμεσης 

διδασκαλίας.  

 Πολλοί ακόμα ερευνητές (Wang, κ.ά., 1993· Μarzano, 1998· Langer, 2001· Wilson 

& Conyers, 2013) τονίζουν την ανάγκη άμεσης και σαφούς διδασκαλίας μεταγνωστικών 

στρατηγικών, ως ένα από τα βασικά στοιχεία της ποιοτικής διδασκαλίας, αφού φαίνεται 

ότι οι διδακτικές πρακτικές που τονώνουν και διεγείρουν τις μεταγνωστικές πτυχές της 

μάθησης συνδέονται με τα μεγαλύτερα μεγέθη επίδρασης στην ακαδημαϊκή επίδοση των 

μαθητών, βοηθώντας τους να γίνουν αυτο-κατευθυνόμενοι, ανεξάρτητοι μαθητές, ικανοί 

να επιτύχουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

 Αντίστοιχα, σε έρευνα που πραγματοποίησε ο ΟΟΣΑ (OECD, 2016) σε οχτώ 

χώρες παγκοσμίως σχετικά με τις διδακτικές πρακτικές και την ποιότητα του διδακτικού 

έργου, διαπίστωσε ότι οι διδακτικές πρακτικές γνωστικής ενεργοποίησης (που προκαλούν 

τους μαθητές προκειμένου να τους παρακινήσουν και τονώνουν τις δεξιότητες υψηλότερης 

τάξης, όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων) και σε 

μικρότερο βαθμό οι πρακτικές ενεργητικής, αλληλοεπιδρασιακής μάθησης (συζήτηση, 

εργασία σε ομάδες /ζεύγη, συνεργασία, αναστοχασμός και η απαραίτητη υποστήριξη για την 

ενθάρρυνση αυτών των δραστηριοτήτων) παρουσιάζουν ισχυρότερη συσχέτιση με τη 

βελτίωση των μαθησιακών επιτευγμάτων απ’ ό,τι η άμεση και καθοδηγούμενη από τον 

εκπαιδευτικό διδασκαλία (καθορισμός σαφών μαθησιακών στόχων, ανασκόπηση, 

προκαταβολικός οργανωτής, κατάτμηση του περιεχομένου, ερωτήσεις αναπαραγωγής και 

αναγνώρισης). 

 Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα πειραματικών ερευνών του Shayer και των 

συνεργατών του (Adey & Shayer, 1993· Shayer, 2003), που υποστηρίζουν ότι, 

προκειμένου να επιτύχουμε υψηλές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στη γενική ακαδημαϊκή 

επίδοση των μαθητών, είναι προτιμότερη μια διδασκαλία που στηρίζεται στις αρχές και τις 

διδακτικές πρακτικές του ενδογενούς και του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού, μέσω πέντε 

βασικών διδακτικών ενεργειών: 1. πολύ καλή προετοιμασία και εξασφάλιση ετοιμότητας για 

την κατασκευή γνώσης, μέσω συζήτησης στην ολομέλεια της τάξης σχετικά με το υπό 

εξέταση θέμα, τις σχετικές έννοιες και τις μεταξύ τους συνδέσεις, συλλογής ιδεών, 

επέκταση, δοκιμή και δημιουργία ιδεών,  2. γνωστική σύγκρουση:  δημιουργία και επίλυση 

συγκρούσεων, κατασκευή νέων στρατηγικών συλλογιστικής, εργασία σε ομάδες, 

πειραματισμοί και συζήτηση εντός της Ζ.Ε.Α. των μαθητών που οδηγούν σε κοινωνικο-

γνωστική σύγκρουση, 3. κοινή χρήση αποτελεσμάτων και συζήτηση μεταξύ των μαθητών 
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για στήριξη ή αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων με τη χρήση επιχειρημάτων, 4. 

μεταγνωστική αξιολόγηση: συνειδητή περίληψη από τους μαθητές των στρατηγικών που 

εφαρμόστηκαν επιτυχώς, 

5. γεφύρωση των στρατηγικών σκέψης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος σε 

άλλους τομείς. 

 Οι βέλτιστες διδακτικές πρακτικές, όμως, δεν αποτελούν τον σκοπό, αλλά το μέσο 

για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων και ως εκ τούτου αποτελούν εργαλεία με 

προοπτικές και περιορισμούς (Marzano, 2007· Marzano & Brown, 2009). Γι’ αυτό, 

προκειμένου να ικανοποιούνται οι σκοποί, οι στόχοι και το περιεχόμενο της διδασκαλίας, 

δεν πρέπει να επιλέγονται αυθαίρετα, αλλά με κριτήρια πραγματιστικά. Συγκεντρώνοντας, 

λοιπόν, τα στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας και έρευνας για τις διδακτικές πρακτικές 

που είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικές για την επίτευξη συγκεκριμένων μορφών 

εμφάνισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Good & Brophy, 2008· Hattie, 2009· Moore, 

2009· Morrison, κ.ά., 2013· OECD, 2016), φαίνεται να επιβεβαίωνονται και πάλι τα 

ερευνητικά ευρήματα της παρούσας μελέτης, αφού:  

 οι κατευθυνόμενες από τον εκπαιδευτικό διδακτικές πρακτικές της άμεσης 

διδασκαλίας (αλγοριθμικό – μεταδοτικό εγείρημα διδακτικής δράσης) είναι 

αποτελεσματικές για την οργάνωση και παρουσίαση ολοκληρωμένων συστημάτων 

γνώσης, τη γρήγορη παροχή πληροφοριών και την κατάκτηση δηλωτικής γνώσης 

(γεγονότα, έννοιες, τύποι), δημιουργώντας μια βάση γνώσεων, με την επιθυμητή 

επίδοση να είναι η ανάκληση, η αναγνώριση και η κατανόηση των πληροφοριών. 

Δεν αποτελούν, όμως, τον αποτελεσματικότερο τρόπο για τη διδασκαλία πιο 

σύνθετων εργασιών.  

 οι διδακτικές πρακτικές που παρουσιάζουν στους μαθητές εκπαιδευτικά 

ερεθίσματα με τη μορφή ερευνητικού προβλήματος και τους ζητούν να 

ξεπεράσουν τις βασικές πληροφορίες που δίνονται και να βγάλουν τα δικά τους 

συμπεράσματα και γενικεύσεις (ερευνητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης) είναι 

αποτελεσματικότερες όταν ο στόχος είναι η κατάκτηση διδακτικών αρχών και 

κανόνων και η επιθυμητή επίδοση η βαθιά κατανόηση, η εφαρμογή και η 

παραγωγή (π.χ. εξήγηση του κανόνα, πρόβλεψη των συνεπειών βάσει του κανόνα).  

 οι διδακτικές πρακτικές που δίνουν έμφαση στη διδασκαλία στρατηγικών 

(επεξεργαστικό – δεκτικό-μιμητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης) είναι 

κατάλληλες για τη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων και διαδικαστικών γνώσεων 

και λιγότερο κατάλληλες για τη διδασκαλία δηλωτικής γνώσης, στοχεύοντας στην 

εμφάνιση των προϊόντων της διδασκαλίας με σύνθεση και εφαρμογή.  
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 Οι διδακτικές πρακτικές που δίνουν έμφαση στον μετασχηματισμό της γνώσης 

(μετασχηματιστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης) φαίνεται να έχουν ένα 

ευρύτερο πεδίο εφαρμογής, ενώ αποδεικνύονται αποτελεσματικότερες και πιο 

εφαρμόσιμες, όταν είναι δυνατή η εμπλοκή των μαθητών στη διαπραγμάτευση και 

συζήτηση θεμάτων, για τα οποία έχουν προϋπάρχουσες γνώσεις και κυρίως 

γνώσεις που περιλαμβάνουν προσωπικές εμπειρίες, οι οποίες μπορούν να 

αποτελέσουν τη βάση προβληματισμού και συλλογιστικής των μαθητών. 

 Οι διδακτικές πρακτικές που δίνουν έμφαση στη διδασκαλία και καλλιέργεια 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων (μεταγνωστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης) 

στοχεύουν στη βαθιά και σύνθετη κατανόηση και στη μεταφορά της γνώσης, 

επιδρώντας θετικά σε όλες τις μορφές εμφάνισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  

Όμως, το διδακτικό έργο θεωρείται αποτελεσματικό, όταν επιτυγχάνει την εμφάνιση 

μαθησιακών προϊόντων τόσο χαμηλής γνωστικής απαίτησης (αναγνώριση, διάκριση) όσο 

και μέτριας (κατανόηση, ανάλυση) και υψηλής γνωστικής απαίτησης (εφαρμογή, 

παραγωγή, αξιολόγηση, σύνθεση, πρόβλεψη, ερμηνεία). Γι’ αυτό, ο εκπαιδευτικός οφείλει 

να είναι ενήμερος για τους τρόπους με τους οποίους η κάθε διδακτική πρακτική προωθεί 

διάφορους τρόπους νοητικής δραστηριότητας και τον βαθμό που η εκάστοτε νοητική 

δραστηριότητα επιφέρει την επιθυμητή μορφή μάθησης. Είναι, λοιπόν, σημαντική η 

μεταστροφή τόσο από την υπερβολική εξάρτηση στην κατάκτηση και κατανόηση 

επιφανειακών πληροφοριών όσο και από την παρανόηση ότι στόχος της διδασκαλίας είναι 

μόνο η βαθιά κατανόηση και κατάκτηση δεξιοτήτων υψηλότερου επιπέδου, προς μια 

ισορροπία στις διδακτικές ενέργειες και τις μαθησιακές δραστηριότητες υψηλής και 

χαμηλής γνωστικής απαίτησης, προωθώντας έτσι ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και οδηγώντας τους μαθητές στην επιτυχημένη κατασκευή αξιόπιστων 

θεωριών γνώσης (Kyriacou, 2009· Hattie, 2012). 

 

5.1.7.3. Συμβολή των εγχειρημάτων διδακτικής δράσης στην 

ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών να μαθαίνουν «πιο καλά» 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αναδείξει τον βαθμό στον οποίο, κάθε ένα από τα 

εξεταζόμενα εγχειρήματα διδακτικής δράσης, ικανοποιεί την ανάγκη των μαθητών να 

μαθαίνουν «πιο καλά», επιτρέποντας στους μαθητές να εκφράσουν την άποψή τους για 

την αποτελεσματική διδασκαλία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, οι 

ανάγκες των μαθητών ικανοποιούνται σε αρκετά μεγάλο βαθμό από το σύνολο των 

εγχειρημάτων διδακτικής δράσης, με τους μαθητές να εκτιμούν ως βέλτιστες τόσο τις 

διδακτικές πρακτικές και τους τύπους σκαλωσιάς της άμεσης  διδασκαλίας όσο και της 
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ενεργού και αλληλεπιδρασιακής μάθησης. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας 

πιθανότατα οφείλονται στις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες των μαθητών, που τους 

οδηγούν να ανταποκρίνονται διαφορετικά στην ίδια διδακτική πρακτική. Ως εκ τούτου,  

τονίζεται για ακόμα μια φορά η ανάγκη για ευελιξία και ετοιμότητα του εκπαιδευτικού να 

ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών και επιβεβαιώνεται η σπουδαιότητα 

της ενσωμάτωσης στη διδακτική πράξη μιας ποικιλίας διδακτικών πρακτικών προς αυτό 

τον σκοπό.  

 Το αρκετά μεγάλο αίσθημα ικανοποίησης που φαίνεται ότι βιώνουν οι άμεσα 

εμπλεκόμενοι στη διδακτική πράξη από τη χρήση μιας ποικιλίας διαφορετικών και πολλές 

φορές αντικρουόμενων διδακτικών πρακτικών αποτελεί έναν βασικό δείκτη-κριτήριο της 

αποτελεσματικής διδασκαλίας και μάθησης, δεδομένου ότι η ποικιλία στις διδακτικές 

πρακτικές διασφαλίζει ότι σε κανέναν μαθητή δεν παρέχεται αδιάκοπα μια διδασκαλία με 

τη χρήση μόνο των μη προτιμώμενων γι’ αυτόν διδακτικών πρακτικών, εξασφαλίζοντας 

έτσι ότι ακόμα και οι μαθητές που έχουν ισχυρές προτιμήσεις για ορισμένου τύπου 

διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες βοηθούνται στην ανάπτυξη των απαιτούμενων 

δεξιοτήτων για την αποτελεσματική μάθηση (Kyriacou, 2009).  

 Παρόλο που οι μαθητές είναι οι κύριοι ενδιαφερόμενοι για την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, οι αντιλήψεις τους σχετικά με το θέμα έχει λάβει 

πολύ μικρή προσοχή, με πολλούς να εκφράζουν έναν σκεπτικισμό σχετικά με την 

καταλληλότητα της χρήσης των αξιολογήσεων των μαθητών ως πηγή πληροφοριών για 

την αποτελεσματικότητα της διδακτικής πρακτικής, τονίζοντας τη γενική έλλειψη γνώσης 

των μαθητών σχετικά με το πλήρες πλαίσιο της διδασκαλίας και την ανησυχία ότι οι 

αξιολογήσεις των μαθητών μπορεί να επηρεάζονται  από τις απόψεις τους για την 

προσωπικότητα του εκπαιδευτικού ή από τους βαθμούς τους. Ωστόσο, η εγκυρότητα και η 

αξιοπιστία της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού και της 

διδασκαλίας από τους μαθητές έχει αποδειχθεί σε πολλές μελέτες (Irving, 2004· 

Kyriakides, 2005· Kyriakides, Creemers, Panayiotou, κ.ά., 2014), με τους μαθητές να 

αρχίζουν να δομούν πολύ νωρίς ένα ολόκληρο σύστημα πεποιθήσεων σχετικά με το τι 

απαιτείται από έναν εκπαιδευτικό και μια διδασκαλία για να είναι αποτελεσματικός/ή 

(Murphy, κ.ά., 2004). Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο η έρευνα δείχνει την 

ανάγκη να μελετηθεί η σκέψη των μαθητών σχετικά με τους παράγοντες που καθορίζουν 

την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας στη μάθηση των μαθητών, με τις περισσότερες 

έρευνες, όμως, να εστιάζουν στην αναζήτηση των προσωπικών χαρακτηριστικών και 

δεξιοτήτων του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού ή στον τρόπο δόμησης ενός ποιοτικού 
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μαθησιακού περιβάλλοντος και όχι στην αξιολόγηση συγκεκριμένων διδακτικών 

διαδικασιών και μαθησιακών συμπεριφορών.  

 Όσον αφορά τις αντιλήψεις των μαθητών για την αποτελεσματικότητα των 

διδακτικών πρακτικών και το πότε μαθαίνουν «πιο καλά», τα ερευνητικά ευρήματα 

δείχνουν ότι οι μαθητές φέρνουν, πράγματι, μια σειρά από εκτιμήσεις σχετικά με το πώς 

μοιάζει μια αποτελεσματική διδασκαλία, οι οποίες, όμως, δεν βασίζονται σε ένα 

θεωρητικό πλαίσιο, αλλά στην εμπειρία (Irving, 2004) και εξαρτώνται από την ύπαρξη 

ορισμένων προϋποθέσεων που σχετίζονται με γνωστικούς, κοινωνικούς και 

συναισθηματικούς παράγοντες (Cooper & McIntyre, 1996). Αρκετές έρευνες, μάλιστα, 

επιβεβαιώνουν ότι οι ατομικές διαφορές μεταξύ των μαθητών φαίνεται να είναι βασικός 

παράγοντας στον καθορισμό των αντιλήψεων των μαθητών για την αποτελεσματική 

διδασκαλία (Vaughn, Schumm, Klingner & Saumell, 1995· Kember & Wong, 2000· 

Greydanus, 2004).  

 Έτσι, από τη μία, εμφανίζονται έρευνες που αναδεικνύουν ως οπτική, των 

μικρότερων κυρίως μαθητών, για την αποτελεσματική διδασκαλία, μια πιο 

δασκαλοκεντρική διδασκαλία, που λαμβάνει χώρα στο σύνολο της τάξης και όχι σε 

ομάδες, με εφαρμογή περισσότερο κατευθυντικής-συνεργατικής μάθησης παρά ατομικής 

ανεξάρτητης εργασίας (Murphy, κ.ά., 2004). Αυτό πιθανόν να συμβαίνει, διότι οι 

κονστρουκτιβιστικές διδακτικές πρακτικές που χρησιμοποιούν ελάχιστα τη διδακτική 

καθοδήγηση, απαιτούν από τους μαθητές να είναι αυτο-παρακινούμενοι, ικανοί να 

σκέφτονται και να αιτιολογούν και να κατέχουν δεξιότητες αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, 

απαιτήσεις που δεν πληρούν συνήθως οι μαθητές, κυρίως μικρότερης ηλικίας και ως εκ 

τούτου νιώθουν χαμένοι και απογοητευμένοι σε τέτοιου τύπου μαθησιακά περιβάλλοντα 

(Westwood, 2008). Από την άλλη, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι οι μαθητές 

μεγαλύτερων τάξεων εκφράζουν την άποψη ότι η αποτελεσματική διδασκαλία είναι 

προσανατολισμένη στην μαθητική εργασία, τονίζει τις διαδικασίες εργασίας παρά το 

προϊόν, και ευνοεί τις μαθητοκεντρικές δραστηριότητες και τη βιωματική μάθηση σε 

μικρές ομάδες, με τον εκπαιδευτικό να αναμένεται να παρέχει οδηγίες και βοήθεια στους 

μαθητές (Pehkonen, 1992). Αντίστοιχα, σε έρευνα που πραγματοποίησαν σε φοιτητές 

Πανεπιστημίου για το πώς αντιλαμβάνονται την αποτελεσματική διδασκαλία, οι Kember 

& Wong (2000) διαπίστωσαν ότι οι παθητικοί μαθητές αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία 

στην οργάνωση, τη σαφήνεια της διάρθρωσης, τον φόρτο εργασίας, το επίπεδο δυσκολίας 

και τον καθορισμό των στόχων, ενώ οι ενεργοί μαθητές αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία 

στην προώθηση της αλληλεπίδρασης στην τάξη, την τόνωση του ενδιαφέροντος και του 

ενθουσιασμού και στη χρήση μιας ποικιλίας διδακτικών προσεγγίσεων. 
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 Παρά, όμως, τις ατομικές διαφορές των μαθητών, που οδηγούν και σε διαφορετικές 

προτιμήσεις και αξιολογήσεις της αποτελεσματικής διδασκαλίας, οι περισσότεροι μαθητές 

είναι δεκτικοί όταν ο εκπαιδευτικός ρισκάρει και δοκιμάζει νέες πρακτικές (Stronge, 

Tucker & Handman, 2004). Έτσι, πολύ συχνά οι μαθητές, είτε εκφράζουν συγκεκριμένες 

προτιμήσεις για μεμονωμένες διδακτικές πρακτικές (Cooper & McIntyre, 1996· Campbell, 

2004· Greydanus, 2004) είτε όχι (Bennett, 2004· Kyriacou, 2009), φαίνεται να κατανοούν 

ότι η χρήση ενός ευρέος φάσματος τόσο δασκαλοκεντρικών όσο και μαθητοκεντρικών 

διδακτικών πρακτικών, κατάλληλων κάθε φορά με τους στόχους του μαθήματος, 

ικανοποιεί αποτελεσματικότερα τις ανάγκες όλων των μαθητών.  

 Ως συνέπεια, λοιπόν, των απεριόριστων διαφορετικών τρόπων μάθησης των 

μαθητών γεννάται η απαίτηση για συνεχείς προσαρμογές στις πρακτικές διδασκαλίας. Μια 

τέτοιου τύπου διδασκαλία διατηρεί το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή όλων των 

μαθητών, επιτυγχάνει καλύτερα την ενεργοποίηση μιας ποικιλίας δεξιοτήτων, 

ανταποκρίνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες και 

δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να διευρύνει τις ευκαιρίες μάθησης για όλους τους 

μαθητές (Σαλβαράς, 1993· AEL, 2005· Darling-Hammond, 2006·Akdeniz, 2016β· Vural, 

2016). 

 Εν κατακλείδι, όπως εύστοχα επισημαίνει και ο Hattie (2009), δεν αρκεί μια 

διδασκαλία να είναι αποτελεσματική, αλλά να γίνεται και αντιληπτή ως αποτελεσματική 

από τους μαθητές, γιατί όταν ένας επαιδευτικός και οι μαθητές του έχουν αντιτιθέμενες 

απόψεις για το τι πρέπει να συμβαίνει στην τάξη, οι μαθητές μπορεί να μην αναπτύξουν 

εμπιστοσύνη στην ικανότητα του εκπαιδευτικού και χωρίς αυτήν, η αποτελεσματική 

μάθηση μοιάζει απίθανη (Dörnyei & Ushioda, 2011). Δεδομένης, λοιπόν, της αξίας της 

οπτικής των μαθητών για την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της διδασκαλίας και 

της μάθησής τους, ως πηγή σημαντικών πληροφοριών, είναι απαραίτητο να είναι γνωστή 

και να λαμβάνεται υπόψιν από τον εκπαιδευτικό κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας του, 

ώστε να μπορεί να έχει καλύτερη κατανόηση του πώς βιώνεται η μάθηση απ’ τους 

μαθητές, αλλά και του γιατί κάποιοι από τους μαθητές μαθαίνουν ή δεν μαθαίνουν στην 

τάξη τους. 

5.1.8. Επίδοση των μαθητών των ομάδων, πειραματικής και ελέγχου, 

στην αναγνωστική κατανόηση μετά τη διδακτική παρέμβαση (μετά-τεστ) 
 

Βασική επιδίωξη της παρούσας έρευνας ήταν να δείξει αν η αποτελεσματική διδασκαλία 

απαιτεί την ευέλικτη χρήση πολλών διαφορετικών βέλτιστων διδακτικών πρακτικών που 

στηρίζονται και εκπηγάζουν από διαφορετικά θεωρητικά πλαίσια. Πράγματι, λοιπόν, παρά 

τον περιορισμένο χρόνο της διδακτικής παρέμβασης (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2019), η 
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παρούσα έρευνα παρουσιάζει μια σειρά πειραματικών επιδράσεων στην ανάπτυξη της 

αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών, που υποστηρίζουν την προσπάθεια ορισμού της 

αποτελεσματικής διδασκαλίας ως μιας διαδικασίας ενσωμάτωσης και συνδυασμού 

βέλτιστων διδακτικών πρακτικών, που σχετίζονται τόσο με την παραδοσιακή προσέγγιση 

της άμεσης διδασκαλίας όσο και με τις νεότερες διδακτικές προσεγγίσεις της ενεργού και 

αλληλεπιδρασιακής μάθησης, υποδεικνύοντας, έτσι, τη στροφή που πρέπει να γίνει προς 

αυτή την κατεύθυνση.  

 Συγκεκριμένα, η σύγκριση των αποτελεσμάτων στο τεστ προ-ελέγχου και στο τεστ 

μετα-ελέγχου έδειξε ότι η επίδοση των μαθητών της πειραματικής ομάδας παρουσίασε 

στατιστικά σημαντική βελτίωση, σε αντίθεση με την επίδοση των μαθητών της ομάδας 

ελέγχου, που παρέμεινε σε μέτρια επίπεδα, χωρίς στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

Επιπλέον, η σύγκριση των αποτελεσμάτων του τεστ μετα-ελέγχου μεταξύ των δύο ομάδων 

δείχνει ότι ο συνδυασμός βέλτιστων διδακτικών πρακτικών είναι πιο αποτελεσματικός από 

την εφαρμογή μιας τυπικής παραδοσιακής διδασκαλίας κυρίως δασκαλοκεντρικής, που 

ακολουθεί τα βήματα και τις δραστηριότητες του σχολικού εγχειριδίου, εμφανίζοντας 

πολύ μεγάλο μέγεθος επίδρασης (d=1,65). Αυτό το μέγεθος επίδρασης δηλώνει ότι ο 

βαθμός επίδοσης του μέσου μαθητή στην πειραματική ομάδα είναι 45 εκατοστιαίες 

μονάδες υψηλότερος από τον βαθμό επίδοσης του μέσου μαθητή της ομάδας ελέγχου 

(Marzano, κ.ά., 2001).  

 Βέβαια, η τόσο μεγάλη επίδραση μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, 

όπως στο μικρό μέγεθος του δείγματος, στη χρήση διαφορετικών εκπαιδευτικών στις δύο 

ομάδες, πειραματική και ελέγχου (Swanson & Hoskyn, 1998), στη χρήση ειδικά 

σχεδιασμένου τεστ-κριτηρίων επίδοσης για την αξιολόγηση της εν λόγω εξαρτημένης 

μεταβλητής, που είναι πιο ευαίσθητο στις επιδράσεις που οφείλονται στο σχολείο ή/ και 

τον εκπαιδευτικό από ό,τι οι τυποποιημένες δοκιμασίες, αλλά και στο γεγονός ότι η 

έρευνα τελέστηκε πιστά υπό τους όρους του σχεδιασμού, αφού η διδασκαλία γινόταν υπό 

την επίβλεψη της ερευνήτριας, έχοντας στενή σχέση και συνεργασία με την εκπαιδευτικό, 

συμβάλλοντας έτσι στην πιστή και συνεπή διεξαγωγή των διδακτικών και μεθοδολογικών 

βημάτων (Marzano, 2000).  

 Tο παρόν εύρημα, όμως, δεν παύει να είναι σημαντικό, εφόσον, σε αντίθεση με τα 

αποτελέσματα της ομάδας ελέγχου, ο βαθμός βελτίωσης στον μέσο όρο επίδοσης της 

πειραματικής ομάδας μετά τη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση ήταν ιδιαίτερα 

αυξημένος, ενώ παρουσιάστηκε βελτίωση σε όλες, πλην μίας, τις κατηγορίες ερωτήσεων, 

υπογραμμίζοντας την αποτελεσματικότητα της εν λόγω διδακτικής παρέμβασης. Ένα 

ακόμα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της παρούσας έρευνας είναι ότι η διδασκαλία διεξήχθη 
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από την εκπαιδευτικό της τάξης εντός σχολικού πλαισίου και όχι από την ερευνήτρια σε 

ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, γεγονός που κάνει την έκβαση της έρευνας πρακτικά πιο 

σημαντική και υποσχόμενη, καθώς τα αποτελέσματά της δείχνουν ότι είναι όχι μόνο 

εφαρμόσιμη, αλλά και αποδοτική σε ρεαλιστικά πλαίσια. Επιπλέον, δεδομένου ότι η 

αναγνωστική κατανόηση είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για τον προσδιορισμό 

της συνολικής επίδοσης (European Commission, 2001· Aντωνίου, κ.ά., 2012· OECD, 

2019), μπορεί να θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση με τη χρήση των 

εφτά εγχειρημάτων διδακτικής δράσης έχει σημαντική θετική επίδραση στην ανάπτυξη της 

αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού, οδηγώντας και σε έμμεση 

επίδραση στη συνολική πρόοδο των μαθητών.  

 Πράγματι, υπάρχει μια αύξηση των ερευνητικών ευρημάτων (Swanson & Hoskyn, 

1998· Walberg & Paik, 2000· Haynie, 2006· Haynie & Kellog, 2008· Haynie & Stephani, 

2008· Good, κ.ά., 2009· Haynie, 2009· Haynie, Merritt & Bowen, 2009· Haynie, 2010· 

Stronge, Ward & Grant, 2011· Hattie, 2012· Kolesnikova, 2016), με παράλληλη στήριξη 

από τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την αποτελεσματική διδασκαλία (Marzano, 2003· 

AEL, 2005· Darling-Hammond, 2006· Killen, 2007· Stronge, 2007· Good & Brophy, 

2008· Moore, 2009· Sever, 2016· Vural, 2016), που καταδεικνύουν ότι η διδασκαλία που 

στηρίζεται σε μία μόνο διδακτική πρακτική είναι ακατάλληλη, ανεπαρκής, ακόμα και 

αδύνατη, αφού καμμία διδακτική πρακτική δεν είναι καθολικά ανώτερη για όλους τους 

μαθητές. Αντιθέτως, παρά τις διαφοροποιήσεις ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, η 

χρήση μιας ποικιλίας αποδεδειγμένων αποτελεσματικών διδακτικών πρακτικών, που 

στηρίζουν τόσο μια δασκαλοκεντρική διδασκαλία όσο και μια πιο μαθητοκεντρική, ενεργή 

και αλληλεπιδρασιακή μάθηση, σχετίζεται με την παροχή μιας επιτυχημένης μαθησιακής 

εμπειρίας, οδηγώντας στη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης και σε υψηλά μαθησιακά 

αποτελέσματα, ανεξαρτήτως του γνωστικού υπόβαθρου των μαθητών. 

 Συγκεκριμένα, σε έρευνά του ο Guskey (1990) διαπίστωσε ότι, όταν εφαρμοστούν 

συνδυαστικά κονστρουκτιβιστικές διδακτικές πρακτικές που στηρίζονται στη συνεργατική 

μάθηση με διδακτικές πρακτικές της άμεσης διδασκαλίας που στοχεύουν στην κυριαρχία 

της μάθησης, τότε τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών είναι υψηλότερα σε σχέση 

με τα αποτελέσματα μαθητών που διδάχθηκαν μόνο μέσω ενός διδακτικού προγράμματος 

καταμάθησης. Αντίστοιχα, έχει βρεθεί ότι η συνδυαστική χρήση διδακτικών πρακτικών, 

που προωθούν, πέρα από την άμεση διδασκαλία γνώσεων και δεξιοτήτων, την 

εξατομίκευση και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, τη γνωστική μαθητεία, τη συνεργατική 

μάθηση, τη βιωματική μάθηση, τη χρήση διαφορετικών μορφών αξιολόγησης και την 

ταυτόχρονη ανάπτυξη κατώτερων και ανώτερων δεξιοτήτων σκέψης, συνδέεται με την 
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παραγωγή υψηλότερων ακαδημαϊκών επιδόσεων σε όλους τους μαθητές (McBer, 2000· 

Wenglinsky, 2002· Kyriakides, Creemers & Antoniou, 2009). To ερευνητικό αυτό εύρημα 

υποστηρίζεται και από τη μετα-ανάλυση, που πραγματοποίησαν οι Swanson και Hoskyn 

(1998), μελετώντας εκατόν ογδόντα πειραματικές παρεμβάσεις σε μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο μέγεθος επίδρασης στα 

μαθησιακά αποτελέσματα εμφανίζουν τα διδακτικά μοντέλα που χρησιμοποιούν έναν 

συνδυασμό διδακτικών πρακτικών και τύπων σκαλωσιάς της άμεσης διδασκαλίας (π.χ. 

προσθετική διάταξη των μικρών βημάτων, προκαταβολικός οργανωτής, επανάληψη και 

κατευθυνόμενη εξάσκηση, προδρασιακή αντιμετώπιση των δυσκολιών, ενίσχυση, η 

λογική των συνδιδασκόμενων τάξεων, σχεδιαγράμματα και εννοιολογικοί χάρτες, 

ερωτήματα από τον εκπαιδευτικό) και της διδασκαλίας στρατηγικών μάθησης για την 

ανάπτυξη των αυτορρυθμιστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών (π.χ. 

λεπτομερής εξήγηση και διδασκαλία των στρατηγικών μάθησης, προτυποποίηση 

ενεργήματος-μοντελοποίηση, λεκτική αυτοκαθοδήγηση, παροχή οδηγιών με τη χρήση 

κάρτας κριτηρίων – οδηγού ή ερωτημάτων αυτορρυθμιζόμενης εργασίας, σωκρατικός 

διάλογος μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, συνεργασία μαθητών - φροντιστηριακή 

βοήθεια από μαθητές, μικρές ομάδες εργασίας).   

 Παρόμοια αποτελεσμάτα φέρνει και η έρευνα για την αποτελεσματική διδασκαλία 

της αναγνωστικής κατανόησης. Συγκεντρώνοντας τα στοιχεία που έρχονται από τη διεθνή 

έρευνα (Robinson, 1991· Taylor, Pearson, Clark & Walpole, 2000· The US National 

Reading Panel, 2000· Taylor, Pearson, Peterson & Rodriguez, 2003· Pressley, Solic, 

Gaskin & Collins, 2006· Αντωνίου, 2008· Αντωνίου, Souvignier & Gold, 2008· 

Παντελιάδου, 2008β· Miller & Veatch, 2010· Ντούλια, 2016), φαίνεται ότι κοινά 

χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής διδασκαλίας της αναγνωστικής κατανόησης, σε 

μαθητές με διαφορετικές μαθησιακές και αναγνωστικές δεξιότητες, είναι η έμφαση στη 

δημιουργία ενός ευρέος φάσματος γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών σε 

συνδυασμό με την ανάπτυξη σημαντικών εννοιολογικών γνώσεων και η παρακίνηση της 

γνωστικής δέσμευσης και της ενεργού σκέψης των μαθητών. Οι στόχοι αυτοί φαίνεται ότι 

επιτυγχάνονται καλύτερα με τη χρήση μιας ποικιλίας ερευνητικά αποδεδειγμένων 

βέλτιστων διδακτικών πρακτικών και τύπων σκαλωσιάς, που προέρχονται από τα 

διδακτικά μοντέλα της άμεσης διδασκαλίας και τα μοντέλα διδασκαλίας στρατηγικών, 

ενδυναμώνοντας έτσι και τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας.  

 Συγκεκριμένα, οι διδακτικές πρακτικές και οι τύποι σκαλωσιάς που αναδεικνύονται 

μέσα από τη διεθνή έρευνα για την αποτελεσματική διδασκαλία της αναγνωστικής 

κατανόησης και συνδέονται με θετικά μαθησιακά αποτελέσματα, είναι:  ο έλεγχος 
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δυσκολίας του έργου με την ανάλυσή του σε μέρη και τη βαθμιαία προσέγγισή τους, οι 

άμεσες ερωταποκρίσεις και η άμεση ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό, η χρήση 

προκαταβολικού οργανωτή, η υπογράμμιση και η κράτηση σημειώσεων, η δημιουργία 

αναλογιών και μεταφορών, η χρήση οπτικοχωρικών οργανωτών και η εννοιολογική 

χαρτογράφηση, η αναδιήγηση από τους μαθητές, η προεπισκόπηση του κειμένου και η 

σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις, η διατύπωση υποθέσεων-προβλέψεων και η επαλήθευση 

αυτών μέσων ανάγνωσης του κειμένου, η άμεση και σαφής διδασκαλία στρατηγικών 

περίληψης, εύρεσης της κεντρικής ιδέας και των θεματικών προτάσεων, εντοπισμού και 

ανάλυσης του τύπου και της δομής του κειμένου, η προτυποποίηση του ενεργήματος δράσης 

από τον εκπαιδευτικό/μοντελοποίηση και η φθίνουσα καθοδήγηση, η αμοιβαία και 

ανεξάρτητη χρήση των στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης, με έλεγχο και παροχή 

βοήθειας και ανατροφοδότησης από τον εκπαιδευτικό, οι ερωτήσεις για ανάπτυξη ανώτερων 

λειτουργιών σκέψης και η διατύπωση ερωτήσεων από τους μαθητές, η ανταλλαγή απόψεων 

με τη χρήση επιχειρημάτων, τα σχέδια εργασίας από τους μαθητές για τη δημιουργία μιας 

καλά σχεδιασμένης και διαρθρωμένης διαδικασίας ανάγνωσης και επεξεργασίας του 

κειμένου και η υποδειγματική διδασκαλία και ανάπτυξη αυτορρυθμιστικών και 

μεταγνωστικών στρατηγικών, με τη χρήση μεταγνωστικών ερωτημάτων, οδηγού μελέτης, 

ερωτημάτων αυτοελέγχου και αυτοαξιολόγησης, ετεροαξιολόγηση κ.ά. Αυτού του τύπου η 

διδασκαλία διδάσκει άμεσα και με σαφήνεια τη χρήση και χρησιμότητα των 

αναγνωστικών στρατηγικών κατανόησης και συγκράτησης του νοήματος του κειμένου, 

αλλά και στρατηγικές αυτορρύθμισης και μεταγνώσης της αναγνωστικής διαδικασίας, 

προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα να διδαχθούν τρόπους μάθησης, κρατώντας 

τους προσανατολισμένους στον στόχο και καταφέρνοντας να εξασφαλίσει την 

ενσυνείδητη και ενεργή συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία,  διατηρώντας την 

προσοχή, το ενδιαφέρον και τα εσωτερικά τους κίνητρα για μάθηση. 

 Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι ενώ οι διδακτικές πρακτικές είναι αντιφατικές μεταξύ 

τους, στη διδακτική πράξη λειτουργούν συμπληρωματικά (Σαλβαράς, 1993), διότι ο 

προσανατολισμός στην επιλογή και χρήση μιας ποικιλίας βέλτιστων διδακτικών 

πρακτικών και των συμπληρωματικών πλεονεκτημάτων που φέρουν, αυξάνει το εύρος των 

επιλογών για την ικανοποίηση των αναγκών του διδακτικού έργου, με βάση τα μαθησιακά 

χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των μαθητών, τον τύπο της μαθησιακής 

εργασίας και το γνωστικό αντικείμενο (Walberg & Paik, 2000· AEL, 2005· Good & 

Brophy, 2008· Morrison, κ.ά., 2013). Συγκεκριμένα, η ποικιλία βέλτιστων διδακτικών 

πρακτικών μπορεί να λειτουργήσει ως παρακίνηση τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και 

για τους μαθητές. Η χρήση νέων και διαφορετικών διδακτικών πρακτικών εμπλουτίζει το 
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διδακτικό ρεπερτόριο των εκπαιδευτικών και το αίσθημα αποτελεσματικότητας, 

διευκολύνοντάς τους να επικοινωνούν αποτελεσματικότερα το περιεχόμενο του 

μαθήματος και τις υπό διδασκαλία δεξιότητες (Stronge, Tucker & Handman, 2004), ενώ 

ταυτόχρονα προωθεί την ενεργή εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία (Taylor 

& MacKenney, 2008), καταργεί τη μονοτονία, εμπνέει την αγάπη για τη μάθηση και 

οδηγεί τους μαθητές να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν (Sever, 2016),  επεκτείνοντας το 

ρεπερτόριό τους στις στρατηγικές μάθησης και κάνοντάς τους πιο δυνατούς μαθητές 

(Joyce κ.ά., 2009). 

 Δεδομένου ότι η έρευνα για την αποτελεσματική διδασκαλία και τις βέλτιστες 

διδακτικές πρακτικές δεν μπορεί να διατυπώσει απόλυτες προτάσεις, μιας και το διδακτικό 

έργο είναι σημαντικά εξαρτώμενο από το συγκείμενο μέσα στο οποίο ασκείται (Akdeniz, 

2016α), θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάδειξη βέλτιστων διδακτικών πρακτικών, οι 

οποίες με τις κατάλληλες τροποποιήσεις και τον κατάλληλο συνδυασμό είναι δυνατόν να 

οδηγήσουν σε ολοένα ποιοτικότερη διδασκαλία και ως εκ τούτου σε ολική μάθηση των 

μαθητών, ανεξάρτητα από το αν το μαθησιακό περιβάλλον θεωρείται παραδοσιακής ή 

κονστρουκτιβιστικής ρύθμισης. Δηλώσεις που διατυπώνονται συχνά, απεικονίζοντας τις 

διδακτικές πρακτικές της άμεσης διδασκαλίας ως «κακές» και τις κονστρουκτιβιστικές 

διδακτικές πρακτικές ως «καλές», είναι σχεδόν αντίθετες με το μοντέλο της 

αποτελεσματικής διδασκαλίας, το οποίο απαιτεί τον συνδυασμό και όχι την αντιπαραβολή 

της δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας και της ενεργητικής μαθητοκεντρικής μάθησης 

(Arends, 2012· Hattie, 2012). 

 Έτσι, λοιπόν, με τους καιρούς και τις απαιτήσεις να αλλάζουν, η εκπαιδευτική 

κοινότητα πρέπει να υιοθετήσει ένα νέο παράδειγμα διδασκαλίας, που θα την καταστήσει 

πιο ισχυρή. Η βελτίωση της διδασκαλίας μέσα από την ενσωμάτωση όσο το δυνατόν 

περισσότερων βέλτιστων διδακτικών πρακτικών έχει αρχίσει να υιοθετείται σχεδόν ως 

παγκόσμια αρχή και ως βασικός δείκτης της ποιοτικής διδασκαλίας. Μια τέτοια 

προσέγγιση, όμως, απαιτεί από τον εκπαιδευτικό να αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα 

διδακτικών πρακτικών και προϋποθέτει την επίγνωση για το ποιες από αυτές, πότε, πώς 

και γιατί θα είναι περισσότερο αποδοτικές στην εκάστοτε συνθήκη. Διότι, οι μαθητές που 

διδάσκονται σε τάξεις με υψηλής ποιότητας χρήση βέλτιστων πρακτικών τείνουν να 

παρουσιάζουν μεγαλύτερα μαθησιακά κέρδη από τους μαθητές που διδάχθηκαν με 

χαμηλότερης ποιότητας χρήση βέλτιστων διδακτικών πρακτικών (Lekwa, Redd, Dudeck & 

Hud, 2019). 
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5.2. Γενικά συμπεράσματα 

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τη συζήτηση των ευρημάτων 

που αναδύθηκαν, προκύπτουν κάποια σημαντικά συμπεράσματα για τα κύρια ερευνητικά 

ερωτήματα της παρούσας μελέτης, τα οποία εντοπίζονται στους εξής τομείς 

ενδιαφέροντος:  

 Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης για το διδακτικό έργο; 

 Ποια είναι η επίδραση των βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας στη μάθηση των 

μαθητών της ΣΤ’ Δημοτικού με βάση τις κατευθύνσεις ελέγχου ποιότητας;   

Η σύνοψη των κύριων συμπερασμάτων παρουσιάζεται με βάση τα βασικά ερωτήματα της 

παρούσας έρευνας.  

5.2.1. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το διδακτικό έργο  
 

Κατά την άποψη των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το διδακτικό έργο, η πραγματικότητα 

απέχει από αυτό που πιστεύουν ότι θα έπρεπε να συμβαίνει, αφού παρατηρείται μια 

αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτό που θεωρητικά πιστεύουν και αυτό που λένε ότι 

εφαρμόζουν στην πράξη. Eνώ, δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν θεωρητικά («δέον») τη 

συνεισφορά και των τεσσάρων διδακτικών μοντέλων, αναδεικνύοντας ως σημαντική τη 

χρήση όλων των πρακτικών διδασκαλίας που εκπηγάζουν από αυτά, φαίνεται ότι στην 

πράξη εκτιμούν περισσότερο το διδακτικό μοντέλο του συμπεριφορισμού και του 

εξωγενούς κονστρουκτιβισμού, και μερικώς τα άλλα δύο διδακτικά μοντέλα. Παρόλα 

αυτά, οι θεωρητικές τους αντιλήψεις φαίνεται να έχουν, ως ένα βαθμό, μεγάλη επίδραση 

στη διδακτική τους πρακτική, αφού για το σύνολο σχεδόν των παραγόντων που 

συγκροτούν το διδακτικό έργο οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να εκτιμούν υψηλότερα τις ίδιες 

πρακτικές διδασκαλίας τόσο ως προς το «είναι» όσο και ως προς το «δέον».  

 Ακόμα, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών αποκαλύπτουν την παρουσία μιας 

προσωπικής θεωρίας σχετικά με το διδακτικό έργο και τις βέλτιστες πρακτικές, που 

διαπλέκει τα διδακτικά μοντέλα του συμπεριφορισμού και του κονστρουκτιβισμού στη 

διδακτική πράξη, δημιουργώντας ένα «πολυπαράδειγμα», που αποτελείται από 

αντιφατικές αντιλήψεις. Φαίνεται, δηλαδή, ότι αντιλαμβάνονται το διδακτικό έργο ως ένα 

μείγμα επικυρωμένων, εναλλακτικών πρακτικών διδασκαλίας, αξιοποιώντας τις πρακτικές 

εκείνες που φαίνεται να λειτουργούν μέσα στην τάξη τους, χωρίς θεωρητικούς 

περιορισμούς. 

 Από την ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών φαίνεται ότι από τη μία δεν 

απορρίπτουν καθόλου τις διδακτικές πρακτικές που εισάγει η νεωτερική όψη της 
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διδασκαλίας, ενώ από την άλλη, φαίνεται ότι η μετανεωτερική όψη της διδασκαλίας 

αποτελεί ακόμα, όχι μια πραγματικότητα, αλλά μία προοπτική, αφού διανύει μια ανοδική 

πορεία χωρίς να έχει φτάσει στην κορύφωσή της, με τη μεταγνωστική, την 

αυτορρυθμιζόμενη, την εγκαθιδρυμένη και την κοινωνική διάσταση της διδασκαλίας να 

μην έχουν ακόμα επηρεάσει σημαντικά τις προσωπικές θεωρίες διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών.  

 Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, διαπιστώνεται 

ότι χρειάζεται να διανύθει αρκετός δρόμος, προκειμένου να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να 

μεταβεί επιτυχώς από τη νεωτερική όψη της διδασκαλίας σε μια, πιο συμβατή με τις 

απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, μετανεωτερική διδασκαλία. Παρόλα αυτά, η 

υιοθέτηση ήδη μιας πολύπλευρης διδακτικής ταυτότητας με ταυτόχρονη αποδοχή 

φαινομενικά διιστάμενων αντιλήψεων, σημαίνει πως οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να 

προσαρμόσουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό τη διδασκαλία τους στις διαφορετικές ανάγκες 

των μαθητών τους ή των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Συγκεκριμένα:  

 Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί έχουν κάνει κάποια βήματα να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες των μαθητών μέσα από τη χρήση ενός ρεπερτορίου εναλλακτικών 

μοντέλων και πρακτικών, εξακολουθεί να προωθείται κυρίως η ομοιομορφία στη 

μαθητική εργασία και διαπιστώνεται δυσκολία στην εφαρμογή πρακτικών, που 

συμπεριλαμβάνουν στη διδακτική πράξη την προσωπικότητα των μαθητών και 

τους επιτρέπουν να συμμετέχουν ενεργά, να διερευνούν, να αυτενεργούν, να 

λαμβάνουν αποφάσεις και να δημιουργούν τη γνώση τους.  

 Παρατηρείται μια γνωσιοκεντρική κατεύθυνση στις επιδιώξεις της διδασκαλίας, με 

τις συναισθηματικές και τις μεταγνωστικές δεξιότητες να ακολουθούν, ενώ η 

ανάπτυξη αυτορρυθμιστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων φαίνεται να προωθείται 

ελάχιστα, επιβεβαιώνοντας την περιορισμένη αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας ως προς τους στόχους που θέτει η σύγχρονη διδακτική.  

 Όσον αφορά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας, διαφαίνεται μια πολλά υποσχόμενη 

τάση αλλαγής της διδακτικής συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών στο πνεύμα της 

μετανεωτερικής διδασκαλίας, που απαιτεί έναν μαθητοκεντρικό σχεδιασμό του 

περιεχομένου, ο οποίος προωθεί έναν ζωντανό τρόπο σύνδεσης της σχολικής 

γνώσης με τη ζωή της κοινωνίας, αξιοποιώντας εμπειρίες και γνώσεις των 

μαθητών.  

 Ως προς τη μεθόδευση της διδασκαλίας, αποτελεσματικότερες θεωρούνται οι 

πρακτικές, που διατηρούν τον κυρίαρχο ρόλο του εκπαιδευτικού στη διδακτική 

διαδικασία, υποστηρίζουν τις ενδοπροσωπικές διαδικασίες και κατευθύνονται 
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κυρίως προς τη μετάδοση και την καλή οργάνωση και συσκευασία της γνώσης, 

ενώ διαπιστώνεται έλλειψη εκτίμησης και δυσκολία ενσωμάτωσης στη διδακτική 

πράξη πιο ανοιχτών, μαθητοκεντρικών, συμμετοχικών και επικοινωνιακών 

διδακτικών πρακτικών, που τοποθετούν τους μαθητές στο κέντρο της διαδικασίας 

και υποστηρίζουν την ανάπτυξη ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών 

διαδικασιών.  

 Φαίνεται να αναγνωρίζεται η παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης, ως 

στοιχείο ποιοτικής και αποτελεσματικής διδασκαλίας, εκτιμώντας ως βέλτιστες 

όλες τις λειτουργίες της αξιολόγησης (προκαταρκτική, διαμορφωτική, παιδευτική, 

αποδεικτική, προγνωστική), αλλά και μια ποικιλία πρακτικών αξιολόγησης. Δεν 

αναγνωρίζεται, όμως, η αποτελεσματικότητα των πρακτικών αξιολόγησης πιο 

σύνθετων γνωστικών ικανοτήτων (χαρτογράφηση εννοιών, παραγωγή 

μετασχηματισμών), αλλά και εκείνων που βοηθούν τους μαθητές να αποκτήσουν 

επίγνωση του ενεργήματος δράσης και της διαδικασίας, ώστε να μπορέσουν να 

αυτορρυθμίσουν τη μάθησή τους και να εργαστούν με αυτοέλεγχο (μεταγνωστική 

αξιολόγηση, αυτο-αξιολόγηση). 

Παρόλο που έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που οι κονστρουκτιβιστικές 

πρακτικές έχουν εισαχθεί στην υποχρεωτική κυρίως εκπαίδευση και αποτελούν βασικά 

μέρη του τρόπου διδασκαλίας που προτείνεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι το διδακτικό έργο είναι ακόμα 

συνδεδεμένο με παραδοσιακές αντιλήψεις για το ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές για τη 

διδασκαλία και ότι οι μεταβολές του εκπαιδευτικού προσανατολισμού στο πρόγραμμα 

σπουδών δεν επιφέρει απαραίτητα αλλαγές στις αντιλήψεις και την πρακτική των 

εκπαιδευτικών. Φαίνεται, ως εκ τούτου, ότι ένα πλήθος παραγόντων οδηγεί τους 

εκπαιδευτικούς στην εσωτερικοποίηση ενός ισχυρού συνόλου περιορισμών ως προς την 

υιοθέτηση και εφαρμογή κάποιων πρακτικών διδασκαλίας, οδηγώντας στη διαμόρφωση 

μιας αντίληψης για το διδακτικό έργο, την οποία εφαρμόζουν ανεξάρτητα τόσο από τις 

θεωρητικές τους αντιλήψεις όσο και από τις επίσημες κατευθύνσεις της σύγχρονης 

Διδακτικής και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης και η οποία φαίνεται 

να αλλάζει πιο αργά και πιο δύσκολα σε σχέση με τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις σε 

επίπεδο δομών και διαδικασιών.  

 Όμως, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σημασία της αλληλεπίδρασης των 

παραγόντων του διδακτικού έργου και την ανάπτυξη, με τη συσχέτιση αυτή, ενός 

δυναμικού συστήματος, το οποίο διαμορφώνει την ποιότητα της παρεχόμενης 

διδασκαλίας, κατανοώντας, έτσι, ότι η κατάλληλη και καλύτερη προετοιμασία σε όλα τα 
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επίπεδα της διδασκαλίας αναδεικνύεται ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες 

για να γίνει η διδασκαλία αποτελεσματικότερη. 

 Τέλος, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αποδεικνύουν ότι οι αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών για το διδακτικό έργο και τις βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας είναι 

εξαρτημένες από το συγκείμενο στο οποίο εγγράφονται και άρα σχετικές κυρίως με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού (φύλο, ειδικότητα, βαθμίδα εκπαίδευσης, 

σπουδές) και λιγότερο με της σχολικής μονάδας (τύπος σχολείου) στην οποία λαμβάνουν 

χώρα. Ως εκ τούτου, οι προσπάθειες για την αλλαγή των πρακτικών διδασκαλίας είναι πιο 

πιθανό να έχουν αντίκτυπο εάν απευθύνονται μεμονωμένα στους εκπαιδευτικούς. 
 

5.2.2. Η επίδραση των βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας στη μάθηση 

των μαθητών της ΣΤ’ Δημοτικού 
 

Η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει μια καθορισμένη συνταγή για να 

εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή επίδραση στη μάθηση των μαθητών και ότι δεν υπάρχει 

μια διδακτική πρακτική που να καλύπτει όλες τις μορφές μάθησης ή τις μαθησιακές 

ανάγκες όλων των μαθητών και άρα να θεωρείται καλύτερη από κάποια άλλη. Παρόλα 

αυτά, μέσω της παρούσας έρευνας, αποδεικνύεται ότι υπάρχουν πρακτικές που είναι 

αποτελεσματικές, ενώ αναδεικνύεται και σε ποια πτυχή της μάθησης συνεισφέρει η 

καθεμία. Ως εκ τούτου, η ποιοτική διδακαλία φαίνεται ότι επιτυγχάνεται καλύτερα με την 

ενσωμάτωση μιας ευρείας ποικιλίας βέλτιστων διδακτικών πρακτικών, επωφελούμενη από 

τις καλύτερες πτυχές της κάθε πρακτικής, ανάλογα πάντα με τις επιδιώξεις και τους 

στόχους του μαθήματος, αλλά και τις ανάγκες των μαθητών:  

 Όλες οι εξεταζόμενες διδακτικές πρακτικές παρέχουν ένα δομημένο πλαίσιο 

μάθησης, διασφαλίζοντας τις βασικές ιδιότητες και τις μεθοδολογικές συνθήκες 

της ποιοτικής διδασκαλίας, αναφορικά με τον διδακτικό χρόνο και την κατανομή 

του (χρόνος δέσμευσης των μαθητών, χρόνος εργασίας των μαθητών, ακαδημαϊκος 

χρόνος μάθησης, χρόνος ακαδημαϊκής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητών, χρόνος ενεργού μάθησης και βαθύτερης γνωστικής 

εμπλοκής, αποτελεσματική διαχείριση των μεταβάσεων - μείωση των διαταράξεων 

της μαθησιακής διαδικασίας), παρά τις διαφοροποιήσεις που εμφανίζουν στις 

μορφές και τους τρόπους επικοινωνίας (έλεγχος μεθοδολογικών συνθηκών). 

 Οι διαφορετικές πρακτικές διδασκαλίας προάγουν και διαφορετικούς τομείς της 

ανάπτυξης του μαθητή, με κάθε μορφή διδασκαλίας να υπηρετεί, σε σχέση με 

κάποια άλλη, περισσότερο ή λιγότερο την ακαδημαϊκή μάθηση, τη 

συναισθηματική ανάπτυξη ή την κοινωνικοποίηση των μαθητών. Η γνωστική 
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ανάπτυξη φαίνεται ότι εξυπηρετείται τόσο από τις πιο δασκαλοκεντρικές 

διδακτικές πρακτικές της άμεσης διδασκαλίας όσο και από τις πιο μαθητοκεντρικές 

κονστρουκτιβιστικές διδακτικές πρακτικές, αναλόγως το επίπεδο του γνωστικού 

στόχου. Αντίστοιχα, όλες οι διδακτικές πρακτικές συμβάλλουν ως ένα βαθμό στη 

συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, με τις πιο δασκαλοκεντρικές 

προσεγγίσεις, όπως είναι το αλγοριθμικό και το μεταδοτικό εγχείρημα διδακτικής 

δράσης, να έχουν τη μικρότερη συνεισφορά. Τέλος, οι λιγότερο αλληλο-

επιδρασιακές διδακτικές πρακτικές, όπως το αλγοριθμικό, το μεταδοτικό, το 

επεξεργαστικό και το ερευνητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης μοιάζουν να είναι 

λιγότερο κατάλληλες για την επίτευξη κοινωνικών μαθησιακών στόχων, οι οποίοι 

απαιτούν την υιοθέτηση διδακτικών πρακτικών που εφαρμόζουν τύπους 

σκαλωσιάς, όπως αυτούς που εισάγει το μετασχηματικό, το δεκτικό-μιμητικό και 

το μεταγνωστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης, που προωθούν την αλληλεπίδραση 

και διαπραγμάτευση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και την εξάσκηση των 

απαραίτητων κοινωνικών δεξιοτήτων (κατεύθυνση ελέγχου ποιότητας της 

ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας). 

 Όλες οι εξεταζόμενες πρακτικές διδασκαλίας μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερα 

μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές, αποδεικνύοντας ότι τόσο μια 

διδασκαλία που στηρίζεται στις νεωτερικές διδακτικές πρακτικές και τους τύπους 

σκαλωσιάς της άμεσης διδασκαλίας όσο και μια κονστρουκτιβιστική διδασκαλία 

μπορούν να αποδειχθούν αποτελεσματικές για την ακαδημαϊκή επίδοση των 

μαθητών. Στη μεταξύ τους σύγκριση, όμως, φαίνεται ότι οι κονστρουκτιβιστικές 

πρακτικές, που προωθούν τη γνωστική ενεργοποίηση, αλλά και τη συνεργασία και 

επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και στοχεύουν στην ανάπτυξη γνωστικών και 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων, όπως το μεταγνωστικό και το μετασχηματικό 

εγχείρημα διδακτικής δράσης, είναι πιο κατάλληλες για την επίτευξη ανώτερων 

μαθησιακών έργων (κατεύθυνση ελέγχου ποιότητας του τελικού 

αποτελέσματος).  

 Οι ανάγκες των μαθητών ικανοποιούνται σε αρκετά μεγάλο βαθμό τόσο από τις 

διδακτικές πρακτικές και τους τύπους σκαλωσιάς της άμεσης διδασκαλίας όσο και 

από τις διδακτικές πρακτικές και τους τύπους σκαλωσιάς της ενεργού και 

αλληλεπιδρασιακής μάθησης, επιβεβαιώνοντας τη σπουδαιότητα της ενσωμάτωσης 

στη διδακτική πράξη μιας ποικιλίας διδακτικών πρακτικών με σκοπό την 

ικανοποίηση των διαφορετικών μαθησιακών αναγκών των μαθητών (Κατεύθυνση 

ελέγχου ποιότητας της ικανοποίησης του «πελάτη»). 
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Ακόμα, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αποδεικνύουν ότι η συνδυαστική χρήση 

μιας ποικιλίας ερευνητικά αποδεδειγμένων βέλτιστων διδακτικών πρακτικών, αποτελεί 

βασικό παράγοντα για τη βελτιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, 

προσφέροντας μια ισορροπία τόσο στα πιθανά μοντέλα επικοινωνίας και εργασίας όσο και 

στα είδη και τις μορφές εμφάνισης της γνώσης που μπορούν να αναπτυχθούν:  

 Τόσο οι επιδόσεις των μαθητών και των δύο ομάδων, πειραματικής και ελέγχου, 

πριν τη διδακτική παρέμβαση όσο και οι επιδόσεις της ομάδας ελέγχου μετά τη 

διδακτική παρέμβαση είναι ενδεικτικές της έμφασης που δίνεται, κατά τη 

διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης, στην εξαγωγή και ενσωμάτωση των 

βασικών πληροφοριών και της ελλιπούς ανάπτυξης της ικανότητας βαθύτερης 

κατανόησης, λόγω της μειωμένης εκπαίδευσης και εξάσκησης των μαθητών σε 

γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές βαθύτερης επεξεργασίας του κειμένου.  

 Αντιθέτως, τα αποτελέσματα των επιδόσεων της πειραματικής ομάδας στο τεστ 

μετα-ελέγχου της αναγνωστικής κατανόησης υποστηρίζουν ότι η οργάνωση της 

διάδρασης στην τάξη, επικοινωνιακής και λειτουργικής, μέσω της συνδυαστικής 

χρήσης ενός φάσματος βέλτιστων διδακτικών, που στηρίζονται και εκπηγάζουν 

από διαφορετικά θεωρητικά πλαίσια, οδηγεί σε μεγαλύτερη βελτίωση της 

ακαδημαϊκής επίδοσης και σε υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα και αποδεικνύεται 

πιο αποτελεσματική από την προσήλωση και επανάληψη μιας παραδοσιακής, 

δασκαλοκεντρικής διδακτικής πρακτικής, που αποδεικνύεται ανεπαρκής και οδηγεί 

σε φτωχά μαθησιακά αποτελέσματα.  
 

5.3. Προτάσεις για εφαρμογή 

Στο αίτημα της σύγχρονης μετανεωτερικής διδακτικής σκέψης για επαγγελματοποίηση του 

επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τις εξειδικευμένες 

οργανωτικό-διακτικές δεξιότητες που βοηθούν τους μελλοντικούς και εν ενεργεία 

εκπαιδευτικούς στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση του διδακτικού έργου 

προς τις διλημματικές, ασαφείς και συγκεχυμένες καταστάσεις που απαντώνται στη 

διδακτική διαδικασία και στην ικανότητα του εκπαιδευτικού να μπορεί να τοποθετηθεί 

κριτικά απέναντι στη διδακτική του πρακτική (Pape, 1992· Αυγητίδου, 2014· Κασούτας, 

2017). Προκειμένου, λοιπόν, να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να πραγματοποιήσουν 

επαρκώς το διδακτικό τους έργο ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις και 

ανάγκες, αναδεικνύονται, μέσα από την παρούσα έρευνα, δύο βασικοί άξονες: α. η ανάγκη 

τόσο αλλαγής του προγράμματος βασικής εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών 

όσο και ανάπτυξης ενός προγράμματος επιμόρφωσης των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, και 
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β. η ανάγκη παροχής ευκαιριών πρωτοβουλίας, αυτενέργειας και αναστοχασμού των 

εκπαιδευτικών κατά την άσκηση του διδακτικού τους έργου.  

 Η βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας για την προετοιμασία των μαθητών για 

τη ζωή στον 21ο αιώνα απαιτεί την ύψιστη ποιότητα επαγγελματικής κατάρτισης των 

μελλοντικών εκπαιδευτικών, αλλά και τη δέσμευση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών σε μια 

δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη, που θα αναγνωρίζει τη στοχαστικοκριτική σκέψη ως 

βασικό εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης και ως κεντρικό άξονα της 

κατάρτισης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, στοχεύοντας στην απόκτηση 

ικανοτήτων παρατήρησης, ερμηνείας και κριτικής προσέγγισης της διδακτικής πράξης, 

λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά θεωρητικά πλαίσια καθώς και στην απόκτηση 

ικανοτήτων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων με σκοπό να είναι σε θέση οι 

εκπαιδευτικοί να στοχάζονται πάνω στις διδακτικές τους επιλογές και ννα 

συνειδητοποιούν τη λανθάνουσα προσωπική διδακτικής τους θεωρία και κατ’επέκταση να 

αναπτύσσουν διδακτικές πρακτικές και δεξιότητες που λαμβάνουν υπόψιν τις σύγχρονες 

θεωρίες για τη μάθηση των μαθητών, διευρύνοντας και μετασχηματίζοντας το διδακτικό 

τους ρεπερτόριο και οδηγώντας σε βελτίωση της διδακτικής τους πρακτικής 

(Ματσαγγούρας, 2005· Αυγητίδου, 2014· Κασούτας, 2017). 

 Όπως επισημαίνουν άλλοι ερευνητές, δεδομένου ότι ένας από τους βασικότερους 

παράγοντες αδυναμίας μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας είναι κυρίως η «παραδοσιακή» 

διδασκαλία, με την οποία διδάχθηκαν οι εκπαιδευτικοί ως μαθητές σε όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης (Καρανίκας, 1996), αλλά και του ότι ο θεωρητικός προσανατολισμός και οι 

προσωπικές αντιλήψεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

κατάκτηση, ερμηνεία και χρήση των διδακτικών πρακτικών (Pajares, 1992· Mansour, 

2009), θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος εκπαιδευτικής κατάρτισης, υιοθετώντας και 

εξασφαλίζοντας έναν κοινό θεωρητικό προσανατολισμό σχετικά με την ποιοτική 

διδασκαλία (Darling-Hammond & Bransford, 2005), που θα αντανακλά και θα συμβαδίζει 

με το τρέχον και τις σύγχρονες έρευνες. 

 Δεδομένου, λοιπόν, ότι οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην παρούσα έρευνα 

καταδεικνύουν την ύπαρξη μιας προσωπικής θεωρίας σε λανθάνουσα μορφή, 

εμφανίζοντας αντιφατικές και αντικρουόμενες αντιλήψεις με μια τάση προς τη νεωτερική 

όψη της διδασκαλίας, κρίνεται σκόπιμο, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής κοινότητας των 

παιδαγωγικών τμημάτων, να εφαρμόζονται διαφορετικοί συνδυασμοί βέλτιστων 

πρακτικών διδασκαλίας ως πρότυπο στα μαθήματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών και να 

αποτελέσει κύριο στόχο η οργάνωση ενός μαθήματος διδακτικής μεθοδολογίας που θα 

αναπτύσσει έναν θεωρητικό προσανατολισμό σύμφωνο με τις επιταγές της σύγχρονης 
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διδακτικής, δίνοντας έμφαση στις κονστουκτιβιστικές διδακτικές αρχές και 

συμπεριλαμβάνοντας βιωματικές εμπειρίες (παρακολούθηση και διδακτική εμπειρία στην 

τάξη, έρευνα δράσης, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά συνέδρια ή σεμινάρια) και κριτικό 

αναστοχασμό για τις εμπειρίες αυτές. 

 Διότι, η μάθηση του «πώς να διδάσκεις» απαιτεί οι νέοι εκπαιδευτικοί να είναι σε 

θέση να κατανοήσουν τη διδασκαλία με τρόπους αρκετά διαφορετικούς από εκείνους της 

προσωπικής τους εμπειρίας ως μαθητές (Darling-Hammond, 2006). Άλλωστε, από 

σχετικές έρευνες (Woolley & Woolley, 1999· Hancock & Gallard, 2004· Isikoglü, 2008· 

Αυγητίδου, 2014· Salo, κ.ά., 2015· Kolesnikova, 2016· Uibu, κ.ά., 2017) έχει φανεί ότι η 

υιοθέτηση και εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους 

εκπαιδευτικούς να εμπλακούν σε διαδικασίες που τους δίνουν την ευκαιρία να 

συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη μιας άρρητης προσωπικής διδακτικής θεωρίας και να 

αντιληφθούν τη σχέση ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, να συσχετίσουν τη 

βιβλιογραφία με τις προσωπικές τους διαπιστώσεις, να ελέξουν τη θεωρία που προέκυψε 

από την εμπειρία τους και να τη διαπραγματευτούν μέσω του κριτικού αναστοχασμού 

(Levin & Martin, 2007· Κατσαρού & Τσάφος, 2011),  οδηγώντας τους, έτσι, στον 

μετασχηματισμό των αντιλήψεων τους και στην ανάπτυξη ενός διδακτικού ρεπερτορίου 

συμβατού με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, καθώς και στην απόκτηση 

ικανοτήτων επίλυσης καθημερινών προβλημάτων κατά τη διδασκαλία και διαχείρισης 

ποικίλων καταστάσεων στην τάξη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ EACEA/Ευρυδίκη, 2015). 

 Έτσι, η κατάλληλη κατάρτιση και προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτικών 

μέσω της εκπαίδευσής τους με τη χρήση ενός φάσματος βέλτιστων διδακτικών πρακτικών, 

όπως αυτού που αναδείχθηκε από την παρούσα έρευνα, τόσο σε επίπεδο επιστημολογίας 

(θεωρία της διδασκαλίας) όσο και σε επίπεδο εφαρμογής και αξιολόγησής του στην πράξη 

(διδακτική μεθοδολογία), θα μπορούσε να οδηγήσει στην οικοδόμηση της απαραίτητης 

γνώσης για τη σωστή χρήση και την αποτελεσματικότητα της εκάστοτε πρακτικής, στην 

ανάπτυξη και διαμόρφωση των επιθυμητών αντιλήψεων και στην υιοθέτηση και χρήση 

διδακτικών πρακτικών που ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις κάθε 

γνωστικού αντικειμένου, διδακτικού στόχου, μαθητή. 

 Όμως, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού μετασχηματίζεται διαρκώς, γιατί η 

εκπαίδευση και το σχολείο μετασχηματίζονται (Τσούλιας, 2009). Ως εκ τούτου, η δια βίου 

επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των ελλείψεων που 

μπορεί να ήταν μέρος της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, αλλά και να τους κρατήσει σε 

επαφή με νέες γνώσεις και διδακτικές πρακτικές. Αυτή η συνεχιζόμενη κατάρτιση και 

επαφή των εκπαιδευτικών με βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας, μέσω της συστηματικής 
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υποκίνησης του στοχασμού των εκπαιδευτικών, συμβάλλει στη συγκρότηση κριτικά 

σκεπτόμενων και θεωρητικά ενημερωμένων εκπαιδευτικών και οδηγεί σε αλλαγή των 

αντιλήψεων και των στάσεών τους απέναντι στο διδακτικό έργο, εμπλουτίζει τη διδακτική 

τους πρακτική και έχει άμεσο αντίκτυπο στα επιτεύγματα των μαθητών (Unicef, 2000· 

Levin & Wadmany, 2006· Λαζαρίδης, 2011· Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ EACEA/Ευρυδίκη, 

2015).   

 Έτσι, στόχος μιας αποτελεσματικής επιμόρφωσης πρέπει να είναι η επανεξέταση 

και επαναδόμηση προϋπαρχουσών αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και μια βιωματική 

προσέγγιση των βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας, όπως αυτές που αναδείχθηκαν μέσα 

από την παρούσα έρευνα,  η οποία θα τους παρέχει την ευκαιρία να δοκιμάσουν νέες 

πρακτικές και να μοιραστούν εμπειρίες μέσα από επίδειξη, παρατήρηση, πρακτική 

εξάσκηση και ανατροφοδότηση, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της στοχαστικής δράσης 

του εκπαιδευτικού. Διότι, η πραγματοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων πάνω σε 

θέματα διδακτικής μεθοδολογίας είναι πιο αποτελεσματική όταν οι εκπαιδευτικοί 

συμμετέχουν ενεργά και βιωματικά (Wilkins, 2008· Στύλος, 2014). 

 Γενικά, τέτοιου είδους προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης θα πρέπει να 

στηρίζονται στις προϋποθέσεις μάθησης που καλούνται να θεμελιώσουν οι εκπαιδευτικοί 

στην τάξη τους και να επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς, μελλοντικούς και εν ενεργεία, να 

βιώσουν την εφαρμοσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των βέλτιστων πρακτικών 

διδασκαλίας, διττά: μέσω του ρόλου του μαθητευόμενου, αποκτώντας θεωρητική 

ενημέρωση για την εκάστοτε διδακτική πρακτική, αλλά και του εκπαιδευτικού, 

αποκτώντας εμπειρία μέσω της εφαρμογής, της αξιολόγησης και της στοχαστικοκριτικής 

ανάλυσης αυτών. Διότι, η διδασκαλία διδακτικής μεθοδολογίας με την ταυτόχρονη 

εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής μπορεί να συμβάλλει στη δόμηση της διδακτικής 

πρακτικής περισσότερο απ’ ό,τι μπορεί μόνη της η διδασκαλία της μεθοδολογίας 

(Σπύρτου, 2002).  

 Σε αυτό το πνεύμα, η ανάδειξη του φάσματος βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας 

μέσα από την παρούσα έρευνα μπορεί να κατευθύνει σε κάποιο βαθμό την εστίαση που 

πρέπει να δοθεί στα μαθήματα προετοιμασίας και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, αλλά 

μπορεί, επιπρόσθετα, να βοηθήσει στη διασφάλιση του ότι οι πιο έγκυρες πρακτικές 

διδασκαλίας χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς.   

 Όμως, για να μάθουν οι εκπαιδευτικοί αποτελεσματικά θα πρέπει να είναι σε θέση 

να λαμβάνουν πρωτοβουλίες και να αναστοχάζονται πάνω στο διδακτικό τους έργο, να 

επεξεργάζονται τις προσωπικές τους θεωρίες, τις εναλλακτικές που διαθέτουν, αλλά και τα 

κίνητρα που καθορίζουν τις πράξεις τους (Connelly, Crandinin & He, 1997), 
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εσωτερικοποιώντας τη νέα γνώση, μετασχηματίζοντας τις αντιλήψεις και τις προσωπικές 

τους θεωρίες και βελτιώνοντας τη δράση τους. Διότι, η δράση και ο αναστοχασμός από 

τους εκπαιδευτικούς πάνω στις διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν, αποτελούν 

βασικούς τομείς γνώσης των εκπαιδευτικών και παράγοντες διαμόρφωσης και 

αναπλαισίωσης της ταυτότητάς τους στην πορεία της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, 

αφού αναστοχαζόμενοι συστηματικά και αναλυτικά τη διδασκαλία τους, ενισχύουν τη 

βαθύτερη επίγνωσή τους γι’ αυτές και για το πλαίσιο εφαρμογής τους και αντισταθμίζουν 

και αναπροσαρμόζουν τις αναποτελεσματικές πρακτικές τους (Shulman, 1986· Burns, 

1992· Kagan, 1992· Karavas-Doukas, 1996· Richardson, 1996· Anson, 2000· Beauchamp 

& Lynn, 2009· Λαζαρίδης, 2011· Sandholtz, 2011· Chen, κ.ά., 2012· Kaya & Dikilitaş, 

2019).  

 Ως εκ τούτου, απαιτούνται, πέρα από προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, 

και επαγγελματικά πλαίσια σχεδιασμένα να βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να γίνουν 

περισσότερο αναστοχαστικοί, προσφέροντάς τους στήριξη και καθοδήγηση στα πρώτα 

χρόνια άσκησης του επαγγέλματος μέσω ενός μέντορα/συμβούλου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ 

EACEA/Ευρυδίκη, 2015), δίνοντάς τους μεγαλύτερα περιθώρια ελευθερίας και 

αυτενέργειας και παρέχοντάς τους ταυτόχρονα πρόσβαση σε επαγγελματικές κοινότητες 

και σε πολλαπλές πηγές πληροφόρησης και ανατροφοδότησης, ώστε να είναι σε θέση να 

ανακαλύψουν τη διδακτική τους ταυτότητα μέσα από τον αυτο-προβληματισμό και τη 

συνεργασία (Ross, 1992· Tobin & Jakubowski, 1992) και να αμφισβητήσουν πιθανόν 

τρέχουσες πρακτικές που θεωρούνται βέλτιστες, μετασχηματίζοντας και διευρύνοντας το 

διδακτικό τους ρεπερτόριο. Μεσα στο πνεύμα αυτό, η ανάδειξη του φάσματος των 

βέλτιστων πρακτικών μέσα από την παρούσα έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα 

ερέθισμα και ένα εργαλείο αναστοχασμού για τον εκπαιδευτικό αναφορικά με τις 

διδακτικές του πρακτικές, που τελικά θα οδηγήσει στην αύξηση της επίγνωσης του, στην 

επαγγελματική του ανάπτυξη, αλλά και στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των μαθητών 

του.  

 Έτσι, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τόσο 

την τρέχουσα επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών όσο και την κατάρτιση των 

μελλοντικών εκπαιδευτικών, συνεισφέροντας στη βελτίωση της ποιότητας του 

παρέχομενου διδακτικού έργου.  
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5.4. Περιορισμοί – Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα  
 

Όσον αφορά την πρώτη φάση της έρευνάς μας για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών, η παρούσα έρευνα δεν εξαντλεί τα ερευνητικά πεδία, που θα μπορούσαν 

δυνητικά να ενταχθούν στο συγκεκριμένο ερευνητικό πρόβλημα. Αναφορικά με τη 

μεθοδολογία που υιοθετήθηκε, υπάρχει επίγνωση των περιορισμών που θέτει η 

αποκλειστική χρήση εργαλείων ποσοτικής συλλογής δεδομένων και ανάλυσης, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, του ερωτηματολογίου. Η πληρέστερη και εγκυρότερη εκτίμηση 

των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για το διδακτικό έργο ως προς το «δέον» και το 

«είναι», δεδομένου ότι αποτελεί πολύπλοκη έννοια, απαιτεί τον συνδυασμό ποικίλων 

ερευνητικών μεθόδων (παρατήρηση, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγιο κ.ά.). Οι ερευνητικοί 

σκοποί και οι πρακτικοί περιορισμοί, ωστόσο, καθόρισαν τις μεθοδολογικές επιλογές της 

παρούσας έρευνας, στην οποία με τη χρήση ερωτηματολογίου εκτιμήθηκε η γενική τάση 

των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για το διδακτικό έργο και τις βέλτιστες πρακτικές 

διδασκαλίας. Επιπλέον, τα ερωτηματολόγια, και ειδικά αυτά των πολλαπλών επιλογών, 

ενέχουν το πρόβλημα της αμφισημίας. Με άλλα λόγια οι απαντώντες είναι πιθανό να 

ερμηνεύσουν ορισμένες λέξεις με διαφορετικό τρόπο, ο καθένας με βάση το δικό του 

περιβάλλον (Cohen, κ.ά., 2008) και εφόσον ο ερευνητής δεν είναι παρών για να 

διασαφηνίσει την έννοιά τους, τα δεδομένα ίσως περιέχουν κάποιες ανακρίβειες. 

Επιπροσθέτως, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ελέγξουμε αν οι απαντήσεις που λάβαμε 

από τους συμμετέχοντες ήταν ειλικρινείς ή τις παραποίησαν σκόπιμα προσπαθώντας να μη 

φανούν ελλιπείς ως προς το υπό μελέτη θέμα. Τέλος, ο τρόπος διανομής του 

ερωτηματολογίου μέσω διαδικτύου, οδηγεί στον αποκλεισμό ατόμων που θα μπορούσαν 

να λάβουν μέρος σε μια τέτοιου είδους έρευνα, αφού μόνο άτομα με πρόσβαση σε Η/Υ και 

στο διαδίκτυο μπορούσαν να απαντήσουν, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να μην είναι 

αντιπροσωπευτικό του συνολικού πληθυσμού στον οποίο γενικεύονται τα αποτελέσματα. 

 Όσον αφορά τη δεύτερη φάση της έρευνάς μας για τη διερεύνηση της συμβολής 

των διδακτικών πρακτικών στη μάθηση των μαθητών μέσω διδακτικού πειραματισμού, 

ακόμα και με τον προσεκτικό έλεγχο των μεταβλητών και τον συστηματικό χειρισμό της 

μεταβλητής της παρέμβασης, αναγνωρίζουμε ότι τα αποτελέσματά μας είναι «αληθή» σε 

ένα ορισμένο επίπεδο πιθανότητας και μόνο στις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη 

διάρκεια του πειράματος. Η αποτελεσματικότητα μιας παρέμβασης μπορεί να εξαρτάται 

απ’ το συγκεκριμένο άτομο που την εφαρμόζει. Έτσι τα αποτελέσματά της δε θα 

μπορούσαν να γενικευθούν σε άλλες καταστάσεις, επειδή το συγκεκριμένο άτομο δε θα 

ήταν παρόν σε αυτές. Τέλος, η σκόπιμη δειγματοληψία των μαθητών που ακολουθήθηκε, 
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αλλά και ο μικρός αριθμός συμμετεχόντων, μειώνει τον βαθμό γενίκευσης των 

αποτελεσμάτων.  

 Όσον αφορά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το διδακτικό έργο και τις 

βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας, εφόσον υπάρχουν προγενέστερες ξενόγλωσσες έρευνες 

για τους παράγοντες που επηράζουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, αλλά και την 

εφαρμογή τους ή μη στη σχολική τάξη, θα προτείναμε να γίνουν αντίστοιχες πιο 

σύγχρονες έρευνες και στον ελληνικό χώρο, οι οποίες θα επικεντρώνονταν στη διερεύνηση 

των λόγων που παρεμποδίζουν τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν τις σύγχρονες 

διδακτικές προσεγγίσεις, παρά το γεγονός ότι και τις γνωρίζουν και τις ασπάζονται. 

Αφορμή για περαιτέρω προβληματισμό μπορεί να αποτελέσει και το εάν η μη εφαρμογή 

συγκεκριμένων πρακτικών διδασκαλίας, που από τη μια ανταποκρίνονται στις επίσημες 

προδιαγραφές της διδασκαλίας και από την άλλη αποδεικνύονται αποτελεσματικές για τη 

μάθηση των μαθητών, οφείλεται σε παράγοντες του ευρύτερου εκπαιδευτικού 

συστήματος, που δεν επιτρέπουν την εφαρμογή τους ή είναι θέμα ενημέρωσης και 

βούλησης των εκπαιδευτικών. 

 Ενδιαφέρουσα θα ήταν και μια μακράς διάρκειας έρευνα με στόχο να διερευνηθεί 

αν οι εκπαιδευτικοί αλλάζουν τις αντιλήψεις τους για το διδακτικό έργο τόσο ως προς το 

«δέον» όσο και ως προς το «είναι» ύστερα από μια περίοδο επιμόρφωσης και εφαρμογής 

των βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας στη σχολική τάξη. Διότι, η εκπαιδευτική έρευνα 

δεν πρέπει να σταματά στη διερεύνηση του εάν οι εκπαιδευτικοί καταφέρνουν να 

παρέχουν μια ποιοτική διδασκαλία ή στην ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών, αλλά να 

προχωρά στη διερεύνηση τρόπων μέσω των οποίων οι εκπαιδευτικοί θα δύνανται να 

βελτιώσουν την ποιότητα του παρεχόμενου διδακτικού έργου, μέσω της εφαρμογής και 

διατήρησης των βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας στο διδακτικό τους ρεπερτόριο, παρά 

τους περιοριστικούς παράγοντες που θέτει η πολυπλοκότητα της σχολικής 

πραγματικότητας.  

 Τέλος, όσον αναφορά την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας, μέσω 

διδακτικού πειραματισμού, στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η διδασκαλία της 

αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού. Επόμενο βήμα θα μπορούσε 

να αποτελέσει η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας τόσο σε άλλα γνωστικά 

αντικείμενα όσο και σε άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Με αυτό τον τρόπο θα 

διαμορφωνόταν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη συνεισφορά των βέλτιστων πρακτικών 

διδασκαλίας στη μάθηση των μαθητών. 
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5.5. Επίλογος  
 

 «Ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του.  

Κι όταν πια του διευκολύνει το πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί, 

 ενθαρρύνοντας το μαθητή του να φτιάξει δικές του γέφυρες» 

   

Νίκος Καζαντζάκης 
 

Σήμερα η Διδακτική δεν αποδέχεται ένα ενιαίο στιλ διδασκαλίας που μπορεί να 

υποστηριχθεί από όλους (Dunne & Wragg, 1994) ούτε υπόσχεται στον εκπαιδευτικό την 

τέλεια μέθοδο που θα του εξασφαλίσει την επιτυχία στο διδακτικό του έργο (Καύκουλα, 

2006). Έτσι, και τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας υποστηρίζουν γενικά τους 

προβληματισμούς που εκφράζονται στη διεθνή βιβλιογραφία για τους κινδύνους που 

κρύβει η εξαγωγή και εφαρμογή υπεργενικευμένων συνταγών διδακτικής πρακτικής.  

 Η διδασκαλία και η μάθηση είναι τόσο περίπλοκες διαδικασίες που έχουν οδηγήσει 

σε πολλές ερμηνείες και θεωρίες για το πώς επιτυγχάνονται αποτελεσματικά. Καθεμία, 

από τις τρέχουσες θεωρίες, τείνει να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες πτυχές της 

μάθησης, αλλά όλες παρέχουν χρήσιμες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να μάθουν αποτελεσματικά, προτείνοντας 

διδακτικές πρακτικές και τύπους σκαλωσιάς και κατάλληλους τρόπους εφαρμογής τους. 

 Συνήθως, οι θεωρίες αυτές παρουσιάζονται ως αντικρουόμενες επιλογές, μέσα απ’ 

τις οποίες ο εκπαιδευτικός πρέπει να διαλέξει μια (Boghossian, 2006), με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται και σύγχυση πολλές φορές στον εκπαιδευτικό ως προς το πρακτέον 

(Ματσαγγούρας, 2003). Στην πραγματικότητα, όμως, αυτό δεν είναι αναγκαίο, διότι, 

πρώτον, ένα σύνολο αρχών για τη μάθηση δεν μεταφράζεται άμεσα σε μια σειρά 

συστάσεων για καλή διδασκαλία και κανείς δεν μπορεί να συναγάγει λογικά μια 

επιστημονικά βασισμένη παιδαγωγική από μια μόνο θεωρία μάθησης (Sjøberg, 2010) και 

δεύτερον, η διδασκαλία ως τομέας, δεν χαρακτηρίζεται από αδιαμφισβήτητες αλήθειες και 

την προσφορά απλοϊκών κανόνων και μοντέλων, αλλά προσφέρει ένα σύνολο από εξίσου 

έγκυρους εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης κάθε πτυχής της διδασκαλίας (Kagan, 

1992∙ Orlich, κ.ά, 2010∙ Illeris, 2015), ο συνδυασμός των οποίων αποτελεί μέσο προς μια 

βέλτιστη διδασκαλία (Brophy, 2002β).  

 Όπως επισημαίνουν και οι Duffy και Cunningham (1996), η συζήτηση για την 

επικράτηση ενός εκ των δύο κατευθύνσεων, του συμπεριφορισμού ή του 

κονστρουκτιβισμού, έχει φτάσει να είναι άνευ σημασίας. Η αφοσίωση σε μία μόνο θεωρία 

και η υιοθέτηση μιας μόνο προσέγγισης για τη διδασκαλία και τη μάθηση ως σημαντική, 

είναι αφελής και λανθασμένη, αφού δίνει βαρύτητα σε μια μόνο πτυχή της μάθησης, 
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τείνοντας έτσι σε ένα αβάσιμο άκρο (Fox, 2001) και οδηγώντας, πιθανόν, σε θεωρητικές 

διαστρεβλώσεις και σε ανεπιθύμητες πρακτικές, κάνοντας ακόμα και τις καλύτερες 

εκπαιδευτικές ιδέες να αποτύχουν (Sfard, 1998).  

 Αντίστοιχα, σκοπός της παρούσας έρευνας δεν ήταν να αναπτύξει ένα εργαλειακού 

τύπου μοντέλο διδασκαλίας, ως μια συνταγή αποτελεσματικής διδασκαλίας, το οποίο θα 

μπορεί να εφαρμοστεί μέσω μιας μηχανικής διαδικασίας. Αντιθέτως, έχοντας ως κεντρική 

μας αξίωση τον πλουραλισμό στις διδακτικές πρακτικές για την βελτίωση της ποιότητας 

στη μάθηση, σκοπός μας ήταν να προτείνουμε ένα πλαίσιο αναφοράς, με τη βοήθεια του 

οποίου ο εκπαιδευτικός θα μπορέσει να βελτιώσει την ποιότητα της διδασκαλίας του. Η 

επαγγελματική διδασκαλία θα πρέπει να θεωρηθεί ότι βασίζεται στην ύπαρξη ενός 

πλούσιου ευέλικτου ρεπερτορίου πρακτικών διδασκαλίας, ειδικών για το έκαστοτε 

μαθησιακό περιβάλλον, οι οποίες επιτρέπουν ικανοποιητικές, γρήγορες και 

προσαρμοστικές απαντήσεις σε μια ευρεία ποικιλία διδακτικών καταστάσεων. 

 Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αγνοήσουμε, πιθανόν, τα θεωρητικά ζητήματα και να 

διαλέξουμε πρακτικές που οδηγούν με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα στη μάθηση 

των μαθητών. Προτείνεται, λοιπόν, μια πλουραλιστική προσέγγιση της διδασκαλίας, η 

οποία θα χρησιμοποιεί αυτές τις θεωρίες ως εργαλεία και όχι ως απόλυτα μονοπάτια, που 

πρέπει να ακολουθήσει (Brophy, 2002β∙ Bransford, κ.ά., 2006∙ Good & Broplhy, 2008· 

Belbase, 2014), επιτρέποντας, έτσι, τη διαμόρφωση επαρκών διδακτικών και μαθησιακών 

διαδικασιών (Duit & Treagust, 2003). Αυτή η ποικιλομορφία στις προσεγγίσεις, τις 

πρακτικές και τους τύπους σκαλωσιάς είναι μια σημαντική πτυχή ενός νέου 

παραδείγματος θεωρίας της διδασκαλίας (Jonassen, 1999), σύμφωνα με το οποίο στόχος 

του εκπαιδευτικού είναι να γίνει ευφυής καταναλωτής των θεωριών και όχι σκλάβος τους 

(Sternberg & Williams, 2009). 

 Σύμφωνα με τη μετανεωτερική σκέψη, η αποτελεσματική διδασκαλία απαιτεί 

συνδυασμούς προσωπικής, κοινωνικής και ακαδημαϊκής μάθησης που επιτυγχάνονται 

καλύτερα και πληρέστερα μέσα από τη μεθοδολογική ευελιξία, με τη χρήση ενός 

συνδυασμού κατάλληλων μοντέλων και διδακτικών πρακτικών και την εξασφάλιση ίσων 

συνθηκών πρόσβασης στη γνώση (Παμουκτσόγλου, 2007· Joyce κ.ά., 2009∙ Guerrero-

Puerta, 2018). Οι εκπαιδευτικές εμπειρίες που χαρακτηρίζονται από διδασκαλίες που 

χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους, είναι πιο πιθανό να προσελκύσουν όλα τα παιδιά 

και να τους επιτρέψουν να οικοδομήσουν τις δεξιότητές τους και να αισθάνονται ότι το 

περιβάλλον της τάξης ταιριάζει στον προτιμώμενο τρόπο μάθησής τους (Elias, 2003).  

 Με τη σειρά της, η διεθνής βιβλιογραφία των τελευταίων δεκαετιών υποστηρίζει 

στο σύνολό της ότι οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από παραδείγματα και πρότυπα, αλλά και 
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όταν τους επιτρέπεται να κάνουν λάθη και να παίρνουν αποφάσεις, όταν 

ανατροφοδοτούνται και έχουν τη δυνατότητα να εξασκούνται σε πραγματικές συνθήκες 

και με ρεαλιστικούς τρόπους (Bromley, 2007). Έτσι, τα σχολικά προγράμματα 

περιλαμβάνουν διάφορα στάδια (Jonassen, 1992), αλλά και διάφορα είδη μάθησης που 

απαιτούν διαφορετικούς τύπους διδασκαλίας (Wilson & Peterson, 2006· Westwood, 

2008). Ένα βέλτιστο πρόγραμμα οφείλει να φιλοξενήσει ένα μείγμα επικυρωμένων, 

εναλλακτικών πρακτικών διδασκαλίας και μαθησιακών δραστηριοτήτων, με προσοχή και 

σεβασμό (Harris & Alexander, 1998), διότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών 

αλλάζουν καθώς αναπτύσσεται η εξειδίκευσή τους (Jonassen, 1992· Brophy, 2002α), αλλά 

και γιατί η διδασκαλία διαφορετικών δεξιοτήτων και εννοιών απαιτεί την επιλογή 

διαφορετικών διδακτικών πρακτικών και μεθόδων αξιολόγησης (Υ.Π.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002· 

Bransford, κ.ά., 2006). Η επιλογή μίας μόνο πρακτικής διδασκαλίας εισάγει περιττούς 

περιορισμούς, που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα μαθησιακά αποτελέσματα 

(Khalil & Elkhider, 2016). 

 Έτσι, χωρίς διάθεση απόρριψης ή απόλυτου διαχωρισμού των διδακτικών 

μοντέλων και των βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας που κατέχουν περίοπτη θέση στη 

σύγχρονη διδακτική πρακτική, αλλά με στόχο να αναδείξουμε την πολυπλοκότητα του 

διδακτικού έργου και να τονίσουμε τη διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών και τη 

συνύπαρξή τους με αντίστοιχες σύγχρονες μέσα στις σχολικές αίθουσες, προσβλέπουμε 

στον αναστοχασμό του εκπαιδευτικού. Ούτως ώστε να είναι σε θέση να συνδυάζει και να 

ενσωματώνει στη διδασκαλία του στοιχεία από όλα τα διδακτικά μοντέλα και ενσυνείδητα 

να επιλέγει τις βέλτιστες πρακτικές στη διδακτική του πρακτική, τις οποίες θα 

προσαρμόζει κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών του και της εκάστοτε 

διδακτικής κατάστασης, προκειμένου να οδηγηθεί σε μια ποιοτική διδασκαλία και να 

επιτύχει τα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. 

 Όπως τονίζουν και οι Woolfolk-Hoy, Davis και Anderman (2013), ο εκπαιδευτικός 

πρέπει να είναι ρεαλιστής και σε θέση να εργαστεί με όλες τις θεωρίες, πάνω σε 

πραγματικές εμπειρίες με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των μαθητών και των 

αναγκών τους. Η επιλογή, όμως, γίνεται κάθε φορά βάσει της προσωπικής παιδαγωγικής 

θεωρίας του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει τη δική του προσωπική θεωρία, 

η οποία πολύ συχνά αποτελείται από ασυστηματοποίητες και αντιφατικές πεποιθήσεις, 

διότι συνίσταται σ’ ένα συνονθύλευμα γνώσεων, πεποιθήσεων και στάσεων που δομείται 

μέσα από τη γενικότερη κοσμοθεωρία του, τις προσωπικές του εμπειρίες ως μαθητής και 

διδάσκων, την παιδαγωγική φιλοσοφία του σχετικά με τον τύπο και το εύρος των 

διδακτικών του ρόλων, τις δράσεις και τις δραστηριότητες που εφαρμόζει στην τάξη και 
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τις επιστημονικές θεωρίες μάθησης, ανάπτυξης και διδασκαλίας (Ernest, 1988∙ 

Ματσαγγούρας, 2003). Η αλλαγή των διδακτικών πρακτικών απαιτεί συνειδητοποίηση, 

εμπλουτισμό και αλλαγή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδασκαλία 

και τη μάθηση, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με τη συστηματική μελέτη επίσημων 

επιστημονικών θεωριών και την αναζήτηση ερευνητικής τεκμηρίωσης. Διότι οι θεωρίες 

μάθησης και διδασκαλίας αποτελούν πηγή επαληθευμένων διδακτικών πρακτικών και 

τύπων σκαλωσιάς και παρέχουν τα θεμέλια για μια λογική και κατάλληλη επιλογή (Εrtmer 

& Newby, 1993· Westwood, 2008· Τζιφόπουλος, 2014).  

 Η γνώση μιας ποικιλίας τέτοιων πρακτικών και τύπων σκαλωσιάς είναι κρίσιμη, 

όταν ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να επιλέξει μια συστηματική «συνταγή» για να ξεπεράσει 

ένα δεδομένο διδακτικό πρόβλημα (Smith & Ragan, 1993), αλλά θα πρέπει να γνωρίζει 

και το πώς, το πότε και το γιατί να εφαρμόσει την καθεμία, αφού όλες οι διδακτικές 

πρακτικές μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν με τρόπο αποτελεσματικό ή μη, 

οπότε και τα αποτελέσματα θα ποικίλουν ανάλογα (Ernest & Newby, 1993· Walberg & 

Paik, 2000∙ Panasuk & Lewis, 2012). Αυτό εξαρτάται από την ικανότητά του να ταιριάζει 

τις απαιτήσεις της εργασίας με μια διδακτική πρακτική που θα είναι αποτελεσματική και 

θα διευκολύνει την απόκτηση των καθορισμένων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους 

μαθητές στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, αλλά και ελκυστική, ενεργοποιώντας το κίνητρο και 

το ενδιαφέρον των μαθητών, προκαλώντας την ενεργητική τους συμμετοχή και 

ενθαρρύνοντάς τους να επιμείνουν στη μαθησιακή διαδικασία (Smith & Ragan, 1993∙ 

Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004).  

 Προκειμένου ο εκπαιδευτικός να επιλέξει την κατάλληλη διδακτική πρακτική, 

προκρίνονται κάποια επιπλέον βασικά κριτήρια:  

- να είναι ορθή για τους μαθητές: σύμφωνη με την ηλικία, την προϋπάρχουσα 

γνώση, τις  εμπειρίες, τις ικανότητες και τις γνωστικο-μαθησιακές δεξιότητες, 

την κουλτούρα των μαθητών, 

- να είναι ορθή για τον εκπαιδευτικό: σύμφωνη με την προσωπική του θεωρία, τις 

δεξιότητες και τις γνώσεις του, την κατάρτισή του στη χρήση εναλλακτικών μορφών 

διδασκαλίας, τις αξίες και την προσωπικότητά του, 

- να είναι ταιριαστή με τη φύση του διδακτικού αντικειμένου και τους διδακτικούς 

στόχους που επιδιώκονται, 

- να εμπλουτίζει τις εμπειρίες της μάθησης με τρόπο που να ενισχύει την 

παρότρυνση των μαθητών, 
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- να είναι κατάλληλη με βάση τον διαθέσιμο χρόνο, τις διαθέσιμες πηγές και το 

υλικό που υπάρχει (Ματσαγγούρας, 2003· Φύκαρης, 2004∙ Westwood, 2008· 

Arends, 2012∙ Ζαβλανός, 2017). 
 

 Όμως, όπως επισημαίνει και ο Ματσαγγούρας (2002), η επιλογή μεμονωμένων 

διδακτικών ενεργειών δεν δίνει αποτελέσματα. Πρέπει να χρησιμοποιούνται πρακτικές 

καθιερωμένες, συνδυαστικά. Γενικά, θα λέγαμε ότι ο εκπαιδευτικός της μετανεωτερικής 

εποχής θα πρέπει να είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει πολλαπλά μοντέλα διδασκαλίας, να 

τα επεκτείνει και να τα συνδέσει με δημιουργικούς τρόπους, να τα ανακατασκευάσει και 

να τα αναδομήσει κατά τη διάρκεια μιας διδασκαλίας, αντιμετωπίζοντας την τάξη ως 

εργαστήριο εκμάθησης, όπου διεξάγονται συνεχώς πειράματα με εφαρμογή διαφόρων 

πρακτικών και θεωριών για την επικύρωση της αποτελεσματικής διδασκαλίας (Taylor & 

MacKenney, 2008). Άλλωστε, στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης, κανείς δεν γίνεται 

πραγματικά εκπαιδευτικός με την οριστική έννοια, αφού ο εκπαιδευτικός βρίσκεται πάντα 

σε μια κατάσταση «διαμόρφωσης» (Saha & Dworkin, 2009), στο πλαίσιο της οποίας θα 

πρέπει να προσπαθεί να συμβιβάσει τυχόν αντιφάσεις μεταξύ της προσωπικής του θεωρίας 

και των πρακτικών που εφαρμόζει (Ernest, 1988). 

 Προκειμένου, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός να δομήσει την προσωπική του διδακτική 

θεωρία, που θα συμπληρώνει τις επίσημες θεωρίες μάθησης, θα πρέπει, σύμφωνα με τον 

Tennyson (2010, σ.13) να φροντίσει ώστε:  

- η θεωρία διδασκαλίας να είναι χρησιμοποιήσιμη. Πρέπει να δηλώνεται με αρκετή 

σαφήνεια η επιτυχής εφαρμογή, 

- η θεωρία διδασκαλίας να είναι έγκυρη. Θα πρέπει να έχει αποδείξεις εμπειρικών 

δοκιμών και πρακτικής αξιολόγησης, 

- η θεωρία διδασκαλίας να είναι θεωρητική. Πρέπει να εξηγεί θεωρητικά πώς 

λειτουργεί μια συγκεκριμένη διαδικασία διδασκαλίας, και 

- η θεωρία διδασκαλίας να συνδέεται με τη θεωρία της μάθησης. Πρέπει να 

χρησιμοποιεί τον πλούτο της έρευνας για τη μάθηση και τη γνώση. 
 

Καθίσταται σαφές, λοιπόν, ότι η θεωρία έχει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού, καθώς είναι επιτακτική ανάγκη για επιλογή και εφαρμογή διδακτικών 

πρακτικών που στηρίζονται σε ερευνητικά δεδομένα και όχι σε πρακτικές που απλώς 

αντικατοπτρίζουν τις προσωπικές αντιλήψεις και προτιμήσεις των εκπαιδευτικών. 

Αντιθέτως, θα πρέπει να επιλέγονται πρακτικές διδασκαλίας αποδεδειγμένης αξιοπιστίας 

και εγκυρότητας, ενώ θα πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά για την 
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αποτελεσματικότητά τους, καθοδηγώντας περαιτέρω τη λήψη αποφάσεων και την 

πρακτική του εκπαιδευτικού.  

 Προς αυτό τον σκοπό, όμως, και προκειμένου να μετουσιωθεί το όραμα της 

μετανεωτερικής όψης της ποιοτικής διδασκαλίας σε πράξη, απαιτείται συντονισμένη 

προσπάθεια εκ μέρους όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Θα χρειαστεί τόσο η 

επιστημονική όσο και η επαγγελματική δέσμευση, ώστε να δημιουργηθεί μια βάση 

γνώσεων και δεδομένων, μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να ενημερώνονται, 

να αναστοχάζονται και να βελτιώνουν την ποιότητα της διδασκαλίας τους. Θα χρειαστεί, 

ακόμα, η δημιουργία ενός νέου τρόπου εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών που θα επιδιώκει τη δημιουργία ενός συστήματος αντιλήψεων ότι η 

μετανεωτερική διδακτική όψη έχει τη δύναμη να μετασχηματίσει τη διδασκαλία και να 

οδηγήσει σε ποιοτικότερη μάθηση. Τέλος, θα χρειαστεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα 

επιδιώκει να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς, ώστε να είναι οι παράγοντες αλλαγής, 

δοκιμάζοντας νέες ιδέες που προσφέρουν τη βελτίωση της μάθησης των μαθητών και 

εγκαταλείποντας παλαιότερες πρακτικές που δεν επιτυγχάνουν καθορισμένους στόχους. 

Κατά συνέπεια, θα χρειαστεί να δοθούν περιθώρια πρωτοβουλίας και αυτενέργειας στον 

εκπαιδευτικό, ώστε να μπορεί να κινείται μέσα σ’ ένα διαρκώς εναλλασσόμενο διδακτικό 

πλαίσιο, το οποίο θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε διδακτικές απαιτήσεις και 

συνθήκες, αποδεσμευμένος από διδακτικές και ιδεολογικές μονομέρειες, αναζητώντας τη 

σύνθεση των επιμέρους μεταβλητών του διδακτικού έργου μέσα από ευέλικτα διδακτικά 

σχήματα και μεθοδολογικό πλουραλισμό.  

 Γιατί τα παιδιά αξίζουν τουλάχιστον την πρόσβαση σε αυτό που αποδείχθηκε 

αποτελεσματικό και σε αυτό που προσφέρει ελπίδα ότι μπορεί να οδηγήσει σε βελτιώσεις 

στην ποιότητα της μάθησης.  
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I. Ερωτηματολόγιο διερεύνησης των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για το 

διδακτικό έργο – ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας 

 

Αγαπητέ/ή συνάδελφε,  

 Το διδακτικό έργο προκύπτει από την αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού, των 

μαθητών και της διδακτέας ύλης και διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα: το προδιδακτικό 

(προγραμματισμός), το διδακτικό (διεξαγωγή διδασκαλίας) και το μεταδιδακτικό 

(αξιολόγηση). Το διδακτικό έργο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δεξιότητες του 

εκπαιδευτικού: να γνωρίζει τους μαθητές του, να χειρίζεται τη διδακτέα ύλη, να μεθοδεύει 

τη διδασκαλία του, να αξιολογεί αυτή, να αντιμετωπίζει την υποεπίδοση των μαθητών και 

να χειρίζεται τη σχολική τάξη.  

 Το διδακτικό έργο συντελείται με πλήθος πρακτικών διδασκαλίας, που αφορούν: 

τον χειρισμό των διδακτικών στόχων, του περιεχομένου, της μεθόδευσης της διδασκαλίας 

και της αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα της παροχής του διδακτικού έργου εκφράζονται 

στη μάθηση των μαθητών (ανάπτυξη κοινωνική, συναισθηματική, γνωστική· σχολική 

επίδοση· ικανοποίηση αναγκών· απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων κτλ.). 

 Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών και να αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας.  

 Δεν υπάρχουν στο ερωτηματολόγιο σωστές ή λανθασμένες δηλώσεις, απλώς είναι 

θέμα εκτίμησης το «ότι γίνεται» και το «ότι θα έπρεπε να γίνεται». Δείχνετε την 

εκτίμησή σας με τη βοήθεια της κλίμακας:  

1: καθόλου,  2: λίγο,   3: αρκετά,     4: πολύ,    5: πάρα πολύ 

 

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.  

Κατερίνα Κουρκουτά – Υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

 

 

 

 

 

 

 

 



547 
 

Απαντήστε σημειώνοντας √ στο αντίστοιχο πλαίσιο:  

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

 1. Φύλο:           άνδρας  γυναίκα  

 

 2. Ειδικότητα:                   δάσκαλος            καθηγητής - ειδικότητα καθηγητή: ___________________  

 

 3. Σπουδές:          Δάσκαλοι 

 

                                      Καθηγητές  

 

   4. Χρόνια προϋπηρεσίας:        1-3       4-6       7-11        12-20       21και άνω 

 

 

 5. Τάξη που διδάσκετε:  

 

Δημοτικό 
  

      Α’ 
 

  

      Β’ 
 

  

      Γ’ 

 

  

      Δ’ 

 

  

      Ε’ 
 

  

      ΣΤ’ 

 

  

Γυμνάσιο 

  

      Α’ 

  

      Β’ 

  

      Γ’ 

 
 

Λύκειο 

 

       

      Α’ 

       

      Β’ 

       

      Γ’ 

  6. Περιοχή του σχολείου που υπηρετείτε:  αστική ημι-αστική         αγροτική 

7. Τύπος σχολείου που υπηρετείτε:             δημόσιο           ιδιωτικό 

 

 

 

 

 

      Παιδ. Ακαδ.        Εξομοίωση      Μετεκπαίδευση           

     σε διδασκαλείο  

      Παιδαγωγικό    

      Τμήμα 

      Άλλο πτυχίο 

      Μάστερ        Διδακτορικό    

      ΑΤΕΙ       ΑΕΙ      Μάστερ        Διδακτορικό      
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Στις παρακάτω ερωτήσεις ζητάμε να πείτε τη γνώμη σας αναφορικά με την εφαρμογή 

διδακτικών πρακτικών στην τάξη σας, κάνοντας την εκτίμησή σας με τη βοήθεια της 

κλίμακας (1: Καθόλου, 2: Λίγο, 3: Αρκετά, 4: Πολύ, 5: Πάρα πολύ).  Με την κλίμακα «ότι 

γίνεται» δηλώνεται πόσο συχνά εφαρμόζετε εντός της τάξης σας την εκάστοτε πρακτική. 

Με την κλίμακα «ότι θα έπρεπε να γίνεται» δηλώνεται πόσο συχνά πιστεύετε ότι θα 

έπρεπε να εφαρμόζεται η εκάστοτε πρακτική μέσα στην τάξη.  

 

Α. Διαδικασίες διδακτικού έργου: προδιδακτική, διδακτική, μεταδιδακτική 

 

 

 

                   Κυκλώνεις τον βαθμό...  

 

 

Σε ποιο βαθμό 

θεωρείτε «ότι 

γίνεται» 

Σε ποιο βαθμό 

θεωρείτε «ότι θα 

έπρεπε να γίνεται» 

Α1. Βρίσκω τα μικρά βήματα του 

μαθήματος και τα συναρμολογώ, 

φτιάχνοντας αλυσιδωτές ακολουθίες. 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Α2. Συγκεκριμενοποιώ τους 

διδακτικούς στόχους, ώστε να 

δηλώνουν τη δραστηριότητα των 

μαθητών, τη μαθησιακή συνθήκη και 

το κριτήριο απόδοσης/επιτυχίας. 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Α3. Βρίσκω τι θα κάνω για την 

εκμάθηση (πώς θα το μάθουν), τη 

διατήρηση (πώς θα το θυμούνται), τη 

γενίκευση (πώς θα το μεταβιβάσουν) 

και τη διάκριση (πώς θα το 

ξεχωρίσουν). 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Α4. Διδάσκω βαθμιαία, βήμα-βήμα, 

προλαβαίνοντας τα λάθη των μαθητών 

και εξασκώ με ταυτόσημες ασκήσεις. 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Α5. Αξιολογώ, εστιάζοντας στο «πόσο 

καλά μάθαμε».  

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Α6. Βρίσκω τα μέρη, τις σχέσεις και 

την οργάνωση του μαθήματος και 

φτιάχνω χάρτες εννοιών (γνωστικούς, 

νοηματικούς, χάρτες κριτικής σκέψης). 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Α7. Αναπαριστώ με πολλαπλή 

κωδικοποίηση (αισθητηριακή, λεκτική, 

σχηματική, συμβολική). 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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                   Κυκλώνεις τον βαθμό... 
 

 

Σε ποιο βαθμό 

θεωρείτε «ότι 

γίνεται» 
 

Σε ποιο βαθμό 

θεωρείτε «ότι θα 

έπρεπε να γίνεται» 
 
 

Α8. Μετατρέπω τις πληροφορίες σε 

γνώσεις (έννοιες, γενικεύσεις, 

γνωστικές δομές, στρατηγικές 

μάθησης). 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Α9. Χρησιμοποιώ τους δύο τρόπους 

σκέψης: τον διαισθητικό (εικασίες, 

προβλέψεις, υποθέσεις, εκδοχές) και 

τον αναλυτικό (έλεγχος αυτών με 

καταφυγή στις πηγές μάθησης). 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Α10. Ενεργοποιώ τις γνωστικές 

λειτουργίες (προσοχή, αντίληψη, 

μνήμη, μεταγνώση, αυτορρύθμιση). 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Α11. Διατυπώνω διδακτικούς στόχους, 

που επιδιώκουν τη γνωστική οργάνωση 

(διάκριση, ομαδοποίηση, λεκτικός 

προσδιορισμός, εξήγηση, διοργάνωση 

σχέσεων). 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Α12. Διδάσκω, χρησιμοποιώντας τη 

διαδικασία επίλυσης προβλήματος 

(κατάσταση προβληματισμού, 

υποθέσεις για λύση..., έλεγχος).  
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Α13. Διδάσκω, χρησιμοποιώντας 

προκαταβολικό οργανωτή, την 

προσαρμοσμένη αφήγηση και τη 

γνωστική οργάνωση. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Α14. Αξιολογώ, εστιάζοντας στο «τι 

κάναμε, για να δώσουμε απάντηση στο 

ερώτημα».  
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Α15. Βρίσκω τις «μεγάλες ιδέες» του 

μαθήματος, που επιτρέπουν την 

ανάδειξη αντιφάσεψων.  
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Α16. Οι διδακτικοί στόχοι 

ενεργοποιούν τις ιδιότητες της σκέψης: 

συμπλεκτικότητα (πού, πότε, ποιοι, τι 

έκαναν, πώς, γιατί), αντιστρεψιμότητα 

(τι θα έλεγε κάποιος με αντίθετη 

γνώμη), συνδυαστικότητα (πώς 

αλλιώς), ταυτοσημία (πού αλλού, πότε 

άλλοτε) και  ταυτολογία (τι άλλο, τι θα 

ακολουθήσει).  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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                    Κυκλώνεις τον βαθμό... 

 

 
 

Σε ποιο βαθμό 

θεωρείτε «ότι 

γίνεται» 
 

Σε ποιο βαθμό 

θεωρείτε «ότι θα 

έπρεπε να γίνεται» 
 
 

Α17.Διδάσκω, επαναφέροντας 

προηγούμενες γνώσεις, εισάγοντας 

μετασχηματισμούς, προχωρώντας σε 

αναδομήσεις.  

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Α18. Αξιολογώ, εστιάζοντας στο «τι 

λάθη κάναμε, πώς τα αναγνωρίσαμε και 

τα διορθώσαμε». 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Α19. Μαθαίνω στους μαθητές 

στρατηγικές μάθησης και μελέτης, 

αναλύοντας τα βήματά τους.  

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Α20. Χρησιμοποιώ το μαθησιακό 

συμβόλαιο (τι θα μάθουμε, πώς, τι θα 

κάνει καθένας, εκπαιδευτικός και 

μαθητές). 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Α21. Χρησιμοποιώ την προτυποποίηση 

(επίδειξη με εξήγηση) ως να είναι δικό 

μου το πρόβλημα, κάνοντας ρητορικά 

ερωτήματα.  

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Α22. Εστιάζω στη φθίνουσα 

καθοδήγηση (εξωτερική, λεκτική, 

σιωπηρή).  

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Α23. Ενεργοποιώ τις ανώτερες 

λειτουργίες του νου, τον φωναχτό και 

τον σιωπηρό λόγο.  

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Α24. Βάζω τους μαθητές να εργαστούν 

«πρώτα με τους άλλους» και «μετά με 

τον εαυτό». 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Α25. Διδάσκω με τη χρήση της 

γνωστικής μαθητείας (μαθησιακό 

συμβόλαιο, προτυποποίηση, φθίνουσα 

καθοδήγηση). 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Α26. Αξιολογώ, εστιάζοντας στο «αυτό 

που μάθαμε, πού θα μας χρησιμεύσει». 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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Β. Δεξιότητες εκπαιδευτικού 

 
 

                Κυκλώνεις τον βαθμό... 
 
 

Σε ποιο βαθμό 

θεωρείτε «ότι γίνεται» 

Σε ποιο βαθμό 

θεωρείτε «ότι θα 

έπρεπε να γίνεται» 

Β1. Οι μαθητές μαθαίνουν, όταν η 

αντίδραση στο ερέθισμα είναι σωστή 

και τα επακόλουθα θετικά 

(ανατροφοδότηση, ενίσχυση). 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Β2. Οι μαθητές μαθαίνουν, όταν η 

μάθηση εκληφθεί ως διαδικασία 

επίλυσης προβλήματος. 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Β3. Οι μαθητές μαθαίνουν, όταν 

διαταραχθεί η γνωστική ισορροπία 

τους από την παρουσία 

μετασχηματισμών. 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Β4. Οι μαθητές μαθαίνουν, όταν 

εργάζονται στη ζώνη επικείμενης 

ανάπτυξης, με εργαλείο τη μίμηση.  

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Β5. Αναλύω τη διδακτέα ύλη σε μικρά 

βήματα και συναρμολογώ αλυσιδωτές 

ακολουθίες.  

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Β6. Αναλύω τη διδακτέα ύλη σε μέρη, 

εντοπίζω τις σχέσεις τους και την 

οργάνωσή τους (τη δομή της). 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Β7. Μετατρέπω τη διδακτέα ύλη σε 

στόχους-δεξιότητες: του λέγειν (τι θα 

πουν οι μαθητές), του πράττειν (τι θα 

κάνουν), του είναι (τι θα τους 

προβληματίσει), του γίγνεσθαι (τι θα 

εξηγήσουν), του μεταφέρειν (τι θα 

μεταβιβάσουν) και του προσαρμόζειν 

(πώς αλλιώς). 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Β8. Αναλύω τη διδακτέα και εντοπίζω 

αντιφάσεις και μετασχηματισμούς για 

αναδόμηση. 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Β9. Αναλύω τη διδακτέα ύλη και 

εντοπίζω τις στρατηγικές μάθησης και 

μελέτης που θα θέσω σε εφαρμογή. 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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                 Κυκλώνεις τον βαθμό... 
 

 

Σε ποιο βαθμό 

θεωρείτε «ότι 

γίνεται» 
 

Σε ποιο βαθμό 

θεωρείτε «ότι θα 

έπρεπε να γίνεται» 
 
 

Β10. Μεθοδεύω τη διδασκαλία μου, 

ώστε να διατρέξει τις φάσεις της 

μαθησιακής ιεραρχίας: εκμάθηση, 

διατήρηση, γενίκευση, διάκριση. 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Β11. Μεθοδεύω τη διδασκαλία μου, 

ώστε να ενεργοποιούνται οι γνωστικές 

λειτουργίες της προσοχής, της 

αντίληψης, της μνήμης, της μεταγνώσης 

και της αυτορρύθμισης. 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Β12. Μεθοδεύω τη διδασκαλία μου, 

ώστε να ενεργοποιούνται οι ιδιότητες 

της σκέψης: συμπλεκτικότητα, 

αντιστρεψιμότητα, συνδυαστικότητα, 

ταυτοσημία, ταυτολογία.  

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Β13. Μεθοδεύω τη διδασκαλία μου, 

ώστε οι μαθητές να εργαστούν στη 

ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης, 

στηριζόμενοι στις λειτουργίες της 

μίμησης.  

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Β14. Αξιολογώ την επίτευξη στόχων-

επίδοσης: της αναπαραγωγής (να 

ξανακάνουν οι μαθητές), της 

αναγνώρισης (να επιλέξουν) και της 

εφαρμογής (να μεταβιβάσουν με βάση 

την ομοιότητα).  

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Β15. Αξιολογώ την επίτευξη στόχων-

ικανοτήτων: της χαρτογράφησης 

εννοιών (γνωστικοί χάρτες, νοηματικοί 

χάρτες, χάρτες κριτικής σκέψης). 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Β16.  Αξιολογώ την επίτευξη στόχων-

ικανοτήτων: της παραγωγής 

μετασχηματισμών (τι αλλάζει και τι 

μένει το ίδιο) και αναδομήσεων. 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Β17.  Αξιολογώ την επίτευξη στόχων-

ικανοτήτων: εκμάθησης στρατηγικών 

μάθησης και μελέτης και της 

εφαρμογής τους με αυτοέλεγχο.  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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Γ. Πρακτικές διδασκαλίας – τύποι σκαλωσιάς  

 

 

                   Κυκλώνεις τον βαθμό... 
 
 

Σε ποιο βαθμό 

θεωρείτε «ότι 

γίνεται» 

Σε ποιο βαθμό 

θεωρείτε «ότι θα 

έπρεπε να γίνεται» 

Γ1. Ανασκοπώ το προηγούμενο 

μάθημα και ελέγχω την προπαρασκευή 

των μαθητών, δηλώνω τον μαθησιακό 

στόχο και προβάλλω τα σημαντικά 

ερεθίσματα του νέου μαθήματος. 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Γ2. Παρουσιάζω το νέο μάθημα βήμα-

βήμα και συναρμολογώ τα μικρά 

βήματα. 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Γ3. Εξασκώ με ταυτόσημες ασκήσεις 

μια-μια, ανατροφοδοτώ και ενισχύω 

άμεσα.  
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Γ4. Ζητώ εντοπισμό των διαφορών 

μεταξύ παλιάς και νέας μάθησης.  
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Γ5. Εντοπίζω πιθανές δυσκολίες των 

μαθητών, τους εξοικειώνω 

προδρασιακά και ζητώ από τους 

μαθητές να τις αναγνωρίσουν στις 

πηγές μάθησης.   
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Γ6. Παρέχω εργασία εμπλουτισμού, 

σιωπηρά, στους μαθητές που πέτυχαν 

στο τεστ-επίδοσης και στους μαθητές 

που υπολείπονται παρέχω επιπρόσθετη 

διδασκαλία. 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Γ7. Γράφω στον πίνακα τα βασικά 

σημεία του μαθήματος με τη μορφή 

απλών αριθμημένων προτάσεων ή με 

τη χρήση χάρτη εννοιών και οι 

μαθητές λένε τι θα μάθουν και με ποια 

σειρά. 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Γ8. Αφηγούμαι, μετατρέποντας τις 

απλές αριθμημένες προτάσεις των 

βασικών σημείων του μαθήματος σε 

παραγράφους, κάνοντας ρητορικά 

ερωτήματα.  
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Γ9. Παρουσιάζω καταστάσεις 

προβληματισμού και οι μαθητές 

προσδιορίζουν το πρόβλημα με μορφή 

ερωτήματος.  

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 



554 
 

 
 

                   Κυκλώνεις τον βαθμό... 
 

Σε ποιο βαθμό 

θεωρείτε «ότι 

γίνεται» 
 

Σε ποιο βαθμό 

θεωρείτε «ότι θα 

έπρεπε να γίνεται» 
 
 

Γ10. Ζητώ από τους μαθητές να δώσουν 

απάντηση στο ερώτημα, διατυπώνοντας 

εικασίες, προβλέψεις, υποθέσεις ή 

επιλέγοντας εκδοχές.  

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Γ11. Ζητώ από τους μαθητές να 

ελέγξουν τις εικασίες, προβλέψεις, 

υποθέσεις ή εκδοχές, υπογραμμίζοντας 

φράσεις που δίνουν την απάντηση στο 

ερώτημα, ανακυκλώνοντας «πού το λέει 

και πώς το λέει». 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Γ12. Παρουσιάζω στους μαθητές 

γενικεύσεις (νόμους, κανόνες, 

μαθηματικούς τύπους κτλ.) και οι 

μαθητές αναρωτιούνται «πώς 

προέκυψε, τι θέλει να μας πει, πού μας 

χρησιμεύει», εισάγω εφαρμογές και 

τους βοηθώ να εξηγήσουν τις 

γενικεύσεις.  
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Γ13. Ζητώ από τους μαθητές να βρουν 

απαντήσεις στα ερωτήματα: πού, πότε, 

ποιοι, τι έκαναν, ποια τα αποτελέσματα, 

πώς, γιατί, για ποιο σκοπό, να φτιάξουν 

έναν γνωστικό χάρτη και να πουν το 

νόημα με συνεχή λόγο.  
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Γ14. Ζητώ από τους μαθητές να βρουν 

ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε 

πρόσωπα, ενέργειες, αποτελέσματα, 

αιτίες, κίνητρα, συνέπειες και να 

φτιάξουν έναν χάρτη κριτικής σκέψης.   
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Γ15. Ζητώ από τους μαθητές να βρουν 

τις έννοιες, να φτιάξουν έναν νοηματικό 

χάρτη και να εντοπίσουν σχέσεις 

ανάμεσα στις έννοιες.  
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Γ16.  Επαναφέρω προηγούμενες 

γνώσεις, εισάγω μετασχηματισμούς που 

προκαλούν γνωστική σύγκρουση και 

προχωρώ σε αναδομήσεις.  
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Γ17. Χρησιμοποιώ την αντιστοίχιση 

ένα προς ένα, για να βοηθήσω τους 

μαθητές στη διενέργεια 

μετασχηματισμών. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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                    Κυκλώνεις τον βαθμό... 

 

Σε ποιο βαθμό 

θεωρείτε «ότι γίνεται» 

Σε ποιο βαθμό 

θεωρείτε «ότι θα 

έπρεπε να γίνεται» 

Γ18. Κατασκευάζω στον πίνακα της 

τάξης με κοινή συζήτηση 

δεντροδιάγραμμα συγγραφής και ζητώ 

από τους μαθητές να μετασυγγράψουν 

το αρχικό τους κείμενο.  
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Γ19. Ζητώ από τους μαθητές να 

εφαρμόζουν τον μεταγνωστικό έλεγχο, 

απαντώντας στα ερωτήματα: τι ήξερα, 

τι νέο έμαθα και πώς, τι λάθη έκανα, 

πώς τα αναγνώρισα και τα διόρθωσα, 

πόσο καλά έμαθα, τι δεν έμαθα καλά, 

αυτό που έμαθα πού θα μου 

χρησιμεύσει.  
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Γ20. Ζητώ από τους μαθητές, με τη 

βοήθεια εικόνων, να γράφουν απλές 

προτάσεις και ύστερα, επεξεργαζόμενοι 

τις εικόνες να τις μετατρέπουν σε 

παραγράφους, να συμπληρώνουν την 

ιστορία με μια δική τους εικόνα και να 

επινοούν τίτλο.  
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Γ21. Συμφωνώ με τους μαθητές το έργο 

(τι θα μάθουμε), τη διαδικασία (πώς θα 

το μάθουμε) και τους ρόλους (τι θα 

κάνει ο εκπαιδευτικός και τι οι 

μαθητές). 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Γ22. Προτυποποιώ (δείχνω και εξηγώ), 

ως να είναι δικό μου το πρόβλημα, για 

να αποτελώ πρότυπο για παρατήρηση 

και μίμηση.  
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Γ23. Εξασκώ με φθίνουσα καθοδήγηση, 

πρώτα με πρακτική εργασία, ύστερα με 

λεκτική αυτοκαθοδήγηση και κατόπιν 

με οδηγίες στον εαυτό. 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Γ24. Βάζω πρώτα τους μαθητές να 

δουλέψουν αμοιβαία, ύστερα με 

επιλογή επιπέδου δυσκολίας και τέλος 

με αυτοέλεγχο. 
 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Γ25. Επιλέγω θέματα-πυρήνες, 

διαθεματικά οργανωμένα, υποβοηθώ 

τους μαθητές να συντάξουν σχέδιο 

εργασίας και να το εφαρμόσουν, 

εργαζόμενοι ομαδικά.  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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                    Κυκλώνεις τον βαθμό... 

 

 

Δ. Μάθηση των μαθητών  

Σε ποιο βαθμό 

θεωρείτε «ότι γίνεται» 

Σε ποιο βαθμό 

θεωρείτε «ότι θα 

έπρεπε να γίνεται» 

Γ26. Αξιολογώ τους μαθητές για την 

ανταπόκριση στον ρόλο και την 

εξομοίωση με το πρότυπο (πρόσληψη, 

αναπαράσταση, ανάπλαση, παραγωγή). 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Γ27. Βάζω τους μαθητές να 

εφαρμόζουν στρατηγικές μάθησης και 

μελέτης, κάνοντας ερωτήματα στον 

εαυτό.  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Δ1. Οργανώνω τη διδασκαλία μου, 

λαμβάνοντας όλες τις αποφάσεις. 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Δ2. Χρησιμοποιώ τη βαθμιαία 

προσέγγιση και την προδρασιακή 

αντιμετώπιση των λαθών, για να 

ξεπερνούν οι μαθητές τις δυσκολίες 

τους.  
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Δ3. Διατρέχω με τη διδασκαλία μου 

τις φάσεις της μαθησιακής ιεραρχίας: 

εκμάθηση, διατήρηση, γενίκευση,  

διάκριση. 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Δ4. Βάζω τους μαθητές να διακρίνουν 

διαφορές ανάμεσα στη νέα μάθηση με 

την παλιά, για να διαπιστώσω τι 

έμαθαν.  
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Δ5. Ανασκοπώ τις προηγούμενες 

γνώσεις, δηλώνω τον μαθησιακό 

στόχο, προβάλλω τα σημαντικά 

ερεθίσματα και ρωτώ τους μαθητές αν 

επιθυμούν να μάθουν.  
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Δ6. Οργανώνω τη διδασκαλία μου, 

λαμβάνοντας από κοινού τις 

αποφάσεις με τους μαθητές.  
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Δ7. Ζητώ από τους μαθητές να λένε 

«τι κάναμε, για να δώσουμε απάντηση 

στο ερώτημα», για να μαθαίνουν τη 

διαδικασία.  
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Δ8. Ενεργοποιώ τις γνωστικές 

λειτουργίες της προσοχής, της 

αντίληψης, της μνήμης και της 

μεταγνώσης.  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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                    Κυκλώνεις τον βαθμό... 

 

Σε ποιο βαθμό 

θεωρείται «ότι 

γίνεται» 

Σε ποιο βαθμό 

θεωρείται «ότι θα 

έπρεπε να γίνεται» 

 

Δ9. Βάζω τους μαθητές να φτιάχνουν 

γνωστικούς, νοηματικούς και χάρτες 

κριτικής σκέψης, για να διαπιστώσω τι 

έμαθαν. 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Δ10. Εισηγούμαι καταστάσεις 

προβληματισμού και οι μαθητές 

προσδιορίζουν το πρόβλημα με μορφή 

ερωτήματος (πώς, γιατί, για ποιο 

σκοπό). 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Δ11. Οργανώνω τη διδασκαλία μου, 

εκχωρώντας τις περισσότερες 

αποφάσεις στους μαθητές.  
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Δ12. Χρησιμοποιώ τη σκαλωσιά της 

αντιστοίχισης ένα προς ένα, για να 

μπορέσουν οι μαθητές να 

μετασχηματίσουν την προηγούμενη 

γνώση τους. 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Δ13. Φροντίζω οι μετασχηματισμοί 

(αντιστροφές, άλλοι τρόποι) να 

αναδομούν την προηγούμενη γνώση.  
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Δ14. Βάζω τους μαθητές να 

αναφέρονται στο «πότε άλοτε, πού 

αλλού είδαμε κάτι όμοιο και στο «τι θα 

ακαλουθήσει». 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Δ15. Επαναφέρω προηγούμενες 

γνώσεις και εισάγω μετασχηματισμούς, 

προκαλώντας γνωστική σύγκρουση. 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Δ16. Οργανώνω τη διδασκαλία μου, 

μοιράζοντας τις αποφάσεις με τους 

μαθητές. 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Δ17. Εισάγω τη φθίνουσα καθοδήγηση: 

εξωτερική, λεκτική, σιωπηρή. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Δ18. Αξιοποιώ τη λειτουργία της 

μίμησης, τον φωναχτό και σιωπηρό 

λόγο. 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Δ19. Βάζω τους μαθητές μου να 

εργαστούν με αυτοέλεγχο και 

αυτορρύθμιση (ερωτήματα στον εαυτό). 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

Δ20. Εισάγω το μαθησιακό συμβόλαιο 

(τι θα μάθουμε, πώς, τι θα κάνει 

καθένας). 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 

 

5 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Ευχαριστώ  
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II.Δόμηση ερωτηματολογίου 

 

Αποτελείται από 90 δηλώσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  - προδιδακτική    - διδακτική   - μεταδιδακτική 

 Α1 Α2 Α3 Α6 Α7     Α4 Α12 Α13     Α5 Α14 Α18 Α26 

 Α8 Α9 Α10  Α11      Α17 Α25       

 Α15 Α16 Α19 Α20 

 Α21 Α22 Α23 Α24 

 

 
 
 
 
 
 

 πρακτικές χειρισμού:   

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

συμπεριφορισμός 
 

 

 

κονστρουκτιβισμός 

εξωγενής ενδογενής διαλεκτικός 

 διδακτικών στόχων Α2 Α11 Α16  

 

 περιεχομένου 

 

Α1 Α3 
 

Α6 Α7 Α8 

Α9 Α10 

 

 

Α15 
 

Α19 Α20 

Α21 Α22 

Α23 Α24  

 

 μεθόδευσης διδασκαλίας 

 

Α4 

 

Α12 Α13 

 

Α17 

 

Α25 

 

 αξιολόγησης διδασκαλίας 

 

Α5 

 

Α14 

 

Α18 

 

Α26 

 

Α. Διαδικασίες διδακτικού έργου: 
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- να γνωρίζει μαθητές (πώς μαθαίνουν): Β1 Β2 Β3 Β4  

- να χειρίζεται διδακτέα ύλη: Β5 Β6 Β7 Β8 Β9 

- να μεθοδεύει διδασκαλία: Β10 Β11 Β12 Β13 

- να αξιολογεί διδασκαλία: Β14 Β15 Β16 Β17  

 
 
 
 

  - συμπεριφορισμός           - κονστρουκτιβισμός 

 

                Β1 Β5 Β10 Β14   • εξωγενής:  Β2 Β6 Β7 Β11 Β15 

       • ενδογενής: Β3 Β8 Β12 Β16 

       • διαλεκτικός:  Β4 Β9 Β13 Β17  

 

Β. Δεξιότητες εκπαιδευτικού:  

 

 
 

συμπεριφορισμός 

- τύποι σκαλωσιάς:  -πρακτικές διδασκαλίας:  
 

     Γ1 Γ2 Γ3  

   Γ4 Γ5 Γ6 

 

 

• αλγορθμική/προδρασιακή/κυριαρχική 

 

 

 

 

 

 

κονστρουκτιβισμός 

εξωγενής:  

 - Γ7 Γ8  

 - Γ9 Γ10 Γ11 

    Γ12 Γ13 Γ14 Γ15 

 

 

• προκαταβολική οργάνωση 

• διερευνητική/ επεξηγηματική 

ενδογενής:  

 - Γ16 Γ17 Γ18 Γ20 

 - Γ19 

 

• μετασχηματική/ παραγωγική 

• μεταγνωστικότητα  

διαλεκτικός:  

- Γ21 Γ22 Γ23 Γ24 Γ26 

- Γ25 

- Γ27 

 

• γνωστική μαθητεία  

• εγκαθιδρυμένη  

• αυτορρυθμιζόμενη 

 

Γ. Πρακτικές διδασκαλίας – τύποι σκαλωσιάς:  
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-ανθρωποπλαστική 

αποτελεσματικότητα 

- ποιότητα τελικού 

αποτελέσματος 

- ικανοποίηση αναγκών μαθητών 

 
συμπεριφορισμός: 

ανάπτυξη μαθητών: 

- κοινωνική                 Δ1 

- συναισθηματική       Δ2 

- γνωστική                  Δ3 

 

Δ4 

 

Δ5 

κονστρουκτιβισμός: 

εξωγενής 

 

ανάπτυξη μαθητών: 

- κοινωνική                 Δ6 

- συναισθηματική       Δ7 

- γνωστική                  Δ8 

 

Δ9 

 

Δ10 

 

ενδογενής 

 

ανάπτυξη μαθητών: 

- κοινωνική                Δ11 

- συναισθηματική      Δ12 

- γνωστική                 Δ13 

 

Δ14 

 

Δ15 

διαλεκτικός 

 

ανάπτυξη μαθητών: 

- κοινωνική                Δ16 

- συναισθηματική      Δ17 

- γνωστική                 Δ18 

 

 

Δ19 

 

 

 

Δ20 

 

 

 

Δ. Μάθηση μαθητών: 
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ΙΙΙ. Δειγματικά σενάρια διδασκαλίας με τα εφτά εγχειρήματα διδακτικής δράσης 

 

Σενάριο διδασκαλίας με το αλγοριθμικό έγχειρημα διδακτικής δράσης 
 (αναπαραγωγή γνώσεων) 

 

Κείμενο από το βιβλίο Ιστορίας ΣΤ’ Δημοτικού «Οι Έλληνες των παροικιών 

και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών», σ. 48-51 
 

α. έλεγχος προηγούμενων γνώσεων – δήλωση μαθησιακού στόχου  

1. Ο εκπαιδευτικός με τη βοήθεια 

ερωτήσεων ανασκοπεί προηγούμενες 

γνώσεις των μαθητών για τη δημιουργία 

των παροικιών. 

 

Ο εκπαιδευτικός ρωτάει και οι μαθητές απαντούν:  

- Τι μάθαμε στο προηγούμενο μάθημα για τη 

δημιουργία των παροικιών από τους Έλληνες; 

        - Τι είναι οι παροικίες;  

       - Σε ποιες περιοχές αναπτύχθηκαν; 

       - Τι οδήγησε στη δημιουργία των παροικιών; 

 

2. Ο εκπαιδευτικός δηλώνει τον 

μαθησιακό στόχο (τι νέο θα μάθουμε - πώς 

– τι θα ξέρουμε να κάνουμε – πώς θα 

ξέρουμε να το κάναμε σωστά).  

 

 

 

 

 

3. Ο εκπαιδευτικός προβάλλει τα 

σημαντικά ερεθίσματα του μαθήματος 

στον πίνακα.  
 

 

 

 

 

 

 

4. Ο εκπαιδευτικός ρωτά τους μαθητές 

αν επιθυμούν να μάθουν για τους Έλληνες 

των παροικιών. 

 

«Σήμερα θα μάθουμε περισσότερα πράγματα για τους 

Έλληνες που έφυγαν από την Ελλάδα και 

εγκαταστήθηκαν σε άλλες περιοχές. Γιατί έφυγαν, σε 

ποια μέρη πήγαν, με τι ασχολούνταν, πώς οργάνωναν 

την κοινότητά τους, χωρίζοντάς τους σε δύο χρονικές 

περιόδους.  Εγώ θα αφηγούμαι το μάθημα 

παράγραφο- παράγραφο κι εσείς θα επαναλαμβάνετε 

και θα διατυπώνετε απορίες. Στο τέλος θα αφηγηθείτε 

εσείς το μάθημα με δικά σας λόγια και θα ελέγξουμε 

πόσο καλά το μάθαμε απαντώντας σε κάποιες 

ερωτήσεις». 

 

Προβάλλει το εισαγωγικό κείμενο από Β.Μ. και τη 

χρονολογική γραμμή (σ. 48) και ζητάει από τους 

μαθητές να τα μελετήσουν και να πουν τι 

πληροφορίες εξάγουν για τα 2 μεταναστευτικά 

κύματα. 

- Οι μαθητές αναφέρουν ότι όπως φαίνεται 

και από την χρονολογική γραμμή της 

εισαγωγικής σελίδας το μεταναστευτικό κύμα 

της εποχής χωρίζεται σε 2 χρονικές 

περιόδους. Η πρώτη, από τον 15ο έως τον 

16ο αιώνα και η δεύτερη περίοδος, από τον 

17ο έως τον 18ο αιώνα.  

 

«Θέλετε, λοιπόν, να μάθετε περισσότερα πράγματα για 

τους Έλληνες των παροικιών;» 

β. εκμάθηση με βαθμιαία προσέγγιση  
 

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το νέο 

μάθημα βαθμιαία, βήμα-βήμα: 

 

5.διαβάζει την πρώτη παράγραφο με τη 

βοήθεια εικόνων/ παρουσίασης/ πηγών 
και λέει σε τι αναφέρεται – σε ποιο 

ερώτημα απαντά υπογραμμίζει τις 

φράσεις που απαντούν αποδίδει το νόημα 

της παραγράφου με δικά του λόγια. 

 

 

 

 
 

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το νέο μάθημα 

βαθμιαία, βήμα-βήμα: 

«Η πρώτη παράγραφος, λοιπόν, αναφέρεται στους 

Έλληνες που μετανάστευσαν κατά τον 15ο και 16ο 

αιώνα και στους λόγους που τους οδήγησαν να 

φύγουν από την Ελλάδα. Στο ερώτημα που απαντά 

είναι: «Ποιοι Έλληνες μετανάστευσαν κατά τον 15ο 

και 16ο αιώνα και γιατί», ενώ οι φράσεις που 

απαντούν σε αυτό το ερώτημα είναι: «μετανάστευση 

υποχρεωτική», «λόγιοι, ευγενείς και στρατιώτες», 

«εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων και της 

επέκτασης των Τούρκων».Το νόημα, λοιπόν,της 

πρώτης παραγράφου είναι οτι την πρώτη περίοδο της 
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6.  Οι μαθητές επαναλαμβάνουν και ο 

εκπαιδευτικός ανατροφοδοτεί και 

ενισχύει. 
 

7. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τη 

δεύτερη παράγραφο με τον ίδιο τρόπο 
(βλ. βήμα 5) και οι μαθητές 

επαναλαμβάνουν και ο εκπαιδευτικός 

ανατροφοδοτεί και ενισχύει. 
 

8. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει την τρίτη 

παράγραφο, αφού επαναλάβει το νόημα 

της πρώτης και της δεύτερης, οι μαθητές 

επαναλαμβάνουν και ο εκπαιδευτικός 

ανατροφοδοτεί και ενισχύει...  

 

μέχρι να ολοκληρωθεί η παρουσίαση όλων 

των παραγράφων, με σκοπό την εκμάθηση.  

 

μετανάστευσης, κατά τον 15ο και 16ο αιώνα, η 

μετανάστευση ήταν υποχρεωτική. Οι Έλληνες έφυγαν 

από την Ελλάδα εξαιτίας των πολεμικών 

συγκρούσεων και της επέκτασης των Οθωμανών, ενώ 

αυτοί που μετανάστευσαν ήταν κυρίως οι λόγιοι, οι 

ευγενείς και οι στρατιώτες. 

γ. εξάσκηση και επανάληψη με σκοπό τη διατήρηση της νέας γνώσης   
 

9. Οι μαθητές αποδίδουν το νόημα του 

κειμένου με τη βοήθεια των ερωτήσεων και 

των λέξεων-κλειδιά. Ο εκπαιδευτικός 

ελέγχει το απόθεμα των πληροφοριών 

που έχουν διατηρηθεί – ανατροφοδοτεί 

και ενισχύει.  

 

Κατά την βαθμιαία παρουσίαση του μαθήματος, ο 

εκπαιδευτικός καταγράφει στον πίνακα την ερωτήση 

στην οποία απαντά κάθε παράγραφος και τις λέξεις-

κλειδιά που συγκροτούν την απάντηση σε κάθε 

ερώτηση. Με τη βοήθεια αυτών, οι μαθητές 

αποδίδουν το νόημα του κειμένου:  
 

 1η παράγραφος: «Ποιοι μετανάστευσαν κατά 

τον 15ο και 16ο αιώνα και γιατί; (λόγιοι- 

ευγενείς – στρατιώτες, υποχρεωτική 

μετανάστευση: εξαιτίας συγκρούσεων και 

επέκτασης Οθωμανών) 

 2η παράγραφος: «Ποια η καταγωγή των 

Ελλήνων που μετανάστευσαν και ποιες οι 

περιοχές μετανάστευσης;» (κατάγονταν από 

νησιά ή παραθαλάσσια μέρη, εγκαταστάθηκαν 

σε παραθαλάσσια μέρη της Ιταλίας και σε άλλα 

μέρη της Ευρώπης) 

 3η παράγραφος: « Ποια επαγγέλματα που 

εξασκούσαν;» (στρατιώτη, ναυτικού, 

αντιγραφέα χειρογράφων, δάσκαλου σε 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εμπόρου, 

τεχνίτη) 

 4η παράγραφος: «Ποιοι Έλληνες μετανάστευσαν 

κατά τον 17ο και 18ο αιώνα και γιατί;» 

(εθελοντική και ειρηνική μετανάστευση, 

οικονομικά αίτια, καραβάνια εμπόρων) 

 5η παράγραφος: «Ποια η καταγωγή των 

Ελλήνων που μετανάστευσαν και ποιες οι 

περιοχές μετανάστευσης;» (κατάγονταν από 

Πόντο και εγκαταστάθηκαν σε Καύκασο, 

Κριμαία, κατάγονταν από Μακεδονία και 

εγκαταστάθηκαν στη Βιέννη, την Τεργέστη, τη 

Σερβία και την Ουγγαρία και τις Παραδουνάβιες 

Ηγεμονίες). 
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 6η παράγραφος: «Πώς οργάνωναν τις κοινότητές 

τους;» (ανέγερση ναού, σύνταξη καταστατικού, 

μοναστήρια και σχολεία, έκδοση ελληνικών 

βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων). 

 7η παράγραφος: «Ποια η προσφορά των 

Ελλήνων της Διασποράς στους υπόδουλους 

Έλληνες;» (ενίσχυαν οικονομικά τα ελληνικά 

σχολεία, έχτιζαν πολυτελείς κατοικίες στους 

τόπους καταγωγής τους, πνευματική 

αναγέννηση του υπόδουλου έθνους). 
 

δ. διάκριση νέας γνώσης και γενίκευση  
 

10. Ο εκπαιδευτικός εισάγει 

ερωτήματα/πηγές που ζητούν τη 

διάκριση της νέας γνώσης από άλλες 

παρόμοιες και τη μεταφορά της μάθησης 

σε νέες καταστάσεις.  

 

Ο εκπαιδευτικός ρωτά και οι μαθητές απαντούν:  

 -  Ποια από τις δύο περιόδους 

μετανάστευσης συνδέεται με την 

οικονομική παρακμή της Ο.Α. και την 

άνθιση του ελληνικού εμπορίου που 

μάθαμε στο χθεσινό μάθημα;  

 - Χθες μάθαμε ότι οι εύποροι Έλληνες 

έμποροι αναδείχθηκαν σε 

πρωταγωνιστές του  ξεσηκωμού του 

γένους. Σήμερα με ποιο τρόπο είδαμε ότι 

ενίσχυσαν τον ελληνικό λαό;  
 

ε. αξιολόγηση για τη διατήρηση και γενίκευση της νέας γνώσης 
 

11. Οι μαθητές συμπληρώνουν φύλλο έργου 

με ερωτήσεις αναγνώρισης – κατανόησης – 

ανάλυσης – παραγωγής, που βασίζονται 

στο κείμενο που επεξεργάστηκαν.  
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Σενάριο διδασκαλίας με το μεταδοτικό εγχείρημα διδακτικής δράσης 
(συγκράτηση γνώσεων – νοηματική πρόσληψη) 

  

Κείμενο από το βιβλίο Γεωγραφίας ΣΤ’ Δημοτικού «Ωκεανοί και θάλασσες», 

σ.32-34 
  

α. ενεργοποίηση προσοχής και αντίληψης  - προκαταβολικός οργανωτής  
 

1. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το θέμα 

του σημερινού μαθήματος και τον 

προκαταβολικό οργανωτή του μαθήματος 
με μορφή απλών αριθμημένων προτάσεων  

 
 

2. οι μαθητές διαβάζουν τις αριθμημένες 

προτάσεις και λένε τι θα μάθουν και με 

ποια σειρά.  

 

Προβάλλεται στον πίνακα της τάξης 

 
προκαταβολικός οργανωτής 

Σήμερα θα μάθουμε ότι:  

1. κάθε ωκεανός διαβρέχει  συγκεκριμένες ηπείρους. 

2. η Γη βρέχεται και από θάλασσες, που διαφέρουν 

σε έκταση και βάθος. 

3. ο άνθρωπος κατασκευάζει διώρυγες και 

χρησιμοποιεί τους πορθμούς για να διευκολύνει τις 

θαλάσσιες μεταφορές του. 

4. στους ωκεανούς και στις θάλασσες είναι 

διάσπαρτα μικρά και μεγάλα νησιά. 

5. σε πολλές περιοχές του πλανήτη μας 

δημιουργούνται νησιωτικά συμπλέγματα. 

 
β. αισθητηριακή καταγραφή – προσαρμοσμένη αφήγηση  
 

3. Ο εκπαιδευτικός αφηγείται το μάθημα, 

μετατρέποντας τις αριθμημένες προτάσεις 

σε παραγράφους κάνοντας ρητορικά 

ερωτήματα και με τη χρήση εικόνων, 

χαρτών κτλ. Υποβοηθεί τους μαθητές με 

τον τόνο της φωνής του να κρατούν 

σημειώσεις.  
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Οι μαθητές κρατούν σημειώσεις με τη 

σκαλωσιά του τόνου της φωνής. 
 

 

Ο εκπαδευτικός εξηγεί στους μαθητές τι θα κάνουν 

και ξεκινά την προσαρμοσμένη αφήγηση του 

μαθήματος:  

 

«Σε πρώτη φάση θα σας αφηγηθώ εγώ το μάθημα 

βλέποντας εικόνες και επιπλέον πληροφορίες στον 

διαδραστικό πίνακα και εσείς θα πρέπει να 

παρακολουθείτε και να κρατάτε σημειώσεις με τα 

σημαντικά σημεία με τη μορφή προτάσεων/φράσεων ή 

λέξεων-κλειδιά, σ’ ένα φύλλο σημειώσεων που θα σας 

μοιράσω».  

*Είναι καλό στο σημείο αυτό να τονιστεί από τον 

εκπαιδευτικό η σημασία της κράτησης σημειώσεων. Αν οι 

μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με την κράτηση 

σημειώσεων, προτείνεται η δημιουργία ενός φύλλου 
σημειώσεων με τη μορφή συγκεκριμένων ερωτημάτων, 

γνωστικού χάρτη κ.ά. 

 

γ. βραχύχρονη μνήμη – γνωστική οργάνωση  
 

5. Οι μαθητές διαβάζουν το κείμενο και 

τις πηγές σιωπηρά και υπογραμμίζουν 

φράσεις που ταυτοποιούν τις προτάσεις 

του προκαταβολικού οργανωτή. 

 

6. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους 

μαθητές να αντιστοιχίσουν τις προτάσεις 

του προκαταβολικού οργανωτή με τις 

φράσεις που υπογράμμισαν. 
 

7. Οι μαθητές διαβάζουν τις 

υπογραμμισμένες φράσεις και λένε «πού 

το λέει» και «πώς το λέει».  
 

 

 

Οι μαθητές μελετούν το κείμενο και τις πηγές από 

το βιβλίο Γεωγραφίας , σ. 32-34 
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δ. μακρόχρονη μνήμη- γνωστική οργάνωση  
 

8. Οι μαθητές με τη βοήθεια του 

κειμένου βρίσκουν σχέσεις ανάμεσα στα 

βασικά σημεία και κατασκευάζουν 

νοηματικό χάρτη με κοινή συζήτηση (ο 

εκπαιδευτικός στον πίνακα – μαθητές στο 

τετράδιο).  

 
Ο εκπαιδευτικός στη φάση αυτή κατευθύνει τους μαθητές, 

όταν χρειαστεί, στα βασικά σημεία και ζητά διευκρινίσεις – 

ανατροφοδοτεί.  

 
ε. ανάσυρση γνώσης – επαλήθευση συγκράτησης  
 

10. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους 

μαθητές να αποδώσουν το νόημα του 

κειμένου με συνεχή λόγο με τη σκαλωσιά 

του νοηματικού ή γνωστικού χάρτη.  

 

11. Οι μαθητές εκφράζονται με συνεχή 

λόγο.  

 

12. Ο εκπαδευτικός ανατροφοδοτεί και 

ανακεφαλαιώνει.  

 

 

στ. αξιολόγηση της διατήρησης και γενίκευσης των πληροφοριών   

13. Οι μαθητές συμπληρώνουν φύλλο έργου 

με ερωτήσεις αναγνώρισης – κατανόησης – 

ανάλυσης – παραγωγής, που βασίζονται 

στο κείμενο που επεξεργάστηκαν.  
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Σενάριο διδασκαλίας με το δεκτικό-μιμητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης 

(προτυποποίηση δεξιοτήτων) 
 

Κείμενο για το μάθημα της Γλώσσας «Η Βαγγελίτσα» 

Η Βαγγελίτσα 

Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι ένα ενδιαφέρον τμήμα του διηγήματος «Η 

Βαγγελίτσα», από το βιβλίο της Έλλης Αλεξίου Σκληροί αγώνες για μικρή ζωή. Η 

Βαγγελίτσα, ένα ορφανό κοριτσάκι, δυσκίνητο, δειλό και περιορισμένων δυνατοτήτων, 

είναι παραμερισμένη από τους συμμαθητές της, που άλλοτε την κοροϊδεύουν και άλλοτε τη 

λυπούνται. Η μόνη που επιμένει να βλέπει τη Βαγγελίτσα ίδια με τα άλλα παιδιά είναι η 

δασκάλα της, που καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για τη βελτίωση της, χωρίς όμως 

κανένα αποτέλεσμα. 

 Ο πρώτος περίπατος που γίνηκε ήτανε σε μιαν αμμουδερή ακρογιαλιά. Άμα 

φτιάξανε τα παιδιά φούρνους και ψωμιά στην άμμο, και παίξανε κυνηγητό με τα κύματα, 

καθίσανε αποσταμένα να φάνε. Μόνο η Βαγγελίτσα καθισμένη μακριά από τις άλλες, 

κατάντικρυ στον ήλιο, που βασίλευε και της χρύσιζε τα ολόξανθα μαλλιά (είχανε 

φουντώσει με τον αέρα και της σκέπαζαν το πρόσωπο), έτρωγε το ψωμί και τις σταφίδες 

που είχε χυμένες στην ποδιά της. 

 «Γιατί είσαι μόνη σου, Βαγγελίτσα και δεν πας με καμιά παρέα;» τη ρώτησε η 

δασκάλα της. «Δε με θέλουνε, γιατί δεν ξέρω να παίζω και τους τα χαλνώ», αποκρίθηκε 

η Βαγγελίτσα. Αυτό το έλεγε φυσικά, δίχως παράπονο. Το 'ξερε κι εκείνη πως υστερούσε 

από τις άλλες και το 'χε πάρει απόφαση. Μόνο η δασκάλα δεν εννοούσε να το πάρει 

απόφαση και να πάψει να τη βασανίζει. Κι έπρεπε αλήθεια να την αφήσει τη Βαγγελίτσα 

πια ήσυχη, γιατί για το χατίρι της αδικούσε τ' άλλα παιδιά, τα πολλά, γι' αυτήν που ήτανε 

μια.  

 Πόσες φορές δεν ξόδευε και τη μισή ώρα του μαθήματος για λόγου της! 

«Βγάλε,Βαγγελίτσα, πάνω στο θρανίο σου τέσσερα φασόλια!». «Τέσσερα» απαντούσε η 

Βαγγελίτσα από μέσα της και δίχως να σηκώνει το κεφάλι. «Πες το δυνατά! Φωναχτά!».  

Μα η Βαγγελίτσα ακούγοντας τη φωνή της δασκάλας τα 'χανε και ξεχνούσε τι την 

ρωτούσε. «Τέσσερα, είπαμε. Μέτρα και βγάλε τα! Ένα, δύο...». Αρχινούσε κι έβγαζε, 

έβγαζε, ξεπερνώντας τα τέσσερα και μετρώντας μηχανικά. «Μόνο τέσσερα! Πολλά 

έβγαλες. Άφησέ τα τώρα αυτά τα τέσσερα κατά μέρος και μέτρησε χώρια άλλα πέντε!». Η 

Βαγγελίτσα κοίταζε αφηρημένη. «Όπως μέτρησες τα τέσσερα, τώρα να μετρήσεις πέντε 

και να τα βάλεις δίπλα στα τέσσερα». Τα μετρούσε, πέντε σωστά. «Πόσα ήταν τούτα που 

πρωτοβγάλαμε;». Κι έδειχνε η δασκάλα τα τέσσερα. Μιλιά. «Δεν πειράζει. Ξαναμέτρησέ 

τα και πες μου! Πόσα είναι τούτα;». Κι έδειχνε τα πέντε. Η Βαγγελίτσα κοίταζε πάλι σα 

χαμένη. 

 Και δώσ' του η ιστορία αυτή να ξαναρχινά τρεις και τέσσερις φορές, να θυμώνουνε 

τα παιδιά, και το περισσότερο ο Πυθαγόρας, που συχνά δεν κρατιότανε ως το τέλος, μόνο 

σηκωνότανε ορθός και λάβαινε μέρος βοηθώντας τη δασκάλα στη διδασκαλία της: «Μα, 

βρε Βαγγελίτσα, δεν ξέρεις αν είναι τα τέσσερα πιο πολλά από τα πέντε; Για να σου 

χαρίζανε καραμέλες; Τέσσερις θέλεις να σου χαρίσουνε ή πέντε;». 

 Όπου μια μέρα τής γίνηκε της δασκάλας εξαιτίας της Βαγγελίτσας σωστή 

αποκάλυψη. Και να πώς: Η Βαγγελίτσα καθότανε σ' ένα μικρό, πάντα φρεσκοασπρισμένο 

σπιτάκι πιο πάνω από το δικό της, που της ήτανε πια οικείο*, γιατί το περνούσε τέσσερις 
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φορές την ημέρα, βρέχει λιάζει*, να πηγαίνει και να γυρίζει από το σκολειό στο σπίτι της. 

Είχε και μια αυλίτσα γεμάτη λουλούδια και εκεί αντίκριζε κάθε μέρα, συμπαθητικό, 

τυλιγμένο στο μαύρο τσεμπέρι*, το πρόσωπο της μητέρας της Βαγγελίτσας. Όπως ήτανε 

σκυμμένη στο ράψιμο της, με το ανδρικό σακάκι απλωμένο στην ποδιά —φραγκοράφτισσα* 

ήτανε— ταρασσότανε στο πέρασμα της δασκάλας και μόλις πρόφτανε να περιμαζέψει 

ψαλίδια και κουβαρίστρες, για να σηκωθεί και ορθή να απαντήσει στο χαιρετισμό της. 

 Την ημέρα λοιπόν εκείνη της αποκάλυψης δεν καθότανε κανείς στην αυλή. Από 

μέσα όμως από το σπίτι έβγαινε μια φωνή, ένα παιδιάτικο τραγούδι δυνατό και γεμάτο και 

τόσο γλυκό, που η δασκάλα ξαφνιάστηκε. Θες να 'ναι η Βαγγελίτσα; Είπε και έσκυψε το 

κεφάλι της από την πόρτα να δει ποιος τραγουδεί. Και πραγματικά ήταν εκείνη. Καθισμένη 

σ' ένα σκαμνάκι στο κλειστό φύλλο της πόρτας τραγουδούσε η Βαγγελίτσα. Δεν μπορούσε 

η δασκάλα να πιστέψει ούτε τ' αυτιά της ούτε τα μάτια της. Αυτό το περίφημο τραγούδι 

έβγαινε από το λαρύγγι της Βαγγελίτσας! Και να μην το ξέρει τόσον καιρό! Μα μήπως 

άνοιγε και ποτέ το στόμα της; Για να πει ένα «ναι» έπρεπε όλη η τάξη να της δίνει 

κουράγιο. 

 Από κείνη τη μέρα πήρε η Βαγγελίτσα άλλη θέση ανάμεσα στα παιδιά. Δεν ήτανε 

πια το χειρότερο παιδί, που δεν έχει καμιά χάρη απάνω του. Από τώρα κι έπειτα 

ξεπερνούσε κι αυτή τις άλλες σε κάτι. Στο μάθημα της ωδικής προσκαλιότανε πάντα 

πρώτη να πει τη μουσική φράση που διδασκότανε, και γρήγορα επιβλήθηκε. «Ποιος θα το 

τραγουδήσει αυτό πρώτος;». «Η Βαγγελίτσα!», φώναζαν όλα τα παιδιά μαζί. Εκείνη 

σηκωνότανε. Στη φυσιογνωμία της χυνόταν ένα φως, άγνωστο ως τότε, και δυνατά, δίχως 

να διστάζει, άρχιζε και δεν ελάθευε ποτέ. Μα και τι τραγούδι ήταν εκείνο! Σου άγγιζε τα 

φύλλα της καρδιάς. Και τα παιδιά, που έχουν διαβολεμένο κριτήριο, φώναζαν μόλις 

τελείωνε: «Να χαρείτε, κυρία, αφήσετέ την να το πει άλλη μια φορά!». 

* της ήτανε οικείο: της ήταν γνωστό, συνηθισμένο 

* βρέχει λιάζει: και με βροχή και με λιακάδα, καθημερινά  

* (το) τσεμπέρι: μαντίλι με το οποίο τύλιγαν το κεφάλι τους οι γυναίκες στα χωριά 

* φραγκοράφτες και φραγκοράφτρες ή φραγκοράφτισσες: έτσι έλεγαν τους 

επαγγελματίες άντρες και γυναίκες αντίστοιχα, που κατασκεύαζαν ενδυμασίες με 

ευρωπαϊκό (όπως στις μέρες μας) και όχι παραδοσιακό τρόπο. 

 

α. προσανατολισμός σκέψης  

1. Ο εκπαιδευτικός γνωστοποιεί το έργο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

και τη διαδικασία-τρόπο και τους ρόλους  

- τι θα μάθουμε: πώς να επεξεργαστούμε ένα 

αφηγηματικό κείμενο. Το σημερινό κείμενο αφηγείται 

την ιστορία της Βαγγελίτσας, ένα ορφανό κοριτσάκι, 

δυσκίνητο, δειλό και περιορισμένων δυνατοτήτων, 

είναι παραμερισμένη από τους συμμαθητές της, που 

άλλοτε την κοροϊδεύουν και άλλοτε τη λυπούνται. Η 

μόνη που επιμένει να βλέπει τη Βαγγελίτσα ίδια με τα 

άλλα παιδιά είναι η δασκάλα της, που καταβάλλει 

συνεχώς προσπάθειες για τη βελτίωση της, χωρίς 

όμως κανένα αποτέλεσμα. Τι αναμένουμε να μάθουμε 

από ένα αφηγηματικό κείμενο (πλαίσιο & αρχική 

κατάσταση – πρόβλημα, εσωτερική αντίδραση ηρώων 

(συναισθήματα – σκέψεις), εξωτερική δράση – 

προσπάθεια (ατομική/ρόλος συμμάχων/ ρόλος 

εχθρών), αποτελέσματα δράσης, κορύφωση - λύση 

προβλήματος, αντίδραση ηρώων/ συνέπειες); 

- πώς: εγώ θα σας δείξω και θα σας εξηγήσω, εσείς 
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β. προτυποποίηση ενεργήματος   

3. Ο εκπαιδευτικός δείχνει και εξηγεί τον 

τρόπο που σκέφτεται ως να είναι δικό του το 

πρόβλημα, μετατρέποντας το αντικείμενο της 

διδασκαλίας σε πρόβλημα και καταγράφει στον 

πίνακα τα βήματα που ακολουθεί:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4. Οι μαθητές εκτελούν το ίδιο έργο με την 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού.  
5. Οι μαθητές εκτελούν το ίδιο έργο με 

φωναχτό λόγο. 
6. Οι μαθητές εκτελούν το ίδιο έργο με 

σιωπηρό λόγο. 

π.χ. Διαβάζει την 1η παράγραφο φωναχτά και ακολουθεί τα βήματα: 

Αναρωτιέται σε ποιο ερώτημα απαντά: «Ποιο είναι το πρόβλημα της 

Βαγγελίτσας;» και απαντά: «Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι ότι 

κάθεται μόνη της, μακριά από τους συμμαθητές της». Η κεντρική ιδέα 

της παραγράφου κρύβεται στην πρόταση «τα παιδιά ....καθίσανε 

αποσταμένα να φάνε. Μόνο η Βαγγελίτσα καθισμένη μακριά από τις 

άλλες, .... έτρωγε». Ποιες λέξεις είναι δύσκολες σ΄αυτή την παράγραφο; 

«Αμμουδερή» μάλλον εννοεί με αμμουδιά, «αποσταμένα», μου θυμίζει 

το ρήμα ξαποσταίνω που σημαίνει ξεκουράζομαι, άρα αποσταίνω 
πρέπει να σημαίνει κουράζομαι. Αποσταμένος είναι ο κουρασμένος. 

Αυτή η παράγραφος, λοιπόν, παρουσιάζει το πρόβλημα της 

πρωταγωνίστριας, που είναι η απόσταση που έχει από τα άλλα παιδιά 

της τάξης της παρουσιάζοντάς την στην εκδρομή να κάθεται μόνη της. 

Στην επόμενη παράγραφο, περιμένω να δω ποια είναι η εσωτερική 

αντίδρασή της σ΄αυτή την κατάσταση, δλδ. τα συναισθήματα και οι 

σκέψεις της. 

ΣΤΑΔΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΣΤΑΔΙΩΝ 

Δ. διαβάζω την παράγραφο  διαβάζω το κείμενο παράγραφο – 

παράγραφο και σε κάθε μία:  

Ε. ερωτώ και απαντώ διατυπώνω μια ερώτηση για το 

μήνυμα της παραγράφου και δίνω 

απάντηση  

Κ. κάνω περίληψη 

παραγράφου  

κάνω περίληψη της παραγράφου, 

υπογραμμίζοντας τη θεματική 

πρόταση 

Α. αποσαφηνίζω το νόημα 

λέξεων  

αποσαφηνίζω το νόημα των λέξεων 

της παραγράφου με τη βοήθεια των 

συμφραζομένων, χρήσης λεξικού 

και εκφράσεων χρήσης 

Π. προβλέπω θέμα 

επόμενης παραγράφου 

προβλέπω το θέμα της επόμενης 

παραγράφου, με βάση τα 

χαρακτηριστικά της δομής του 

κειμένου  

Α. αποδίδω το νόημα της 

παραγράφου  

αποδίδω το νόημα της παραγράφου 

με δικά μου λόγια 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Οι μαθητές λένε «τι θα μάθουμε» και 

αναφέρονται στους ρόλους «τι θα κάνει 

καθένας, εκπαιδευτικός και μαθητές».  

θα επαναλάβετε με την καθοδήγησή μου, μετά θα το 

πείτε φωναχτά και στη συνέχεια σιωπηρά δίνοντας 

οδηγίες στον εαυτό σας. Στο τέλος θα δουλέψετε 

πρώτα αμοιβαία σε ζευγάρια, εναλλάσσοντας τον 

ρόλο του παρατηρητή και του εκτελεστή με τη βοήθεια 

μιας καρτέλας και στη συνέχεια ατομικά. Στο τέλος, 

θα εκφραστείτε για το αν σας άρεσε, αν ήταν εύκολο, 

πώς πιστεύετε ότι τα πήγατε στους ρόλους που 

αναλάβατε, ενώ για να ελέγξετε κατά πόσο 

επεξεργαστήκατε σωστά το κείμενο θα πρέπει να 

μπορείτε να εντοπίζετε πληροφορίες που σας 

ζητούνται, να αναγνωρίζετε τη δομή του κειμένου 

καθώς και να μπορείτε να φτιάξετε την περίληψή του.  
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γ. εφαρμογή ενεργήματος με αμοιβαία και ατομική εργασία  
 

7. Ο εκπαιδευτικός προτείνει εφαρμογή 

των βημάτων πάνω στο υπό διδασκαλία 

κείμενο με αμοιβαία εργασία στην αρχή 

και με αυτοέλεγχο στη συνέχεια. 

 

8. Οι μαθητές εφαρμόζουν τα βήματα 

δουλεύοντας σε ζεύγη και εναλλάσσουν 

ρόλους σε κάθε παράγραφο.  
 

 

9. Κάθε μαθητής εφαρμόζει τα βήματα με 

αυτοέλεγχο για την τελευταία 

παράγραφο.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. Μόλις ολοκληρώσουν την επεξεργασία 

του κειμένου, οι μαθητές 

ανακεφαλαιώνουν όλες τις ερωτήσεις και 

απαντήσεις, ενώνουν τις θεματικές 

προτάσεις και αποδίδουν το κείμενο 

περιληπτικά, αποσαφηνίζουν το νόημα 

λέξεων, εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά 

της δομής του κειμένου με την 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. – στο 

σημείο αυτό ο εκπαιδευτικός επιμένει στα 

βασικά σημεία του μαθήματος, ζητά 

διευκρινίσεις, ανατροφοδοτεί, δίνει 

πληροφορίες κτλ.  
 

ΚΑΡΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Αμοιβαία εργασία 

1. Επιλέξτε τους ρόλους σας: Ο ένας μαθητής θα έχει τον ρόλο του 

εκτελεστή, ο δεύτερος τον ρόλο του παρατηρητή. Σε κάθε παράγραφο, 

αλλάζετε ρόλους.  

2. Ο καθένας μόνος του διαβάζει σιωπηρά την παράγραφο και 

προετοιμάζεται για τον ρόλο του. 

3. Ο μαθητής-εκτελεστής επεξεργάζεται φωναχτά την παράγραφο 

ακολουθώντας τα παρακάτω στάδια. 

4. Ο μαθητής-παρατηρητής καθοδηγεί τον μαθητή-εκτελεστή σε 

περίπτωση που ξεχάσει κάποιο στάδιο, του εκφράζει απορίες, του δίνει 

ανατροφοδότηση και συζητούν για το πώς τα πήγε, αν υπάρχει κάτι στο 

οποίο διαφωνεί σε σχέση με τα στάδια επεξεργασίας.  

Ατομική εργασία 

Ο καθένας μόνος του ακολουθεί τα στάδια επεξεργασίας για την 

τελευταία παράγραφο. 
 
Ο εκπαιδευτικός ρωτά και οι μαθητές απαντούν:  
- Σε ποιο ερώτημα απαντά κάθε παράγραφος και ποια η απάντηση 
στο ερώτημα; 
- Ποια είναι η θεματική πρόταση/κεντρική ιδέα κάθε παραγράφου;  
-  Ποιες άγνωστες λέξεις αποσαφηνίσατε; 
- Ποια είναι η δομή του κειμένου;   

δ. αυτο-αξιολόγηση της ανταπόκρισης στον ρόλο και της απόδοσης 

10. Οι μαθητές συγκρίνουν τις εκτελέσεις 

του με το ενέργημα σύμφωνα με την κάρτα 

κριτηρίων και αξιολογούν την 

ανταπόκρισή τους στους ρόλους που 

ανέλαβαν και εκφράζουν μεταγνωστικές 

εμπειρίες (αν τους άρεσε, αν ήταν εύκολο,  

Ο εκπαιδευτικός ρωτά και οι μαθητές απαντούν:  

- Πώς σας φάνηκε η αμοιβαία εργασία με κάποιον 

συμμαθητή σας; Εύκολη – δύσκολη; 

- Πώς πιστεύετε ότι ανταποκριθήκατε στον ρόλο του 

εκτελεστή και του παρατηρητή που αναλάβατε; 

- Νιώθετε ότι σας βοηθάει να εφαρμόζετε τα 

συγκεκριμένα στάδια επεξεργασίας ενός κειμένου, 
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πόσο καλά έμαθαν, πού θα τους 

χρησιμεύσει κτλ.)  

ώστε να το κατανοείτε, να είστε σε θέση να μιλήσετε 

για τη δομή του, να το αφηγηθείτε περιληπτικά; 

 
 

ε. αξιολόγηση διδασκαλίας 

11. Οι μαθητές συμπληρώνουν φύλλο έργου 

με ερωτήσεις αναγνώρισης – κατανόησης – 

ανάλυσης – παραγωγής, που βασίζονται 

στο κείμενο που επεξεργάστηκαν.  
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Σενάριο διδασκαλίας με το ερευνητικό εγχείρημα διδακτικής δράσης  
(κάνω τα παιδιά να διερευνήσουν-νοηματική ανακάλυψη) 

 

Κείμενο για το μάθημα της Φυσικής «Ατμοσφαιρική πίεση» 

 

Η ατμοσφαιρική πίεση  

Ο ατμοσφαιρικός  αέρας που  περιβάλλει τη Γη 

έχει βάρος.  Λόγω του βάρους του, ο 

ατμοσφαιρικός αέρας δημιουργεί πίεση στο 

εσωτερικό του. Η πίεση αυτή ονομάζεται 

ατμοσφαιρική και ασκείται προς όλες τις 

κατευθύνσεις.  

Η ατμοσφαιρική πίεση που δέχεται ένα σώμα 

εξαρτάται από την απόσταση του σώματος από 

την επιφάνεια της γης, διότι τα  ανώτερα 

στρώματα αέρα ασκούν μεγαλύτερη δύναμη, 

λόγω του βάρους τους, στα κατώτερα, με 

αποτέλεσμα στα κατώτερα στρώματα ο αέρας 

να έχει μεγαλύτερη πυκνότητα. Άρα, ο  

ατμοσφαιρικός αέρας έχει μεγαλύτερη 

πυκνότητα όσο πλησιάζουμε  στην  επιφάνεια 

της  θάλασσας και μικρότερη πυκνότητα όσο 

ανεβαίνουμε πιο ψηλά. 

 Έτσι, η πίεση του ατμοσφαιρικού αέρα (ατμοσφαιρική πίεση) θα μεταβάλλεται με 

το ύψος. Όσο αυξάνεται το ύψος στο οποίο βρίσκεται το σώμα τόσο μικρότερο είναι το 

βάρος του στρώματος του αέρα που βρίσκεται πάνω από αυτό και άρα τόσο πιο μικρή 

είναι και η ατμοσφαιρική πίεση. Επομένως, η ατμοσφαιρική πίεση ελαττώνεται με την 

αύξηση του ύψους. 

Γιατί η ατμοσφαιρική πίεση δεν τσαλακώνει και το σώμα μας;  

Πράγματι το βάρος της ατμόσφαιρας είναι περίπου ίσο με 1 κιλό 

για κάθε τετραγωνικό εκατοστό, δηλαδή περίπου 100.000 κιλά στο 

σώμα μας. Δεν μας συντρίβει όμως, γιατί και το σώμα μας περιέχει 

αέρα στο εσωτερικό του, που εξισορροπεί την εξωτερική πίεση και 

μας επιτρέπει να αντέχουμε.  

 Η χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση που επικρατεί μέσα στην 

καμπίνα των αεροσκαφών ή γενικά σε πολύ μεγάλο υψόμετρο είναι 

υπεύθυνη και για μια σειρά από αντιδράσεις που παρουσιάζει ο ανθρώπινος οργανισμός, 

όπως κράμπες, πρήξιμο ακόμα πόνος και βούλωμα στα αφτιά. Το αφτί δεν μπορεί να 

ρυθμίζει γρήγορα τις απότομες αλλαγές της ατμοσφαιρικής πίεσης και αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να προκαλείται πόνος.   

 Ήξερες ότι, αν κάποιος αστροναύτης βρεθεί στο διάστημα χωρίς την ειδική στολή 

του, το αποτέλεσμα θα είναι το σώμα να πρηστεί πολύ, έως και στο διπλάσιο μέγεθός του;  

Μη φοβάσαι, όμως! Δεν θα εκραγεί όπως στις ταινίες, αφού στην πραγματικότητα το 

δέρμα έχει τεράστια ελαστικότητα. Θα είναι, όμως, φοβερά επίπονο. 
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α. κατάσταση προβληματισμού και προσδιορισμός του προβλήματος   

1. Ο εκπαιδευτικός επαναφέρει γνώσεις 

για την πίεση κάνοντας ερωτήσεις στους 

μαθητές 
 

 

 

 

 

 

 

 και εισάγει πληροφορίες που ζητούν 

εξήγηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Οι μαθητές προσδιορίζουν το 

πρόβλημα με μορφή διερευνητικού 

προβλήματος.  
3. Ο εκπαιδευτικός γράφει το ερώτημα 

στον πίνακα.  

Αναμένουμε να ακουστούν τα παρακάτω: «Η πίεση 

εξαρτάται από την επιφάνεια αλλά και από το βάρος, 

τη δύναμη που ασκείται στην επιφάνεια αυτή. Όσο 

μεγαλύτερο είναι το βάρος, τόσο μεγαλύτερη είναι και 

η πίεση. Αντίθετα, όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια, 

τόσο μικρότερη είναι η πίεση. Πίεση δεν υπάρχει μόνο 

στα στερεά αλλά και στα υγρά. Λόγω της πίεσης 

ασκούνται δυνάμεις από τα στερεά και υγρά στα άλλα 

σώματα με τα οποία αυτά έρχονται σε επαφή». 

 

Δίνει την πληροφορία: «Πίεση δεν υπάρχει μόνο στα 

στερεά και τα υγρά αλλα και στα αέρια. Λόγω της 

πίεσης ασκούνται δυνάμεις από τα αέρια στα άλλα 

σώματα με τα οποία αυτά έρχονται σε επαφή» και 

ζητάει από τα παιδιά να παρατηρήσουν μια εικόνα 

και ρωτάει τα παιδιά αν τους έχει συμβεί ποτέ. Στη 

συνέχεια τους ρωτάει τι θέλουν να μάθουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διερευνητικό ερώτημα:  

« Γιατί παραμορφώνεται το κουτί όταν πίνουμε χυμό;» 

 

β. Επιλογή εκδοχών ή διατύπωση υποθέσεων  
 

4. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους 

μαθητές να διατυπώσουν υποθέσεις.  

 

 

 

5. Οι μαθητές  διατυπώνουν υποθέσεις. 
 

6. Ο εκπαιδευτικός σημειώνει στον 

πίνακα και αντιπαραθέτει τις επιλογές 

των μαθητών. 
 

Για να τους βοηθήσει, λόγω έλλειψης 

προϋπαρχουσών γνώσεων τους ζητά να φανταστούν τι 

συμβαίνει όταν ρουφάνε προς το μέρος τους τον χυμό 

μέχρι να αδειάσει τελείως και τι θα συνέβαινε αν 

φυσούσαν ξανά μέσα στο παραμορφωμένο κουτί. 

 

 

γ. Ελεγκτική εκδοχών ή υποθέσεων  
 

7. Οι μαθητές καταφεύγουν στις πηγές 

μάθησης και ελέγχουν υποθέσεις 

(αισθητηριακή καταγραφή). 

 

 

 

 

 

- Πραγματοποιούνται τα 3 πειράματα του Τ.Ε. σελ. 

194-196 (Ε’ Δημοτικού) και οι μαθητές σημειώνουν 

παρατηρήσεις και απαντούν σε προφορικά 

ερωτήματα. 
 

π.χ. βοηθητικά ερωτήματα για 1ο-2ο πείραμα:  

- Πιέζοντας την εφημερίδα/βεντούζα προς το θρανίο/ 

τη λεία επιφάνεια τι συμβαίνει με τον αέρα που 

υπάρχει ανάμεσα σ΄αυτή και και το θρανίο; 

- Επομένως πού υπάρχει περισσότερος αέρας; 

εσωτερικά ή εξωτερικά; 
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8. Οι μαθητές λένε «πού το λέει» και «πώς 

το λέει» (βραχύχρονη μνήμη). 

 

9. Ο εκπαιδευτικός υποβοηθά τους 

μαθητές να αναλύσουν και να 

ερμηνεύσουν τα δεδομένα και να 

διατυπώσουν συμπεράσματα και 

απαντούν στο διερευνητικό ερώτημα με 

συνεχή λόγο (μακρόχρονη μνήμη). 
 

- Σε ποιο σημείο της εφημερίδας/ βεντούζας ασκεί 

πίεση ο αέρας; στο εσωτερικό ή το εξωτερικό; 

- Τι περνάει μέσα από την εφημερίδα/ βεντούζα όταν 

κάνουμε περισσότερες τρύπες/ την ανασηκώσουμε λίγο 

από το πλάι; 

- Πώς βοηθάει ο αέρας που «περνάει» από κάτω στο 

να ανασηκωθεί η εφημερίδα/ βεντούζα; 

- Γιατί νομίζεις ότι στην τραχιά επιφάνεια του 

γυαλόχαρτου δεν κολλάει η βεντούζα; 
 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός δίνει κείμενο στους 

μαθητές και οι μαθητές υπογραμμίζουν φράσεις που 

επιβεβαιώνουν ή απορρίπτουν τις υποθέσεις τους 

(αισθητηριακή καταγραφή) 
 
 
 
 
 
Οι μαθητές το καταγράφουν στο Τ.Ε. στο μέρος 

«Συμπέρασμα», σ. 197: «Ο αέρας εξαιτίας του 

βάρους του ασκεί ατμοσφαιρική πίεση, η οποία 

εξαρτάται από το ύψος σε σχέση με την επιφάνεια της 

θάλασσας». 

 

δ. γενίκευση – εφαρμογή   
 

10. Οι μαθητές οδηγούνται σε 

γενικεύσεις, απαντώντας σε ερωτήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Ο εκπαιδευτικός ζητά μεταγνωστική 

αξιολόγηση και οι μαθητές αναφέρονται 

στη διαδικασία. 

Οι μαθητές απαντούν στα ερωτήματα του Τ.Ε. σελ. 

196-197 
 

ενδεικτικές απαντήσεις:  

1. Ο αέρας έξω από το κουτί ασκεί ατμοσφαιρική 

πίεση στα τοιχώματά του ενώ στο εσωτερικό του 

κουτιού υπάρχει μικρότερη πίεση, με αποτέλεσμα να 

παραμορφώνεται.  

2. Αν ανοίξουμε τρύπα θα μπαίνει στο εσωτερικό 

αέρας οπότε θα υπάρχει ισορροπία μεταξύ εξωτερικής 

και εσωτερικής ατμοσφαιρικής πίεσης και δε θα 

παραμορφώνεται.  

3. Όχι, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει 

ατμόσφαιρα, δεν ασκείται και  ατμοσφαιρική 

πίεση στη βεντούζα. 

 

Οι μαθητές απαντούν με συνεχή λόγο «τι κάναμε για 

να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα»: αναλύουν τη 

στρατηγική έρευνας που ακολουθήθηκε, τα 

ερωτήματα που διατυπώθηκαν και ήταν 

αποτελεσματικότερα, το είδος των πληροφοριών που 

χρειάστηκαν, αλλά δε βρήκαν, οι προϋπάρχουσες 

γνώσεις που πιθανόν να βοήθησαν στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων. 
 

ε. αξιολόγηση διδασκαλίας  
 

12. Οι μαθητές συμπληρώνουν φύλλο έργου 

με ερωτήσεις αναγνώρισης – κατανόησης – 

ανάλυσης – παραγωγής, που βασίζονται 

στο κείμενο που επεξεργάστηκαν.  
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Σενάριο διδασκαλίας με το επεξεργαστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης 
(επεξεργασία τρόπων μάθησης)  

 

Κείμενο για το μάθημα της Γλώσσας «Η επίδραση της μουσικής στον άνθρωπο» 
 

Στην πυραμίδα της ιεράρχησης των ανθρωπίνων αναγκών, η μουσική για τους 

περισσότερους θα μπορούσε να στριμώχνεται στην κορυφή, στις δραστηριότητες αυτές 

που δεν αποτελούν βασικές ανάγκες επιβίωσης, αλλά διόδους αυτογνωσίας και 

αυτοεκπλήρωσης, εν ολίγοις μια πολυτέλεια για λίγους. Η αλήθεια είναι πως η μουσική, μη 

όντας η ίδια για πολλούς συνειδητή αναγκαιότητα, αποτελεί μέσο τέρψης, έκφρασης, 

διαπαιδαγώγησης, κοινωνικοποίησης και θεραπείας. Μουσική ονομάζουμε μια διαδοχή 

τόνων που εξελίσσεται στο χρόνο. Πώς μπορεί, όμως, μια τέτοια αλληλουχία ήχων 

ταυτόχρονα να εκφράζει συναίσθημα, αλλά και να προκαλεί συναισθήματα και μια σειρά 

από οργανικές μεταβολές στον άνθρωπο; 

  Σε όλους τους μουσικούς εκπαιδευτικούς υπάρχει διάχυτη η πεποίθηση, η οποία 

στηρίζεται σε προσωπικές παρατηρήσεις και βιώματα, ότι η ενασχόληση του παιδιού με τη 

μουσική έχει ευεργετικό αντίκτυπο και στις υπόλοιπες εκφάνσεις της ζωής του. Κατά 

γενική ομολογία, η μουσική εκπαίδευση ενισχύει μια σειρά από κοινωνικές ή άλλες 

δεξιότητες, όπως την αυτοπειθαρχία, την αυτοεκτίμηση, τη διάδραση, την επικοινωνία και 

τη συνεργασία, το συντονισμό, τις νοητικές, τις αναλυτικές και τις ακουστικές δεξιότητες 

του ατόμου, τη δημιουργικότητα και την προσωπική έκφραση. Η παραπάνω παραδοχή, αν 

και δεδομένη για τους ήδη ασχολούμενους με τη μουσική, συνεχώς αναδεικνύεται και 

πολύ συχνά εμπλουτίζεται με νέες αποκαλύψεις μέσω συγκριτικών πειραμάτων και 

κλινικών ερευνών από διαφόρους πανεπιστημιακούς, επιστημονικούς και ερευνητικούς 

φορείς.  

 Ένα από τα ιδιαίτερα οφέλη της μουσικής εκπαίδευσης είναι η ενίσχυση της 

αυτοπειθαρχίας. Στον τομέα της μουσικής, η αυτοπειθαρχία μπορεί να καλλιεργηθεί από 

πολύ μικρή ηλικία. Οι μικροί μαθητές μπορούν να ξεκινήσουν με ένα ολιγόλεπτο μάθημα, 

και αρκετά γρήγορα να μπορούν να εστιάζουν την προσοχή τους για πολύ μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα. Το αποτέλεσμα μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί σε συναυλίες και 

ρεσιτάλ, όπου δεκάδες νέοι μουσικοί παρακολουθούν ήσυχα και προσεκτικά για μία ώρα ή 

και περισσότερο. Επιπλέον, η ενεργή συμμετοχή σε μουσικά δρώμενα αυξάνει την 

αυτοεκτίμηση και κατ’ επέκταση τις κοινωνικές δεξιότητες των νέων. Έρευνες έχουν 

δείξει ότι ομαδικά πολιτιστικά δρώμενα που περιλαμβάνουν συγχρονισμό (όπως ο χορός, 

το τραγούδι, τα μουσικά σύνολα) ενισχύουν, κατ αρχήν το αίσθημα αποδοχής των 

συμμετεχόντων, και κατά δεύτερον τη συνεργασία και την επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη. 

 Σε ανύποπτο χρόνο, ο βραβευμένος με το Nobel Φυσικής (1921) Albert Einstein 

δήλωσε ότι, αν δεν γινόταν επιστήμονας, θα γινόταν σίγουρα μουσικός: “Δε θα μπορούσα 

να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς να παίζω μουσική. Ζω τα όνειρά μου μέσα από τη 

μουσική. Παρατηρώ τη ζωή μου μέσα από τη μουσική… Γνωρίζω ότι τη μεγαλύτερη 

απόλαυση στη ζωή μου την έδωσε το βιολί μου”. O Einstein ήταν ένας εξαιρετικός 

βιολονίστας. O ίδιος έλεγε ότι ο λόγος που έγινε τόσο έξυπνος ήταν αυτή η ενασχόλησή 

του με το βιολί. Η μουσική δεν ήταν γι αυτόν μόνο χαλάρωση, τον βοηθούσε και στην 

εργασία του. Ήταν λάτρης του Mozart και του Bach. Η δεύτερη γυναίκα του, Έλσα, δίνει 

μια άποψη της οικογενειακής ζωής τους στο Βερολίνο: “Ως μικρό κορίτσι ερωτεύτηκα τον 

Albert επειδή με το βιολί του ερμήνευε τόσο όμορφα τον Mozart”… “Παίζει επίσης και 

πιάνο. Η μουσική τον βοηθά όταν επεξεργάζεται τις θεωρίες του. Πηγαίνει στο γραφείο 
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του, έρχεται πίσω, παίζει μερικές συγχορδίες στο πιάνο, κάτι γράφει και επιστρέφει στο 

γραφείο του”.  

 Πολλά επιστημονικά πειράματα και μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για να 

αποκαλυφθεί η δύναμη της μουσικής στον άνθρωπο. Μέχρι και το 1970, το μεγαλύτερο 

μέρος της έρευνας είχε να κάνει με την επίδραση του ρυθμού και του τέμπο. 

Ανακαλύφθηκε, λοιπόν, ότι η αργή μουσική μπορούσε να επιβραδύνει τον καρδιακό παλμό 

και τον αναπνευστικό ρυθμό, ενώ η πιο “γρήγορη” μουσική είχε τα αντίθετα 

αποτελέσματα. Από τότε μέχρι σήμερα, η έρευνα στον τομέα αυτό έχει προχωρήσει σε 

νέες σημαντικές ανακαλύψεις. Η μουσική προκαλεί πολλαπλές αντιδράσεις στον 

ανθρώπινο οργανισμό. Μία απ αυτές, όπως διαπιστώνεται από τα 

ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα, είναι ότι η μουσική επηρεάζει το πλάτος και τη συχνότητα 

των εγκεφαλικών κυμάτων. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η μακρά ενασχόληση με τη μουσική 

εξασκεί τον εγκέφαλο και όχι μόνο. Το να παίζει κανείς ένα μουσικό όργανο απαιτεί 

συντονισμό αρκετών λειτουργιών, της όρασης, της ακοής, της αφής, του σχεδιασμού και 

συγχρονισμού κινήσεων, της ερμηνείας συμβόλων, της συναισθηματικής έκφρασης, της 

επικοινωνίας. 

  Η μουσική είναι μέρος της βιολογικής μας κληρονομιάς. Το σώμα εμπεριέχει 

ρυθμό με την έννοια του καρδιακού παλμού, του ρυθμού του βαδίσματος, του 

αναπνευστικού ρυθμού κ.α. Τα πρώτα μας ρυθμικά ερεθίσματα ως έμβρυα, κατά την 

ενδομήτρια ζωή, είναι οι καρδιακοί σφυγμοί της μητέρας, ενώ από τα πρώτα ακουστικά 

ερεθίσματα είναι ο ήχος της ροής του αίματος της. ‘Ετσι κι ο ρυθμός, που αποτελεί ένα 

σημαντικό στοιχείο της μουσικής, οργανώνει τις σωματικές κινήσεις και είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένος με το ανθρώπινο σώμα. Παραδοσιακά, σε όλους τους πολιτισμούς, 

αγροτικές ή μη εργασίες, που απαιτούσαν σωματική επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα, 

πολύ συχνά συνοδεύονταν με ρυθμικά τραγούδια χωρίς τη συνοδεία μουσικού οργάνου (a 

capella), που σκοπό είχαν το συγχρονισμό των κινήσεων και την αύξηση της 

παραγωγικότητας, ενώ ταυτόχρονα μείωναν το αίσθημα της κούρασης και της ανίας. 

Πειράματα, επίσης, έχουν δείξει ότι η μουσική μπορεί να ερεθίσει τα πεπτίδια στον 

εγκέφαλο και να προκαλέσει την παραγωγή ενδορφινών, των φυσικών οπιούχων του 

οργανισμού, προκαλώντας ένα αίσθημα ευφορίας, αλλάζοντας τη διάθεση και το 

συναίσθημα, ενώ η ακρόαση μουσικής με ρυθμική συχνότητα 60 παλμών ανά λεπτό 

προκαλεί επιβράδυνση των καρδιακών σφυγμών και μείωση της αρτηριακής πίεσης. Έτσι, 

το σώμα χαλαρώνει, ενώ δίνει τη δυνατότητα στο μυαλό να λειτουργήσει 

αποτελεσματικότερα.  

 Η μουσική, λοιπόν, θα πρέπει να θεωρείται και να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 

βασικής εκπαίδευσης του παιδιού ή του ενήλικα, δημιουργώντας είτε συνειδητούς 

ακροατές είτε άρτιους μουσικούς, οπωσδήποτε, όμως, ολοκληρωμένους και υγιείς 

ανθρώπους. 
 

 

 

α. ενεργοποίηση προσοχής και αντίληψης - προσδιορισμός της δραστηριότητας και 

των κριτηρίων  

1. Ο εκπαιδευτικός και μαθητές 

συμφωνούν το έργο (τι θα μάθουμε) και τη 

διαδικασία (πώς) και εισάγει τα κριτήρια 

των φράσεων που θα υπογραμμίσουν στο 

κείμενο, π.χ. αυτές που δίνουν απάντηση 

στα ερωτήματα: ποιος, πότε, πού, γιατί, για 

ποιο σκοπό, ποιες οι συνέπειες κτλ. 

«Σήμερα, παιδιά, θα ασχοληθούμε πάλι με το πώς 

επεξεργαζόμαστε ένα κείμενο. Δηλαδή, θα 

εξασκηθούμε στο να βρίσκουμε πληροφορίες μέσα 

από το κείμενο,  να εξηγούμε ενέργειες, να 

αποσαφηνίζουμε λέξεις, να βρίσκουμε τις θεματικές 

προτάσεις και την κεντρική ιδέα κάθε παραγράφου, 

να τις ενώνουμε και να φτιάχνουμε περίληψη, να 

βρίσκουμε την κεντρική ιδέα του κειμένου και να 
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διαλέγουμε έναν ταιριαστό τίτλο, να κατασκευάζουμε 

τον γνωστικό χάρτη του κειμένου και να αποδίδουμε 

το νόημά του, να εντοπίζουμε τον τύπο του κειμένου 

και τα χαρακτηριστικά της δομής του. Σε τι πιστεύετε 

ότι μπορεί να σας βοηθήσει το να ξέρετε πώς να 

επεργάζεστε ένα κείμενο; Το κείμενό μας σήμερα έχει 

θέμα τη μουσική και την επίδρασή της στον άνθρωπο. 

Έτσι, καθώς διαβάζουμε το κείμενο θέλω να 

υπογραμμίζετε τις φράσεις που απαντούν στα 

παρακάτω ερωτήματα:  

 1. Τι είναι η μουσική για τον άνθρωπο; 

 2. Σε ποιους τομείς της ζωής του ανθρώπου   

                  επιδρά; Ποιες δεξιότητες ενισχύει; 

 3. Πώς επιδρά στη σωματική κατάσταση του   

                  ανθρώπου;» 
 

 

β. Συγκρότηση απαντήσεων από τους μαθητές – σχολιασμός  

2. Διαβάζουν όλοι μαζί μεγαλόφωνα το 

κείμενο παράγραφο-παράγραφο και 

βρίσκουν απάντηση στα ερωτήματα: 

   - Κάθε μαθητής με την υπόδυση του 

ρόλου του εκπαιδευτικού δηλώνει σε ποια 

ερώτηση απαντά και δίνει μια απάντηση, 

λέγοντας «πού το λέει» και «πώς το λέει».  

    - Κάθε επόμενος μαθητής που παίρνει 

τον λόγο, αναφέρεται στην ερώτηση, τι 

είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές και μετά 

συμπληρώνει με τη δική του απάντηση. 
 

3. Κάνουν περίληψη της παραγράφου, 

υπογραμμίζοντας τη θεματική πρόταση.  

 

 

4. Αποσαφηνίζουν λέξεις της παραγράφου 

με τη βοήθεια των συμφραζόμενων και του 

λεξικού. 
 

Επαναλαμβάνουμε τα βήματα για κάθε 

παράγραφο 

 
 
 
 

 

π.χ. Η 1η παράγραφος απαντά στο ερώτημα «Τι είναι 

η μουσική για τον άνθρωπο;» με τη φράση «Η 

μουσική αποτελεί μέσο τέρψης, έκφρασης, 

διαπαιδαγώγησης, κοινωνικοποίησης και θεραπείας». 

 

 

 

 

 

Η μουσική δεν αποτελεί μια από τις βασικές ανάγκες 

επιβίωσης, αλλά διόδο αυτογνωσίας και 

αυτοεκπλήρωσης, μέσο τέρψης, έκφρασης, 

διαπαιδαγώγησης, κοινωνικοποίησης και θεραπείας. 

 

Με τη βοήθεια του λεξικού βρίσκουν ότι η λέξη 

«τέρψη» είναι συνώνυμη της λέξης «ευχαρίστηση», 

«απόλαυση». 

 

 

 

 
 

 

γ. διοργάνωση σχέσεων, εξαγωγή περίληψης, απόδοση νοήματος  
 

5. Ανακεφαλαιώνουν τις ερωτήσεις και τις 

απαντήσεις, ενώνουν τις θεματικές προτάσεις 

και κάνουν περίληψη του κειμένου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Βρίσκουν την κεντρική ιδέα του κειμένου 

αναζητώντας έναν ταιριαστό τίτλο.  

 

(1η) Η μουσική δεν αποτελεί βασική ανάγκη επιβίωσης, αλλά 

διόδο αυτογνωσίας και αυτοεκπλήρωσης. (2η) Η ενασχόληση 

με τη μουσική έχει ευεργετικό αντίκτυπο σε διάφορες εκφάνσεις 

της ζωής μας, αφού ενισχύει μια σειρά από δεξιότητες.(3η) Ένα 

από τα ιδιαίτερα οφέλη της μουσικής εκπαίδευσης είναι η 

ενίσχυση της αυτοπειθαρχίας και η αύξηση της αυτοεκτίμησης 

και των κοινωνικών δεξιοτήτων. (4η) Ο Albert Einstein 

δήλωσε ότι αν δε γινόταν επιστήμονας, θα γινόταν μουσικός 

διότι ο λόγος που έγινε τόσο έξυπνος ήταν η ενασχόλησή του με 

το βιολί.(5η) (Μάλιστα) πολλά επιστημονικά πειράματα και 

μελέτες αποκαλύπτουν τις πολλαπλές επιδράσεις της μουσικής 

στον ανθρώπινο οργανισμό. (6η) (Άλλωστε) η μουσική είναι 

μέρος της βιολογικής μας κληρονομιάς, αφού ο ρυθμός είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένος με το ανθρώπινο σώμα. (7η) Η 

μουσική, λοιπόν, θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 

βασικής εκπαίδευσης του ανθρώπου. 

 

«Η επίδραση τις μουσικής στον άνθρωπο» 
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7. Φτιάχνουν τον γνωστικό χάρτη και 

αποδίδουν το νόημα του κειμένου. 

 

 
 

 

 

Ανακεφαλαιώνοντας τις απαντήσεις στις ερωτήσεις, 

ομαδοποιούν τα ευεργετικά αποτελέσματα (κοινωνικές 

δεξιοτητες, προσωπικές δεξιοτητες, λειτουργία ανθρώπινου 

οργανισμού, συναισθηματική κατάσταση) και τα 

αποτυπώνουν σ’ έναν γνωστικό χάρτη (ο εκπαιδευτικός στον 

πίνακα – οι μαθητές στο τετράδιο). Στη συνέχεια τα παιδιά με 

τη βοήθεια του γνωστικού χάρτη αποδίδουν προφορικά το 

νόημα του κειμένου και ο εκπαιδευτικός ανατροφοδοτεί. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Αναζητούν τα χαρακτηριστικά της 

δομής και του τύπου του κειμένου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο εκπαιδευτικός ρωτά και οι μαθητές απαντούν:  

1. Τι τύπος κειμένου είναι το κείμενο που διαβάσαμε; 

(αφηγηματικό, πληροφοριακό, χρηστικό);  

2.Τι δομή ακολουθεί από αυτές που συζητήσαμε την 

προηγούμενη φορά;  

α) περιγραφικά πληροφοριακά κείμενα: παρέχουν 

οργανωμένη πληροφόρηση και προσπαθούν να 

περιγράψουν αντικείμενα, πρόσωπα, ζώα και 

ιδιότητες αυτών. 

β) κείμενα σύγκρισης και αντίθεσης: Τα κείμενα 

σύγκρισης και αντίθεσης είναι μια δομή των 

πληροφοριακών κειμένων, στην οποία δύο ή 

περισσότερα γεγονότα, άτομα, αντικείμενα 

συγκρίνονται με κριτήριο τις ομοιότητες και τις 

διαφορές τους σε μία ή περισσότερες ιδιότητες.

  

 γ) κείμενα που παρουσιάζουν μια αιτία και τα 

αποτελέσματα της: γίνεται μια δήλωση στη θεματική 

πρόταση και στη συνέχεια αιτιολογείται γιατί έγινε 

αυτή η δήλωση. 
 

3. Τι χαρακτηριστικά συντάμε σε γραμματικό και 

συντακτικό επίπεδο, που ταιριάζει σε αυτά  τα 

κείμενα;  

- η αναφορική λειτουργία της γλώσσας (παρουσιάζει 
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9. Ο εκπαιδευτικός ανατροφοδοτεί και 

αξιολογεί την πρόοδό τους. 

μια πραγματικότητα)  

- η περιορισμένη χρήση των σχημάτων λόγου 

(μεταφορά, παρομοίωση, προσωποποίηση).  

- πιο δύσκολο λεξιλόγιο σε σχέση με τα άλλα είδη 

κειμένων 

 

δ. αξιολόγηση διδασκαλίας  
 

10. Οι μαθητές συμπληρώνουν φύλλο έργου 

με ερωτήσεις αναγνώρισης – κατανόησης – 

ανάλυσης – παραγωγής, που βασίζονται 

στο κείμενο που επεξεργάστηκαν.  
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Σενάριο διδασκαλίας με το μετασχηματικό εγχείρημα διδακτικής δράσης  

(παραγωγή γνώσης) 
 

Κείμενο από το βιβλίο Κ.Π.Α. ΣΤ’ Δημοτικού  «Το εκπαιδευτικό σύστημα», σ. 

17-20 
 

 

 

α. κατάσταση προβληματισμού και προσδιορισμός του προβλήματος   
1. Ο εκπαιδευτικός εισάγει κατάσταση 

προβληματισμού και ακολουθεί 

συζήτηση.  

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Οι μαθητές προσδιορίζουν το 

πρόβλημα με τη μορφή διερευνητικού 

ερωτήματος (πού, πότε, ποιος, τι, πώς, 

γιατί, για ποιο σκοπό)  

 

3. Ο εκπαιδευτικός το γράφει στον 

πίνακα. 

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τον παρακάτω 

προβληματισμό και οι μαθητές συζητούν:  

«Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας σε 

φτωχές περιοχές που ρημάζονται από τον πόλεμο, τα 

παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο, αλλά 

κατατάσσονται προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα 

πιάτο φαγητό. Εσείς γνωρίζετε παιδιά που δεν 

πηγαινουν σχολείο; Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό; 

Θα έπρεπε να πηγαίνουν όλα τα παιδιά στο σχολείο; 

Γιατί;».  
 

Ύστερα από σύντομη συζήτηση ο εκπαιδευτικός 

ρωτάει τα παιδιά τι περιμένουν να μάθουν. 

 

     π.χ. 
 - Ποιος είναι ο σκοπός του εκπαιδευτικού 

συστήματος; 

- Πώς είναι το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα; 

- Ποιος αποφασίζει για την οργάνωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος;  

- Είναι από παλιά μέχρι σήμερα το ίδιο; 

- Είναι σε όλες τις χώρες το ίδιο; 
 

 

β. δόμηση αρχικών γνώσεων – γνωστική διατάραξη   
 
 

4. Ο εκπαιδευτικός επαναφέρει 

προηγούμενες γνώσεις και 

ανατροφοδοτεί και στη συνέχεια 

προτρέπει στην καταφυγή στις 

πηγές μάθησης (συμπλεκτικότητα). 

 

5. Οι μαθητές διαβάζουν, 

υπογραμμίζουν φράσεις που 

απαντούν στα διερευνητικά 

ερωτήματα, λένε «πού το λέει» και 

«πώς το λέει». 

 

6. Οι μαθητές συγκροτούν 

εξηγήσεις και κατασκευάζουν 

νοηματικό χάρτη σε χαρτί  με τη 

βοήθεια του εκπαιδευτικού. 

7. Οι μαθητές λένε το νόημα με 

δικά τους λόγια χρησιμοποιώντας 

ως σκαλωσιά τον νοηματικό χάρτη. 

 

Οι μαθητές απαντούν στα διερευνητικά ερωτήματα με βάση 

τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους. 
 

 Μελετούν το κείμενο του Βιβλίου Μαθητή, σελ. 17-19 και 

συγκροτούν απαντήσεις. 

 

γ. Κοινωνικο-γνωστική σύγκρουση 
 
 

8. Ο εκπαιδευτικός εισάγει την 

πρόκληση μετασχηματισμών, που 

έρχονται σε ρήξη με τις προηγούμενες 

γνώσεις των μαθητών.  

Ερωτήματα: 

α. Γιατί νομίζετε ότι η ελληνική πολιτεία καθιέρωσε τη 

δεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση (5-15 ετών);  Τι 

θα γινόταν αν δεν ήταν υποχρεωτική η εκπαίδευση για 

όλα τα παιδιά; Πώς θα ήταν η ζωή τους;  
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9. Ο εκπαιδευτικός διενεργεί 

αντιστοίχιση ένα προς ένα μεταξύ της 

υπάρχουσας γνώσης και των 

μετασχηματισμών και οι μαθητές 

παράγουν τους μετασχηματισμούς 
(αντεπιχειρήματα, επιχειρήματα από άλλη 

σκοπιά) (αντιστρεψιμότητα, 

συνδυαστικότητα). 
 

β. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να οργανωθεί το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα για να είναι 

αποτελεσματικότερο για τους μαθητές;  Τι θα αλλάζατε 

και τι θα κρατούσατε ίδιο; 
 

α. Ο εκπαιδευτικός βοηθει τους μαθητές να 

συγκροτήσουν την απάντηση αναλύοντας τι ισχύει 

τώρα (ψάχνοντας μέσα από το κείμενο) και οι μαθητές 

σκέφτονται τι θα ήταν διαφορετικό: 

 

   θέση                   –              αντίθεση  

- όλοι στέλνουν τα 

παιδιά τους στο 

σχολείο άρα όλα έχουν 

ίσες ευκαιρίες και 

δικαίωμα στην 

εκπαίδευση 

 - τα παιδιά δεν θα είχαν 

ίσες ευκαιρίες και θα 

στερούνταν το δικαίωμα 

στην εκπαίδευση 

- Οι μαθητές  

αποκτούν με 

συστηματικό τρόπο 

γνώσεις, δεξιότητες 

και αξίες 

 

- δεν θα αποκτήσαν τις 

απαραίτητες γνώσεις, 

δεξιότητες και αξίες που 

χρειάζονται για να 

γίνουν χρήσιμοι και 

ενεργοί πολίτες 

- τα παιδιά στο σχολείο 

είναι παραγωγικοί, 

κοινωνικοί, κάνουν 

φίλους κτλ.... 

- μοναξιά, βαρεμάρα, δεν 

θα έρχονταν σε επαφή με 

άλλα παιδιά, άλλες ιδέες 

κτλ. 

- όποιος επιθυμεί 

μπορεί να συνεχίσει 

και να σπουδάσει αυτό 

που επιθυμεί  

- δε θα είχε ευκαιρίες 

επαγγελματικής εξέλιξης 

 

Αφού σχηματίσουν την αντίθεση ο εκπαιδευτικός 

ζητάει από τους μαθητές να συγκροτήσουν 

ολοκληρωμένη την απάντηση στο ερώτημα. 

 
 

β. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να οργανωθεί το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα για να είναι αποτελεσματικότερο 

για τους μαθητές; - Τι θα αλλάζατε και τι θα 

κρατούσατε ίδιο; 

π.χ. δωρεάν – δωρεάν 

10 χρόνια υποχρεωτική – 12 χρόνια 

Δημοτικό 6 χρόνια – Δημοτικό 5 χρόνια 

κτλ. 
 

δ. γνωστική υπέρβαση  
 

 

10. Ο εκπαιδευτικός ζητά επιβεβαίωση, 

επέκταση της γνώσης. Εισάγει 

ερωτήματα της ταυτοσημίας και της 

ταυτολογίας (γνωστική υπέρβαση). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Οι μαθητές απαντούν.  

α. Μελετήστε τις ιστορίες παιδιών από όλο τον κόσμο 

(Β.Μ. σελ. 18-19) και βρείτε ομοιότητες και διαφορές 

των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών τους με 

το δικό μας.  

β.Πού αλλού έχουμε δει να εξυμνείται η μόρφωση και 

η παιδεία, ακόμα και σε δύσκολους καιρούς;   

(προσπαθούμε να το ταυτίσουμε με τους Έλληνες που 

παρά τον οθωμανικό ζυγό προσπάθησαν με κάθε 

τρόπο να διατηρήσουν την παιδεία τους ιδρύοντας 

σχολεία, εκδίδοντας βιβλία κτλ.) 
 

ε. αξιολόγηση διδασκαλίας  
 

12. Οι μαθητές συμπληρώνουν φύλλο έργου 

με ερωτήσεις αναγνώρισης – κατανόησης – 

ανάλυσης – παραγωγής, που βασίζονται 

στο κείμενο που επεξεργάστηκαν.  
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Σενάριο διδασκαλίας με το μεταγνωστικό εγχείρημα διδακτικής δράσης  

(κάνω τα παιδιά να μαθαίνουν «πώς να μαθαίνουν») 
 

 

Κείμενο από το βιβλίο Ιστορίας ΣΤ’ Δημοτικού  «Η επανάσταση στα νησιά του 

Αιγαίου», σ. 90-93 
 

α. προσδιορισμός δραστηριότητας  
 

1. Ο εκπαιδευτικός γνωστοποιεί στους 

μαθητές ότι θα αναλάβουν τη  

διδασκαλία τους και τους εξηγεί τους 

ρόλους και οι μαθητές λένε τι είναι να 

κάνουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. Ο εκπαιδευτικός υποβοηθεί τους 

μαθητές να το αναλύσουν σε 

ερωτήματα.  
 

«Σήμερα το αντικείμενο διδασκαλίας είναι «Η 

επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου». Εγώ θα σας 

βοηθήσω να αναλύσετε το κείμενο σε ερωτήματα και 

εσείς  θα διαμορφώσετε το σχέδιο εργασίας σας και 

θα το εφαρμόσετε με αμοιβαία εργασία».  

Στο σημείο αυτός τους παρουσιάζει την κάρτα 

σχεδίου εργασίας, προκειμένου να τους βοηθήσει να 

καταλάβουν τη διαδικασία:  

Σχεδιασμός 

του σχεδίου 

εργασίας  

 

 

 

 

- Απαντώ στο ερώτημα «Τι 

ξέρω ήδη για το αντικείμενο 

μελέτης;» 

- Επαναφέρω στη μνήμη μου 

κάποια βασικά βήματα 

επεξεργασίας κειμένου που 

γνωρίζω κι έχω εφαρμόσει το 

προηγούμενο διάστημα κι 

επιλέγω ποια θα εντάξω στο 

σχέδιο εργασίας μου. Καθορίζω 

τους ρόλους (ατομική, αμοιβαία 

ή ομαδική εργασία) 

Εφαρμογή του 

σχεδίου 

εργασίας  

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής 

του σχεδίου εργασίας σταματώ 

και αναστοχάζομαι: 

- τι λάθη κάνω και πώς τα 

διορθώνω;  

- τι μαθαίνω και πώς το 

μαθαίνω;  

 

Αξιολόγηση 

του σχεδίου 

εργασίας  

 

 

Απαντώ σε ερωτήματα σχετικά 

με το κείμενο που μελέτησα και 

αξιολογώ:  

- πόσο καλά έμαθα; 

- τι δεν έμαθα καλά; τι θα 

κάνω για να το μάθω; 

- πόσο καλά λειτούργησε το 

σχέδιο εργασίας μου; τι θα 

άλλαζα;  

- πόσο καλά ανταποκρίθηκα 

στον ρόλο που ανέλαβα;  

- πού θα μου χρησιμεύσει στο 

μέλλον αυτός ο τρόπος 

μάθησης;  
 

Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού οι μαθητές 

αναλύουν το προς μελέτη κείμενο με βάση τις 

ερωτήσεις: ποιοι; πού; πότε; τι έκαναν; γιατί; ποια τα 

αποτελέσματα; κτλ. 

β. διαμόρφωση σχεδίου 

3. Ο εκπαιδευτικός υποβοηθεί τους 

μαθητές να ανακαλέσουν προηγούμενες 

γνώσεις τους με βάση τα παραπάνω 

ερωτήματα, απαντώντας στο ερώτημα «Τι 

ξέρουμε;» (προκαταρκτική λειτουργία 

αξιολόγησης). 

Ο εκπαιδευτικός τους παροτρύνει να θυμηθούν και 

να εντάξουν βασικά βήματα της επεξεργασίας 

κειμένου που δοκίμασαν το προηγούμενο διάστημα: 

γρήγορη επισκόπηση κειμένου/ εξαγωγή ερωτημάτων/ 

υπογράμμιση φράσεων που απαντούν στα ερωτήματα, 

εύρεση θεματικής πρότασης/κεντρικής ιδέας/ εύρεση 

πλαγιότιτλου ή ερωτήματος για κάθε παράγραφο/ 
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4. «Δες τι θα κάνεις και φτιάξε το σχέδιό 

σου»: Οι μαθητές σχεδιάζουν όλοι μαζί το 

πώς θα εργαστούν και σημειώνουν το 

σχέδιο εργασίας. 

 

5. Ο εκπαιδευτικός ακούει τους μαθητές 

για το πώς θα εργαστούν και σημειώνει 

στον πίνακα. 
 

αποσαφήνιση νοήματος λέξεων/ απόδοση νοήματος 

με δικά τους λόγια. 

 

γ. εφαρμογή σχεδίου 

6. Οι μαθητές εργάζονται με βάση το 

σχέδιό τους.  

 

7. Κατά τη διάρκεια εργασίας, με 

παρότρυνση του εκπαιδευτικού, 

αναστοχάζονται για το τι λάθη κάνουν και 

πώς τα διορθώνουν (παιδευτική 

λειτουργία αξιολόγησης) και 

παρακολουθούν και αναφέρονται στο «τι 

μαθαίνουν» και «πώς το μαθαίνουν» 

(διαμορφωτική λειτουργία αξιολόγησης). 
 

Οι μαθητές με αμοιβαία εργασία επεξεργάζονται το 

κείμενο του Βιβλίου Μαθητή, σ. 90-91, 

εφαρμόζοντας το σχέδιο εργασίας τους και 

αναλαμβάνοντας τους ρόλους που όρισαν.  

δ. απόδοση 

8. Οι μαθητές ανακεφαλαιώνουν με τη 

βοήθεια του εκπαιδευτικού όλες τις 

ερωτήσεις και απαντήσεις, ενώνουν 

θεματικές προτάσεις, κάνουν περίληψη, 

αποσαφηνίζουν το νόημα λέξεων, 

αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της 

δομής του κειμένου. 

9. Οι μαθητές αξιολογούν την επίτευξη του 

μαθησιακού στόχου: «πόσο καλά μάθαμε» 

(αποδεικτική λειτουργία αξιολόγησης), «τι 

δεν μάθαμε καλά» (διαγνωστική λειτουργία 

αξιολόγησης),  και «πού θα μας 

χρησιμεύσει» (προγνωστική λειτουργία 

αξιολόγησης). 

 

 

 

ε. μεταγνωστικός έλεγχος 

11. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους 

μαθητές να αξιολογήσουν το πόσο καλά 

ανταποκρίθηκαν στον ρόλο τους και να 

εκφράσουν μεταγνωστικό έλεγχο για το 

σχέδιό τους. 

Οι μαθητές με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού 

απαντούν σε ερωτήματα, όπως: 

- πόσο καλά έμαθα; 

- τι δεν έμαθα καλά; τι θα κάνω για να το 

μάθω; 

- πόσο καλά λειτούργησε το σχέδιο εργασίας 

μου; τι θα άλλαζα;  

- πόσο καλά ανταποκρίθηκα στον ρόλο που 

ανέλαβα;  

- πού θα μου χρησιμεύσει στο μέλλον αυτός ο 

τρόπος μάθησης; 

στ. αξιολόγηση διδασκαλίας  
 

12. Οι μαθητές συμπληρώνουν φύλλο έργου με ερωτήσεις 

αναγνώρισης – κατανόησης – ανάλυσης – παραγωγής, που 

βασίζονται στο κείμενο που επεξεργάστηκαν.  

 

 


	Η Βαγγελίτσα

