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  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ     (από «ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ»  Γ.Σ. Κρουσταλάκη) 

 

 

Ι. παιδαγωγικοί κλαδοί 

 

1. θεωρητική ή γενική παιδαγωγή (= θεωρητικη θεμελίωση της αγωγής + της παιδειας) 
 

a. φιλοσοφία της αγωγής 

 

b. ιστορική παιδαγωγική 

 
     - χρονολογική σπουδή του φαινομένου της αγωγής 

 

     - σύνδεση + συσχέτιση του σήμερα με το απομακρυσμένο παρελθόν 

 

     - θεματική εξέταση 

 

c. συγκριτική παιδαγωγική ( κοινωνικές επιστημες) 

 

d. κοινωνιολογία της παιδαγωγικής (Durkheim, Weber, Dewey, Mannheim) 
 

(~μηχανισμοί σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των διαφορων τύπων κοινωνίας 

+ σχολικής αγωγής || παιδεία = κοινωνικο συστημα  || μελέτη κοινωνιολογία της 

αγωγής + άμεση παρατήρηση του παιδαγωγού εντός & εκτός σχολ. τάξης = 

ανεξάντλητη πηγη κινήτρων προβληματισμού ~ βασικα θέματα παιδαγωγικού 

έργου, π.χ. η σχολική τάξη ως ομάδα, το πνευμα συνεργασίας των μαθ., οι 

λειτουργικές σχέσεις των παραγόντων αγωγής, η κοινωνική λειτουργία ορισμένων 

σχολικών μαθήσεων, ...) 

 

e. οργάνωση, διοίκηση, προγραμματισμος, οικονομία της εκπαιδευσης 
 

(+ εκπαιδευτική Νομοθεσία  σχεδιασμός  σκοποθετική διαδικασία επιλογής + 

προ-βολής κατάλληλων μέσων  εναρμονιση εκπαιδ. συστήματος & κοινωνίας + 

μεγαλύτε-ρης αποδοτικότητα των μηχανισμών της εκπαίδευσης (+ τεχοοικονομικές 

παράμετροι)) 
 

 

2. πειραματική παιδαγωγή και δοκιμολογία 
 

 

3. εφαρμοσμένη παιδαγωγή  (~ διδακτική μεθοδολογία) 
 

 

4. ειδική παιδαγωγή 

 

 



ΙΙ. ανθρωπολογικές επιστήμες 

 

1. παιδαγωγική βιολογία  

 (~ ομαλή σωματική ανάτπτυξη    ψυχική εξέλιξη + ομαλή κοινωνική προσαρμογή   (+ σχολική 

υγιεινή)) 
 

 

2. σημαντικότεροι ψυχολογικοί κλάδοι 
 

 

a. γενική ψυχολογία  

(ερευνά τα κοινά σε όλα τα ατομα στοιχεια ~ θεμελιώδεις νόμοι ανθρώπινης 

δραστηρι-ότητας, βασικοί νόνοι αντίληψης + ανακάλυψης του περιβάλλοντος, 

γενικές αρχές κινήτρων + εξέλιξης ανθρ. συμπεριφορας) 

 

b. εξελικτική ή γενετική ψυχολογία 

(μελετά το σύνολο των μεταβολών που συμβαίνουν στον ανθρώπινο ψυχισμό υπο 

την επιδραση του συνεχούς μεταδοδούμενου περιβάλλοντος (φυσικού – κοινωνικού 

- οικολογικού) από τη σύλληψη μέχρι το θάνατο του ατόμου  αντικειμενικός 

σκοπος = η έρευνα, περιγραφή, ερμηνεία της εξελικτικής πορείας του ατόμου 

(οντογένεση - φυλογένεση) από την αρχή της ζωής του μέχρι τη γεροντική ηλικία) 
 

 - γενετική-γνωστική (Piaget) 
 

- γενετική-περιγραφική (Gesell) 
 

 - μπιχεβιοριστική (Watson, Skinner) 
 

 - ψυχαναλυτική (Freud, Adler, Skinner) 
 

c. ατομική ή διαφορική ή ψυχολογία των ατομικών διαφορών 

(καλύπτει τον ερευνητικό χώρο μεταξύ a και d  ~ βασικές θεωρίες περι προσωπικό-   

  τητος  ||   εκπαιδευση : ψυχολογική κατανόηση μαθ. – ατομικός σχολικός φάκελος) 
 

d. κλινική ψυχολογία (ερευνά άτομο ως ανεπανάληπτη μονάδα) 

 

e. παθολογική ψυχολογία ή  ψυχοπαθολογία 

 

f*. κοινωνική ψυχολογία της αγωγής  

 

g*. παιδαγωγικη ψυχολογία ή ψυχοπαιδαγωγική  ( a,b,c,d,e,f, Thorndike) 

 

h*. ψυχολογία της γλώσσας ή ψυχογλωσσολογία  (Chomsky) 



Κληρονομικότητα = Γενετιστές              (γενότυπος) 

 

 το περιβάλλον δεν αλλάζει κάτι 
 

 το περιβάλλον μπορεί να παρεμποδίζει την εμφάνιση μιας κλίσης 
 

 μειώνει, δεν αφανίζει 

 

 σωματικά/φυσικά στοιχεία, σωματική ανάπτυξη 

 

 φυσιοκράτες (Rousseau, Frobel) -  κληρονομικότητα  προσωπικότητα || ο άν-

θρωπος γεννιέται καλός αλλά διαστρεβλώνεται + αλλοιώνεται κατω απο την επίδραση της 

κοινωνίας || αντίθετος σε κάθε είδους καταπίεση + εξαναγκασμό (που συνήθως ασκείται κατα την 

αγωγή), εκφράζει την πίστη του στις έμφυτες δυνάμεις του ανθρώπου + εκθειάζει την 

αποτελεσματικότητα της φυσικής αγωγής 

 

 Ρομαντικοί 
 

 Gesell (περιγραφική), Piaget (γνωστική), Darwin, Todd, Reeman, Herrnstein, Jensen, 

Carter 

 

 το περιβάλλον δε βοηθάει ιδιαίτερα στην οικοδόμηση της γνώσης, μια και οι 

φυσικες προδιαθέσεις παίζουν τον αποκλειστικό ρόλο || η αγωγή δεν παίζει ση-

μαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας + του χαρακτήρα του νεου 

ανθρώπου 

 

 το τελικό αποτέλεσμα της αγωγής είναι απόλυτα προκαθορισμένο και το μόνο 

που θα πρέπει να κάνει κανεις είναι να προφυάξει το παιδί από επιβλαβείς 

επιδράσεις του περιβάλλοντος (= αρνητική Παιδαγωγική) – κάθε προσπάθεια σκόπι-

μης επίδρασης = παρέμβαση στους φυσικούς ωόμους της ανάπτυξης της παιδικής 

ψυχής 

 

 ρατσισμός (~ «θεωρητική» & «πακτική» νοημοσύνη) - Jensen, Herrnstein (= οι νέγροι της 

Αμερικής υστερούν κληρονομικώς έναντι των λευκών  κάθε προσπάθεια πρόγραμμα αντισταθ-

μιστικής εκπαιδευσης για  εξασφάλιση ίσων (εκπαιδευτικών + κοινωνικών) ευκαιριών =  ματαιη) 

 

 



Περιβάλλον = Συμπεριφοριστές   

 

 υποβαθμίζεται ο ρόλος της κληρονομικότητας 
 

  θετικές + αρνητικές επιδράσεις 
 

 διαμορφώνεται ένα περιβάλλον  
  επιδράσεις  

                 αναπτύσσονται ορισμένες δεξιότητες 

 

 προσωπικά στοχεία (συμπεριφορές, αξίες, ιδέες,...), ηθικότητα 
 

 Watson, Skinner, Mead, Αdler  
 

 ρατσισμός 
 

 εκπαίδευση = δομημένο/οργανωμένο υποσύνολο του περιβάλλοντος  
 

 Σωκράτης (η αρετή είναι δυνατόν να διδαχθεί) || Στωικισμός (το πνεύμα του παιδιού είναι 

«γραμματείον κενόν και χάρτης ευεργός εις απογραφήν») || Εμπειρισμός του Διαφωτισμου 

– Locke  
 

 Mead :: εθνολογικές έρευνες  μεγαλος βαθμός εξάρτησης της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς από το κοινωνικό περιβάλλον 

 

 το περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο στη κατάκτηση της γνώσης || ο νέος 

άνθρωπος έρχεται στον κόσμο χωρίς να δεχθεί οποιοδήποτε αρνητικό ερεθισμα  

 

 Αdler ~ προγράμματα αντισταθμιστικής αγωγης 

 

* τα τελευταία χρόνια δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση του κοινονικοοικονομικού 

περιβάλλοντος ως καθοριστικού παράγοντα στη διαμόρφωση βασικών χαρακτηριστικών 

της προσωπικότητας που έχουν σχέση με την επίδραση στο σχολείο (= γλώσσα, αντιληπτικοί 

τρόποι, κίνητρα μάθησης, ...) 

 



φαινότυπος  =   γενότυπος  +  περιβάλλον 

 

 

 
 

    * με ποιο τρόπο κληρονομικότητα + περιβάλλον αλληλεπιδρουν για να δώσουν  

        το συγκεκριμένο φαινότυπο;  -  Anastasi (1963) 
 

 

 

 

 Roth ::  κληρονομικότητα    περιβάλλον  +  αγωγή  (ως βοήθεια για αυτοβοήθεια) 
      1                             2                 3                              4 

 
 

διαφοροποιεί την αγωγή από το περιβάλλον ως εναν άλλον παράγοντα που παρεμβενει στη 

διαμόρφωση της προσωπικότητας ο οποίος «διεκδικεί» το χώρο ανάμεσα στη κληρονομικότητα και 

το περιβάλλον 

 

 

 πρόβλημα αλληλεπίδρασης κληρονομικότητας + περιβάλλοντος  πρόβλημα της επιδρασης της 

ωρίμανσης + της μάθησης στην ανάπτυξη  

 



Ανάπτυξη 

 

 

* πρέπει να διαχωρίζεται σε συκεκριμένα πεδία-τομείς  

 

 

 ανάπτυξη = μεθοδική + μόνιμη προσαρμογή + αλλαγή κατά την διάρκεια ζωής  

 

 σωματική – κινητική ανάπτυξη  

 
αλλαγές οι οποίες δε γίνονται με ευκολία δεκτές από τον έφηβο. δεν αναμένουμε 

από τον έφβο να προσαρμοστεί ομαλά 

 

 νοητική ανάπτυξη 

 
- αφαιρετική σκέψη – παραγωγικοί συλλογισμοί (~ τι θα γινόταν αν...) 

έννοιες πέρα απο τις αισθήσεις 

 

- η πραγματικότητα είναι μία από τις εναλλακτικές εκδοχές που βιώνει ο έφηβος 

καθώς σκέφτεται εναλλακτικά σενάρια  αμφισβητεί = υγιής διαδικασία την 

οποία μάλιστα επιδιώκουμε καθώς δεν είναι θετικό να αποδέχεται κάτι ο έφηβος 

χωρίς αμφισβήτηση (με επιχειρήματα – αμφισβητιση χωρίς επιχειρήματα = 

αρνητισμός)   

 

 

 κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη 

 
- δεδομένων των σωμ. + ψυχ. αλλαγών η αστάθεια θεωρείται φυσιολογική 

 

- ο έφηβος θέτει το ερώτημα «γιατί έτσι και όχι όπως το λέω εγώ;  (αφού  ο 

    καθένας θέτει  απόψεις  για  την  πραγματικότητα») 

 

 

 στόχος εκπαιδ. = πως θα ενσωματώσει και απόψεις του εφήβου στη διαδικασία 

και (μετά) πως  ο έφηβος θα ακολουθήσει μια διαδικασία «έξω» απο αυτόν 

 

 

 

 

 

 

 



   ανάπτυξη            ωρίμανση               +           μάθηση 
 

                            
 

   - κατευθύνεται   απο   μέσα,          - κατευθύνεται απο έξω, 

   απο το σχέδιο +  την πορεία            απο  τις επιδράσεις του 

   των κληρονομικων καταβο-            περιβάλλοντος 

   λών 

 

   - καθορίζει  τους  γενικούς              - αναφέρεται στην απόχτη-  

   μηχανισμούς της πνευμα-                ση ειδικών δεξιοτήτων και 

   τικής ανάπτυξης           γνώσεων 

 

           -  συμβάλλει  αποφασιστικά 

        στη  διερεύνυση των  ορίων  

        της αφομοιωτικης  δύναμης 

        του πνεύματος  = μεγαλυτε- 

        ρη περιεκτικότητα, ευελιξία, 

        εφαρμοσιμότητα  των   γενι- 

        κων μηχανισμών της νόησης 
 

                                    
 

  ανάπτυξη  φυλογενετικών                    ανάπτυξη   ψυχοκοινωνι- 

      χαρακτηριστικών  +  αισθι-                   κών  χαρακτηριστικών 

  σιοκινητικών  λειτουργιών 

   

 
 

    *  εμπειρικά δεδομένα που στηρίζουν ότι    ανάπτυξη    (και)  ωρίμανση              
 

    1.  αποδείξεις εμφάνισης μια μορφής συμπεριφοράς χωρίς να προηγηθεί  

         άσκηση ή εμπειρία 

   2.  αποδείξεις ότι η ειδική εξάσκηση δεν παίζει κανένα ρόλο στην ανάπτυξη  

       αν ο οργανισμός δεν έχει επιτύχει ένα συγκεκριμένο στάδιο ωριμότητας 

   3.  αποδείξεις ότι η άσκηση σε μεγαλύτερη ηλικία είναι αποτελεσματικότερη  

        απ' ότι σε μικρότερη ηλικία (Ausubel, Gesell) 

 

 

 ωρίμανση = κατάσταση δυναμική + διαρκώς μεταβαλλόμενη, εξελικτική διαδικα-

σία διαρκούς γενικευσης + διαφοροποίησης 

 

 ωριμότητα = αποτέλεσμα της ωρίμανσης σε μία δεδομένη στιγμή  καθορίζει τα 

όρια της αφομοιωτικής δύναμης του πνεύματος 

 

 



 

 κύρια χαρακτηριστικά μιας μορφής συμπεριφορας που στηρίζεται στην ωρίμανση 

 
a) ξαφνική εμφάνιση ορισμένων αντιδράσεων ή λειτουργιών  
     (η συμπεριφορά εμφανίζεται ξαφνικά + δε στηρίζεται στη μάθηση) 

 
b) εξελικτική αλληλουχία των διάφορων μορφών της συμπεριφοράς 

 

 

  ειδικά στον άνθρωπο υποστηρίζεται ότι δεν  εκδηλώσειςτης συμπεριφοράς που 

εμφανίζονται χωρίς την επενέργεια της μάθησης (παρα μόνο ως αποτέλεσμα των 

διαδικασιών της ωρίμανσης) || στις ανώτερες μορφές της ανθρώπινης συμπεριφοράς η 

ανάπτυξη καθορίζεται μόνον απο τις περιστάσεις της μάθησης (Aebli -  1971)   

 

   λειτουργική σχέση + αλληλεξάρτηση  ωρίμανσης + μάθησης || και οι δύο 

παράγοντες επιδρούν  στην ανάπτυξη των περισσότερων μορφών συμπεριφοράς 

 είναι συχνά δυσκιλο να ξεχωρίσουμε την επίδραση του κάθε παράγοντα  

 

 

 

 

  Heckhausen :: στον όρο ωρίμανση εμπεριέχονται + συγκλίνουν δύο διαφορετικές 

διαδικασίες: (1) η οργανισμική ωριμότητα των λειτουργικών οργάνων (= προϋποθεση 

 δυνατότητα μάθησης) και (2) η λογική της ανάπτυξης που εμπεριέχεται στις δομές + 

τα συστήματα που αφομοιώνει το άτομο  

 

   
 

  ανάπτυξη         η οργανισμική ωριμότητα       +     λογική της ανάπτυξης       +    μάθηση 

                                 των λειτουργικών οργάνων           σε δομές και συστήματα 

                που αφομοιώνει το άτομο 
                             

       * άπαξ και συντελεστει παύει  

          να επηρεάζει το σχηματισμό  

          παραπέρα μορφών επίδοσης 
 

 

 

 

 

 



  Heckhausen – 1971 :: «ωρίμανση»  «επίπεδο ανάπτυξης που ανταποκρίνεται στη 

δομή του αντικειμένου της μάθησης» = γνώσεις + δεξιότητες ενός μαθ. σε μια δεδομένη 

στιγμή της ανάπτυξής του σε αναφορά προς το συγκεκριμένο αντικείμενο μάθησης και τη 

συγκεκριμένη περίσταση διδασκαλίας  

 

  Krapp & Mandl – 1977 :: «σχολική ωριμοτητα»  «ικανότητα φοίτητσης στο 

σχολείο» 

 

  Ausubel – 1970 :: «ωριμανση»  «ετοιμότητα» = συγκεκριμένο επίπεδο επίδοσης ενός 

μαθ. σε αναφορά προς το συγκεκριμένο αντικείμενο μάθησης και τη συγκεκριμένη περίσταση 

διδασκαλίας 

 

 

 

 

  Vygotsky – 1988 

 

διαδικασίες ωρίμανσης 
 

+ 
 

επιδράσεις τυχαίας όσο και συστηματικής (σχολικης) μαθησης 
 

 

σε συνδιασμένη ή/και μεμονωμένη δράση 

 

 

 

διαμόρφωση του επιπέδου ετοιμότητας του κάθε ατόμου 

 

 
κάθε φορά 

 

μία «γενικη ετοιμοτητα»  
= γενικό επίπεδο νοητικών ικανοτήτων, 

 

ή 
 

μία «ειδική ετοιμότητα»  
περιορισμένη σε ειδικές ικανότητες μάθησης  

ή σε ορισμένες μςθόδους διδασκαλίας 

 



Σχέσεις 

 

 ο έφηβος στις αναζητήσεις του στρέφεται στους συνομιλήκους του. ομάδες των 

ενηλίκων = απειλή ελευθερίας του 

 

  ο έφηβος θέλει να ανεξαρτοποιηθεί (μέσα από την ομάδα των συνομιλήκων του) 

κα να αποκτήσει τη δική του ταυτότητα 

 

  για τον έφηβο οι συνομήλικοι δρουν σαν καθρέπτης (κίνητρα, επιδιώξεις, hobbies, …). 

αναπτύσσοντας κοινή δράση αναπτύσσουν προβληματισμούς.  

 

  εάν η «Χ» ομάδα δε λειτουργεί, την απορρίπτει   

 

 ο έφηβος «βλέπει» συμβολικά  –  π.χ. εκπαιδ. = φορέας εξουσίας – και ασκει 

κριτική στα πρότυπα  

 

  δικαιολογήσεις του εφήβου: εάν ο έφηβος συστηματικά δημιουργεί εναλλακτικά 

σενάρια πρέπει να μας προβληματίσει  

 

 επιτυχία  εκπαιδ. = να κατορθώσει έτσι ώστε οι έφηβοι να μπορούν να μιλάνε 

χωρίς να φοβούνται να δουν κάποια γεγονότα 

 

  φιλία  στο συνολικό προβληματισμό για τη ζωή 

 

  στόχος εκπαιδ. ΔΕΝ είναι να δημιουργήσει φιλίες, ούτε μεταξύ των μαθ. ούτε 

μεταξύ του ιδιοιυ και των μαθ. (καθώς η φιλία για ένα άτομο – ιδίως σε περίοδο 

αμφισβήτησης – πρέπει να είναι προσωπική επιλογή) ΑΛΛΑ, να δημιουργήσει σχέσεις 

ειλικρίνιας, αποδεκτότητας, υποστήριξης, οικιότητας.  

  

  εάν κάποιοι επιλέγουν να μην έχουν επικοινωνία ή /και δεν υπάρχουν σημεία 

επαφής, στον εκπαιδ. δεν επιτρέπεται να πάει παρακατω, οφείλει όμως στα 

πλαίσια μια ομαδοσυνεργατικής λειτουργίας να μπορούν οι μαθ. να 

συνεργαστούν (ενδιαφερόμαστε για την ομάδα + μέσω αυτής θα κατακτήσουμε + προσωπικά 

οφέλη, άρα πρέπει να σενεργαστώ και με άτομα που δεν «πάω») 
 

  ομάδα = τάξη = ανομοιογενής (ούτως ή άλλως)  

   

  ομάδες εργασίας = 4ρων ατόμων (2+2 αλλιώς 2+2+1) 
   ανομοιογενείς ή ομοιογενείς εξυπηρετώντας τις εκάστοτε ανάγκες 
    κ/π θεώρηση = οι ομάδες πρέπει να εναλλάσσονται 



 

 σε οποιοδήποτε θέμα προκύψει και ζητηθεί η γνώμη του εκπαιδ., ο εκπαιδ. 

πρεπέι να δώσει τη δική του θέση (βάσει των αξιών, αρχών ΄του κ.λπ) και τα δικά 

του επιχειρήματα. δε θεωρητιτικολογεί – δεν ηθικολογεί – δεν ωθεί προς μία 

συμπεριφορά – δεν προπαγανδίζει (– δεν κάνει τον «ξερόλα»). όσο πιο ελεύθερα 

δωθεί η άποψη (+ τεκμηρίωση) τόσο πιο εύκολα θα συζητηθεί + τόσο πιο μικρός 

είναι ο κίνδυνος έντονης αμφισβήτητσης από την μεριά του εφήβου.   

 

 ο εκπαιδ. πρέπει να διακρίνεται από συνέπεια (άλλα λέει άλλα πράττει – άλλα 

υπόσχεται άλλα κάνει) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piage                 (κοινωνικο)γνωστική θεωρία μάθησης 
    

* γνωστική άποψη μάθησης = γενική προσέγγιση των απόψεων μάθησης  

σαν μια δραστήρια πνευματική πορεία αναζήτησης, ανάμνησης  και χρή- 

σης γνώσης 

 

  ο (Eλβετός) J. Ρ. δέχεται (αξιωματικά) ότι στο άτομο  έμφυτη τάση για περιέργεια 

(~ για να ανακαλύψει) - επικεντρώθηκε στο πώς μπορεί να αναπτυχθεί νοητικά ένα 

άτομο 

 

  η γνώση (= πληροφορία με την οποία κατανοώ τον κόσμο) αποκτάται μόνο όταν το 

άτομο αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον || «κλειδί» της γνώσης = ο μετασχηματι-

σμός γνωσικών σχημάτων   η (λογικομαθηματική) μάθηση (σε όλα τα στάδια) χρειά-

ζεται επαφή με την πραγματικότητα  ενεργητικός ρόλος μαθ. στην οικοδόμηση 

της γνώσης + κοινωνική αλληλεπίδραση + σωστή χρήση γλώσσας 

 

  η γνώση έχει μια δομή = γνωστικό σχήμα || οτιδήποτε γνωρίζω, απεικονίζω, 

σκέφτομαι έχει μια δομή  οργάνωση  σχήμα || δεν μπορώ να πω ότι κάτι σκέφ-

τομαι (οτιδήποτε) και να μην  από «πίσω» μία δομή ( σύγχρονες θεωρίες δομητιστών) 

 

 
 

 

  γνωστικά σχήματα  δομές = το πλαίσιο μέσα στο οποίο έρχονται και (αφού 

υποστουν την κατάλληλη επεξεργασία) εντάσσονται οι διάφοροι ερεθισμοί  η διαρκής 

μεταβολή των σχημάτων συνιστά (κατα τον Ρ.) την πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου 

 

 

  πώς ένα άτομο φτάνει σε ένα (νέο) σχήμα:  

 

σχήμα + εμπειρία = νέο σχήμα, 

 
εσωτερίκευση 

 
δημιουργία (ιδιαιτερων/προσωπικών)  

γνωστικών σχημάτων δράσης 

(~ σύνθετα σχήματα συμπεριφοράς, 

      κανόνες, σχέδια, στρατηγικές, ...) 

 

 

 

* δομισμός ή κονστρουκτιβισμός  έμφα-

ση στη δομή μιας πληροφορίας (και όχι 

στην πληροφορία)  

 * δομητισμός  το άτομο έχει ενεργό ρόλο 

στην οργάνωση της πληροφορίας (καλείται 

μαλιστα να επινοήσει και δομές) 



  κάθε σχήμα είναι συντονισμένο με τα άλλα  μεταβολή του ενός συνεπιφέρει 

τη διαφοροποίηση και άλλων  οπολλαπλασιασμός (~ μετασχηματισμός)  αυτών 

των νοητικών δομών ( σχηματων) = πνευματική ανάπτυξη – και γίνεται με βάση  

την αφομοίωση (assimilation)  +  τη συμμόρφωση (accomodation) 

 

 

 

 

αφομοίωση  συμμόρφωση 
 

(«συντηρητική» λειτουργια) 

 

περιβάλλον  άτομο 

 

= ικανότητα της νόησης να 

αντιμετωπίζει νέες καταστά-

σεις + να λύνει καινούρια προ-

βλήματα με βάση τα σχήματα 

που έχει στη διάθεσή της 
                             

η νεα πληροφορία επεξεργά-

ζεται με τις ήδη υπάρχουσες 

νοητικές δομές. αν τα νέα 

στοιχεία έχουν πολλά κοινά 

με τα προϋπάρχοντα εντασσο-

νται στις προϋπάρχουσες 

δομές (~ διεύρυνση, όχι αλλαγή 

στη διάθρωση  ποσοτική με-

ταβολή). αν δεν δρίσκει κοινά 

στοιχεία ή έρχεται σε αντίθε-

ση, απορριπτεται 

   

 

 

 

 

 
αδιάσπαστα 

συνδεδεμένες 

σε κάθε 

κατάσταση 

μάθησης 

 

 
δύο όψεις του  

ίδιου νομίσματος 

 

 

άτομο  περιβάλλον 

 

 

= ικανότητα της νόησης με την 

οποία το άτομο αντιμετωπίχει α-

ποτελεσματικά πρωτόγνωρες κα-

ταστάσεις + προβλήματα 
                             

η νέα πληροφορία παρουσιάζει 

κάποια (ελάχιστα) κοινά σημεια που 

αναγνωρίζονται από την ήδη υ-

πάρχουσα εμπειρία  προσπάθεια 

προσέγγισης της νέας γνώ-σης: (i) 

μετασχηματισμός + αποδοχή - 

στην περίπτωση αυτή προκαλού-

νται τροποποιήσεις στα ανάλογα 

γνωστικά σχήματα ή (ii) δημιοργία 

νέου σχήματος + ένταξη νέου ερε-

θισμού ( ποσοτική μεταβολή) 

 

 

 

 

 

* πρόσθεση νέαςγνώσης  τροποποίηση γνωστικών σχημάτων  

 

* έννοια + νέα έννοια + ζωη 

 



  στάδια γνωστικής ανάπτυξης:    0 – 2 (1) – 7 (1) – 11 (1) – εφηβεία 
           

   Εξελικτική Ψυχολογία 

 

- η σειρά της διαδοχής των φάσεων + βαθμίδων δεν αντιστρεφεται ποτε 

  (ανεξάρτητα εαν καποια παιδιά μπορούν να διεξέλθουν τη σειρα αυτή με διαφορετική ταχύτητα) 
 

- κάθε φάση παίρνει το όνομά της από τη λειτουργία που μόλις ενεργοποιήθηκε  

  (αν και την ίδια στιγμή εξακολουθούν να ενεργούν σχηματα + δομες άλλων φάσεων) 

 

   * λειτουργίες = τα μέσα εκείνα βάσει των οποίων το άτομο οργανώνει διαφορες ενέργειες  

      ετσι ώστε να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει εκλεκτικά στη λύση διαφορων προβλημάτων    

 

- καθε φάση είναι μια μεγάλη ενότητα που περιλαμβάνει τις δομές της προηγού- 

   μενης + την αρχή δραστηριοποίσης των επόμενων 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 0 – 2 (1) 
ετών  

 

αισθησιοκινητικών 

λειτουργιλων 

 

 

νοημοσύνη  

χωρίς γλώσσα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- νοημοσύνη = καθαρά πρακτική (αποσκοπεί σε πρακτικές επιτυχίες, όχι στην 

ανεύρεση αληθειών)  
 

- απουσιάζει η ομιλία + η λειτουργία συμβόλων  
 

- στήριγμα = αντίληψη (~ αίσθηση) + κίνηση  ||  έμφυτη περιέργεια 
 

-  και έμφυτα αισθητηριοκινητικά σχήματα (~ θέλω ασφάλεια, θέλω τροφή) 
 

- έμφυτες ανακλαστικές κινήσεις = ‘δομικοί λιθοι’ για το σχηματισμό των πρώτων 

σχημάτων + εμπλουτισμός + μετασχηματισμός  σκέψη + προγραμματισμένη 

συμπεριφορά  
 

- στην πορεία (+ περιβάλλον, + αλληλεπίδραση παιδιού και περιβάλλοντος) το παιδί εξετάζει 

περισσότερα σχήματα και υιοθετεί ορισμένα από αυτά 
 

- πρώτα αισθητηριοκινητικά σχήματα  
 

- μη μονιμότητα των πραγμάτων (ελλειματική κατάσταση) 

 

- 2ος μηνας ~ πρώτα εξαρτημένα ανακλαστικά) 

 

- 8ος+ μήνας ~ τα αντικείμενα αποκτούν σταθερότητα + διάρκεια ύπαρξης 
 

- 12ος  μήνας ~ ενέργειες = σκόπιμες + πειραματικές (~ συντονισμός κινησεων) 
 

- η γνώση του κόσμου πηγάζει αποκλειστικά από τις ενέργειες. οι εμπειρίες των 

άλλων δεν παίζουν κανένα ρόλο σε αυτην τη γνώση. το παιδί σχηματίζει βασει 

των εμπειριών του μια εντελώς προσωπική εικόνα για τον κόσμο (* προσωπική = 1. 

μόνο αυτό βλέπει τον κόσμο κατ’ αυτόν τον τρόπο, 2. μόνο με τη δική του γνωση σχηματισε την εικόνα 

αυτή) 

   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 – 7 (1) 
ετών 

 

προλογικό 

προσυλλογιστικό 

προεννοιολογικό 

 

 

συμβολικών 

ή 

σημειωτικών 

λειτουργιών 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* συμβολικη ή σημειωτικη λειτουργια = η ικανότητα του ανθρώπου να συμβολίζει 

ένα αντικείμενο με κάποιο άλλο ή με ένα σύμβολο || στηρίζεται σε δυο βασικά 

όργανα: 1. τα σύμβολα (με την ευρύτερη σημασία της λέξης) όταν τα σημαίνοντα 

παρουσιάζουν ομοιότητα με τα σημαινόμενά τους – σχηματίζονται από το ίδιο το 

άτομο  και  2.  τα σήματα (= αυθαίρετα + συμβατικα) – είναι αναγκαστικώς ομαδικά 

 

- μεταχρονική μιμηση , συμβολικό παιχνίδι ή παιχνίδι φαντασίας , σχέδιο 

(ιχνογράφηση) , νοητικές εικόνες (παραστάσεις) , λεκτική ανάκληση γεγονότων || 

ραγδαία ανάπτυξη της γλώσσας || συμβολική σκέψη , παραστατική σκέψη  

 

- συμβολικό παιχνίδι + γλώσσα = αυτά που κατ’ εξοχήν διευρύνουν το διανοητικό 

πεδίο του παιδιού  
 

- οι συμβολικές λειτουργίες επιτρέπουν την αισθισιοκινητική νόηση να επεκτείνει 

τον εαυτό της στις πρωτες κύριες μορφες σκέψης ( και ανασχετικοί μηχανισμοί (~ 

εγωκεντισμός)  επιβραδύνουν ανάπτυξη + χρηση καθαρά νοητικών λειτουργιών :: σκέψη = «προλει-

τουργική», «προλογική») 

 

- το παιχνίδι είναι πολύ βασικό μέσο νοητικής ανάπτυξης 

 

- πρόβλημα επικέντρωση της προσοχής  

  ( δεν  αίσθηση διατήρησης της ποσότητας) 

 

- μη αντιστρεψιμότητα της σκέψης  

  ( στις διαδικασίες παραλείπονται τα σνδιάμεσα στάδια)  

 

- παιδικός εγωκεντρισμός = θεωρούν ότι και οι άλλοι αντιλαμβάνονται τα 

πράγματα + τις καταστάσεις με τον ίδιο τρόπο που τα αντιλαμβάνονται αυτά  

 

- χαρακτηριστικά ετερόνομης ηθικότητας = ηθικός ρεαλίσμός || πλήρης αποδοχή + 

αδιαπραγμάτευτο κανόνων ενηλίκων || η ηθικότητα μιας πράξης κρίνεται εκ του 

αποτεκλεσματος χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πρόθεση 

 

- 7 – 7.5 έτη ~ το παιδί υπερνικά το εγωκενρισμό του + χρησιμοποιεί «κοινονικοποιη-

μένη γλώσσα» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 7 – 11 (1) 
ετών 

 

συγκεκριμένων 

νοητικών 

λειτουργιών 

/ πράξεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- αναστρεψιμότητα σκέψης + αντικειμενική αντίληψη πραγματικότητας πέρα από 

τις αισθήσεις + ικανότητα σειροθέτησης, ταξινόμησης, μεταβατικότητας + 

ιεραρχική οργάνωση = αντιστρέψιμοι, εσωτερικευμένοι και οργανωμέ-νοι σε 

συστήματα συνόλου μετασχηματισμοί δεδομένων = πρώτες αληθεις λογικες 

νοητικες πράξεις    

 

- αναστρεψιμότητα σκέψης = η ικανότητα της σκέψης να μεταβάλλει κατα βούληση 

σκοπιά απο το όλο στα μέρη ενός πράγματος ή φαινομένου και αντίστροφα και να 

συνδιάζει ετσι τις διαφορές του (= βασικής σημασίας ικανότητα για την ανάπτυξη του παιδιου + 

βασική προϋποθεση για την αχή διατήρησης της ποσότητας, του μεγέθους, κ.λπ.  των σωμάτων)  

 

-  ενας διπλός περιορισμός : οι νοητικές λειτουργίες εφαρμόζονται μόνο σε 

αντικείμενα (όχι σε υποθέσεις που εκφέρονται λεκτικά και σε συλλογιστικά σχήματα) και 

πορχωρούν απο το ένα πράγμα στο αμέσως επόμενο ( νοητικά άλματα) 

 

- μονιμότητα στα πράγματα || οργάνωση σε κάποια πράγματα 

 

- λογικές ενέργεις + πράξεις επί συγκεκριμένου παραστατικού υλικού 

   

 

 

 

 

εφηβεία 
 

τυπικών 

νοητικών πράξεων 

 

 
αφηρημένων 

νοητικών 

λειτουργιών 

 

 

 

 

 

 

 

- πύκνωση ανωτέρω 

 

- αφαιρετική (αφηρημένη) σκέψη  

    (το άτομο θέλει να ερευνήσει) 

 

- ~10 έτη το παιδί εγκαταλείπει οριστικά τον κόσμο του παραμυθιού και εισέρχεται 

στη φάση των αφηρημένων λειτουργιών 

- ανακάλυψη πιθανού - δυνατού, παραγωγικός συλλογισμός, χρήση συνδιαστικών 

συστημάτων, χρήση επιστμονικής + πειραματικής μεθόδου, προτασιακή λογική, 

χρήση αναίρεσης + αντιστάθμισης των δύο κανόνων της αντιστραψιμότητας  

 

- [ικανότητα εκτέλεσεις λογικών πράξεων] + [περιορισμοί από ενηλικους] + 

[πιέσεις από ομάδες συνομιλήκων]  κατανόηση οτι οι κανόνες είναι 

αποτελέσματα αμοιβαίας αποδοχής, υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουν / 

αναπρο-σαρμοστουν, εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο || έμφαση και στην 

πρόθεση 

 

- οι συγκεκριμένες λειτουργιες (= προηγούμενη φάση – φάση δημιουργίας εννοιών) 

βοηθούν το παιδί να συνδιάζει τις ιδιότητες και να τις συνοψίζει σε κατηγορίες. οι 

αφηρημενες λειτουργίες τώρα συνδιάζουν τις κατηγορίες αυτές  νέες κατηγορίες 

ανεξάρτητες από το περιεχόμενό τους = ένα αυτόνομο εργαλείο σκέψης 

   

  *  εξαιρέσεις  πλούσιο περιβάλλον  

*  ο Ρ.  αγνοεί την κύηση 

 



 

  για τον Ρ. οι φάσεις ανφέρονται σε διαφορές στη δομή της σκέψης οι οποίες δεν 

οφείλονται στην αύξηση της γνώσης || οριοθετεί φάσεις της πνευματικής 

ανάπτυξης + αναγνωρίζει και αποδέχεται μια πολλαπλότητα και ποικιλία ατομι-

κών διαφορών σε τρείς μορφές (κάθε μία απο τις οποίες αντιστρατεύεται την ιδέα ενός 

γενικού + απαράβατου σχήματος φάσεων πνευμ. αναπτυξης):  (a) τα άτομα διαφερουν ως 

προς τη σύλληψη των διαφορων προβλημάτων, (b) το ίδιο το άτομο και τη σχετική 

διαφορετική του επίδοση στα διάφορα προβλήματα και (c) αναφερεται στο ίδιο το 

υποκείμενο + στη φύση του προβλήματος (= επίδοση όχι σταθερή απο μέρα σε μέρα, απο 

πρόβλημα σε πρόβλημα) 
 

   σχέση μεταξύ γνωστικών σταδίων ανάπτυξης + ηθικότητας :: η γνωστική 

ανάπτξη προηγειται της ηθικης :: ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων  

μετάβαση ετερόνομη  αυτόνομη ηθικότητα 

 
 

  Ρ. :: νοητική ανάπτυξη παιδιού = μία πλευρά της βιολογικής πάλης του οργανι-

σμού με τη ζωη  Λειτουργική Ψυχολογία (Claparede) = η δραστηριότητα όλων των 

όντων κατατείνει προς μία ομοιοστατική ισορροπία την οποία διαταράσσουν 

συνήθως οι διάφορες ανάγκες – η νοημοσύνη είναι και αυτή μία πλευρά της γενι-

κης βιολογικής προσαρμογής στο περιβάλλον 
 

 

* προσαρμογή του οργανισμού στο περιβάλλον μέσω των 

οργάνων (~ στατική ισορροπία)  προσαρμογή της νοημοσύνης 

στο περιβάλλον μέσω των γνωστικών σχηματων (~ διαρκώς 

ασταθής ισορροπία) 
 

 
 η κλινική μέθοδος του Ρ. διαφοροποιείται σε σχέση με την έως τότε καθιερωμένη 

μεθοδολογία της πειραματικής ψυχολογίας στο ότι ο κύριος στόχος της μεθόδου είναι η 

περιγραφή μόνο της διανοητικής συμπεριφοράς στα διάφορα στάδια της οντογένεσης + η 

επεξήγηση του μηχανισμού οργάνωσης των νοητικών δομών και όχι η ανάλυση των 

υπόλοιπων εκδηλώσεων της εξωτερικής συμπεριφοράς   

 

 

  Ρ. :: το άτομο δεν πρέπει να μένει στατικό  πρέπει να τροποποιεί τα γνωστ. 

σχήματα  το ατομο πρέπει να διερευνά συνεχώς ερεθίσματα + προκλήσεις από 

το περιβάλλον ( δημιουργικότητα + αναπάντεχα στοιχεία)  τα γνωστ. σχήματα 

ελεγχονται + δεν παγιωνονται 

 



 

 

   αναστάτωση (= απαραίτητη = την επιδιώκουμε καθώς είναι δύσκολο να επιτευχθεί) = κατά-

σταση πνευματικής ανησυχίας όταν το άτομο ανακαλύπτει τη νέα γνωση καθώς 

θέλει να καλύψει τη διαφορετικότητα  

             
     σύγκρουση = εάν το άτομο διαπιστώσει οτι  διαφοροποίση μεταξύ παλαιάς και 

νέας γνώσης (όχι απαραίτητη) 

 

* βασική ανάγκη (=στόχος) του ατόμου είναι να οδηγηθεί στη γνωστική ισορροπία ( 

επίλυση αποριών) 

 

 ο εκπαιδ. με κατάλληλες ερωτήσεις τον καλει να επιλύσει μια κοινωνιογνω-

στική σύγκρουση (η οποία αναφέρεται στη διαταραχή της ισοορροπίας αλληλεπί-δρασης) || ο 

μαθ. πρέπει να δώσει απαντση στο ερώτημα «τι θεωρώ νέα γνώση;» 

 

 θεωρία γνωστικής διαφωνίας ( γνωστικής σύγκρουσης) = θεωρία που ερευνά ή 

εξηγεί τα αίτια της συναισθηματικής  αναστάτωσης  των ατόμων  όταν νέες  

αντιλήψεις η συμπεριφορές συγκρούονται με παλιά πιστεύω 

 

 

  Ρ. :: πηγές γνώσης 

 

(1) τα πράγματα (~ χειρισμός διαφόρων αντικειμένων  φυσική μάθηση 

= μάθηση που προκύπτει από από τα ίδια τα πράγματα και αφορά τις φυσι-

κές ιδιότητές τους)  

 

(2) οι ενέργειες του υποκειμένου (= κύρια πηγή) 
 

 

 

  λάθος = αναποφευκτο = ουσιαστική ανατροφοδότηση 

 

* η νέα γνώση δεν είναι πάντα νέα διαδικασία και δεν οδηγεί πάντα σε αναστάτωση 

καθώς το άτομο μπορεί είτε να μείνει απαθές είτε ναμην τη «δει» 

 

 Ρ. :: η γνώση κατασκευάζεται μέσω της δράσης του ατόμου πάνω στο περιβάλ-

λον  το υποκείμενο που μαθαίνει και το περιβάλλον βρίσκονται σε μια 

αλληλεξαρτηση 

 

  Ρ. :: ~ γνωστική πρόκληση ~ πρόκληση ενδιαφέροντος = προϋπόθεση 



 

 

  Ρ. :: αναγκαία η σωστή χρήση της γλώσσας || εγωκεντρικός λόγος  κοινωνικός 

λογος  γλώσσα = μέσο επικοινωνίας + κοινωνικοποίησης = υλοποιεί, μεταφέρει, 

«εκλογικευει» τη σκέψη ( Vygtosky :: γλώσσα  σκεψη) || η γλώσσα δε διευκολύνει 

πάντα τη σκέψη (μερικές φορες μάλιστα της θέτει και εμπόδια) || η γλώσσα είναι ο 

κυριότερος παράγοντας που διευκολύνει την αφομοίωση + την προσαρμογή || η 

γλώσσα είναι απαραίτητη για την επεξεργασία της σκέψης, ως προς τις 

κατευθύνσεις της συμβολικής πύκνωσης +  της κοινωνικής ρυθμισης || η γλώσσα 

πλουτίζει τη σκέψη + πολλαπλασιάζει την αποτελεσματικότητα της, δεν είναι 

όμως σε θέση να δώσει αφεαυτής και από το μηδέν ύπαρξη στις νοητικές 

λειτουργίες 

 

  Ρ. :: σκέψη = αυτορρυθμιζόμενη λειτουργία που αρχίζει πρίν από τη γλώσσα και 

προχωράει περα απο αυτή || η επιδραση της γλώσσας στη  σκέψη δεν είναι αποφα-

σιστική ||  σκέψη = ενεργητική χρήση της νοημοσύνης || νοημοσύνη = οργάνο με το 

οποίο σκεπτόμαστε 

 

* η γλώσσα έχει την προέλευσή της σε εμπειρίες που δεν είναι το 

αποτέλεσμα της δραστηριότητας του παιδιού, αλλά (λίγο ή πολύ) η 

απομίμηση διάφορων προτύπων που παρέχουν στα παιδιά οι μεγάλοι  

στη διεργασία αυτή πολύ σπουδαίο ρόλο παίζουν τα σύμβολα  

* η σκέψη έχει την προέλευσή της στην αφαίρεση που συντελείται ύστερα 

απο διάφορες ενέργειες + χειρισμούς του υποκειμενου πάνω στα πράγματα 

 η αφαίρεση γίνεται με βάση τα συμβολα και όχι με βάση τη γλώσσα η 

οποία ανήκει σε αυτά, δηλ. γλώσσα = μια μορφή συμβολικής λειτουργίας = 

συμβολική συμπηκνωση της πραγματικό-τητας η οποία καλύπτει ένα 

μικρό μέρος απ’ όλο το φάσμα των συμβολικών λειτουργιών 

 

* άρα, (κατα τον Ρ.) θα πρέπει να δεχτούμε ότι  μια συμβολική λει-τουργία 

πιο πλατεια από τη γλώσσα η οποία περιλαμβάνει το συστημα των 

λεκτικών σημάτων + το σύστημα των συμβόλων με την αυστηρή έννοια 

 

* επίσης, γλώσσα = μια ιδιαίτερη μορφή της συμβολικής λειτουργίας + ατομικό 

σύμβολο = σίγουρα πιο απλό από το συλλογικό σήμα   η σκέψη προηγείται 

από τη γλώσσα   (Ρ. - 1979)  

 

 
  Vygotsky – 1988 :: κατα τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου :: σκέψη + γλώσσα = ανεξάρτη-

τες μεταξυ τους λειτουργίες  εμφανιζεται η ομιλία  σκέψη + γλώσσα :: αναπτύσσονται 

συγχρόνως  

 



 

 

  Ρiage ( Vygotsky) :: μόνο η άσκηση + η εφαρμογή στο αμέσως ανώτερο επίπεδο 

της πνευματικής ανάπτυξης του παιδιού καλλιεργεί τις νοητικές του ικανότητες + 

ασκει τη νοημοσύνη του  

 

  Ρiage ( Vygotsky) :: η ανωτερου επιπέδου σκέψη  αφαίρεση επιτυγχανεται με 

απαγκίστρωση απο τις συγκεκριμένες ενέργειες, δραστηριότητες, χειρισμούς που 

κάνει το παιδί πάνω σε αντικείμενα του περιβάλλοντός του 

 

 
  νεώτερη Ψυχολογία της μάθησης (~ κίνητρα μάθησης + επίδο-

σης) :: είναι βασικής σημασίας  για τη μάθηση + την πνευ-

ματική ανάπτυξη του παιδιού, η αντιστοιχία του πνευ-

ματικού του επιπέδου προς το βαθμό αφαίρεσης που απαιτεί 

μαι γνώση 

 
 

  «Ψυχολογία Ρiage» (η νόηση απορρέει από τη δράση)  «Παιδαγωγική Ρiage» = κατ’ 

εξοχήν Παιδαγωγική της δράσης, της ενέργειας, της αυτενέργειας 

 

 

  Ρ. :: τα κίνητρα για μάθηση δεν είναι ανεξάρτητα από τα σχήματα ( δομές 

μοημοσύνης) :: καθε σχήμα περικλείει μέσα του και την αποκλειστικά δική του 

δυναμικότητα  κίνητρα  απαξ και δημιουργήθηκε ένα σχήμα ταυτόχρονα 

δημιουργήθηκε + η ανάγκη να τεθεί σε ενέργεια  μια νοητική δομή είναι 

αυτοδραστηριοποιούμενη και δεν χρειάζεται εξωτερικα κίνητρα (~ επιθυμίες, ορμές, 

...) για να τεθεί σε ενέργεια 

 

  η νοητική ανάπτυξη συντλείται μα τη δράση  πρωταρχικό μέλημα του σχολείου = 

δραση, αυτενέργεια  αφού η μάθηση ανωτέρου επιπέδου αποτελεί επιβράβευση (ενίσχυ-

ση) καθαυτή 

 

 

  ο Ρ. δέχεται το μοντέλο της αλληλεπίδρασης ( Βιολογία + επηρέασε αποφασιστικά 

την Παιδαγωγική Ψυχολιγία = απαισιόδοξο – ντετερμινιστικό = η αγωγή δεν είναι σε θέση να 

μεταβάλει ριζικά το περιβάλλον του μαθ. (+ τις κληρονομικες καταβολές του)) πιστεύει όμως 

πως κληρονομικότητα – περιβάλλον – μεταξύ τους αλληλεπίδραση δεν αποτε-

λούν τους κυριότερους παραγοντες (ευνοούν, αλλά δεν καθορίζουν) αφού «υπακού-

ουν» στον μηχανισμό της εξισορρόπησης (= αυτοματοποιημένος μηχανισμός ανάπτυξης 

της νόησης) 



  Ρ.  παιδαγωγική πράξη :: (1)  τεράστια διαφορά ανάμεσα στη γνώση μιας 

λέξης + στην κατανόηση του αντικειμένου, της λειτρουργίας, του χαρακτηρισμού, 

της κατάσταση, κ.λπ. που εκφράζει η λέξη και (2) για να γίνει το παιδί κύριος του 

γλωσσικού οργάνου + να μάθει να το χρησιμοποιεί σωστά, απαραίτητα προϋ-

ποθεση ειναι να  ήδη αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί της σκέψης (= αρχη του 

προβαδισματος έναντι της σκέψης) || * μόνο όταν απαγκιστρωθούμε απο την τυραννια της τυπο-

ποιημένης διδασκσλίας θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ουσία της αγωγής 

 

 

  Ρ.  βασικότερες θέσεις για την εκπαίδευση :: 

 

- η νοητική ανάπτυξη εξαρτάται από τις δραστηριότητες του υποκειμένου + 

προχωρεί από τις απλές αισθσιοκινητικές αντιδράσεις μέχρι τις πιο 

σύνθετες λογικές λειτουργίες 
 

- μελετώντας τη νοητική ανάπτυξηο Ρ. ενδιαφέρεται για τις δομές (όχι για το 

περιεχόμενο αυτών), για το «πως» (όχι το «γιατί»),  για την κατανόηση (όχι για την 

πρόγνωση + τον έλεγχο της συμπεριφορας) 
 

- κάθε δομή εξαρτάται απο την προηγούμενη – με τη γέννηση μας δίνονται 

ορισμένες αυτόματες αντιδράσεις πάνω στις οποίες η εμπειρία προσεποι-

κοδομεί τις δομές : χωρίς αυτές δεν είναι δυνατό να έχει αποτελεσματι-

κότητα οποιαδήποτε διδασκαλία 
 

- γνωστική δομή = ενα καλά οργανωμένο σύστημα πληροφοριών, το οποιο 

ενσωματώνει εθκολα συναφείς πληροφορίες  όσο περισσότερες γνωστι-

κές δομές λοιπόν αποχτούμε + όσο καλύτερα τις οργανώνουμε, τόσο πιο 

εύκολα μαθαίνουνμε νεα πράγματα  
 

- άπαξ και επιτευχθεί η αποκτηση μιας γνωστικής δομής δρστηριοποιείται 

απο μόνη της για την ενσωματωση νέων πληροφοριων – για να συμβάλ-

λουν οι νέες πληρ. στη νοητική ανάπτυξη πρέπει να μην είναι εντελώς 

άσχετες προς τις προϋπάρχουσες γνωστ. δομες ούτε όμως και να εντάσ-

σονται απόλυτα σε αυτές : ένας μέτριος βαθμός δυσκολίας είναι η ευνοϊκό-

τερη κατάσταση για τη μάθηση  
 

- οι γνωστ. δομές είναι αυτοδραστηριοποιούμενες  δεν χρειάζονται 

εξωτερικά κίνητρα (αν το περιβάλλον του παιδιού ανταποκρίνεται στις δραστηριότητές του, το 

παιδί νιώθει ευχαρίστηση να δραστηριοποιεί τις γνωστικές δομές του) 
 

- βασικός σκοπος της εκπαίδευτσης = ολοπλευρη ανάπτυξη της προσωπικό-

τητας (όχι η επιτάχυνση της νοητικής ανάπτυξης) 

 



  παιχνίδι  
 

ασκήσεως ~ αισθησιοκινητική ανάπτυξη + εξέλιξη   
 

συμβολικό ~ συμβολίζονται παραστάσεις απόντων προσώπων/πραγμάτων/καταστάσεων 
 

κανόνων ~ τήρηση κανόνων  επαυξημένες κοινωνικές σχέσεις 

 

 

 

  Αξιολόγηση/Κριτικη  -  Θετικά/Αρνητικά Σημεία 

 

η μάθηση πρέπει να ακολουθεί τα στάδια νοητικης ανάπτυξης  

 

οι διαφορετικές νοητικές λειτουργίες, που το επίπεδο ανάπτυξής τους ορίζει 

διαφορετικό στάδιο, δεν είναι απαραίτητο να συμβαδίζουν  

 

υποβαθμίζει τη νοητική ανάπτυξη σε στάδια 

 

τα επιμέρους χαρακτηριστικά των σταδίων δεν είναι εξ ορισμού αποδεκτά 

καθώς πρέπει να εξηγούνται ξεχωριστά  άτομο 

 

υποβαθμίζει τη νοητική ανάπτυξη σε στάδια 

 

ΟΧΙ: αυτόνομο + ανεξάρτητο παιδί, ΟΧΙ: ελεύθερο + δημιουργικό περιβάλλον, 

ΟΧΙ: ενεργό συμμετοχή, ΟΧΙ: ξεχωριστές προσωπικότητες 

 

τα βασικά χαρακτηριστικά των σταδίων είναι αποδεκτά  

 

δόθηκε έμφαση στο διαφορετικό τρόπο του παιδιού  

 

η μάθηση :: επαφή με την πραγματικότητα  ενεργητικός ρόλος μαθ. στην 

οικοδόμηση της γνώσης + κοινωνική αλληλεπίδραση 

 

αναγνώρισε την σπουδαιότητα της ενεργούς εμπλοκής του μαθ. στη μαθη-

σιακή διαδικασία  

 

αποδέχεται την ύπαρξη ατομικών διαφορών 

 

αποφεύγει πρακτικές που στοχεύουν στη μίμηση της σκέψης των ενηλίκων 



Vygotsky                    κοινωνικός     εποικοδομητισμός 

                                  
                                     πολιτισμός                το άτομο με συγκεκριμένο τρόπο χτίζει τη γνώση, 

                                                                                 ενεργώντας μέσα στα πολιτισμικά συμφρα ζόμενα 
                                                                                                              

                                                                                           (η ερμηνεία του πολιτισμού για τα κοινωνικά συμβάντα)                

 

 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

 όλα τα ομαδοσυνεργατικά μοντέλα διδασκαλίας 
 

 τα σχέδια εργασίας-έρευνας (project)  
 

 οι χώροι διδασκαλίας  

                +αισθητική  +μαθητές  +σχηματισμοί  +όχι προδιαμορφωμένοι 
 

 εγχειρίδια + υλικό παραπέμπουν και σε άλλες πηγες, δεν μονοδρομούν  

                    τη διαδικασία, περιέχουν τις βασικές πληροφορίες  
 

 κοινωνία του σχολείου ΟΧΙ αποκομμένη από την υπόλοιπη κοινωνία 

 

 

 

  ανάπτυξη : το άτομο δέχεται σήματα (προσλαμβάνονται ή/και διδάσκοντια)   

διαδικασία εσωτερίκευσης σημάτων 

 

  το παιδί πρώτα θα δημιπουργήσει νοήματα τα οποία θα δοκιμάσει στην πράξη 

και τελικά θα τα χρησιμοποιήσει στην επίλυση προβλημάτων (χωρίς την βοήθεια 

άλλων)    

 

  περιβάλλον  = κοινωνικό + πολιτισμικό = κοινωνικοπολιτισμικό (κ/π) 

 

  η πληροφορία μόνη της δεν έχει νόημα. νοηματοδοτείται (διαφορετικά) μέσω του 

εκάστοτε πολιτισμού 

 

  στόχος εκπαίδευσης = μέσα από τις πληροφορίες που  στο κ/π περιβάλ-λον, να 

μπορέσει η εκπαίδευση να προσδώσει κάποιο νόημα (στη ζωή του ατομου) 

 
 

 

 



 

  δεν μπορεί ο εκπαιδ. να περάσει την πληροφορία μονόδρομα. πρέπει να 

συμμετέχει + να το ανακαλύψει ο μαθ. καθώς επίσης, να υπάρξει χώρος 

εφαρμογής  εσωτερίκευση  μάθηση ||  ο (μακροπρόθεσμος) στόχος ο οποίος 

υλοποιείται με συγκεκριμένενα (βραχυπρόθεσμα) βήματα-στόχους || ο μαθ. 

πρέπει να κατανοή και τη χρηστότητα αυτου που καλείται να κάνει ( εκπαιδ.) 

 

 στο σχέδιο μαθήματος να φαίνεται η κ/π διάσταση + η ερφαρμογή στη ζωή  

 

  ένα αναπτυσσόμενο άτομο φέρει ορισμένα (βιογενετικά) κληρονομικά χαρακτηρι-

στικά. τα πάντα όμως πραγματώνονται στο συγκεκριμένο κ/π περιβάλλον  

 

 
  ΖΩΝΗ   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  -  ΖΩΝΗ   ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ (ΕΓΓΥΣ)  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
                                                                                                                               

          επίπεδο που έχει κατακτηθει                   επίπεδο της ‘εν δυνάμει’ ανάπτυξής του 

        (αυτόνομη λύση προβλημάτων)                  (καθοδηγούμενη λύση προβλημάτων) 

 

       - στόχος μαθησιακής διαδικασίας - 

 

 

  ο εκπαιδ. καθοδηγεί το άτομο που επιλύει (ολικώς ή μερικώς) ορισμένα πράγματα 

+ κοινωνική αλληλεπίδραση στην μάθηση & ανάπτυξη του ατόμου 

 

 

 

  πρωταρχική λειτουργία της γλώσσας = εξυπηρετηση, συννενόησης, επικοινωνίας, 

κοινωνικών σχέσεων 

 

* τρία στάδια   εξέλιξή της: 
 

  

1. κοινωνικός λόγος 

 
2. προσωπικός μονολογος 

(Piage =  εγωκεντρικός λόγος) 

 
3. εσωτερικός μονόλογος 

 

 

αδιάσπαστο της σχέσης γλώσσας~σκέψης 

 



 

  κατα τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου :: σκέψη + γλώσσα = ανεξάρτη-

τες μεταξυ τους λειτουργίες  εμφανιζεται η ομιλία  σκέψη + γλώσσα :: ανα-

πτύσσονται συγχρόνως (σε μία διαλεκτική πορεία, ετσι ώστε το όργανο να καθιστά δυνατή τη 

γέννηση το προϊόντος + το προϊόν με τη σειρά του να τελειοποιεί το όργανο) 

 

 

 

 

  Vygotsky – 1988 

 

διαδικασίες ωρίμανσης 
 

+ 
 

επιδράσεις τυχαίας όσο και συστηματικής (σχολικης) μαθησης 
 

 

σε συνδιασμένη ή και μεμονωμένη δράση  

 

 
 

διαμόρφωση του επιπέδου ετοιμότητας του κάθε ατόμου 

 

 
(κάθε φορά) 

 

μία «γενικη ετοιμοτητα»  
= γενικό επίπεδο νοητικών ικανοτήτων, 

 

ή 
 

μία «ειδική ετοιμότητα»  
περιορισμένη σε ειδικές ικανότητες μάθησης  

ή σε ορισμένες μςθόδους διδασκαλίας 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Αξιολόγηση/Κριτικη  -  Θετικά/Αρνητικά Σημεία 

 

η θεωρία είναι εξ’ ολοκληρου αποδεκτή 

 

δεν αναφέρεται σε ηλικίες 

 

νέες προοπτικές στο σχεδιασμό + στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδι-

κασίας (συνεργατική διδασκαλία, διαμόρφωση φυς. περιβάλλοντος της τάξης, λειτουργι-

κός σχεδιασμός του μαθησιακού υλικού) ~ κοινωνία μάθησης 

 

~ σχέσεις συνεργασίας μεταξύ εκπαιδ. + μαθ.  η μάθηση αποτελεί 

αμοιβαια εμπειρία 

 

αναφέρεται σε οποιαδήποτε φάση 

 

αναφέρεται σε οποιαδήποτε απόφαση 

 

κατήγγειλε υπερπροστατευτικότητα + αυταρχισμό 

 

 

 

 



Erikson                            βιο-κοινωνική θεωρία ανάπτυξης          (ψυχανάλυση) 

 

 

  στάδια ανάπτυξης Ε. (λεπτομερέστερα από Ρ.) περιλαμβάνουν συγκεκριμένα 

ζητήματα κρίσεις που πρέπει να διευθετηθούν     

 

0 – 1.5 – 3 – 6 – 11 – 12 – 18 – νεότητα – ωριμότητα – τελικό στάδιο 

 

 

0 – 1.5 
ετών 

 

 

- προσπάθεια εγκαθίδρυσης σχέσεων εμπιστοσύνης με 

το περιβάλλον 
 

- μητέρα = σημαντικό(τατο) πρόσωπο 

   

 

1.5 – 3 
ετών 

 

 

- μερική αυτονόμηση 
 

- (αλληλ)επίδραση οικογένειας 

   

 

3 – 6 
ετών 

 

 

- περισσότερες πρωτοβουλίες  
 

- σημαντικό είναι το παιδί να ενθαρρρυνθεί  

   

 

6 – 11 
ετών 

 

 

- σχολείο: + άλλου είδους σχέσεις + επικοινωνία + 

άλλοι άνθρωποι  ευκαιρίες για επιτυχία + οικοδό-

μηση θετικής αυτοεικόνας  

(~ παραγωγικότητα  ||  ~ προσδοκίες γονέων + εκπαιδ. ) 

   

12 – 18 
ετών 

 

 

- κυρίαρχο = καθορισμός της ταυτότητας του εφήβου 

(καθορισμός του ΕΓΩ) = προσωπικότητα + ρόλο  (ποιος είμαι, 

τι θέλω, ...) (~ ομάδες) 

   

νεότητα   - στενές προσωπικές σχέσεις (ζητούμενο = αμοιβαίος 

σεβασμός) 

   

ωριμότητα  - εκδήλωση πανανθρώπινου ενδιαφέροντος  

καθοδηγηση νεοτέρων 

   

τελικό 

στάδιο 

 

 

- απολογισμός... 
 

- αποδοχή του θανάτου 



 

 
   μαθητης του Freud 

 

 εάν το άτομο βιώσει την απόρριψη  συναισθήματα δυσπιστίας, ανεπάρκειας + 

ενοχής τα οποία εσωτερικεύει + και τον ακολουθουν στην μετέπειτα πορεία του || 

ζητούμενο = σχέσεις εμπιστοσύνης = αποδοχή 

 

 το βασικό πρόβλημα στην αναπτυξιακή πορεία του ατόμου είναι τα συναι-

σθήματα δυσπιστίας, ανεπάρκειας, ντροπής, αμφιβολίας, ενοχής που θα βιώσει 

το άτομο 

 

 το άτομο μέσω της παραγωγικοτητας θα (θέλει να) νιώσει ότι προσφέρει και θα 

(να) αποκτήσει θετική αυτοεικόνα  πρέπει να δώσουμε στο άτομο ένα 

περιβάλλον δεκτικό ώστε να αναπτύξει πρωτοβουλίες   

 

 επίλυση σύγχυσης ρόλων  απόκτηση ταυτότητας του ΕΓΩ  αυτοκαθορισμός 

 αυτονομία  

 

 οι μαθ. διακατέχονται από αρνητικά συναισθήματα για έναν αλλοδαπό μαθητή 

 ο εκπαιδ. μιλά στην τάξη για τη χώρα + τον πολιτισμό του αλλοδαπου΄μαθ.   

 

 

  Αξιολόγηση/Κριτικη  -  Θετικά/Αρνητικά Σημεία 

 

έχει αρνητικό σκεπτικό 

 

 ο φόβος «να μη δημιουργήσω ενοχές»  επιφυλακτικότητα 

 

υπάρχουν καταλληλότερες χρονικές περίοδοι για την επίλυση προαναφερό-

μενων κρίσεων, αλλά υπάρχει η δυνατότητα για την επιτυχή επίλυσή τους σε 

κάποιο άλλο στάδιο  

 

να ενθαρρύνονται οι έφηβοι να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 

 

οι εκπαιδ. (οφείλουν) να προσφέρουν συστηματικά ευκαρίες για επιτυχία και 

οικοδομηση θετικής αυτοεικόνας  

 



 

Ηθικότητα     

 

 
     

 Ηθικότητα (  Ηθική) = συμπεριφορά του ατόμου (δεδομένες στάσεις + πράξεις, πως 

πράττω) η οποία παρατηρείται + καταγράφεται (με καθαρότητα)  τι οδηγεί, πώς 

οδηγείται το άτομο στη συμπεριφορα αυτή  

 

  το  υπόβαθρο χρησιμοποιείται ως βάση της συμπεριφοράς. αν γνωρίζω το 

υπόβαθρο καταγράφω την ηθικότητα 

 

  χρέος του εκπαιδ. = παρατηρεί + ερευνά  να αναδείξει τα αίτια + τις ιδέες  της 

συμπειφοράς του μαθ.  

 

 ηθικότητα  ελεύθερη δράση, ελεύθερη υιοθέτηση αξιών, προτύπων, ιδεών, ... 

 

 ετερονομη ηθικότητα = το παιδί ενεργει βάσει τους κανόνες των ενηλίκων || το 

παιδί τείνει να ακολουθεί κάποιους κανόνες λειτεοργίας γιατί αισθάνεται ισχυρό 

τον κόσμο των κόσμο των ενηλίκων και θέλει να αισθάνεται αποδεκτό || οι έφηβοι 

δεν παραμένουν στο στάδιο της ετερόνομης ηθικ.   

 

 αυτόνομη ηθικότητα = το άτομο μπορεί να αξιολογεί + να αναλύει και κατόπιν 

να αποδέχεται τα πρότυπα + τους κανόνες  στόχος εκπαιδ. = να βοηθήσει το 

άτομο να αυτονομηθεί και ηθικά (+ γνώσεις + δεξιότητες) 

 

 το άτομο μπορεί να αναπτύξει μια δυναμική ανηεξάρτητη της ηλικίας του            

    (ΟΧΙ θέμα ωρίμανσης ~ Piage,  περισσότερο ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ~ Vygotsky) 

 

 η ηθικότητα πρέπει να αναδειχτεί μέσα από τη διαδικασία 

 

 

 κανόνας = λειτουργικός για την ομάδα και το άτομο + σεβαστός απ’ όλους ||  

έχει νόνημα || έχει συζητηθεί και έχει γίνει αποδεκτός   

 

 εαν στην πορεία υπάρξει μη λειτουργικός κανόνας θα πρέπει να 

αναπροσαρμόζεται 

 

 κανόνες = σαφείς, λιτοί, κατανοητοί, εστιασμένοι στο όφελος, όχι ηθικολογία, 

όχι διδακτικσμός 



 

 παραβατική συμπεριφορά είναι εκείνη που εμφανώς παραβιάζει κάποιον 

κανόνα λειτουργίας της ομάδας (και όχι οι εικασίες του εκπαιδ. για το τι μπορει να 

σκέφτεται ή τι μπορεί να έχει κάνει κάποιος) 

 

 παραβατική συμπεριφορά ΔΕΝ είναι η παραβίαση κανόνα σε ατομικό ή 

συλλογικό επίπεδο εάν ο κανόνας ΔΕΝ έχει νόημα 

 

 Piage (~ ρεαλισμός): εάν ένα άτομο επιλέξει να κάνει κάτι, θα πρέπει να γνω-ρίζει 

(να έχει κατανοήσει) τις συνέπειες των πράξεών του 

 

 

 

  Piage:  σχέση μεταξύ γνωστικών σταδίων ανάπτυξης + ηθικότητας :: η 

γνωστική ανάπτξη προηγειται της ηθικης :: ανάπτυξη των γνωστικών 

ικανοτήτων  μετάβαση ετερόνομη  αυτόνομη ηθικότητα 

 

χαρακτηριστικά ετερόνομης ηθικότητας = ηθικός ρεαλίσμός || πλήρης 

αποδοχή + αδιαπραγμάτευτο κανόνων ενηλίκων || η ηθικότητα μιας 

πράξης κρίνεται εκ του αποτεκλεσματος χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η πρόθεση 

 

{ικανότητα εκτέλεσεις λογικών πράξεων} + {περιορισμοί από 

ενηλικους} + {πιέσεις από ομάδες συνομιλήκων}  κατανόηση οτι οι 

κανόνες είναι αποτελέσματα αμοιβαίας αποδοχής, υπάρχει η 

δυνατότητα να αλλάξουν - αναπροσαρμοστουν, εξυ-πηρετούν το 

κοινωνικό σύνολο || έμφαση και στην πρόθεση 

 

 

  Piage: ουσία της ηθικότητας = σεβασμός ορισμένων κανόνων  (σύστημα κανόνων = ηθική) 

 

 

 

 ηθικά διλήμματα = υποθετικές καταστάσεις όπου ένα άτομο χρειάζεται να 

εκτιμήσει αξίες του σωστού και του λάθους 

 

 

 

 

 



   οικοσυστημική προσέγγιση 
                                

    οίκος       +      σύστημα 

                                  
το εκάστοτε         μια συμπεριφορά αναπτύσ 

περιβάλλον         σεται σε καποιο περιβάλλον 

/ πλαίσιο              για ορισμένους λόγους  

                               

                         

οικοσυστημική ή ολιστική προσέγγιση : η συμπεριφορά 

γεννήθηκε σε ένα περιβάλλον - πλαίσιο και τα αίτια σε ένα 

άλλο  ο εκπαιδ. δε γενικευει συμπεριφορές (+ παραβατικές) 

αλλά συλλέγει πληροφορίες (χωρίς να ερμηνευει τις συμπε-

ριφορές βάσει των πληρ.) και στη συνέχεια αναζητεί / ερευνά 

(i) που εκδηλώνεται η συμπεριφορά, (ii) που γεννιέται η 

συμπεριφορά   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kollberg                                    γνωστική θεωρία           

  

 

 μελέτησε την ανάπτυξη της ηθικότητας με τη βοήθεια δομημένων ηθικών διλημ 

μάτων || το πρόβλημα στο παιδί είναι το ηθικό δίλημμα που προσδιορίζουν αλλά 

και προάγουν την ηθικότητά του 

 

  ζητούμενο: να μπορεί μόνο του το άτομο να αιτιολογεί τη συμπεριφορά του 

 

   τα συναισθήματα είναι πολύ σημαντικά 

 

   στοχοι = γνωστικοί – συναισθηματικοί – ψυχοκινητικοί  

 

  ηθικά διλημματα, ο έφηβος αμφιταλαντεύεται  δρώντας θετικά: « 

προβληματισμός»,  ο εκπαιδ. πρέπει να δώσει στο άτομο πρωτοβουλίες να 

ανπτύξει συμπεριφορές (+ επιλογές)  

 

 

   στάδια ηθικότητας 

 

(1) προηθικό – κυρίαρχη πεποίθηση ότι οι κανόνες επιβάλλονται από 

τους άλλους || ~ αποφυγή τιμωρίας    «συναλλαγή»   

 

(2) συμβατικής ηθικης – οι ηθικές κρίσεις του παιδιού βασίζονται στα 

πρότυπα και τις προσδοκίες των ισχυρών || ~ αποδοχή ομάδας, 

διατήρηση της «έννομης τάξης» 

 

(3) αυτόνομης ηθικής – το άτομο διαμορφώνει τις δικές του ηθικές 

αξιες ||  καλλιέργεια ενδιαφέροντος για νομοκανονιστικές αλλαγές, 

έμφαση στην ατομικλη συνείδηση  

 

 

 η μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο απαιτεί χρόνο και ισχύει πέρα από 

εθνικής ή/και πολιτισμικές διαφορές 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  Αξιολόγηση/Κριτικη  -  Θετικά/Αρνητικά Σημεία 

 

έδωσε έμφαση στη συνασθηματική πλευρά της ανάπτυξης (+ επηρέασε τα 

εκαπιδευτικά προγράμματα) 

 

η έμφαση στην αιτιολόγηση της απόφασης (και όχι στην απόφαση αυτή 

καθεαυτή) ανέδειξε πως υπάρχει χαλαρή σύνδεση ανάμεσά τους και ότι το 

ζητούμενο είναι η συνέπεια ανάμεσά τους 

 

 

 

 

 



Freud                            

 

 η σεξουαλικότητα (libido = ισχυρη δύναμη που ωθεί επίμονα στην ικανοποίησηή της) αρχί-

ζει από τη γέννηση  ...  νηπιακή φάση   ...  7-12 σεξουαλική αφάνεια  

εφηβεία  ...  τέλος    

 

 απώθηση (ψυχολογία του βάθους - Freud)= ιδιαίτερη μορφή λήθης = ορισμένα 

μνημονικά λάθη της καθημερινότητας δεν είναι τυχαία αλλά αποτελούν ένα μη 

συνειδητό προστατευτικό μέτρο το οποίο μας προφυλάσσει απο δυσάρεστες 

συνέπειες (θεωρείται απο τους πιο σπουδαίους μηχανισμούς που θέτει σε ενέργεια το Εγω στον 

αγώνα του κατά των ορμών για να τις κρατήσει κάτω απο των έλεγχό του – ό,τι δεν επιτρέπεται 

απο το κοινωνικό περιβάλλον, ό,τι μπορεί να μας ντροπιάσει/εκθέσει απωθείται απο την 

συνείδηση (Υπερεγώ))  

 

 

* το παιχνίδι έχει ιδιαίτερη σημασία στα παιδιά (γλώσσα = ατελές μέσο επικοινωνίας)  αποκτά 

συμβολική έννοια  Freud, Jung, Klein χρησιμοποίησηαν το παιχνίδι και για θεραπεία 

προβληματικών παιδιών (το παιχνίδι διευκολύνει την ανάπτυξη των πνευματικών δυνάμεων (και) σε περιπτώσεις 

διαταραχής της διανοητικής ανάπτυξης) 

 

 

*  ψυχαναλυτική κατευθυνση : Freud, Adler, Erikson 

 

 

 

 

 



Κίνητρα           (motives) 

 

 

 κίνητρα & ανθρώπινη συμπεριφορά – ς προσεγγίσεις ς 
 

 

ς Heckhausen (1971) :: κίνητρο επίδοσης ς = η ετοιμότητα του ατόμου να καταβάλει 

μεγάλες προσπάθειες για την επίτευξη μιας (γενικά αποδεκτής) επίδοσης χωρία να 

ξέρει εκ των προτέρων αν θα τα καταφέρει (ή όχι)  το κίνητρο επίδοσης εξασφαλί-

ζει την ενέργεια + (παράλληλα) δίνει την κατευθυνση της συμπεριφοράς μας στην 

περίπρωση των επίδόσεων   

 

* κίνητρα επίδοσης = η συμπυκνωση των μέχρι τώρα εμπειριών ενι-

σχύσεων του ατόμου ( όσο ο άτομο μεγαλώνει το άτομο τόσο αυτά 

αποκρυσταλλώνονται σε (σχετικώς) σταθερά χαρακτηριστικά του ατόμου  κα-

θώς εξακολουθούμε να δεχόμαστε ενισχύσεις (σε όλη μας τη ζωή) δημιουργούμε 

ή/και μεταβάλλουμε συνεχώς κίνητρα) 
 

* κίνητρα επίδοσης = πολύπλοκο ψυχολογικό κατασκεύασμα  δεν πρέ-

πει να αναμένουμε επιτυχημένη λειτουργικη ανάλυσή τους + ακριβή μέ-

τρησή τους (Slavin - 1988) (~ ΤΑΤ = Thematic Apperceptio Test) 
 

* παρώθηση (Knorzer - 1980) = έκφραση των κινήτρων σε μια συγκεκρι-

μένη  περίσταση + συγκυρία = στιγμιαία + περιστασιακή  θέτει σε 

κίνηση τη συμπεριφορά του υποκειμένου + την καταυθύνει προς την 

επιτευξη ενός σκοπού, μολις όμως ο συγκεκριμένος σκοπός επιτευ-

χθεί παύει πλέον να υπάρχει 
 

*  συμπεριφορά (σε συγκεκριμένη στιγμή)  επιδράσεις προσωπικότητας 

( σταθερά χαρακτηριστικά + διαθέσεις στιγμης) + (συγκυριακές) συνθήκες 

περιβάλλοντος ( πολλά + διάφορα Ε τα οποία επηρεάζουν την ένταση + κα-

τεύθυνση της συμπεριφοράς) 
 

*  ισχυρά κίνητρα έχει ένα άτομο όταν επιδράσεις προσωπικότητας + 

συνθήκες περιβάλλοντος ενεργούν συνδιασμένα + ενισχύονται για 

την επιτυχία ενός σκοπού 
 

*  όχι ισχυρά κίνητρα έχει ένα άτομο όταν επιδράσεις προσωπικότη-

τας + συνθήκες περιβάλλοντος δε συγκλίνουν ή και συγκρούονται για 

την επιτυχία ενός σκοπού 

 
 



ς Maslow (1954) – «Ιεράρχια των Αναγκων»  :: οποιαδήποτε ενέργεια το ανθρώπου 

γίνεται για να κλαύψει  μία από τις παρακάτω ανάκες: φυσικές – σωματικές – 

οργανικές – βιολογικές ή ασφάλειας ή κοινωνικές ή καταξίωσης – επιδοσης – διανοητι-

κές ή αυτοπραγμάτωσης – αισθητικές (* η ικανοποίησή τους πρέπει να γίνεται με αυτη τη σει-

ρα), με τελικό σκοπό να μπορέσει να φτάσει στην αυτοπραγμάτωσή του (= έκφραση 

των αναγκών του = είναι σε θέση να δρά = πραγμάτωση αυτού του οποίου είναι καποιος 

πραγματικά)  

 

* η «Ιεραρχία των Αναγκών» δεν ερμηνέυει ικανοποιητικά τα κίνητρα για 

μάθηση  η ανθρώπινη συμπεριφορά διαψεύδει την παραπάνω 

ιεραρχικότητα + η οποιοστατική ισορροπία προς τη οποία κατατείνει (κατα 

Maslow) η ικανοποίηση των αναγκων, δεν καθορίζει πάντα τις επιδιώξεις 

των οργανισμων (~ ο ίδιος ο οργανισμός μπορεί να επιζητεί την ένταση) 
 

 

 

ς Skinner – θεωρία ενισχύσεων  :: κίνητρα = αποτέλεσμα (προσωπικής ιστοριας των) 

ενισχύσεων  δεν χρειαζόμαστε ξεχωριστές θεωρίες της μάθησης + κινητρων :: 

[κίνητρα επίδοσης = η συμπυκνωση των μέχρι τώρα εμπειριών ενισχύσεων του ατόμου]  

+  [ενίσχυση  καθορίζει τις πιθανότητες επανάληψης μιας μορφής συμπεριφοράς στο 

μέλλον]     

 

*  μαθ. που (δεν) έχουν δεχτεί θετικές ενισχύσεις για τη μελέτη (δεν) 

έχουν ισχυρά  κίνητρα για μάθηση  (* το ιστορικό των ενισχύσεων του μάθε 

μαθ. απαντά σε ερωτήματα όπως «γιατί μερικοί μαθ. επιμένουν να μαθαίνουν 

μολονότι δεν προβλέπουν επιτύχια – ενώ άλλοι εγκαταλείπουν», κ.λπ.)  

 

* είναι δύσκολο να καθορίσουμε το επίπεδο των κινήτρων ενός μαθ. 

με βάση μια συγκεκριμένη μορφή συμπεριφοράς του διότι η μορφή 

συμπεριφοράς επηρεάζεται από πολλά και διάφορα κίνητρα (Deci - 

1975)  
 

 

 

ς Festinger (1975/78) – θεωρία της γνωστικής σύγκρουσης  :: οι άνθρωποι αισθάνο-

νται δυσφορία ή ένταση όταν μια πίστη ή μια πεποίθησή τους έρχετια σε 

ψυχολογική σύγκρουση με μιαν άλλη  για να λύσουν αυτή τη συγκρουση είναι 

(πολλές φορές) αναγκασμένοι να μεταβάλλουν τις πεποιθήσεις τους ή (συνηθέστερα) 

να βρίσκουν δικαιολογίες οι οποίες να δικαιολογούν την ασυνέπεια ( αιτιολογήσεις 

των επιδόσεων :: ) 

 



 

ς Weiner (1980) – αιτιολογηση των επιδοσεων  (προσπαθεί να εξηγήσει τις αιτιολογήσεις 

επιτυχιων + αποτυχιών ενός ατόμου) :: βασικό κίνητρο της συμπεριφοράς = η προσπάθ-

εια του υποκειμένου να κρατήσει σε υψηλά επίπεδα την αυτοεκτίμησή του ( 

θεωρία της γνωστικής σύγκρουσης)  το ευχάριστο αποτέλεσμα μιας ενέργειας  

αποδίδεται στην προσπάθεια που καταβλήθηκε ή στις ικανότητες (~ νοημοσύνη), 

ενω το δυσάρεστο αποδίδεται σε μή ελεγχόμενες εξωτερικές συνθήκες (~ ατυχία) 

 

* χαρακτηριστικά αιτιολογήσεων (Weiner):   
 

1. η αιτία αναζητείται μέσα ή έξω απο το υποκείμενο 

2. η επιτυχία/αποτυχία θεωρείται ως ελεγχόμενη ή όχι 

3. η επιτυχία/αποτυχία θεωρείται ως συνήθης ή ως μοναδικη 

 

 

* θέση ελέγχου (locus of control) :: άτομο με εξωτερική θέση ελέγχου 

αποδίδει επιτυχία/αποτυχία σε εξωτερικούς παράγοντες  άτομο με 

εσωτερική θέση ελέγχου αποδίδει επιτυχία/αποτυχία στην ικανότητά 

του ή την προσπάθειά του || υψηλός δείκτης της θεσης ελέγχου  

καλύτερες επιδόσεις  δείκτης νοημοσύνης + δεικτης θεσης ελέγχου 

= καλά προγνωστικά κριτήρια των επιδόσεων των μαθ. || δεν  

αιτιώδης σχέση ανάμεσα στην επίδοση και στη θέση ελέγχου, αλλά 

τα δύο αυτά μεγέθη αλληλοεξαρτώνται + επιδρούν δυναμικά (Weiner -  

1980)|| η θέση ελέγχου δεν είναι πάντα σταθερη: μπορεί να αλλάξει  

με τη δραστηριότητα του υποκειμένου ή  με τις περιστάσεις (Fincham 

- 1989)  

 

 

 

 

ς Ηοutmas, Skinner (1980) – επιδίωξη επιτυχίας & αποφυγή αποτυχίας  :: οι 

άνθρωποι με υψηλά κίνητρα επίδοσηςενδιαφέρονται πρωτίστως για την επιδίωξη 

της επιτυχίας (η αποτυχία μάλιστα ενισχύει τα κίνητρα  ~ αυτοενίσχυση) – οι άλλοι για 

την αποφυγή της αποτυχίας (προτιμουν πολύ έυκολα ή πολύ δύσκολα προβλήματα – η αποτυχία 

εξασθενεί τα κίνη-τρα) 

 

 

 

 

 



 

ς Newman, Ficham (1980) – μαθημένη παραλυσία ς (learned helplessness) = ακραια μορ- 

φή του κινήτρου της αποφυγλης της αποτυχίας :: «έτσι κι’ αλλιως η αποτυχία είναι 

αναπόφευκτη» 

 

*  μαθημένη παραλυσια μαθ.  και από ασυνεπή + απρογραμμάτι-

στη χρήση ενισχύσεων + ποινών  λύση = εξασφάλιση ευκαιριών 

που θα οδηγήσουν στην επιτυχία (μικρά βήματα, άμεση επανατροφοδό-

τηση, προσδοκίες βελτίωσης) 

 
 

 

 

  Heckhausen (1970) – βασικές προϋποθέσεις για γένεση + ανάπτυξη κινητρων επίδοσης 
 

- ωρίμανση των αισθησιοκινητικών + (κυρίως) των γνωστικών 

λειτουργιων (= η πνευματική ανάπτυξη να επιτρέπει στο άτομο να θεω-

ρεί τον εατυτό του αίτιο της επιτυχιας ή της αποτυχίας)  
 

- ανάπτυξη άλλων κινήτρων + προδιαθέσεων  
 

- ευκαιρίες βιωμάτων επιτυχίας 
 

- ενισχύσεις 
 

- πρότυπα συμπεριφοράς (μίμηση, ταύτιση) 

 

 

* πέρα από την ωρίμανση των αισθησιοκινητικών δε συμπεριλαμβάνονται άλλοι 

παράγοντες που σχετίζονται με την κληρονομικότητα (διότι γνωρίζουμε ελάχιστα για 

αυτούς) – επίσης, δε γίνετια λόγος για την επίδραση των «πρωτογενών» κινητρων 

καθώς θεωρείται ότι δραστιριοποιούν τον οργανισμό (σχεδον πάντα) προς την ίδια 

κατεύθυνση 

 

* η αυτονομία + η ανεξαρτησία θεωρούνται, επίσης, βασικοί παράγοντες 

ανάπτυξης των κινήτρων επίδοσης 

 

* στα 3 – 3.5 ετη : γένεση των κινητρων επίδοσης = πρώτη συνδιασμένη επίδραση 

όλων των παραγόντων 

 

 

 



 

  κίνητρα μάθησης  κίνητρα επίδοσης  κίνητρα συμπεριφοράς   

 
    *  δεν υπαρχει συμπεριφορά χωρίς κίνητρα 

 

 

 

 οικογένεια :: μεγάλη σημασία για την αναπτυξη των κινήτρων επίδοσης  
 

 
 

το οικογενειακό περιβάλλον βοηθαει το παιδί να 

αποκτήσει τις γνωστικές προϋποθέσεις που του 

δίνουν τη δυνατότητα να θεωρεί τον εαυτό του 

υπεύθυνο για τα αποτελέσματα των πράξεών του  
 

+  
 

ανάμεσα στα 3 – 6 έτη ενισχύει τις υψηλές επιδόσεις 

του παιδιου, του θέτει προβλήματα, του αναθέτει 

καθήκοντα  στις δυνατότητές του  αυτοενίσχυση 

 

 
-  μητέρα (Winterbottom, Seitz, Mc Clelland) :: οι μητέρες παιδιών με ισχυρά κίνητρα επίδοσης ( ευνοϊκές 

προϋποθέσεις) περιμένουν νωρίς απο τα παιδιά τους πρωτοβουλία + αυτονομία στη συμπεριφορά 

τους (~ παιδοκεντρικότητα) || θέρμη, εγκάρδια ατμόσφαιρα || Harlow (1961) «συναισθηματικός ανεφοδι-

ασμός»  

 

- πατερας (Λάσκου-Νασιάκου, Radin, Fthenakis) = προτυπο ταυτισης (ιδιαίτερα για τα αγόρια) για επιδόσεις 

έξω απο το σπίτι, στάση απέναντι στο επάγγελμα, την προσαρμογή στις απαιτήσεις της δημόσιας 

ζωής, .. 

 

- αδέλφια :: τα μοναχοπαίδια + τα μεγαλύτρερα αδέρφια έχουν ισχυρότερα κίνητρα 

 

 

 

*  δομή οικογένειας  κοινωνία/πολιτισμός 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 σχολείο  

 

- τα παιδιά που έχουν αναπτύξει ομαλή συναισθηματική σχέση (* θετική συναισθη-

ματική σχέση = απραίτητη προϋπόθεση  ταύτιση) με τους γονείς τους επεκτείνουν 

κανονικά τη διαδικασία αυτή + απέναντι στον εκπαιδ. 

 

- δυσκολίες στην ταυτιση ( δεν έχουν ασκηθεί στη διαδιακασία της ταύτισης)  από 

παιδιά με βεβαρυμένο συναισθηματικό περελθόν = παραμελημένα απο τους 

γονείς + διαταραχες στη συμπεριφορά  «απόρριψη» = φαυλος κύκλος (Βrunner, 

Huber) 

 

- Mc Clelland :: για ανάπτυξη των κινήτρων επίδοσης :: εξασφαλιση ζεστής, 

ευχάριστης ατμόσφαιρας (αποδεκτές οι ατομικές διαφορές + οι ιδιαίτερες ικανότητες ή  

αδυναμίες) + τα παιδιά να συνηθίσουν να βλέπουν τον εαυτό τους ως αίτιο της 

επιτυχίας/αποτυχίας τους  (1) ρεαλιστικοί + επιτεύξιμοι στόχοι, (2) άσκηση στην 

αυτογνωσία, (3) καθορισμός συγκεκριμένων τρόπων για την επίτευξη των στόχων 

και (4) επανατροφοδότηση 

 

- ταξη = ομάδα :: για να γίνει το παιδί αποδεκτό πρέπει να αποδεχτεί τις αξίες της 

 η ομάδα μπορέι να επηρεάσει θετικά η αρνητικά την ανάπτυξη ή την 

δραστηριοποίηση των κινήτρων επίδοσης + μαθησης (Corno & Rohrkemper – 1985)  η 

ομάδα αξιολογεί θετικά την απόδοση + την ενισχύει με κοινωνική προβολή – η ομάδα 

αξιολογεί αρνητικά την απόδοση + «τιμωρεί» με στέρηση ή μείωση του κοινωνικου 

γοήτρου – η ομάδα βλέπει με εχθρική διάθεση την επίδοση και ενισχύει την ακριβως 

αντίθετη συμπεριφορά ( αλλαγη αξιών νεολαίας  προσανατολισμός προς την ομάδα ενηλίκων και 

όχι προς τον εκπαιδ.)  

 

 



 

Μάθηση 

 

 

 μάθηση = σχετικά μόνιμη αλλαγή ( σταθεροποιημένη) στη συμπειφορά, ως απο-

τέλεσμα εμπειρίας, μίμησης ή πνευματικών διεργασιών (~ εμπειρία + άσκηση) 

 

* καθαρά μπηχεϊβιοριστικός ορισμός – ευρύτερα όμως αποδεκτός για μια 

κατ’ αρχήν εξέταση της διαδικασίας της μάθησης εξαιτίας της λειτουρ-

γικότητάς του, η οποία επιτρέπει την εφαρμογή του ορισμού σε όλες τις 

μορφές μάθησης – από τα ανακλαστικά των ζώων έως τις δημιουργικές 

συλλήψεις του ανθρώπου 

 

* αναφέρεται στην απόκτηση ειδικών δεξιοτήτων +  γνώσεων   

                (η ωρίμανση καθορίζει  τους  γενικούς μηχανισμούς της πνευματικής ανάπτυξης) 

 

 

 χαρακτηριστικά μάθησης  

 

- μάθηση = διαδικασία  μεταβολή συμπεριφοράς του υποκειμένου 

 

- η μεταβολή αυτή   εμπειρία + άσκηση    ενστικτωδών αντιδράσεων,  μέθης, 

   ωρίμανσης, κόπωσης, χρήση ουσιών 
 

             
 

- η μεταβολή αυτή είναι σχετικά μόνιμη      παροδικότητα 

 

 

 όσο πιο ενεργός είναι ο μαθ. στη μαθησιακή διαδικασία (πέρα από τον εκπαιδ.) τόσο 

πιο αποτελεσματική είναι η μάθηση 

 

 για να υπάρξει μάθηση πρέπει να υπάρξει συμπεριφορά + ενέργειες που 

μπορούμε να καταγράψουμε (όχι (συμπρωματικές/συγκυριακές) απαντήσεις που δεν έχουν 

(επαν)ελεχθεί)  
 

  ατομικές διαφορές (= δεδομένες)  εξατομικευμένη μάθηση 

 
 Rousseau (φυσιοκρατης) :: μάθηση = φυσική διαδιακασία μέσα στο φυσικό περιβάλλον – ο πολι-

τισμός φθείρει 

 

  διδακτικά: (1) έμφαση στην ομάδα και (2) στην εξατομίκευση ( ανα άτομο) 



 

  περιβάλλοντα 
                   

      εμπειρία  +  μίμηση  +  πνευματικές διεργασίες    μάθηση 
                                                                                      
                                        γνωστικές 

                ψυχοκινητικές 

             συναισθηματικές              

 

 
  από «ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ»  Γ.Σ. Κρουσταλάκη 

 

  επικοινωνία  =  μετάδοση νοημάτων με τη χρήση συμβόλων 

 

  αγωγή = το σύνολο των επιδράσεων που δέχεται το άτομο σε όλη 

την διάρκεια της ζωής του από το περιβάλλον του γενικά (φυσικό, 

οικογενειακό, οικολογικό, κ/π) και ειδικότερα, κατα την παιδική και 

εφηβική του ηλικία, από τους παιδαγωγούς (γονείς, δάσκαλοι, άλλοι 

φορείς συστηματικής αγωγής). οι τελευταίες αυτές παιδευτικές 

επιδράσεις, που ασκούνται συνήθως βάσει προγράμματος και 

σχεδίου (σκόπιμη + συστηματική διαδικασία), έχουν ως στόχο ή ως 

αποτέλεσμα τη συμμετρική ανάπτυξη όλψν τψν όψεων της 

προσωπικότητας του νέου ατόμου και κατα συνέπεια τη 

τροποποίηση της συμπεριφοράς του [προσχολική – σχολική – οικογενειακή 

– ομαδική – εξατομικευμένη – κοινωνικη – δημοκρατική – πολιτική – για διεθνή 

κατανόηση – θρησκευτική  - ηθική – διανοητική – φυσική – αισθητική – σεξουαλική 

– ενηλίκων – θετική/αρνητικη] 

 

  μέσα της αγωγής = μάθηση (ψυχικό φαινόμενο), διδασκαλία, ΑΠ, 

παιδαγωγική μέθοδος, λόγος παιδαγωγού, ενθάρρυνση, συμβουλή, 

αμοιβή + ποινη (λόγος – υλικά αγαθά – επιθυμίες – στάση – 

διάκριση/βαθμολογία , αυταμοιβή), οργάνωση,  

 

  παράγοντες αγωγής = φυσ. περιβάλλον – οικογενειακό & κοινωνι-

κό  περιβάλλον (+ ελεύθερος χρόνος, ΜΜΕ, στρατός, ιδρύματα, μουσεία, μνη-

μεία, εκθέσεις, διαλέξεις, λογοτεχνικά έργα, ...)  
 

 

  οι κοινωνιογνωστικές θεωρίες δίνουν έμφαση στον ενσυνείδητο, αυτόβουλο + 

ελεύθερο αυτοπροσδιορισμό του ατόμου δια μέσου της εσωτερικής – συμβολικής 

μαθησης 

 



  οικονομία χρόνου – προσπάθειας  +  μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα 

 

 

  θεωρία ειδολογικής μόρφωσης (~ Ψυχολογία των δυνάμεων του πνεύματος – Locke – 

Dewey) = η καλλιέργεια της γενικής πνευματικής ικανότητας με την άσκηση 

ορισμένων (μόνο) λειτουργιών = η ανθρώπινη νόηση συγκροτείται απο ξεχωριστες 

δυνάμεις + λειτουργίες (μνήμη, βούληση, προσοχή, φαντασίας, ...) οι οποίες μπορούν να 

ασκηθούν με ειδικές ασκήσεις  η άσκηση των πνευματικών δυνάμεων 

μεταδίδεται σε όλο το πνεύμα αναπτύσσοντας τη γενική νοητική ικανότητα  

 
 Thorndike :: δεν  συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο που να προωθεί 

ιδιαιτέρως τη γνώση ως γενική πνευματική καλλιέργεια ή νοημοσύνη ( με 

Dewey) – αντίστροφα, οι πνευματικές δυνάμεις ασκούνται εξίσου καλά στα 

πλαίσια και πρακτικών μαθημάτων. σε κάθε περίπτωση, οι ατομικές 

διαφορές + τα διαφοροποιημένα ερεθίσματα καθίστανται οι σημαντικότεροι 

παράγοντες μάθησης || * η μεθοδολογική κριτική σήμερα επισημαίνει ότι τα 

δεδομένα δεν επιτρέπουν στον Τ. την εξαγωγή των συμπερασμάτων στα 

οποία κατεληξε κια των συνεπειών του στην εκπαίδευση || το αδιασειστο 

συμπέρασμα που προκύπτει από τις έρευνες του Τ. είναι ότι οι μαθ. 

επωφελούνται διαφορετικά ο καθένας απο τα Ε που τους προσφέρει το 

κάθε μάθημα   

 

 

  θεωρία των κοινών στοιχείων (Thorndike) = η μάθηση είναι σε όλες τις 

περιπτώσεις ειδική (ποτέ γενική) και μπορεί να επηρεάσει θετικά μιαν άλλη μόνο 

στο βαθμό που τα στοιχεία τους είναι κοινά ( η μεταβίβαση γίνεται μόνο όταν με τη 

μάθηση μιας ενέργειας συνεξασκούνται ταυτόχρονα και στοιχεία της άλλης) || η μάθηση 

ισχυροποιειται όταν (1) συνεξασκούνται ενέργειες, (2) όταν μεταβιβάζονται 

γνώσεις από έναν τομέα σε έναν άλλο ή (3) όταν ασκούμαστε προσομοιωτικά σε 

κάτι που προσεγγίζει επαρκώς την πραγματικότητα || ο Τ. έδωσε ενα ευρύ περιε-

χόμενο στην έννοια της ομοιότητας των στοιχείων (= όμοια στοχεία + όμοιες διαδικασίες 

για μάθηση) || * η νεώτερη έρευνα δέχεται πως όχι μόνο στοιχεία αλλά κια συγγε-

νεις Ε ή Α επιτρέπουν την μεταβίβαση της μάθησης (γιατί σε πολλές ενέργειες που 

επηρεάζονται από προηγούμενες δεν  καθόλου όμοια στοιχεία)  η ομοιότητα πρέπει να 

είναι δομική (όχι επιφανειακή) 

 

 

 

 

 

 



  θεωρία της γενίκευσης = C. Judd :: είναι προτιμότερο το άτομο να μαθαίνει 

γενικές αρχές και όχι όμοιες ενέργειες μεταξύ των πεδίων ( με Thorndike) – η 

γνώση γενικών αρχών + κανονων διευκολύνει τη μεταβίβαση της μάθησης και 

όσο βαθύτερη είναι η γνώση αυτή τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβίβαση|| η 

μεταβίβαση της μαθησης γίνεται στο βαθμό που είναι δυνατό να γενικεύσουμε 

τις γνώσεις μας γυ΄ρω από μια περίσταση έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστόυν 

σε μια νέα – επειδή σε πολλές περιπτώσεις δεν μιλούμε για όμοια στοιχεία, θα 

πρέπει να ενεργούν οι ίδιες αρχές, οι ίδιοι κανόνες που εξασφαλίζουν τη 

συγγένεια μιας περιπτωσης μα την άλλη|| Βruner :: ακόμη ωφελιμότερο είναι ο 

άτομο να εισδύει στην εσωτερική δομή της γνώσης, να κατανοεί θεμελιώδεις 

αρχές – έννοιες – βασικούς κανόνες ( κέντρο εκπαιδ. διαδικασίας  max μεταβίβαση 

μάθησης  max δυνατότητα εφαρμογής σε νέες καταστάσεις) και να  επαφη μεταξύ 

σχολείου + πραγμα-τικότητας || δέχεται καί την ειδική μεταβίβαση (επηρεάζει 

συγκεκριμένες γνώσεις + δεξιότητες μέσα σε μια συγκεκριμένη περιοχή μάθησης  ομοιότητα των 

στοιχείων ~ Thorndike) και την γενική μεταβίβαση (ανεξάρτητη από τα περιεχόμενα 

μάθησης, η οποία επηρεάζει ενα ευρύ φάσμα νέων γνώσεων + δεξιοτήτων – στηρίζεται στην 

εξοικείωση του μαθ. με την εσωτερική δομή του αντικειμένου μαθησης) || * βλέπω/βρίσκω 

γενικές αρχες ( με Thorndike)  συγκρίνω/βρίσκω ομοιότητες (~ Thorndike)  ... 
 

 

  στρατηγικές μάθησης (H. Harlow (1963) – νεοσυμπεριφοριστής) = στόχος είναι η 

εκμάθηση οργανωμένων συνόλων γνώσεων που πρέπει να βρίσκουν άμεση 

εφαρμογή  η δραστική + ταχεία επίλυση των προβλημάτων (πρόβλημα = ό,τι 

προβάλλει). η μάθηση εστιάζεται στο «μαθαίνω πως να μαθαίνω» (~ μεταγνώση) || με 

τις στρατηγικές μάθησης μαθαίνουμε οργανωμένα σύνολα γνωσεων που μας 

δίνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε (= επιλύουμε) γρήγορα + αποτελεσματι-

κά νέα προβλήματα του ίδιου τύπου || μαθαίνω μια στρατηγική = μαθαίνω + 

μεταβάλλω ένα πρόβλημα από αρχικά δύσκολο σε απλό ( άμεση επίλυση) υπά-

γοντάς το (εάν γίνεται) σε μια κατηγορία προβλημάτων των οποίων η λύση μου 

είναι προσιτή   

 

 

 Συμπεριφορισμός :: η μάθηση αποτελεί κυρίως μια διαδικασία διαχείρησης 

διαφοροποιήσεων αυξανόμενης πολυπλοκότητας :: η αναμενόμενη επιθυμητη 

συμπεριφορά διαφοροποιείται λεκτικά (π.χ. «είναι ώρα για ένα διάλειμμα») και με μή 

λεκτικά σήματα  
 

 

 Skinner  :: συντελεστική μάθηση = ενεργή μάθηση που μπορει να οδηγήσει στη 

μάθηση νέων μορφών συμπεριφοράς, με αφετηρία την ύπαρξη ενός δυναμικού 

συνόλου κινήτρων (o οργανισμός κινείται μόνος του. ο έπαινος ή/και η τιμωρία τον οδηγούν 



στην επιτυχημένη συμπεριφορά || αυθόρμητη συμπεριφορά – επιλέγω τις επιτυχημένες – επιβρα-

βεύω και την παραμικρή ενέργεια προς την επιτυχημένη κατεύθυνση – τιμωρία εάν δεν υπάρχουν 

τάσεις προς επιτυχημένες συμπεριφορές) 
 

 

 Μορφολογική Ψυχολογία :: η μάθηση πραγματώνεται μέσα από την ξαφνική 

σύλληψη νέων στοιχείων ανάμεσα (1) στα στοιχεία της κατάστασης-προβλήματος 

(= ενιαίο δομημένο σύνολο), που οδηγεί στην αναδόμηση της κατάστασης, και (2) στη 

λύση  της κατάστασης-προβλήματος (λύση = ξαφνική αλλά όχι τυχαία, πρώτα συλλαμβά- 

νεται από το νου και μετά το άτομο εκτελεί,  + δημιουργικότητα)  ενορατική μάθηση || * 

βασικός νόμος της αντίληψης + της μάθησης = νόμος της ειδοτροπίας ή νόμος της 

καλής εντυπωσης ή νόμος της τέλειας μορφής (από αυτόν το βασικό νόμο προκύπτουν οι άλλοι 

δευτερεύοντες = εκφανσεις του βασικού νόμου) 

 

 

 Lewin (Γνωστική Θεωρία Πεδίου) :: η μάθηση (4ων τύπων) πραγματώνεται (1) ως 

μεταβολή στη γνωστική δομή, (2) ως μεταβολή στα κίνητρα, (3) ως μετατόπιση από 

μια ομάδα σε άλλη ομάδα και (4) από τον έλεγχο ( διάγνωση) των νευρομυϊκών 

συστημάτων            (ομάδες =  διαθέσεις – κίνητρα – αξίες – συναισθήματα – σκοποί) 
 

 

  Piage :: η γνώση αποκτάται μόνο όταν το άτομο αλληλεπιδράσει με το περιβάλ-

λον || «κλειδί» της γνώσης = ο μετασχηματισμός γνωσικών σχημάτων  η (λογι-

κομαθηματική) μάθηση χρειάζεται επαφή με την πρα-γματικότητα  ενεργητικός 

ρόλος μαθ. στην οικοδόμηση της γνώσης + κοινωνική αλληλεπίδραση + σωστή 

χρήση γλώσσας || ο εκπαιδ. με κατάλληλες ερωτήσεις καλει τον μαθ. να επιλύσει 

μια κοινωνιογνωστική σύγκρουση (η οποία αναφέρεται στη διαταραχή της ισοορροπίας 

αλληλεπίδρασης) || λάθος = ουσιαστική ανατροφοδότηση 

 

 

 
 

 Λειτουργική Ψυχολογία :: μάθηση = κυριότερος προσαρμοστικός μηχανισμός του 

ανθρώπου = συνειδητη δραστηριότητα  του ανρωπου για να εξασφαλίσει την 

επιβίωσή του || η μάθηση συνίσταται (1) στην απόχτηση, οργάνωση, αξιολόγηση 

εμπειριών, (2) στη συνειδητοποίηση προβλημάτων και (3) στην προσπάθεια επί-

λυσης αυτών είτε με προσωπικούς πειραματισμούς είτε με συνεργασία με την 

κοινωνική ομάδα || στάδια μάθησης = προετοιμασία, υποθέσεις, έλεγχος υποθέσεων + 
εφαρμογή 

 

 



 Γνωστική Ψυχολογία :: «πως αποκτιέται η γνώση;»  η εισδοχή + επεξεργασία 

πληροφοριών ( μάθηση + γνώση) = μετασχηματισμός + αποθήκευση, ενεργοποίηση 

όταν απαιτηθεί  δηλ., για να γίνει η πληρ. γνώση μεσολαβούν οι αισθήσεις ( 

φιλτράρισμα εξωτερικών Ε) και στη συνεχεια οι διαδικασίες επεξεργασίας ( 

μετασχηματισμός δεδομένων σε γνώση) οι οποίες καθορίζονται από τις γνωστικές 

λειτουργίες (= αντίληψη – μνήμη – γλώσσα – σκέψη – ικανότητα λύσης προβλημάτων) || μελέτη 

της μάθησης = παρακολούθηση του μετασχημα-τισμού της πληρ. σε γνώση (καθως 

περνάει μέσα απο αυτες τις λειτουργίες)  για την κατανόηση της διαδικασίας της 

μάθησης πρέπει να μελετηθουν αναλυτικά οι φάσεις της γνωστικής επεξεργσίας 

πληροφοριών – οι φάσεις αυτές εντοπίζονται κυρίως στη περιοχή της αντίληψης + της μνήμης 

 

 

  Ausubel :: η νοηματική-προσληπτική μάθηση πραγματώνρται μέσω της παραθε-

τικής διδασκαλίας όπου κεντρικό ρόλο έχουν: 

 

- ο προσανατολισμός στη δομή της γνώσης 

- η προοδευτική διαφοροποίηση 

- η ενσωματωμένη συσχετιση 

- οι προκαταβολικοί οργανωτές  

                         (= εισαγωγική εικόνα στη θεματική + στους σκοπούς 

                                                                                  της διδακτικής ενότητας) 

- η υπερμάθηση  

                         (πραγματώνεται με τακτική επανάληψη + εφαρμογή.  

                               στοχεύει στη μακροπρόθεσμη συγκράτηση του μαθη 

                                                                               -σιακού υλικού στη μνήμη) 

 

 

 

 

 Bruner :: χαρακτηριστικές διαδικασίες οι οποίες λειτουργούν (σχεδόν) ταυτόχρονα 

στην πράξη της μάθησης:  

 

      - ανάκαλυψη γνώσεων – εννοιών 

 

      - μετασχηματισμός + εφαρμογή των γνώσεων – εννοιών σε  

         νέες καταστάσεις (γενικευμένη μάθηση) 

 

      - αξιολόγηση, εκτίμηση της καταλληλότητας, της ορθότητας,  

         της επάρκειας, της χρησιμότητας των γνώσεων 
 



 Bruner :: η ανακαλυπτική μάθηση επηρεάζεται από πολλούς ατομικούς παράγο-

ντες (ετοιμότητα, κίνητρα, γενικές νοητικές ικανότητεςε, κατοχή στρατηγικών επίλυσης 

προβλημάτων, τρόπος οργάνωσης των πληροφοριών στη γνωστική δομή του ατόμου) || η 

ανακαλυπτική μάθηση απαιτεί αυξημένες γνωστικές δυνατότητες + χρειάζεται 

εκτεταμενη προετοιμασία, ειδικά υλικά, πού χρόνο 

 

 Bruner :: η ηλικία κατα την οποία το παιδί μπορεί να μάθει κάτι είανι σχετική (δεν 

είναι απόλυτη)  (ως ένα βαθμό) από την οργάνωση + τη μέθοδο διδασκαλίας 
 

      

 Bruner :: μπορούμε να διδάξουμε τα πάντα σε οποιδήποτε μαθ. οποιασδηποτε 

ηλικίς αρκεί να του προσφέρουμε με τρόπο + μέθοδο που να ανταποκρίνονται στο 

πνευματικό του επίπεδο ( Comenious – Didactica Magna) 

 

 Bruner :: γνωση = ουσία (όχι απλά χρηστική -  με Thorndike -  με Judd) 

 

 

 Βandura :: μίμηση  + ταυτιση = κοινωνική μάθηση 

 

 

*  η γλώσσα επηρεάζει καθοριστικά και τις τρείς λειτουργίες του σχολείου (= 

μετάδοση γνώσσεων, κανονιστική, επιλεκτική) 
 

 

 η μάθηση του παιδιου στη σχολική τάξη (1) απαιτεί κυρίως τη δυνατότητα 

επικοινωνίας ( κυρίως γλωσσικό στοιχείο) + αλληλεπίδρασης ( συνεργασίας) και (2) 

επιτυγχάνεται καλύτερα στη συνεργαζόμενη ομάδα 
 

 

 

 

    

  ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ   =  γνώση του γιγνώσκειν  + συντονισμός της γνώσης 

  

 
             δηλωτική | διαδικαστική | ανακλαστική            σχεδιασμός       έλεγχος     αξιολόγηση 

 

       
                 αξιολόγηση            διορθωτικές στρατηγικές 

 
 

 



 

 
* μεταγνώση  =  ενημέρωση για τη γνώση που έχω  +  ενεργητικός έλεγχος  + διορθωτικη δράση || 
μεταγνώση ~ μεταγνωστικές δεξιότητες  αυτοαξιολόγηση = μεταγνωστική αξιολογηση || 
μεταγνώση ~ αυτορύθμιση (Bandura) ~ λειτουργική αυτικαθοδήγηση 

 

 

 

  ειδικά στον άνθρωπο υποστηρίζεται ότι δεν  εκδηλώσεις της συμπεριφοράς που 

εμφανίζονται χωρίς την επενέργεια της μάθησης (παρα μόνο ως αποτέλεσμα των 

διαδικασιών της ωρίμανσης) || στις ανώτερες μορφές της ανθρώπινης συμπεριφοράς η 

ανάπτυξη καθορίζεται μόνον απο τις περιστάσεις της μάθησης (Aebli -  1971)   

 

   λειτουργική σχέση + αλληλεξάρτηση  ωρίμανσης + μάθησης || και οι δύο 

παράγοντες επιδρούν  στην ανάπτυξη των περισσότερων μορφών συμπεριφοράς 

 είναι συχνά δυσκιλο να ξεχωρίσουμε την επίδραση του κάθε παράγοντα  

 

  μάθηση  τότε + μόνο τότε, όταν προ- οι γενικοί μηχανισμοί βάσει των οποίων 

το άτομο μπορεί να αφομοιώσει τις νέες πληροφορίες 

 

  δεν  μάθηση χωρις ωριμότητα αλλά ούτε ανάπτυξη νοημοσύνης χωρίς μάθηση 

|| η μάθηση συμβάλλει αποφασιστικά στη διερεύνυση των ορίων της αφομοιωτι-

κής δυναμης του πνεύματος (τα οποία καθορίζονται απο την ωριμότητα)  μεγαλύτερη 

περιεκτικότητα, ευεξιξία, εφαρμοσιμότητα των γενικών μηχανισμών της νόησης 

 

 
 τιμωρία/ποινή = φαίνεται ότι παρεμποδίζει τη μάθηση 

 

 

  Heckhausen – 1971 :: «ωρίμανση»  «επίπεδο ανάπτυξης που ανταποκρίνεται στη δομή 

του αντικειμένου της μάθησης» = γνώσεις + δεξιότητες ενός μαθ. σε μια δεδομένη στιγμή της 

ανάπτυξής του σε αναφορά προς το συγκεκριμένο αντικείμενο μάθησης και τη συγκεκριμένη 

περίσταση διδασκαλίας || * η ανταπόκριση του αντικειμένου μάθησης προς το επίπεδο ετοιμότητας 

του μαθ. :: (1) οικονομικη και (2) επηρεάζει σοβαρά παράγοντες που σχετίζονται με τα κίνητρα για 

μάθηση (Heckhausen) 

 

  Krapp & Mandl – 1977 :: «σχολική ωριμοτητα»  «ικανότητα φοίτητσης στο σχολείο» 
 

  Ausubel – 1970 :: «ωριμανση»  «ετοιμότητα» = συγκεκριμένο επίπεδο επίδοσης ενός μαθ. σε 

αναφορά προς το συγκεκριμένο αντικείμενο μάθησης και τη συγκεκριμένη περίσταση διδασκα-

λίας 

 

 



 

  ετοιμότητα για μάθηση  γνωστική ετοιμότητα  επειδή πρόκειται για δυνατότητα 

των υφιστάμενων μηχανισμων να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας ειδικής γνωστικής 

μάθησης || * δεν εμφανίζεται «αυτόματα σε μία δεδομένη στιγμή»  το σχολείο οφείλει 

να τη δημιουργήσει 
 

 

  Vygotsky – 1988 

 

διαδικασίες ωρίμανσης 
 

+ 
 

επιδράσεις τυχαίας όσο και συστηματικής (σχολικης) μαθησης 
 

 

σε συνδιασμένη ή και μεμονωμένη δράση 

 

 
 

διαμόρφωση του επιπέδου ετοιμότητας του κάθε ατόμου 

 

 
κάθε φορά 

 

μία «γενικη ετοιμοτητα»  
= γενικό επίπεδο νοητικών ικανοτήτων, 

 

ή 
 

μία «ειδική ετοιμότητα»  
περιορισμένη σε ειδικές ικανότητες μάθησης  

ή σε ορισμένες μςθόδους διδασκαλίας 

 
 

 

   μάθηση  ενέργειες μαθητή 

    διδασκαλία  ενέργειες εκπαιδ. 

    αγωγή  σκόπιμη διαδικασία + συγκεκριμένες επιλογές 

    (αυτο)μόρφωση  σύνολο στόχων που έχει κατακτήσει το άτομο 

    καλλιέργεια  ~ προσωπικότητα (αξίες, ιδέες, ιδεολογία, ...)   πολιτισμός 

    εκπαίδευση  σκόπιμη διαδικασία, σε όρισμένα χωρικά +χρονικά  πλαίσια,  

                                που προκαθορίζει ιεραρχία προσωπικών στόχων 
   

   δια βίου εκπαίδευση = δικαίωμα του πολίτη 



 

 

 

 

* πως μπορούμε να διαπιστώσουμε (κάθε φορά) το επίπεδο της ετοιμότητας του μαθ. 

( να οργνώσουμε ανάλογα τη διδασκαλία);   

 

– δεν μπορούμε  
 

 

 
 

 παρακάμπτουμε  
 

            +  
 

ρίχνουμε το βάρος της προ-

σπάθειάς μας σε άλλους περισ-

σότερο ελεγχόμενους παραγο-

ντες της αγωγής + της διδασκαλίας  
 

(1) οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα τη γνωστική 

ετοιμότητα του μαθ.     
    και 

(2) τους οποίους μπορούμε να επηρεασουμε 

ανεξάρτητα από τις γνωστικές ικανότητες του 

μαθ. 
 

(= κίνητρα για μάθηση, ενίσχυση, περιστασιακές + διαπρο- 

      σωπικές μεταβλητές, οργάνωση διδακτέας ύλης, ...  ) 
 

 
 

 έμμεσος επηρεασμός της ανάπτυξης της γνωστικής ετοιμότητας του μαθ. 

                                             (Fippinger - 1982)   

 

 

 

 

  απαραιτητη προϋποθεση  μορφή μάθησης είναι ένα Ε (εξωτερικό (συνήθως) ή εσωτε-

ρικό ( περιέργεια, λειτουργική ανάγκη για κίνηση, ανία))  το υποκείμενο διεγείρεται + προβαί-

νει σε διάφορες ψυχοσωματικές ενέργειες  να κατανοήσει, επεξεργαστεί, αντι-

ληφθεί το Ε + να αντιδράσει κατάλληλα ( Α  διαπιστώνουμε ότι έχει συντελεστεί η 

μάθηση) || * οι διαδικασίες που παρεμβάλονται ανάμεσα στο Ε και στην Α συνιστούν την πραγματική 

φύση της μάθησης και δεν είνια προσιτες στην παρατήρηση + τον επιστημονικό έλεγχο  

 



 

 «νέο σχολείο» ( παλιό) :: συνδειδητά, σκόπιμα, προγραμματισμένα προσπαθεί να 

δημιουργει + να κατευθύνει τα κινητρα για μάθηση 

 

 

* όλες οι μορφές μάθησης είναι χρήσιμες + απαραίτητες 

 

*  ζώα  άνρωπος :: ο άνθρωπος κανει εκτεταμένη χρήση εννοιών 

 

  κίνητρα μάθησης  κίνητρα επίδοσης  κίνητρα συμπεριφοράς   

 

* δεν υπάρχει μάθηση χωρίς κινητρα 

 

 

  η αποτελεσματικότητα της μάθησης δεν εξαρτάται από το δείκτη νοημοσύνης 

αλλα κυρίως απο τα κίνητρα μάθησης 

 

 

* παράγοντες που σχετίζονται με τη σχολική μάθηση 

 

- ενισχύσεις 

 

- προσανατολισμός προς στο στόχο (καθορίζεται με βάση τα κίνητρα) 

 

- ο χρόνος που αφιερπωνει ο μαθ. στο αντικείμενο μάθησης ( προς την έν-

ταση των κινήτρων) 

 

 

*  σχολική επίδοση  κίνητρα μάθησης + παράγοντες προσωπικότητας + ποιοτητα 

διδασκαλίας  

   όχι  “+ δείκτης νοημοσύνης”    οι γνωστικοί παράγοντες εξηγούν ενα  

   πολύ   μικρό % της διακύμανσης των σχολικών επιδόσεων (Knorzer -  1980) 

 

 

* ταξη = ομάδα :: για να γίνει το παιδί αποδεκτό πρέπει να αποδεχτεί τις αξίες της  η ομάδα 

μπορέι να επηρεάσει θετικά η αρνητικά την ανάπτυξη ή την δραστηριοποίηση των κινήτρων 

επίδοσης + μαθησης (Corno & Rohrkemper – 1985)  

 

 

 

 



 

  εξωτερικά ή ετερόνομα κίνητρα μάθησης :: προέρχονται από το περιβάλλον του μαθ. 

 

  εσωτερικά ή αυτόνομα κίνητρα μάθησης :: ωθούν το υποκείμενο σε μια ενέργεια η οποία 

αποτελεί αυτοσκοπό 

 
* η μάθηση που γίνεται με βάση τα εσωτερικά κινητρα είναι διαρκέστερη 

 

* τα εσωτερικά κίνητρα επενεργούν και μετά την αποφοίτηση του μαθ. 

 

* η ενασχόληση με ένα ενδιαφέρον θέμα δίνει χαρά + ικανοποίηση  εμπε-

ριεχει ρην ενίσχυση ( έτσι πολλές φορες η επέκταση του γνωστικού πεδίου βιώνεται ως 

επέκταση της προσωπικότητας) 

 

* ένας μαθ. θα εξαντλήσει τις ατομικές του δυνατότητες για μάθηση εάν η 

μάθησή του κατευθύνεται εξ΄ ολοκληρου από εσωτερικά κίνητρα  όσο 

περισσότερο δραστηριοποιουνται στο μαθ. τα εσωτερικά κίνητρα τόσο 

περισσότερο μπορεί ο μαθ. να εκμεταλλευτεί τις ιδιαίτερες ικανότητες του 

να ολοκηρώσει την προσωπικότητά του (Corell - 1976) 

 

 

 

 δεν μπορούμε να δραστηριοποιήσουμε ή να δημιουργήσουμε εσωτερικά κίνητρα 

σε όλες τις περιοχές μάθησης (~ με κανένα στυλ διδασκαλίας δε μπορούμε να δραστηριο-

ποιησουμε τα κίνητρα μάθησης όλων των μαθητων)  το θέμα που τίθεται είναι πως 

μπορούμε να μετατρέψουμε τα εξωτερικά κίνητρα σε εσωτερικά 

 

 
 

  Νόμος της διακλάδωσης των εδνδιαφερόντων  (Κerschensteiner) 
  

τα πνευματικά ενδιαφέροντα παίρνουν συνεχώς τη θέση + 

εκτοπίζουν τις ορμές ως κίνητρα της ανθρώπινης συμπεριφο-

ρας  ο άνθρωπος  επιζητεί την ενασχόλησή του με πνευμ. 

ζητήματα διότι του προσφέρουν ευχαρίστηση καθεαυτά και 

όχι για οποιοδήποτε άλλο όφελος ( καθώς ωριμάζει γίνεται με-

τατόπιση του κέντρου βάρους από τα εξωτερικά στα εσωτερικά κίνητρα 

μάθησης || * εξωτερικά + εσωτερικά κίνητρα ενεργούν παράλληλα + αλλη-

λοσυμπληρώνονται) 

 

 

 

 

 



 

 κίνητρα μάθησης  προσωπική ευθύνη + ικανότητα   +  παράγοντες  +  παράγοντες 

                    σημαντικές πλευρες             ~ μαθημα          ~ εκπαιδ. 
                                                                                            

        αλληλεπιδρούν + αλληλοσυμπληρώνονται 

                    στην καθημερινή διδασκαλία 
                                     

                                                                ωρίμανση    
     

τελευταία οι ειδικοί δεν μιλούν για μετατροπή ή μετάβαση απο τα εξωτ. στα εσωτ. 

κίνητρα κάθησης, αλλά αντιμετωπίζουν το θέμα ως ένα συστατικό στοιχείο ωρίμανσης 

της προσωπικότητας = μια συνεχή διαδικασία εσωτερίκευσης ελέγχου :: 

 
 

 

 

 

* οι αλλαγές  (που συμπο-

ρευονται με τη ματάθεση του 

κέντρου βάρους απο τα εξωτ. 

στα εσωτ. κίνητρα μάθησης) 

σχετίζονται με την ηλι-

κία, με τη νοημοσύνη, το 

κοινωνικοοικονομικό 

περιβάλλον, κ.λπ. 

 

 

*     1ο2ο3ο4ο    

 βαθμού εσωτερικού 

ελέγχου  

 

 

* διαπιστώθηκαν ότι 

στα κορίτσια η μετά-

βαση γίνεται (σημαντικά) 

πιο γρήγορα απ’ ότι στα 

αγόρια 

 
 

  

 

1ο στάδιο 

 

εξωτερικός έλεγχος 

 

εκδηλώνει ή απωθεί μορφές 

συμπεριφοράς με βάση τις 

εξωτε-ρικές ενισχύσεις 

    

  

 

 

2ο στάδιο 

 

 

εσωπροβολικός έλεγχος 

 

ρύθμιση της συμπεριφοράς 

σύμφωνα με το κατα πόσο 

συμβάλλει αυτή στη θετική 

αυτοεκτίμηση – η ενίσχυση 

προέρχεται απο την 

αυτοεικόνα 

    

  

 

 

3ο στάδιο 

 
 

ταυτιση 

 

ο έλεγχος + η ενίσχυση 

προέρχε-ται από τις αξίες + 

τους σκοπούς που έχει 

εσωτερικεύσει κυρίως με την 

ταυτιση με το «σημαντικό 

άλλο» 

    

  

 

4ο στάδιο 

τελικό 

 

ενσωματωση + συντονισμός 

όλων των μέχρι τώρα 

ταυτίσεων 

 

 

 

προσωπική ιεραρχίας αξιών 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 τα κίνητρα μάθησης κατα τη διδασκαλία επηρεάζονται  από: 

 

- τον αξιολογικό προσανατολισμό 
 

- τις προσδοκίες των άλλων μελών της ομάδας  

                                  (~ αυτοεκπληρούμενη προφητεία) 
 

- την ταυτιση με τον εκπαιδ.  
 

- την πίεση των επιδόσεων  

(στην οποία εκτίθεται ο μαθ. στο σχολείο, στο σπίτι, στον κοινωνικό περίγυρο) 
 

- την ποιότητα διδασκαλίας 
 

- τη σύνθεση της ομάδας 

 

 
 

* για τη δραστηριοποίηση των κινήτρων μάθησης είναι 

υπεύθυνοι ο μαθ. + η διαμόρφωση διδασκαλίας  
 

+ 
 

* μακροπρόθεσμα μπορεί το σχολείο να επηρεάσει τα 

κίνητρα μάθησης και ως προς το μαθ. + ως προς τη 

διαμόρφωση διδασκαλίας – βραχυπρόθεσμα όμως πρέπει να 

κάνει ό,τι είναι δυνατό σχετικά με τη διαμόρφωση 

διδασκαλίας 

 

 

*  η επιτυχία της διδασκαλίας  συνίσταται στη δραστηριοποί-

ηση των κινήτρων μάθησης 

 

 

 

 

 

 



 Heckhausen (1971) :: τρόποι αλληλεπίδρασης παραγόντων κατα τη διδασκαλία   

δραστηριοποίηση κινητρων μάθησης  
 

 

  κίνητρα μάθησης   =  (κίνητρα επίδοσης  πιθανότητα επιτυχίας σκοπού  ενδιαφερον θέματος)  
 

         +  ιδιαίτερο ενδιαφέρον μαθ. + πρωτοτυπία θέματος  
 

         +  ανάγκη ταύτισης + ανάγκη αναγνώρισης + ανάγκη εξάρτησης 
                    

                                      +  ανάγκη επιβεβαίωσης + ανάγκη αποφυγης ποινής 
 

 

 κίνητρα επίδοσης   
– χαρκτηριστικο προσωπικότας μαθ. 

 

 ενδιαφερον συγκεκριμένου θέματος ή προβλήματος 
– στιγμιαίος παράγον 

– εσωτερικο κίνητρο 
 

 ιδιαίτερο ενδιαφέρον του μαθ. για το μάθημα   
– χαρκτηριστικο προσωπικότας μαθ. 
– εσωτερικο κίνητρο 

 

 πρωτοτυπία θέματος  
– στιγμιαίος παράγον 

– εσωτερικο κίνητρο 
 

 ανάγκη ταύτισης με τους μεγάλους 
(* ανάγκη ταυτισης με εκπαιδ. λόγω:  1. εξουσίας, 2. ++ ειδικών γνώσεων + ικανοτήτων) 

– χαρκτηριστικο προσωπικότας μαθ. 

– έως ένα βαθμό στιγμιαίος παράγον 
 

 ανάγκη αναγνώρισης απο τους μεγάλους και κυρίως από 

τον εκπαιδ.  
– χαρκτηριστικο προσωπικότας μαθ. 
– έως ένα βαθμό στιγμιαίος παράγον 

 

 ανάγκη εξάρτησης από τους μεγάλους  
– χαρκτηριστικο προσωπικότας μαθ. 
– έως ένα βαθμό στιγμιαίος παράγον 

 

 ανάγκη επιβεβαίωσης από τον εκπαιδ. + τους συμμαθητες  
– χαρκτηριστικοά προσωπικότας μαθ. 
– έως ένα βαθμό στιγμιαίος παράγον 

 

 ανάγκη αποφυγης ποινής 
– χαρκτηριστικο προσωπικότας μαθ. 

– έως ένα βαθμό στιγμιαίος παράγον 
 

 πιθανότητα επιτυχίας σκοπού απο μαθ. = βαθμός 

δυσκολίας ~ πνευματική ανάπτυξη μαθ.  
– στιγμιαίος παράγον 

– εσωτερικο κίνητρο 



 

 

 

 Bruner (1973/78) :: καθήκον του εκαιδ. = να δραστηριοποιήσει κατα τον αποτελεσματικό-

τερο τρόπο τα κίνητρα μάθησης όλων των μαθ., αφού: σκοπος του σχολείου = (1) να 

προάγει τον κάθε μαθ.  τις δυνατότητές του, (2) να τον βοηθήσει να εξαντλήσει κάθε 

δυνατότητα ανάπτυξης του δυναμικού του, (3) να τον οδηγήσει στην «excellence» που του 

επιτρἐπει η φύση του  διαφοροποίηση + εξατομίκευση διδασκαλίας 

 

                       
 
οργανωτικές μορφές διαφοροποίησης: 

 

- εξέταση σχολικής ωριμότητας 

 

- απόρριψη μαθ. + επανάληψη τάξης 

 

- διπλή προαγωγή 

 

- διδασκαλία κατα ομογενείς ομαδες 

 

 
 

 

 

*  διδασκαλία κατα ομάδες 

 

-  ομοιεγενείς     ( σε ειδικές τάξεις για παιδιά με σοβαρή νοητικη καθυστέρηση) 
σχολικές επιδόσεις,  

δείκτης νοημοσύνης (streaming) 

ενδιαφέροντα + ιδιαίτερες επιδόσεις (setting) 

 

- ανομοιογενεις   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 περιέργεια + προσοχή = σοβαροί παράγοντες μάθησης = ισχυρότατα κινητρά ή 

ισχυρότατοι παράγοντες δραστηριοποίησης κινήτρων 

 

 

 άγχος :: μέτριο επίπεδο άγχους =(?) ευεργετικό για τη μάθηση  δημιουργία 

γνωστικής + συναισθηματικής εγρηγορσης  

 

 

 

 

 

 

 

  συνθήκες μάθησης  

 

- συνεργατικες – χαρακτηρίζονται απο εσωτερικά κίνητρα, υψηλές προσδοκίες 

επιτυχίας για όλους τους μαθ., ερεθίσματα μάθησης με αμοιβαία ωφέλεια, υψηλή 

επιστημονική περιέργεια, διαρκές ενδιαφερον για τη μάθηση, αφοσίωση + επιμονή 

στην εργασία  καλλιεργούν τα εσωτερικά κίνητρα, τις υψηλές προσδοκίες 

επιτυχίας, τα κίνητρα επιδοσης + τις συναισθηματικές καταστάσεις που σχετίζονται 

με την υπομονή + την επιμονή για την επιτυχία των στόχων διδασκαλίας + μάθησης  

 

- ανταγωνιστικές – χαρακτηρίζονται απο εξωτερικά κίνητρα, χαμηλές προσδο-

κίες επιτυχίας για όλους τους μαθ. πλην των πολυ ικανών, ερεθίσματα μάθησης 

με ατομική ωφέλεια, χαμηλή επιστημονική περιέργεια, έλλειψη διαρκους ενδιαφε-

ροντος για τη μάθηση, έλλειψη αφοσίωσης + επιμονής στην εργασία πλην κάποι-

ων εξαιρέσεων 

 

- ατομικές – χαρακτηρίζονται απο εξωτερικά κίνητρα, χαμηλές προσδοκίες 

επιτυχίας για όλους τους μαθ. πλην των πολυ ικανών, ερεθίσματα μάθησης με 

ατομική ωφέλεια, χαμηλή επιστημονική περιέργεια, έλλειψη διαρκους ενδιαφερο-

ντος για τη μάθηση, χαμηλό επίπεδο  αφοσίωσης + επιμονής στην εργασία πλην 

κάποιων εξαιρέσεων 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 επανατροφοδότηση  

 

άμεση (= απο την ίδια τη συμπεριφορά)  

 

έμμεση (από το περιβάλλον (~ εκπαιδ.)) 

                     

 
σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη + δρα- 

στηριοποίηση των κινήτρων μάθησης 

 

 
*  έπαινος ή ψόγος (Wood – 1976, Hurlock)  

 

- η επίδραση του επαίνου (= θετική ενίσχυση = κίνητρο μάθησης) είναι πιο 

αποτελεσματικη όταν ο έπαινος είναι ατομικός, δίνεται στο μαθ. 

δημόσια μπροστά στην ομάδα 

 

- η επίπληξη (=? κίνητρο μάθησης) έχει θετικά αποτελέσματα όταν 

δίνεται ατομικά αλλά κατ’ ιδίαν 

 

- έπαινός + ψόγος έχουν την ίδια περίπου επίδραση όταν δίνονται 

όχι ατομικά αλλά σε όλη την ομάδα 

 

 

* τα παιδιά χρειάζονται οπωσδήποτε την αντίδραση (θετική ή έστω 

και αρνητική) των μεγάλων για την επίδοσή τους  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 προτάσεις 

 

- για να μάθει ο μαθ. πρέπει πρώτα να ικανοποιήσει τις πρωταρχικές του ανάγκες 

(= προϋπόθεση) 

 

- βασικός σκοπός διδασκαλίας = μετάβασης απο τα εξωτερ. (~ μικρές τάξεις) στα 

εσωτερ. κίνητρα μάθησης 

 

- όσο πιο μικρός ο μαθ. τοσο πιο βραχυπρόθεσμοι + τόσο πιο συγκεκριμένοι πρέπει 

να είναι οι στόχοι διδασκαλίας + μαθησης  

 

- οικοδόμηση ευχάριστης, θετικής ατμόσφαιρας 

 

- δημιουργίας συναισθηματικής εγρήγορσης + διανοητικής δραστηριότητας του 

μαθ. 

 

- ενθάρρυνση εσωστρφούς μαθ + συγκράτηση εξωστρεφούς μαθ. 

 

- έλλογη χρήση επαίνων 

 

- σωστή προβολή εκπαιδ. ως προτύπου μίμησης/ταύτισης 

 

- εκπαιδ. = πρότυπο ( μαθ. οικειοποιείται θετικές στάσεις + διαθέσεις) 

 

- στόχος :: ενδιαφέρον, προκλητικός, επιτεύξιμος + ο μαθ. να έχει εποπτεία της 

δομής του 

 

- διαφοροποίηση διδασκαλίας 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (ψυχολογική)  ιεραρχία των ειδών μάθησης  (Gagne) 

 
* χαρακτηριστικό διάκρισης = οι διαφορετικές προϋποθέσεις επίτευξης   

   

1. εξαρτημένα αντανακλαστικά =  το άτομο μαθαίνει μια γενική αντίδραση 

σε ένα σήμα (Pavlov) 

 

2. μάθηση Ε–Α = το άτομο αποκτά μια  συγκεκριμένη Α σε ένα ειδικό Ε 

(Thorndike, Skinner) 

 

3. μάθηση τυποποιημένων ενεργειών (αλυσιδωτη μάθηση) = το ἀτομο συνδιαζει 

διάφορες συνθέσεις Ε–Α και σχηματίζει αυτοματοποιημένες αλυσίδες 

μαθημένων αντιδράσεων (~ συνήθειες, δεξιότητες – Skinner) 

 

4. μάθηση γλωσσικών συνειρμών = μάθηση γλωσσικών αλυσίδων στις οποίες 

τα μέλη συνδεονται πολύ στενα (λέγοντας το ένα έρχεται αυτόματα το άλλο ~ 

προπαίδεια) 

 

5. μάθηση πολλαπλής διάκρισης = το άτομο μαθαίνει να διακρίνει ένα 

πράγμα από πολλά ομοειδή βάσει ενός ή διαφορων χαρακτηριστικών ( 

εξασφάλιση κρίκων + αλυσίδων που σχηματίσαμε χωρίς να τα συγχέουμε) 

 

6. μάθηση εννοιών (προϋποθέτει την αφαίρεση) = το άτομο μαθαίνει να αντιδρά 

με τον ίδιο τρόπο σε μια σειρά από εξωτερικούς Ε που μπορούν να 

διαφέρουν ως προς ορισμένα εξωτερικά χαρακτηριστικά -  και έννοιες που 

τις μαθαίνουμε με βάση έναν ορισμό (Piage) 

 

7. μάθηση κανόνων = λογική σύνδεση δύο ή περισσότερων εννοιών (Piage) 

 

8. μάθηση λύσης προβλημάτων = το άτομο εφαρμόζει συνειδητά τους κανό- 

νες που ξέρει για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα – η συνειδητή και 

σκόπιμη εφαρμογή των κανόνων ταυτίζεται με τη σκέψη και μας δίνει τη 

δυνατότητα να ελέγχουμε το περιβάλλον μας  (Μορφολογ. Ψυχολογία)   

 

            + 9. κοινωνική μάθηση (Bandura) 

 

 

 

 

 

* με τη μάθηση 3. και 4.  Σχη-

ματίζουμε αλυσίδες μαθημένων 

Α που μοιάζουν με τις αλυσίδες 

μή μαθημένων (= ενστικτωδών) 

Α των ζώων και μας είναι πολυ 

χρήσιμες διότι λειτουργουν χω-

ρίς συνειδητή προσοχή  οικο-

νομία πνευματκών δυνάμεων 



 

  μάθηση  εννοιών  μάθηση κανόνων  μάθηση λύσης προβλημάτων   
     κατεξοχήν ανθρώπινη μάθηση 

 

 

 

 

 

 

  σχηματισμός εννοιών         αφαίρεση     +    κατηγοριοποίηση 
                                                 

            δυνατότητα διάκρισης ομοιοτήτων,      δυνατότητα συναρμολόγησης, ταξινό- 

       κοινων χαρακτηριστικών αντικει-         μησης αντικειμένων, φαινομένων σε 

       μένων, φαινομένων            ομάδες βασει των κοινων χαρακτηρ. 

  

 

*  συγκεκριμένες έννοιες  μάθηση απο εμπειρία 

    αφηρημένες έννοιες   μάθηση με τη γλώσσα 

 

*  1.  σχηματισμός εννοιών και χωρίς γλώσσα – απο την άλλη, 2. 

η γλώσσα αποτελεί όργανο που πολλαπλασιάζει σε πολύ μεγάλο 

βαθμό την αποτελεσματικότητα της σκεψης + τη διαποτίζει + τη 

διαμορφώνει καθοριστικά 

 

 

 

 

  μάθηση  εννοιών      γενίκευση     +    διάκριση      
                                  

                                             σχηματισμός                  διάκριση  

                                                εννοιών                         εννοιών 

                                                  
                                 αναπόσταστη  σύνδεση  με  

                                τη λειτουργία της γλώσσας 

 

 

 

 

 

* γενίκευση + διάκριση (= συμπληρωματικές έννοιες ( Piage :: αφομοίωση + 

προσαρμογή))= αμφίπλευρη αλλά ενιαία λειτουργία = μεταβιβαση γνώσης  

σχηματισμός εννοιών + διάκριση εννοιών + χρηση εννοιών σε προωτό-

γνωρες καταστάσεις εντάσσοντας το νέο-άγνωστο στο οικειο-γνωστό 

 

 

 

 



 

 κανόνας = αλυσίδα απο δύο τουλάχιστον έννοιας που συνοψίζει (όπως και οι 

έννοιες) σε οικονομική μορφή τις εμπειρίες του ατόμου (= σύνδεση-συσχετιση δύο ή 

περισσοτέρων εννοιών σε μορφή πρότασης)  δυνατότητα κατανόησης + ελέγχου του 

περιβάλλοντος  

 

* μπορεί κάποιος να γνωρίζει τον κανόνα λειτουργικά (= έννοιες) και να μη 

μπορεί να τον διατυπώσει γλωσσικά – και vise versa 

  

 

 

 

  μάθηση  κανόνων      επαγωγική     +    παραγωγική       διδασκαλία      

 

 

 

 

 

 

 κάθε φορά που το άτομο αντιμετωπίζει ένα προβλημα προχωρά στη λύση του με 

δύο εναλλακτικούς τρόπους:  

 

-  ανακαλεί + εφαρμόζει τρόπους επίλυσης παρόμοιων προβλημάτων 

που έχει δοκιμάσει στο παρελθόν, ή 

 

     -  συνδιάζοντας τις μέσδρι τώρα  σχετικές του γνώσεις, προσπαθεί 

να  βρεί νέους τρόπους επίλυσης του εν λόγω προβλήματος = 

μεταβίβασης της γνώσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  είδη μεταβίβασης της γνώσης (Gagne) =  διακρίνονται 2 μορφές μεταβίβασης της 

γνώσης:  

 

     -  πλάγια = ο μαθ. εφαρμόζει όσα μαθαίνει και σε χώρους όπου δεν  

                                 έχει ασκηθεί σε αυτούς 

 

εφαρμογή  των γνώσεων και σε προβλήματα / περιοχες στις οποίες 

δεν έχει ασκηθεί = γενίκευση της μάθησης + εφαρμογή της σε 

περιστάσεις που δεν είναι εντελώς άσχετες με τις αρχικές αλλά 

παρουσιάζουν πολλά κοινά στοιχεία / ομοιότητες 

 

     -  κάθετη = το άτομο κινείται από μια βαθμίδα της γνώσης σε άλλη 

                                ανώτερη       (διευκρινίζοντας και τις κατώτερες βαθμίδες) 

 
κάθε καινούρια γνώση του ατόμου το βοηθά να προσεγγίσει  και 

να κατακτησει με ευκολία γνώσεις ανωτερου (ή αμέσως ανωτέρου) 

επιπέδου – οι «κατώτερες» γνώσεις έχουν τη δτνατότητα μεταβίβα-

σης σε ανώτερο επίπεδο 

 

* Weber :: η Α σε ένα Ε προκαλείται νωρίτερα ύστερα από άσκηση 

 

* Ebbinghaur :: όσο συγγενέστερες είναι οι ασκήσεις + το υλικό μάθησης τόσο 

μεγαλύτερη είναι η μεταβίβαση  

 

* Meumann :: «μεταβιβαση άσκησης» 

 

 

 στα Μαθηματικά έχουμε μικρή (πλάγια) μεταβίβαση μάθησης από άλλα 

μαθήματα  

 

* η μεταβίβαση μαθησης των μαθημάτων είναι τόσο μεγαλύτερη όσο περισσότερο 

συνειδητά επιδιώκεται η διδασκαλία 

 

 ο προσανατολισμός της διδασκαλίας στην ενσυνείδητη μεταβίβαση της μάθη-

σης έχει τα καλύτερα αποτελέσματα 

 

* η μεγαλύτερη μεταβίβαση μαθησης συντελείται μέσα στο ίδιο μάθημα 

 

 Corell ::  όταν διδάσκει ο ίδιος εκπαιδ. δύο μαθήματα τονίζει (ίσως) περισσότερο 

τα κοινά στοιχεία ( υψηλή συνάφεια βαθμολογιών)  



κ/π προσέγγιση 

 

 

 στάδια ανάπτυξης = ενδεικτικά || η μετάβαση από το ένα στο άλλο έχει διάρκεια  

     και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες με κυρίαρχο τις ατομικές διαφορές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

νηπιακή  ηλικία 

2 – 6 

 
εξελισσόμενο ψυχο-

πνευματικά άτομο με 

ιδιαίτερο τρόπο ζωής 

  

σωματοκινητική 

ανάπτυξη 

- ανάπτυξη || άσκηση + εμπειρία || 

αποκτά τελική – ατομικη φυσιογνωμία  

 

- νέες δραστηριότητες = ανέβασμα / κα-

τέβασμα σκάλας, σκαρφάλωμα, όρθια 

στάση + αλλαγή κατεύθυνσης  

   

  

 

 

νοητική 

ανάπτυξη 

- σημαντική κατάκτηση = συμβολική 

λειτουργία + χρηση της γλώσσας 

 

- (ατελής) προσυλλογιστική σκέψη = 

αντιληπτός ρεαλισμός, εγωκεντρισμός, 

μαγικός ανιμισμός 

 

- μετάπλαση του εξωτερικόυ κόσμου 

σε εσωτερικό – πνευματικό 

 

- διεύρυνση παραστατικού κύκλου  

(πως + γιατί) 

   

  

 

κοινωνικο- 

συναισθηματική 

ανάπτυξη 

- «πρώτη εφηβεια» = εκδήλωση αυτονο-

μιστικών τάσεων = ανυπακοη, 

πείσματα, εκρήξεις θυμού 

 

- διεύρυνση κύκλου επαφών  

 

- το παιχνίδι παίζει (καθοριστικό) προ-

παρασκευαστικό ρόλο για τη 

συνειδητοποίηση καθηκόντων + υπο-

χρεώσεων 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σχολική  ηλικία 

6 – 11 

 
σωματοκινητική 

σταθερότητα + υγεία, 

γνώση + λογική,  

ομάδα συνομηλίκων, 

δράση + φιλοπονία 

  

 

σωματοκινητική 

ανάπτυξη 

- ποιοτικές (παρά ποσοτικές) αλλαγές 

 

- σταθερότητα, ισχύς, χαρη 

 

- λεπτή κινητικότητα 

 

- η ανάπτυξη από αμφίπλευρη γίνεται 

ετερόπλευρη 

   

  

 

 

 

 

 

 

νοητική 

ανάπτυξη 

- οι πνευματικες απεικονίσεις απο-

κτουν σταθερότητα και σταθερό 

εννοιολο-γικό περιεχόμενο 

 

- ιεραρχική οργάνωση, σειριοθέτηση 

ποικίλων σχέσεων ανισότητας, 

κατάκτηση της έννοιας του αριθμού 

 

- σκέψη δέσμια της συγκεκριμένης 

πραγματικότητας 

 

- βελτίωση σε λεξιλόγιο,  εννοιολογικό 

περιεχόμενο, σύνταξη, μορφολογία, 

ενσυνείδητη αξιοποίηση της γλώσσας 

 

- οι ατομικές διαφορες στη νοημοσύνη 

γινονται πιο αισθητες + αντανα-

κλώνται στην πρόοδο του παιδιου΄στα 

σχολικά μαθήματα 

   

  

 

 

κοινωνικο- 

συναισθηματική 

ανάπτυξη 

- ομάδες (o εγωκεντρισμός υποχωρεί) 

 

- φιλοπονία + παραγωγικότητα  

(αισθη- ματα χαράς + ικανοποίησης) 

 

* πρέπει να δοθούν από τους εκπαιδ. 

ευκαιρίες για απόδοση φιλοπονίας + 

παραγωγικότητας (το ανικανοποίητο 

των αναγκών της περιόδου αυτής  

συναισθήματα κατωτερότητας + ανε-

πάρκειας)  

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εφηβικη  ηλικία 

11 –  

 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

(χαρακτηριστικά από 

παιδική + σχολική 

ηλικία) 

 σωματοκινητική 

ανάπτυξη 

- σημαντικό γεγονός = ήβη  (+ραγδαίες 

σωματικές αλλαγες) 

   

  

 

 

νοητική 

ανάπτυξη 

- αυξανόμενη ικανότητα για αφαιρε-

τική σκέψη 

 

- η σκέψη εκτείνεται στο χώρο του 

πιθανού, των υποθέσεων και των 

θεωριών 

 

- η πραγματικότητα αποτελεί μια 

επιμέρους λύση περίπτωση ανάμεσα 

σε ποικίλες εναλλακτικές  αμφισβή-

τηση 

   

  

 

κοινωνικο- 

συναισθηματική 

ανάπτυξη 

- ένταση + αστάθεια ( βιολογικών 

αλλαγών) 

 

- ανεξαρτοποίηση 

 

- ομάδες συνομηλίκων 

 

- διαφοροποιημένες διαπροσωπικές 

σχέσεις 

   

  

 

 

 

εφηβικός 

εγωκεντρισμός 

- νέες μορφές εγωκεντρικής σκέψης: 

 

(i) προσωπικός μύθος = η πεποίθηση 

ότι οι αναλλοίωτοι νόμοι της φύσης 

που ισχύουν για τους άλλους, δεν 

ισχύουν για τον έφηβο ( πεποίθηση 

της μοναδικής ύπαρξης) 

 

(ii) φανταστικό ακροατήριο = η 

πεποίθηση ότι οι άλλοι ασχολούνταο 

αποκλειστικά με την εμφάνιση +τη 

συμπεριφορά του εφήβου 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ερευνητές - ανθρωπολόγοι :: μελέτη λειτουργίας και κοινωνιών πέραν των 

αστικών/μεταβιομηχανικών :: μέσα από το κοινωνικό διακρίνουν το πολιτισμικό 

που σε συνεργασία με το βιολογικό καθορίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα :: το 

άτομο προσδιορίζεται μέσα σε ένα σύνθετο πολυπαραγοντικό περιβάλλον πολι-

τισμικών αντιλήψεων και επιτυγχάνει πράγματα εξελικτικά 

 

 ...κατάκτηση της γλώσσας  αναπτυξιακή πορεία ~ σταδια (δυναμικότερα ή στατι-

κότερα)  νοητικές / κοινωνικοσυναισθηματικές / σωματοκινητικές αλλαγές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Συμπεριφοριστικές  Θεωρίες 

 

 

 Συμπεριφορισμός: η γνώση προκύπτει μέσα από το βίωμα + την ενέργεια || το 

άτομο ερχόμενο στη ζωή δεν έχει καμία προτέρη γνώση || οι Σ. θεωρίες εξετάζουν 

το βίωμα και την εμπειρία του ατόμου ||  Εμπειρισμός – Εμπειροκρατισμός ( Ορθολογι-

σμός) = η διερεύνηση των ψυχικών φαινομένων και των διαφόρων προβλημά-των της φύσης του 

ανθρώπου εντάσσεται στην πειραματική απόδειξη 

 

 

         Ερέθισμα        Αντίδραση  (Απάντηση)         ( Ε    Α ) 
      

    ουδέτερο ή εξαρτημένο 

 

 

 Συμπεριφοριστές = Περιβάλλον : υποβαθμίζεται ο ρόλος της κληρονομι-κότητας 

||  θετικές + αρνητικές επιδράσεις || περιβάλλον  επιδράσεις  δεξιότητες 

 

 
[ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΥ] 

 

 η συμπεριφορά αλλάζει  με τις άμεσες συνέπειές της     [ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ] 

 

 η αμεσότητα των συνεπειών επηρεάζει τη μελλοντική συμπεριφορά :: σύνδεση 

μεταξύ συμπεριφοράς + συνεπειών :: ανατροφοδότηση 

 

 εκμάθηση νέων + πολύπλοκων δρστηριοτήτων  (ελεγχόμενο περιβάλ-λον) θετική 

επιλεκτική ενίσχυση (ακόμη και ελάχιστων και τυχαίων θετικών συμπεριφο-ρών) + 

απόσβεση  

 

 προγράμματα ενίσχυσης = σχέδιο που επιδιώκουν την αυξηση (1) της πιθανότη-

τας της συχνότητας και (2) της διάρκειας αφύπνισης μιας επιθυμητής συμπερι-

φοράς 

 

 διαφορές ή ομοιότητες στα προηγούμενα ερεθίσματα  διαφοροποίηση ή γενί-

κευση 

 

 

 

 



 έλεγχος των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος  δεν  ελευθερία 

 

 σταδιακή αλλαγή της συμπεριφοράς = προσεγγιστική διαμόρφωση 

 

 το περιβάλλον πρέπει να γίνει περισσότερο ελεγχόμενο με την έννοια ότι μαζί 

με τον μαθ. συναποφασίζονται βραχυπρόθεσμοι στόχοι (= μικρές αλλαγές) με στόχο 

την επιθυμητή συμπεριφορά  έστω και η τυχαία και η πιο μικρή θετική 

προσπάθεια προς την επιθυμητή κατεύθυνση επιβραβεύεται (έντονα) - (επιλεκτική 

ενίσχυση με θετική μορφή)  

 

 συμπεριφορά  καταγεγραμμένη συμπεριφορά  αποτέλεσμα / συνέπειες  

μελλοντική συμπεριφορά   ||  «αγνόηση»  απόσβεση 

 

 ο μαθ. πρέπει να γνωρίζει άμεσα + με σαφήνεια που οδηγεί η συμπεριφορά του 

 

 ανατροφοδότηση || επανατροφοδότηση || αυτοεκτίμηση || αυτοτροφοδότηση 

 
 Συμπεριφορισμός  εξειδίκευση 

 

 προσωπικά στοχεία (συμπεριφορές, αξίες, ιδέες,...), ηθικότητα 
 

 ρατσισμός 
 

 εκπαίδευση = δομημένο/οργανωμένο υποσύνολο του περιβάλλοντος  
 

 Σωκράτης (η αρετή είναι δυνατόν να διδαχθεί) || Αριστοτέλης || Στωικισμός, 

Διαφωτισμός || Locke, Bacon, Hobbes, Hume, Voltaire, La Metrrie, Rousseau,  J. 

Watson, Mead, Adler, Anastasi, Roth, Ritter 
 

 μερική ενίσχυση ~ αριθμό αντιδρασεων ή χρονος μεταξυ αντιδράσεων 

 

 Συμπεριφορισμός: το περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο στη κατάκτηση της 

γνώσης  

 

 μπηχεϊβιοριστές :: ο εκπαιδ. πρέπει να διατυπώνει πολύ σαφείς + συγκεκριμέ-

νους στόχους κατα το σχεδιασμό της διδασκαλίας γιατί η πολύ σαφής + 

συγκεκριμένη διατύπωση του στόχου τωο προφυλάσσει από την απώλεια 

προσανατολισμού ( μπηχεβιοριστές = φαινομενική ελευθερία – επωφελείται ο εκπαιδ. και 

όχι ο μαθ.) 



 διαφοροποίηση ερεθισμάτων + εκπαίδευση = σαφής + συνεπής περιγραφή της 

επιθυμητής συμπεριφοράς και των αποτελεσμάτων της στους μαθ. 

 

 γενίκευση ερεθισμάτων + εκπαίδευση = μεταβίβαση μάθησης από μία 

κατάσταση σε μία άλλη || δεν γίνεται αυτόματα || οι πιθανότητες αυξάνουν όσο οι 

διαφορετικές συνθήκες παρουσάζουν περισσότερες ομοιότητες 

 

 

 η συνειρμική και η συντελεστική μάθηση  βρίσκουν εφαρμογές στη(ν):  

 
      - διαφήμιση,  

      - θεραπεια της συμπεριφοράς,  

      - απόκτηση συμπεριφορών κατα τη βρεφική + νηπιακή ηλικία,  

      - εκμάθηση του γραπτού λόγου + των αριθμών  

      - ενδυνάμωση της ποιότητας των διαπροσωπικών σχέσεων του εκπαιδ. 

 

 

 Harlow :: η γνώση πρέπει να επιλύει τα διάφοα προβλήματα 

 

 Dewey :: νέα αγωγή – σχολείο δράσης – σχολείο έρευνας  

 

 Bruner :: αγνοείται η φαντασία, η δημιουργικότητα, το νόημα, η ουσία  

αποξένωση || το άτομο μπορεί να κατακτήσει οποιαδήποτε έννοια || στοχοθεσία, 

βήμα-βήμα προσέγγιση || κατανοώ τις έννοιες για να δω τη ζωη 

 

 

 Συμπεριφορισμός & Παρώθηση 

 

- παρώθηση (δεν αποτελει ανεξάρτητη ενότητα) = κίνητρα + ενισχυση  

 

- τα άτομα παρακινούντα όταν η συμπεριφορά τους ενισχύεται  οι 

μαθ. παρακινούνται με εξωτερικές ή εσωτερικές αμοιβές  

 

- η υπερβολική χρήση εξωτερικών αμοιβών οδηγεί πολλές φορες σε 

ματάθεση, σε εξάρτηση από την εκπαιδ. + στην υπονόμευση της 

εσωτερικής παρώθησης 

 

- ο Συμπεριφορισμός δεν «ενδιαφέρεται» για την προσωπικότητα (= 

ιδέες, ιδανικά, αξιες, συναισθήματα, ...) - * βέβαια δέχεται ότι κάποιες αμοιβες 

μπορει να συνδέονται με την προσωπικότητα  

 



 αποτυχία (στο Συμπεριφορισμό) = ελεύθερη δράση του ατόμου + συμπεριφορές 

(θετικές ή αρνητικές) που δεν θέλουμε + δεν έχουμε προβλέψει 

 

 

 μοντέλο τροποποίησης της συμπεριφοράς (behavior modification - Συμπεριφορισμός) = 

μοντέλο σχολικής πειθαρχίας :: εμπεριέχει στοιχεία μίμησης + αυτοκαθοδήγη-σης 

 

 

 συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης  εστιάζονται στα εξωτερικά γεγονότα, και 

σκοπεύουν ν'αγνοήσουν τους εσωτερικούς παράγοντες στη μάθηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Νεοσυμπεριφορισμός 

 

 

- διαφοροποίηση από Watson + μηχανιστικό μοντέλο 

 

 - Ε – Α  ,  ! = εξωτερικά κίνητρα (extrinsic motinvations) 

 

- προσδίδει λιγότερη σημασία στη λειτουργία του εγκεφάλου + του ΝΣ 

 

- εξέταση συμπεριφοράς μετά Α + δυνατότητες μορφοποίησής της 

 

- μεγάλο ενδιαφέρον για το πως ο οργανισμός εξηγεί τα Ε 

 

- συμπεριφορά = σκόπιμη, ισχυρότερα Ε καθοδηγούν τη συμπεριφορά 

(εξοβελίζοντας άλλα πιο υποτονικά Ε) 

 

- αλυσιδα Ε (εντονα – ήπια – σύνδεση)   

 

- επιχειρεί μια ολιστική ερμηνεία συμπεριφοράς (= μαθαίνω + μέσα στην ομάδα) 

σε αντίθεση με τον «πρώιμο» Συμπεριφορισμό που είναι περισσό-τερο 

«ατομικιστικός» (= βλέπει τα άτομα μεμονωμένα) 

 

- γενικά διαγράμματα (= ρατσιστική αντίληψη) = μάθηση  διαφορετικών για το 

κάθε φύλο πολιτισμικών συμπεριφορών, αντιλήψεων, στάσεων, ρόλων, 

προσδοκιών, κατά τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης του ατόμου = 

συγκεκριμένα αντικείμενα μάθησης για συγκεκριμένες μειονοτικες ομάδες  

 

 

-  Dewey :: νέα αγωγή – σχολείο ανοικτό στην κοινωνία, πεδιο έρευνας-δράσης 

 

 
- Dewey , Harlow 



 

Pavlov                        Συμπεριφορισμός  -  κλασική εξαρτημένη μέθοδος 
                κλασική θεωρία των εξαρτημένων ανακλαστικών 
                     ( Συνειρμική Ψυχολογία) 

 

 

  το περιβάλλον είναι πολύ ισχυρό (~ ένταση + διακριτικότητα ερεθίσματος) 

 

 ακόμη και αν υπάρχει απώλεια, μπορώ να επαναφέρω τη συμπεριφορά (όσο πιο 

ισχυρό το ερέθισμα...) – απόσβεση – αυτόματη ανάκληση 

 

 να τροποποιήσω (σχετικά μόνιμα) τα ανακλαστικό || υποκατάσταση ερεθίσματος (Ε) 

(τροφή – σίελο  ήχος – σίελο) :: φυσικό ή απόλυτο ή ανεξάρτητο ερέθισμα – εξαρτημένο ή 

ουδέτερο ερέθισμα 

 

 γενίκευση του Ε = το φαινόμενο κατα το οποίο η εξαρτημένη Α προκαλείται από 

το εξαρτημένο Ε με το οποιο έχει συνδεθεί + απο άλλα παρόμοια με αυτό Ε  

ευνοεί τη μεταβίβαση 

 

 διάκριση του Ε ~ διακριτική ευασθησία οργανισμού  εμποδίζεί τη μεταβίβαση 

 

* μάθηση με εξάρτηση ~ διαφήμιση, πλύση εγκεφάλου, δημιουργία στερεοτύπων 

 

* η κλασικη εξαρτηση είναι αποτελεσματική στη συναισθηματική περιοχή 

 

 δημιουργία σύνθετων συνειρμων – «δευτερογενής ενίσχυση»,  «τριτογενής ενίσχυση»   

      –  όριο 

 

 

 στον άνθρωπο η παρεμβολή της γλώσσας πολλαπλασιάζει σχεδόν απεριόριστα 

τις δυνατότητες εξαρτημένων ανακλαστικών αντιδράσεων || * Ρ.: ο λόγος λει-

τουργεί ως «δευτερο συστημα σημανσης» («πρώτο συστημα σημανσης» = τα εξαρτημένα 

Ε που επιδρούν άμεσα) || χάρη στο λόγο ο άνθρωπος είναι σε θέση να ξεπερασει τη 

στερεοτυπία της ανακλαστικής εξάρτησης, να αναπαράγει τον κόσμο συμβολικά 

και να απελευθερωθεί απο το άμεσο χωροχρονική περιβάλλον του δεχόμενος Ε 

απο παρον + μέλλον  δυνατότητες μάθησης = απεριόριστες 

 

 

 

 



 

 εξαρτημένη μάθηση = (κυρίως) βιολογική μάθηση || ο τρόπος αυτός μάθησης είναι 

συνηθισμένος στον άνθρωπο (πρώιμη ηλικία : σχεδόν κάθε μορφή μάθησης γίνεται βάσει 

τις εξαρτημένες αντιδράσεις – σχολική ηλικία : μνημονικές δεξιότητες (~ προπαίδεια, λεξιλογιο 

ξένης γκωσσας, ...)) 

 

 σκοπός εξαρτημένης μάθησης = να προετοιμασει τον οργανισμό για τη ζωή + να 

τον βοηθήσει στην προσαρμογή του στο περιβάλλον 

 

 

* στην κλασικη εξαρτηση η μάθηση διαμορφώνεται παθητικά – χωρίς την 

ενεργητική συμμετοχή του οργανισμού ( λειτουργική εξάρτηση η μάθηση = μια ενεργητι-

κή διαδικασία του υποκειμένου) 

 

* στην κλασικη εξαρτηση: η Α του οργανισμού υπόκειται στον άμεσο έλεγχο του 

πειραματιστή ( στη λειτουργική εξάρτηση ο πειραματιστής δεν ελέγχει την Α του υποκειμέ-

νου,  περιμένει έως ότου η Α εμφανιστεί αυθόρμητα (* Α    Ε)  ενισχυση) 

 

*  κλασικη εξαρτηση: ενίσχυση  Α ( λειτουργική εξάρτηση: επιτυχημένη Α  ενίσχυση)  

 

 

 

 

  Αξιολόγηση/Κριτικη  -  Θετικά/Αρνητικά Σημεία 

 

μάθηση = παθητική διαδιασία 

 

ο οργανισμός δεν ενεργεί αυτόβουλα αλλά του επιβάλλεται κάτι από αλλού  

 

μόνο στην πρώτη σχολική ηλικία + μόνο για απόλυτα αναγκαίες δεξιότητες 

(π.χ. ~ υγεία, ~ ασφάλεια) τις οποίες ο οργανισμός μόνος του πολύ δύσκολα θα 

κατακτήσει 

 

 

 

 

 



Τhorndike                               Συμπεριφορισμός   
                μάθηση με δοκιμή & λάθος  (trial & error) = Συνειρμική Μάθηση (προέκταση) 

 

 

  τι έγινε ύστερα από τη διαδικασία; σε τι κατάσταση βρίσκεται ο οργανισμός;  η 

μάθηση είναι το τέλος  -  τι αισθάνεται; (η συμπεριφορά που καταγράφουμε από τον 

οργανισμό οδηγεί σε κάποια άλλη κατάσταση) 
 

 αφήνουμε τον οργανισμό να πειραματιστεί, επιβραβεύοντας την συμπεριφορά 

που θεωρούμε (έχουμε προκαθορίσει) επιτυχημένη (φαινομενική αίσθηση ελευθερίας) 

 

 μηχανιστικό μοντέλο δοκιμής + πλάνης (μάθηση με δοκιμή & λάθος) = υποκατάσταση 

αντίδρασης (A) – δεν προσφέρεται για συστηματική παιδαγωγική αξιοιποίηση 

 
 

 Νόμος του Αποτελέσματος 

 

- εάν προκύπτει ευχάριστη κατάσταση  αυξάνουν οι πιθανότητες να 

επαναλάβει ο οργανισμός τη συμπεριφορά   (επιβραβευση) 

 

 - εάν προκύπτει δυσάρεστη κατάσταση  ο οργανισμός ακόμη και σε 

ισχυρό ερέθισμα δεν θα επαναλάβει 

 
 

  μάθηση πρέπει να  κίνητρα   (* πρώτος ο Τh. τόνισε το ρόλο των κινήτρων στη μάθηση) 

 

 

 Νόμος της Άσκησης = η σύνδεση ανάμεσα σε ένα Ε + μία Α ενισχύεται + σταθερο-

ποιειται με την άσκση (* απουσία άσκησης  εξασθένιση  λήθη)  

 
* απλή άσκηση δεν  απαραίτητα βελτιωση  
  βελτίωση   ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης + επα-νατροφοδότηση 

 

 

* οι Νόμοι βρίσκουν άμεση εφαρμογή στη σχολική πράξη  

 

 

 

 

 



 

 

 

  θεωρία ειδολογικής μόρφωσης (είδος = κάθε επιμέρους εράθισμα) = δεν  συγκεκρι-

μένο γνωστικό αντικείμενο που να προωθεί ιδιαιτέρως τη γνώση ως γενική 

πνευματική καλλιέργεια ή νοημοσύνη ( με Dewey). σε κάθε περίπτωση, οι 

ατομικές διαφορές + τα διαφοροποιημένα ερεθίσματα καθίστανται οι σημαντικότε-

ροι παράγοντες μάθησης || * τα αντικείμενα είναι ισότιμα με τη δική του το καθένα 

προσφορά στη μάθηση  

 

  θεωρία των κοινών στοιχείων = η μάθηση ισχυροποιειται όταν (1) συνεξα-

σκούνται ενέργειες, (2) όταν μεταβιβάζονται γνώσεις από έναν τομέα σε έναν 

άλλο ή (3) όταν ασκούμαστε προσομοιωτικά σε κάτι που προσεγγίζει επαρκώς την 

πραγματικότητα || * κοινά ερεθίσματα   μεταβίβαση γνωσης 

 

 

*  η ερευνητική εργασία του Th. (= «πατερας» της ψυχοπαιδαγωγικής) συνέβαλε αποφα-

σιστικά στην κατανόηση της δημιουργίας των συνηθειών + απόκτησης δεξιο-

τήτων και παράλληλα επισήμανε τη σπουδαιότητα των ατομικών διαφορών 

 
 

 

 

  Αξιολόγηση/Κριτικη  -  Θετικά/Αρνητικά Σημεία 

 

φαινομενική αίσθηση ελευθερίας + προκαθορισμένη συμπεριφορά (ο μαθητής 

δεν έχει δικαίωμα να ορίσει την επιτυχία του + να δρά ελεύθερα) 

 

όταν ασκείται ο οργανισμός, τόσο πιο εύκολα βρίσκει την επιτυχημένη 

συμπεριφορά 

 

με μια ευχάριστη κατάσταση μπορώ να έχω ενεργοποίηση (σύνδεση) + σε 

άλλους τομείς (επιβραυέοντας το Χ ο μαθ. μπορεί να επιτύχει και στο Ψ) 

 

τροποποιώντας : επιβραβεύω και τις ειλικρινείς προσπάθειες του 

οργανισμου  να συνεχίσει ή/και να εντείνει τις προσπάθειες (ο Συμπερι-

φορισμός δεν το δέχεται) 

 

 

 



 

 
  από «ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ»  Γ.Σ. Κρουσταλάκη 
 

Τhorndike    παιδαγωγική ψυχολογία   ή   ψυχολογία της αγωγής  

  ή  σχολική ψυχολογία   ή   ψυχοπαιδαγωγική          

 

- ψυχοπαιδαγωγική = μορφή εφαρμοσμένης ψυχολογίας (ο σημαντικότερος ψυχολογικός 

κλάδος στο χώρο των επιστημων της αγωγης) 

 

- ερευνητικό αντικείμενο = (1) τα ψυχολογικά προβλήματα που έχουν σχέση με την αγωγή 

και (2) η πρακτικη εφαρμογη στον τομέα της αγωγής των διαφορων ψυχολογικών αρχών 

( διδακτικά προγράμματα,  παιδαγωγικές μεθοδοι) 

 

- ασχολείται με θέματα ~ νοημοσύνη, γλώσσα, δημιουργικότητα, κοινωνική 

συμπεριφορά, πιαδαγωγική σχέση εκπαιδ.-μαθ 

 

- βασικό αντικείμενο = η επίλυση των ατομικών ή ομαδικών προβληματων που 

ανακύπτουν κατα την άσκηση του παιδευτικού έργου (~ συμπεριφορά μαθ., δυσκολίες 

προσαρμογής, σχολικός + επαγγελματικός πρασανατολισμός, σχολικές αποτυχίες) 

 

* οι αρχές + πορίσματά της είναι δυνατό να ρυθμίζουν τον προσανατολισμό του μαθ. σε όλη 

τη διάρκεια της σχολικής του φοιτήσεως 

 

- ο παιδαγωγός βασιζόμενος στις γνώσεις που του παρέχει η ψυχοπαιδαγωγική είναι 

δυνατό να ερευνήσει με επιτυχία τις διάφορες προβληματικές περιπτώσεις και να 

αναλύσει συστηματικά το σύνολο των αρνητικών συνήθως ψυχολογικών αντιδράσεων 

του παιδιου που προκαλούν συνήθως η συνάντησή του με το εκάστοτε νέο περιβάλλον 

σχολικής φοιτήσεως, συγχρόνως δε και η μύησή τους στους διαφορους γνωστικούς τομείς 

της κάθε τάξης  έτσι ο παιδαγωγός θα κατορθώσει να τροποποιήσει + να ρυθμίσει ( με 

τη συγκεκριμένη περίπτωση) τις παιδευτικές του παρεμβάσεις ( προσαρμογή της 

διδασκαλίας στο επίπεδο των πνευματικών δυνατοτήτων + συναισθηματικής ωριμότητας κάθε 

μαθ. και της τάξεως στο σύνολό της)   

 

- σημαντική συμβολή στον τομέα της διδασκαλίας ( καθοδήγηση του μαθ. από τον εκπαιδ. 

ατην πορεία της μάθησης) :: διδασκαλία = πολύπλοκη παιδευτική διαδικασία που 

αποσκοπεί άμεσα μεν στη μετάδοση πείρας στο μαθ., έμμεσα δε στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητός του || * η επιτυχια διαδικασίας διδασκαλία-μάθηση προϋποθέτει την εκ 

μέρους του εκπαιδ. (1) σαφή γνώση της προσωπικότητας, των ικανοτήτων + αδυναμιών, 

των τάσεων + ενδιαφερόντων του μαθ. και (2) κατάλληλη ψυχοπαιδαγωγική μόρφωσή 

του 



Skinner                   Συμπεριφοριστική (+ μηχανιστική) θεωρια  
                         λειτουργική εξάρτηση & ενεργητική μάθηση = παραπέρα επεξεργασία κλασ. εξαρτημένης μάθησης 

                    
                        = ενίσχυση 

 

 αναλύεται η επιθυμητή συμπεριφορά στα πιο απλά της στοιχεία τα οποία και 

ταξινομούνται ανάλογα με τη σειρά εμφάνισής τους  διαδικασία πρόσκτησης της 

νέας συμπεριφοράς  βαθμιαία ενισχύονται (* γενναιοδωρη ενίσχυση στα αρχικά στα-

δια) τα στοιχεία της συμπεριφοράς που συγγενεύουν προς την επιθυμητή (= τεχνική 

της προρδευτικης προσέγγισης του σκοπού)  + προγραμματισμένη ενίσχυση των παραπέ-

ρα βημάτων 

 

* στη λειτουργική εξάρτηση η μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία (operant 

conditioning) του υποκειμένου (  κλασ. εξαρτηση: η μάθηση διαμορφώνεται παθητικά χωρίς 

την ενεργητική συμμετοχή του υποκειμένου) 

 

* στη λειτουργική εξάρτηση ο πειραματιστής δεν ελέγχει την Α του υποκειμένου 

(δε μπορεί να προκαλέσει τη «σωστή» συμπεριφορα), περιμένει έως ότου η Α εμφανιστεί 

αυθόρμητα (* Α  Ε)  ενισχυση  πολλαπλασιασμός πιθανότητων επανεμφανι-

σης  παγίωση (  κλασ. εξαρτηση: η Α του οργανισμού υπόκειται στον άμεσο έλεγχο του 

πειραματιστή) 

 

* λειτουργική εξάρτηση: επιτυχημένη Α  ενίσχυση ~ προέκταση του Νόμου του Αποτε- 

λέσματος (Thorndike) (  κλασ. εξαρτηση: ενίσχυση  Α) 

 

 συντελεστική μάθηση =  o οργανισμός κινείται μόνος του  ο έπαινος ή/και η 

τιμωρία τον οδηγούν στην επιτυχημένη συμπεριφορά (αυθόρμητη συμπεριφορά – 

επιλέγω τις επιτυχημένες – επιβραβεύω και την παραμικρή ενέργεια προς την επιτυχημένη κατεύ-

θυνση – τιμωρία εάν δεν υπάρχουν τάσεις προς επιτυχημένες συμπεριφορές)  

 

 συντελεστική μάθηση = ενεργή μάθηση που μπορει να οδηγήσει στη μάθηση 

νέων μορφών συμπεριφοράς, με αφετηρία την ύπαρξη ενός δυναμικού συνόλου 

κινήτρων 

 

 κίνητρα (κατά Skinner) : ποιος είναι ο παράγοντας που ωθεί στη 

                                           (συγκεκριμένη) συμπεριφορά και πως 

 

- συντελεστές + παράγοντες  συμπεριφορά 

- η μάθηση μπορεί να είναι (όχι απόλυτα ελεύθρη αλλά) ενεργητική 

- μάθηση οποιασδήποτε συμπεριφοράς 

- συμπεριφορά  ανάλυση σε βήματα 



 

 ο οργανισμός βλέπει και αξιοποιεί τη συμπεριφορά του ως προς το αποτέλεσμα || 

ο οργανισμός (δρα αυτόνομα και πρέπει να) βλέπει ΑΜΕΣΑ τις συνέπειες || το τελικό 

αποτέλεσμα είναι αυτό που αισθάνεται ο μαθ. ως κατάκτηση (όχι το βαθμό) 

 

 προγραμματισμός ενισχύσεων: «η ενίσχυση πρέπει να είναι μερική» = σε μια σει-

ρά στιχείων συμπεριφοράς πρέπει να ενισχύονται μερικά μόνο  η ενίσχυση 

ενεργεί ανασταλτικά στη διαδικασία του κοπρεσμού 

 

 κυριες μορφες προγραμματων μερικής ενισχυσης  

 

- κατα διαλείμματα ενίσχυση = ανάμεσασε δύο ενισχύσεις μεσολαβεί 

(καθορισμένο ή όχι) χρονικό διάστημα  ανεξάρτητα απο τον αριθμό των 

επιτυχών Α  

 

- κατα συχνότητα ενίσχυση = η ενίσχυση δίνεται μόνο όταν το 

υποκειμενο εκτελέσει ορισμένες φορες το στοιχείο της επιθυμητής 

συμπεριφοράς (* γενικά πιο αποτελεσαμτική από την κατα διαλείμματα ενί-

σχυση & ιδιαιτερα αποτελεσματική όταν η συχνότηα είναι μεταβαλλόμενη) 

 

 S :: όλες οι μορφές της συμπεριφοράς μας αποκτήθηκαν ύστερα απο ενίσχυση 

που δεχτήκαμε από το περιβάλλον – η ενισχυση αυτή καθορίζεται βέβαια απο 

πολλούς παράγοντες  αν θα μπορούσε κανεις να αποκτήσει τον έλεγχο όλων 

αυτών των παραγόντων θα μπορούσε κατα βούληση να διαμορφώσει το χαρακτή-

ρα + να διαπλάσει την προσωπικότητα του ανθρώπου  

 

 S :: αγωγή = διαδικασία μεταβολλών της συμπεριφορας με βαση την ενίσχυση  

όσο περισσότερο ενισχύεται μια μορφή συμπεριφοράς τόσο δυσκολότερη είναι η 

απόσβεσή της  έπαινος + αναγνώριση = τα σπουδαιότερα μέσα αγωγής  
 

* αποτελεσματικότητα ποινών = μηδαμινή  οι ποινες δεν μπορουν να 

εξαλείψουν  μια ανεπιθυμητη συμπεριφορά, απλώς την καταστέλ-

λουν προσωρινά – η μόνη δυνατότητα να εξαλλείψουμε μια ανεπιθύ-

μητη μορφή συμπεριφοράς ΄ιναι να την αγνοήσουμε 

 

 

 S :: μπηχεϊβιοριστική + μηχανιστική θεωρια  δεν  μορφές μάθησης  αξίες, 

επιλογές, αποφάσεις, αυτοπραγμάτωση, αυτοκατεύθυνση, αυτοαγωγή, ... 

  

 



 προγραμματισμένη διδασκαλία = αυστηρός προγραμματοσμός + συστηματική 

οργάνωση της ύλης διδασκαλίας – στόχος = να δημιουργήσει όσο το δυνατόν  

καλύτερες προϋποθέσεις μάθησης ( επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων)  υλοποίηση 

= διδακτική μηχανή ή προγραμματισμένο βιβλίο (* ποιότητα = ?) 

 

 κανόνες προγραμματισμένης διδασκαλίας – ο μαθ. πρεπει: 

 

- να συμμετέχει ενεργητικά στα βήματα της μάθησης (ο εκπαιδ. 

παρακολουθεί και επεμβαίνει όταν κάτι δεν παει καλά με το πρόγραμμα ή για να 

καθοδηγήσει το μαθ. σχετικα με την επιλογή των προγραμμάτων) 

 

- να πληροφορείται αμέσως τα αποτελέσματα των προσπαθειών του 

( ~ ενίσχυση ~ επανατροφοδότηση) 

 

- να διορθώνει αμέσως τα λάθη που κάνει (γνώσεις =  ιεραρχικά – αλυσι-

δωτά δομημένες  ο μαθ. προχωρά στα επόμενα βήματα μάθησης χωρίς «κενά») 

 

- να λαμβάνει το  maximum  των ενισχύσεων (ενίσχυση ύστερα από κάθε 

σωστη απάντηση) 

 

 

 ειδη προγραμματων (* συνδιασμός):   

 

        ευθύγραμμα (Skinner)             +             διακλαδωτά (Crowder) 
                                

       τα βήματα του προγράμματος              (μοντερνα μορφή)  κύριο χαρακτη- 

       αποτελούν μια ιεραρχημένη α-            ριστικό = ερωτήσεις πολλαπλής ε- 

       λυσίδα (και συνδέονται μεταξύ           πιλογής 

       τους με κάποιο κοινό στοιχείο) 

                    
       επιτρέπει την ενεργό θεώρηση             προσαρμόζεται περισσότερο στις 

       του θέματος απο το μαθ.    και              ικανότητες του μαθ.  ανατπο- 

       κεντρίζει  τη  δημιουργική  του             κρίνεται καλύτερα στις ατομικές 

       προσπάθεια                                                  διαφορες 

                  
         λάθος =  αρνητική ενίσχυση               λάθος =  σημαντικό στοιχείο της  

        προσπαθεί  να το αποφύγει             διαδικασίας της μαθησης  επα-  

         (* στην αρνητική ενίσχυση δεν στηρί-           νορθωτική ύλη 

            ζεται καμία μορφή μάθησης)   

        άρα,  
        καλό προγράμμα = λίγα λάθη (< 10%)                                             

 

 



 προγραμματισμένη διδασκαλία  

 

+ αυτενέργεια του μαθ. (δεν εξαρταται απόλυτα από εκπαιδ.) 
 

+ συγκέντρωση προσοχής (* max εργασίας = 20min) 
 

+ εξατομίκευση της διδασκαλίας 
 

+ μακρχρόνια συγκράτηση ύλης ( ενεργητική αφομοίωση  πειραματικές έρευνες) 
 

+ εσωτερικά (εγγενή) κίνητρα μάθησης 
 

+ βιώματα επιτυχίας  
 

+ έλεγχος της μάθησης και της επίδοσης 
 

- κόστος σε χρόνο και χρήμα 
 

- ποιότητα = ? 
 

- κατάργηση (απουσία) παιδαγωγικής σκέψης  
 

- μηχανικότητα και μονοτονία   
 

- ξηρές γνώσεις ( δημιουργικότητα)   

 

 

 

 

 

 

 

 

* Skinner :: η μόρφωση είναι αυτό που μένει + επιδρά πάνω στη συμπεριφορά μας αφού ξεχάσουμε 

όλες τις συγκεκριμένες γνώσεις που πήραμε στο σχολείο 

 

 

 



Ενισχυτής                               

 

 ενισχυση = η συνέπεια μιας ενέργειας που αυξάνει τις πιθανότητες επανάληψης 

αυτής της ενέργειας 

 

 ενισχυτής (Συμπεριφοριστική έννοια) = κατάσταση που αυξάνει τη συχνότητα επα-

νάληψης μιας συμπεριφοράς (παρατηρήσιμη) 

 

 

 

 η ενίσχυση επιδιώκει την αύξηση της επιθημητής συμπεριφοράς 

 
 

 

ΘΕΤΙΚΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 

= 

 

ΠΑΡΟΧΗ 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ 

     

 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

 

 

 

 

= 

 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ   

 

ΔΥΣΑΡΕΣΤΟΥ 

 

 

 

 

 

 η τιμωρία επιδιώκει  την μείωση της ανεπιθυμήτης συμπεριφοράς  

                                      + την αύξηση της επιθημητής συμπεριφοράς  
 

 

 

ΑΜΕΣΗ 

ΤΙΜΩΡΙΑ 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ  

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 

= 

 

ΠΑΡΟΧΗ  

(ΑΜΕΣΗ) 

 

ΔΥΣΑΡΕΣΤΟΥ 

     

 

ΕΜΜΕΣΗ 

ΤΙΜΩΡΙΑ 

 

 

 

 

= 

 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ 

 

 

 

 



 εξωτερικοί & εσωτερικοί    ||     θετικοι & αρνητικοί  

 

 πρωτογενείς (συμβάλλουν στη διατήρηρση της ζωής & του είδους  ικανοποιούν έμφυτες ή 

βιοφυσικές ανάγκες)  &  δευτερογενείς ή εξαρτημένοι (αναφέρονται σε κίνητρα συνδεδεμέ-

να με ένα πρωτογενή ή έναν άλλο δευτερογενή ενισχυτή – αρχικά ουδέτεροι) 

 

 υλικοι (~ τροφή, ...), συμβολικοι ( συμβατική αξία ~ βαθμοί, μάρκες, ...) & κοινωνικοι ( 

εκδηλώσεις αποδοχής + επιδοκιμασίας ~ έπαινος) 

 

 μέσω των ενισχυτών επιδιώκουμε να εδραιώσουμε επιδιωκόμενη συμπεριφορά = 

μάθηση   (+ κοινωνικός ενισχυτής,  ++ εσωτερική ενίσχυση) 

 

 Αρχή του Premack =  μία συμπεριφορά η οποία εμφανίζεται συχνά + αυτόνομα, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενισχυθεί μια άλλη συμπεριφορά που εμφανίζε-

ται σπάνια + όχι ευχάριστα 

 

 δε μπορώ να έχω κοινό ερέθισμα για όλες τις δραστηριότητες 

 

 πρόγραμμα ενίσχυσης = καταγραφή / άτομο επιθυμητών συμπεριφορών + 

ενίσχυση ή/και διακοπτόμενη ενίσχυση ή/και μερική ενίσχυση (καθως η διαρκης 

ενίσχυση μπορεί να χάσει την αξία της)  

 

 

 «ο εκπαιδ. επαναλαμβάνοντας λεκτικούς επαίνους αποθαρρυνε το μαθ. και 

ενισχυσε αρνητικά μια μη επιθυμητή κατάσταση»  
                                                                                                     ακυρώνεται ο ενισχυτής 

 

 

 «αφαίρεση θετικής ενίσχυσης της μη επιθυμητής ενέργειας»  
                                               (i) εμμεση τιμωρία  (ii) αρνητική ενισχυση 

 

 «μαθ. εκδηλώνει ανεπιθύμητη συμπεριφορά στην ομάδα. εκπαιδ.: ‘βγες έξω.’ 

μαθ.: ‘ωραία! ας πάω για έναν καφέ, άλλωστε δεν έχω και πολλές απουσίες’»  
                                              άμεση τιμωρία από εκπαιδ.   ||   θετική ενισχυση για μαθ. 

 

 
 

 

 

 

 



  αυτοενίσχυση (= ενισχυση ανωτερης μορφης) = όταν το υποκείμενο διαπιστώνει μονο 

του την επιτυχία της συμπεριφοράς του με αποτέλεσμα να την επαναλαμβάνει 

χωρις να χρειάζεται για αυτό (θετική ή αρνητική) ενίσχυση 

 
* προϋποθέσεις για αυτοενίσχυση - το άτομο 

 

- να μπορεί να ανάγει καταστάσεις + αποτελέσματα στην προσω-

πική του υπαιτιότητα 

 

- να έχει αρκετή πείρα σχετικά με την αξιολόγηση της συμπε-

ριφοράς του από  άλλους 

 

- να έχει αρκετή πείρα σχετικά με παρόμοιες επιδόσεις + αξιολο-

γήσεις συμπεριφο-ράς άλλων ατόμων 

 

- βάσει όλων των παραπάνω + με επιγνωση των ορίων και δυνατο-

τήτων του, να έχει σχηματίσει ένα ρεαλιστικό επίπεδο στοχεύσεων 

+ φιλοδοξιών 

 
* η αυτοενίσχυση είναι δυνατή όταν έχει συντελεστεί μια απαγκίστρωση από τα    

  ετερόνομα κίνητρα της συμπεριφοράς  «φάση του κριτικού ρεαλισμού» ~ 8-10 έτη 

 

  απόσβεση :: μια συγκεκριμένη μορφή συμπεριφοράς αποσβέννυται όταν παύει 

να την  συνοδεύει η ενίσχυση που τη στηρίζει 

 

  ενισχυση – τιμωρία    από την οπτική του μαθ. 

 

 

ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ( ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ) = ΠΑΡΟΧΗ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ 

 

 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ( ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ) = ΑΦΑΙΡΕΣΗ  ΔΥΣΑΡΕΣΤΟΥ 

 
(ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ( ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ) = ΑΦΑΙΡΕΣΗ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ   ΕΜΜΕΣΗ ΤΙΜΩΡΙΑ) 

 

 

ΑΜΕΣΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ( ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ) = ΑΜ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΥΣΑΡΕΣΤΟΥ 

 

 

 

ΕΜΜΕΣΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ( ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ) = ΑΦΑΙΡΕΣΗ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ 

 



Βαθμός - Βαθμολογία                               

 

 

 τεστ  επιτυχημένη συμπεριφορά = προσπάθεια ( επιβράβευση)  η 

αξιολόγηση γίνεται ως προς την προσπάθεια 

 

 «εθισμένος» στο βαθμό μαθητής ( Συμπειφοριστικά) = λανθασμένη νοοτροπία. ο 

μαθ. πρέπει (+ εκπαιδ.) να θέσει και προσωπικούς στόχους ( οι στόχοι της 

ομάδας,  όμως και οι προσωπικοί στόχοι) 

 

 ο εκπαιδ. δεν αποφεύγει τη συζήτηση για το βαθμό και τη βαθμολογία, αλλά 

την κάνει έτσι ώστε ο βαθμός (=  αποτέλεσμα) να περάσει σε 2ο επίπεδο και σε 1ο να 

βρίσκεται η προσπάθεια – έτσι εάν η προσπάθεια είναι επιτυχημένη, έπονται ένα 

σύνολο θετικών συμεπειών μέσα σε αυτά και ο βαθμός 

 

 ο εκπαιδ. προσπαθεί να δώσει έμφαση στη προσπάθεια (και δευτερευόντως στη 

θετική συνέπεια του βαθμού). ο έφηβος έχει πάντα το δικαίωμα της ελεύθερης 

επιλογής (να επικεντρωθεί λ.χ. μόνο στο βαθμό). ο εκπαιδ. θα συνεχίσει τη 

προσπάθειά του. έστω και 1 μαθ. να αντιληφθεί «1 = προσπάθεια,  2 = βαθμός» 

θεωρείται επιτυχημένος  

 

 βαθμός  ανταγωνισμός  απογοήτευση 

 

  βαθμολογία/ βαθμός 

  

ηθ. ρεαλισμός (Piage)   
 

υπάρχει το ζητούμενο της βαθμολογίας (π.χ. Πανελλήνιες) 

 

+   
 

κίνητρα (Skinner)  

 
άμεσες συνέπειες + κινητρα  ενθάρρυνση + βοήθεια στις ελλείψεις 

τα λάθη-ελλείψεις δεν περιγράφονται με αρνητικούς όρους. αντιμε- 

τωπίζονται ως πεδίο που ο μαθ. μπορεί να αναπτυχθεί.   καταστρώ- 

νεται «σχέδιο επιτυχίας» εκπαιδ. + μαθ. 

 

 άριστο γραπτό :: εναλλακτικές απαντήσεις  δεν επαναπαύεται ο «καλός» 

μαθ. 



 

 δραστηριότητες για όλους + δρασητριότητες για μερικούς + δραστηριότητες για 

τους χαρισματικούς μαθ. 

 

 η αδιαφορία του μαθ. έχει να κάνει με την έλλειψη κινήτρων (τα οποία πρέπει να 

είναι προς τη σωστή κατέυθυνση + να συνεπιλέγονται) 

 

 

 

   συνεργασία 

               οικογένεια 
           

εκπαιδευτικός          μαθητής 
             
άλλοι εκπαιδευτικοί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bandura   Κοινωνιογνωστική  θεωρία  ( Συμπεριφορισμός) 

 

 

         Ερέθισμα       Σκέψη         Αντίδραση          ( Ε     Σ    Α ) 

 

 το ερέθισμα προκαλεί αντίδραση μόνο όταν προηγηθεί σκέψη || ο Β. θεωρεί ότι ο 

Συμπεριφορισμός αγνοεί τις διεργασίες του οργανισμού || η συμπεριφορά 

σχετίζεται με τη σκέψη   

 

 ο Β. επικεντρώνεται στα αποτελέσματα που προηγούνται των συμπερι-φορών + 

στις εσωτερικές πνευματικές διεργασίες με έμφαση στην αλληλεπί-δραση σκέψης-

δράσης. 

 

 οι διαδικασίες επιτυχίας ΔΕΝ είναι αυτόματες   [Μοντέλο Τριαδικής Αιτιοκρατίας] 

 

 

Μοντέλο Αμοιβαίας Τριαδικής Αιτιοκρατίας 

 

 

έμφυτα στοιχεία   

(Γενετιστές) 

 

    

 

 

 

 

 

συμπεριφορά ατόμου 

(καταγράφεται) 

 

+    

 

περιβάλλον   

(Συμπεριφοριστές) 

 

  

 
 

 

+    

 

το ίδιο το άτομο  

που σκέπτεται ενεργά 

 

   

 

 τα ανωτέρω (αλληλεπίδραση περιβάλλοντος + συμπεριφοράς + ενδοπροσωπικών στοιχείων) 

θα πρέπει να ελεχθούν με τέτοιο τρόπο, ωστε το άτομο να κατακτήσει την 

αυτορίθμηση 

 



 

 αυτορίθμηση  αυτοεικόνα/αυτοιδέα/αυτοαντίληψη || Bandura: πιο ισχυρό είναι 

η ιδέα που έχει το άτομο για τον εαυτό του || πως θα βοηθήσουμε το άτομο να 

ρυθμίζει τη συμπεριφορά του ώστε να φτάσει τελικά στην αυτορίθμηση 

 

 ο εκπαιδ. παρέχει σαφή ερεθίσματα (με προσοχή, ξεκάθαρα, λεκτικά και μη) || μαθ.  

διαφοροποιηση ερεθισμάτων   

 

 Κοινωνιογνωστική  θεωρία   ο μαθ. μαθαίνει όταν παρατηρει + επεξεργάζεται ο 

ίδιος νοητικά τη συμπεριφορά ενος προτύπου 

 

 γενικεύση (θετική - αρνητική) 

 

επιθυμητή συμπεριφορά είναι αυτή που τον βοηθά να κατακτήσει 

ακαδημαϊκούς ή/και γνωστικούς στόχους, χωρίς να έρχεται σε 

σύγκρουση με την ομάδα (δηλ. να συνεργάζεται + να επικοινωνεί) 

 

Συμπεριφορισμός: εαν σε ενα περιβάλλον υπάρχει επιτυχία για να 

έχω επιτυχία και σε ένα άλλο περιβάλλον, θα πρέπει να έχω όμοιες 

συνθήκες με το πρώτο  (μεταφέρω δεδομένα/συνθήκες)   

 

 

 στον Bandura το άτομο δεν μιμείται «τυφλά». υπεισέρχεται έστω και η 

παραμικρή σκέψη  στόχος της εκπαίδευσης = να ενισχύσει τις διεργασίες του 

ατόμου πριν οδηγηθεί κάπου  

 

 Bandura  &  Συμπεριφορισμός: διαφορά στα κίνητρα 

               
            Ε = Κ (προκαλούν άμεσα συνειρμούς) 

 

         Ε = Κ  αλλά μπορεί  και Ε  Κ ( από τις γνωστικές διαδικασίες του ατόμου) 

 

 

 

 
* προβολή προτύπων   = παρατήρηση συμπεριφοράς ενηλίκων   ο μαθ. μπορεί να μάθει μέσω της 

παρατήρησης αυτης  ενθαρρυντικά σχόλια για τους μαθ. που επιδεικνύουν καλες συμπεριφορές 

 

 

 

 

 



 απόκτηση νέας συμπεριφοράς με παρατήρηση + μίμηση προτυπου  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1η  φάση 

 

πρόσληψη 

πληροφοριακών 

ερεθισμάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ο παρατηρητής επικεντρώνει την 

ΠΡΟΣΟΧΗ του  αντιλαμβάνεται 

με ακρίβεια όλες τις διαστάσεις 

που σχετίζονται με τη συμπερι-

φορά του προτυπου 

 

 
* παρατήρηση = επιλεκτική διαδικασία  

    επιλεκτική προσοχή  

 
* πως παρατηρώ – πως μαθαίνω  

 η επιλεκτική ΠΡΟΣΟΧΗ επηρεάζεται 

+ κατευθύνεται από : 
 

- τα χαρακτηριστικά του παρατηρη-

τή - υποκειμένου (κίνητρα για την 

ταυτιση, γνωστικές ικανότητες πρόσ-

ληψης + διατήρησης πληροφοριών, 

επίπεδο άγχους, ανασφάλειες) 
 

- χαρακτηριστικά προσωπικό-τητας 

προτύπου («κύρος», κοινω-νική θέση, 

κοινωνική δύναμη, κοινωνικοοικονο-

μικό επίπεδο, ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ, ~ επίπεδο 

ικανότητας, προηγούμενη ενίσχυση 

προτύπου) 
 

- τις ιδιότητες + τα ιδιαίτερα 

γνωρίσματα της πραξιακής συμπε-

ριφοράς ~ συνθήκες περιβάλλοντος 

(οπτική + ακουστική καθαρότητα,  κα-

ταλληλότητα χρόνου, επιτυχής κατά-

ληξη) 
 

* τα πρότυπα συμπεριφοράς που 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον + παρέ-

χουν αμοιβες είναι περιζήτητα 
 

* οι επιτυχημένοι τρόποι συμπερι-

φοράς γίνονται στόχοι προσοχής 

     
 

 

 

 

2η  φάση 

 

γνωστική 

επεξεργασία 

 
* το άτομο 

σκέφτεται, δεν 

βλέπουμε κάποια 

ενέργεια  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σπουδαιότερες μνημονικές λειτουργίες 

που συμμετέχουν στη συγκράτηση και 

κωδικοποίηση πληροφοριών: 
 

- συμβολική κωδικοποίηση 

- γνωστική οργάνωση 

- συμβολική εσωτερική αναπαρά-

σταση 

- επανάληψη εκτέλεσης πράξεων 
(έμφαση σε συγκεκρ. ενέργεις, όχι σε ιε-

ραρχική σειρα) 
 

* μνήμη + λογικές διεργασίες  επεργα-

σία ερεθισμάτων   

 - το άτομο δεν προβαίνει σε καμία 

ενέργεια + δε δέχεται κανένα είδος 

ενίσχυσης 
 

- παρατηρεί + εσωτερικεύει την 

πρότυπη συμπεριφορά, σύμφωνα 

με τις γνώσεις + και τις δεξιότητές 

του 
 

- σχηματίζει πρότυπα οδηγούς που 

καθοδηγούν + διαμορφώ-νουν την 

συμπεριφορά του (παρούσα + 

μελλοντική)  



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3η  φάση 

 

έκδηλη  

δράση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* σε χρόνο «dt» το άτομο πριν ενεργήσει, 

φέρνει ολιστικά ό,τι περατήρησε μέχρι 

τώρα (κατόπιν ενεργεί) 

 

 

 

συμφωνία αναπαραστάσεων με την 

έκδηλη συμπεριφορά + τη γνώση τψν 

αποτελεσμάτων  

                               
μετατροπή των συμβολικών ανα-

παραστάσεων  κινητική ανα-

παραγωγή συμπεριφοράς 

 - η συμπεριφορά του προτύ-που 

μαθαίνει «ολικά» (συμβο-λική 

μορφή) πριν εκδηλωθεί 
 

- με ΑΥΤΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ + ΑΥΤΟ-

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ της σωστής 

εκτέλεσης μιας δραστηριότη-

τας μπορεί το  άτομο (1) να 

επιτύχει την έλεγχο της 

έκδηλης συμπεριφοράς και (2) 

την τελειότερη εναρμόνιση 

μεταξύ συμβολικής αναπα- 

ράστασης + έκδηλης πραξια-κής 

συμπεριφοράς   
 

- ανασταλτικοί παράγοντες στην 

εκδήλωση της συμπερι-φοράς = 

(1) εσφαλμένη συμ-βολική 

αναπαράσταση ή/και (2) 

ανεπάρκεια κινητικών δεξι-

οτήτων ή/και (3) το περιβάλ-λον  
     
 

 

4η  φάση 

 

επανάληψη 

συμπεριφοράς 

+  

κίνητρα  

 

 

 

 

 

 

 

επανάληψη επιτυχημένης συμπεριφο-

ράς  κίνητρα  εσωτερικός δια-

μεσολαβητικός ρόλος  επιρε-

άζουν τις εσωτερικές γνωστικές 

διαδικασίες του ατόμου 

 

 

  

 
* κίνητρα (αποφασιστικής σημασίας 

για την κοινωνιογνωστική θεωρία = 

έμμεσα – εσωτερικά + αυτοδιαχειρι-

ζόμενα (διαμέσου αντιπροσώπου & 

αυτοενίσχυση) 

 

 

 

εξωτερικά 

έμμεσα - μέσω αντιπροσώπου 

αυτοενίσχυση 
 

 



  «πρότυπο» = έντονο + πολύ δυναμικό = επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά 

του ατόμου = ξεκάθαρη διαδικασία / σειρά από ενέργειες που προκύπτουν από πρόσωπα 
 

 

 Βandura :: μίμηση  + ταυτιση = κοινωνική μάθηση 

 
- με την κοινωνική μάθηση το άτομο έχει την 

δυνατότητα να αποδέχεται και να οικειοποιείται τρό-

πους συμπεριφοράς + εμπειρίες των άλλων σε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να χρειάζεται να 

περάσει απο το στάδιο του trial & error 

 

- η κοινωνική μάθηση απαιτεί (συνηθως) λιγότερο 

χρόνο απ΄ ότι οι άλλες μορφές μάθησης  είναι η 

οικονομικότερη μορφή μάθησης 

 

- η κοινωνική μάθηση δεν απαιτεί κανένα είδος 

ενίσχυσης καθώς η μίμηση αποτελεί ενίσχυση καθευ-

ατήν (εμπεριεχει την ενίσχυση της μιμούμενης συμπεριφοράς) 

 

- αντιπροσωπευτική ενίσχυση (vicarious reinforcement) = ο α-

ποτελεσματικότερος μηχανισμός κοινωνικής μάθησης 

= όταν ενισχύεται το πρότυπο και όχι το υποκείμενο 

που μαθαίνει ( αν θἐλουμε να αναπτύξουμε μια συγκεκρι-

μένη δεξιότητα ή μια άλλη μορφή συμπεριφοράς στο παιδί πρεπει 

να να ενισχύσουμε το παιδί το ίδιο και τα πρότυπα – διότι έτσι 

ενισχύουμε αντιπροσωπευτικά το παιδί) 

 
(απλή) μίμηση = παρατηρηση + εκτέλεση μιας 

μορφής συμπεριφοράς :: παίζει σπουδαίο ρόλο 

κατα την πρώιμη ηλικία όταν με αυτήν ενεργο-

ποιούνται σχήματα + δομές συμπεριφοράς που 

έχουν ωριμάσει νευροφυσιολογικά 

 

 
ταυτιση = η ενσυνείδητη ή υποσυνείδητη αποδοχή αξιών, κανόνων, 

στάσεων, διαθέσεων, τρόπων συμπεριφοράς προσώπων με τα οποία 

μας συνδέει μαι θετική σχέση || δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του 

προτύπου για την επανάληψη της συμπεριφοράς που αποδεχόμαστε 

 οικονομικότερη από τη μάθηση με μίμηση (* Ψυχολογία του βά-

θους – Freud :: ανακλιτική ταυτιση + αμυντική ή επιθετική ταυτιση) || 

* η ταυτιση προϋποθέτει την ὐπαρξη κινήτρων, την  αυτοπεποίθηση 

του υποκειμένου και  συναισθηματική εξάρτηση απο το πρότυπο 

(«κοινωνική κληρονομικότητα» - Bowles (1976), Rosemann (1979)) 

 



 

 μίμηση  + ταυτιση  το υποκείμενο 

 

- μαθαίνει μια εντελώς καινούρια συμπεριφορά 

 

- συγκρατεί ή απελευθερώνει μια υπάρχουσα συμπεριφορά 

 

- ενεργοποιεί μια λανθάνουσα συμπεριφορά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Αξιολόγηση/Κριτικη  -  Θετικά/Αρνητικά Σημεία 

 

η θεωρία είναι εξ’ ολοκληρου αποδεκτή 

 

θεωρείται ότι έχει πλήρη εφαρμογή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Meichenbaum   κοινωνιογνωστική  θεωρία  

 

 

 

 εσωτερικός λόγος + επίδραση του εσωτερικού διαλόγου (1) στις αντιληπτικές 

λειτοργίες της προσοχής, (2) στις αξιολογικές κρίσεις του περιβάλλοντος, (3) στην 

έκδηλη συμπεριφορά και (4) στην αναζήτηση νέων/εναλλακτικών λύσεων  

τεχνική της λεκτικής αυτοκαθοδήγησης + αυτοελέγχου: 

 

 

(1) πρότυπο μίμησης - o εκπαιδ. εκτελεί παραδειγματικά τη δραστηριότητα + 

συγχρόνως συνομιλεί με τον εαυτό του, περι-γράφοντας λεκτικά τις 

σκέψεις και τις ενέργειες που κάνει  

 

(2) έκδηλη ετεροκαθοδήγηση - ο μαθ. εκτελεί την ίδια δραστηριότητα με 

επίβλεψη + (έκδηλη εξωτερική) καθοδήγηση 

 

(3) έκδηλη αυτοκαθοδήγηση - ο μαθ. επαναλαμβάνει + επεξερ-γάζεται την 

δρασατηριότητα που παρατηρεί, περιγράφει λεκτικά  τις σκέψεις και τις 

ενέργειές του  

 

(4)  ετεροκαθοδήγησης +  αυτοκαθοδήγησης - ο μαθ. εκτελει την 

δραστηριότητα ψιθυθρίζοντας τις οδηγίες 

 

(5) συμβολική εσωτερική αυτοκαθοδήγηση - ο μαθ. εκτελει την 

δραστηριότητα επαναλαμβάνοντας τις οδηγίες με εσωτερικό διάλογο (το 

άτομο «υποκαθιστά» τον ενήλικα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Αξιολόγηση/Κριτικη  -  Θετικά/Αρνητικά Σημεία 

 

διαρκής επανάληψη δραστητιότήτων (δεν προσφέρει καινούρια στοιχεια, + 

κόπωση, +αδιαφορία, +σπατάλη χρόνου)  

 

οι κοινωνιογνωστικές θεωρίες δίνουν έμφαση στον ενσυνείδητο, αυτόβουλο 

/ανεξάρτητο + ελεύθερο αυτοπροσδιορισμό του ατόμου δια μέσου της 

εσωτερικής – συμβολικής μαθησης 

 

αποτελεσματικά ψυχοποαιδαγωγικά εργαλεία που απευθύνονται κατα 

κύριο λόγο στο συναισθηματικό, διαπροσωπικο και ψυχοκοινωνικό τομέα 

του παιδιού  (ανάδειξη ψυχισμού + συναισθήματος) 

 

δείχνουμε εμπιστοσύνη στο άτομο 

 

αισιόδοξη αντίληψη = ο εκπαιδ. μπορεί να βρεί τρόπους έτσι ώστε το άτομο 

να κατακτησει ένα στόχο 

 

το άτομο επιδρά στο περιβάλλον 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γνωστικές Θεωρίες Μάθησης       ορθολογισμός      +     ελληνική φιλοσοφία  
                                                                                               Descartes, Leibnitz                Πλάτων, Ζήνων 
                                                                                 Spinoza, Kant                      Επίκτητος 

 

        

 (Kant) σκέψη = πηγή ανθρώπινης γνώσης που μέσω έμφυτων πνευματικών 

σχημάτων οι (ακατέργαστες) πληροφορίες των αισθησεων αποκτούν νόημα + σημασία 

(πραγματικότητα = παραπλανητική – έννοιες = αναλλοίωτες) 

 

* Ορθολογισμός ( Εμπειρισμός) :: χώρος γνώσης = έμφυτες λογικές δεξιοτητες (όχι οι 

εμπειρίρες (= δευτερεύον χώρος) : εμπειρίες = μή αντικειμενικές)   ||   άκρο = Αγνωστικισμός 

 

* γνωστικές θεωρίες    αυτορύθμιση μαθ. 

 

 

 Γνωστική Ψυχολογία (1970 ~ εξέλιξη σε Η/Υ, εξέλιξη στη θεωρία της Πληροφορικής, εξέλιξη 

στη Γλωσσολογία – κοινό χαρακτηριστικό = πληροφορία) :: «πως αποκτιέται η γνώση;»  η 

εισδοχή + επεξεργασία πληροφοριών ( μάθηση + γνώση) = μετασχηματισμός + 

αποθήκευση, ενεργοποίηση όταν απαιτηθεί  δηλ., για να γίνει η πληρ. γνώση 

μεσολαβούν (κατ΄ αρχάς) οι αισθήσεις ( φιλτράρισμα εξωτερικών Ε) και στη συνεχεια 

οι διαδικασίες επεξεργασίας ( μετασχηματισμός δεδομένων σε γνώση) οι οποίες 

καθορίζονται από τις γνωστικές λειτουργίες (= αντίληψη – μνήμη – γλώσσα – σκέψη – 

ικανότητα λύσης προβλημάτων) 

  

 Γνωστική Ψυχολογία :: μελέτη της μάθησης = παρακολούθηση του μετασχημα-

τισμού της πληρ. σε γνώση (καθως περνάει μέσα απο αυτες τις λειτουργίες)  για την 

κατανόηση της διαδικασίας της μάθησης πρέπει να μελετηθουν αναλυτικά οι 

φάσεις της γνωστικής επεξεργσίας πληροφοριών – οι φάσεις αυτές εντοπίζονται κυρίως 

στη περιοχή της αντίληψης + της μνήμης 

 

 

 



 

 

Μορφολογική Ψυχολογία      γνωστικη θεωρία,  
                                  ‘αντίποδας’ της Ψυχολογίας των επιμέρους ψυχικών λειτουργιών + της Συνειρμικής Ψυχολογίας  

                                                                                            Wertheimer, Koffka, Kohler   (ψυχολογοι)  -   1912 

 
 

* το άτομο έχει έμφυτα πνευματικά σχήματα 

 

* η εμπειρία (= σχετική + ~αναληθης) και μόνο δε μπορεί να μας οδηγήσει στην αλήθεια 

 

* οι αισθήσεις (= αντίληψη) μπορεί να μας εξαπατούν (υποκειμενικότητα)      

 

 αντίληψη (αντίληπτικό πεδίο) = υποκειμενικη   τάση για πρόσληψη του ΟΛΟΥ 

περισσότερο απο των μερών :: το ΟΛΟ  μορφή δεν προέρχεται απο απλό άθροι-

σμα των μερών του αλλά απο την αυτόματη + αυθόρμητη προβολή + οργάνωση 

των μερών στην αντίληψή μας – το ΟΛΟ επηρεάζει τη λειτουργικότητα των μερών 

του. το αντίστροφο δεν ισχύει. 

 

 η μάθηση πραγματώνεται μέσα από την ξαφνική σύλληψη νέων στοιχείων 

ανάμεσα (1) στα στοιχεία της κατάστασης-προβλήματος (= ενιαίο δομημένο σύνολο), 

που οδηγεί στην αναδόμηση της κατάστασης, και (2) στη λύση  της κατάστασης-

προβλήματος  

 

* λύση = ξαφνική αλλά όχι τυχαία, πρώτα συλλαμβάνεται από το νου και μετά το 

άτομο εκτελεί,   + δημιουργικότητα    ενορατική μάθηση 

 

 

*  ένα άτομο χωρίς να έχει όλες τις γνώσεις μπορεί να κατακτήσει κάτι 



 ΟΛΟ  μορφή 

 

(1) νόμος της ειδοτροπίας ή νόμος της καλής εντυπωσης ή νόμος της 

τέλειας μορφής (ο βασικός νόμος της αντίληψης + της μάθησης) = (εγγενής τάση 

όπου) η ανθρώπινη αντίληψη συμπληρώνει ελλείψεις + παραβλέπει ατέλειες  

οπτικού πεδίου  αποκτά οργάνωση + (τελειότερη) μορφή  (* κίνηση προς το είδος = συγκε-

κριμένο) 

 

(2) νόμος της μορφής & του βάθους = κατα τη διάκριση μορφής & βάθους 

κυριαρχεί η μορφή, ενώ το βάθος καθίσταται απομακρυσμενο + άμορφο (ακόμα και 

όταν έχει συγκεκριμένη μορφή) 

 

(3) νόμος εγγύτητας = τα μέρη ή τα αντικείμενα ενός πεδίου που βρίσκονται 

κοντά χωρικά ή/και χρονικά, συνδέονται ευκολότερα ή η αντίληψή μας έχει την 

τάση να οργανώνει σε σύνολα +να συγκροτεί σε ομάδες στοιχεία που γειτονεύουν 

στο χώρο + στο χρόνο 

 

(4) νόμος της ομοιότητας = τα μέρη ή τα αντικείμενα ενός πεδίου που έχουν 

όμοια – κοινά χαρακτηριστικά (μέγεθος, σχήμα, χρώμα, ...) τείνουν να ομαδοποιούνται 

ΑΝ δεν παρεμβαίνει + αλλοιώνει την κατάσταση ο νόμος της ειδοτροπίας (νοηματική 

σύνδεση) ή ο ανθρώπινος νους έχει την τάση ανάμεσα σε πολλά στοιχεία να 

επιλέγει εκείνα που έχουν ομοιότητες + να τα συγροτεί σε ομάδες ωστε να τα 

αντιλαμβένεται ως σύνολα  

 

(5) νόμος της κοινης κατεύθυνσης ή της «καλής συνέχειας» = οπτικά ή 

ακουστικά ερεθίσματα που παρουσιάζουν οπτική ή ακουστική συνέχεια 

(αντίστοιχα), τείνουν να γίνουν αντιληπτά ως οργανωμένα σύνολα  

 

(6) νόμος της προτίμησης των κλειστών μορφών = η αντίληψή μας έχει 

την τάση να συλλαμβάνει + να διατηρεί να διατηρεί τις κλειστες μορφες 

περισσότερο απ’ ότι τις ανοιχτές (διότι οι κλειστες μορφές έχουν ισορροπία – είναι 

ολοκληρωμένες μορφές) 

 

(7) νόμος της ολοκλήρωσης = κάθε δραστηριότητα που δεν πετυχαίνει την 

ολοκλήρωση θεωρείται μεταβατική + γι’ αυτό το λόγο ο οργανισμός συνεχίζει τις 

ενέργειές του έως ότου πετύχει τη λύση που επιδιώκει (* ο νόμος αυτός στηρίζεται στο 

φαινόμενο Zeigarnik = η τάση του ατόμου να διατηρεί στη μνήμη του ευκολότερα τις ασυμπλήρωτες 

παρά τις αποτελειωμένες εργασίες)  

 

(8) νόμος της συμπλήρωσης = η αντίληψή μας έχει την τάση να συμπληρώνει 

τα κενά + να δημιουργεί κλειστες + συμμετρικές μορφές 

 

 

 



* καλλιέργεια δημιουργικότητας = το άτομο συλλέγει στοιχεία + προσθέτει 

στοιχεία φαντασίας + δημιουργικότητα  σενάρια – λύσεις  έλεγχος (~ παρέχουμε 

ορισμένα δεδομένα +καλούνται οι μαθ. να επινοήσουν / φανταστούν τα υπόλοιπα) 

 

 

 

  μάθηση (είδη) ::   εξαρτημένα ανακλαστικά  –  trial & error  –   ενορατική μάθηση 
                            Pavlov                                Thorndike           Μορφολογική Ψυχολογία 

 

 
* μόνο με την ενορατική μάθηση μπορούμε να 

ερμηνεύσουμε τις ανώτερες μορφές μάθησης (~ λύση 

προβλημάτων) 

 

* Μορφολογική Ψυχολ. :: ενορατική μάθηση = ο κρίκος   

   που έλειπε και σταθεροποιεί τη γέφυρα   Ε - Α  

 

 

 

 

 

 

  χαρακτηριστικά ενορατικής μάθησης 

 

- το άτομο αντιλαμβάνεται την προβληματική κατάσταση ως όλο  

σύλληψη σχέσεων + εννοιών που  ανάμεσα στα μέρη της  

 

- ενορατική μάθηση = έρχεται απότομα και είναι πετυχημενη – μονιμη – 

γενική  

 

- η εκτέλεση της ακολουθιας των ενεργειών που οδηγούν στην ενορατική 

μάθηση είναι ομαλή – δεν  πᾶλινδρόμηση ή δοκιμή & λάθος 

 

- πραγματοποιείται πρωτα νοητικά – στη συνέχεια ακολουθούν οι 

ενέργειες για την εκτέλεσή της 

 

- η ενορατική λύση εμπεριέχει πάντα κάποιο νέο στοιχείο 

 

 

 

 



 

* η μάθηση με ενόραση είναι αδύνατο να συντελεστει χωρίς σημαντική προκαταρκτική 

άσκηση (νέα προβλήματα δε μπορούν να λυθούν χωρίς καμιά προηγούμενη εμπειρία) 

 

* ενόρατική μάθηση = αποτέλεσμα δημιουργικής διαδικασίας 

 

 

 

 Wertheimer (1945) :: πρώτο καθήκον του σχολείου = καλλιέργεια της 

δημιουργικής σκέψης – η οποία γίνεται με την ενορατική μάθηση (για να 

αντιμετωπίσουν οι μαθ. με επιτυχία προβληματικές καταστάσεις πρέπει να ακούνται στην 

ανασύνθεση των δεδομένων + επανατοποθέτηση του προβλήματος ωστε να αποχτουν εποπτεία 

του όλου + των μερών) 

 

 

 

 

 

 

*  οι γνωσεις πρέπει να παρουσιάζονται στους μαθ. ως οργανωμένες ενότητες, ως 

σύνολα με συμμετρία + ισορροπία μερών, ως καλές ολικές μορφές 

 

 

* Μορφολογική Ψυχολ. :: ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις = εισαγωγή ολικής μεθόδου 

πρώτης ανάγνωσης + καθιερωση της Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας στο Δημοτικό 

Σχολείο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Αξιολόγηση/Κριτικη  -  Θετικά/Αρνητικά Σημεία 

 

παραγκωνίζονται η προηγουμενη εμπειρία του ατόμου, η σημασία των 

συναισθημάτων, δεν κάνει λόγο για τα κίνητρα  

 

δεν έχει συγκεκριμενοποιήσει τα ευρήματά της κατα τετοιν τρόπο ωστε να 

γίνουν εφαρμοσιμα + χρήσιμα στη διδακτική πράξη ( άλλες θεωρίες μάθησης) 

 

η έννοια του ΟΛΟΥ είναι σχετική – η αδυναμία αναγωγής στο άπειρο 

 

έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στις εσωτερικές νοητικές διεργασίες   

 

ο μαθ. έχει ενεργό ρόλο    (όχι δασκαλοκεντρική αντιληψη)   

 

ενορατική μάθηση + δημιουργικότητα + ενεργητικότητα 

 

 

 



Λειτουργική Ψυχολογία                     Dewey,  Claparede      Σχολείο Εργασίας 
 

 

 Λειτουργική Ψυχολογία :: μάθηση = κυριότερος προσαρμοστικός μηχανισμός του 

ανθρώπου = συνειδητη δραστηριότητα  του ανρωπου για να εξασφαλίσει την 

επιβίωσή του || η μάθηση συνίσταται (1) στην απόχτηση, οργάνωση, αξιολόγηση 

εμπειριών, (2) στη συνειδητοποίηση προβλημάτων και (3) στην προσπάθεια επί-

λυσης αυτών είτε με προσωπικούς πειραματισμούς είτε με συνεργασία με την 

κοινωνική ομάδα 

 

 

 στάδια επίλυσης προβλημάτων  σταδια μάθησης  
 

1. προετοιμασία  ανάλυση σκοπού + μέσων (όσο πιο συγκεκριμένα 

συλλαμβάνεται ο σκοπός τόσο πιο εύκολα συγκροτείται η στρατηγική επίλυσης 

του προβλήματος) 
 

2. υποθέσεις  ενεργοποίηση προηγούμενης εμπειρίας + οικείων 

στυρατηγικών επίλυσης  διάφορες προτάσεις + πιθανές λύσεις (* η 

ενεργοποίηση αυτή μπορεί να μην είναι αποτελεσματική και επίσης να αποτελέσει 

και ανασταλτικό παράγοντα: λειτουργική προσκόληση = όταν ένα άτομο 

χρησιμοποιεί κάτι επανειλημμένα με συγκεκριμένο τρόπο είναι δύσκολο να το 

χρησιμοποιήσει με κάποιον άλλον τρόπο) 
 

3. έλεγχος υποθέσεων + εφαρμογή  (μέσω μιας συγκλίνουσας 

διαδικασίας) έλεγχος + απόρριψη εσφαλμένων / μη αποτελεσματικών 

υποθέσεων  μοναδική ορθή ή ορθότερη υπόθεση  έλεγχος αποτε-

λεσματικότητας πιθανής λύσης + καθορισμός ενεργειών για την 

εφαρμογή της  

 

 

* η Λειτουργική Ψυχολογία στήριξε + στηρίζει μερικές βασικές αρχές της διδασκαλίας 

και ολόκληρων συστημάτων όπως 

 

- της μεθόδου των ενοτητων 

- της μάθησης με πραξη  

- της ελεύθερης πνευματικής σχολικής εργασίας 

- των βαθμίδων διδασκαλίας 

- της Montessori (βασικη αρχή = μάθηση πολλαπλής διακρισης) 

- του Decroly 

    κ.λπ. 

 



Γνωστική (ή Γνωριστική) Θεωρία Πεδίου                      Lewin   

 

 

  στοχος = πρόβλεψη της συμπεριφοράς (= «γιατί» - λιγότερο η μάθηση = «πως» «τι»)  

μελέτη της προσωπικότητας, την κινήτρων και της δυναμικής των ομάδων  

 

 

   πνευματικές διεργασίες    αντίληπτικό πεδίο 

 

 

  πολλοί παράγοντες που επιρεάζουν την αντίληψη του ατόμου  αντίληπτικό 

πεδίο (Μορφολογ. Ψυχολογ.)  

      

+   διαθέσεις         (Συμπεριφορισμός)  

+   κίνητρα            (Συμπεριφορισμός)  

+   αξίες  

+   συναισθήματα  

+   σκοποί   

 

 

αντίληπτικό πεδίο   (δυναμικός - ζωτικός) χώρος = δυναμική πραγματικότητα  η 

ψυχολογική μετακίνηση  στις διάφορες περιοχές του χώρου  συμπεριφορά  ||  

 

 

 η μάθηση (4ων τύπων) πραγματώνεται  

 

(1) ως μεταβολή στη γνωστική δομή  (δομισμός) 
 

(2) ως μεταβολή στη γνωστική στα κίνητρα (Συμπεριφο-ρισμός) 
 

(3) ως μετατόπιση από μια ομάδα σε άλλη ομάδα 

 

(4) από τον έλεγχο ( διάγνωση) των νευρομυϊκών συστη-μάτων 

(ψυχοκινητικός τομέας) 

 

 

 

 

 

 



  Αξιολόγηση/Κριτικη  -  Θετικά/Αρνητικά Σημεία 

 

θεωρητική δομή: εννοιολογικές γενικότητες + ασάφειες 

 

συγκεκριμένα... 

          ασάφειες στον προσδιορισμό του ζωτικού χώρου 

 

          γιατί είναι ζωτικός ο χώρος της αντίληψης 

 

          πως ακριβώς, με ποιον τρόπο επηρεάζουν οι ομάδες 

 

          με ποιον τρόπο μπορούν να ελεγχούν οι ομάδες 

 

          ασάφειες στη μάθηση 4ων τυπων 

 

έμφαση στη μοναδικότητα του ατόμου (αξίες, κίνητρα, ...) 

 

έμφαση + σκοπος για την  εκπαίδευσηη = η δυνατότητα για αυτογνωσία + 

αυτοπροσδιορισμό 

 

συντέλεσαι στην αλλαγή σχέσης αλληλεπίδρασης μαθ.-εκπαιδ.  το 

σύγχρονο μαθητοκεντρικό ρόλο του σχολείου  

 

 

 

 

 

 

 

 



Bruner     γνωστική θεωρία      ~  δομητισμός 

 

 
 

 

 

 

 ευρετική - ανακαλυπτική θεωρία μάθησης = θεωρία διδασκαλίας 

 

 

 χαρακτηριστικές διαδικασίες οι οποίες λειτουργούν (σχεδόν) ταυτόχρονα στην 

πράξη της μάθησης:  

 

      - ανάκαλυψη  γνώσεων – εννοιών (αμφίδρομη διαδικασία) 

 

      - μετασχηματισμός + εφαρμογή  των γνώσεων – εννοιών σε  

         νέες καταστάσεις (γενικευμένη μάθηση) 

 

      - αξιολόγηση,  εκτίμηση της καταλληλότητας, της ορθότητας,  

        της επάρκειας, της χρησιμότητας των γνώσεων  (όχι  απόλυτη   

          γνώση,  όχι  αδιαμφισβήτητη  γνωση) 

 

 

 η ανακαλυπτική μάθηση επηρεάζεται από πολλούς ατομικούς παράγοντες 

(ετοιμότητα, κίνητρα, γενικές νοητικές ικανότητεςε, κατοχή στρατηγικών επίλυσης προβλημά-

των, τρόπος οργάνωσης των πληροφοριών στη γνωστική δομή του ατόμου) || η ανακαλυπτική 

μάθηση απαιτεί αυξημένες γνωστικές δυνατότητες + χρειάζεται εκτεταμενη 

προετοιμασία, ειδικά υλικά, πού χρόνο || ανακαλυπτική μάθηση = προσέγγιση, 

κατά την οποία οι μαθητές εργάζονται μόνοι τους για ν' ανακαλύψουν βασικές 

αρχές 

 

 B. :: αγνοείται η φαντασία, η δημιουργικότητα, το νόημα, η ουσία  αποξένωση 

|| το άτομο μπορεί να κατακτήσει οποιαδήποτε έννοια || στοχοθεσία, βήμαβήμα 

προσέγγιση || κατανοώ τις έννοιες για να δω τη ζωη 

 

  γενικευμένη μάθηση  εισάγει τη διαθεματικότητα  (κάθε γνωστικό αντικείμενο δε 

δημιουργείται για να έχει «σύνορά» + «αντιπαραθέσεις» με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα)  ο 

μαθ. βλέπει τη γνώση ως ολότητα 

 

* δομισμός ή κονστρουκτιβισμός  έμφα-

ση στη δομή μιας πληροφορίας (και όχι 

στην πληροφορία)  

 * δομητισμός  το άτομο έχει ενεργό ρόλο 

στην οργάνωση της πληροφορίας (καλείται 

μαλιστα να επινοήσει και δομές) 



 ο ανθρωπος για να φτάσει στη γνώση, ταξινομεί (κατηγοριοποιεί/ομαδοποιεί) σε 

κατηγορίες τα περιβαλλοντικά Ε (με βάση τα συστήματα κατηγόριών που έχει οικοδομή-

σει)  σχηματίζει μια υποκειμενική εικόνα του κόσμου (~ προσέγγιση γνώσης)  δεν 

μπορεί η εκπαιδευση να επιβάλλει μονοδρομες διαδικασίες 

 
 

 

 η κατανόηση της δομής του πώς σχετίζονται τα πράγματα μεταξύ τους, είναι 

απαραίτητη για την αξιοποίηση + την μεταβίβαση της γνώσης 
 

 η ανακαλυπτική μάθηση επηρεάζεται από πολλούς ατομικούς παράγοντες 

(ετοιμότητα, κίνητρα, γενικές νοητικές ικανότητεςε, κατοχή στρατηγικών επίλυσης προβλημά-

των, τρόπος οργάνωσης των πληροφοριών στη γνωστική δομή του ατόμου) 

 

 η αντίληψη και ο σχηματισμός των εννοιών στηρίζεται (1) στο όνομα, (2) στο 

παράδειγμα, (3) στα γνωρίσματα και τις χαρακτηριστικές αξίες και (4) τους 

κανόνες 

 

 μπορούμε να βρούμε (κοινούς) παράγοντες για να σχηματίσουμε + να χειρι-

στούμε τις έννοιες  κάθε εννοια έχει κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή 

κάποιες χαακτηριστικές αξίες   κανόνες πως λειτουργεί μία έννοια = όνομα, 

παράδειγμα, ωφελιμιστικός σκοπός  βοηθάμε το άτομο να οργανώσει, να 

συσχετίσει, να αξιοποιήσει τις έννοιες, να δεί διαφορετικά τα δεδομένα  

μετατόπιση, μεταφορά γνώσης 

 

 πάντα είναι δυνατόν, τα πολύπλοκα προβλήματα να περιοριστουν σε απλές 

μορφές και να απλοποιούνται βήμα προς βήμα || ο εκπαιδ. μπορεί να διδάξει 

οποιαδήποτε γνώση στους μαθ. αρκεί να απλουστευσει τη γνώση ανάλογα με το 

πνευματικό επίπεδο των μαθ.   (~ επίπεδο γνωστικής ετοιμότητας ~ εκλαΐκευση)  

 

 

 η ηλικία κατα την οποία το παιδί μπορεί να μάθει κάτι είανι σχετική (δεν είναι 

απόλυτη)  (ως ένα βαθμό) από την οργάνωση + τη μέθοδο διδασκαλίας 
 

 
 

 μπορούμε να διδάξουμε τα πάντα σε οποιδήποτε μαθ. οποιασδηποτε ηλικίς 

αρκεί να του προσφέρουμε με τρόπο + μέθοδο που να ανταποκρίνονται στο 

πνευματικό του επίπεδο ( Comenious – Didactica Magna) 

 

 



 

 απομάθηση   (= ανακαλυπτική διαδικασία) 

 

  μάθηση σε ορθές + σε λανθασμένες ιδέες        ( άτομο  ορθές + σε λανθασμένες πληρ.) 

            
(η επιχειρηματολογία δεν θεραπεύει) 

            

καλούμε το άτομο να προσκομίσει τις πληροφορίες που 

τεκμηριώνουν την άποψή του  το άτομο θα οδηγηθεί σε 

«αδιεξοδο»  ανακαλύπτοντας μέσα απο την έρευνα οδηγείται στο 

σωστό  απομάθηση 

 

 

 

 

* ανασταλτικοί παράγοντες ~ γνωστική ετοιμότητα = το γνωστικό επίπεδο του ατόμου 

για να αντιμετωπίσει την νέα γνώση (= σημείο εκκινησης)  

 

* προϋποθέσεις για μάθηση = (1) ετοιμότητα, (2) κίνητρα, (3) νοητική ικανότητα και 

(4) να έχει μάθει ο μαθ. να οργανώνει τη μάθηση  

 

 

* ποια είναι η δομή μιας έννοιας; 

 

 

* όχι «διδάσκω» = κάτσε + άκου άλλα «μεταβίβαση γνώσης» = μεταφέρω/μεταβιβάζω 

στοιχεία/πληροφορίες + ο μαθ. καλείται να ανακαλύψει μόνος + να αξιοποιήσει τα 

στοιχεία/πληροφορίες που του παρέχονται 

 

 

 

* 

 

 
 στόχος 

 

 διαδικασία (με ευελιξια +άνεση στη χρήση εννοιών) 

 

 

 

 



 

 B. :: όταν επιχειρώ να μάθω κάτι  επίπεδα   (συνδιασμός   μάθησης) 

 

- πραξιακό = πράττωντας / ενεργώντας  μαθαίνω  

 

- εικονικό ή αναπαραστατικό = οπτική πραγματικότητα = δημιουργώ εικόνες - 

αναπαραστάσεις - απεικονίσεις  μπορώ να κατανοήσω καλύτερα 

 

- συμβολικό = χρησιμοποιώ «κάτι» που συμβολίζει «κάτι» ~ προσομοίωση  

μπορώ να δω μια σειρα από γεγονότα  να μάθω  μπορώ δηλ. να 

χρησιμοποιήσω υλικά + μέσα τα οποία με συμβολικό τρόπο θα με οδηγήσουν στο 

στόχο μου 

 

 

*   δυσκολίες (όχι αδυναμίες):  

 
- μεταγνώση 

- δεν προσφέρονται όλες οι διαδικασίες για εκπαιδ. περιβάλ-

λοντα χωρίς (τις απαραίτητες) υποδομές + χρόνο +... 

- ελεύθερη, ενεργητική, αυτόνομη συμμετοχή του μαθ. 

- ανάπτυξη δημιουργικης σκέψης : αγνοείται + δεν αναδεικνύ-

εται 

- εσωτερικά κίνητρα (αν δεν  προσωπικό ενδιαφέρον στο να 

μαθει  μάθηση = δύσκολη διαδικασία) 

- διαθεματικότητα 

- το άτομο έχει την ανάγκη να επιλύει προβλήματα + ψάχνει αν 

στο εκπαιδ. περιβάλλον έμαθε να λύνει - αν οχι  απαξίω-ση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Βruner ~ αυτοϊδέα ~ αυτοαντίληψη  

 

 

 

 



 

 

  Αξιολόγηση/Κριτικη  -  Θετικά/Αρνητικά Σημεία 

 

η ανακαλυπτική μάθηση απαιτεί αυξημένες γνωστικές δυνατότητες μαθ. + 

εκπαιδ. ( δεν προσφέρεται για όλα τα παιδιά) 

 

η ανακαλυπτική μάθηση χρειάζεται εκτεταμενη προετοιμασία, ειδικά υλικά, 

υποδομές, πολύ χρόνο ( δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε «φτωχά» περιβάλλοντα) 

 

η ανακαλυπτική μάθηση μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα 

(και ετσι αργότερα πρέπει να καταφύγουμε στην ‘απομάθηση’) 

 

ελεύθερη, ενεργητική + αυτόνομη συμμετοχή του μαθ. στη μαθησιακή διαδι-

κασία 

 

ανάπτυξη + λειτουργία της δημιουργικής  + διαισθητικής σκέψης 

 

ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων (το άτομο θέλει να μάθει) 

 

η μεταβίβαση μάθησης + η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 

 

η θεωρία στοχεύει στο να μάθει ο μαθ. πως να μαθαίνει 

 

δε δείχνει αρνητικά στοιχεία 

 

μεταγνώση 

 

«εξασφαλίζει» το δικαίωμα επιτυχίας που έχει το άτομο 

 

 

 

 

 



Νοητική – Προσληπτική Μάθησης                Ausubel           γνωστική θεωρία 

                              
γνωστική θεωρία        ο μαθ. απλά προσλαμβάνει  
(= νόηματα + έννοιες)         (~ διδασκόμαστε από παντού) 

              
               

  σκοπός σχολικής μάθησης = η απαγωγική δημιουργία-οικοδομηση σταθερής 

γνωστικης δομής  (~ να μπορεί το άτομο να επανασσυντάσει τις έννοιες σωστά) 

 

 
      πυραμίδα γνώσεων 

 

κορυφή  (λίγες) αφηρημένες έννοιες 

 

 

 

βαση  ειδικές + συγκεκριμένες έννοιες 

 

 

 

  η νοηματική-προσληπτική μάθηση πραγματώνεται μέσω της παραθετικής 

διδασκαλίας όπου κεντρικό ρόλο έχουν: 

 

- ο προσανατολισμός στη δομή της γνώσης 

- η προοδευτική διαφοροποίηση (εννοιών + νοημάτων) 

- η ενσωματωμένη συσχετιση   (ΕΙΔ  ενσωματωση ΓΕΝ)  

- οι προκαταβολικοί οργανωτές  

(= εισαγωγική εικόνα στη θεματική + στους σκοπούς της 

διδακτικής ενότητας || έχοντας οργανώσει, θέτω σε ετοι-

μότητα το μαθ. για να δεχτει τη μάθηση ||  προκαταβο-

λικοί οργανωτές  εναρκτήρια δραστηριότητα) 

- η υπερμάθηση  

(= ολοκληρωμένη μάθηση - θετικός όρος || πραγματώνε-ται 

με τακτική επανάληψη (  διδακτική ανάγκη) + εφαρμογή + 

ενεργοποίηση μαθ. || στοχεύει στη μακροπρό-θεσμη 

συγκράτηση του μαθησιακού υλικού στη μνήμη) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  η αφομοίωση των νέων πληροφοριών γίνεται με την υπερκατηγοριποίηση, την 

υποκατηγοριοποίηση και τη συνδιαστική : 

 

 

ΓΕΝ  ΕΙΔ  ::  Παραγωγική ή Απαγωγική  υποκατηγοριοποίηση 

 

ΕΙΔ  ΓΕΝ :: Επαγωγική  υπερκατηγοριποίηση 

 

συσχετισμός εννοιών :: συνδιαστική μεθοδος  

 

 

 

 

 

 

  Αξιολόγηση/Κριτικη  -  Θετικά/Αρνητικά Σημεία 

 

έμφαση στον εκπαιδ. ? σύγχρονη παθητική στάση μαθ. 

 

καταλληλότερη για μεγαλύτερα παιδιά + ενήλικες 

 

από τις πιο συνεπείς + πιο πρόσφορες θεωρίες στη σχολική εκμάθηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Αθροιστικό Μοντέλο Εκμάθησης    Συμπεριφορισμός  Gagne  γνωστική ψυχολογία        
~ κοινωνικογνωστικός Συμπεριφορισμός 

 

  προσεγγίζει τη μάθηση επιλεκτικά || ταξινομεί ιεραρχικά τις θεωρίες μάθησης + 

εφαρμόζει την αποτελεσματικότητά τους στην εκπαιδευτική πράξη 

 

 

            εξωτερικές         +        εσωτερικές    προϋποθέσεις / συνθήκες για μάθηση 
              

    διδακτικές ενέργειες         ύπαρκη προκαταρκτικών δυνατοτήτων     

               ετοιμοτητα 

 

 

  ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο μαθ.:  

 

- πληροφορίες + γνώσεις (δηλωτική γνώση) 

- νοητικές δεξιότητες (διαδικαστική γνώση) 

- γνωστικές στρατηγικές (εσωτερικές λειτουργίες ελέγχου) 

- στάσεις ( αυτοσυναίσθημα) 

- κινητικές δεξιότητες 

 

 

 

  είδη μεταβίβασης της γνώσεις (Gagne) =  διακρίνονται 2 μορφές μεταβίβασης της 

γνώσης:  

 

     -  πλάγια = ο μαθ. εφαρμόζει όσα μαθαίνει και σε χώρους όπου δεν  

                                 έχει ασκηθεί σε αυτούς 

 

     -  κάθετη = το άτομο κινείται από μια βαθμίδα της γνώσης σε άλλη 

                                ανώτερη       (διευκρινίζοντας και τις κατώτερες βαθμίδες) 

 

 

 

 

 

 

 



Μοντέλο Επεξεργασίας Πληροφοριών            μνήμη + λήθη 

 
ζητούμενο = η περιγραφη της διαδικασίας επεξεργασίας – αποθήκευσης – ανάκλησης των 

πληροφοριών  να εξυπηρετηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία 

 

  δομικά στοιχεία ΜΕΠ 

 
 

πολλές από τις πλη-

ροφορίες που φτάνουν 

στον εγκέφαλο μέσω 

των αισθήσεων απορρί-

πτονται σχεδόν αμέσως 

( λήθη) 

 

  

αισθητηριακοί 

υποδοχείς  

ή 

 αισθητηριακή 

συγκράτηση 

 

  

- πλήθος πληροφοριών  αισθητηριακούς υ-

ποδοχείς   [max t = 1.5 - 2 sec ] (  υπερβραχεία 

μνήμη :: Beyer - 1989) 

 

- πληροφορία που δεν θεωρείται σημαντική 

χάνεται ( λήθη)  

     

 

 

 

 

 

μερικές πληφρογορίες 

παραμένουν για κάποι-

ο χρονικό διάστημα στη 

μνήμη μας + αργότερα 

ξεχνούνται ( λήθη) 

 

  

 

 

 

 

βραχυπρόθεσμη 

μνήμη 

 

= ενεργός μνήμη 

 - πληροφορίες από αισθητηριακούς υποδοχείς 

ή/και μακροπρόθεσμη μνήμη  βραχυπρό-

θεσμη μνήμη  [max t = λίγα sec ] 
 

- φιλοξενείται ό,τι σκεφτόμαστε 
 

- βασικές λειτουργίες: 
 

i. παραλληλισμός, σύγκιση, αναγνωριση πληρ. 

Με τις ήδη υπάρχουσες στη μακρ. μνήμη 
 

ii. ενσωμάτωση νέων πληρ. Στις ήδη υπάρχου-

σες + καλά οργανωμένες 
 

iii. συγκράτηση, ανανέωση, κωδικοποίηση νέων 

πληρ. 
     

 

 

 

 

κάποιες πληροφορίες 

(όμως) παραμένουν πού 

περισσότερο (ίσως και 

για όλη μας τη ζωή) 

 

 

  

 

 

 

 

μακρυπρόθεσμη 

μνήμη 

 - δυνατότητα αποθήκεθσης μεγάλου πλήθους 

πληρ. για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα – 

πρόβλημα = ανάκληση 

 

- δυνατότητα αποθήκεθσης μαθησιακών 

στρτηγικών (για εύκολη πρόσβαση) 

 

- τμήματα: 
 

i. μνήμη επεισοδίων = καταγραφή προσωπικών 

βιωμάτων: χωροχρονικά τοποθετημένες οπτι-

κοακουστικές εικόνες  
 

ii. δηλωτική μνήμη = καταγράφεται το «τι» των 

πληρ.: έννοιες, αρχές, κανόνες, δεξιότητες 
 

iii. διαδικαστική μνήμη = αποθηκεύεται το «πως» 

των γνώσεων σαν σύμπλεγμα Ε - Α 



  ~ εκπαιδευτική διαδικασία 

 

 
 

 

 

 

αισθητηριακοί 

υποδοχείς  

ή 

 αισθητηριακή 

συγκράτηση 

 

 - σημαντικό ρόλο παίζει η επιλεκτική προσοχή του ατόμου στην πλη. που 

θέλουμε να αποθηκευτεί 

 

- επιλεκτική προσοχή = ενεργός απόρριψη όλων των μη εμπλεκόμενων 

στη μάθηση πληρ. 

 

- στην εκπαιδευτική πράξη: πρόκληση ενδιαφέροντος, συναισθηματική 

φόρτιση, λεκτική και μη επικοινωνία  επιλεκτική προσοχή 

 

- χρειάζετια χρόνος για να συνειδητοποιηθεί η πληρ.  

 

- η αντίληψη ενός Ε δεν είναι απλώς υποδοχή Ε, αλλά το Α της επε-

ξεργασίας του ερεθίσματος από τον εγκέφαλο  (~Μορφολογική Ψυχολογία)  

 

- πρωταρχικής σημασίας στοιχεία για τη μάθηση ( επεξεργασίας από 

αισθητηριακή μνήμη) = εστίαση + διατήρης της προσοχής των μαθ. σε χρήσιμες 

πληροφορίες  μεταβἰβαση στη βραχυπρ. μνήμη  [~ κατάλληλη οργάνωση 

διδασκαλίας  +  βιωματικά]   

   

 
 

 

 

 

 

 

βραχυπρόθεσμη 

μνήμη 

 

= ενεργός μνήμη 

 - όσο περισσότερο παραμείνει μια πληρ. στη βραχυπρόθεσμη μνήμη τόσο 

αυξανονται οι πιθανότητες να αποθηκευτεί στη μακροπρόθεσμη μνήμη 

 

- επανάληψη = τεχνική για την παραμονή μιας πληρ. στη βραχυπρ. μνήμη 

 

- βραχυπρ. μνήμη = περιορισμένη χωρητικότητα = ~ 9 διαφορετικές πληρ.   

 

- η οργάνωση των πληρ.  αύξηση των δυνατοτή-των της βραχυπρ. μνή-

μης 

 

- η οργάνωση των πληρ. διαφέρει από άτομο σε άτομο + μπορεί να καλ-

λιεργηθεί / αναπτυχθεί με κατάλληλες στρατηγικές 

 

- εκπαιδ.  επιλογή (μείωση όγκου) σημαντικών πληρ. για μαθηση  + χρήση 

των τεχνικών της  συνένωσης  και της  επανάληψης + παρότρυνση μαθ. για 

ανάπτυξη μεταγνωστικών ικανοτήτων  μεταβἰβαση στη μακροπρ. μνήμη  

 

- η γλώσσα παίζει μεγάλο ρόλο για τη συγκράτηση στη βραχυπρ. μνήμη  

  (~ επαναλαμβάνουμε φωναχτά κάτι που θέλουμε να μάθουμε)  

  

 

 

  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

μακρυπρόθεσμη 

μνήμη 

 

= ταμιευτήρας 

της γνώσης 

(~ ανάκλαση) 

 

* οι μνήμες i-ii-iii 

συνεργάζονται 

 * δεν αποθηκεύονται στη μακροπρ. μνημη οι μόνο οι πληρ. που ευθύς εξαρχης χάνονται ~ 

ακόμη και πληροφορίες που έχουν επεξεργαστεί έστω και κατ’ ελάχιστο θα αποθηκευτούν, 

άσχετα με το αν δεν μπορουν να ανακληθούν 
 

 

i. μνήμη επεισοδίων  (καταγραφή προσωπικών βιωμάτων: χωροχρονικά τοποθετημένες 

οπτικοακουστικές εικόνες)  
 

- η ανάκληση των πληρ. μπορεί να δυσχερανθεί ή να διευκολυνθεί από 

την ταυτόχρονη είσοδο κάποιας άλλης πληρ. + σύνδεσής της με την 

πρώτη 
 

ii. δηλωτική μνήμη  (το «τι» των πληρ.)  
 

- η τυπική εκπαίδ. στοχεύει σε αυτή την μνήμη 
 

- η μνήμν οργανώνεται σε γνωστικά σχηματα (~Piage) τα οποία 

εξυπηρετουν την κατανόηση + ενσωμάτωση μιας νέας πληρ. 
 

- η ανάκληση μιας πληρ. είναι ευκολότερη όταν είναι συμβατή με το 

νοητικό σχήμα 
  

iii. διαδικαστική μνήμη  (το «πως» των γνώσεων ~ Ε – Α)   
 

 

* όσο πιο κωδικοποιημένες, οργανωμένες και σημασιολογικά συνδεδεμένες 

είναι οι γνώσεις, τόσο πιο εύκολα ανασύρονται και χρησιμοποιούνται από   

 οι μαθ. πρέπει να αναπτύξουν ικανότητες τέτοιες ώστε να επεξερ-

γάζονται αποτελεσματικά τις πληροφορίες και να bελτιώνουν τις μνη- 

μονικές τους λειτπουργίες   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 μνημονικες λειτουργίες (Atkinson, Shiffrin, Klein - 1987) 

 
διαδικασίες ελέγχου  

 

ερεθισμοί 
(επιλογή - απόρριψη) 

 
αισθησιοκινητική μνημη  λήθη 

  

βραχυπρόθεσμη μνήμη  λήθη 

  

μακρυπρόθεσμη μνήμη  λήθη 

  
ανάκληση 

 

 

  η ικανότητα ανάκλησης επηρεάζεται  

 

(1) απο το επίπεδο επεξεργασίας της πληροφορίας,  
 

(2) από την ταυτόχρονη αποθήκευση στη μνήμη επεισοδίων + στη 

δηλώτική μνημη  
 

(3) από την ομοιότητα των συνθηκών στις οποίες έγινε η ανάκληση με 

αυτές κατα τις οποιες αποθηκεύτηκε η πληρ. 

 

 

 

*  αισθητηριακή μνημη ~ μετείκασμα  
 

*  η μνημη + η λήθη συμπληρώνουν τη διαδικασία μάθησης   
 

*  Αριστοτέλης ... Ebbinghaus (1875) :: καμπύλη της λήθης ...   

 

* Skinner :: η μόρφωση είναι αυτό που μένει + επιδρά πάνω στη συμπεριφορά μας αφού ξεχάσουμε 

όλες τις συγκεκριμένες γνώσεις που πήραμε στο σχολείο 
 

* μνήμη = χώρος καταγραφης / αποθήκευσης πληρ. και γνώσεων + κωδικοποίηση πληρ. και 

γνώσεων ( διατήρηση)   
 

*  αντιλαμβανομαι το Ε = υποδοχή Ε (= αισθησεις) + επεξεργασία 

 

 



 

 

 παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα μνήμης  

 

 

(1) άσκηση – η επανάληψη εξασφαλίζει τη συγκράτηση + η άσκηση βελτιωνει τη μνήμη || 

συνεχιση της άσκησης (πέρα απο ένα σημείο)  υπερμάθηση  καλύτερες μνημονικές 

επιδόσεις || απομνημόνευση || κατανομή διαλειμμάτων κατα την άσκηση || ενεργητική 

συμμετοχή || η αναδιήγηση αποτελεί μιαν αποτελεσματική στρατηγική ενεργητικής 

αναπαραγωγής που συμβάλλει αποφασιστικά στην εμπέδωση + στην απομνημόνευση 

(Gambell - 1985) 

 

(2) οργάνωση του υλικού – ιδέες και νοήματα  γεγονότα  υλικό χωρίς νόημα  

 

(3) εποπτικότητα του υλικού – (* κίνητρα + διέγερση ενδιαφέροντος μαθ. με max εποπτικότητα 

+ επεξεργασία με επεξηγήσεις, σκίτσα, σχεδιαγράμματα) 
        
(4) κίνητρα – επηρεάζουν σημαντικά (και) το χρόνο που αφιερώνει ο μαθ. σε ένα 

αντικείμενο μάθησης/ασκησης || συνδέονται άμεσα με το βαθμό ενεργητικής συμμετο-

χής/επεξεργασίαςτου υλικού || συνειδητή προσοχή 

 

(5) ατομικές διαφορές – οι διαφορές στις μνημονικές επιδόσεις των παιδιών με 

κατώτερη-μέτρια-ανώτερη νοημοσύνη εξαφανίζονται όταν τα παιδιά ασχοληθούν + 

απομνημο-νεύσουν υλικό αντίστοιχο προς το πνευματικό τους επίπεδο (Klausmeier - 1971)  

συνήθως μια τετοια διαφοροποίηση δεν συμβαίνει και γι’ αυτό διαπιστώνεται συνήθως 

υψηλή συνάφεια ανάμεσα στο δείκτη νουημοσύνης και τις μνημονικές επιδόσεις των μαθ. 

(Klausmeier, Ripple - 1971) 

 

 

 

 

 

* ως ένα βαθμό η επιτυχής + αποτελεσματική προσαρμογή (παθητική ή/και δυναμική) του ανθρώπου 

στο περιβάλλον, η αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινής ζωής, εξαρτάται 

αποφασιστικά απο το περιεχόμενο της μνήμης του  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 αποστήθιση   στηρίζεται σε εσωτερικά κίνητρα  || επιθυμητή μορφή μάθησης || 

ο μαθ. έχει σε κάθε στιγμή + για άμεση χρήση πληρ. + γνωστικά 

στοιχεία = βάσεις διαφορων περιοχών μάθησης (στις οποίες δεν 

μπορεί να «ανεβει» χωρίς τις βάσεις που του προσφέρον οι γνώσεις που 

μαθαίνονται με αποστήθιση ~ προπαίδεια, (βασικοί) μαθηματικοί τύποι, 

γλωσσικοι κανόνες, λεξιλόγιο ξένων γλωσσών, ...) 

 

                  
μηχανική μάθηση = αποθήκευση + αναπαραγωγή υλικού το οποίο ο μαθ. δεν κατανοεί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 παράγοντες που συμβάλλουν στη μεταβολή του περιεχομένου της μνημης 

 

(1) υλικό της μνήμης – λ.χ. αναδιήγηση ιστορίας  προσθαφαίρεση στοιχείων, λάθη 

διορθώσεις   οι τροποποιήσεις αυτές λαμβάνουν χώρα κατά τη στιγμή της εισδοχής, της 

συσχέτισης, της επεξεργασίας των πληρ.  μνήμη = σύστημα αποδοχής, αποθήκευσης + 

ενεργητικής επεξεργασίας πληρ. (Hoffmann - 1983)  

 

 

(2) μηχανισμός επιλογής ~ κοινωνική αντίληψη – επιτρέπει στην αντίληψη να κάνει 

ένα είδος συμβιβασμού ανάμεσα στο τι του προσφέρει το περιβάλλον και στο τι περιμένει 

να αντιληφθεί το ατομο (επιλέγει δηλ. ποιους ερεθισμούς θα λάβει υπόψη και ποιους όχι) || κάθε 

άνθρωπος τείνει να αντολαμβάνεται + να θυμάτια  εκείνες τις πληρ. που συμφωνούν με 

τις δοξασίες του και να παραβλέπει + να ξεχνά αυτές που δεν συμφωνούν (Κaufmann - 1983) 

 

 

(3) νοημοσύνη (Piage -1968) – νοημοσύνη = επιμέρους λειτουργία της μνήμης + αναπτύσ-

σεται μαζί με αυτήν  η ίδια η νοημοσύνη μεταβάλλει το υλικό/περιεχόμενο της μνήμης 

 

 

 

 

 

 



 
 λήθη                                         δεν γνωρίζουμε ακόμη πως συντελείται 

    

 

* λήθη = σπουδαία + απαραίτητη λειτουργία (εξίσου σημαντική με τη μνήμη || μνήμη + 

λήθη = δυο οψεις του ιδιου νομίσματος) 

 

* δρα ανασταλτικά + κατασταλτικά  εμποδίζει την απομνημόνευση υπερβολικού 

όγκου πληρ. + απαλλάσσει το νου απο άχρηστο υλικό  

 

 

 

 (παλια) θεωρία των «εγγράμματων» :: λήθη = f(t)  όσο περνάει ο χρόνος + δεν 

ασκούμαστε ή δεν επαναλαμβάνουμε μια γνωση τόσο εξασθενούν τα 

εγγράμματα (= σβήνουν τα ίχνη των εραθισμών στον εγκέφαλο) ||  στοιχεία + πληρ. που 

πέρασαν στη μακρόχρονη μνήμη με υπερμάθηση και τα οποια δεν τα ξεχνούμε ποτέ  πρόταση 

στη παιδαγωγική πράξη: ασκήσεις + επαναλήψεις) 

 

 φυσιολόγοι εγκεφάλου ::  λήθη = οικονομική διαδικασία του εγκεφάλου (το 

δυναμικό είναι περιορισμένο  ο εγκέφαλος απορρίπτει τα ‘άχρηστα’ + συγκρατεί τα ‘χρήσιμα’) 

 

 θεωρία της σταθεροποίησης :: ώσπου να σταθεροποιηθεί μια πληρ. στη 

μακρόχρονη μνημη απαιτείται ένα ορισμένο Δt κατα το οποίο το άτομο πρέπει να 

αποφεύγει την πρόσληψη νέας πληρ. (* ...ύπνος) 

 

 θεωρία της παρεμβολής :: λήθη  απο μια δραστηριότητα (μάθηση) που 

παρεμβάλεται ανάμεσα στην πρόσληψη & στην αναπαραγωγή – όσο πιο μέτρια 

είναι η ομοιότητα των στοιχείων τόσο πιο εύκολη είναι η ληθη (* ...ύπνος) 

 

 

 

 

* λήθη (γενικώς αποδεκτό) ως αποτέλεσμα ανεπαρκούς άσκησης + ελλιπους 

επανάληψης 

 

* άσκηση + επανάληψη  άμβλυνση του ενδιαφέροντος + παράλυση κινήτρων 

μάθησης  ψυχολόγοι μάθησης :: λήθη + μνημη = υπόθεση των κινήτρων του ατόμου  (= 

τα κίνητρα καθορίζουν τι θα συγκρατηθεί + τι θα απορριφθεί) 

 

 



 κυριότερες ανασταλτικές λειτουργίες της λήθης 
 

1. συνειρμική επίσχεση = αναστολή όταν αναγκαζόμαστε να αντικαταστήσουμε με 

νέες γνώσεις ισχυρούς συνειρμούς ή μνημονικό υλικό που έγινε κτήμα μας ύστερα απο 

υπερμάθηση 
 

2. αναδρομική επίσχεση = αναστολή όταν κάτι που μαθαίνουμε επιδρά δυσμενώς σε 

μια προηγούμενη μάθηση 

 

* για να εξουδετερώσουμε αποτελεσματικά την αναδρομική επίσχεση 

πρέπει να κοιμηθούμε αμέσως με τά τη μάθηση || οποιαδήποτε πληρ. 

περναει απο τη βραχύχρονη μνήμη στη μακρόχρονη χρειάζεται ένα 

ορισμένο Δt για να σταθεροποιηθεί. όταν κατα τη φάση της 

σταθεροποίησης παρεβληθεί μια καινούρια πληρ. διαταράσσεται η 

διαδικασία οριστικής ένταξης + σταθεροποίησης της πρώτης πληρ.  

Rohracher (1967) όλες οι στον εγκέφαλο γίνονται με ηλεκτρικά κύματα. η 

απομνημόνευση προκαλεί ηλεκτρ. ερεθισμούς που διαρκούν και μετά την 

πρόσληψη της πληρ. κατα τη διάρκεια της σταθεροποίησης. όταν κατα τη 

φάση αυτή εισέλθει νέα πληρ. ‘συγκρούονται’ τα ηλεκτρ. κυματα και 

εμποδίζεται η σταθεροποίησης της πληρ. 
 

3. ανασταλτική επίσχεση = αναστολή όταν μία δεδομενη μάθηση παρακωλύει τη 

διαδικασία απομνημόνευσης ενός υλικού που ακολουθεί (μελετήθηκε κυρίως σε συνδιασμό με την 

αρνητική μεταβίβαση της μάθησης – με την οποία συγγενευει) 
 

4. επίσχεση λόγω ομοιότητας :: o βαθμός ομοιότητας μεταξύ πληρ. επηρεαζει 

σημαντικά τις μνημονικές επιδόσεις του υποκειμένου 

 

α. η αναστολή είναι μικρή όταν η ομοιότητα των πληρ. είναι (πολυ) μεγάλη 

( θετική μεταβίβαση γνώσης – η μία πληρ. συνασκεί την άλλη)  

β. αναστολή είναι μικρή όταν η ανομοιότητα των πληρ. είναι (πολυ) 

μεγάλη ( η μία πληρ. δεν επηρεαζει την άλλη)  

γ. αναστολή είναι μεγάλη όταν η ομοιότητα των πληρ. είναι μέτριος (Mietzel 

- 1975)  

 

*  π.χ.: τα αντικείμενα πρέπει να μπαίνουν εναλλάξ στο πρόγραμμα || 

δεν είναι ευνοϊκό για το μαθ. να ξεκινά τον ίδιο χρόνο την εκμάθηση δύο 

ξένων γλωσσών  
 

5. συναισθηματική επίσχεση = ισχυρά συναισθήματα που προκαλουνται κατα τη 

διάρκεια της διαδιακασίας της μάθησης παρακωλύουν την απομνημόνευση 
 

6. επίσχεση λόγω κορεσμού = αναστολή όταν η πληρ./το αντικέιμενο κατήντησε 

ανιαρό ( 1. συνεχείς μηχανικές ασκήσεις που δεν οδηγούν όμως στην υπερμάθηση, 2. έλλειψη βασικών 

γνώσεων/δεξιοτήτων, 3. αρνητικές εμπειρίες ή δυσάρεστα συναισθήματα ~ συναισθηματική επισχεση, 4. ...) 
 

 



 απόσβεση = ιδιαίτερη μορφή λήθης = συντελείται γιατί παραλείπεται συνεχώε 

μια αναμενόμενη ενίσχυση (αφορά «ουδέτερα» στοιχεία μάθησης) 

 

 

 απώθηση (ψυχολογία του βάθους - Freud)= ιδιαίτερη μορφή λήθης = ορισμένα 

μνημονικά λάθη της καθημερινότητας δεν είναι τυχαία αλλά αποτελούν ένα μη 

συνειδητό προστατευτικό μέτρο το οποίο μας προφυλάσσει απο δυσάρεστες 

συνέπειες (θεωρείται απο τους πιο σπουδαίους μηχανισμούς που θέτει σε ενέργεια το Εγω στον 

αγώνα του κατά των ορμών για να τις κρατήσει κάτω απο των έλεγχό του – ό,τι δεν επιτρέπεται 

απο το κοινωνικό περιβάλλον, ό,τι μπορεί να μας ντροπιάσει/εκθέσει απωθείται απο την 

συνείδηση (Υπερεγώ))  

 

 



Επίλυση Προβλημάτων 

 

 

 επίλυση προβλήματος = αναζητηση + ανεύρεση του καταλληλότερου + 

συντομότερου δρόμου που θα επιτρέψει στο άτομο να ξεπεράσει τα 

παρεμβαλλόμενα εμπόδια + να οδηγηθεί ασφαλέστερα + ταχύτερα στην επί-

τευξη του επιδιωκόμενου + απιθυμητού στόχου || βασίζεται στην αποκτημένη, 

κωδικοποιημένη, καλά οργανωμένη + καταχωρημένη εμπειρία του ατόμου  

 

 

  πρόβλημα = ό,τι προβάλλει 

 

 

 συστατικά στοιχεία προβληματων : 

αρχική κατάσταση 

επίτευξη του στόχου 

διαθέσιμοι χειρισμοί 

περιορισμοί + εμπόδια  

 

 

 

  τύποι προβληματων: 

 

 

επαρκώς δομημένα  

ή  σαφώς προσδιορισμενα   

  

 

ανεπαρκώς δομημένα 

   

- παρέχουν πληρ. που αφορούν και στα 4 

συστατικά στοιχεία του προβλήματος (~ 

κίνησης , ~ μετα-σχηματισμού – λ.χ. Φυσική, Μα-

θηματικά).  

 

- επιλύονται με τη χρήση αλγοριθμικών 

στρατηγικών  

 
 

 - το ίδιο το άτομο πρέπει να συμπληρώσει 

(από τη μνήμη του ή/και από το περιβάλλον) τις 

πληρ. που είναι αμυδρά καθορισμέ-νες  

λύση προβλήματος (~ κοινωνι-κα προβλήματα) 
 

-επιλύονται καλύτερα με τις ευρετικές 

(heuristics) στρατηγικές και τη συμβολή της 

ενόρασης – η λύση ΔΕΝ ειναι μοναδική 
 

 

 

 



* αλγόριθμος = διαδικασία αποτελούμενη από συνολο κανόνων, η οποία εάν 

εφαρμοστεί θα δώσει μοναδική  σωστή λύση 

 

* ευρετικές στρατηγικές = σύνολο εμπειρικών κανόνων (= εικασίες + υποθέσεις), 

«τακτικές» έρευνας που απορρέουν από το συγκεκριμένο πρόβλημα. δεν 

«εγγυωνται» τη λύση αλλά παρέχουν τη δυνατότητα στο άτομο να διερευνήσει + 

να ανακαλύψει μόνος του τις λύσεις   

 

μορφές:  

 

- ανάλυση μέσων + σκοπών 

 
το πρόβλημα διακρίνετια σε επιμέρους υπο-προβλήματα. το 

καθένα από τα υπο-προβλήματα επιλύεται ξεχωριστά,  με αποτέ-

λεσμα τη μείωση της διαφοράς της απόστασης ανάμεσα στην 

αρχική + τελική κατάσταση (απαιτεί αρκετά μεγάλη συμμετοχή της 

βραχυχρονης μνήμης)  

 

- πρόσθια μέθοδος  
 

το άτομο ξεκινά από την αρχική κατάσταση και για να φτάσει στον 

τελικό στόχο ακολουθεί μια σειρά από στάδια 

 

 - ανάστροφη μέθοδος   

 
το άτομο ξεκινά από την τελική κατάσταση και πρχωρά 

αντίστροφα προς τους επιμέρους στόχους. η αποτελασματι-κότητα 

οφείλεται στο ότι σε ορισμένα προλήματα ο αριθμός των «προς τα 

πίσω» βήματων είναι μικρότερος από τον αριθμό των βημάτων της 

«κανόνικής» επίλυσης    

          ( Ausubel)  (φαντασία + δημιουργική σκέψη) 

 

- μέθοδος της αναλογίας  
 

όταν οι σχετικές με το πρόβλημα γνωσεις είναι ελάχιστες, το άτομο 

μεταφέρει γνώση από έναν τομέα γνώσης σε έναν άλλο. 

μειονέκτημα είναι το ότι το άτομο ενδέχετια να βασιστεί σε 

επιφανειακά χαρακτηριστικά. αποτελεσματικότερη γίνεται η 

μέθοδος όσο μεγιστοποιούνται οι ομοιότητες ανάμεσα στο αρχικό 

πρόβλημα + στο νέο και όσο ελαχιστοποιούνται οι διαφορές  

        (~ συγκριση γνωσεων)  (φαντασία + δημιουργική σκέψη) 

 

     

 



  ανασταλτικοί παράγοντες στη διαδικασία επίλυσης προβληματων 
 

a. νεόι κανόνες 
 

b. μεγάλος αρθμός, αντιφατικότητα, πολυπλοκότητα κανόνων 
 

c. νέα + αφηρημένα αντικείμενα 
 

d. νέες γνώσεις 

 
                    δυσκολία στη σωστή νοητική αναπαράσταση του προβλήματος 

 

 

e. προσδιοριστική τάση (Anderson) =  η τάση που αναφέρεται σε σε πολλές 

μορφές των νοητικών τάσεων που προκαλούν ακαμψία + μονολιθικότητα 

στην επιλογή των νοητικών χειρισμών, αποκλείοντας άλλες εναλλακτι-κές 

λύσεις ... ( μια νέα δυναμική πραγματικότητα: αντικείμενα = νέα + ανανεώνο-νται, 

σχέσεις = πολύπλοκες, ...  το παιδί δυσκολεύεται στην επίλυση των προβλημά-των)   

σημαντικότερες: 
 

- εμμονή σε γνωστούς + δοκιμασμένους τρόπους επίλυσης 

(αρνητική μεταβίβαση της γνώσης)  (το άτομο δεν μπορεί να 

μεταβιβάσει τη γνώσει σε άλλους χώρους ή έννοιες) || μπορεί να 

περιοριστεί από τα αποτελέσματα του φαινομένου της επώασης 

(incubation effect) :: το άτομο δε σκέ-πτεται συνειδητα το πρόβλημα 

για λίγο + επανέρχεται - με τη χρήση νέων στρατηγικών :: 

συλλέγουμε οποιδήποτε δυνατό σε-νάριο + φαντασία + 

δημιουργικότητα – αν το άτομο δεν ασκηθεί στο μη αναμενόμενο, 

δε μπορεί ξαφνικά να δημιουργήσει + να επινιήσει το διαφορετικό 
 

- λειτουργική προσήλωση ή ακαμψία (fuctional fixedness) = το 

άτομο αδυνατεί να χρησιμιποιήσει αντικείμενα ή/και ιδέες με νέους 

+ απρόσμενους τρόπους  πρέπει να υποβοηθηθει για μια διαφο-

ρετική αναπαράσταση του προβλήματος ~ μονολιθικότη-τα, δεν  

φαντασία, δεν  δημιουργικότητα, δεν μπορεί να επινο-ήσει  

 

f. στερεότυπες αντιλήψεις =  αναπτύσσοντια κατα τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας 

βάσει έναν περιορισμένο αριθμών παρατηρήσεων + πληροφοριών, των οποίων όμως η 

ισχύς θεωρείται δεδομένη για όλες τις φαινομενικά παρόμοιες περιπτώσεις (ιδιαίτερα 

εμφανείς στο κοινωνικό επίπεδο – αντιληψεις για τα φύλα, τις φυλές, τις κοινωνικές υπο-

ομάδες,...) || είναι παγιωμένες στη συνείδηση, ισοπεδώνουν καταστάσεις, δεν είνα 

τεκμηριωμένες, παγιδευουν το άτομο σε μονοδιάστατες απόψεις-θέσεις || λύση = βιωμα-

τική κατάσταση ~ ενσυναίσθηση    

 
 



 η ενορατική επίλυση προβληματων περιλαμβάνει τη χρήση + την ενορατική 

εφαρμογή των διαδικασιών: 

 

i.  επιλεκτική πρόσληψη + κωδικοποίηση  

(κωδικοποίηση όλων των προσλαμβανομένων πληρ. επί του θέματος + φαντασία) 
 

ii. επιλεκτική ενορατική σύγκριση  

(επιλεκτική πρόσληψη, κωδικοποίηση, σύγκριση) 

 

iii. επιλεκτικός ενορατικός συνδιασμός (Sternberg) 

(συνδιασμός  εφαρμογη) 

 
 

 προβλήματα  πραγματικότητα  προβλήματα =  ασαφώς προσδιορισμένα  

(Ericson & Lehmann) ειδίκευση + εμπειρία εγγυώνται εξαιρετικές επιδόσεις σε μια 

ειδική περιοχή γνώσεων 
 

  μάθηση της ειδίκευσης  άσκηση η οποία περιλαμβάνει το μηχανισμό του 

σχηματισμού οργανωνμένων συμπαγων πακέτων πληροφοριών (συνενώσεων - 

chunks) 

 

* ειδίκευση  ενεργοποίηση + δραστηριοποιηση 

 

 διαδικαστικοποίηση της δηλωτικής γνώσης = μηχανισμός μάθησης σε τρία 

στάδια = ο μετασχηματισμός της στατικής γνώσης σε ενέργεια / πράξη / δραστη-

ριότητα δια μέσου της άσκησης στην επίλυση των προβλημάτων 

 
 

1ο στάδιο  
 

              γνωστικό (cognitive) = συγκέντρωση πληρ. + γνώσεων 
 

2ο στάδιο 
 

              συσχετιστικό (assosiative) = άσκηση χρήσης των κανόνων 
 

3ο στάδιο 
 

               αυτόνομο (autunomous) = χρήση των κανόνων με αυτόματο  

                                                                                      + ασυνείδητο τρόπο 

 

 

 



 

 οι έμπειροι λύτες  

 

(1) διαθέτουν μεγαλύτερη ποσότητα + καλύτερη οργάνωση γνώσεων σε 

μια ειδική περιοχή γνώσεων,  

 

(2) προβαίνουν σε πιο επεξεργασμένες αναπαραστάσεις των προβλη-

μάτων,  

 

(3) χρησιμοποιούν + εφαρμόζουν διαφορετικές + ποικίλες στρατηγικές 

επίλυσης,  

 

(4) αποκτούν την ειδίκευση με έντονη άσκηση,  

 

(5) εργάζονται + επιλύουν με ταχύτητα + ακρίβεια  

 

(6) αξιοποιούν σωστά τις μεταγνωστικές στους ικανότητες 

 

        
 

 - ευέλικτη σκέψη ( ακαμψίας),  

 

 - οικοδόμηση θετικής αυτοεικόνας,  

 

 - μεγιστοποίηση δεξιοτήτων,  

 

 - θετικές προσδοκίες «ναι, θα το λύσω»,  

  

 - βιώνει επιτυχία 

        
 - καλύτερη ενδοπροσωπική επικοινωνία ( ηθικότητα) 
 

 - καλύτερη διαπροσωπική επικοινωνία 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  επίλυση προβληματων + εκπαιδευτική πράξη : πρακτικές υποδείξεις 

 

- διδάσκουμε στους μαθ. πως να αναγνωρίζουν το πρόβλημα  διάκριση 

από άσχετες πληρ., λεκτικοποίηση + οπτικοποίηση του προβλήματος 

 

- διδάσκουμε στους μαθ. πως να αναπαριστάνουν το πρόβλημα  σύνδεση 

των επιμέρους στοιχειων μεταξύ τους + προϋπαρχουσα σχετική γνώση 

 

- διδάσκουμε στους μαθ. ποικίλες μεθόδους + στρατηγικές επίλυσης 

προβλημάτων  

 

- διδάσκουμε στους μαθ. τις δεξιότητες της αξιολόγησης  ανοικτοί σε 

αντιφατικές αντιλήψεις, να κάνουν περιλήψεις, να ελέγχουν την αξιοπίστια των 

πηγών πληροφόρησης, να ελέγχουν την επάρκεια των δεδομένων, να ερμηνεύουν τα 

εμπειρικά δεδομένα, να ελέγχουν την πιστότητατων υποθέσεων, να εκτοπίζουν 

αυθαίρετα συμπεράσματα, να ανιχνέουν αλήθειες + πλάνες 

 

- βοηθάμε τους μαθ. να γίνουν έμπειροι λύτες  παραδείγματα, ατομική + 

ομαδική εξάσκηση, αναγνώριση προσπάθειας + ενίσχυση, χρόνος + αρχή της επώασης  

 

- βοηθάμε τους μαθ. να επιλύουν προβλήματα σε πραγματικές 

καταστάσεις της καθημερινής ζωής 

 

 

 

* Sternberg (φαντασία  ενορατική αντίληψη) το άτομο ασκείται σε μία διαδικασία 

ενορατικής επίλυσης, ανεξάρτητα εάν τελικα βρει λύση 

 

  μηχανισμοι μάθησης 

 

* το άτομο πετυχαίνει καλύτερα την ενδοπροσωπική + διαπροσωπική του 

προσαρμογή όταν μαθαίνει να επιλυει προβλήματα με επιτυχία  

 

* ο μαθ. χρειάζεται συνεχεις ευκαιρίες (~ επίλυση προβλημάτων ~ επιτυχία) + κα-

τάλληλη διδασκαλία (~ κοινωνικογνωστική μάθηση) 

 

* οσο περισσότερο ασκείται ο μαθ., τόσο πιο έμπειρος λύτης γίνεται 



Παρώθηση           (motivation) 

 

 

* αν έχω μια συμπεριφορά τι είναι αυτό που με ωθεί να την επαναλάβω: παρώθηση  να βρίσκει 

το άτομο νόημα στη μάθηση, να ανακαλύπτει  ο μαθ. αισθάνεται ότι πρέπει να κάνει κάτι (= 

καθήκον – δεν το επιδιώκουμε εμείς) 

 

 

  Slavin (1991) :: παρώθηση = η επιρροή των αναγκών + των επιθυμιών στην 

ένταση + κατεύθυνση της συμπεριφορας  (αναγκες + επιθυμιες  συμπεριφορα) 

 

 Good & Brophy (1990) :: παρώθηση = υποθετική κατασκευή που χρησιμοποιείται 

για να εξηγήσει την έναρξη, την κατεύθυνση, την ένταση + την επιμονή της 

επιτυχημένα κατευθυνόμενης συμπεριφοράς. στην παρώθηση εντάσσονται γε-

νικές ιδέες, όπως η ανάγκη του επιτεύγματος, η ανάγκη για συνεργασία, τα 

κίνητρα, οι συνήθειες + η περιέργεια  ( αναγκη της επιτυχίας) 
 

* Brophy (1987) :: η παρώθηση του μαθ. να μάθει είναι μία τάση του να βρει ακαδημαϊκές 

δραστηριότητες γεμάτες σημασία 

 

 

 

 Keller (1983) :: κατα το σχεδιασμό της διδασκαλίας ο εκπαιδ. πρέπει να μελετήσει 

τις ακόλουθες διαστάσεις της παρώθησης: 

 

(1) το ενδιαφέρον ή το βαθμό στον οποίο η περιέργεια των μαθ. 

αφυπνίζεται + διατηρείται στο χρόνο 

 

(2) την αίσθηση των μαθ. ότι η διδασκαλία σχετίζετια με 

προσωπικές του ανάγκες + επιτυχίες 

 

(3) την προσδοκία ή την πιθανότητα της επιτυχίας των μαθ. 

 

(4) την ικανοποίηση που σχετίζετια με την εσωτερική 

παρώθηση αλλά και μρ εξωτερικές αμοιβές μαθητών  

 

 

 

 

 

 



 

 Συμπεριφοριστική άποψη 

 

- παρώθηση (δεν αποτελει ανεξάρτητη ενότητα) = κίνητρα + ενισχυση  

 

- τα άτομα παρακινούντα όταν η συμπεριφορά τους ενισχύεται  οι 

μαθ. παρακινούνται με εξωτερικές ή εσωτερικές αμοιβές  

 

- η υπερβολική χρήση εξωτερικών αμοιβών οδηγεί πολλές φορες σε 

ματάθεση, σε εξάρτηση από την εκπαιδ. + στην υπονόμευση της 

εσωτερικής παρώθησης 

 

- ο Συμπεριφορισμός δεν «ενδιαφέρεται» για την προσωπικότητα (= 

ιδέες, ιδανικά, αξιες, συναισθήματα, ...) - * βέβαια δέχεται ότι κάποιες αμοιβες 

μπορει να συνδέονται με την προσωπικότητα  

 

 

 

 Γνωστική άποψη   

 

- White (1959) ~ Rage :: τα ατομα παρακινούνται (μόνο) όταν δοκιμά-

ζουν μια (σύγκρουση)  αναστάτωση (εσωτερική ή εξωτερική) μέσα από την 

οποια επιθυμούν να βρούν μαι λύση - τα άτομα παρακινούνται από 

την περιεργεια, από την επιθυμία για ανακάλυψη ή απλά από μία 

παρόρμηση να δοκιμάσουν κάτι διασκεδαστικό 

 

* εσωτερική παρώθηση :: οι μαθ. που παρακινούνται εσωτερικά προσπαθούν 

να αποκομισουν κάποιο όφελος από κάθε σχολική εργασία + έχουν την τάση να 

επιδεικνυουν μια επιμονή προσανατολισμένη στην άσκηση 

 

* δύσκολο (στην πράξη) να προκαλέσεις γνωστική αναστάτωση σε όλους τους μαθ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ανθρωπιστική άποψη                          αυτοπραγμάτωση = ολοκλήρωση προσωπικότητας 

          

 δίνει έμφαση στην προσωπική ελευθερία  

 και  επιλογή  για  προσωπική ανάπτυξη 

 

                                   (Cool )  Maslow (1954) ::  Ιεραρχία των Αναγκών  (αναθεώρηση Root) 

 

Ανάγκες 

 

 

 
έλλειψη αναγκών 

 

 

κίνητρα έλλειψης + επιβίω-

σης – ικανοποιούνται από 

εξωτερικούς παράγοντες – 

ειναι ισχυρά και επανερχό-

μενα – γίνονται πιο ισχυρά 

όταν δεν ικανοποιούνται   

 

 

 

κίνητρα ύπαρξης  + γενεσης 

– προέρχονται απο το εσωτε-

ρικό του ανθρώπου – από τη 

φύση τους καλά και διαρκή – 

γίνονται πιο ισχυρά όσο ικα-

νοποιούνται 

 

ανάπτυξη αναγκών 

 

 φυσικές – σωματικές – οργανικές – βιολογικές 
 

πείνα, δίψα, ύπνος καταφύγιο, επιβίωση 

  

 ασφάλειας 
 

προστασίας από φυσική και συναισθηματική βλάβη, ελευθερία 

από κίνδυνο, ανησυχία ή ψυχολογική απειλή 

  

 κοινωνικές  
 

αποδοχή, αναγνώριση, στοργή, φιλία, ιδιοκτησία 

  

 καταξίωσης – επιδοσης – διανοητικές  
 

κατανόησης (γνωσεων + σχέσεων, συστημάτων + διαδιακσιών), 

αυτονομία, κύρος, δύναμη, αυτοπεποίθηση, αναγνώριση, 

προσοχή, εμπειρίες τέλειας γνώσης, ενσωματωσης γνώσης,  

κατόρθωμα 

  

 αυτοπραγμάτωσης – αισθητικές  
 

μεγιστοποίηση του δυναμικού, αυτοεκπλήρωση, δημιουργική 

αυτοέκφραση, κατανόηση της ομορφιάς και της αγάπης της 

ζωης, ικανοποίηση περιέργειας 

  

  

στόχος = αυτοπραγμάτωση 

 
 

 

 

* η Ιεραρχία των Αναγκών δεν ερμηνέυει ικανοποιητικά τα κίνητρα για μάθηση 

 

 



 

 Θεωρία της επιτυχίας   

 

 «επιτυχημένοι» μαθ.  

 
θετική στάση || θέτουν ρεαλιστικούς στόχους || οι θετικές εμπειρίες δυναμώνουν την ανάγκη για νέα 

επιτεύγματα || μπορεί όμως να αγνοήσουν και παράγοντες που έπαιξαν ρόλο και συνέβαλαν στην 

επιτυχία (π.χ ομάδα) || αυτοενίσχυση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«αποτυχημένοι» μαθ.  

 
δεν έχουν αναπτύξει εσωτερικό μονολογο || δε κάνουν αυτοκριτική || πρέπει να ανατραπεί το 

ιστορικό αποτυχίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

αποδίδουν την επιτυχία τους 

 

σε εσωτερικά αίτια 

(ικανότητα, προσπάθεια) 

 

  

αποδίδουν την αποτυχία τους  

 

σε εξωτερικούς παράγοντες 

(τύχη, μη προσπάθεια) 

 

αποδίδουν την επιτυχία τους 

 

σε εξωτερικά αίτια 

(τύχη) 

 

  

αποδίδουν την αποτυχία τους  

 

σε εσωτερικούς παράγοντες 

(έλλειψη ικανότητας, δυσκολία άσκησης) 



 όταν οι μέθοδοι διδασκαλίας ανταποκρίνονται (ικανοποιητικά) στις ακαδη- μαϊκές 

ανάγκες του μαθ.  [απόδοση  + ανεπιθύμητη συμπεριφορά ]   παρώθηση  
 

 ακαδημαϊκές ανάγκες :: όταν το περιεχόμενο ή /και οι μέθοδοι διδασκαλίας δεν 

ανταποκρίνονται στο μαθ.  ανασφάλεια – όχι αποδεκτός – ιστορικό αποτυχίας 

 

 εκπαιδ.  μαθ.: αίσθηση ασφάλειας, σιγουριάς, ικανότητας, επιτυχίας  + με το 

συμμετέχουν οι μαθ. στο σχεδιασμό των στόχων, παρακολούθηση επίδοσής τους, 

συνδημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος 

 

 

 Jones & Jones (1990) ::  ο βαθμός που τα άτομα εμπλέκονται ενεργητικά σε μία 

δραστηριότητα   

 
από το βαθμό που πιστεύουν ότι μορεί να είναι επιτυχημένοι 

 

από το βαθμό στον οποίο εκτιμούν ότι σχετίζονται οι αμοιβές με την 

επιτυχημένη ολοκληρωση της δραστηριόητας 

 

από την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των εμπλεκομένων (μέσα στο 

περιβάλλον + στη διάρκεια του χρόνου που εμπλέκονται) με τη 

δραστηριότητα 

 

        
 

Παρώθηση  =  Προσδοκία    Αξία    Κλίμα 

 

 
  οι μαθ. για να παρακινηθούν πρέπει: (1) να περιμένουν ότι μπορούν να 

φέρουν σε πέρας τη δραστηριότητα, (2) να βρίσκουν αξία στη 

δραστηριότητα και (3) να συμπληρώνουν την άσκηση σε ένα περιβάλλον 

που υποστηρίζει τις βασικές τους ανάκες (* υποστηρικτικό περιβάλλον = 

υποστηρίζει ανάγκες + δίνει συγκεκριμένα βήματα επίτευξης στόχων) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 οι ακαδημαϊκές ανάγκες των μαθ. που η ικανoποποίησή τους αυξάνει τη 

μάθηση: 

 

(1) η κατανόηση + εκτίμηση των μαθησιακών στόχων (μη κατα-νόηση  

εργασίες = κοπιαστική δουλειά χωρίς νόημα  παθητικοποί-ηση μαθ.) 
 

(2) η κατανόηση της μαθησιακής διαδικασίας ( οι μαθ. κατανοούν ότι τα 

άτομα διαφέρουν ως προς τη προτίμηση στους τρόπους μάθησης + τα άτομα είναι 

ενεργητικά εμπελεκώμενα) 
 

(3) η συσχέτιση του περιεχομένου του γνωστικού αντικειμένου με τις 

καταστάσεις που αντιμετωπιζουν  κοινωνική διάσταση του στόχου 

(πληροφρία = «χρήσιμη»   οι μαθ. τη συγκρατούν) 
 

(4) η άσκηση ελέγχου στο μαθησιακό περιβάλλον  να θέτουν 

στόχους ή να ακολουθούν τα δικά τους ενδιαφέροντα (ο εκπαιδ. 

εφοδιάζει τους μαθ. με μια αίσθηση επιλογής + ελέγχου πάνω στο περιβάλλον 

μάθησης  επιλογές για το υλικό που θα εργαστούν, το χρόνο διεκπαιρέωσης, τον 

τρόπο ολοκληρώσεως, το επίπεδο δυσκολίας, την αυτόδιόρθωση, την ατομική 

στοχοθεσία, ...) 
 

(5) το ιστορικό επιτυχίας (να γεύονται οι μαθ. μεγαλύτερου βαθμού επιτυχία 

μέσω: μάθησης με συνεργασία, ατομικής στοχοθεσίας, ισότημης διδασκαλίας, 

ανατροφοδότησης, ... – Jones & Jones (1990), Kolesnik (1987)) 
 

(6) οι κατάλληλοι έπαινοι (σαν ανταπόδωση οφέλους :: προκαταβολικός 

έπαινος ως κίνητρο = αποτελεσματικός τρόπος  ο μαθ. να αρχίσει την 

προσπάθεια – Good & Brophy (1991) – οι εξωτερικοί έπαινοι δε χρειάζονται για τις 

ασκήσεις που οι μαθ. τις βρίσκουν εσωτερικά ικανοποιητικές) 
 

(7) η δράση σε κατάλληλα οργανωμένες δραστηριότητες (με ξακάθαρες 

προσδοκίες για την επιθυμητή συμπεριφορά + την ακαδημαϊκή προσπάθεια) 
 

(8) ο απαραίτητος χρόνος για την ενοποίηση της μάθησης  
 

(9) η αντιστοίχιση της διδασκαλίας στο γνωστικό επίπεδο, στην 

ικανότητα και στον τύπο μάθησης (να δίνονται εργασίες σε κάθε μαθητή 

που να απαιτούν προσπάθεια, να αυξάνουν την ικανότητα και να 

συμπληρώνονται έυκολα με λίγη βοήθεια) 

 

 

 

 

 



 

  αξιολόγηση  παρώθηση 
 

- οργανικό / αναπόσπαστο στοιχείο της διδακτικής-μαθησιακής διαδι-

κασίας  παρωθητικό ρόλο της αξιολόγησης στην επίτευξη εκπαιδ. στόχων 

(τα αποτελέσματα οφείλουν να συνεισφέρουν στο χτίσιμο θετικής αυτοεικόνας)  
 

- ενδιάμεση ή διαμορφωτική αξιολόγηση (= αποτίμηση αποτελεσμάτων κατα τη 

διάρκεια της διδασκαλίας || συνεχής διαδικασία || πρωταρχικός σκοπός = αποτελεσματική 

διευκόλυνση της διαδικασίας της μάθησης || ενας στόχος = καί η αναγνωστική ικανότητα || 

αναφέρεται σε ποιοτικά + σε ποσοτικά χαρακτηριστικά || συνδέει ενδιαφέροντα μαθ με 

στόχους ΑΠ || εμπλέκει τους μαθ. στη λήψη αποφάσεων || * εξερεύνηση προϋορχουσας 

γνώσης + αποτελεσματική οργάνωση διδασκαλίας  τεχνικές όπως καταιγισμος ιδεών, 

άτυπη συζήτηση, πρόβλεψη, συνέντευξη)  δημιουργία δημοκρατικής 

ατμόσφαιρας στη σχολ. τάξη  παρώθηση 
 

- αξιολόγηση  ανατροφοδότηση   αποτελεσματικότητας δι-δακτικής 

πράξης  ~ άμεσα (θετικά) αποτελέσματα  () αυτό– /ανα- τροφοδότηση  () 

παρώθηση || * ανατροφοδότηση  επανατροφοδότηση (αφορά μαθ. + εκπαιδ) = απαραί-

τητη για τη βελτίωση της εκπαιδ. διαδικασίας (Warr) 
 

- συστηματική παροχή ευκαιριών για ποικίλες δραστηριότητες  

[πληρέστερη εικόνα μαθ.] + [ κινδύνου για εσφαλμένες + μονοσή-μαντες 

κρισεις]   πιθανοτήτων επιτυχίας  παρώθηση 
 

- συνεχής επανάληψη της επιτυχίας   αποτελεσματικότητα του ατόμου 

 παρώθηση ( επανάληψη αποτυχίας  απραξία + συναισθήματα ανικανότητας + 

κατωτερώτητας) 
 

- (σύγχρονες παιδαγωγικές απαιτήσεις ) ενσωμάτωση στην αξιολογική δια-

δικασία: παρουσιαση τελικών προϊόντων της μάθησης, χρηση φαντα-σίας, 

αλληλεπίδραση μαθ. μεταξύ τους, γνωστοποίηση διδακτ. στό-χων, ...  
 

- συνετή + αντικειμενική χρήση επαίνων = συστηματικό μέλημα του εκπαιδ. 

στα πλαίσια της ενημέρωσης του μαθ.   
 

- σημείο αναφοράς αξιολόγησης = επίδοση του μαθ. ~ προσωπική στόχοι 

(όχι η επίδοση των άλλων μαθ.)  όχι ανταγωνισμός, όχι αγωνία μαθ. (* σε κάθε 

περίπτωση η αξιολόγηση δεν πρέπει να υπονιμεύει την άμιλλα + την 

συνεργασία) 

 

 

 



 
 

 σύνθεση του Βrophy (1987) ::  απαραίτητες προϋποθέσεις   στρατηγικές παρωθησης 

 

 

 

a. (απαραίτητες) προϋποθέσεις για παρώθηση: 

 

(1) περιβάλλον υποστήρικης (κατάλληλη οργάνωση + διαχείρι-ση  

αποτελεσματικό μαθησικό περιβάλλον  ενεργοποίηση καί των 

ανήσυχων + αποξενωμένων μαθ. – οι οποίοι είναι απίθανο να παρωθηθούν 

για το ακαδημαϊκό περιεχόμενο) 
 

(2) κατάλληλο επίπεδο για πρόκληση ή υποστήριξη 

(κατάλλληλες δραστηριότητες = κατάλληλο επίπεδο δυσκολίες, ξεκάθαρο 

το «τι» και «πως» πρέπει να κάνουν οι μαθ. με λογική προσπάθεια  

επίτευξη υψηλών επιπέδων επιτυχίας) 
 

(3) σημαντικά αντικείμενα μαθησης (οι μαθ. δεν παρακινούνται  να 

μάθουν «άσκοπες» + «ασήμαντες» δραστηριό-τητες  επιλογή 

ακαδημαϊκών αντικειμένων τα οποία περιλαμβά-νουν γνώση ή/και 

ικανότητα που να «αξίζει» να μάθουν – είτε ανεξάρτητα είτε ως βήμα 

ενταγμένη σε μια διαδικασία κατάκτησης απαιτητικοτερου αντικειμένου) 
 

(4) μετριασμός + μεταβολή στη χρήση της στρατηγικής (οι 

στρατηγικές που χρησιμοποούνται συχνά  χάνουν αποτελεσματι-κότητα 

|| λίγη ή καθόλου παρακινητική προσπάθεια μπορεί να χρειαστεί για μια 

άσκηση που οι μαθ. είναι πρόθυμοι να λύσουν || διάφορες + ποικίλες 

στρατηγικές παρώθησης μπορεί να χρειαστούν για άγνωστο περιεχόμενο 

ασκήσεων ή για περιεχόμενο στο οποίο οι μαθ. βλέπουν μικρή αξία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b. στρατηγικές για τη συντηρηση των προσδοκιών επιτυχίας ( οι μαθ. 

αναγνωρίζουν τη γνήσια πρόοδό τους, απομακρύνοντας τον κίνδυνο παραπλάνησης)  

 

(1) πρόγραμμα για επιτυχία (με συνέπεια, προετοιμασία, 

ανταποκρινόμενο στο επίπεδο + βήμα-βήμα) 
 

(2) καθοδήγηση για την ατομική στοχοθεσία, την εκτίμηση της 

προσπάθειας και την αυτοενίσχυση (στόχοι εστιασμένοι στην πιο 

άμεση εργασία ( έμμεση) + συγκεκριμένοι ( σφαι-ρικοί) + προκλητικοί ( πολύ 

εύκολοι ή πού δύσκολοι)  αποτελεσματική παρωθητική στρατηγική || υπόδειξη 

κατάλληλων κριτηρίων για την εκτίμηση των επιπέδων επιτυχίας + 

λεπτομερείς πληρ. για δυνα-τότητες + αδυναμίες στην προσπάθεια  

προσδιορισμός απο το μαθ. της προοδου μπροστά στους καθημερινούς 

στόχους) 
 

(3) για αποθαρρυμένους μαθ.  παροχή επανορθωτικής 

κοινωνικοποίησης (ιστορικό αποτυχίας + δυσκολία  ο μαθ. 

αποθαρρύνεται  ο μαθ. πρέπει να λάβει πιο εντατική εξατομικευ-μένη 

ενθάρρυνση) 

 

 

 

c. στρατηγικές με παροχή εξωτερικών κινήτρων (συνδεουν την προσπάθεια 

επιτυχημένης εργασίας με αμοιβές που εκτιμούν οι μαθητές όπως: βαθμοί – υλικές 

αμοιβές – αμοιβές δραστηριότητας + ειδικά προνόμια – συμβολικές αμοιβες – έπαινος + 

κοινωνικές αμοιβές – αμοιβές του δασκάλου) 

 

(1) αμοιβές ως κίνητρο (προκαταβολικά ( κίνητρο)  παρακινεί το 

μαθ. να αρχίσει την προσπάθεια || αμοιβές = αποτελεσματικές όταν: 

δημιουργούν έλεγχο των ιδιαίτερων δεξιοτήτων + όταν η ταχύ-τητα της 

προσπάθεις ή/και της ποσότοτας της απόδοσης εξαρτάται περισσότερο 

από φιλοπονία παρα δημιουργικότητα ή επιδεξιότητα || ισότιμη πρόσβαση 

στις αμοιβές) 
 

(2) κατάλληλος συναγωνισμός ( συγκίνηση + κίνητρα || «ατο-μικός» 

ή «ομαδικός» συναγωνισμός) 
 

(3) προσοχή στη μεσολαβητική αξια των ακαδημαϊκών 

δραστηριοτήτων (= προσοχή στη χρησιμότητα της γνώσης + των 

δεξιοτήτων που διδάχθηκαν, για τη ζωή εκτός σχολείου || + ειδικες 

εφαρμογές) 

 



 
 
 
 
 

d. εκμεταλλευόμενοι την υπάρχουσα εσωτερική παρώθηση των μαθ. (= 

συγκινητική ή συναισθηματική απάντηση στη δραστηριότητα || οι ευκαιρίες να 

χρησιμοποιηθουν στρατηγικές εσωτερικής παρώθησης είναι περιορισμένες – Spaulding  

(1992) || επιλογή δραστηριοτήτων διδασκαλίας οι οποίες ενσωματώνουν περιεχόμενο για το 

οποίο οι μαθ. ήδη ενδιαφέρονται  θα ασχοληθούν πρόθυμα) 

 

(1) προσαρμογή της ενότητας στο ενδιαφέρον των μαθ. ( 

[ενσωματωση περιεχομενου + δραστηριοτήτων για τα οποίο οι μαθ.  

ενδιαφέρονται και βρίσκουν ευχάριστα] , [προσφορά επιλογών απο 

εναλλακτικές εργασίες] , [ενθάρρυνση μαθητών για να διατυπώνουν 

σχόλια + ερωτήσεις] , [ευκαιρίες  να εκφράσουν οι μαθ. απόψεις – 

αντιδράσεις στο περιεχόμενο + διιστάμενες ερωτήσεις] ) 
 

(2) σχεδιασμός :: + καινοτιμία + ποκιλία (~ πρωτόγνωρο, ~ 

διαφορετικό) 
 

(3) δημιουργία ευκαιριών  οι μαθ. να απαντούν + να 

παίρνουν πληρ. (~ αλληλεπίδραση με εκπαιδ. ή/και ομάδα, χειρισμός 

των υλικών, ~ διαφοροποιημένοι τρόποι απάντησης, ~ δραστηριότητες που 

επιτρέπουν τη δημιουργία ολοκληρομένου προϊόντος) 

 

(4) ενσωμάτωση «αστείων χαρακτήρων» (= χαρακτήρες που οι μαθ. 

βρίσκουν ευχάριστους) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 

e. παρακινώντας το μαθ. να μάθει (παρώθηση του μαθ. για να μάθει = η τάση του 

μαθ. να βρεί ακαδημαϊκές δραστηριότητες που αξίζουν + να προσπαθήσει να πάρει 

σχεδιασμένα ακαδημαϊκά οφέλη από αυτές || παρώθηση για μάθηση = γνωστική ή διανοητική 

απάντηση στη δραστη-ριότητα = προσπάθειες να καταλάβουν οι μαθ. μια δραστηριότητα 

ή/και να κατανοήσουν μια πληρ., να τη συσχείσουν με την προηγούμενη γβώση και να μάθουν 

τέλεια τις ικανότητες που ενισχύει – Good & Brophy (1991)) 

 

(1) πρόκληση του ενδιαφέροντος για μάθηση (οι εκπαιδ. μπορούν 

να βοηθήσουν τους μαθ. να εκτιμήσουν τη μάθηση ως μία αμειβόμενη 

δραστηριότητα αυτοπραγμάτωσης που προάγει την προ-σωπική 

ικανοποίηση και εμπλουτίζει τη ζωή μας) 
 

(2) μετάδωση επιθυμητών προσδοκιών + χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων (οι εκπαιδ. να καταστήσουν σαφές στους μαθ. ότι 

περιμένουν να είναι περίεργοι, να θέλουν να μάθουν γεγονότα, να θέλουν 

να καταλαβαίνουν αρχες, να μάθουν τέλεια δεξιότητες, να καταλάβουν 

αυτό που μαθαίνουν ως σημαντικό + εφαρμόσιμο στην καθημερινή τους 

ζωή) 
 

(3) ελάττωση του φόβου των μαθ. για την προσπάθεια (να γίνει 

ξεκάθαρος διαχωρισμός διδασκαλίας – τεστ, δραστηριοτήτων – τεστ || * 

(πρακτικες) δραστηριότητες  ενίσχυση της μάθησης || * τεστ  

αξιολόγηση προσπάθειας μαθ.) 

 

(4) ρύθμιση της έντασης (να κατανοπούν οι μαθ. πότε πρέπει να 

δώσουν τη μεγαλύτερή τους προσοχή + να είνια έτοιμοι να κάνουν 

ερωτήσεις) 

   

(5) πρόκληση ενθουσιασμού (παρουσίαση ενός θέματος με εν-

θουσιασμό  υιοθέτηση ~ συμπεριφοράς) 
 

(6) πρόκληση περιέργειας + αγωνίας (π.χ. υποθέσεις / «προλέ-ψεις» 

από μαθ. για το τι θα μάθουν) 
 

(7) πρόκληση διαφωνίας + γνωστικής σύγκρουσης ( 

[επισήμανση ασυνήθιστων στοιχείων] , [επισήμανση εξαιρέσεων] , 

[πρόκληση μαθ. να λυσουν το «μυστήριο» σε ένα παράδοξο]) 

 

 



(8) το αφηρημένο περιεχόμενο να γίνει πιο προσωπικό, πιο 

συκεκριμένο, πιο οικείο  ( θετικη συμβολή στην αναγνώριση της 

αξίας του περιεχομένου  ||  ~ συσχέτιση με εμπειρίες ~ ανέκδοτα :: το 

περιεχόμενο απευθύνετια στις ζωές συκγεκριμένων ανθρώπων) 
 

(9) έκθεση των αντικειμενικών σκοπών της μάθησης + 

εξασφάλιση προκαταβολικών οργανωτών (διευκρίνιση από την 

αρχή του θεματος, σε τι θα επικεντρώσουν την προσοχή τους  

μαγαλύτερο κέρδος για τους μαθ. (απο διαλέξεις, ταινίες, ...)) 
 

(10) επινόηση σκέψης σχετισμένης με την ενότητα + τη λύση 

των προβλημάτων (προσεκτική και φωναχτή μελέτη από εκπαιδ. 

καθώς περιγράφουν πως προσεγγίζουν ένα πρόβλημα || π.χ.  διεξαγωγή 

πειράματος, αναγνώριση κεντρικών ιδεών σε παραγράφους, ανάπτυξη 

σχεδιαγράμματος για την γραφή εκθέσεως, εφαρμογές μιας γενικής αρχής 

σε συγκεκριμένες καταστασεις) 
 

 

 

 

 

 

 

   

     σύνθεση του Βrophy  
 

απαραίτητες προϋποθέσεις   στρατηγικές παρωθησης 

 

  a. απαραίτητες προϋποθέσεις για παρώθηση 

 

  b. στρατηγικές για τη συντηρηση των προσδοκιών επιτυχίας 

 

  c. στρατηγικές με παροχή εξωτερικών κινήτρων  
 

  d. εκμεταλλευόμενοι την υπάρχουσα εσωτερική παρώθηση των μαθ.  
 

  e. παρακινώντας για μάθηση το μαθ.  

 

 

 

 

 



 τύποι αξιών  δραστηριότητα (Eccles & Wigfield - 1985):  

 

(1) εσωτερική αξία = το απλό ενδιαφέρον / χαρά  που σχετίζεται με την 

ενασχόληση της δραστηριότητας 

(2) η καταξίωση ή απόκτηση δύναμης μέσω της πραγματοποίησης της 

δραστηριότητας + η αξία της οφέλειας 

(3) τα ωφέλη ως προς τους προσωπικούς στόχους, οι οποιοι σχε-τίζονται 

με την επιτυχημένη εκτέλεση μιας εργασίας 

 

 

 σχεδιασμός παρώθησης = κάθε χρονική φάση της αλληλουχίας της μάθη- σης 

πρέπει να περιλαμβάνει θετικές επιδράσεις παρώθησης για το μαθ. 

 

 

    Παρωθηση        Κίνητρα  (= ενέργεια, ερέθισμα, αμοιβή, ενθάρρυνση || ~ Συμπεριφορ.) 

               
    Συμπεριφορισμό 

 

 

    παρωθηση  

   

  

  εσωτερική           εξωτερική  
  = ουσιαστική         εξωτερικά κίνητρα  

                                  (= χαμηλού επιπέδου)     

 

 
 
ανταγωνισμός   Χ  εξωτερικά κίνητρα 

συναγωνισμός  Χ :  συγκρισιμότητα 

αυτοάμιλλα ()  εσωτερικά κινητρα  εσωτερική παρώθηση 

         (* η μοναδικη σύγκριση που μπορεί να γίνει είναι του  

                                          ατόμου με τους δικούς του στόχους) 

                      

 

* η τιμωρία δεν δημιουργεί παρώθηση (έρχεται ως συνέπεια)  

 

* παρώθηση  δεν  το γνήσιο ενδιαφέρον για τη μάθηση 



Aξιολογηση 

 

 αξιολόγηση = η διαδικασία που αποσκοπεί να προσδιορίσει κατα τρόπο 

συστηματικό + αντικειμενικό, το αποτέλεσμα ορισμένης δραστηριότητας σε σχέση 

με τους στόχους τους οποίους αυτή επιδιώκει και την καταλλόλητα των μέσων + 

μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξή τους (= η διαδικασία κατα την οποία 

αποδίδουμε μια αξία σε κάτι σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια || αξιολογηση  μετρηση  

εξέταση) 
 

              
 

 αξιολόγηση στο χώρο της εκπαίδευσης = η συστηματική διαδικασία ελέγχου του 

βαθμού επίτευξης των επιδιωκόμενων απο το εκπαιδευτικό σύστημα σκοπών + 

στόχων (~ΑΠ) 

 

επίπεδα 

    ατομικό 

    ομαδικό 

    σχολ. τάξης 

    σχολ. μονάδας   

    περιφερειακό 

    εθνικό 
 

 

 

 λειτουργίες αξιολόγησης = ανατροφοδότηση + δημιουργία κινήτρων + επιλογή 

 
- ανατροφοδότηση  επανατροφοδότηση (αφορά μαθ. + εκπαιδ) = απαραίτητη για τη 

βελτίωση της εκπαιδ. διαδικασίας (Warr) = η παιδαγωγικότερη λειτουργία της σχολικής 

αξιολόγησης   αποτελεσματικότητας διδακτικής πράξης   ~ άμεση ανατροφοδότηση  

παρώθηση 

 
- κινήτρα (για μαθηση) = εσωτερικά   (*  και η βαθμολογία = εξωτερικό κίνητρο) 

 
- επιλογή = [ο μαθ. μέσω των αξιολογικών διαδικασιών επιλέγει/προκαθορίζει το μέλλον 

του] + [το εκπαιδ. συστημα μέσω επιλεκτικών διαδικασιών οδηγεί τους μαθ. σε επιτυχία ή 

αποτυχία]                   

                                                                  επιδιώξεις σύγχρονου σχολείου ( σεβασμός στις 

            θεμελιώδεις παιδαγωγικές αρχές)  εκπαιδ. = παιδα- 

        γωγός αλλά + κριτής = αντικρουόμενοι ρόλοι  ψυχι- 

          κή φόρτιση  

 



 αξιολόγηση του μαθ. = η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία με βάση την οποια 

παρακολουθειται η πορεία της μάθησής του, προσδιορίζονται τα τελικά 

αποτελέσματά της και εκτιμώνται παράλληλα άλλα χαρακτηριστικά του τα 

οποια σχετίζονται με το έργο του σχολείου 
 

- οργανικό / αναπόσπαστο στοιχείο της διδακτικής-μαθησιακής διαδι-

κασίας  παρωθητικό ρόλο της αξιολόγησης στην επίτευξη εκπαιδ. στόχων 

(τα αποτελέσματα οφείλουν να συνεισφέρουν στο χτίσιμο θετικής αυτο-εικόνας)  
 

- πρώτιστος στόχος = η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας και της 

γενικότερης λειτουργίας του σχολείου καθώς και η συνεχής ενημέρωση 

των εκπαιδ. + μαθ. για τα αποτελέσματα των προσπα-θειών τους  τα 

καλυτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα 
 

- σκοπος = ο προσδιορισμός του βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων 

 ΑΠ 
 

- όχι αυτοσκοπός, δεν λαμβάνει χαρακτήρα ανταγωνιστικό ή επιλεκτικό 
 

- στηρίζεται (1) στην καθημερινή προφορική εξέταση + την όλη συμμετοχή 

του μαθ. στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία (συμμετοχή – επιμέλεια – 

ενδιαφέρον), (2) στα αποτελέσματα της επίδοσής του στα κριτήρια αξιο-

λόγησης, (3) στα αποτελέσματα των εργασιών (~ σχολείο ή σπίτι) και (4) στο 

φάκελο επιδόσεων + δραστηριοτήτων (όπου αυτός τηρείται) 
 

- οφείλει να συνδιάζει ποικίλες μορφές + τεχνικές  (1) έγκυρη, αξιόπιστη, 

αντικειμενική, αδιάβλητη αποτίμηση γνώσεων, κριτικής ικανότητας, 

δεξιοτήτων μαθ., (2) αυτογνωσία + πληρο-φόρηση για επίπεδο μάθησης και 

για τις ικανότητές τους 
 

- αξιολόγηση  ανατροφοδότηση   αποτελεσματικότητας δι-δακτικής 

πράξης ~ άμεση ανατροφοδότηση  παρώθηση || * ανατροφοδό-τηση  

επανατροφοδότηση (αφορά μαθ. + εκπαιδ) = απαραίτητη για τη βελτίωση της εκπαιδ. 

διαδικασίας (Warr 
 

- ενημέρωση εκπαιδ. – μαθ. – γονέων 
 

- καί ποιοτική αξιολόγηση του μαθ. (η οποία αναφέρεται σε χαρακτηριστικά που 

έχουν αποκλειστικα και μόνο σχέση με τη δραστηρι-ότητα του μαθ. στο πλαίσιο του 

σχολείου)  

 

 

 



 

 στόχοι αξιολόγησης (Mitchell - 1992) 

 
1 – η πληροφόρηση μαθ. + εκπαιδ. για την πρόοδο του μαθ. 

2 – χρήσιμα στοιχεία για τη βελτίωση της εκπαιδ. διαδικασίας 

3 – βοήθεια για το μαθ. να αποφασίσει για τη μελλοντική του δράση 

4 – τα αποτελέσματά της = βάση για πολιτικό σχεδιασμό 

 

 
* όχι για βαθμολόγηση (ή άλλη αξιολόγηση) αλλά μέσο για κατανόηση 

* τα πάντα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 

 

 

 μορφές (είδη) αξιολόγησης 

 

 

- αρχική ή διαγνωστική (χρόνος διεξαγωγής  λειτουργική της αξίας || όχι για 

βαθμολόγηση || αποτελέσματα = βάση για σχεδιασμό της διδασκαλίας || * χρησιμοποιείται 

και εδώ ο όρος «διαμορφωτική») 

 

- ενδιάμεση ή διαμορφωτική (= αποτίμηση αποτελεσμάτων κατα τη διάρκεια της 

διδασκαλίας || συνεχής διαδικασία || πρωταρχικός σκοπός = αποτελεσματική διευκόλυνση 

της διαδικασίας της μάθησης || ενας στόχος = καί η αναγνωστική ικανότητα || αναφέρεται 

σε ποιοτικά + σε ποσοτικά χαρακτηριστικά || συνδέει ενδιαφέροντα μαθ με στόχους ΑΠ || 

εμπλέκει τους μαθ. στη λήψη αποφάσεων || * εξερεύνηση προϋπαρχουσας γνώσης + 

αποτελεσματική οργάνωση διδασκαλίας  τεχνικές όπως καταιγισμος ιδεών, άτυπη 

συζήτηση, πρόβλεψη, συνέντευξη || ~ εφαρμογή , ~ διδακτική μέθοδο)  δημιουργία 

δημοκρατικής ατμόσφαιρας στη σχολ. τάξη  παρώθηση 

 

- τελική ή συνολική ή αθροιστική (= κατα το τέλος της διδακτικής διαδικασίας || 

περιεχόμενο = βαθμός επίτευξης του διδακτικού στόχου – με την καταλληλότητα μέσων + 

τεχνικών και τη βαθμολόγηση της επίδοσης του μαθ.) 

 

 

 

 

 ταξινομία διδακτικών στόχων = η ιεραρχική κατάταξη των διδακτ. στόχων  με το 

βαθμό της ποιότητας ή της πολυπλοκότητάς τους 

 
 

 



 

 

ταξινομία του Bloom 

  

ταξινομία του Bloom 

  

ταξινομία της Simpson  

 

     

 

διδακτ. στόχοι 

γνωστικού τομέα 

 
(~ γνώση, ~ αντίληψη) 

 

  

διδακτ. στόχοι 

συναισθηματικού τομέα 

 
(~ στάσεις, ~ διαθέσεις,  

κριτήριο = εξωτερίκευση  

στάσεων  διαθέσεων ) 

 

  

διδακτ. στόχοι 

ψυχοκινητικού τομέα 

 
(κριτήριο = βαθμός  

συντονισμού κινήσεων ) 

 

     

 

- γνώση  
= ανάκληση, αναγνώριση πληρ.  

 

- κατανόηση  
= μετάφραση, ερμηνεια, 

προέκταση 

 

- εφαρμογή  
= χρηση βασικών αρχών + 

εννοιών στη λύση προβλημάτων 

 

- ανάλυση  
= διαίρεση μιας σύνθετης 

έννοιας στα μέρη της + 

ανίχνευση των σχέσεων και του 

τρόπου σύνδεσής τους 

 

- σύνθεση  
= συγκέντρωση στοιχείων + 

μερών για την συγκρότηση ενός 

όλου 

 

- αξιολόγηση  
= κρίσεις για την αξία του υλικου 

+ των μεθόδων 

 

  

- πρόσληψη  
= συνειδητοποίηση, θέληση για 

πρόσληψη και επιλεγμένη προσοχή  

 

- ανταποκριση / αντίδραση  
= συγκατάθεση, προθυμία, 

ικανοποίηση στην ανταπόκριση 

 

- αποτίμηση / αξιολόγηση  
= αποδοχή, προτίμηση μιας αξίας + 

δέσμευση 

 

- οργάνωση  
= σχηματισμός εννοιών, αξιών  

+συστήματος αξιών 

 

- χαρακτηρισμός από μια 

αξία  ως γενίκευση 

 

 

  

- ανακλαστικές κινήσεις  

 

- ετοιμότητα, προετοιμασία  

 

- μηχανική αντίδραση  

 

- κατευθυνόμενη αντίδραση  

/ συντονισμένη αντίδραση 

 

- σύνθετη αντίδραση  

 

- προσαρμογή  

 

- πρωτοτυπία 

 

- μη λεκτική επικοινωνία 

 

- λεκτική επικοινωνία 

 



 

*  η ταξινομία του Bloom στηρίζεται στη Ψυχολογία της Συμπεριφοράς :: μάθηση 

= (κυρίως) αλλαγή στη δομή + το δυναμικό των ενδιάμεσων διαδικασιών που εκδη-

λώνεται η συμπεριφορά (όχι απλώς αλλαγή της συμπεριφοράς) 

 

 

 
 
 

επιλογή (~ταξινομία) – συγκεκριμενοποίηση διδακτ. στόχου 

 
προσδιορισμός 

γνωστικού – συναισθηματικού –ψυχοκινητικού 

εμπλεκόμενου πεδίου 

 
επιλογή μεθόδου αξιολόγησης 

 

προετοιμασία υλικού αξιολόγησης  

 

 

 

  στρατηγική αξιολόγησης 

 
- επιλέγω γνωστική περιοχή και μια ιεραρχία δεξιοτήτων για κάθε περιοχή 

που θα αξιολογηθεί 

- αποφασίζω από πού θα αρχίσω (εύκολες - - - δύσκολες δοκιμασίες) 

- επιλέγω ή αναπτύσσω ένα όργανο αξιολόγησης + δοκιμασίας 

- δίνω τη δοκιμασία 

- καταγράφω τα λάθη + τον τρόπο της προσπάθειας 

- αναλύω τα ευρήματα συνοψίζοντας αποτελέσματα 

- κάνω υποθέσεις για το πώς οδηγήθηκε σε αυτά τα λάθη  

- προσδιορίζω τις περιοχές που πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος 

- ορίζω στόχους 

- αρχίζω διδασκαλία 

 

 

 συγκεκριμενοποίηση διδακτ. στόχου (Mager) 

 

-  τι πρέπει ν κάνουν οι μαθητές; (δραστηριότητα) 

- κάτω απο ποιες συνθήκες; (συνθήκες)  

- πόσο καλά πρέπει να το κάνουν; (κριτήριο) 



 

   

 
 

 

 

 

  διδακτική αξιολόγηση 

 

 
 

 

 

  περιεχόμενο αξιολόγησης 

 

 

 

                 τι θα διδάξω              πως θα το διδάξω 

 
  επίπεδο διδασκαλίας            κίνητρα, ενδιαφέροντα 

  γνωστική περιοχή                 τρόπος μάθησης     

 



 

 

    

 
 

 

 

 

 

  η ουσιαστική αξιολόγηση απαιτεί από το μαθ. όχι μόνο να αποδεικνύει τη 

μάθηση αλλά και να την εφαρμόζει σε πραγματικές συνθήκες  

 

 

 

 

 

 



 

 

  αδυναμίες βαθμολογίας   

 
ως προς αντικειμενικότητα – αξιοπιστία – εγκυρότητα  

                          = κύρια χαρακτηριστικά μιας μέτρησης 

 

1. σφάλματα αναφοράς ~ στερεότυπες αντιλήψεις ~ νόμος του Posthumus :: κάθε 

εκπαιδ. χρησιμοποιεί ένα ιδιαίτερο  στερεότυπο σχήμα κατανομής της βαθμολογίας (το 

οποίο εφαρμόζει ανεξάρτητα απο το επίπεδο πραγματικής επίδοσης των μαθ.)  

(~ διόρθωση = υπερτοπικές εξετάσεις) 
 

2. επίδραση εξωτερικής εικόνας (άλω) 
 

3. αστήρικτη επιείκεια/αυστηρότητα (= εξειδίκευση 2.) 
 

4. πλάνη της εγγύτητας στο χρόνο ή στο χώρο (~ διόρθωση  ανατροφοδότηση) 
 

5. τάση της προσκόλλησης (= εμμονή σε συγκεκριμενη βαθμολογηση σε μαθ.) 
 

6. λάθη κοινωνικης αντιληψεως (= επιρεασμός από απο ιδεες, στάσεις, 

προκαταλήψεις) 

 
 

 

 

 

  Αξιολόγηση 

  - Τι;   = ταξινομίες (Bloom), oδηγίες 

  - Πως;   = ερωτήσεις, κριτήρια, project, εργασίες, φάκελλοι  

  - Μορφές (είδη)  = διαγνωστική, διαμορφωτική, αθροιστική 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  τεστ 
 

 

 

τυποποιημένα τεστ 
(κυρίαρχα) 

  

εναλλακτική αξιολόγηση 

 

   

- σταθμισμένα ανεξάρτητα κριτήρια (κατα-

γραφή βαθμού επίτευξης σε ενος στόχου || 

περιορισμένο εύρος διδακτ. στόχων || εξυπη-ρετεί 

κυρίως τη διάγνωση μαθησιακών ελλείψεων) 

 

- κατάταξη επίδοσης μαθ. σε σχέση με τις 

επιδόσεις των συμαθ. του (εξετάζονται πολ-

λές ικανότητες || * προσεκτι-κή ερμηνεία) 

 - ερωτήσεις ανοικτού τύπου 
 

- επιδέιξεις – πειράματα 
 

- προφορική ανακοίνωση 
 

- εργασίες μαθ. 
 

- μέθοδος portfolio 

   

 

- συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια 

- χαμηλότερο επίπεδο ικανοτήτων 

- ασκήσεις + πρακτική 

- γεγονότα – πραγματικότητα 

- στόχος σε σχέση με την ομάδα 

- μία σωστή λύση 

- δεξιότητες 

 - η χρονική διάρκεια ορίζετια από μαθ. + 

εκπαιδ. 

- υψηλότερο επίπεδο ικανοτήτων 

- κριτικές + δημιουργικές στρατηγικές 

- αντιλήψεις – έννοιες 

- προσωπικός στόχος  

- εσωτερίκευση 

- πολλαπλες λύσεις 

- διεργασίες 

   

 

-  αντικειμενικότητα 

 

-  ευκολία στη χρήση 

 

- μικρός απαιτούμενος χρόνος 

 

- μικρό οικονομικό κόστος 

 

- σταθμισμένα αποτελέσματα 

 

- αποτελεσματικότητα  ικανότητες + δυναμι-

κή ομάδος  

 

  

- αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα των 

τυποποιημένων τεστ 

 

- δίνουν έμφαση σε ανώτερες νοητικες 

λειτουργίες, στη χρηση στρατηγικών για την 

επίλυση προβλημάτων, στην αυτοαξιο-λόγηση 

 

- διευρυνουν τον ορίζοντα των διδακτ. στό-χων 

 

* ωθεί το εκπαιδευτικό συστημα να ανα-

θεωρήσει τους στόχους του 

   



- αντιτίθενται σε σύγχρονες εκπαιδευτικές 

αρχές (π.χ. συνεργατική μάθηση, λύση προβλη-

μάτων) – Perrone (1991) 
 

-  μεροληψία απέναντι σε πολιτισμικές 

ή/και κοινωνικες μειονότητες – Worthen & 

Spauder (1991) 
 

- κακή χρήση + λαθεμένη (υποκειμενική) 

ερμηνεία αποτελεσμάτων ~ επιλογή κατάλ-

ληλου τεστ || χρήση ενός μόνο τεστ || μη χρήση 

προσωπικών παρατηρήσεων για ικανότητες μαθ. || 

υποκειμενική ερμηνεία || ανεπαρκής εκπαίδευση 

εκπαιδ. || πρόκληση ανταγωνισμού || (μη) αξιο-

λόγηση συμπεριφορών + ικανοτητων || μη αξιο-

λόγηση παραγόντων όπως απόσπαση προσοχής, 

κούραση, αρρώστια, τυχερά μαντέματα, κ.λπ.   
 

- ερευνα :: η εκτεταμενη χρήση τους επηρέ-

ασε την ποιότητα των στόχων του ΑΠ + τη 

διδασκαλία (η οποία στόχευε κυρίως στην επι-

τυχή ανταπόκριση σε αυτά τα τεστ, αγνοώντας 

ανωτέρου επιπέδου διδακτ. στόχους) 
 

- πολλοί μαθ. δεν αποδίδουν γιατί δε 

μπορούν να μεταφερουν τη γνώση τους σε 

ένα τυποποιημένο σχήμα αξιολόπγησης 

(παρόλο που σε πραγματικές συνθήκες φέρουν την 

εργασία σε πέρας με επιτυχία) 

 

- δε διαφαίνεται η εκτίμηση στην 

προσπάθεια 

  

 

* προϋποθέτει μορφωμένους + πληροφο-

ρημένους  εκπαιδ.  

 

* Meeroff (1991) :: οι στρατηγικές εναλλα-

κτικής αξιολόγησης απαιτουν χρόνο + εν-

τατική εργασία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  είδη τεστ   -  αναλογα με 

 

τα μέσα που χρησινοποιούμε για την εξέταση 

 

- μολύβι + χαρτί 

- χειρισμός/επεξεργασια υλικού (~κατασκευές) 

- χειρισμός μηχανημάτων 

- εικόνων 

 

τη χρήση ή μη της γλώσσας 

 

- γλωσσικά 

- μη γλωσσικά 

 

τον αριθμό των ατόμων που εξετάζονται 

 

- ατομικά 

- ομαδικά 

 

το αντικείμενο που εξετάζουν 

 

- νοημοσύνης 

- ειδικών ικανοτήτων 

- επιδόσεων 

- προσωπικότητας 

 

το βαθμό δοκιμασία τους 

 

- σταθμισμένα  

- ατυπα 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  αυθεντική εναλλακτική αξιολόγηση    

 

(1) προβλήματα που απασχολούν τον πραγματικό κόσμο 

 

(2)  συνθήκες που επιτρέπουν τηνν επίλυση των προβλημάτων  

       από τους μαθ. 

 

(3)  προβλήματα πολυεπίπεδων απαιτήσεων (κλιμακωτης δυσκολιας) 

 

(4) απαίτηση για την παραγωγή ποιοτικού αποτελέσματος 

 

(5) αυτρύθμιση + αυτοαξιολόγηση 

 

(6) αλληλεπίδραση αξιολογητη-αξιολογούμενου + ανατροφοδότηση  (~ συζήτηση) 

 

(7) κατάλληλα επιμορφωμενο αξιολογητη 

 

(8) πολλαπλές λύσεις 

 

 

 

 

  για αποτελεσματική χρήση των τυποποιημένων τεστ: 

 

- ενημέρωση (+ συνεργασία) μαθ. + γονέων για το πως θα χρησιμο-  

   ποιηθούν οι βαθμοί 

- οι μαθ. να διατυπώνουν σκέψεις  επίλυση αποριών 

- διδασκαλία στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων 

- εξοικιωση μαθ. με διαφορετικού τυπου ερωτήσεων  έμπειρος λύτης 

- οι εκπαιδ. να διατηρούν θετικές προσδικίες για την απόδοση  

  των μαθ. η συμπεριφορά τους επηρεάζει τη συμπεριφορά 

  του μαθ. 

- έμφαση στην κατανόηση οδηγιών + αξιοποίηση νύξεων 

- έμφαση στους προσωπικούς στόχους του κάθε μαθ. (πως αντιμε-  

   τωπίζει ένα ζήτημα, τι τον δυσκολεύει, ...  συγκεκριμένες οδηγίες) 

 

 

 



 

 

 

άλλες μορφές αξιολόγησης  

 

 γραπτά δείγματα  ικανότητα του μαθ. να χρησιμοποιεί γλωσικές + 

συνθετικές ικανότητες (ημερολόγιο, ποίηση, περίληψη, ...) 
 

 ομιλία  αξιολογείται η ευφράδεια, το ύφος, η γραμματική, η περιεκτικότητα 

της οργά-νωσης μέσα στο λόγο (χρήσιμο εργαλείο = βιντεοκάμερα) 
 

 εκθέσεις  ικανότητα ανάλυσης, σύνθεσης, σύνοψης πληροφοριών 
 

 σχέδια έρευνας  
 

 πειράματα  ανακάλυψη  
 

 επίδειξη – έκθεση  παρουσίαση μιας απόδειξης μάθησης που έχουν 

ανακαλύψει (+ κριτήρια αξιολόγησης που τα γνωρίζουν οι μαθ.) 
 

 φάκελλοι  συλλογή της δουλείας του μαθ. σε μια στγκεκριμένη περίοδο. ο 

μαθ. επιλέγει το μαθησιακό προϊόν που θα συμπεριλάβει, γράφει μια λογική 

ανάλυση για πιο λόγο επέλεξε το συγκεκριμένο κομμάτι + γράφει μόνος του την 

αξιολόγηση του. στην αξιολόγηση του φακέλου κύριο λόγο παίζει η μέθοδος που 

ακολουθήθηκε και όχι το προϊόν (μαθητικά ημερολόγια, διαβασμένα βιβλία, 

μουσική, ...)  

 

  τεστ φτιαγμένα απο τον εκπαιδ. (= χρήσιμα αφού ανταποκρίνονται σε μεγαλύτερο βαθμό 

στις ανάγκες των συγκεκριμένων μαθ.) 

 

- συμπλήρωσης κενων (~ ανάκληση γνώσης) 
 

- Σωστό – Λάθος (~ επανάληψη, ~ συζήτηση) 
 

- πολλαπλής επιλογής (ευκολα προσαρμοζόμενο  ευρεως διαδεδομένο) 
 

- αντιστοίχιση / συζευξη (αξιολογεί γνωσεις κατώτερου επιπέδου + βοηθά η 

εξάρτηση της μιας απάντησης από τις υπόλοιπες – ημερομηνίες, γεγονότα, 

λεξιλόγιο, ...) 
   

- γραπτή εργασία (καταμετρά υψηλής βαθμίδας γνώση  δύσκολο να αξιο-

λογηθεί ( + υποκειμενικότητα), αξιολογεί προσοχή, ανάλυης, σύνθεση, εκτίμηση 

+ ικανότητα μαθ. να επιλέγει ιδέες + να τις οργανώνει) 

 

- ελεύθερης απάντησης 



 

  αξιολόγηση  παρώθηση 
 

- οργανικό / αναπόσπαστο στοιχείο της διδακτικής-μαθησιακής διαδι-

κασίας  παρωθητικό ρόλο της αξιολόγησης στην επίτευξη εκπαιδ. στόχων 

(τα αποτελέσματα οφείλουν να συνεισφέρουν στο χτίσιμο θετικής αυτοεικόνας)  
 

- ενδιάμεση ή διαμορφωτική αξιολόγηση (= αποτίμηση αποτελεσμάτων κατα τη 

διάρκεια της διδασκαλίας || συνεχής διαδικασία || πρωταρχικός σκοπός = αποτελεσματική 

διευκόλυνση της διαδικασίας της μάθησης || ενας στόχος = καί η αναγνωστική ικανότητα || 

αναφέρεται σε ποιοτικά + σε ποσοτικά χαρακτηριστικά || συνδέει ενδιαφέροντα μαθ με 

στόχους ΑΠ || εμπλέκει τους μαθ. στη λήψη αποφάσεων || * εξερεύνηση προϋορχουσας 

γνώσης + αποτελεσματική οργάνωση διδασκαλίας  τεχνικές όπως καταιγισμος ιδεών, 

άτυπη συζήτηση, πρόβλεψη, συνέντευξη)  δημιουργία δημοκρατικής 

ατμόσφαιρας στη σχολ. τάξη  παρώθηση 
 

- αξιολόγηση  ανατροφοδότηση   αποτελεσματικότητας δι-δακτικής 

πράξης  ~ άμεσα (θετικά) αποτελέσματα  () αυτό– /ανα- τροφοδότηση  () 

παρώθηση || * ανατροφοδότηση  επανατροφοδότηση (αφορά μαθ. + εκπαιδ) = απαραί-

τητη για τη βελτίωση της εκπαιδ. διαδικασίας (Warr) 
 

- συστηματική παροχή ευκαιριών για ποικίλες δραστηριότητες  

[πληρέστερη εικόνα μαθ.] + [ κινδύνου για εσφαλμένες + μονοσή-μαντες 

κρισεις]   πιθανοτήτων επιτυχίας  παρώθηση 
 

- συνεχής επανάληψη της επιτυχίας   αποτελεσματικότητα του ατόμου 

 παρώθηση ( επανάληψη αποτυχίας  απραξία + συναισθήματα ανικανότητας + 

κατωτερώτητας) 
 

- (σύγχρονες παιδαγωγικές απαιτήσεις ) ενσωμάτωση στην αξιολογική δια-

δικασία: παρουσιαση τελικών προϊόντων της μάθησης, χρηση φαντα-σίας, 

αλληλεπίδραση μαθ. μεταξύ τους, γνωστοποίηση διδακτ. στό-χων, ...  
 

- συνετή + αντικειμενική χρήση επαίνων = συστηματικό μέλημα του εκπαιδ. 

στα πλαίσια της ενημέρωσης του μαθ.   
 

- σημείο αναφοράς αξιολόγησης = επίδοση του μαθ. ~ προσωπική στόχοι 

(όχι η επίδοση των άλλων μαθ.)  όχι ανταγωνισμός, όχι αγωνία μαθ. (* σε κάθε 

περίπτωση η αξιολόγηση δεν πρέπει να υπονιμεύει την άμιλλα + την 

συνεργασία) 

 

 

 



*  στο τελος της διαδικασίας της αξιολόγησης, ο εκπαιδ. υπενθυμίζει το ρόλο της 

αξιολόγησης (= αναπόσπαστο στοιχείο της διαδικασίας, θετικό βήμα, ποιός είναι ο στόχος, ποιό 

είναι το σκεπτικό, ...)  ο μαθ. συμμετέχει πλήρως + βλέπει σφαιρικά τη διαδικασία = 

βλέπει ότι  στόχοι,  σχέδιο (= διαδικασία)  κατανοεί τη διαδικασία + συμμετέχει 

(~ εσωτερικά κίνητρα) 

 

 

*  μία θετική ενισχυτικη κατάσταση οδηγεί σε μία θετικότερη 

 

 
 αντικειμενική αξιολόγηση = υπολογισμοί που εκτιμούν πόσο ακριβώς οι μαθητές έχουν μάθει 

τέλεια τις ειδικές ικανότητες ή περιοχές της γνώσης, με βάση ανεξάρτητα κριτήρια.  

 

 

  γενικές παρατηρήσεις που ισχύουν στην βαθμολόγηση των γραπτών: 
 

- βαθμός  σειρά βαθμολόγησης 
 

- βαθμός  όνομα μαθ. 
 

- (αρχική) καλή εντύπωση = + 
 

- γλωσσική ευχέρεια = + 
 

- γυναίκες εξεταστες  ευμενέστερη βαθμολόγηση 
 

- κορίτσια μαθ.  ευμενέστερη βαθμολόγηση  
 

- κύρια μαθ.  αυστηρότερη βαθμολόγηση 

 

 

 

  μεθοδοι διόρθωσης γραπτών: 

 

αναλυτική = καθε στοιχείο της εξεταζόμενης ύλης βαθμολογείται με 

μόρια ή συντελεστές, το άθροισμα των οποιων δίνει το γνικό βαθμό 

του γραπτου 

 

συνθετική = η βαθμολογία προκύπτει απο τη γενική εντυπωση του 

γραπτού  ( πρότυπα σωστών απαντήσεων, δεν προβλέπεται η επιμέρους 

βαθμολογηση των επιμέρους στοιχείων) 

 

 



 

 προφορική εξεταση  συμπλήρψση της γραπτής ( εξουδετερωση ενδεχομενων 

λαθών) + άσκηση στην προφορική έκθεση γνώσεων, απόψεων, θέσεων, επιχειρη-

μάτων, ... 

 

 

 παρατηρησεις 

 

- ο εκπαιδ. πρεπει να είναι καλά προετοιμασμένος 

 

- οι ερωτήσεις να είναι καλά προετοιμασμένες, σαφείς και συγκεκριμένες 

 

- να  καλό κλιμα  

 

 

 
 προτυποι βαθμοί = καθορισμένος μέσος όρος + απόκλιση (βαθμοί Ζ – μ.ο. = 0 & σ =1, βαθμοί Τ – 

μ.ο. = 50 & σ =10, βαθμοί Stanine – 1έως 9, μ.ο. = 5 & σ =2) 

 

 

 

 κλίμακες αξιολόγησης = αριθμητικές – φραστικές – περιγραφικές – διατακτικές  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  χαρακτηριστικά ποιοτητας των τεστ 

 

1. αντικειμενικότητα = το αποτέλεσμα ενός τεστ είναι ανεξάρτητο 

απο τον εξεταστη  
 

2. εγκυρότητα = η ακρίβεια με την οποία ένα τεστ μετράει (αυτό που 

πρέπει να μετράει)  
 

*λογική εγκυρότητα περιεχομένου = αντιπροσωπευτικότητα των 

ερωτήσεων για τη γνώση της συγκεκριμένης ύλης || προγνωστική ή 

εμπειρική εγκυρότητα (~ μελλοντική απόδοση μαθ. σε καποιο τομέα) 

|| κατασκευαστική εγκυρότητα 
 

3. αξιοπιστία = η σταθερότητα ενός τεστ να μετρά σταθερά και με την 

ίδια πάντοτε ακρίβεια (αυτό που πρέπει να μετράει) 
 

*μέθοδοι εξακρίβωσης αξιοπιστίας = επανάληψη ίδιου τεστ, παράλ-

ληλου τεστ, διχοτόμηση,  
 

*η αξιοπιστία επηρεαζεται από την έκταση του τεστ + απο τον βαθμό 

δυσκολίας των ερωτήσεων 
 

4. συγκριτικότητα = η δυνατότητα σύγκρισης με άλλα (παρόμοια) τεστ  

 

5. χρησιμότητα = η δυνατότητα μέτησης κάποιου απαραίτητου μεγέθους  

 

6. ευαισθησία = η δυνατότητα μεγαλύτερης διαφοροποίησης  
 

7. οικονομικότητα = σύντομο, εύχρηστο, γρήγορο στην αξιολόγηση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• προγραμματισμός – υλοποίηση – αξιολόγηση  

 

 

 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

 

 

 

έκφραση κρίσης για την αξία του αξιολο-

γούμενου με βάση συγκεκριμένα (υποκει-

μενικά) κριτήρια και σκοπό τη λήψη αποφά-

σεων    

 
Γνωστικό, Κοινωνικό, Αισθητηριοκινητικό, Θυμικό 

Πεδίο 

 

   

 

 

 

 

 

 

χαρακτηριστικά αξιολόγησης 

 

 

 

 

 

 

 

• Αξιοπιστία 
   

• Εγγυρότητα 
 

• Πληρότητα  
 

• Αμεροληψία   Αντικειμενικότητα 

                                 σαφή κριτήρια 
 

• Συχνόητα (διαρκής) 
 

• Απλότητα  
 

• Να δίνει πληροφορίες  το αποτέλεσμα να   

   εκφράζεται  με τέτοιο  τρόπο ώστε να δίνει  

   πληροφορίες 

   

 

 

στόχοι αξιολόγησης 

 

 

 

• Βελτίωση (formative = διαμορφωτική) 
 

• Επιλογή (summative = αθροιστική) 
 

• Μετα-αξιολόγηση (meta-evaluation) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• φάσεις εξέτασης μαθητών 

 
 

                                  

        επιτελικές  

 

1.  επιλογή της λειτουργίας της αξιολ. 

2.  κατάστρωση προγράμματος 

3.  επινόηση ή/και υιοθέτηση  

    συγκεκριμένων ζητημάτων 

  

 

 

                          

εκτελεστικές 

 

4.  έναρξη εξέτασης 

5.  διόρθωση γραπτών 

6.  αξιολόγηση της επίδοσης του κάθε  

     μαθ. + εξαγωγή συμπερασμάτων  

     αναφορικά με την τάξη + και την  

     υλοποίηση του προγράμματος  

 

 

• εξέταση μαθητών  (2.  κατάστρωση προγράμματος) 

 

 

 

 

 

 

 

 

αποφάσεις  που  πρέπει  να 

λάβουμε για το είδος  και το 

χαρακτήρα της αξιολόγησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- τύπος ασκήσεων 

- ύλη  (όλη ή συγκεκριμένο μέρος)    

- πεδίο προσωπικότητας του μαθητή που 

θέλουμε να αξιολογήσουμε  

(γνωστικό – θυμικό – ψυχοκινητικό) 

- θα αξιολογήσουμε γνώσεις ή δεξιότητες 

- γραπτά ή προφορικά 

- χρονική διάρκεια και συχνότητα 

- ημερομηνία διεξαγωγής 

- βαρύτητα κάθε ζητήματος 

- είδος και έυρος κλίμακας  

    (περιγραφική – αριθμητική – λεκτική)  

- μέσα + υλικά 

- χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας για την 

επεξεργασία του γραπτού 

- σταθμισμένο ή κατασκευασμένο τεστ 

- κοινωνική μορφή εξέτασης 

      (ατομική – εταιρική – ομαδική)   

- τρόπος διεξαγωγής του τεστ 

- πού θα γίνει το τεστ 

 



 

 

       κλειστού τύπου 

 
                   κατευθυνόμενες 

 

                 συγκλίνουσας παραγωγής 

 

 

 

 

 

 

 

(... ίδια απάντηση) 

 

Σωστό – Λάθος || αντιστοίχιση || διάταξης ή 

ιεράρχησης || πολλαπλών επιλογών || 

(συμπλήρωσης) || (συμπλήρωσης κενών) || 

σταυρόλεξο ||  κρυπτόλεξο || σύντομης 

απάντησης || διόρθωσης λαθών (σε λυμένο 

πρόβλημα οπου σκόποιμα έχουμε κάνει λάθη) || 

μετατροπης || μετακωδικοποίησης (π.χ. 

αριθμ. δεδομένα  γράφημα) 

   

 

     ανοικτού τύπου 

 
                  αυτονόμησης 

 

                  αποκλίνουσας παραγωγής 

 

 

 

 

 

 

(... διαφορετική απάντηση) 

 

(συμπλήρωσης) || (συμπλήρωσης κενώn) || 

ανάπτυξης ή ελεύθερης παραγωγής ||  

προσομοίωσης || υπόδυσης ρόλων || 

μετακωδικοποίησης (π.χ. εικόνα  γραπτό, 

κείμενο  σχήμα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιολoγoύμενοι 

 

 

 

 

 

 

 

• Εκπαιδευτικός 
 

       - μέσω της αξιολόγησης του μαθ. 

       - μέσω της αξιολόγησής του από το μαθ. 

       - από τους συμβούλους εκπαίδευσης 

       - μέσω αυτοαξιοόγησης 

       - μέσω ετεροαξιολόγησης 

 

• Μαθητής (Αρχική – Διαρκή – Τελική) 

 

• Διοικητικοί φορείς 

 

• Εκπαιδευικό Προγράμματα  

     (= η Διδακτική διαδικασία, τα Μέσα  και τα Υλικά   

        και η Καταγραφή τους)  

 

 

 



• Πρέπει: 

 

- να αποδ. στο μαθητή ότι το τέστ ανήκει στη μαθησιακή διαδικασία 

 

- να οδηγήσουμε το μαθητή στο συμπέρασμα ότι η αξία του τεστ 

έγκειται στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα 

 

- να συμπεράνουν οι μαθητές ότι σκοπός είναι η βελτίωσή τους και 

όχι η κρίση της προσωπικότητάς τους  

 

- να αποδ. στους μαθητές ότι είμαστε συνεργάτες και ότι η 

διαδικασία μας αφορά 

 

 

 

 

• επεξεργασία γραπτού + παρατηρήσεις  χρήση υποσημειώσεων - παραπομπών 

 

- παραθέτουμε κατευθείαν το σωστό 

 

- παραπέμπουμε το μαθ. στο σημείο του διδακτ. υλικού που υπάρχει 

η σωστή απάντηση 

 

- δίνουμε μια πληροφορία στο μαθ. που μπορεί να τον οδηγήσει στη 

σωστή απάντηση 

 

- δηλώνουμε την κατηγορία στην οποία ανήκει το λάθος (π.χ. 

συντακτικό, υπολογιστικό, ορθογραφικό) 

 

- εάν ο μαθ. δεν έχει απαντήσει καθόλου, ξεκινάμε την απάντηση 

χωρίς να την ολοκληρώνουμε  

 

- εάν ο μαθητής έχει κάνει λάθος σε κάποιο σημείο της απάντησης, 

συνεχίζουμε την απάντηση απο το σημείο αυτό χωρίς να την 

ολοκληρώνουμε    

 

- επισημαίνουμε συγκεκριμένα θετικά σημεία των απαντήσεων του 

μαθητή 

 

 



 

 

 

 

 

 

κριτήρια αξιολόγησης 

διδκτικού υλικού 

 

 

 

 

 

 

 

• Ανάγκες = χαρακτηριστικά μαθητών που 

απευθύνεται (ηλικία, περιβάλλον, εθνότητα) 

 

• Περιεχόμενα  = επίκαιρη θεματική, σχέση 

γλώσσας-εικόνας, άλλοι μη λεκτικοί κώδικες  

 

• Μεθοδολογία = τύπος ερωτήσεων, τεχνικές 

εφαρμογής στόχων  

 

• Θεωρητικά Χαρακτηριστικα = κατανομή 

ύλης (γραμμική - σπειροειδής), γλωσσικό μοντέλο, 

επικοινωνιακό μοντέλο, ασκούμενη δεξιότητα, 

σημείο επικέντρωσης, σκοπούμενος τελικός στόχος 

 

• Γενική μορφή - αισθητική 

 

 

 

• Τυπολογία λειτουργιών της αξιολόγησης 

 

Διαγνωστικές (μετά) 

- Επιλεκτική του μαθ.  

- Επιλεκτική του διδάσκ. 

- Eνημερωτική 

 

Διαγνωστικές + Προγνωστικές 

- Αναδραστική 

- Εξασφάλιση κινήτρων 

- Συμβουλευτική (ο διδάσκ. δεν δίνει συμβουλές βοηθά το μαθ. να  

                                        λάβει αποφάσεις  μέσω στοιχείων  που του  πα- 

                                        ρέχει, π.χ. συμβουλευτικό τεστ) 

 

Προγνωστικές (πρίν) 

- Προγραμματική 

- Κατατακτήρια  (διερεύνηση δεξιοτήτων, τι ξέρει, όχι IQ,  

                                                                                       όχι επιδόσεις) 

 

 

 

• κλίμακες μέτρησης : ονοματικές – τακτικές – διαστημικές – αναλογικές  

 



• δοκιμασίες :      Πραγοντικές      –      Ολοτικές 

                                (discrete point)               (integrative) 
           ειδικά  κριτήρια               γενικά κριτήρια 

 

• περιγραφική αξιολόγηση ~ ποσοτηκοποίηση ~ μέτρηση ~ κατηγοριοποίηση  

 

• έντυπη μορφή ~ έλεγχος της διατύπωσης ~ χρώμα, εικόνα  

 

• βαθμολογία = θετική – αρνητική – μικτή   

 

• μέση τιμή  μέτριο 

 

• μάθηση = αλλαγή 

 

 

• Μοντέλα Αξιολόγησης: ομάδες θεωρητικών σχημάτων αξιολόγησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δυναμική   

        αξιολόγηση 

 
στηριζόμαστε στο 

σύνολο της 

συμπεριφοράς  

             –  

συνεχής συλλογή 

πληροφοριών 

 Πλουραλιστικά 

– Συμμετοχικά  
 

τα κριτήρια κ.λπ. 

συναποφασίζονται 

μαζί με τους 

αξιολογούμενους 

 

Stake, 

McDonald  

 Στοχοκεντρικά 
 

 
έλεγχος συναφειας 

στόχου  και 

αποτελέσματος 

 

Tyler 

 

   

     

Αντιπαραθετικά 

 
αξιολόγηση από 

τουλάχιστον 2 

αξιολογητές 

Αποφάσεων  

– Διοίκησης 

 
τεστ + 

πληροφορίες για 

ορθότερα 

αποτελέσματα 

Εμπειριοκεντρικά 

– Κρισιοκεντρικά 
 

αξιολογητής = μόνο 

ο ειδικός (όχι ο 

διδάσκ.) 

 

Scriven 



 

 

 

 

 

•  κριτήρια με βάση τον/τη(ν)/το 

 

αξιολογητή  - Εσωτερικά  (αντικειμενικά) 

- Εξωτερικά  (υποκειμενικά) 

   

φύση + μορφή  - Ποσοτικά 

- Ποιοτικά  

   

 

σχέση με εκπαιδ. διαδικασία 

 

 

- Σχεδιασμού 

- Διαδιακσίας 

- Αποτελέσματος 

   

 

εμβέλεια θεώρησης  

 

 

- Βραχυπρόθεσμα 

- Μεσοπρόθεσμα 

- Μακροπρόθεσμα 

   

εύρος αναφοράς  - Γενικά (συνδιασμός δεξιοτήτων) 

- Ειδικά 

 

 

 

 

 

 

 



Νοημοσύνη 

 

  νοημοσύνη = μια γενική ανθρώπιμη ικανότητα βάσει της οποίας το ατομο 

οργανώνει το περιβάλλον του = μια λειτουργία που συμβάλλει στη του καθε προ-

βλήματος + την αντιμετώπιση  οποιασδήποτε κατάστασης. (* κατακερματισμός σε 

επιμέρους ικανότητες  μονόπλευρες + εσφαλμένες κατευθύθνσεις  δυσάρεστες συνέπειες)  

 

  παράγοντες που επηρεάζουν τη νοημοσύνη = ερεθισμοί στην πρώτη ηλικία – 

ένστικτο, περβάλλον – συνθήκες ζωής, σχολείο     

 

  θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης – Gardner (1985) 

 

- γλωσσολογική (ικανότητα αναγνώρισης – διάκρισης των ήψων, ρυθμών, 

νοημάτων των λέξεων + των διαφορετικών λειτουργιών της γλώσσας) 
 

- λογικομαθηματική (ικανότητα κριτικής αξιοποίησης λογικών – μαθηματικών 

δεδομένων + αιτιολογήσεων, ερμηνειών, αναλύσεων, αξιολογήσεων) 
 

- χωρική (ικανότητα ακριβέστερης αντίληψης της οπτικής πραγματικότητας + 

απόδοσή της) 
 

- μουσικη (ικανότητα παραγωγής + εκτίμησης ρυθμού, ύψους, χρώματος ήχων 

και μουσικής εκφραστικότητας) 
 

- αισθητοκινητική (ικανότητα ελέγχου των κινήσεων του σώματος + επιδέξια 

χρήση αντικειμένων) 
 

- διαπροσωπική (ικανότητα κατανόησης διαθέσεων, κινήτρων, επιθυμιών των 

άλλων + στην αποτελεσματική επικοινωνία) 
 

- ενδοπροσωπική (ικανότητα αξιολόγησης – διάκρισης των προσωπικών 

συναισθημάτων + δυνατοτήτων) 
 

- οικολογική (ικανότητα κατανόησης των βασικών + σημαντικών στοιχείων που 

καθιστουν τη κοινωνική ζωή ευνόητη + λογικά ισορροπημενη) 

 

* προσθήκη : πνευματική νοημοσύνη 
 

 

  τύποι νοημοσυνης   γνωσιακοί τρόποι = { λογικός – μαθηματικός ,  λεκτικός – 

γλωσσικός ,  οπτικός – χωρικός ,  ενδοπροσωπικός ,  διαπροσωπικός , σωματικός – κιναισθητικός 

, μουσικός – ρυθμικός } 



 

 

  Gardner (γνωστικός ψυχολόγος) :: ατομοκεντικό σχολείο με πρσεκτική εκτίμη-ση 

και συστηματική ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων + δραστηριότητες για 

όλους τους τύπους νοημοσύνης ( ανάδειξη περισσότερων κατα το δυνατόν ικανών μαθ.) 

 

  Sternberg (γνωστικός ψυχολόγος) :: η καλύτερη κατανόηση για το τι κάνει το άτομο 

όταν λύνει  προβλήματα μπορεί να το βοηθησει να συμπεριφέρεται με πιο 

έξυπνους τρόπους || ο πολιτισμός είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας στην 

επιλογή, προσαρμογή + αποτελεσματικό σχεδιασμό του περιβάλλοντος || 

πρακτικά θέματα (επαγγελματικός προσανατολισμός, κοινωνικές δεξιότητας) 

 

 

 

  (Gardner + Sternberg + άλλοι γνωστικοι ψυχολόγοι ) προτάσεις  

 

(1) οι μαθ. είναι διαφορετικοί 
 

(2) να ανακαλύπτονται δυνατότητες αφιερώνοντας χρόνο + 

προσπάθεια 
 

(3) ανάγκες μαθ. = περιοχές με ελλείψεις ΚΑΙ ανάπτυξη ικανο-τήτων 
 

(4) γνώση προηγούμενων επιδόσεων του μαθ. 
 

(5) γνώση των προηγούμενων εμπειριών που συνέβαλαν στον  

τρόπο σκέψης του μαθ. 
 

(6) πρόκληση μαθ. με ποικιλία εργασιών (+ καταγραφή επιδόσεων) 
 

(7) χρήση ποικίλων τρόπων αξιολόγησης + βαθμολογίας 
 

(8) συνεχής διαφοροποίηση των εκπιδευτικών τεχνικών ( ανάδυση 

‘κρυμένων’ ικανοτήτων)  
 

(9) περιστασιακή πρόκληση των μαθ. περα από το αναμενόμενο 
 

(10) απο κάθε μαθ. επιδιώκεται κάτι διαφορετικό  

 

 

 

 

 



 

  διαφορές  
 

τύποι νοημοσυνης – Gardner, Sternberg 

συναισθηματικές – Slavin  

σωματικές / ψυχοκινητικές – Woolfolk  

φύλετικές – Good + Brophy, Dembo 

πολιτισμικές – Kangwn, Woolfolk    

δημιουργικές – Guiford, Sprinthall  

προτιμήσεις στα μαθησιακά περιβάλλοντα – Woolfolk    

γνωστικός τρόπος –  Good + Brophy 

ημισφαιρικότητα εγκεφάλου  

αισθητητιακή έκφραση – Dembo, Casw, Siegler  

  διδακτικές προτιμήσεις – Renzulli + Smith, Dunn, Charles 

 

 

 Slavin (1991) :: συναισθήματα + στάσεις  συναισθηματικοί εκπαιδευτικοί στόχοι = 

αυτοεκτίμηση, εμπιστσύνη, αυτοκατεύθυνση, αγάπη για τη μάθη-ση, 

εμπιστοσύνη, συνεργασία  

 

 τα συναισθήματα που έχουν οι μαθ. για τις ικανότητες τους ειναι εξίσου 

σημαντικά με την πληροφορία που προσλαμβάνουν 

 

  η συναισθηματική ανάπτυξη δεν είναι τόσο εύκολο να στηριχθεί   προτάσεις 

 

(1) γρήγορη εκμάθηση των ονομάτων των μαθ. (* επικοινωνία μέσα από 

τα ονόματα αλλά και μέσα από την προσωπικότητα) 
 

(2) καθε μαθ. έχει ενδιαφέρουσες αξίες  πρέπει να εκτιμηθουν  
 

(3) γνώση των προηγούμενων εμπειριών που συνέβαλαν στο 

σχηματισμό των μαθητικών συναισθημάτων 
 

(4) παρατήρηση μαθ.  διάκριση διαθέσεων + ανριδράσεων (από μέρα 

σε μέρα)  
 

(5) παρατήρηση στο τέλος μιας χρονική περιόδου  διάκριση τάσεων 
 

(6) παρατήρηση αλλαγών ή/και σταθερων κάτω από διαφορετι-κές 

συνθηκες 

 



 

  Woolfolk (1990) :: σωματικές / ψυχοκινητικές δραστηριότητες  

 

εμφανείς στους τομείς σχετικά με  

 

- το γράψιμο,  

- τη δακτυλογράφηση,  

- τα εικαστικά μαθήματα,  

- την οδήγηση  

 

συνυπάρχουν  

 

- στα επιστημονικά εργαστήρια,  

- στις αίθουσες Η/Υ,  

- στο λόγο,  

- στη δραματοποίηση,  

- στη μουσική 

 

   υποστήριξη, ανάπτυξη + ένταξη σωματικών / ψυχοκινητικών δραστηριότητες 

στην εκπαιδ. διαδικασία    προτάσεις 

 

(1) γρήγορη οι μαθ. έρχονται στο σχολείο με διαφορετικά «μεγέθη», 

«μορφές», «χρώματα» + φυσική κατάσταση 
 

(2) γνώση των προηγούμενων εμπειριών που συνέβαλαν στο 

σχηματισμό των φυσικών καταστάσεων + των εκφράσεων των μαθ. 
 

(3) γνώση του «φυσιολογικού» (σωματικά χαρακτηριστικά + κατεκτη-μένες 

δεξιότητες)  επίπεδο ηλικίας  αναγνώριση (ακραίων) διαφοροποι-

ήσεων  
 

(4) προώθηση υλικών για χειρισμό + παρατήρηση όσον αφορά στις 

ικανότητες που αναδύονται ή εκλείπουν 
 

(5) παρατήρηση των ανταποκτίσεων των μαθ. σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα + διαφορετικά είδη φυσικών δραστηριοτήτων 
 

(6) να δίνονται ευκαιρίες να εκφραστούν οι μαθ. με το σώμα τους (~ 

δραματοποίηση) 

 

 



 

 

 

 Good & Brophy (1990) :: διαφορές λόγο φύλου 

 

ρολοι του φύλου 

(βάσει των οποίων τα παιδιά κοινωνικοποιούνται) 

 
αλληλεπιδράση με μαθητικούς ρόλους 

(τους οποίους καταπιέζονται να αποδεχτούν στο σχολείο) 

 

δημιουργία διαφορών φύλου για τα παιδιά 

που πηγαίνουν σχολείο 

+ 

ρόλοι οι οποίοι επηρεάζουν τους εκπαιδ. 

στο πώς αντιμετωπίζουν τα αγόρια - κορίτσια 

 

 

 

 

 πολιτικές + κοινωνικές επιρροές από προηγούμενες εμπειρίες  

 

 

 ύπαρξη διαφοροποιημένης νευρολογικής σύνθεσης ανδρών – γυναικών  

μαθαίνουν διαφορετικά 

 

 

 τα αγόρια είναι πιο δραστήρια + προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή  οι 

εκπαιδ. πρεπει να αποφεύγουν σχέδια – δράσεις που θα δημιουργήσουν 

προβλήματα λόγω αυτών των δεδομένων 

 

 

 τα παραδοσιακά συμπεράσματα δεν επιβεβαιώνονται – όσον αφορά στη σχολική 

ζωή ανδρών + γυναικών. τα δεδομένα δημιουργούν περισσότερες ερωτησεις παρά 

απαντησεις (Dembo - 1991) 

 

 

 

 

 



 
 

  προτάσεις 

 

(1) οι διαφορες αγοριών – κοριτσιών ΔΕΝ ειναι απόλυτες,  

διαβαθμίσεις + ΟΧΙ γενικευσεις 
 

(2) να δίνονται ίσες ευκαιρίες στα δύο φύλα (ενθαρρυνση για την 

εξερεύνηση πολλών  + διαφορετικών πεδίων)  
 

(3) να ενθαρρύνονται (= λέξη ) οι μαθ. (κάθε φύλου) να δοκιμα-ζουν 

τα όρια της μάθησης + της αποτυχίας  
 

(4) γνώση του φύλου ενός μαθ. οδηγει απλά στην καλύτερη γνώση 

του συγκεκριμένου μαθ. 
 

(5) να (εφευ-)βρίσκοντια τρόποι επανατοποθέτησης των μαθ.  

μαγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ τους (+ λιγότερη διάκριση βασισμένη 

στο φύλο) 
 

(6) αυτοαξιολογηση + ετεροαξιολογηση των συμπεριφορών 

διδασκαλίας των εκπαιδ.   

 

 

 

 

 

 
             Binet = εισηγητής (1905 – ψυχομετρική κλίμακα) 

Sternberg = η νοημοσύνη ως ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 

Boring =  η νοημοσύνη είναι το αποτέλεσμα μέτρησης από τα τεστ  νοημοσύνης 

Spearman = κληρονομικότητα + περιβάλλον στη νοημοσύνη 

Vernon = ομαδικοί παράγοντες «s»  

Thurstone = γλωσσική ικανότητα, μνήμη, σκέψη, χώρος, αριθμοί 

Meili = νοητική ευκινησία, μετακίνηση στις ιδέες 

Guilford = σύλληψη, παραγωγή, αξιολόγηση 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Kangwn (1983), Woolfolk (1990) ::  πολιτισμός  

                   ~ πνευματική / μορφωτική ποικιλία 

       ~ πνευματικός / μορφωτικός πλουραλισμός 

       ~ πολιτισμική κλρονιμιά + ταυτότητα 

 

καθε κοινωνική ομάδα διδάσκει τα μέλη της συγκεκριμένα μαθήματα σχτικά με 

τη ζωή.  διαφορές ανάμεσα στις διάφορες κουλτούρες, κατα τον τρόπο που τα 

μέλη αυτών των κοινωνικών ομάδων (α) συνδέουν διαπροσωπικές σχέσεις, (β) 

χρησιμοποιούν τη γλώσσα του σώματος, (γ) τη μη λεκτική επικοινωνία, (δ) 

συνεργάζονται με τα μέλη της ομάδας και (ε) δέχονται κατευθύνσεις από τους 

ανωτέρους 

 

  προτάσεις  
 

(1) οι εκπαιδ. να ελέγχουν τις αξίες τους +τις πεποιθησεις τους ~ 

στερέτυπα + προκαταλήψεις 
 

(2) οι εκπαιδ. να ενημερώνονται από τα μέλη άλλων κοινωνικών 

ομάδων  
 

(3) να προσκαλούνται μέλη άλλων κοινωνικών ομάδων στην τάξη 
 

(4) μαθ. = ατομικότητα || συμμετοχή σε μία (κοινωνική) ομάδα = ένα 

(μονο) χαρακτηριστικό για την κατανόηση του μαθ. 
 

(5) γνώση σχετική μρ την οικογένεια και τις σχέσεις επικοινωνίας του 

μαθ. 
 

(6) σεβασμός απέναντι στις διαφορετικές μητρικές γλώσσες + 

υποστήριξη εκμάθησης επικρατούσας γλώσσας 
 

(7) να παροτρυνονται οι μαθ. να δουλεύουν σε διασταυρωμένες 

κοινωνικά ομάδες + να διευκολύνονται στη συνεργασία   
 

(8) αξιοποίηση «περιεχομένων» + «υλικών» για την ανάδειξη της 

διεθνους διάστασης της εκπαίδευσης   
 

(9) χρήση κοινωνιογράμματος ( έλεγχος δυναμικής της τάξης) 
 

(10) εμπλουτισμός του σχολικού προγράμματος με υλη που δινει 

έμφαση στις άλλες κουλτούρες  



 
 

 Guiford (1959), Sprinthall & Sprinthall (1990)  

 

δημιουργική ικανότητα = δημιουργικότητα 

 

3 ευκρινείς γνωστικές δεξιότητες  

 

- ευγλωττία = ικανότητα να εκφράζει το άτομο νοήματα μέσα από ιδέες + 

έννοιες 

 

- ευλυγισία = ικανότητα να αλλάζει το άτομο την κατεύθυνση της σκέψης ή τον 

τρόπο επίλυσης ενός προβλήματος – όταν καινούρια προβλήματα λη συνθήκες 

απαιτούν καινούριες προσεγγίσεις 

 

- αυθεντικότητα = ικανότητα να εμφανίζει το άτομο μοναδικέ / καινούριες 

λύσει / ένοιες  

 

  προτάσεις 

 

(1) να εκτιμώνται τυχόν δημιουργικες + μή αναμενόμενες απαντήσεις  
 

(2) να ανταμείβονται οι δημ. απαντήσεις  + να ζητείται απο τους μαθ. 

να εμπλουτιστούν οι ιδεες αυτές  
 

(3) να προωθούνται δραστηριότητες όπου οι μαθ. να μπορούν να 

γίνουν δημιουργικοί  
 

(4) να ενθαρρύνεται η εξερευνηση, η υπόθεση + το παιχνίδι με τα 

υλικά  
 

(5) να οργανώνονται ευμετάβλητα μαθησιακά περιβάλλοντα, στα 

οποία οι μαθ. να είναι ελεύθεροι να κάνουν επιλογές + να αναζητουν 

τομοεί προσωπικού ενδιαφέοντος 
 

 

 οι δημιουργικοί μαθητές δεχονται τις πληροφορίες διαφορετικά + αντι δρουν 

στην πραγματικότητα με διαφορετικούς τρόπους || συχνά οι γονείς + οι εκπαιδ. 

εγκλωβίζουν/περιορίζουν τον ατομικισμό + τη δημιουργικότητα των δημιουρ-

γικων μαθ. || οι δημιουργικοί μαθ. τείνουν να είναι απομονωμένοι / περιθωρι-

οποίημενοι από τους συνομηλίκους τους + παρεξηγημένοι από τους εκπαιδ. 

(καθότι οι εκπαιδ. ανταμείβουν μαθ. με «συμβιβασμένες» συμπεριφορές) 



 

 Woolfolk (1990) :: τρόποι μάθησης = οι προτιμήσεις ενός ατόμου για τις συνθήκες 

που πρέπει να ισχύουν για το που, πότε ή με τι θα πραγματο-ποιηθεί η μαθησιακή 

διαδικασία  

 

 τρόποι μάθησης αυτοί μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στο να προσδιοριστεί 

πως ο μαθ. αντιλαμβάνεται το μαθησιακό περιβάλλον + πως ανταποκρινεται σε 

αυτό ( προτιμήσεις στα μαθησιακά περιβάλλοντα)  περιλαμβάνουν  

 

-  το γνωστικό τρόπο (Good & Brophy – 1990, Phillipw - 1964) = αναφέρεται στη 

διαδιακασια με την οποία οι άνθρωποι προωθούν την πληροφορία + 

χρησιμοποιούν στρατηγικές να απαντούν ερωτήματα || στο σχεδιασμό οι εκπαιδ. 

πρέπει να λάβουν υπόψη  
 

(1) τον αντιληπτικό ρυθμό = σχετίζεται με τους αυθόρμητους ή 

επεξεργαστικούς μαθ. (όταν επιλέγουν μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εναλλακτικών 

λύσεων) 
 

(2) την εξάρτηση (ή ανεξαρτησία) πεδίου = σχετίζεται με το βαθμό που τα 

άτομα αντιλαμβάνονται μια νέα κατάσταση που παρουσιάζεται διαφοροποιημένη 

σε σχέση με αυτό που συνέβαινε ή γνώριζε στο παρελθόν || άτομα με εξάρτηση 

εξάρτηση πεδίου  καλύτερη απόδοση σε ομαδικές εργασίες, ιστορία, λογοτεχνία 

– άτομα με ανεξαρτησία πεδίου   καλύτερη απόδοση στα μαθηματικά 

 

-  την ημισφαιρικότητα του εγκεφάλου                                    (σήμερα = ξεπερασμένη) 

 

αριστερό ημισφαίριο 
άτομο αναλυτικό, γενικά λογικοί, συγκεκριμένο, εοαγωγικό 

 

δεξί ημισφαίριο 
άτομο με χωρική ικανότητα, πιο ολοκληρωμένη σκέψη 

 

-  την αισθητηριακη έκφραση (Dembo – 1991, Casw – 1985, Siegler - 1986) = σύστημα 

επίδρασς με το περιβάλλον μέσω μιας ή περισσοτέρων από τις βασικές αισθήσεις 

|| η μάθηση μπορεί αν εμπλουτίζεται όταν η πληροφορία προσλαμβάνεται μέσω 

μιας προτιμούμενης αισθητηριακής έκφρασης ~ συλλειτουργία των αισθησεων ~ 

εναλλαγες στη διαδικασία|| * καί οι μαθ. να εκφράζουν την άποψή τους για το μαθησιακό 

περιβάλλον 

 

 

 

 



 Renzulli & Smith (1978) :: διδακτικές προτιμησεις μαθ.  οι μαθ. έχουν προ-

τιμήσεις (προσωρινές ή μόνιμες) για τις μεθόδους διδασκαλίας || * Κατάλογος Τρόπων 

Μάθησης 

 

  μία μόνη προσέγγιση στη διδασκαλία = αναποτελεσματική. (Dunn & Dunn) 

προτάσεις 

 

(1) προφορική + οπτική παρουσίαση του περιεχομένου του μαθή-

ματος  
 

(2) παροχή ευκαιριών για (εξ)ασκηση στις δεξιότητες του 

διαβάσματος + της κατανόησης κειμένων  
 

(3) εξασφάλιση δραστηριοτήτων που απαιτούν προσπάθεια και από 

τα δύο ημισφαίρια  
 

(4) η υπόδειξη προς τους μαθητες που δείχνουν υπερκινητικότη-τα να 

κάνουν μικρά διαλείμματα χωρίς να ενοχλούν τους υπολοιπους   

 

+  ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία 

+ να μην παραπέμπεται η διαδικασία σε άλλο χρόνο 

 

 

 εξατομικευμένη διδασκαλία = αποτελεσματική στην εκμάθηση τέλειας γνωσης + 

διαδικασιών || μειονεκτήματα : έλλειψη ελεύθερου χρόνου εκπαιδ., απαίτηση για ποικίλους + 

άφθονους πόρους, «εκτροχιασμός/απενεργοποίηση» μαθ. || προγραμματισμένη διδασκαλία : 

εξατομ. διδασκαλία που ανταποκρίνεται κυρίως σε διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης 
 

* εντοπίζω – εξακριβώνω συγκεκριμένες ανάγκες μαθ.  προγραμματίζονται συγκεκρι-μένες 

ενέργειες + ομάδα 

 
* (Charles - 1980) 

 

(1) είναι δυσκολότερο να εξατομικευσεις σε ορισμένα αντικείμενα παρά σε άλλα  

 

(2) είναι δυσκολότερο να εξατομικευσεις τη διδασκαλία για παιδιά Α’βάθμιας 

εκπαίδευσης πατά για μεγαλύτερους μαθητές 

 

(3) μερικά αντικείμενα ΔΕΝ πρέπει να προσεγγίζονται μέσω εξατομικευνένης 

διδασκαλίας (κοινων. επιστήμες, ανθρωπιστικά θέματα, ...)  

 

 

 



 ομαδοποίηση = χρήσιμος τρόπος να προνοήσει ο εκπαιδ. για τις ατομικές διαφορές + 

κατάλληλη συγκρότητση – σχεδιασμό – επίβλεψη. επιπλέον, πρέπει    

 

(1) να ανασχηματίζονται συχνά τις ομάδες με βάση την πρόσφατη κατάσταση των 

μαθ. στα μαθηματα (τις προτάσεις των μαθ., ...)  

 

(2) να γίνεται χρήση δραστηριοτητων που απαιτουν αλληλεπίδραση από τα μέλη 

της ομάδας 

 

(3) να προσαρμόζονται τα βήματα + το επίπεδο δουλειας ια κάθς ομάδα  

μεγιστοποίηση επιτυχίας 

 

(4) να προβλέπονται δραστηριότητες / ευκαιρίες για τους χαρισματικούς μαθ. 

 

(5) ομάδα = διαφορετικά άτομα  δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να κάνουν τα ίδια 

πράγματα στον ίδιο χρόνο 

 

(6) προγραμματισμός + επίβλεψη 

 

 

 

 

 

 

 όταν οι μέθοδοι διδασκαλίας αναταποκείνονται (ικανοποιητικά) στις ακα-

δημαϊκές ανάγκες του μαθ.  (απόδοση  + ανεπιθύμητη συμπεριφορά )   

παρώθηση  

 

 
 

* ΙQ  νοημοσύνη  εξυπναδα  δεξιότητες 

 

 

 

 

 

 

* χαρακτηριστικά προσωπικότητας δημιουργικού ατόμου = (α) ανεξαρτησία στη 

διάθεση, (β) ανεξαρτησία στη κοινωνική συμπεριφορά, (γ) δυναμικότητα, (δ) εσω-

στρέφεια, (ε) ευεσθησία στουε ερεθισμούς, (ς) ευρύτητα ενδιαφερόντων, (ζ) αυτογνωσία, 

(η) προαίσθηση, (θ) πνευματική ευκαμψία, (ι) κοινωνική προσαρμογή + ισορροπία, (ια) 

απόρριψη εξωτερικών εξαναγκασμών, (ιβ) μεταρρυθμιστική κοινωνική διάθεση, (ιγ) 

σχετική αδιαφορία για τους ισχύοντες κοινωνικούς κανόνες, (ιδ) ακρότητα πεποιθήσεων 

 
 



  δημιουργικότητα      = νοητική ικανὀτητα που αναπτύσσεται  

 

           ταλέντο, ενόραση, προαίσθηση, αυθορμιτισμός, δεκτικότητα πνευματος,   

                                                                   ευαισθησία, ανακάλυψη, εφευρετικότητα, θάρρος ασχολίας με την ουτιπία, ...  

 

                                                               

 

* δημιουργικοί είναι όλοι οι ἀνθρωποι 

 

 

* Παιδαγωγική Ψυχολογία :: κυρια προϋποθεση εκδήλωσης δημιουργικότητας = 

νέα, ασυνήθιστη, διαφορετική (κάθε φορά) προσπελαση των προβλημάτων || δεν  

διαφορετικοί τύποι δημιουργικότητας ||  διαφοροποίηση σε έκτασςη + βάθος  

 

 

* Matussek (1974) :: επίπεδα δημιουργικότητας 
 

1. εκφραστική δημιουργικότητα ~ ελευθερία, αυθορμητισμός  χιουμορ, πνευματώδεις 

παρατηρήσεις, ιχνογραφήματα 
 

2. παραγωγική δημιουργικότητα ~ ποιήματα, ζωγραφική, τεχνικές κατασκευές 

 

3. εφευρετική δημιουργικότητα ~ πρωτοτυπία, εφευρέσεις ( πλαστικότητα + νοητική 

ευλυγισία) 

 

4. μεταρρυθμιστική δημιουργικότητα ~ τροποποίηση βασικών αρχών τεχνών/επιστημών 

 

5. ριζοσπαστική δημιουργικότητα ~ ...καινουριοι ορίζοντες 

 

 

* Μορφολογική Ψυχολογία (~ Wertheimer, 1959):: φάσεις δημιουργικότητας ( φαινο-

μενολογικές αναλύσεις + μελέτη της πορείας του πνευματος κατα τη διάρκεια του δημιουργικού 

γεγονότος) 
 

1. προπαρασκευή ~ συλλογή πληροφοριών σχετικές με το πρόβλημα  (ανα)γνώριση 

δομής του προβλήματος 
 

2. επώαση ~ όχι συνειδητη σκέψη – το υλικό που συλλέχθηκε «αφήνεται» να κινηθεί 

ελευθερα στο ασυνείδητο  επιτυχής συσχετιση πληρ.  
 

3. φωτισμός ~ ξαφνικά προκύπτι η λύση ή ένα βασικό της σημείο – γενικό διάγραμμα λύσης 

 

4. επαλήθευση + επεξεργασία ~ επεξεργασία + επαλήθευση λύσης – προεκτάσεις, συνε-

πειες, πρακτικές εφαρμογές  

 

 

 



 θεωρίες δημιουργικότητας – ς προσεγγίσεις ς 
 

 

ς Ψυχαναλυτική θεωρία ς   

 

Freud (1953)  

 
– η δημιουργική έκφραση έχει τη γένεσή της στο ασυνείδητο  

– η δημιουργικότητα είναι η βαλβίδα της ψυχικής δράσης που αφήνει διέξοδο σε 

συναισθήματα των οποίων η έκφραση σε ένα γενικό επίπεδο αναοχής παρακωλύει 

η σύγκρουση  

– η δημιουργική διάθεση πηγἀζει από τη διεργασια του ελεύθερου συνειρμού 

φαντασιών + σκεψεων ( ονειροπώληση, παιδικό παιχνίδι) 

– το δημιουργικό άτομο αποδέχεται + επιτρέπει αυτόν τον συνειρμό (το μη 

δημιουργικό τον καταπιέζει) 

– ο συντονισμός του ασυνειδητου με το Εγω οδηγεί σε δημιουργικά αποτελέσματα 

– οι εμπειρίες της παιδικής ηλικίας παίζουν σπουδαίο ρόλο στη δημιουργικη 

παραγωγή  

 

* η δημιουργική ενασχόληση είναι το αποτέλεσμα της εξύψωσης της libido 

 

* γενικά, η δημιουργική συμπεριφορά θεωρείται ως συνέχεια ή υποκατάστατο του 

παιχνιδιού της παιδικής ηλικίας 

 

Nεοαναλυτικοί (Whitfield - 1975)  

 
– η δημιουργική έκφραση έχει τη γένεσή της στο προσυνείδητο  

– η δημιουργική δυναμικότητα + η  libido προέρχονται ίσως από την ίδια πηγή, 

κφράζονται όμως ενεργητικά σε δυο διαφορετικά επίπεδα με σχετική ελευθερία 

αλλαγής επιπέδου  η εξύψωση να έρχεται αρωγός στη δημιουργική παραγωγή, η 

ανάγκη + η ικανότητα για δημιουργικ΄έκφραση  ήδη εκ των προτέρων   

 

Jung – θεωρία αρχετύπων  

 
– στα δημιουργικά άτομα η ισορροπία ανάμεσα στα αρχέτυπα του animus και της 

anima είναι πληρέστερη (ο δημιουργικός άνδρας λ.χ. δεν καθοδηγείται μονόπλευρα 

από τον animus αλλά επιτρέπει εξίσου – ή τουλάχιστον σε μαγάλο βαθμό- την 

εκδήλωση χαρακτηριστικών της anima) 

 

 

 

 

 

 



ς θεωρία της ψυχικής ισορροπίας ς      ( Maslow  C. Rogers)      ~ ψυχανάλυση 

 
– δημιουργικότητα = καλά συντονισμένη + πλήρως ισορροπημένη δράση των 

διάφορων στοιχείων της προσωπικότητας, δίχως το ένα να περεμβάλλεται και να 

εμποδίζει την έκφραση του άλλου, σε μια αυτοπραγμάτωση του υποκειμένου  

 

* έτσι εξηγείται το γεγονός ότι μεγάλες δημιουργικές ικανότητες είναι δυνατόν να 

υφίστανται + να ενεργούν παράλληλα με μεγάλες προσωπικές αδυναμίες 

 

* «δημιουργηκότητα ειδικού ταλέντου» - «αυτοπραγματούμενη δημιουργικότητα» 

 

ς Guilford ς   

 
* το μοντέλο της δομής της νοημοσύνης αποδείχτηκε πολύ χρήσιμο για την 

περιγραφή των γνωστικών λειτουργιών + ικανότήτων που συνιστούν ή σχετίζονται 

με τη δημιουργικότητα, όπως οι παρακάω: ευαισθησία στα προβλήματα – 

ευκαμψία – πρωτοτυπία – ρευστότητα ιδεών –συνθετική και αναλυτική ικανότητα 

– αναδιοργάνωση – ελεγκτικές ικανότητες 

 

 

 

 δημιουργικότητα & νοημοσύνη 

 

 

* δημιουργικότητα  νοημοσύνη (όχι άσχετες, όχι ανεξάρτητες, αλλά δεν ταυτίζονται) 

 

* Getzels & Jackson :: η συναφεια ανάμεσα στις επιδόσεις στα τεστ νοημοσύνης και 

στα τεστ δημιουργηκότητας είναι πολύ μικρη (συντελεστές απο 0.27-0.02) || «υπόθεση 

κατωφλίου» = συνάφεια δημιουργ.-νοημοσύν. μέχρι IQ ~ 120  Yamamoto, Guilford 

& Christensen, … =  η συνάφεια δημιουργικότητας - νοημοσύνης είναι πάντα θετική 

 

* οι αξίες των δημιουργικών μαθητών πολλές φορές συγκρούονται με τις αξίες 

του εκπαιδ. ( η επίδοση του μαθ. εξαρτάται και από το βαθμό προσαρμογής του στην ομάδα 

και από το βαθμό προσαρμογής του στις αξίες του εκπαιδ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Torrance – ασχοληθηκε συστηματικά με την έρευνα για την ανἀπτυξη της δημιουργικότητας 

 

η δημιουργικότητα αναπτύσσεται σταθερά 

από την νηπιακή ηλικία, με μία πρώτη κάμψη 

κατα την περίοδο της εισόδου του παιδιού στο 

σχολείο 

                       

 

 

συνεχίζεται η ανάπτξη με μία απότομη κάμψη 

~10 έτη 

 

                                             

για να συνεχιστεί πάλι σταθερά, ύστερα από 

μια κάμψη ~13 έτη, μέχρι την αποφοίτηση από 

την Β΄βάθμια Εκπαίδευση 

 
- 
 

 

 

 
 
  

 

- 

 

 

 

 

- 

 
ανάκγη προσαρμογής στους τρόπους σκέψης + 

τις μεθοδους του σχολείου   

 

 

 

 

 

 ~10 έτη εξάλλου το παιδί εγκαταλείπει οριστι-

κά τον κόσμο του παραμυθιού και εισέρχεται 

στη φάση των αφηρημένων λειτουργιών (Piage)  

 

 

το παιδί εισέρχεται στην προεφηβική ηλικία 

κατα την οποία συντελείται η πρώτη ουσιαστι-

κή χειραφέτηση από την οικογένεια  

 

 

 

 

* δεν έχουν παρατηρηθεί βασικές διαφορές στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας 

ανάμεσα στα δύο φύλα 

 

 

* όσο μικρότερο είναι το παιδί τόσο αποφασιστικός είναι ο ρόλος του 

περιβάλλοντος οχι μόνο για την έκφραση αλλά και για τη μελλοντική ανάπτυξη 

της δημιοργικότητας ~ όσο κατεβαίνουμε  τις βαθμίδες του σχολείου τόσο 

μεγαλύτερη επίδραση ασκεί ο εκπαιδ. + η σχολική ατμόσφαιρα στην πνευματική 

ανάπτυξη του παιδιού 

 

 

* η δημιουργικότητα μπορεί να διδαχθεί (η διάρκεια εκπαίδευσης επηρεάζει την ισχύ των 

αποτελεσμάτων) 

  

 

 

 

 

 

 



 

 παραγοντες που βοηθούν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας 

 

 

συναισθηματικοί  
 

 ασφάλεια, αυτοπεποίθηση, ελευθερία, απαλλαγή από το άγχος || 

η δημιουργική έκφραση είναι συγγενής ή προέκταση του παιδικού 

παιχνιδιού 

 

γνωστικοί  
 

οι δημιουργικές ιδέες είναι το καταστάλαγμα της προσπάθειας + 

της γνώσης || αρχή της αυτενέργειας || ποικιλία 

 

κοινωνικοί  
 

~ κονφορμιστική πίεση (κυρίως) από την προσαρμογή στο ρόλο του 

φύλου και τον προσανατολισμό στις αξίες των συνομηλίκων 

  

 

 

 

 

 

* Hudson :: οι «αποκλίνοντες» μαθ. της Β’βάθμιας Εκπαίδευσης ενδιαφέρονται 

(συνήθως) περισσότερο για λογοτεχνία – τεχνες – θεωρητικές επιστήμες, ενώ οι 

«συγκλίνοντες» στρέφονται (συνήθως) περισσότερο προς τις θετικές επιστήμες  

 

 

 

 

 



Δυσκολίες στη Μάθηση  &  Μαθησιακές Δυσκολίες            

 

 

  (ειδικές)  ΜΜΔ Δ     { Δυσαναγνωσία , Δυσορθογραφία ,  Δυσαριθμησία , Δυσλεξία } 

 

   

  1. εγγενείς δυσκoλίες 

  2. δια βίου 

  3. ανομοιογενής ομάδα διαταραχών 

  4. σημαντικές δυσκολίες (* γραπτο λόγο) 

  5. δυσλειτουγρία ΚΝΣ 

  6. συνοσηρότητα 

  7. κριτήριο αποκλεισμού 

 

 

 

  διάσταση – διαφορά ανάμεσα στην πραγματική σχολική απόδοση (actual 

achievement) και στη δυνατότητα για απόδοση (potential for achievement) 

 
   MΔ  (= σύνδρομο )  ΚΙΝΗΤΡΑ 

 

 

  εκπαιδευτικός  αναγνώριση ΔΜ 

 

  χαρακτηριστικά μαθ. με ΔΜ    (Tarver & Hallohan) 

 

- υπερκινητικότητα   (ΔΕΠ-Υ) 

- αδυναμία στην αντίληψη + την κίνηση 

- συναισθηματική αστάθεια  

  (~ αμφιθυμία, κυκλοθυμία, + ψυχολογικοι παράγοντες – όχι η φυσιολογική ασταθεια του εφηβου) 

- γενικές ανεπάρκειες συντονισμού 

- διάσπαση προσοχής   (ΔΕΠ-Υ) 

- αυθορμητισμός  

  (οτιδηποτε θελει να το εκτονωσει άμεσα  ~ επαναλαμβανόμενες συμπεριφορες) 

- ανωμαλίες στη μνήμη και στη σκέψη 

- ειδικά ακαδημαϊκά προβλήματα 

- ανωμαλία στην ομιλία + στην ακοή 

- αμφίβολα νευρολογικά σημεία  

- υποτονικότητα (μη ηθελημένη ατονία)  

 



 
 

παιδιά με ΜΔ δυσκολίες στην 

 

 

               οπτικο αντίληψη 
- αντίληψη σχέσεων χώρου 

- οπτική διάκριση 

- οπτική ολοκλήρωση 

- οπτική μνήμη 

- οπτική ακολουθία 

- σχέση όλου-μέρους 

 

           ακουστική αντίληψη 
- φωνολοιγική επίγνωση 

- ακουστικό διάκριση 

- ακουστική μνήμη 

- ακουστική ακολουθία 

- ακουστική σύνθεση 

 

 
 προβλήματα στη μνήμη (βραχύχρονη, εργαζόμενη, μακρόχρονη) || προβλήματα επι-λεκτικής 

προσοχής || μεταγνωστικά προβλήματα || προβλήματα κινήτρων || προβλήματα κοινωνικών 

σχέσεων || προβλήματα στην ανάγνωση (αποκωδικοποίηση, αντικαταστάσεις λέξεων) || 

προβλήματα στο γραπτό λόγο (άσχημη εικόνα, άσχημος γραφικός χαρακτήρας, απλές προτάσεις, 

μικρή έκταση) || προβλήματα στην ορθογραφία (ελλιπής φωνολογική επεξεργασία, γραμματικοί 

κανόνες, ανάλυση λέξης, ορθογραφικών κανόνων)  

 

 

 

 

  διδακτ. αντιμετώπιση μαθ. με ΔΜ     

 

- Συμπεριφοριστές :: ύλη  μικρά βήματα + προσεκτική διδασκαλία 

προαπαιτούμενων γνώσεων (~ ενισχυτές) 

 

- Γνωστικοί :: έμφαση σε τεχνικές μεθοδολογίας της πληροφορίας, σε 

στρατηγικές μάθησης 

 

- σύγχρονη έρευνα :: έμφαση στην προσεκτική διδασκαλία  στις 

ακαδημαϊκές περιοχές (  επιτυχία) 

 

 



 

  μαθητής με ΜΔ   

 

σχολική επίδοση 

 

 προσοχή - οργάνωση  κοινωνική συμπεριφορά 

     

αποφεύγει γραφή + 

ανάγνωση || διαβάζει 

λάθος τις πληροφορίες 

|| δυσκολεύεται να κά-

νει περίληψη || δυσκο-

λεύεται στη κατανόηση 

του γραπτου λόγου ||  

δυσκολεύεται στην πα-

ραγωγή γραπτού κει-

μένου || δυσκολεύεται 

στις ‘ανοιχτές’ απα-

ντήσεις (χρειάζεται να 

παράγει τις απαντή-

σεις) || δυσκολεύεται 

στην ορθογραφία || 

δυσκολεύεται στις α-

φηρημένες έννοιες || 

δυσκολεύεται στις 

ξένες γλώσσες || δυσκο-

λεύεται στα μαθημα-

τικά 

 οργάνωση συμπεριφοράς 

(δεν είναι συγκροτη-

μένος) || δυσκολεύεται 

στα τεστ πολλαπλής επι-

λογής ( ακατάλληλα!) 

|| εργάζεται με αργό 

ρυθμό || δυσκολεύεταινα 

κρατήσει σημειώσεις 

(ακούω : κατανοώ : επε-

ξεργάζομαι : γράφω το 

ζητούτμενο έτσι ώστε...) || 

δυσκολεύεται να διορθώ-

σει το έργο του 

 δυσκολεύεται να δεχτεί 

κριτικη || δυσκολεύεται 

να αναζητήσει βοήθεια || 

δυσκολεύεται να διαπρα-

γματευτεί || δυσκολεύε-

ται να υπερασπίσει τον 

εαυτό του || δυσκολεύεται 

να αντισταθεί στις 

πιέσεις των συνομηλί- 

κων || δυσκολεύεται να 

καταλάβει τις θέσεις των 

άλλων 

 

 

 

 

  οδηγίες 

 

- στόχοι = λογικοί  ευκαιρίες επιτυχίας 

- ξεκαθαρες οδηγίες (+ έλεγχος κατανόησης οδηγιών)  

- κατάλληλη διευθέτηση χώρου 

- ορισμός κατευθυντήριων γραμμών (κατάλληλης) συμπεριφοράς  

                                                                        (~  συναισθηματικές ρκρήξεις)      

 

 

 



  ΔΥΣΛΕΞΙΑ = εξελικτική δυσκολία στην επεξεργασία του γραπτού λόγου και κατά 

συνέπεια δυσκολία στην ανάγνωση δυσανάλογα επίμονη προς την ηλικλία και το 

νοητικό δυναμικό του μαθητή και επίσης επίμονη αδυναμία στην εκμάθηση της 

ορθογραφίας των λέξεων και στην αυτοματοποίηση της ορθογραφικής 

ικανότητας (Μαυρομμάτη 1995)  

 

( ? φλοιώδη εγκεφαλική μικροδυσγενεσία συγκεκριμένων περιοχών  διαταραχή στη μετα-

νάστευση νευρικών κυττάρων κατα τη διάρκεια των τελευταίων μηνών της εμβρυϊκής ζωής) 

 

Ειδική (υπάρχουν τομείς που λειτουργούν καλά, αλλά ειδικά στο λόγο 

υπάρχει δυσλειτουργία) 

Αναπτυξιακή (χρειάζεται συγκεκριμένο χρόνο για να αναδυθεί) 

Μαθησιακή 

Δυσκολία 

 

 

 

 Αιτιολογικοί παράγοντες δυσλεξίας:  

 

      Οργανικοί   (σε εγκεφαλική δυσλειτουργία (όχι βλάβη) = βιολογική βάση)  

      Γενετικοί   (κληρονομικότητα, βλάβες στον εγκεφαλικό φλοιό) 

      Περιβαλλοντικοί   (επιτείνουν το πρόβλημα) 

 

 

συμμετρία ημισφαιρίων 

 

δυσκολία στην επεξεργασία (κυρίως γραπτού) λόγου - 

γλώσσας, λάθη και δυσκολίες ανάγνωσης, δυσκολίες σε  

ανάγνωση – γραφή – ορθογραφία, δυσκολία στην 

απομνημόνευση : μνήμη + γλώσσα  

 

ανάγνωση :: δύσκολη η αποκωδικοποίηση :: δεν μένει χώρος 

για προσοχή στο περιεχόμενο 

 

 

 
 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ 

 

 

 



 

 για δυσλεξία  προγραμμα παρέμβασης = εξατομικευμένο + μεθοδικό, με στόχο 

στην ανάπτυξη οπτικής αντιληψης + μνήμης, ακουστικής αντίληψης + μνημης, 

προσανατολισμού στο χώρο + ικανότητας αντίληψης, ικανότητας συγκέντρωσης + 

παρατηρητικότητας || * + ενημέρωση γονέων, προσφορά αντισταθμιστικών ευκαιριών για 

επιτυχία  

 

 

 

 

 

 

 

 «ετικέτες» στην εκπαίδευση  (Heward & Orlansky - 1992) 

 

 

πιθανά οφέλη 

  

πιθανά μειονεκτήματα 

   
- επιτρέπεται η συσχέτιση διαγνώσεων με 

συγκεκριμένες θεραπείες 

 

- μπορει να οδηγήσει σε προστατευτική 

απόκριση 

 

- βοηθούν τους επαγγελματίες να ταξινομούν + 

να αξιολογούν τα επιστημονικά ευρήματα 

 

- επιτρέπουν στις ειδικά ενδιαφερόμενες 

ομάδες να προωθήσουν ειδικά προγράμματα + 

να παρακινησουν νομοθετική δράση 

 

- βοηθούν ώστε οι ειδικές αναγκες των παιδιών 

να γίνουν περισσότερο ορατές + κατανοητές 

από το κοινό  

 

 - εστιάζονται στις αρνητικές πλευρές 

 

- μπορεί να παρακινήσουν ώστε να έχουμε 

χαμηλές προσδοκίες για ένα παιδί (~ προφητείες, 

~ διακιολογίες) 
 

- τείνουν να προβάλουν ότι οι ΔΜ είναι πρω-

τίστως το αποτέλεσμα κάποιου συγκεκριμένου 

λάθους εντός του παιδιού  δεν εξετάζονται στο 

βαθμό που πρέπει και οι άλλες μεταβλητές (που 

ενδεχομένως να είναι και η βασική αιτία των 

αδυναμιών στην πράξη – π.χ. διδακτική μέθοδος) 
 

- παιδί με «ετικέτα» μπορεί να αναπτύξει χαμη-

λή αυτοεκτίμηση 
 

- παιδί με «ετικέτα» μπορεί να απορριφθεί ή/και 

να γελοιοποιηθεί από τους συμμαθητές του 
 

- χαρακτηρισμός (δυσανάλογου) αριθμου παιδι-

ών από ομάδες πολιτισμικών μειονοτήτων ως 

παιδιά με νοητικη καθυστερηση  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



Πολυπολιτισμικότητα 

 

 

 η πραγματικότητα είναι πολυπολιτισμικη  ( και η εκπαίδευση)  

 

 εκπαίδευση  =   + πολυπολιτισμικότητα (π/π)   + διαπολιτισμικότητα (δ/π)     

                                                                                                            
                                  αναγνωρίζω 

σέβομαι                  σέβομαι 

                                                               προβλέπω χώρο δράσης στα άτομα  με  

            χώρο προέλευσης  οι μαθ. βιώνουν την 

            εκπαιδευτική ισότητα 

 

 

  αλληλεγύη      +      συναισθήματα 

                                                  
υποστήριξη  του ατό-                 κατανόηση των  ανθρωπι- 

μου στις ανάγκες του                 στικών «κομματιών» του 

όπως αυτό τις ορίζει 

 

 

 

 

 

  μεινότητα = ομάδα που διακρίνεται από φυσικά ή πολιτισμικά χαρακτηριστικά  

 
* συχνά αντιμετωπίζουν διακρίσεις εξαιτίας αυτών - την κοινωνική μειονεκτικό-

τητα την καθορίζουν οι  πολλοί ή οι ισχυρότεροι οι οποίοι ενθαρρύνονται από την 

αριθμητική τους υπεροχή ή τη δύναμή τους 

 

 αποκλεισμένη μειονότητα = αυστηρή συμμόρφωση στην άποψη ότι η κοινωνία 

είναι από τη φύση της ανταγωνιστική με τους καλύτερους ανθρώπους να δρέπουν 

τις αμοιβές τους. 
 

(i) αποκλεισμός από τους άλλους  η μειονότητα δεν καταφέρνει να ενσωματωθεί 
 

(ii) αποκελισμός  αντιδραστικός πολιτισμός 

 

 

 

 

 

 

 



 αντιδραστικός πολιτισμός = «αμυντικές» συμπεριφορές ανθρώπων (μειονοτι-

κών) ομάδων με αξίες + απόψεις που αρνούνται να υιοθετήσουν συμπεριφορές + 

στάσεις του κυρίαρχου πολιτισμού  με σκοπό να διατηρήσουν την «ταυτό-τητά» 

τους όταν αισθάνονται ότι αυτή απειλείται από έναν διαφορετικό από τον δικό 

τους πολιτισμό. 

 

 εθνοκεντρικότητα ( διαπολιτισμική εκπαίδευση) = η τάση να ερμηνεύουμε + να 

αξιολογούμε τους άλλους με βάση το κριτήριο ή την υπόθεση ότι η δική μας 

εμπειρία αποτελεί πρότυπο και καλύτερο μέτρο = μονομερής αποψη η οποία στερείται 

ενσυναίσθησης 

 

 ιδεολογία εκπαίδευσης = οι αξίες + τα πιστεύω εκπαιδ. + μαθ. που αντικατοπτ-

ρίζουν τον κυρίαρχο πολιτισμό ( στηρίζουν την διατήρηση της κατάστασης) 

 

 κοινωνική τάξη :: χρησιμοποιείται προκειμένου να προσδιορίσει την κοινωνικο-

οικονομική κατάσταση του ατόμου ( εισόδημα, δύναμη, πνευματικό υπόβαθρο, μορφω-

τικό υπόβαθρο, κύρος στην κοινωνία)  διαφορά η οποία συχνά «συντρίβει» τις άλλες 

διαφορές (π.χ. εθνικότητα, γένος) 

 

 μεροληψία = η άνιση + με συνειδητό τρόπο άδικη μεταχείριση συγκεκριμένων 

ομάδων. 

 

 προκατάληψη = (θετική ή αρνητική) πρόωρη κρίση ή παράλογη γενίκευση για μια 

ολόκληρη ομάδα ανθρώπων  συνήθως από έντονα + σποραδικά βιώματα 

 

 στερεότυπο ( ταμπέλες) = διάγραμμα που αναφέρεται με υπερβολές για από-ψεις 

+ χαρακτηριστικά ανθρώπων στην κοινωνία. (~ βασίζονται κυρίως στο περιβάλ-λον) 

 

 φυλή  (όρος χωρίς ? επιστημονική βάση) = ορατά γενετικά χαρακτηριστικά ατόμων, 

που τους κάνει να φαίνονται ως μέλη της ίδιας γενικής ομάδας = ιστορικά 

κατηγοριοποιεί   ανθρώπους με   βάση το κοινό παρελθόν ή τα φυσικά 

χαρακτηριστικά (παραπέμπει στην «καθαρό-τητα» || δεν προσμετρά αλληλεπιδράσεις, 

μετακινήσεις πολιτισμών, επιμιξίες, αλλαγές στην πορεία της ιστορίας)  

 

 «χωνευτήρι» - πολιτισμική «χοάνη»  (ο όρος χρησιμοποιείται μεταφορικά) = αποδίδει 

την πρόθεση για απορρόφηση + αφομοίωση μειονοτήτων από την εκάστοτε 

δεσπόζουσα κοινωνική τάση, με στόχο την απάλειψη των όποιων διαφορών. 

 

 

 



 ρατσισμός (ΙΔΕΟΛΟΓΗΜΑ) = εθνοκεντρικές απόψεις + συμπεριφορές βασισμένες 

στην αντίληψη ότι κάποια φυλή έχει υπεροχή. 

 

 

 πολιτισμική αυτογνωσία = αναγνωρίζω συνέχεια της ταυτότητός μου  συνειδη-

τοποιώ ότι έχω δεχθεί επιρροές  σκέφτομαι πως νοιώθω απέναντι στους άλλους 

 αυτοκριτική (αυτοστοχασμός) 

- τι πίστευω; 

- πως έφτασα να το πιστεύω; 

- τι συμβάλλει στην εμμονή των πεποιθήσεών μου; 

 

 

 στάδια ::  άνθρωποι   στάσεις 

 

 

1ο - πολιτισμική ψυχολογική αιχμαλωσία     

το άτομο αναλύει συμπεριφορές + στάσεις των άλλων (~ πλειοψηφία) για 

την δική του ομάδα (~ εθνική, φυλετική, ...), τις νιωθει αρνητικά  

αιχμαλωτίζεται μέσα στον δικό του χωρίς να αλληλεπιδρά  ~ αντιδρα-

στικός πολιτισμός 

 

2ο - πολιτισμικό σφράγισμα    
εθνική αποκλειστικότητα , προτίμηση για τη δική του ομάδα, απόρριψη 

άλλων ομάδων ~ εθνοκεντρισμός ~ ρατσισμός   
 

 

3ο - δ/π άτομα 
υγιές νόημα της εθνικής ταυτότητας, θετικό ψυχολογικά προσανατο-λισμό 

προς άλλους πολιτισμούς, αλληλεπίδραση 

 

 

 

 

 

 

 
  το άτομο πρέπει να κατακτήσει τη γλωσσα και τις διαδικασίες της ομάδος 

 
  βία = αντίδραση μειονότητας ως στρατηγική επιβίωσης 

 

 

 



 

 

  ενότητα μέσα απο τη διαφορετικότητα   -  προσεγγίσεις 

 

 

 - αφομοιωτική     

η κυρίαρχη κοινωνία μέσω του σχολείου οφείλει να εφαρμόζει μία 

μονογλωσσική + μονοπολιτισμική προσέγγιση || εντατική διδασκαλία της 

επίσημης γλώσσας 

 

 - ενσωματωσης    
ζητούμενο = η αποδοχή του κυρίαρχου συστήματος αξιών + πεποιθήσεων || 

η ισότητα ευκαιριών μεταφράζεται σε ικανότητα των ανθρωπων να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κυρίαρχης ομάδας  

 

 

 - π/π  
τονίζει την ενότητα μέσα από τη διαφορετικότητα || ζητούμενο =  αρμονι-κή 

συνύπαρξη  αναγνώριση πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων 

 

- αντιρατσιστικη  
στόχοι = ισες ευκαιρίες σε όλους να ζήσουν, να αναπτυχθούν, να συμμε-

τέχουν σε όσα μπορεί να προσφέρει η κοινωνία + χειραφέτηση / απλευ-

θέρωση από δομές ρατσιστικής πρακτικής 

 

- δ/π  
 ενσυναίσθηση (= ικανότητα να τοποθετουμε τον εαυτό μας στη θέση των άλλων 

προκειμένου να ενδιαφερθούμε για τη διαφορετικότητα) + αλληλεγύη (έκκληση για την 

καλλιέργεια συλλογικήε συνείδησης πέρα απο τα όρια των ομάδων) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 πολυπολιτισμική εκπαίδευση ~ διαπολιτισμική εκπαίδευση ~ πολιτισμική 

σχετικότητα ( υπερβολική απλοϊκότητα) 

 
 

εκπαίδευση που στοχεύει στην ανάδειξη της 

αξίας της πολιτισμικής ετερότητας και στην 

αξιοποίηση της 

 

 

 ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα = ονομασία για προγράμματα και τάξεις με σκοπό 

να διδάξουν τα Ελληνικά σε μαθητές οι οποίοι δεν είναι εθνικοί ομιλητές της 

ελληνικής 

 

 

 

 

 

  Cultture of Peace  - keys:  
 

Respect All Life 
 

Reject Violence 
 

Share With Others 
 

Listen To Understand 
 

Preserve The Planet 
 

Rediscover Solidarity 

 

 

 

 

 

 

 η πολυπολιτισμικότητα ιστορικά είναι ο κανόνας (και όχι η εξαίρεση)  
 

 νεωτερικότητα :: έθνος – κράτος = ενοποιητική + ομογενοποιητική ιδέα (~ γλώσσα, 

πολιτισμός, θρησκεία || εκπαίδευση = βασικός κρατικός μηχανισμός μεταμόρφωσης του 

πληθυσμού σε έθνος)  +  διαδικασία διαφοροποίησης/ετερογενοποίησης :: κατασκευή 

μειονοτήτων + κοινωνικών ανισοτήτων (στα πλαίσια του εθνικού κράτους) 

 



 εθν(οτ)ική ταυτότητα = οικουμενική, φυσική οντότητα, ανεξάρτητη από χρόνο και τόπο :: 

μάλλον κοινωνική κατασκευή στηριγμένη στις μεταδιηγησεις της νεωτερικότητας 

 

 

 το πολιτισμικό πλαίσιο δεν κληρονομείται αλλα μεταβιβάζεται από γενιά σε 

γενιά (μέσα από τη μάθηση) || Herzfeld :: τα πολιτισμικά συμβάντα δεν παραδίδονται παθητικά, 

αλλα ανασύρονται και ανασυντίθενται δημιουργικά. δεν μεταβιβάζονται ως δεδομένες 

καταστάσεις, αλλά ως δυναμικές, διαλογικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε εξίσου ενεργά 

υποκείμενα που καταλαμβάνουν διαφορετικές θεσεις στον ενιαίο καταμερισμό της γνωστικής 

διαδικασίας 

 

 
* ό,τι ‘ανακλύπτουμε’ ως π/π δεν είναι τίποτα άλλο από την απλή παραδοχή καιν αποενοχοποί-

ηση μιας κατάστασης που ανέκαθεν υπήρχε κια την οποία τώρα διαπραγματευόμαστε με νέους 

όρους. πρόκειται, στην ουσία, για ένα μεγάλο βήμα της παραδοχής της ετερότητας και της 

διαλεκτικής ένταξής της σε μια νέα συλλογικότητα με αρχές και πανανθρώπινες αξίες, προϊόν 

κριτικής, επικοινωνίας, συναίνεσης, δίχως φόβο και άρνηση για τις κοινωνικές αλλαγές και 

μεταρυθμίσεις που ενβδέχεται να επάλθουν  

 

 

 Banks :: πολιτισμός = τρόπος + στάση ζωής που διαμορφώνεται υπό συγκεκριμένες ιστορικές 

– κοινωνικές – οικονομικές – πολιτικές συηθήκες 

 

 

 Anne Campbell ::   είναι δυνατό ορισμένα άτομα να : 

 

- ταυτίζονται με περισσότερες από μία ομάδες 

- αλλάζουν την πολιτισμική τους ταυτότητα σε ένα νέο 

πολιτισμικό περιβάλλον 

- αναπτύσσουν την ικανότητα μεταξύ διάφορων πολιτι-

σμικών πεδίων αναφοράς χωρίς να χάσουν την αίσθηση 

της ατομικής τους ταυτότητας 

 
* οι πολιτισμικές ταυτότητες δεν αποκλείουν η μία την άλλη αλλά 

είναι ‘σωρευτικά στρώματα’ όπου το άμεσο πολιτιστικό περιβάλλον 

καθορίζει ποιο επίπεδο είναι σχετικό σε κάθε χρονικό διάστημα 

 

 

 

 

 



 Page ::   επτά ρεύματα που υπολανθάνουν στις δράσεις για τον υπολογισμό των εθνοπολιτισμικών 

στοιχείων στη εκπαίδευση τα οποία αποκαλούνται ‘διαπολιτισμικά’ : 

 

- αντισταθμιστικό ρεύμα 

- ρεύμα της γνωριμίας των πολιτισμων 

- ισότιμος εγωκεντρισμός 

- απομονωτικό ρευμα 

- αντιρατσιστικό ρεύμα 

- ρεύμα κοινωνικής αγωγής 

- ρεύμα συνεργασίας  

 

 
 βήματα δ/π πορειας : 

 

1. γνωριμία με τον άλλον  

2. απόκτηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης  

3. επικοινωνία  (σωστός χειρισμός της γλώσσας) 

4. συνεργασία 

 
* Habermas :: η επικοινωνία αντλείται από τα 

τρία δομικά στοιχεία = πολιτισμός – κοινωνία – 

προσωπικότητα, τα οποία χρησιμοποιούνται για 

την ανάπτυξη ενός πλαισίου για τη δ/π 

επικοινωνία 

 

 

 παράγοντες που δημιουργούν εμπλοκή στη δ/π επικοινωνία : 

 

- οι διαχωριστικές γραμμές ( κοινωνική διάκριση + πολιτικός ρατσισμός) 
 

-  ελλιπής εκπαίδευση  
 

- η απόπειρα κατάργησης της διαφοράς των πολιτισμών με την 

προσποίηση της απεριόριστης αναγνώρισής τους 
 

- η έκφραση επιθετικότητας ( ρήξη + σύγκρουση) 

 

 

 

 

 

 



 εκδοχές της έννοιας ‘διαπολιτισμική εκπαίδευση’ : 
 

 

n Grand, Sleeter & Andersonn 
 

- εκπαίδευση που παρέχεται σε όσους είναι πολιτισμικά 

διαφορετικοί  
 

- οικοδόμηση θετικών σχέσεων ανάμεσα στους μαθ. που 

προέρχονται απο διαφορετικές πολιτισμικές παραδόσεις 
 

- ομαδοποίηση εργασιών που επιδιώκουν να συνεισφέρουν στη 

γνώση περί την εκπαίδευση των ιδιαίτερων ομάδων 
 

- εκπαίδευση που αναμορφώνει το επίσημο σχολικό πρόγραμμα έτσι 

ώστε να αντανακλά τις συνεισφορές κια τις προσδοκίες των μελών 

της κάθε ομάδας 
 

- εκπαίδευση που επιδιώκει να διδάξει τον τρόπο ανάλυσης της 

κοινωνικής διαστρωμάτωσης και την καταπίεση που προκύπτει από 

αυτή, υποδεικνύοντας παράλληλα ένα (μελλοντικό) τρόπο 

κοινωνικής δράσης 
 

 

n von Almenn 
 

- πρόγραμμα ισότιμης αλληλεπίδρασηςτων πολιτισμων με στόχο 

την υπέρβαση των ορίων τους και τη συγκρότηση υπερπολιτιστικής 

ταυτότητας 
 

 

n Dickopp n 
 

- ‘διά-’πολιτισμική εκπαίδευση = ? : διαμεσολάβηση της εκπαίδευσης 

μεταξύ των πολιτισμων για αλληλοκατανόηση και αλληλοαποδοχή; 

- ανάδειξη των κοινών στοιχείων δύο πολιτισμών μέσω της 

εκπαίδευσης; - αγωγή με αφετηρία κοινές αρχές για όλους τους 

πολιτισμούς;   
 

 

n Hohmannn 

 
- απορρίπτει την ιδέα ανάπτυξης ιδιαίτερου παιδαγωγικού κλάδου 

της δ/π παιδαγωγικής (διότι αυτή νομιμοποιείται μόνο όταν συμπεριλαμβάνει 

στο πρόγραμμά της γενικότερα ερωτήματα – θεωρίες – μεθόδους) 

 

 



 

n Reichn 
 

- η δ/π εκπαίδευση δεν πρέπει να αποτελεί ιδιαίτερη εκαπαίδευση 

αλλά διάσταση της γενικής παιδείας που προσφέρει το σχολείο. 

πρόκειται για την απάντηση στην πραγματικότητα του γλωσσικού + 

πολιτισμικού πλουραλι-σμού  
 

n Kruger-Portratzn 
 

- ευκαιρία για κριτική και αποδόμηση του παραδοσιακού 

εθνοποιητικού σχολείου με ταυτόχρονη ανάδειξη των προτύπων και 

των κανόνων που ίσχυαν ως αυτονόητα και που δε νοηματοδοτούν 

πλέον τη σύγχρονη κατάσταση της π/π 
 

n Nieken 
 

- κριτική παιδαγωγική με διεύρυνση του παραδοσιακού 

παιδαγωγικού στόχου της συγκρότησης μια αυθεντικής ταυτότητας 

του «εγώ» προς την κριτική αντιπαράθεση με τις διαδιακασίες 

συγκρότησης των συλλογικών ταυτοτήτων  
 

n Γκότοβοςn 
 

- ζωτικής σημασίας πολιτική επιλογή απο τη  οποία εξαρτάται και ο 

τρόπος που θα διαχειριστούμε τις διαφορετικές συλ-λογικές 

ταυτότητες στο Ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον  

 

* η ανάπτυξη της συλλογικής (εθνικής) ταυτότητας απομακρύνεται 

από τις εννοιες της καταγωγής και του εθνικού χαρακτήρα (ως 

προαπαιτούμενων για την ‘εγγραφή’ εθν(οτ)ικής ταυτότητας στο μαθ.), 

προσανατολίζεται δε, στις έννοιες (1) της συμμετοχής – το «ανήκειν» σε 

μία συλλογικότητα συνδέεται με συμμετοχή στο κοινωνικό + επικοινωνιακό 

γιγνεσθαι, αλλά και συμμετοχή στο παραγόμενο προϊόν της εθνικής κοινότητας, 

(2) της πρόσβασης – ισότητα των ευκαιριών + αξιοκρατία και (3) της 

ευθύνης –  συνείδηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το «ανήκειν» σε μία 

συλλιγικότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 κατα τη δεκαετία του ’80 πολλές από τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν στον εκπαιδευτικό 

χώρο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις τπυ εθνοπολιτισμικού πολυραλι-

σμού, είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση ανεπιθύμητων συνεπειών –  π.χ. : 
 

 

- η περιχαράκωση των ατόμων σε μία πολιτισμική ταυτότητα 

σταθερή + αμετακίνητη  στερεί την ελευθερία να επιλέξουν το 

δικό τους ‘πολιτισμικό τύπο’ 
 

- η ενδυνάμωση των διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα στις ομάδες 

και την αύξηση του κινδύνου της μισαλλοδοξίας και της απόρριψης 

του άλλου 
 

- η ενίσχυση των δυσκολιών πρόσβασης στην ισότητα των 

ευκαιριών για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και εν γένει για τα 

μέλη μειονοτικών ομάδων  
 

- η αμηχανία που παραλύει τον εκπαιδευτικό, οποίος στο όνομα της 

σχετικότητας δεν ξέρει πλέον τι έχει δικαίωμα να διδάξει, αν θέλει 

να σεβαστεί την κουλτούρα των μειονοτικών μαθ. 
 

- ο ‘θρυμματισμός’ του Α.Π. υπο την πίεση ιδιαίτερων διεκδικήσεων 
 

- ο στιγματισμός + η περιθωριοποίηση των μειονοτικών μαθ., οι 

οποίοι προσδιορίζονται με μία ταυτότητα κοινωνικά 

υποβαθμισμένη 
 

- η ‘διαμονοποίηση’ + η ‘φολκλοροποίηση’ της κουλτούρας που 

πάυει έτσι να είναι τρόπος ζωής 

 

 

 

 Hohmann :: στόχοι δ/π αγωγής : 

 

1. συνάντηση πολιτισμών στη βάση της ισοτιμίας + της 

αμοιβαιότητας  
 

2. παραμερισμός των εμποδίων που παρεμβάλλονται κατα τη 

συνάντηση  
 

3. δρομολόγηση πολιτισμικών ‘αναταλλαγών’ + πολιτισμικού 

‘εμπλουτισμού’ 

 

 



 

 Essinger :: αρχές δ/π εκπαίδευσης : 

 

- εκπαίδευση για  ενσυναίσθηση 
 

- εκπαίδευση για  αλληλεγγύη 
 

- εκπαίδευση για  δ/π σεβασμό 
 

- εκπαίδευση εναντίον του εθνοκεντρικού τρόπου σκέψης  

  (~ προκαταλήψεις, στερεότυπα) 

 

 

 δίγλωσση εκπαίδευση = καθοδηγητικό πρόγραμμα διδασκαλίας για μαθητές με 

διαφορετική μητρική γλώσσα, στο οποίο μερικές οδηγίες παρέχονται στην διαφο-

ρετική μητρική γλώσσα 

 

 

 μητρική γλώσσα 

 

- οι γλωσσικές ικανότητες στη μητρική γλώσσα αποτελούν τη βάση για την 

εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας 

 

- παιδιά που μετανάστευσαν σε μικρή ηλικία (προσχολική – πρώτα σχολικά έτη) και 

των οποίων διαταράχθηκε η εξέλιξη της μητρικής γλώσσας παρουσίασαν άσχημη 

επίδοση καί στις δυο γλώσσες (~ διπλή ημιγλωσσία /αφαιρετική διγλωσσία) 

 

 

 διγλωσσία – διπλογλωσσία (θεωρητικές αρχες που υποστηρίζουν τη δίγλωσση εκπαίδευση 

= Αρχή του εμπλουτισμού δια της προσθετικής διγλωσσίας, Αρχή της αλληλεξάρτησης ή της 

κοινής υποκειμενης γλωσσικής ικανότητας) 
 

 γλωσσική συνειδητότητα – επίγνωση 

 

  μεταγλωσσική ικανότητα               μεταγνωστική ικανότητα        
                         επίγνωση                                                                   περιεχόμενο / διεργασίες 

                    
    να κατανοώ τη γλώσσα, να τη                   στοιχεία της γλώσσας (όροι, έννοιες, ...)  

    χειρίζομαι ποικιλοτρόπως                           μέσα από τα οποία κατανοώ καλύτερα 

       τις φράσεις που δέχομαι ή αξιολογω τις  

       επιλογές που έχω 

 



 

 

 

 Σκούρτου ( Cummins) :: 

 

‘κλασικές’ καταστάσεις διγλωσσίας 

 
- οι γλώσσες που κατακτούμε + μαθαίνουμε δεν αποτελούν ποσοτικές 

μονάδες που λειτουργούν ποσοτικά αλλά είναι ένα πλέγμα σχέσεων 

 

- οι γνώσεις στη μία γλώσσα αξιοποιούνται στην άλλη 

 

- η διαταραχή στην ανάπτυξη της μιας γλώσσας έχει επίπτωση στην 

ανάπτυξη της άλλης 

 

- αυτό που αποκαλείται γλωσσική ανεπάρκεια δεν εξαντλείται στην 

ικανότηταγια διαπροσωπική επικοινωνία αλλά αφορά κια την ικανότητα 

χρήσης της γλώσσας για την κατανόηση και διατύπωση αφηρημένων 

εννοιών (όπως απαιτεί το σχολείο) 

 

- η γλωσσική επάρκεια επιτυγχάνεται όταν το δίγλωσσο παιδί έχει 

αναπτύξει την ικανότητα να αξιοποιεί αυτόματα τις γλώσσες του ανάλογα 

με το χώρο χρήσης τόσο για τη διαπροσωπική επικοινωνία όσο και για τον 

ικανοποιητικό χειρισμότων αφηρημένων εννοιών (που διδάσκεται στους 

επιμέρους χώρους χρησης (= γνωστικά αντικείμενα) στο σχολείο) 

 

καταστάσεις γλωσσικής σύγκρουσης/κρίσης/αντιπαλότητας 

 
- η πιθανότητα να αναπτυχθεί ημιγλωσσία – αντί διγλώσσίας – είναι 

ρεαλιστική σε καταστάσεις μετανάστευσης ή αντιπαλότητας μεταξύ 

γλωσσικών ομάδων 

 

- για να αποφευχθεί η ημιγλωσσία πρέπει να δοθεί στο δίγλωσσο παιδί η 

απαραίτητη πίστωση χρόνου ωστε να αναπτύξη την πρώτη γλώσσα του ως 

ελάχιστη εγγύηση για τη μετέπειτα ανάπτυξη της νοητικής ακαδημαϊκής 

γλωσσικής ικανότητας (~ Cummins:: bilingual proficieny) 

 

- η ανάπτυξη της πρώτης γλώσσας αποτελεί προϋπόθεση ακόμα και στην 

περίπτωση που το σχολείο ενδιαφέρεται μόνο για την ανάπτυξη της 

επίσημης γλώσσας 

 

 



 

 

 
* στην Ελλάδα σήμερα επικρατεί η γλωσσική/επικοινωνιακή κατάσταση της  «ατομικής 

διγλωσσίας χωρίς κοινωνική διγλωσσία» σύμφωνα με την κατάταξη του Fishman – δηλ., 

ενώ  άτομα/ομάδες που χρησιμοποιούν 2 γλώσσες, η κοινωνία στο σύνολό της και οι 

κοινωνικοί θεσμοί λειτουργούν μονόγλωσσα. κυρίαρχη γλώσσα είναι τοα Ελληνικά, ενώ 

στις ‘μειονοτικές’ γλώσσες δεν αντιστοιχούν  κοινωνικές λειτουργίες/ρόλοι. τα Ελληνικά 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επαγγελματική  + κοινωνική ανέλιξη των μελών 

της μειονότητας 

 

 

 

 διγλωσσία & σχολείο :: οι αλλόγλωσσοι χρειάζονται κάποια εξατομικευμένη 

μορφή ευέλικτης, μακροπρόθεσμης προοπτικής, ειδικής ενίσχυσης, μέσα + έξω 

από τη σχολική τάξη, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός, χωρίς να υιοθετούνται 

‘εύκολες λύσεις’ 

 

 

 Ruiz :: προσανατολισμοί αναφορικά με τη γλώσσα ως προς τους οποίους τα 

άτομα ή οι ομάδες διαφοροποιούνται: 

 

1. η γλώσσα ως πρόβλημα – η διγλωσσία προκαλεί επιπλοκές και 

δυσκολίες στην προσωπικότητα, στην κοινωνία, στο σχολείο, ... 
 

2. η γλώσσα ως (ένα βασικό ανθρώπινο) δικάιωμα  
 

3. η γλώσσα ως (προσωπικό και εθνικό) κεφάλαιο 

 

 

 



Προβλήματα Συμπεριφοράς 

 

 

 πρόβλημα συμπεριφοράς = κάθε συμπεριφορά ενός ή περισσοτερων μαθ., την 

οποία αντιλαμβάνεται ο εκπαιδ. ότι ξεκινάει κάποια δράση που ανταγωνίζεται ή 

απειλεί την ακαδημαϊκή δράση, σε μία συγκεκριμένη στιγμή κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας στην αίθουσα (o καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης είναι η πρόληψη –

αποφυγή) 
 

 κανόνες = καταστάσεις που ειδικεύουν αναμενόμενες και απαγορευμένες 

συμπεριφορές, τα πρέπει και τα δεν πρέπει 
             

 κανόνεςς = λειτουργικοι για την ομάδα και το άτομο + σεβαστοι απ’ όλους ||  έχουν νόνημα || 

έχουν συζητηθεί και έχουν γίνει αποδεκτοι  || εαν στην πορεία υπάρξει μη λειτουργικός κανόνας 

θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται || κανόνες = σαφείς, λιτοί, κατανοητοί, εστιασμένοι στο όφελος, 

όχι ηθικολογία, όχι διδακτικσμός 

 

 παραβατική συμπεριφορά είναι εκείνη που εμφανώς παραβιάζει κάποιον κανόνα λειτουργίας 

της ομάδας (και όχι οι εικασίες του εκπαιδ. για το τι μπορει να σκέφτεται ή τι μπορεί να έχει κάνει 

κάποιος) || παραβατική συμπεριφορά ΔΕΝ είναι η παραβίαση κανόνα σε ατομικό ή συλλογικό 

επίπεδο εάν ο κανόνας ΔΕΝ έχει νόημα 

 

 Piage (~ ρεαλισμός): εάν ένα άτομο επιλέξει να κάνει κάτι, θα πρέπει να γνω-ρίζει (να έχει 

κατανοήσει) τις συνέπειες των πράξεών του 

 
 οικοσυστημική προσέγγιση   ο εκπαιδ. δε γενικευει συμπεριφορές (+ παραβατικές) αλλά 

συλλέγει πληροφορίες (χωρίς να ερμηνευει τις συμπεριφορές βάσει των πληροφοριών) και στη 

συνέχεια αναζητεί / ερευνά (i) που εκδηλώνεται η συμπεριφορά, (ii) που γεννιέται η συμπεριφορά   

 

 τα φυσικά + ψυχοκοινωνικά περιβάλλοντα συνδιαστικά επηρεάζουν τη συμπε-

ριφορά ενός ατόμου (Evans, Evans & Smith - 1978) 
 

παράγοντες υγείας 

φάρμακα - ναρκωτικά 

συνθήκες στο σπίτι 

συνθήκες στην κοινότητα 

σχολικοί παράγοντες 

διδασκαλία 

μαθητικές ανεπάρκειες 

ενδοπροσωπικοί παράγοντες 

διαπροσωπικοί παράγοντες 
 

 



 ιδιοσυγκρασία = πηγή συμπεριφορών :: αποκτάται κατά τη διάρκεια την πρώιμης 

κοινωνικοποίησης (= παιδική ηλικία) και καθορίζει τους μη συνειδητούς (άκριτους) 

κανόνες + ιδέες του ατόμου για το (1) πώς ο κόσμος λειτουργεί, (2) ποιες αξίες είναι 

σημαντικές και (3) ποια θέση του αρμόζει στην κοινωνία στο μέλλον. 
 

 

 

 

 ...συγκεκριμένα όρια... =  κανόνες 
 

 

 Brophy & Evertson (1978) 

 

 

   
Nηπιαγωγείο 

 & 

 πρώτες τάξεις 

Δημοτικού 

 

 

 

- οι μαθ. βλέπουν τους ενήλικες ως φιγούρες εξουσίας + είναι 

πρόθυμοι να τους ευχαριστήσουν 

 

- οι μαθ. είναι προδιαθετιμένοι να υπακούσουν 

 

- όταν τα μικρά παιδιά συμπεριφέρονται άσχημα συμβαίνει 

(συνήθως) διότι δεν έχουν καταλάβει τι τους ζητούν 

   

 
ενδιάμεσες τάξεις 

Δημοτικού 

 

 

- βασική κοινωνικοποιηση έχει ολοκληρωθεί 

 

- διαμόρφωση + διατηρηση ενός σωστού περιβάλλοντος  εξοικο-

νομηση διδακτικού χρόνου  

   

 

τελευταίες τάξεις 

Δημοτικού 

& 

πρώτες τάξεις 

Γυμνασίου 

 

 

 

- πρώιμη εφηβεία 

 

- πρόβλημα εκπαιδ. = να δώσει κίνητρα  οι μαθ. να συμπεριφέ-

ρονται όπως ξέρουν ότι πρέπει να συμπεριφέρονται 

 

- εμπιστοσύνη   δικαιοσύνη, συνέπεια, έλλειψη προτιμησεων – μέσων 

 

   

 
μεγαλύτερες 

τάξεις Γυμνασίου 

 

 

 

- στόχος = (κυρίως) η ακαδημαϊκή μόρφωση 

 

* η διαχείρηση της τάξης πλέον απαιτεί λιγότερο χρόνο (πολλοί από 

τους πιό αποξενωμένους μαθ. έχουν ήδη παρατήσει το σχολείο + οι υπολοιποι 

μαθ. έχουν γίνει ωριμότεροι πνευματικά + κοινωνικά) 

 

 

 
 



 

 πειθαρχία :: εσωτερική πειθαρχία  κατανόηση κανόνων  αυτορυθμιση 

 

 

 πειθαρχικά προβλήματα προκύπτουν όταν η ικανοποίηση των αναγκών του 

μαθ. έρχεται σε σύγκρουση (στιγμιαία ή διαρκή) με τα δεδομένα μιας σχολικής 

κατάστασης.  

 

 

 Dreikurs (μαθητης του Adler) :: πίσω από οποιδήποτε συμπεριφορά του μαθ. που 

προκαλεί πειθαρχικά προβλήματα πρέπει να αναζητήσουμε μία από τις εξής 

αιτίες : 

 

- απόσπαση της προσοχής (= κύρια αιτία πειθαρχικών προβλημάτων – οι 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες εχουν διαμορφωθεί σήμερα έτσι ωστε τα παιδιά 

έχουν πολύ σπάνια την ευκαιρία να ικανοποιήσουν την ορμή για αναγνώριση με 

τη δημιουργική συνεισφορά τους στο έργο των μεγάλων) 

 

- επιζήτηση δύναμης (το παιδί στερείται άλλων πηγών δύναμης και 

χρησιμοποιεί έτσι πολλές φορές τις αταξίες ως ‘όπλο’ για να εκβιασει λ.χ. μια 

παραχώρηση από την πλευρα των μεγάλων) 

 

- εκδικητική διάθεση ( από ματαιώσεις (frustrations) – παιδιά που νιώθουν 

αποδιωγμένα, που έχουν χάσει την πίστη τους στην κοινωνία + τον εαυτό τους, 

παιδια που θέλουν να τονώσουν τ οαίσθημα ότι αξίζουν κάτι αλλά δεν τα 

καταφέρνουν, διεξάγουν έναν αγώνα με την κοινωνία των ενηλίκων προσπα-

θώντας να αποδώσουν τα ίσα σε όσους τα περιφρονούν ή τα πληγώνουν) 

 

- προσποιητή ανικανότητα (έντονη πάλη με ενηλικους  πλήρη 

αποθάρρυνση + άρνηση κοινωνικής συμμετοχής  παθητικοποίηση + χαμηλή 

αυτοεκτίμηση. κάτω από αυτές τις συνθήκες το παιδί θέλει να το αφήσουν ήσυχο. 

πιέση ή/και παρωθηση  αντικοινωνική αντίδραση) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 πρόληψη πειθαρχικών προβληματων  

 
      

                                                  καλή διδασκαλία   καλά προετοιμασμένη  +  προγραμματισμένη 

                                                        
                                       ~ περιεχόμενο                           ~ δραστηριότητες 

      

                ~ οργάνωση / κατανομή χρόνου 

       ~ στρατηγικές καθοδήγησης της ταξης 

         

 

          +  κανόνες 

      

 

 

 

 Kounin :: στρατηγικές καθοδήγησης της ταξης 

 

1. εποπτεία των δραστηριοτήτων της ταξης (withness) 

 

2. συγχρονιστική αντιμετώπιση περιστάσεων (overlapping)  

 

3. ομαλότητα ροής των δραστηριοτήτων των μαθ.  

 

4. δραστηριοποίηση όλης της τάξης 

 

5. έμφαση στη συμπεριφορά (όχι στο άτομο) 

 

 

 

 



 τύποι προβλημάτων συμπεριφοράς από τους μαθ. 
 

    (* μικροαταξίες, μικροαπροσεξίες, επαναλαμβανόμενες μικροαταξίες, διακοπή του μαθήματος)  

 

(1) υπερκινητικότητα 
 

(2) έλλειψη προσοχής 
 

(3) άτακτη συμπεριφορά 
 

(4) αυθορμητισμός  
    

(5) σχολική φοβία = (από μικρή ηλικια) το παιδί έχει συνδιάσει το οργα-νωμένο 

περιβάλλον του νηπιαγωγείου ή του δημοτικού με κάτι αρνητικό (συμβολισμός)  

έντονες αντιδράσεις (* λύση = ενασχόληση με ευχάριστη δραστηριότητα κοντά στο 

χώρο του σχολείου) 
 

(6) σχολική δυσπροσαρμοστία = ο μαθ. αισθάνεται δυσκολία προσαρμο-γής σε 

διάφορες καταστάσεις + δεν αισθάνεται άνετα με τον εαυτό του  ( Γυμνάσιο) 
 

(7) μαθησιακή ή σχολική απροσαρμοστία = δυσκολία στο να κάνει οτιδήποτε. 

θέλει αλλα δεν μπορεί ~ συμπλεγματικές δυσπροσαρμοστίες 
 

(8) επιθετικότητα ( κοινωνικά αίτια)  γιατί με άλλους τρόπους δεν 

επιτυγχάνει 
 

(9) ναρκωτικά 

 

 

   τύποι προβλημάτων συμπεριφοράς από την ομάδα 
 

     (* μικροαταξίες, μικροαπροσεξίες, επαναλαμβανόμενες μικροαταξίες, διακοπή του μαθήματος)  

 

(1) έλλειψη ενότητας 
 

(2) μη προσαρμοστικότητα σε κανόνες συμπεριφοράς και διαδικασίες 

εργασίας 
 

(3) αρνητικές αντιδράσεις σε μεμονωμένα μέλη 
 

(4) αποδοχή ακατάλληλης συμπεριφοράς από την τάξη 
 

(5) τάση για διασκέδαση, διακοπή της εργασίας και μιμητική 

συμπεριφορά 
 

(6) χαμηνό επίπεδο ηθικής, αμυντική ή επιθετική συμπεριφορά ΚΑΙ 

βαθμός σοβαρότητας  



 
 

 

   ομαδική παραβατικότητα         κλειστές ομάδες 

 

τα άτομα δεν έχουν σαφή ατομικό προσδιορισμό, μεσα ομως απο την ομάδα 

βρίσκουν ρόλο καθως μέσα από κανονικές συνθηκες δε βίωσαν την επιτυχία  

δημιουργία κλειστων ομάδων  για να γίνει (+ να νιώσει ότι είναι) αποδεκτός στο 

συγκεκριμένο περιβάλλον || * το παιδί / έφηβος δεν αναγνωρίζει ως παραβατική 

τη συμπεριφορά του  

 

 

   ομαδική απειθαρχια            κλειστές «κλίκες» 

 

πολλές κλειστές «κλίκες»  δεν  ενότητα, δεν  δυναμικη  προβληματική 

συμπεριφορά  [αυστηρό περιβάλλον] ή/και [τα άτομα από μικρή ηλικια δεν 

έχουν μαθει να δρουν με μέτρο στη συμπεριφορά || * αποδοχή της ακατάλληλης 

συμπεριφοράς από την τάξη  ελευθεριότητα 

 

 

 

 μαθητής...                             (*  εναλλαγή ρόλων -  συνύπαρξη ρόλων) 

 

- αστέρι = πρώτο θρανίο, πρόθυμος, συνεργάσιμος, «ΝΑΙ», (έντονα) ανταγωνιστικός, με 

εξωτερικά κίνητρα 
 

- χαρισματικός = με κλίσεις + ταλέντα  ετεροβαρής μάθηση (;) 
 

- αποδιοπομπαίος = ηπιων τόνων  θυματοποίηση 
 

- αντιρρησίας  = αρνητισμός (ανευ επιχειρημάτων), με κίνητρα να προσεκύσει το 

ενδιαφέρον ή/και να γίνει αποδεκτός 
 

- αμφισβητιας = αμφισβητιση με επιχειρήματα 
 

- ηγέτης =  θέλει να δείχνει ότι γνωρίζει (χωρίς να γνωρίζει), αναδεικνύεται σε 

συλλογικές δραστηριότητες – για να επωφεληθεί, δε χρησιμοποιεί δημοκρατικές διαδικα-

σίες 
 

- περιθωριακός = κινείται εντός παραβατικών συμπεριφορών, επιλέγει μη συμβατικες 

συμπεριφορές  

 

 



 

 

  αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς  

 

   μη τιμωρητικές  παρεμβάσεις 

 

(1) συζήτηση 
 

(2) εξωλεκτική παρέμβαση  (νεύμα - βλέμμα - οπτική επαφή) 
 

(3) φυσική επαφή + χειρονομία  Νηπιαγωγείο + μικρές τάξεις του Δημοτικού 
  

(4) φυσική πρσέγγιση 
 

(5) αγνόηση 
 

(6) ερώτηση προς τον μαθ. 
 

(7) επιλεκτική θετική ενίσχυση - διακριτική , διαφορική ενίσχυση  
 
                                             η ενίσχυση επιδιώκει την  της επιθημητής συμπεριφοράς 

 

 
                  * τρείς τύποι παρέμβασης (Evans - 1989) 

 

- έστω και χαμηλού % διακριτικής ενίσχυσης της επιδιωκόμενης συμπεριφοράς  

ενισχύει το μαθ. να κρατήσει την ακατάλληλη συμπεριφορά κάτω (ή στο ίδιο) απο 

ένα συγκεκριμένο επίπεδο 

 

- διακριτική ενίσχυση άλλων συμπεριφορών συμπεριφορών που ώς συνέπεια 

έχουν να απουσιάζει πλήρως μια προσδιορισμένη κακή συμπεριφορά (μέσα στο 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που υπάρχουν οι καλές + απουσιάζει η κακή 

συμπεριφορά) 

 

- διακριτική , διαφορική ενίσχυση μή συμβατών συμπεριφορών με τη μη επιθυ-

μητη συμπεριφορά ::  ακατάλληλης συμπεριφοράς με την ενίσχυση μιας 

κατάλληλης όταν συμβεί (~ σύνδεση + μεταφορά θετικής συμπεριφοράς  συν-

εργασίας εκπαιδευτικών) 

 

 

ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ  

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 

= 

 

ΠΑΡΟΧΗ 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ 

     

 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

 

 

 

 

= 

 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ   

 

ΔΥΣΑΡΕΣΤΟΥ 



(8) βιωματική προσέγγιση 
 

(9) project 
 

(10) αλληλεπιδραστικές προσεγγίσεις 
 

τεχνικές για εκπαιδ. ( Dreikurs)  παροχή βοήθειας σε παιδιά με προβλήματα 

συμπεριφοράς  κατάλληλη συμπεριφορά 

 

a - αναγνώριση του αντικειμενικού στόχου της κακής συμπεριφοράς  

     (= ~ προσοχή, δύναμη, εκδίκηση, επίδειξη ανεπάρκειας, ...) 
 

b - οι εκπαιδ. να αλλάξουν τις αντιδράσεις στην κακή συμπεριφορά  

     (π.χ. αγνόηση εαν ο μαθ. επιδιώκει να «τραβήξει» την προσοχή) 
    

c - ο μαθ. πρέπει να ενθαρρύνεται με διάφορα σχόλια ως αναγνώριση της 

προσπάθειάς του -σε επιτυχία ή/και αποτυχία (σχόλια  στην προσπάθεια, όχι 

στο αποτέλεσμα) + στην αποδεκτή συμπεριφόρἀ  (έπαινος  αποδεκτή συμπεριφο-ρά 

+ αποτέλεσμα) 
 

d - οι εκπαιδ. να χρησιμοποιούν φυσικες + λογικές συνέπειες 
  

 

 

 

  

 
 

* Αdler (κοινωνικός ψυχολόγος) :: οι άνθρωποι έχουν ως κίνητρο την ανάγκη να είναι 

αποδεκτοί από τους άλλους, να ανήκουν  μαθ. που συμπεριφέρεται σωστά έχει 

ανακαλύψει ότι η κοινωνική αποδοχή  από την προσαρμογή του στην ομάδα + 

συνεισφορά σε αυτή (~ σεβασμός των κανόνων, συνεργασία, περαγωγικότητα, ...)  

ένα παιδί όμως που δεν έχει την αίσθηση του ανήκειν προσπαθεί να κερδίσει την 

αποδοχή (και) διαμέσου εχθρικών ή «απελπισμένων» συμπεριφορών ( συνεργα-

σία + αλληλεπίδραση  συνεργατική, μορφή μάθηση = καλύτε-ρα αποτελέσματα) 
 

 

(11) αλλαγή σκηνικού           min πιθανότητα εμφάνισης προβληματων συμπεριφοράς  

 
* ένας αριθμός συνθηκών στο φυσικό περιβάλλον της τάξης μπορεί να επηρεά-σει 

τη συμπεριφορά των μαθ. (Long, Gryw & Long -  1985) = θέση θρανίων, γραφείων, 

υλικών – διακόσμηση, αισθητική – κ.λπ. (~ αναπροσαρμογή + αισθητική + 

συνεργασίας εκπαιδευτικών) 
 

 (12) προβολή προτύπων    = παρατήρηση συμπεριφοράς ενηλίκων  (~ Βandura) 

                                                   

  ο μαθ. μπορεί να μάθει μέσω της παρατήρησης αυτης  ενθαρρυντικά σχόλια για τους 

μαθ. που επιδεικνύουν καλες συμπεριφορές 
 

φυσικες συνέπειες = ροή γεγονότων μέσα 

στα οποία ένα άτομο έρχεται αντιμέτωπο 

με τα αναπάντεχα αποτελέσματα της 

συμπεριφοράς του και δεν επιβάλλοντια 

από τον εκπαιδ. 

 λογικές συνέπειες = γεγονότα που κανονί-

ζονται από τον εκπαιδ. (ή τον ενήλικο) 

και είναι άμεσα + λογια συνδεδεμένα με 

τη μορφή της κακής συμπεριφοράς  



 

(13) εκπαιδευτικό συμβόλαιο    (κ/π προσέγγιση) 

 

 

* αντιμετώπιση μορφών προβληματικής συμπεριφοράς που οδηγούν σε 

διακοπή της διδασκαλίας  αναχαίτιση της προβληματικής συμπεριφοράς με 

αμεση παρέμβαση: 

 
(α) ο εκπαιδ. με άμεση, σύντομη, απόλυτα σχετική επέμβαση, απαιτεί 

από τον μαθ. να σταματήσει την προβληματική συμπεριφορά και να 

ακολουθήσει τις οδηγίες του και τον ρυθμό της εργασίας 

 

(β) ο εκπαιδ. υπενθυμίζει (σύντομα + σταθερά) στο μαθ. τους κανόνες 

που ισχύουν και την προσδοκώμενη απο όλους συμπεριφορά 

 

 

 

   τιμωρία          επιβολή ποινής =  τελική λύση ( αποδέχομαι τις συνέπειες της συμπεριφοράς μου) 

      
 

     η τιμωρία επιδιώκει την  της ανεπιθυμήτης συμπεριφοράς  +  την   της επιθημητής συμπεριφοράς  

 
  

 

 

 * η τιμωρία μπορεί να δημιουργήσει αρκετά σοβαρά προβλήματα (Claritio – 1980, 

Jones & Jones - 1980) 

 

 

  * τα μειονεκτήματα  υπερέχουν  των  πλεονεκτηματων  στις περιπτώσεις των 

αυστηρών επιπλήξεων, απειλών και σωματικής τιμωρίας (Webwe & Roff - 1983) 
 

 

πρόσθεση απωθητικών ερεθι-

σμάτων μέσω επιπλήξεων ή 

φυσικών συνεπειών 

 

: 

 

ΑΜΕΣΗ 

ΤΙΜΩΡΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ  

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 

= 

 

(ΑΜΕΣΗ) 

ΠΑΡΟΧΗ 

 

 

ΔΥΣΑΡΕΣΤΟΥ 

       

αφαίρεση θετικών ενισχυτων 

(παραγόντων ή επιθυμητών ε-

ρεθισμάτων) μεσω τεχνικων        

           ~ συνέπεια της αντίδρασης    

           ~ διακοπή   

 

 

 

: 

 

 

 

ΕΜΜΕΣΗ 

ΤΙΜΩΡΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 

 

 

 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ   

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ 



   

     μεινονεκτήματα της τιμωρίας 

 
    - διαταράσσει την παιδαγωγική σχέση 
 

    - έχει εφήμερο/βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα στην πάταξη της κακής συμπεριφοράς 
 

    - δεν είναι αποτελεσματική μέθοδος για την τροποποίηση της συμπεριφοράς του μαθ. 
 

    - δε διδάσκει την κατάλληλη συμπεριφορά 
 

    - μπορεί να δημιουργήσει συμπεριφορες αποφυγής ( μαθ. = απρόθυμος να 

      αναλάβει προτοβουλίες) + τάσεις φυγής 
 

    - μπορεί να οδηγήσει στην παρεμπόδιση κοινωνικά επιθυμητών συμπεριφορών 
  

    - μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη προσωπικής αυστηρότητας 
 

    - οταν ο εκπαιδ. χρησιμοποιεί τιμωρία γίνεται ανπεθυμήτο μοντέλο 
 

    - μπορεί να οδηγήσει στην παρεμπόδιση κοινωνικά επιθυμητών συμπεριφορών 
 

    - φαίνεται ότι παρεμποδίζει τη μάθηση 
 

    - επιτρέπει στο μαθ. να αρνείται το φταίξιμο παρά να αποδέχεται τις ευθύνες 
 

    - η τιμωρία με τη μορφή ανάθεση επιπρόσθετου διαβάσματος – σχολικών εργασιών  

       – μείωση βαθμού, δημιουργεί αρνητική στάση στάθ. του μαθ. στις εν λόγω δραστη- 

       ριότητες 
 

    - μπορούν να λειτουργήσει ως θετική ενίσχυση για τον μαθ. για την επανάληψη της  

      ανεπιθύμητης συμπεριφοράς 
 

    - δημιουργεί δυσάρεστα συναισθήματα και δυσάρεστες επιπτώσεις στη ψυχική υγεία  

      μαθ. (και εκπαιδ.)  

 

 

 

* η τιμωρία πετυχαίνει απλώς την αναστολή της προβληματικής συμπεριφοράς και δε 

συμβάλλει στη μάθηση ή την παγίωση της επιθυνητής || η ποινή επηρεάζει απλώς την 

εκδήλωση της συμπεριφοράς και όχι τα κίνητρα που την προκαλούν || στην καλύτερη 

περίπτωση η ποινή μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μέρος της λύσης || ως «ιδεώδης» 

τρόπος τιμωρίας προβάλλεται η έκθεση του μαθ. στις φυσικές συνέπειες μιας 

προβληματικλής μορφής συμπεριφοράς του  

 



  προσαρμοστικότητα = μια πλευρά της κοινωνικής ανάπτυξης + ωριμότητας του 

ατόμου  εξασφαλίζει σε κάθε περίσταση το καλύτερο μέτρο ενεργητικής + 

παθητικής προσαρμογής του ατόμου στο περιβάλλον  

 

 

 η διαδικασία της προσαρμογής (= δυναμική ενέργεια) μπαίνει σε λειτουργία με την 

εμφάνιση μιας ανάγκης, μιας σύγκρουσης και σταματα με την ικανοποίησή της ή 

με τον παραμςερισμό της 

 

 

 τέλεια προσαρμοσμένο  ατομο = το άτομο που ικανοποιεί τις ανάγκες του + 

σημειώνει επιτυχίες με τρόπυς κοινωνικά αποδεκτούς, ετσι ώστε και το ίδιο να 

είνα ευχαριστημένο με τη ζωή του και ταυτόχρονα οι άλλοι να μένουν 

ικανοποιημένοι από τη συμπεριφορά του 

 

 

 μηχανισμοί προσαρμογης (Ψυχολογία της προσαρμογής) :  

 

αγνόηση – απλή αγνόηση, απώθηση, πρόφαση, προβολή, αντιστροφή 

 

φυγη – αποχώρηση, εκλογίκευση, αναζήτηση της ευχαρίστησης, καταφυγή στην 

εργασία και τον περφεκτιονισμό, παλινδρόμηση, σωματικές αρρώστιες 

 

αναβολή & υποκαταστασς – μετάθεση, αντιστάθμιση, εξύψωση, ταυτιση 

 
 

* για να έχουν αποτελεσματικότητα οι μηχανισμοί αυτοί πρέπει να χρησιμοποι-

ούνται υποσυνείδητα 

 

* οι μηχανισμοί προσαρμογής μαθαίνονται ( χαρακτηριστικά + συνηθειες) – συνήθως 

δεν τους μαθαίνουμε συνειδητά  

 

* οι μηχανισμοί αυτοί αποτελούν τρόπους συμπεριφοράς κάθε ανθρπωπου – 

διαφορετικοί άνθρωποι μαθαίνουν + εφαρμόζουν διαφορετικούς μηχανισμούς για 

να αντιμετωπίσουν τις ίδιες ή παρόμοιες συγκρούσεις ή καταστάσεις 

 



Διαχείριση της Τάξης       = συνεργασία + ισορροπία 
 

 

 διαχείρηση της τάξης = δραστηριότητες + στρατηγικές που χρησιμοποιει ο 

εκπαιδ.  θετικό κλίμα για μάθηση + διατήρηση της ισορροπίας στην τάξη 
 

 ισορροπία σε μια τάξης = μέσα σε επιτρεπτά όρια, οι μαθ. ακολουθουν το πρό-

γραμμα ενεργειών που είναι απαραίτητο για ένα συγκεκριμένο γεγονός στη τά-

ξη  (~ μάθηση  ισορροπία   ~ ισορροπία  συμμετοχή σε μαθησιακά θέματα)  

 

 

         

 

- κατάλληλη διαρρύθμιση χώρου  
 διαμόρφωση κατάλληλου συναισθηματικού κλίματος + είδους 

επικοινωνίας 

 

- οργάνωση κατάλληλων δραστηριοτήτων  
οι οιποίες πρέπει να σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των μαθ., να 

εγείρουν το ενδιαφέρον τους και να είναι εντός των πλαισίων των 

δυνατοτήτων τους – οι «επιτυχημένοι» εκπαιδ. παρουσιάζουν + 

επιβλέπουν τις δραστηριότητες έως ότου οι μαθ. μάθουν το 

σύστημα εργασίας 

 

- θέσπιση κανόνων  
= γενικοί κανόνες συμπεριφοράς  αποφυγή ενοχλητικής συμπε-

ριφοράς || + συζήτηση :: αναγκαιότητα, ερμηνεία || + πρσαρμογή || + 

παραδείγματα || + καταγραφή – ανάρτηση || * θεμέλιο = ασφά-λειας 

+ υγιεινής  

 

- προσδιορισμός διαδικασιών  
 να πραγματοποιήσουν οι μαθ. μια ακολουθία ενεργειών προς 

ένα συγκεκριμένο εγχείρημα (παρά αποτροπή ενοχλητικής συμπεριφο-ράς) 

~ χρήση χώρων, χρήση υλικών, αποχώ-ρηση απο την τάξη, ... 

 

- χρήση ενισχυτών  
ιδιαιτέρως + δημοσίως  συμπεριφορά || + χαρακτήρας μαθ. ||  

μπορεί να ζητηθεί  (στην αρχη της χρονιάς) να συμπληρώσουν οι 

μαθ. ερωτηματολόγιο αναγνωρίζοντας δραστηριότητες + 

κατάλληλους για αυτές ενισχυτές  
 

 



 (Doyle - 1986) πρωταρχικό καθήκον εκπαιδ. στη διαχείρηση της τάξης = η εδραί- 

ωση και διατήρηση της ισορροπίας (παρά να εντοπίσει κακή συμπεριφορά (τιμωρια) ή να 

διορθώσει διαταραχές συμπεριφοράς)  
 

 εναρμόνιση συμπεριφοράς εκπαιδ. – μαθ  δημιουργική + απρόσκοπτη διεξα-

γωγη εκπαιδ. πράξης 

 

 ο εκπαιδ. πρέπει να μπορεί να ερμηνεύσει την αλλαγή σκέψης – συναισθήματος – 

συμπεριφοράς των μαθ.  να παραιμβαίνει θετικά (+ αποτελεσματικά) στις 

διαδικασίες μάθησης + κοινωνικοποίησης  
 

 

  στυλ ηγέτη 
 

- αυταρχικό 

- δημοκρατικό ή συμμετοχικό ή συλλογικό 

- ελευθεριάζον ή επιτρεπτικό   

 

* λέξεις =   σεβασμός, έλεγχος, συμμετοχή, ενδιαφέρον,  

                           συνέπεια, αυτοκαθοδήγηση, ποιότητα 

 

  Caselmann::  τύποι =     παιδοτρόπος    -   λογοτρόπος 

                                 
                                                    στο κέντρο οι ανάγκες και       στο κέντρο το αντικείμε- 

                                                    τα ενδιαφέροντα του μαθ.              νο που διδάσκει 

 

 

  διατήρηση θετικής έννοιας του ομαδικού σκοπού 
 

         

 

- αίσθηση εγγύτητας  

(τάξη = μία ενότητα || ώφελος + επιτυχία  ομαδική (συν)εργασία + αλληλοβοήθεια) 
 

- ομαδική επιτυχία  

(οι δραστηριότητες να οδηγούν σε ομαδική επιτυχια) 
 

- δημόσια αναγνώριση  

((  απάθειας +  ενοχλητικής συμπεριφοράς)   έννοια της συμπεριφοράς με ομαδ-ικό 

σκοπό +  υπευθνότητας) 

 



 η διδασκαλία (και γενικά η εργασία μέσα στη τάξη) μπορεί να θεωρηθεί ως ένα 

σύνολο διαπροσωπικών + κοινωνικών σχέσεων, μια διαδικασία επικοινωνίας 

ανάμεσα στα μέλη που παίρνουν μέρος σε αυτή (~ στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας ο 

μαθ., οι συμμαθητές του ξεχωριστά, η τάξη ως ομάδα κια ο εκπαιδ. βρίσκονται σε διαρκή 

επικοινωνία + αλληλεξάρτηση) 

 

 

 ασυμμετρία σχέσεων  διαφορα εξουσίας των εταίρων των διαπροσωπικών 

σχέσεων (~ εκπαιδ. :: εξουσία αμοιβών, εξουσία επιβολής, εξουσία αναφοράς, εξουσία ειδίκευ-

σης, εξουσία νομιμότητας) 

 

 

 ρόλοι εκπαιδευτικού   

 

- επιστήμονας 

- φορέας εξουσίας 

- μεσάζοντας κοινωνικοποίησης 

- παράγοντας ανάπτυξης της ατομικότητας του μαθ. 

- προτυπο (μίμησης + ταύτισης) 

- ιδιωτης 

 

 

 

 ο εκπαιδ.   διδάσκει   +  παιδαγωγεί 
    

μεταβίβαση ενός τμή-

ματος  απο την κοι-

νωνική πείρα + παρά-

δοση 

+ 
εξασφάλιση και δρα-

στηριοιποίηση των δυ-

νάμεων της αλλαγής 

(σήμερααύριο) 

 

     +  προετοιμάζει τη διδασκαλία   +   αξιολογεί 
              

        δυσκολη  λειτουργία 

 

 
     + διόρθωση γραπτών εργασιών + επιτήρηση στα διαλείμματα  

     + συνεδριάσεις συλλόγου + συνοδεία εκδρομων 

     + επαφή με γονεία και κηδεμόνες 

 



 

 καθήκοντα εκπαιδ. ~ διαστάσεις =    διδακτική         –     παιδαγωγική     –     θεσμική 

               μεθοδολογική 
                                             

 συντονισμός των διαδικασιών                  αγωγή μαθ.                        εκπαιδ. =  

                      μάθησης στη τάξη                                                                         δημόσιος υπάλληλος 
 

 

 

* για συστηματικούς λόγους η προσωπικότητα του εκπαιδ. θεωρείται ως ανεξάρτητη 

μεταβλητή ή οποία επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά του μαθ. (= εξαρτημένη μεταβλητη) 

 

 

 κλίμα της τάξης = ατμόσφαιρα ή διάθεση κατα την οποία γίνεται η αλληλε-

πίδραση μεταξύ εκπαιδ. + μαθ. || απαρτίζεται από συμπεριφορές, συναισθήματα, 

διαθέσεις, αξίες, σχεσεις 

 

 
* όταν ο εκπαιδ. συμοεριφέρεται δημοκρατικά στην ομάδα της τάξης, η ομάδα είναι πιο δημιουργική 

και πιο αποτελεσματική απ’ ό,τι ομάδες με εκπαιδ. που τον χαρακτηρίζει αυταρχική ή χαλαρή 

συμπεριφορά  

 

 

 διαστάσεις της συμπεριφοράς του εκπαιδ.  

 

Ryans ::  [φιλική, θερμή, + κατανόηση] – [υπεύθυνη, συστηματική, προγραμ-

ματισμένη] – [ενδιαφέρον, φαντασία, πλουτος ιδεών] 

                 

Tausch :: [συμπεριφορά] – [έλεγχος]  

 

 

 (Wahl) τα μέλη της ομάδας της σχολικής τάξης οδηγούνται σε μία δραστηριότητα 

ύστερα από : 

(1) την αντίληψη μιας περίστασης ή μιας μορφής συμπεριφοράς του ή 

των εταίρων,  

(2) την αξιολόγησή της,   

(3) την απόφαση για αγνόηση ή για επέμβαση 

(4) την επιλογή κατάλληλης αντίδρασης 

 

 

 



 

 

 

 

 

 επιδράσεις στη συμπεριφοράς των μαθ. 

 

συναισθηματική θέρμη (= η κυριοτερη διάσταση της συμπεριφοράς του εκπαιδ. = 

αναγνώριση, κατανοηση, ηρεμία, ...  ευχάριστο σχολικό κλίμα  ανάπτυξη θετικών 

σχέσεων μαθ.-εκπαιδ. + υγιών διαπροσωπικών σχέσεων μέσα στην ταξη)  σχετίζεται 

θετικά με την αυτενέργεια, τη δημιουργική διάθεση, την ενεργητική 

συμμετοχή, την ομαδική εργασία, το ενδιαφέρον, ... 

 

έλεγχος (= ενέργειες με τις οποίες ο εκπαιδ. ρυθμίζει τη διεξαγωγή της διδασκαλίας)  

διαταγές – ερωτήσεις – γλωσσική επικοινωνία 

 

πρωτοβουλία + εναλλαγή  δημιουργικός εκπαιδ. = σημαντικός 

παράγοντας για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας μαθ. + ενδιαφέρον, 

γόνιμη συνεργασία, ... 

 

καθαρότητα + σαφήνεια (διαπερνούν τις παραπάνω διαστάσεις)  αποφασιστική  

επίδραση στην κατανόηση της υλης  

 

ενθουσιασμός(διαπερνά τις παραπάνω διαστάσεις)  ικανότητα μεταδοσης του 

ενδιαφέροντος για το αντικείμενο + ζωηρότητα + κινητικότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



plus 

 

 

 πρωταρχικός στόχος σχολειου = εκδημοκρατισμός + κοινωνικοποίηση σε αυτό-

νομη + ολοκληρωμένη προσωπικότητα 

 

 η σχολική τάξη ( ομάδα) λειτουργεί βάσει κανόνων, ρόλων, πρσδοκιών  στόχος 

λειτουργίας = κοινωνικοποίηση (= εκμάθηση μορφών συμπεριφοράς τις οποίες η κοι-νωνική ομάδα 

απαιτεί  ενστερνισμός ατόμου) + ανάπτυξη προσωπικότητας (με την έννοια της διατήρησης της 

ατομικότητας) 

 

 η κοινωνικοποίηση (στην πραγματικότητα) συντελείται μέσω αναπροσαρμοζόμενης 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, αμφίπλευρης επιρροής και αλληλεξάρτησης μεταξύ 

των μελών της κοινωνίας, «φιλτραρισμένη» μέσα απο τη δυναμικότητα του καθε-

νός (~ «αντιπαράθεση» βιογενετικών + περιβαλλοντικων παραγόντων) 

 

 

αναπροσαρμοζόμενη 

κοινωνική   αλληλεπίδραση 

    

 

 

 

κοινωνικοποίηση 
 

+ 

 

μέσω 

    δυναμικότητας       

εκάστου 

αμφίπλευρη 

επιρροή  &  αλληλεξάρτηση 

 

   

 

 

 δύσκολη εποχή – βαθμίδα μετάβασης: Δημοτικό  Γυμνάσιο, διότι κατα- 

γράφονται αλλαγές εσωτερικά + εξωτερικά καθώς το άτομο εισέρχεται στην 

εφηβεία 

 

 (παιδί) έφηβος = ΟΧΙ μικρός ενήλικας αλλα αυτόνομη προσωπικότητα με στόχο 

να καταστεί ανεξάρτητη προσωπικότητα ( στόχος μαθητικής διαδικασίας), 

δηλαδή να καταστεί ακέραιη + ξεκάθαρη προσωπικότητα η οποία δεν 

επηρεάζεται  

 

 ο έφηβος πρέπει να παίρνει αποφάσεις, να μπορεί να αμφισβητεί, να μπορεί να 

διαμορφώνει άποψη  δικίωμα στο λάθος, το οποίο αξιολογείται παιδαγωγικά    

 



 

 

 μέχρι τώρα η αντιμετώπιση του μαθ. που έκανε λάθη ήταν τιμωρητική  

κοινωνική μάθηση: (1) ο ίδιος ο εκπαιδ. δέχτηκε τέτοιες συμπεριφορές τις οποίες 

(2) δεν επιδωκιμάζει αλλά αισθάνενται ανασφαλής να διαχειριστεί την 

κατάσταση διαφορετικά  

 

 λανθασμένη συμπεριφορά  θέλει να αυτοπροσδιοριστεί, να δοκιμάσει τα όρια 

+ το περιβάλλον. «πίσω» από το λάθος διαβάζω τη θέληση να αυτοπροσ-διοριστεί 

(= ταυτότητα του ΕΓΩ = αυτοεικόνα = αυτοιδέα =αυτοαντίληψη) 

 

 αφού έχουν εξαντληθεί μια σειρά από ενέργειες + μέτρα (+ συμμετοχή μαθ.) 

επέρχεται η τιμωρία, η οποία δεν επιβάλλεται αλλα έρχεται ως συνέπεια της 

συμπεριφοράς του μαθ. καθώς έχει παραβεί τους (αποδεκτούς) κανόινες της 

ομάδας 

 

 το πρόβλημα της νοοτροπίας του εκπαιδ. είναι: (1) τα στερεότυπα, (2) οι 

προκαταλήψεις, (3) οι εικασίες, (4) η τάση για γενίκευση (αδιαφοροποίητη 

γενίκευση) και (5) ο εκπαιδ. δεν έχει μπeι στη διαδικασία της αυτοαξιο-λόγησης 

(δε δέχεται να διερευνήσει τα στοιχεία του εαυτού του). έτσι, o εκπαιδ. πρέπει να 

αντιμετωπίσει τα ανωτέρω προβλήματα για να δει τον έφηβο 

 

 εάν είναι ορθό το παιδαgωγικό έργο σε καμία περίπτωση ο εκπαιδ. δεν κάνει 

συμβιβασμούς 

 

 

 λέξη = ενθαρρυνση 

 

 ενθαρρυνση  έπαινος = έκφραση αποδοχής από τον εκπαιδ.  έπειτα από την επιτυχία του 

μαθ. 
 

 όχι :: ατομικές επιπλήξεις – απειλές – σωματική τιμωρία – ομαδική τιμωρία – 

ανάθεση ακαδημαϊκής εργασίας – μείωση βαθμών – αποβολή – βεβιασμενες 

απολογίες – σαρκαστικά σχόλια –  ...   

 

 

  Karl Rogers, Maslow, Fromm, Comsds = ανθρωπιστική προσέγγιση -  oυμανιστική ψυχολογία 

 

   J. + A. Rogers,  Mead,  Havinghurst,  Gardner = κ/π προσέγγιση 

 



 

 

 

  προεπιστημονική - επιστημονική περίοδος της Παιδαγωγικής 

 
αρχαία Ελλάδα (Πλάτων, Αριστοτέλης, Ξενοφών, Πλούταρχος, ...)  

αρχαία Ρώμη  

... 

... 

(Γερμανός) Volfgang Ratke (~ 1600) 

(Τσέχος) Johann Amos Komensky ή Comenius (~1600) 

... 

«Παιδαγωγική»  Johann Friedrich Herbart «Padagogik» (1806) 

J.J. Rousaeau (18ος αιων.) 

… 

 (Γάλλος φυσιολόγος) C. Bernard (~1800+) 

μέτρηση 

(Γάλλος θετικιστής φιλόσοφος) A. Comte (~1800) 

...  

«παλαιό σχολείο» (19ος αιων.) - «νέο σχολείο» (20ος αιων.) 

... 

(Άγγλος) F. Galton (~1900) 

(ψυχολόγος) K. Catell «mental tests» (1890) 

(Γάλλος ψυχολόγος) A. Binet «psyhometry tests» (~1900) 

Γαλλία: κλίμακα Binet-Simon (1905) 

ΗΠΑ: κλίμακα Stanford-Binet (L.Terman - 1916) 

Jean Piage (1900+) «γενετική ψυχολογία», «κλινική μέθοδος» (~εμπειρισμός) 

«ψυχολογία του παιδιού» 

«εφηβεία» 

«σχολική ψυχολογία» 

«σχολική εργονομία» (μετά από Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος) 

Ψυχολογία της Μορφής (1930+) 

S. Freud (~1900) 

 

 

  γνωστική προσ. = ορθολογισμός = πνευματικές + λογικές παράμετροι 

   

       κοινωνιογνωστική προσ. = γνωστική προς. + περιβάλλον (~ αλληλεπίδραση) 

 

       συμπεριφοριστική προσ. = περιβάλλον 

 

        κ/π προσ. = [] + [] + [] + ... ,    κοινωνία  πολιτισμός 

  

        ανθρωπιστική προσ. = δικαιώματα του μαθ. ως ανθρώπου 



 

        τυπική ομάδα              –              άτυπη ομαδα   κ/π προσέγγιση 
                                                   
οργανωμένη σαφης κατανομή             ομάδες οπου τα άτομα απο- 

κοινωνικών  ρόλων  (= αποδίδο-           αποφασίζπυν βάσει κοινων 

νται από το ίδιο το άτομο ή από           ενδιαφερόντων, συναισθη- 

 τους άλλους – δεν είναι πάγιοι)          ναισθημάτων, κ.λπ. 

                                      

επιτρέπει τον προσανατο-                     ικανοποίηση των κοινωνικο- 

λισμό στο ατομικό αξίωμα                     συναισθηματικών αναγκών 

επίδοσης 

 

 

 διάκριση ιδιοτήτων ατόμων + φαινομένων  ρυθμιστική επιρροή στη λειτουρ-

γία της επικοινωνίας + δυνατότητα κατηγοριοποίησης  του περιβάλλοντος + κό-

σμου ( έλεγχος – προσανατολισμός – «πρόγνωση») 

 
 [ δράση ]  [ διάκριση ιδιοτήτων ]  [ ανάδραση ] 

 [ προσδοκία ]  [ διάκριση ιδιοτήτων ]  [ ανταπόκριση ]        ~ αυτοεκπληρούμενη προφητεία 

 

 

  επικοινωνιακή παρουσία εκπαιδ.  μεταβολή επιρροής εκπαιδ.  μαθ.  
 

   
 

- φυσική παρουσία  

κατα πρόσωπο επικοινωνία || άμεση ανατροφοδότηση || σωματική + οπτι-

κοεκφραστική αλληλεπίδραση || στερείται εσωτερίκευσης 

 

- ηλεκτροτεχική παρουσία  

εφικτή χάρη στα επιτεύγματα της τεχνολογίας || δεν επιτρέπει σωματοκι-

νητική αλληλεπίδραση || ο εκπαιδ. δεν πρέπει να υποσκιάζεται από τα 

μέσα 

 

- φανταστική ή συμβολική  (ή φαντασιακή) παρουσία  

εσωτερίκευση των κανόνων (της μικροκοινωνίας της σχολικής τάξης)  αβασά-

νιστη τήρηση + επικύρωση των τρόπων συμπεριφοράς  εσωτερική 

πριθαρχία 

 

 

 

 

 



 αλληλεπίδραση = επικοινωνία με στόχο την αμφίπλευρη άσκηση επιρροης (επι-

κοινωνία  επιρροή  επίτευξη επιδιωκόμενου στόχου) 

 

  άγχος   = γενική αγωνία , αίσθημα έντασης    stress  = παθολογική κατάσταση 
 

    - κοινωνικής αναγνώρισης      

    - επιβίωσης = {θανάτου, προσαρμογής, μονώσεως} 

 

  αυτοσυναίσθημα = η ιδέα που έχει ο κάθε άνθρωπος για τις ικανότητες + δυνα-

τότητές του (= βασική παράματρος στη μαθησιακή διαδικασία) 

 

 όλα τα ανθρώπινα όντα ανήκουν στο ίδιο γένος και έχουν την ίδια προέλευση 

 
 ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 

 

 όλες οι ομάδες και τα άτομα δικαιούνται να είναι διαφορετικά 

 

 οι διαφορές ανάμεσα στα επιτεύγματα των διαφορετικών λαών εξηγουνται 

πλήρως από γεωγραφικούς, ιστορικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και 

πολιτισμικούς παράγοντες 

 

 διαδικασία κατασκευής της γνώσης = η γνώση μας στηρίζεται στις κυρίαρχες 

απόψεις μας, με τις οποίες κατανοούμε τι θέλει να μας διδάξει και τον τρόπο που 

μας διδάσκει 

 

 η κοινωνία + το σχολείο υπηρετεί τη μόρφωση και μόνο, διότι η μόρφωση είναι 

απόλυτο αγαθό που περικλείει όλες τις αρετές 
 

 τάξης = ομάδα προσωπικοτήτων 
 

 ερώτηση  απάντηση μαθ. = 
 

       λανθασμένη  επαναδιατύπωση (~ σαφήνεια, κατανόηση) + χρόνο  
 

                    σωστή  επαναδιατύπωμένη απάντηση + πληροφορίες (~ μαθ. + ομάδα) 

 

 λάθος = αναπόφευκτο :: στόχος = να ΕΡΕΥΝΗΘΕΙ το οτιδήποτε, όχι να απαντηθεί 

 

 αυτοαντίληψη = αντίληψη του ανθρώπου γιατις δικές του δυνατότητες και 

αδυναμίες 

 



 αυτόεκτίμηση = η αξία που δίνουμε στα χαρακτηριστικά μας, στις ικανότητες 

μας και στη συμπεριφορά μας 

 

 επικοινωνιακές περιστάσεις ή περιστάσεις επικοινωνίας  συγκεκριμένες/α 

συνθήκες/πλαίσια 

 

 συμφραζόμενα στην επικοινωνια = γλωσσικά στοιχεία + επικαιρότητα + απόψεις 

του ατόμου + εμπειρίες ατόμου 

 

 γλώσσα   σκεψη  κατανόηση  εαυτου – περιβάλλοντος – πολιτισμου 

 

 αυτοματοποίηση = η ικανότητα να εκτελεί κάποιος λεπτομερώς μαθημένες 

εργασίες χωρίς μεγάλη πνευματική προσπάθεια 
 

 ~ παιδαγωγικό χιούμορ  ~ παιδαγωγικό τακτ   ~ παιδαγωγική διακριτικότητα   
 

 βασικές δεξιότητες = καθαρά κατασκευασμένη γνώση που χρειάζεται για 

περαιτέρω μάθηση + μπορεί να διδαχτεί βήμα-βήμα 

 

  γονικά πρότυπα = ενικά πρότυπα συμπεριφοράς, που οι γονείς χρησιμοποιούν 

σε σχέση με τα παιδιά τους 
 

 αναλογίες = συσχετισμός καινούργιων εννοιών με πληροφορίες που οι μαθ. ήδη 

κατανοούν. 

 

 αναλογική μέθοδος = μέθοδος μάθησης κατά την οποία ένας περιορίζει την 

έρευνα για λύσεις σε καταστάσεις που είναι παρόμοιες με την παρούσα. 

 

 ο εκπαιδ. δρα προληπτικά για παραβατικές συμπεριφορές + γνωστικά κενά  

                   (= παρατηρεί, δημιουργεί τεκμηριωμένες υποθέσεις, ενεργεί) 
 

 

 τόσο  το περιβάλλον όσο και η κληρονομικότητα, μέσα από μία σχέση 

αλληλεπίδρασης, μπορούν να εξηγήσουν την αναπτυξιακἠ εξέλιξη του 

ανθρώπου   

 

 αλληλεπίδραση κληρονομικότητας – περιβάλλοντος (Anastasi, Roth, Ritter) 

 

 διαθεματική διδασκαλία = ολιστική επεξεργασία γνώσης + συνδιασμός γνώ-

σεων απο διαφορετικες γνωστικές περιοχες για την προσέγγιση και επεξερ-γασία 

ενός θέματος 



 

 

 
      

 
 

δράση    (συμπεριφορά) 
 

 
 

    ανάδραση   (+ προσωπικοτητα) 
 

 
 

αλληλόδραση      αλληλεπίδραση 
 

 
 

διάδραση   =   αλληλεπίδραση μέσα απο την ομάδα (~ συνεργασία) 
 

 
 

διαντίδραση  =   σε μία δράση προκαλείται μία ενστικτώδη   

          αντίδραση  η οποία επεκτείνεται  στην ομάδα    (~ domino) 
 

 
 

συναντίδραση  =   η ομάδα δρα ως μονάδα 
 

 

 

 

  αμοιβαία ματασχηματιστική ~ αλληλεπιδραστική ~ αλληλεπενέργεια ~ αλληλόδραση 

 

 κάθε πληροφορία (γνώση) πρέπει να εμπεριέχει και δράση (πράξη)  ενεργός 

μαθητής 

 

 περιφραφική αξιολόγηση =(ορσ)= αναλυτική + εκτενής περιγραφη  της γνω-

στική και συναισθηματικής κατάστασης καθώς και της κοινωνικής συμπεριφο-

ράς του μαθ. 

 

 σχέδιο εργασίας - project =(ορσ)= ανοιχτή διαδικασία μάθησης κατα την οποία 

επιχειρείται η επεξεργασία ενός θέματος με ενεργό συμμετοχή των μαθ., το οποίο 

επιλέγεται από τους μαθ. με βάση τα ενδιαφέροντά τους 



 

 

 

 

 τα εποπτικά μέσα χρησιμοποιούνται για να προσδώσουν επιπλέον πληροφο-

ρίες (++ αισθήσεις - όχι για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον)  

 

 το σχέδιο διδασκαλίας θεωρείται απαραίτητο περισσότερο γιατί διευκολύνει 

την κατάκτηση της νέας ύλης 

 

  άμμεση διάλεξη : max 10min 

 

  ΠΕΙΡΑΜΑ = έμφαση στην έρευνα   -  ΕΠΙΔΕΙΞΗ = έμφαση στη διαδικασία 

 

 το κοινωνιόγραμμα χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ στην αξιολόγηση της διατομικής 

(διαπροσωπικής) σχέσης του μαθ. 

 

 η δημοκρατικότητα των διδακτικών στόχων διαπιστώνεται απο το δικαίωμα 

που παρέχουν στους εκπαιδ. για πρωτοβουλια κινήσεων (* σαφηνεια, λειτουργικότη-

τα, επιστημονική τεκμηρίωση προϋπαρχουν) 

 

 ολα τα παιδιά μπορούν να σκέπτονται δημιυοργικά (σε μεγαλύτερο ή μικρότερο 

βαθμό), αρκεί να βρίσκονται σε περιβάλλον δεκτικό σε νεωτεριστικές ιδέες 

 

  θετικό κλίμα τάξης = συνδιασμός υψηλού βαθμού συνοχής + μέτριου βαθμου 

δυσκολίας μαθημάτων (* το γνωστικό αντικείμενο προσαρμόζετια στο μέσο όρο) 

 

 διερευνητική μορφή διδασκαλίας = καθορισμός προβληματος  διατύπωση 

υποθέσεων  συγκέντρωση πληρ.  έλεγχος υποθεσεων  συμπεράσματα  

 

 διαφορική (ή διακριτική ή -σωστά- διακριτή) ενισχυση ~ ανγνώριση θετικής + αγνόηση 

αρνητικής συμπεριφοράς μαθ. 

 

  πνευματική ανεπαρκεια   νοητική καθυστέρηση  

 

  ομαδικές εργασίες  καλύτερη ένταξη απομονωμένου μαθ.   

 

 ορθολογισμός :: ο νέος άνθρωπος δεν γεννιέται ούτε καλόε ούτε κακός αλλά 

διαμορφωνεται στη συνεχεια σε καλό ή κακό (tabula rasa)  

 



  η σχολική συμβουλευτική αναφερεται αποκλειστικά στις σχέσεις των εμπλε-

κομένων στη διδασκαλία  

 

  ...αδυναμία... = ολοκληρωτική αρνητική κατάσταση 

 

  μοντέλο αντικειμενικών στόχων της διδασκαλίας =(ορσ)= διατύπωση στόχων σε 

μορφές ςξωτερικής συμπεριφοράς, μετρήσιμες + επαληθεύσιμες 

 

  εποικοδομι(τι)σμός ::  δομή στη γνώση – η γνώση κτίζεται απο το άτομο – το 

καθε άτομο έχει το ρυθμό του 

 
  ομαδοκεντική ~ (ομαδο)συνεργατικη 

 

  επίπεδα ερωτήσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 αυτορύθμιση: ικανότητα του ατομου να σκέφτεται + να τροποποιεί την 

συμπεριφορά σου χωρίς την βοήθεια των άλλων 

 

 αφομοίωση = εξηγώντας νέες εμπειρίες σε σχέση με υπάρχοντα σχήματα 

 

 βαθμολόγηση = αποτύπωση  με κλίμακα του  βαθμού  στον οποίο οι μορφωτικοί 

αντικειμενικοί στόχοι έχουν πραγματοποιηθεί 

 

 γενίκευση ερεθίσματος = διαδικασία με την οποία, αφού ένα συγκεκριμένο 

(τεχνητό) Ε συσχετιστεί με μία Α, και άλλα παρόμοια Ε μπορούν να προκαλέσουν 

την ίδια Α 

 

 γενίκευση = μεταφορά των συμπεριφορών – ικανοτήτων – ιδεών από έναν τομέα 

σε έναν άλλον 

 

 γραμμικό πρόγραμμα = προγραμματισμένο υλικό, παρουσιασμένο με τη μέθοδο 

της προγραμματισμένης διδασκαλίας με τρόπο τέτοιο, ωστε όλοι οι μαθητές να 

προοδεύουν στην εκμάθηση του υλικού με την ίδια σειρά 

αξιολόγησης 

 

ανάλυσης – σύνθεσης 

 

κατανόησης 



 

 αμοιβή = αντικείμενο, ερέθισμα ή αποτέλεσμα, το οποίο θεωρείται ευχάριστο και 

μπορεί να είναι ενισχυτικό κάποιας συμπεριφοράς 

 

 αναπαράσταση: μέθοδος διδασκαλίας στην οποία άτομα φυσικά εκτελούν 

καθήκοντα.  

 

 μαθημένη αδυναμία = κατάσταση, στην οποία τα άτομα μαθαίνουν με το πέρας 

του χρόνου μέσα) συνεχούς αποτυχίας, ότι δεν μπορούν να ελέγξουν το 

αποτέλεσμα των γεγονότων που επηρεάζουν την ζωή τους. 

 

 αντανακλαστικά: Εγγενείς αυτόματες απαντήσεις σε ερεθίσματα 

 

 αντισταθμιστική  εκπαίδευση = πρόγραμμα που είναι σχεδιασμένο να 

προλαβαίνει / αποτρέπει   προβλήματα   μάθησης,   για   μαθητές   που   

προέρχονται   από   χαμηλότερες κοινωνικοοικονομικές ομάδες 

 

 δηλωτική γνώση = γνώση που είναι αποθηκευμένη και αφορά ιδέες και 

πράγματα 

 

 διακλαδιζομένος προγραμματισμός = προγραμματισμένο υλικό, που παρουσιάζει 

με τη μέθοδο της προγραμματισμένης διδασκαλίας μία ποικιλία εναλλακτικών 

διαδρομών μέσο του υλικού     

 

 διδασκαλία = ενα σύστημα από σχεδιασμένες ενέργειες, που σκοπεύει να 

παροτρύνει στη μάθηση 

 

 εγωκεντρισμός = η πίστη του ατόμου πως οποιοσδήποτε βλέπει τον κόσμο όπως 

αυτό 

 

 ειδική   εκπαίδευση = προγράμματα,   που   διευθετούν  τις  ανάγκες  των   μαθ.  

με διανοητικές, συναισθηματικές ή φυσικές ιδιαιτερότητες 

 

 εκπαιδευτική ψυχολογία = η μελέτη της μάθησης και της διδασκαλίας 

 

 εκπαιδευτικοί στόχοι = δηλώσεις που περιγράφουν συγκεκριμένες αλλαγές,  που  

οι εκπαιδευτικοί σκοπεύουν να επιφέρουν στην συμπεριφορά των μαθητών 

 

 ενεργός διδασκαλία = διδασκαλία που χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα 

ακπαιτκής καθοδήγησηςσυμετοχής και ενδιαφέροντος τοον μαθητών με 



ταυτόχρονη υποστήριξη με καθοδήγηση εξήγηση, επίδειξη και συνεργασία του 

δασκάλου με τους μαθητές 

 

 θετική διευθέτηση απειθαρχίας = παροχή ξεκάθαρης, σταθερής, μη εχθρικής 

απάντησης σε κακή συμπεριφορά μαθητή 

 

 θετική   ενίσχυση = ενδυναμώνοντας   συμπεριφορά,   με  παρουσίαση   ενός   

επιθυμητούερεθίσματος μετά τη συμπεριφορά 

 

 θεωρία απόδοσης = ανάλυση του κινήτρου, που εστιάζεται στο πώς οι άνθρωποι 

εξηγούν τα αίτια της αποτυχίας ή επιτυχίας τους 

 

 θεωρία προσδοκίας = θεωρία που μελετά την ώθηση / το κίνητρο, και   βασίζεται 

στην αντίληψη ποος οι προσπάθειες των ανθρώπων να πετύχουν εξαρτώνται από 

προσδοκίες και επιβραβεύσεις 

 

 θεωρία = ενα σύνολο από αρχές οι οποίες εξηγούν και αναλύουν κυρίως 

φαινόμενα 

 

 ιεράρχηση των αναγκών = μοντέλο του Μaslow που κατατάσσει τις ανθρώπινες 

ανάγκες σε επίπεδα, με κατώτερο εκείνο των βιολογικών αναγκών και ύψιστη την 

ανάγκη για αυτοπραγμάτωση 

 

 καθοδηγούμενη ανακάλυψη  = μια παραλλαγή της ανακάλυψης της μάθησης, 

στην οποία ο δάσκαλος παρέχει μια μορφή καθοδήγησης και κατεύθυνσης. 

 

 τεχνικές μάθησης = ειδικές τεχνικές για μάθηση όπως χρήση μνημονικών 

κανόνων ή της περίληψης ενός αποσπάσματος 

 

 ψυχολογία  Gestalt = ψυχολογικό κίνημα που  ξεκίνησε  στη  Γερμανία και το  

οποίο προκαταβάλλει (προάγει) την κατανόηση της αντίληψης 

 

 ωρα αναμονής = χρονική διάρκεια, που ο δάσκαλος επιτρέπει στο μαθητή να 

απαντήσει σε μία ερώτηση.                                                                                                                 

 

 περιγραφική   έρευνα = μελέτη   με   στόχο   την   εξεύρεση   και  συλλογή   

λεπτομερών πληροφοριών για κάτι με ενδιαφέρον 

 

 ποινή / τιμωρία = μεταχείριση δυσάρεστων αποτελεσμάτων, με στόχο την εξα-

σθένιση μηεπιθυμητής συμπεριφοράς        



 

 πρόγραμμα επίσπευσης = καταιγιστική πορεία με επιταχυνόμένους   προβιβα-

σμούς μέσω προχωρημένων σπουδών για μαθητές που είναι προικισμένοι και 

ταλαντούχοι. 

 

 πρότυπο = καλύτερη αντιπροσώπευση μιας κατηγορίας 

 

 σενάριο = σχήμα ή σχέδιο για τη σειρά των βημάτων που περιγράφουν ένα 

γεγονός  

 

 στρατηγικές μάθησης = γενικά σχέδια προσέγγισης της μάθησης κατά τη 

μαθησιακή διαδικασία 

 

 συγκεκριμένο στάδιο = στάδιο στο οποίο τα παιδιά αναπτύσσουν ικανότητες 

λογικών συλλογισμών και συζητήσεοον αλλά μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές 

τις ικανότητες μόνο σε γνωστές καταστάσεις 

 

 συναισθηματικοί στόχοι = αντικειμενικοί στόχοι που ενδιαφέρονται για την 

στάση και τις αξίες του μαθητή 

 

 σχέδιο μαθήματος = περιλαμβάνει αντικειμενικούς μαθητικούς στόχους, τι 

ξέρουν οι μαθητές ή τι είναι ικανοί να κάνουν μετά το μάθημα, τι πληροφορίες, 

δραστηριότητες και μπειρίες θα χρησιμοποιηθούν στην ενότητα και πώς θα γίνει 

η αξιολόγηση 

 

 

 

  I. Illich, D. Piveteau, E. Reimer  ~ αποσχολειοποίηση της κοινωνίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Niel  

 

- ελεύθερο ή αντιαυταρχικό σχολειο - Summerhill (1921) (~ + Freud, Reich) :: 

βασική επιδίωξη = η καθιέρωση στα πλαίσα της σχολικής αγωγής, μιας 

διαδικασίας απαλλαγμένης από τις διάφορες αρχές «καταπιεστικής φύσεως 

επιδράσεις» των ενηλίκων  παρείχε στο παιδί δυνατότητες «ελεύθερης» 

έκφρασης + αυτοπραγμάτωσης καθώς επίσης και τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

για μια «ολο-κλήρωμένη» + απολύτως «αβίαστη» ανάπτυξη  

 

- το παιδί από τη φύση του είναι αγαθό, μεγαλώνοντας μέσα σ’ αυτό το 

παιδαγωγικό περιβάλλον θα μπορούσε με ευκολία να οδηγηθεί στη χαρά της 

ζωής + την ευτυχία = τελικός σκοπός αγωγής  

 

- σκοπός αγωγής = (όχι η ένταξη του ατόμου στην κοινωνια αλλά) να υποβοηθά το άτομο 

να χειραφετηθεί από τους δεσμούς που του επιβάλλουν η οικογένεια + το 

κοινωνικό σύνολο  ανάπτυξη συναισθηματικών δεξιοτητων (όχι παροχή γνώσε-ων) 

μεσω της ελεύθερης αυτοέκφρασης του ατόμου 

 

 

  νέος ρόλος παιδαγωγού  σημαντικότερες λειτουργίες  

 
a. διδακτική 

 

b. διαγνωστική – προληπτική – συμβουλευτική 

 

c. παιδευτικές προσπάθειες + διαδικασίες που 

αφορούν την επιλογή + επιτυχή χρησιμοποίηση 

εκμέρους του εκπαιδ. των καταλληλότερων ( 

περίπτωση αγωγής) παιδαγωγικών μεθόδων και 

εποπτικών ή άλλων μέσων διδασκαλίας 

 

d. παιδαγωγικές ενέργειες που εντάσσονται στα 

πλαίσια συνεργασίας του εκπαιδ. με άλλα πρόσωπα 

τα οποία είναι υπεύθυνα για τη διαπαιδαγώγηση + 

μόρφωση του μαθ. (εντός ή εκτός σχολείου)   

 
e. δραστηριότητες του εκπαιδ. που έχουν ως στοχο (1) 

την προσωπική του εξέλιξη = αυτοαξιολόγηση του 

έργου του, μετεκπαίδευσή του, συνεχή αυτομόρφωσή 

του και (2) τη γενική πρόοδο του σχολείου  

 



 

 κοινωνική παιδαγωγική :: ερευνητικό αντικείμενο = τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα 

 

 παιδαγωγική του ελεύθερου χρόνου ή της σχολής :: εξετάζει τα προβλήματα αγωγής 

που τελείται σε «ιδρύματα ελευθερου χρονου» 

 

 σχολική παιδαγωγική = η επιστήμη της αγωγής που ασκείται στα αυστηρώς σχολικά 

πλαίσια 

 

 προληπτική παιδαγωγική :: προσπαθεί να προλάβει + να άρει τους πιθανούς αρνητικούς 

παράγοντες στο έργο της αγωγής 

 

 διορθωτική παιδαγωγική :: με βάση τα δεδομένα ενός διαγνωστικού τεστ + την πειραματική 

γνωση των αιτιων των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν κατα την παιδευτική διαδιακασία, επιχειρεί 

να πληρώσει το κενό μεταξύ του δεδομένου κια του αναμενόμενου αποτελέσματος 

 

 παιδαγωγική της αποτελεσματικότητας :: ~ επίτευξη μεγαλύτερων αποτεμεσμάτων με 

τη μικρότερη προσπάθεια 

 

 παιδαγωγική των οπτικών μηνυμάτων :: θεμελιώνει το έργο της αγωγής στη διδακτική 

αξιοποίηση των επιτευγμάτων της παιδαγωγικής τεχνολογίας ~ σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, 

μηχανές μαθήσεως, προγραμματισμένη διδασκαλία  

 

 

 θεμελιώδεις αρχές της σύγχρονης αγωγής  

 

- καθολική εκπαίδευση 

- δημοκρατική αγωγή 

- συνεργασια σψολείου – οικογένειας 

- ατομική εξέλιξη του ανθρώπου + εξατομίκευση της αγωγής του 

- κοινωνική εξέλιξη ατόμου 

- αυτενέργεια μαθ. 

- συμμετοχική αγωγή 

- δια βίου παιδεία 

- εγγύτητα στη ζωή 

- αγωγή για διεθνή κατανόηση, ειρήνη, συνεργασία των λαών 

 

 
 

* οι ακαδημαϊκες δραστηριότητες δύσκολά αποκτουν ενδιαφέρον (~ το παιδί στερείται το 

παιχνίδι) και δεν μπορεί όλες οι ακαδ. δραστηρ. να έχουν ενδιαφέρον σε όλους  προσωπικές 

ανάγκες (+ διαβαθμιση αναγκών) 



 

 κοινωνική ψυχολογία της αγωγής 
 

- ιδιαίτερη έμφαση στη κοινωνικοψυχολογική διάσταση (πολλών) προβληματων της 

παιδαγωγικής επιστημης 
 

- βασικό θέμα = η αντιμετώπιση του μαθ. ως μέλους της σχολικής ομάδας + η παρακολού-

θηση της εξέλιξης της προσωπικότητός του υπο την επίδραση διαφορων κοινωνικών 

φιανομένων + σχέσεων που αναπτύσσονται μέσα στο σχολικό σύστημα φοιτήσεώς του 
 

- αλλα θέματα = το σχολείο + η σχολική τάξη ως κοινωνικές ομάδες, οι ανθρώπινες 

σχέσεις στο σχολ. περιβάλλον, οι διαπροσωπικές σχέσεις στην τάξη + στο σχολείο,  η 

κοινωνική διάσταση της παιδαγωγικής σχέσης, η κοινωνική συμπεριφορά του μαθ. και τα 

κίνητρά της, οι κοινωνικοί ρόλοι του μαθ. + του εκπαιδ. στη  σχολ. τάξη, η παιδαγωγική 

ατμόσφαιρα, η συνεργασία, η ψυχοδυναμική της ομάδος, ... 

 

 

 ψυχογλωσσολογία 
 

- ψυχογλωσσολογία = διεπιστημονική συνεργασία ψυχολογίας (ψυχολογια αναπτύξεως, 

μαθήσεως) + γλωσσολογίας με αντικειμενικό σκοπο την εξέταση των προβλημάτων της 

γλωσσικής επικοινωνίας των ανθρώπων 
 

- μελετά τις συνθήκες της πραγματικής χρήσης της γλώσσας και ειδικότερα ερευνα τους 

μηχανισμούς που συντελούν στην παραγωγή, κατανόηση, αναγνώριση του γλωσσικού 

υλικού 
 

- διευρεύνει κατ’ ουσία τη θεωρία για τη νοητική ανάπτυξη του ανθρώπου (δημιουργώντας 

νέες μεθοδολογικές προοπτικές) 
 

- Chomsky – γενετική / μετασχηματιστική γραμματική 
 

- θέματα =  η εξέλιξη της ανθρώπινης γλώσσας, η κατάκτηση της γλώσσας από το παιδί, 

σχεσεις μεταξύ γλωσσικής + νοητικής ανάπτυξης, ο εκσυγχρονισμός στη γλωσσική 

παράδοση, διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας + ξένων γλωσσών υπο τοφως νέων 

πορισμάτων της θεωρίας, ... 

 

 

 

 

*  η διαφορά στον άνθρωπο και τα άλλα ζώα είναι κοινωνική (και όχι φυσιολογική) || 

η μάθηση δε, έχει εντελώς διαφορετική υφή + ποιότητα 
 

 

 



 

 

  Bach – 5 γενεές – 13 αξιόλογους μουσικούς 

   Bernoulli  – 3 γενεές – 8 (στους 13) μεγάλους μαθηματικούς 

   Tischbein – 3 γενεές – 26 (στους 29) ζωγράφους + καλλιτέχνες 

 

 

 Karl Rogers = ανθρωπιστική προσέγγιση :: το άτομο αναζητά την πραγμάτωση 

των ανθρωπιστικών του αναγκών και το περιβάλλον πρέπει να βοηθά προς αυτή 

την κατεύθυνση 
 

 Karl Rogers = ανθρωπιστική προσέγγιση :: βασικός ρόλος εκπαιδ. = η εξασφάλιση 

προϋποθέσεων στο μαθ. για ελεύθερη επιλογή + αυτορύθμιση 
 

 Stones :: σημαντικό μεθοδολογικό διδασκαλίας = λεπτομερή ανάλυση των στοι-

χείων του προβλήματος (= οργάνωση του υλικού  ο μαθ. κατανοεί τη δομή του υλικού  ο 

μαθ. αποκτά καθολοκή εικόνα + κια γενική τεχνηκή προσέγγισης του προβλήματος  ακρίβεια + 

ταχύτητα) 

 

 σοβιετικοί επιστήμονες (~ Gagne, Bruner) :: γλώσσα = εργαλείο που πολλαπλασιά-

ζει τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα της σκέψης + θεωρείται αποφασι-

στικός παράγοντας που κατευθύνει και διαμορφώνει τη σκέψη 

 

* με τις κατάλληλες νύξεις ο εκπαιδ. μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στη 

σύλληψη του προβλήματος απο τους μαθ. 

 

 Aebli :: δυο δυνατότητες διδασκαλίας (που απαιτούν χρόνο) για την επίλυση 

προβλημάτων = (1) η βοήθεια που πρέπει να προσφέρει ο εκπαιδ. στο μαθ. ( η 

πλήρης κατανόηση του ζητούμενου) και (2) η δυνατότητα προβολής του εκπαιδ. ως 

πρότυπο επίλυσης προβλημάτων  

 

 

 γνωστικές λειτουργίες 

                = αντίληψη – μνήμη – γλώσσα – σκέψη – ικανότητα λύσης προβλημάτων 

 

 

* μέσα στην οικογένεια και με βάση την ταυτιση το παιδι διαμορφώνει τα κίνητρα για 

μάθηση + επίδοση, το σύστημα αξιών, τους τρόπους πρόσκτησης + επεξεργασίας πληρο-

φοριών + γνώσεων, κ.λπ. – μεγαλώνοντας το παιδί βαθμιαία απαγκιστρώνεται απο την 

οικογένεια διευρύνοντας συνεχώς τον κύκλο επαφών του και βρίσκει πρότυπα συμπε-

ριφοράς έξω απο την οικογένεια (σχολείο, εκπαιδ., ομάδα συνομηλίκων, ...) 



 

* ο έλεγχος της συμπεριφοράς με ποινές είναι καταδικασμένος σε αποτυχία διότι 

απευθύνεται στα αποτελέσματα κια όχι στα ελατήρια της συμπεριφοράς 

 

* οι σωματικές ποινές δεν καταστείλουν τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές των παιδιών 

αλλά τις ενισχύουν γιατί αποτελούν μορφές επιθετικής συμπεριφοράς κια τα παιδιά 

μιμούνται, μέσα στα πλαίσια της «κοινωνικής κληρονομικότητας», αυτου του είδους τη 

συμπεριφορά (- η επιηετική συμπεριφορά ρυθμίζεται σε μεγάλο βαθμό απο την κοινωνική μάθηση)  

 

 

* ...περεχει γνώσεις χρήσιμες για τη ζωή ...καλλιεργεί τη λογική σκέψη ...επιτρέπει 

τη μεταβίβαση μάθησης  

 

 

 Piage, Bruner, Dienes  διδασκαλία Αριθμητικής :: το βάρος πέφτει στα σύνολα 

και στις δομές, στη σύλληψη γενικών αρχών + αριθμητικών διαδικασιών ( κατα-

νόηση αριθμητικών προβλημάτων + μεταβίβαση μάθησης) 

 

 

 η παιδαγωγική της ένταξης η οποία διαμορφώθηκε ως θεμελιώδης παιδαγωγική 

αρχή ορίζεται ως το σύνολο των διαπαιδαγωγικών και μορφωτικών θεωρήσεων 

και πρακτικών, οι οποίες αποσκοπούν (1) στο σεβασμό και την αναγνώριση της 

ετερότητας, (2) στην άρση προκαταλήψεων/στερεοτύπων απέναντι στο διαφορετι- 

κό και (3) την παροχή ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων για ισότιμη κια ισάξια 

συμμετοχή τους στο πολιτικό, κοινωνικό κια εκπαιδευτικό γίγνεσθαι (~ ένα σχολείο 

για όλους) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 αυτοεκπληρούμενη (αυτοπραγματούμενη) προφητεία  σύνδρομο «Πυγμαλίων» ( 

επίδραση της Γαλάτειας  επίδραση Golem) :: (μη αποδεκτή κατάσταση  στηρίζεται  σε εικασίες 

 τεκμήρια + εργανωμένη δράση  τυχαίο αποτέλεσμα) = θετικές ή αρνητικές (ανεδαφικές και 

στις δύο περιπτώσεις) προσδοκίες μαθ.  εκπαιδ. ( αποδεικνυεται ότι διαφοροποιούν τη 

διδακτική συμπεριφορά του εκπαιδ. και μέσω αυτής της διαφοροποίησης οι προσδοκίες 

«δικαιώνονται» ~ συνήθιστη πρόοδος από έναν μαθ., σαν αποτέλεσμα υψηλών προσδοκιών ενός 

εκπαιδ. γι' αυτόν τον μαθ.) 

 
πορεία: 
 

α. με βάση ορισμένα γεγονότα + εντυπώσεις ο εκπαιδ. σχηματίζει μια γνώμη για 

το δυναμικό του μαθ.    

β. με βάση τη γνώμη αυτή, ο εκπαιδ. σχηματίζει συγκεκριμένες προσδοκίες για τις 

επιδόσεις του συγκεκριμένου μαθ.   

γ. ο εκπαιδ. ανάλογα με τις προσδοκίες ρυθμίζει τη συμπεριφορά του απέναντι στο 

μαθ.  

δ. η διαφορετική μεταχείριση του εκπαιδ. δίνει στο μαθ. ενδείξεις για την 

αναμενόμενη συμπεριφορά του 

ε. ο μαθ. τείνει να παρουσιάσει αντιδράσεις οι οποίες συμπληρώνουν + ενισχύουν 

τις προσδοκίες του εκπαιδ. 

ς. οι σχολικές επιδόσεις μερικών μαθ.  βελτιώνονται (ή χειροτερεύουν) ανάλογα με τις 

προσδοκίες του εκπαιδ. 

 
* το γεγονός ότι ένας εκπαιδ. δημιουργεί συγκεκριμένες προσδοκίες απέναντι σε 

έναν μαθ. και συμπεριφέρεται προς αυτόν ανάλογα με τις πτροσδοκίες αυτές δεν 

εξηγεί αφεαυτού την επίδραση των προσδοκιών αυτών. εξίσου μεγάλη σημασία 

εχει στην περίπτωση αυτή και ο τρόπος με τον οποίο ο μαθ. αντιλαμβάνεται + 

αξιολογεί τη συμπεριφορά του εκπαιδ. || (σχετικά) σημαντικός διαφοροποιητικός πα-

ράγοντας αποδείχθηκε η «εικόνα του εαυτού» || γενικά, οι προσδοκίες των εταίρων 

των διαπροσωπικων σχέσεων μέσα στην τάξη επηρεάζουν αμοιβαία τη 

συμπεριφορά τους 

 

 

 

 



  Πραγματισμός 

 

Ratichius (~1600) 

 
* διδακτική μέθοδος 

 

-  όχι πολλά συγχρόνως 

-  συχνή επανάληψη 

-  αποφυγή απομνημόνευσης 

-  έναρξη απο τη μητρική γλώσσα 

-  η ανάγνωση πρέπει να συνοδεύεται και με τη γραφή 

 

 

Comenius (1600+)             κοινότητα Βοημών αδελφών  

 
* ανάπτυξε + εφάρμοσε τις αποψεις του Ratichius 

 

* θεωρείται το μεγαλύτερο πνεύμα της γενιάς του 

 

* παιδαγωγικές + διδακτικές αρχές   ~ Didactica magna 

 

-  (βασική) αρχή της εποπτείας (με την οποία θέλησε να εξάρει τη σημασία της κατ’ 

αίσθηση αντιλήψεως) 

-  o άνθρωπος για να γίνει άνθρωπος έχει ανάγκη αγωγής (άνθρωπος = «ζωον 

παιδευτόν») 

- η μόρφωση του ανθρώπου τελείται ευχάριστα κατα την παιδική ηλικία 

κια γι’ αυτό τότε μόνο μπορεί να γίνει 

- η  νεότητα πρέπει να εκπαιδεύεται μαζί και προς τουτο όλα τα παιδια  κια 

των δυο φύλων πρεπει να φοιτουν στα σχολεία 

- η διδασκαλία στα σχολεία οφείλει να είναι ευρεία 

- η τέχνη του διδάσκειν + μανθάνειν πρέπει να αναζητηθεί στη φύση 

 

* αξιώματα ( εύκολος + ευχάριστος τρόπος διδασκαλίας) 

 

- ο δάσκαλος να αρχίζει νωρίς τη διδασκαλία και προτου διαφθαρεί το 

πνεύμα 

- ο δάσκαλος να αρχίζει με την πρέπουσα προετοιμασία των μαθ. 

- ο δάσκαλος να προχωρεί απο τα γενικότερα στα μερικότερα 

- ο δάσκαλος να προχωρεί απο τα ευκολότερα στα δυσκολότερα 

- οι μαθ. δεν επιβαρύνονται με υπέρμετρη διδακτική ύλη 

- η μετάδοση της διδακτέας ύλης δεν είναι ταχεία 

- να μην αναγκάζεται το πνεύμα παρα μόνο σε εκείνα τα οποία επιθυμεί 

ανάλογα με την ηλικία + τη μεθοδική πορεία (~ ατομικές διαφορές) 

- όλα να διδάσκονται με τη βοήθεια των αισθήσεων 

- να ακολουθεί αμέσως η εφαρμογή των μεμαθημένων 

- όλα να μαθαίνονται με την ίδια σταθερή μέθοδο  

 



  Διαφωτισμός        παιδαγωγική αισιοδοξία + πιστη στην επιστημονική γνωση ( λογικη) 

 

Lock (1600+)     εμπειρισμός = εμπειριοκρατισμός 
 

* παιδαγωγικός φυσιολογισμός 

 
- αγωγή + εκπαίδευση πρέπει να χειραφετηθούν απο τον χριστιανισμό 

- η διδασκαλία πρέπει να πάψει να είναι θετική = ο δάσκαλος να μην αποσκοπει στη μεταδοση 

γνώσεων αλλά να αποβλέπει στο να του παράσχει αφορμή ωστε μόνος του ο μαθ. και με τη 

δικη του παρατηρητικότητα να αποκτήσει δεξιότητες + γνώσεις 

- ο δάσκαλος πρέπει να αφήσει το μαθ. ελεύθερο να διαμορφωθεί ηθικά απομακρύνοντας τις 

εξωθεν βλαβερές επιδράσεις  

- να δοθούν οι ευκαιρίες στο παιδί ώστε να ενδυναμωσει το σώμα μου (αναίσθητο στις 

εξωτερικές επιδράσεις) – να απομάκρυνθει κάθε τι που μπορεί να το εκθυλήνει  

 

* απορρίπτει κάθε γνώση που δε στηρίζεται στην πείρα + δεν αποδεικνύεται 

επαγωγικά (καταλληλη διδακτική μέθοδος = αυτη που στηρίζεται στην παρατήρηση + στην εποπτεια 

των πραγμάτων) 

 

* πρώτη φροντίδα τη αγωγής = η ηθική μόρφωση + η αγωγή πρέπει να αποβλέπει  

στην υγεία και την ανάπτυξη του σώματος + στην άσκηση αυτού || η αγωγή πρέπει 

να αποβλέπει στην ανάπτυξη τεσσάρων αγαθων: αρετής – σοφίας – τροπου ζωής – 

γνώσεως. 

 

 

Rousseau      φυσιοκρατισμός 
 

* παιδαγωγικός φυσιολογισμός 

 

* φύση + ελευθερία = βασικές αρχες συστήματος αγωγης   

 

* ενδιαφέρον + αυτενέργεια = οι βασικότεροι παράγοντες μαθήσεως  (η  μάθηση πρέπει 

να κετευθύνεται απο τις έμφυτες τάσεις του παιδιου και όχι απο τις επιθυμίες του περιβάλλοντος) 

 

* στο σὐστημά του  η ακρότητα καθώς ο μαθ. περιορίζετια στην αποκτηση 

γνώσεων φυσικού τυπου και θα παραμείνει χωρίς να αποκτήσει γνώσεις 

κοινωνικού τυπου || ελλείψεις συστήματος = δυσκολία προσαρμογής του παιδιού 

στο κοινωνικό σύνολο, αντικοινωνική στάση του παιδιού, περιφρόνηση της πείρας 

του περελθόντος  

 

* στήριξε την αγωγή σε αρχή ανθρωπολογική: 1. η αγωγή δεν πρέπει να έχει θετικό 

χαρακτήρα αλλά αρνητικό = πρέπει να μεριμνά να απομακρυνει οτιδήποτε μπορεί 

να εμποδίσει την ελεύθερη ανάπτυξη του παιδιου και 2. η αγωγή δεν πρέπει να 

έχει αυθεντικό ή πειθαρχικό χαρακτήρα 

 

*  η αγωγή έχει ως έργο: 1. τη φροντίδα για τη σωματική εξέλιξη του παιδιου, 2. τη 

φροντίδα για τη πνευματική εξέλιξη του παιδιου, 3. φροντίδα για την ηθική εξέλιξη 

του παιδιου, 4. φροντίδα για τη θρησκευτική αγωγή (όχι θρησκευτική διδασκαλία) του 

παιδιου, 



  ο κατ’εξοχήν Ανθρωπισμός 

 

Βasedow (1700+)      
 

* ιδρυτής της Σχολής των Φιλανθρωπιστών      (~ μερική πραγματοποίηση των αρχών του Rousseau) 

 

* σκοπός της αγωγής είναι η προπαρασκευή των νεων σε κοινοφελή + ευτιχυσμένο 

βίο – τελικός σκοπος = η ενάρετη ζωη 

 

* αγωγή με 

 

- φιλανθρωπική εκπαίδευση 

- φωτισμό της διάνοιας με μετάδωση χρήσιμων + κονωφελών γνώσεων 

- σωματική αγωγή (= σπουδαία καθώς συντελεί στην ενίσχυση του 

πνέυματος) 

- μέσα αγωγής (αμοιβές + ποινές  διέγερση της παιδικής φιλοτιμίας)  

 

 
Pestalozzi (1700+)     ( εμπειριοκρατισμός (εκλογή κατάλληλης διδασκαλίας)   

      +  φυσιοκρατισμός (περι μαθήσεως απόψεις)) 
 

* μεγάλη παιδαγωγική προσωπικότητα 

 

* παιδαγωγικές αρχές 

 

- δύναμη φυσικού περιβάλλοντος ως παράγοντας αγωγής 

- δύναμη οικογενειακών σχέσεων (~ αγάπη) = πρωταρχικές σχέσεις εκ 

φύσεως 

- σημασια κοινωνικών σχέσεων + της κρατικής εξουσίας 

- σημασία θρησκευτικότητας 

 

* αξιώματα 

 

1. (βασικό) αξίωμα της εποπτείας 

2.  αξίωμα της αυτενέργειας ( ηθικότητα = η αυτονομία του ανθρώπου) 

 

 

Frobel (~1800)      
 

* ενοποίηση της ζωής στην εργασία (~ πνευμα (= ορμή) + φύση (= Ε) = ενότητα  ενεργείν + 

πραττειν) 

 

* Νηπιαγωγείο 

 

* παιχνίδι – στο παιχνίδι  μίμηση, ενέργεια, ικανοποίηση αναγκών, εξέλιξη, εξωτερίκευση/εκτόνωση 

συναισθηματικού φορτίου, εκφραση σεξουαλικών στοιχείων, (ἐμφυτη) ταση προς επιβολή (Adler), 

αναζήτηση αυτοεπιβεβαίωσης (~ μέσο διαγνώσεως) 



  19ος αιώνας        επιστημονικές απαιτήσεις ~ επιστημονικά συστήματα 

 

 

Schleiermacher (~1800)                θεολόγος + ιεροκυρηκας 
  

* όχι πλατωνιστής ~ αλλά + Πλάτωνα, Kant, Leibnitz,Fichte || η Παιδαγωγική του 

(δεν προσφέρει πλήρες σύστημα) θεμελιώνεται σε σκέψεις φιλοσοφικές, πολιτιστικες, 

κοινωνιολογικες, πολιτικες με έμφαση στη φιλοσοφική + διαλεκτική της φύση || η 

Παιδαγωγική ειναι μια εφαρμοσμένη επιστήμη που συνδέεται σαφώς με την 

Ηθική (απο την οποία προήλθε) και συντονίζει την Πολιτικη 

 

* δεν  γενικά ισχύουσα παιδαγωγική θεωρία διότι κάθε θεωρία περατώνεται σε 

εκείνη τη γνώση που είναι ήδη παρούσα στην πράξη (η θεωρία ακολουθεί την πράξη) || 

γνώση = εμεπιρική/μηχανική – ιστορική – θεωρητική || η αγωγή οφείλει να παρα-

δώσει το άτομο σα μέλος στις τέσσερις μεγάλες κοινότητες: κράτος – εκκλησία – 

επιστήμη – λαό   

 

 

Herbart (~1800)                 

 
* επιστημονική θεμελίωση της Παιδαγωγικής || δεν την θεωρεί αυτόνομη επιστημη 

αλλά εξαρτώμενη από τη φιλοσοφική Ηθικη ( σκοπός παιδευτικής ενέργειας) και απο 

την Ψυχολογία ( μεθοδολογία + μέσα πραγματοποίησης σκοπού) || το παιδαγωγικό + 

διδακτικό σύστημα του Herbart είναι δασκαλοκεντρικό 

 

* παραστατική Ψυχολογία :: παραστασεις = πρωταρχικο πνευματικό στοιχείο || 

συνείδηση = σύνολο παραστασεων οι οποίες βρίσκονται αε ταυτόχρονη + έντονη 

αλληλεπίδραση || συνειρμός των παραστάσεων    

 

* αρχες (~ Αριστοτέλης) ομοιότητας – αντιθέσεως – συγχρονισμού/ταυτόχρονου - διαδοχής    

 

* αίσθημα = αντίδραση της ψυχής στον ερεθισμό που επιδρά πάνω της || αντίληψη =  

αντίδραση της ψυχής στον ερεθισμό που επιδρά πάνω της κατ’ επανάληψη και 

δημιουργεί ιδια ή όμοια παράσταση || συναισθήματα = παραστάσεις ή αλλαγή 

καταστάσεως || βούληση = επιθυμία = προοδευτική κίνηση του παραστατικού 

κύκλου η οποία συνοδεύεται απο την παποίθηση για το κατορθωτό αυτής || 

ελευθερία της βούλησης = εξασφαλισμένη επικράτηση των πιο ισχυρών 

παραστάσεων + επιδράσεων επι της ψυχής 

  
* μάθηση = διεύρυνση του παραστατικού κύκλου των μαθ. με την πρόσκτηση 

γνώσεων  

 

* διδασκαλία : αποβλέπει στην εκ μέρους των μαθ. ανακάλυψη σχέσεων μεταξύ 

παλαιάς + νεάς προς διδασκαλία εμπειρία || στάδια = προπαρασκευή – προσφορά – 

σύγκριση – σύλληψη – εφαρμογή  

 



* μέθοδοι έρευνας των προβληματων της Παιδαγωγικής = πείραμα – tests – (αυτο- 

ή ετερο-)παρατήρηση – γενετική ή βιογραφική – κάθετη / οριζόντια / συνδιαστική 

– ερωτηματολόγιο – προβολικές – στατιστική – ψυχογράφημα – ψυχική ανάλυση – 

κατασκευή φράσεων – ιχνογράφημα – ...   

 

 
  Σύγχρονη Παιδαγωγική Σκέψη         

 

- Φιλοσοφική Παιδαγωγική   (Νatorp, ~1900) 

 

- Eμπειρική Παιδαγωγική   (Dilthey, ~ 1900) 

 

- Πειραματική Παιδαγωγική   (Meumann, Lay, Fischer, ( Piaget, Binet, Simon …)) 

 

    πειραματική μέθοδος          +           παρατήρηση 

                                                                           
ανάλυση απλούστερων  ψυχικών               έρευνα των συνθετότερων και ανώτερων 

γεγονότων και απλούστερων λει-              ψυχικων φαινομένων και της ψυχοσωμα- 

τουργιών                                                           τικής εξέλιξης του νέου ανθρώπου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    DEWEY                                   ~ Kilpatrick, Morrison, Claparede, Piaget, …    Σχολείο Εργασίας 

            

   πραγματισμός  

 
κεντρική ιδέα = «εμπειρία» 

βουλησιαρχική φιλοσοφία 

 

 

* η ζωή του ανθρώπου είναι μια διαρκής προσαρμογή στις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες εξωτερικές καταστάσεις  απαραίτητη η διαδικασία της 

οικιοποίησης νέας πείρας μέσω της βούλησης, του συναισθήματος και της νόησης (= 

τρεις «μορφές» μιας «ενότητας» = αρχέγονη ορμή). 

 

*  νόηση = σύνθετη λειτουργία, όχι έμφυτη, όχι κληρονομημένη – αποκτιέται με 

συνεχή δράση  μέσα στη ζωή και αποτελεί έναν τρόπο συμπεριφοράς του 

πνεύματος στην επικοινωνία του με το φυσικό + κοινωνικό περιβάλλον 

 

* πορεία διδασκαλίας:  

θέση προβλήματος   

παρατήρηση όρων προβλήματος   

διατύπωση υποθέσεων για την λύση του προβλήματος   

έλεγχος των υποθέσεων + συλλογή πορισμάτων   

αξιοποίηση + εφαρμογή της λύσης του προβλήματος σε άλλα προβληματα 

 

 

* Morrison-plan:  
διερεύνηση + διαπίστωση των γνώσεων των μαθ.  

παρουσίαση του νέου αντικειμένου διδασκαλίας   

πρόσληψη + αφομοίωση   

οργάνωση των μεμαθημένων   

έκφραση των μεμαθημένων    

 

* Kilpatrick ::  
ύπαρξη βιολογικής ανάγκης   

καθορισμός σκοπού   

καταρτισμός σχεδίου   

εκτέλεση σχεδίου   

έλεγχος + αξιοποίηση της λύσης του προβλήματος 

 

 



* κατά του παραδοσιακού σχολείου (σε αυτό το παιδί προετοιμάζεται μόνο για το μέλλον 

και δεν ζει πλούσια και ουσιαστικά το παρόν) 

 

* το Σχολείο Dewey έχει ως αφετηρία τις κοινές ενέργειες τις οποίες 

αντιμετωπίζει τώρα το παιδί. σκοπός του σχολείου είναι να βοηθήσει το παιδί να 

λύσει τα προβλήματα που ανακύπτουν στις καθημερινές του σκέψεις με το 

φυσικό + κοινωνικό περιβάλλον του    

 

* η οργάνωση της σχολικής ζωής πάνω σε κοινωνική βάση διαφοροποιεί και την 

αρχή της σχολικής πειθαρχίας η οποία πρέπει να βρίσκεται μέσα στην εξέλιξη 

του πνεύματος της κοινωνικής συνεργασίας και της κοινωνικής ζωης 

 

* στο σχολείο πρέπει να καλλιεργηθούν 4 τάσεις: το κοινωνικό ένστικτο, το 

κατασκευαστικό ένστικτο, το ερευνητικό ένστικτο και το ένστικτο της τέχνης – 

αναγκαία προϋπόθεση στην αυτενεργό μάθηση των μαθ. είναι καθοδήγηση (όχι 

εξωτερική επιβολή) 

 

* το παιδαγωγικό σύστημα του Dewey ( Herbart) απαιτεί την αυτενέργεια + την 

χειραφέτηση του μαθ., την αυθεντία του ενήλικου,  επιζητά τα κίνητρα, το 

ενδιαφέρον, την περιέργεια, την ανυσιχία, την αμφιβολία, την παρατήρηση, την 

αντιμετώπιση της μάθησης ως ένα ιδιαίτερο + προσωπικό πρόβλημα του μαθ.  

δημοκρατικό σύστημα αυτοδιοίκησης των μαθ.  

 

* για τον Dewey η μάθηση είναι μια κοινωνική διαδικασία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Σχολείο Εργασίας 

 

πορεία διδασκαλίας: 

προσδιορισμός αντικειμένου διδασκαλίας (+ μαθ.)  

καταμερισμός σε μαθ. ή ομάδες του θέματος σε ενότητες  

καθορισμός των μέσων εργασίας  

εκτέλεση της εργασίας από τους μαθ. (εντός ή εκτός τάξης)  

κοινοποίηση (+ επεξεργασία) εργασιών (+ εκπαιδ.)  

ανακεφαλαίωση + αξιολόγηση διδαχθέντος αντικειμένου  
 

Kerschensteiner 
 

- χειρονακτικές εργασίες = !  
 

- καλλιέργεια πνεύματος + συναισθήματος + βουλήσεως 
 

- η δημιουργική εργασία στο σχολείο πρέπει να στηρίζεται στη δημιουργία ισχυρών 

βιωμάτων 
 

- σκοπός της αγωγής είναι η ηθική αυτονομία της προσωπικότητας  ωριμότητα 

σωματικών + ψυχικών δυνάμεων  
 

Gaudig 
 

- μορφωτική αξία πνευματικής ασχολίας = !  
 

- αρχή της ελεύθερης διανοητικής εργασίας = ειδολογική 
 

- ελεύθερη πνευματική ενέργεια  ανάπτυξη ελεύθερης + υπεύθυνης προσωπικότητας  

σκοπος αγωγής 
 

Scheidner           (μαθητής Gaudig) 
 

- η εργασία στο σχολείο πρέπει να έχει το γνώρισμα της ανεξαρτησίας 
 

- η εργασία στο σχολείο πρέπει να είναι σύμφωνη με τη φύση του αναπτυσσόμενου 

ανθρώπου και να ασκεί τις νοητικές, συναισθηματικές, βουλητικές του δυνάμεις 
 

- η εργασία στο σχολείο πρέπει να διέπεται από το γνώρισμα της οικονομικότητάς της 
 

- η εργασία στο σχολείο πρέπει να χαρακτηρίζεται από την συμφωνία της εργασίας με την ύλη 
 

- με τη εργασία στο σχολείο αποκτά κύρος το αξίωμα της προσέγγισης της ζωής 
 

- η εργασία στο σχολείο πρέπει να χαρακτηρίζεται από την αρχή της πραγματικής γονιμότητας 

 

 

 



   Νέα Αγωγή   (Σχολείο Ενέργειας) 

 

Claparede 
 

- λειτουργική αντίληψη στην αγωγή  η λειτουργική αγωγή βασίζεται στην αναγκη για 

γνωση, έρευνα, παρατήρηση, εργασία, ... η οποία είναι ο παράγον που θα καταστήσει την 

αντίδραση του οργανισμού αληθινή πράξη και από την οποία θα προκύψει το ενδιαφέρον. 

(* η ενέργεια υποκινείται πάντα απο μια ανάγκη)  
 

- ο εκπαιδ. πρέπει να επικαλείται τις έμφυτες τάσειςτου παιδιού, να οδγείται από τα 

ενδιαφέροντα του παιδιού και να δημιουργεί ανάγκες για επούλωση και επιθυμίες για 

πραγματοποίηση 
 

- βασίζει την αγωγή στη γνώση του παιδιού (= Herbart, Rousseau, Locke)   
 

- (ατομικές διαφορές ) αναγκαιότητα : η «επί μέτρω» αγωγή = προσαρμογή της διδασκαλίας 

στη νοημοσύνη + στο ρυθμό εργασίας του καθένα ξεχωριστά 
 

- 4 ‘λύσεις’ = παράλληλες τάξεις (~IQ), κινητές τάξεις, παράλληλα τμήματα, ελεύθερη 

εκλογή 
 

- κέντρο των μεθόδων + των σχολικώ  προγραμμάτων = το παιδί και οι λειτουργίες του  
 

- η αγωγή πρεπει να αποβλέπει (περισσότερο) στην ανάπτυξη των πνευματικών + ηθικών 

δυνάμεων του παιδιού παρά να μεταδώσει  πλήθος γνώσεων  
 

- εκπαιδ. = υποκινητής ενδιαφερόντων + αφυπνιστής πνευματικών και ηθικών αναγκών   
 

- κατάργηση των εργασιών και αντικατάσταση αυτών από προσωπικές εργασίες των μαθ. 

ή από κατάλληλα tests  
 

- ευφυΐα (*) 
 

- Νόμοι της Συμπεριφοράς (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Claparede :: Νομοι της Συμπεριφοράς  

 

 

Νόμος της ανάγκης 

κάθε ανάγκη τείνει να προκαλέσει κατάλληλες αντιδράσεις 

για την ικανοποίησή της  η δραστηριότητα του ανθρώπου 

υποκινείται πάντα από μία ανάγκη (= ελατήριο της συμπεριφοράς)  

 

Νόμος της εκτάσεως του νοητικού βίου    

η πνευματική ενέργεια επεμβαίνει όταν ο οργανισμός 

αδυνατεί να προσαρμοστεί και η αναγκη δε μπορεί να 

ικανοποιηθεί αυτόματα  η ποιοτική ανωτερότητα των 

αναγκών συμβαδίζει με τη νοητική ανάπτυξη του ανθρώπου (* 

βιολογικός νόμος) 

 

Νόμος της συνειδητοποιήσεως        

το ατομο συνειδητοποιεί μια διαδιακασία/μια σχέση/ένα 

αντικείμενο τόσο βραδύτερα όσο διαρκέστερα (* αντίθετος με το 

Νόμος της απώλειας της συνειδήσεως) 

 

Νόμος της απώλειας της συνειδήσεως      

όταν μια πράξη γίνεται αυτόματα καθισταται ασυνείδητη (* 

αντίθετος με το Νόμος της συνειδητοποιήσεως) 

 

Νόμος του προτερόχρονου 

εφόσον όλοι οι μηχανισμοί προστασίας του οργανισμού έχουν 

ως έργο τους τη διατήρηση της ισορροπίας του, πρεπει αυτοί 

να ενεργήσουν εκ των προτέρων  

 

Νόμος του ενδιαφέροντος 

η συμπεριφορά ψυχολογικά υποκινείται (όχι από μια ανάγκη 

αλλά) από ένα ενδιαφέρον (* η διαγωγή του ατόμου στο βιολογικό 

πεδίο υπαγορεύεται από τις ανάγκες, ενώ στο ψυχικό από τα ενδιαφέροντά 

του) 

 

Νόμος του στιγμιαίου ενδιαφέροντος 

στην περίπτωση που πολλες ανάγκες και επομένως πολλά 

ενδιαφέροντα εμφανιστούν ταυτόχρονα, θα κυριαρχήσει η πιο 

επείγουσα ανάγκη και το πιο έντονο ενδιαφέρον – το οποίο 

προκαλέι την αντίδραση  



 

Νόμος της αναπαραγωγής του ομοίου 

κάθε ανάγκη τείνει να αναπαραγάγει  εκείνες τις 

αντιδράσεις/καταστάσεις οι οποίες υπήρξαν ευνοϊκές στην 

αντιμετώπιση παρόμοιας περίστασης ( επαναληψη της 

συμπεριφοράς η οποία σε ανάλογη περίπτωση υπήρξε επιτυχής || * 

αντίδραση  1. από κληρονομικούς μηχανισμούς + ανακλαστικές 

διεργασίες ή 2. από αποκτηθείσα εμπειρία που υποδεικνυει την ανάλογη 

αντίδραση) 

 

Νόμος της δοκιμής 

σε περίπτωση που η αναπαραγωγή του ομοίου καθίσταται 

αδύνατη (~ νέα κατάσταση) τότε η ανάγκη προκαλεί μια σειρά 

αναζητήσεων, ερευνών, προσπαθειών, δοκιμών για την 

ανέυρεση της κατάλληλης αντίδρασης  

 

Νόμος της αντισταθμίσεως 

εφόσον η διαταραγμένη ισορροπία του οργανισμού δε μπορεί 

να αποκατασταθεί, ο οργανισμός αναταμείβει με μία 

εφάμιλλη αντίδραση (* = στρατηγική για την αποφυγή μιας 

διαταραγμένης ισορροπίας που δε μπορεί να αποκαταστήσει με 

κατάλληλη αντίδραση) 

 

Νόμος της λειτουργικής αυτονομίας 

κάθε οργανισμός σε κάθε στιγμή της εξελίξεώς του συγκροτεί 

μια λειτουργική ενότητα (* δηλ. οι ικανότητες αντιδράσεως του 

οργανισμού έχουν πομόνες τους προσαρμοσθεί στις ανάγκες του || * η 

διαφορά μεταξύ οαιδιού και ενηλίκου είναι ποιοτική (όχι λειτουργική)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ευφυΐα = [το όνομα στην τάξη των ψυχικών φαινομένων με αντικείμενο τη 

γνώση - διανοητικός] – [ ο τρόπος της ψυχής να προσαρμόζεται επιτυχώς σε νέες 

καταστάσεις + η ικανότητα επίλυσης με τη σκέψη νέων προβλημάτων - ευφυής] – 

[ευφυή ικανότητα πάνω από το μέσο όρο]  

 

 ευφυΐα = όργανο προσαρμογής (κινείται από την ανάγκη της προσαρμογής – 

όταν το ένστικτο και η συνήθεια δεν αποδίδουν), χαρακτηριστικό της είναι η 

έρευνα (λογική (= εσωτερική) + εμπειρική (= εξωτερική)) 

 

 λειτουργία της ευφυΐας = ερώτηση  υπόθεση  έλεγχος + επαλήθευση 

υποθέσεως  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ο Πλάτων θεωρείται εισηγητης της ειδολογικής μορφώσεως και της γενικής 

φύσεως της μάθησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• εκπαιδευτικός ΟΧΙ  πρότυπο γνωστικής συμπεριφοράς  

 
διότι περιορίζει + ακυρώνει τη δυνατοτητα ελεύθερης δράσης + επιλογής  

 

επιπλέον,  ο κάθε μαθητής αποτελεί ξεχωριστή προσωπικότητα με διαφορε-τικούς 

στόχους + ανάγκες (που δύσκολα ταυτίζονται με αυτές του εκπαιδ.) 

 

• δεξιότητα  =  να μπορώ να κάνω κάτι 

 

• Rogers ο εκπαιδευτικός ‘στρώνει το τραπέζι’  

 

• Bruner  όλοι μπορούμε να μάθουμε. διαφοροποιούμαστε ως προς τον τρόπο και 

το χρόνο  

 

• ταλέντο  = αυτενέργεια = αυτόνομη δράση 

 

• η ύλη ΔΕΝ αποτελεί στόχο του μαθήματος (τη χρειαζόμαστε για να επιτύχουμε 

τους διδακτικούς μας  μας στόχους) 

 

• το παραδοσιακό διδακτικό εγχειρίδιο περιέχει κλειστό αριθμό πληροφο-ριών, 

απουσιάζουν ήχοι-χρώματα-κίνηση και δεν προβλέπει δραστηριότητες που 

οδηγούν το μαθ. σε αυτενέργεια 

 

• τεχνική  =  τέχνασμα που λύνει πρακτικό πρόβλημα (λ.χ. υπενθυμιστής) 

 

• μοντέλο  =  βήμα - βήμα διαδικασία που στηρίζεται σε θεωρητικό υπόβαθρο  

                         και προσαρμόζεται ανάλογα με τις περιστάσεις του μαθήματος 

 

 

• χαρακτηριστικά του διδάσκοντα  

 επιστημονική κατάρτιση 

 παιδαγωγική κατάρτιση 

 διδακτική κατάρτιση 

 

• κοινωνικές μοφρές εργασίας = ατομική – εταιρική – ομαδική   

 

 

 

 

 



• ο μαθητής αποτελεί το κέντρο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. λειτουρ-γεί 

όπως θα λειτουργούσε και στην κοινωνία – εκτός σχολείου. (μαθητο-κεντρικό 

σύστημα) 

 

• δάσκαλος = επίκουρος  +  δεν αποτελεί γνωστικό πρότυπο προς μίμηση 

 

 

 

•   ΤΑ ΛΑΘΗ       λάθος (error) – σφάλμα (mistake) –  παραδρομή (lapsus) 

 
          ( διδάσκων || διδακτ. υλικό || εκ παραδρομής || συστηματικά || άλλοι παράγοντες )  

 

 


