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ΔΑΗΡ - Ρνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Θαηάξηηζεο (ΡΔΘ) 

Δνόηηηα 2.1 

 
Σύγσπονερ θεωπήζειρ για ηη 

μάθηζη 

 1. Δηζαγσγή 

Ξξφθεηηαη γηα έλα κάζεκα γλσξηκίαο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πιένλ δηαδεδνκέλσλ ζεσξήζεσλ γηα ηε κάζεζε. Ρν πεδίν ησλ 

ζεσξηψλ κάζεζεο θαη ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο απηέο 

ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε ηεο δηδαζθαιίαο, είλαη πνιχ επξχ. 

Πην παξφλ κάζεκα παξνπζηάδνληαη κε εμαηξεηηθά ζπλνπηηθφ 

ηξφπν κεξηθέο απφ ηηο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο θαη παξαηίζεληαη αλαθνξέο ζε πεγέο (ςεθηαθέο θαη 

έληππεο), πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί κηα πεξαηηέξσ κειέηε 

ησλ ζεσξήζεσλ απηψλ. 

 

Γηδαθηηθνί 
Πηφρνη 

 Πηνηρεηψδεηο γλψζεηο γχξσ απφ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο 

ζχγρξνλεο ζεσξήζεηο γηα ηε κάζεζε, πξνθεηκέλνπ λα 

εμνηθεησζνχλ νη επηκνξθνχκελνη κε ηε ζρεηηθή νξνινγία, κε 

ηα θχξηα ξεχκαηα ζθέςεο θαη ηε βαζηθή βηβιηνγξαθία 

 Θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ πνπ πθίζηαληαη αλάκεζα ζηηο 

ζεσξίεο κάζεζεο θαη ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο  

 

 2.  Γεληθά ζηνηρεία γηα ηε κάζεζε 

 

Νξηζκφο ηεο 

κάζεζεο 

 

 

Έλαο ηππηθφο νξηζκφο ηεο κάζεζεο ζεσξεί ηε κάζεζε σο κηα 

δηαδηθαζία ε νπνία νδεγεί ζε κηα δηαξθή κεηαβνιή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ελόο αηόκνπ θαη ε νπνία πξνθύπηεη σο 

απνηέιεζκα εκπεηξίαο ή άζθεζεο. Ζ κάζεζε έηζη, σο αίηην ηεο 

κεηαβνιήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ, αληηδηαζηέιιεηαη απφ 

άιια αίηηα φπσο ε βηνινγηθή σξίκαλζε, ε θφπσζε θιπ. Ζ 

κάζεζε κπνξεί ινηπφλ λα είλαη απνηέιεζκα κηαο νξγαλσκέλεο 

δηαδηθαζίαο (δηδαζθαιίαο, εθπαίδεπζεο), αιιά λα πξνέξρεηαη 

επίζεο θαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ελ γέλεη εκπεηξία ηνπ αηφκνπ. 

 

 

Ν νξηζκφο απηφο ηεο κάζεζεο ππνλνεί φηη ε κεηαβνιή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο φρη κφλν είλαη δηαξθήο, αιιά έρεη έλα ζρεηηθά 

κφληκν ραξαθηήξα. Ν νξηζκφο απηφο επίζεο ππνλνεί έκκεζα φηη 

ηα απνηειέζκαηα  ηεο κάζεζεο είλαη παξαηεξήζηκα. Υζηφζν, 

ππάξρνπλ θαη άιινη νξηζκνί ηεο κάζεζεο, επξχηεξνη, πνπ 

ζεσξνχλ ηε κάζεζε σο ηε κεηαβνιή ηεο θαηαλφεζεο, ησλ 
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ζηάζεσλ, ησλ γλψζεσλ, ησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ άηνκνπ. Θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν εληάζζνληαη 

ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο θαη κεηαβνιέο, νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζηηο γλψζεηο, ζηηο δεμηφηεηεο, ζηηο ζπλήζεηεο ηνπ 

αηφκνπ θαη γίλεηαη, θαηά ηνλ ηξφπν απηφ, κηα αλαθνξά θαη ζε 

εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ηνπ αηφκνπ, κε-παξαηεξήζηκεο. πσο 

ζα αλαθεξζεί θαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, νη νξηζκνί απηνί 

αληηζηνηρνχλ ζε νκφινγεο ζεσξίεο γηα ηε κάζεζε. 

Γελ πθίζηαηαη ινηπφλ έλαο νξηζκφο ηεο κάζεζεο ν νπνίνο λα 

είλαη γεληθά απνδεθηφο, αιιά ζην επίθεληξν ησλ ζχγρξνλσλ 

ζεσξήζεσλ γηα ηε κάζεζε, βξίζθεηαη ε απόθηεζε γλώζεσλ θαη 

ε κεηαβνιή ησλ γλσζηηθώλ δνκώλ θαη φρη κφλνλ ε 

παξαηεξήζηκε ζπκπεξηθνξά. Έλαο νξηζκφο πην ζπκβαηφο κε ηηο 

ζχγρξνλεο αληηιήςεηο είλαη ν εμήο: 

Μάζεζε είλαη ε απόθηεζε θαη ε κεηαβνιή γλώζεσλ, δεμηνηήησλ, 

ζηξαηεγηθώλ, πεπνηζήζεσλ, ζηάζεσλ θαη δηαθόξσλ κνξθώλ 

ζπκπεξηθνξάο, δει. ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία αιιάδεη ην 

γλσζηηθό δπλακηθό ηνπ αηόκνπ, σο απνηέιεζκα ησλ πνηθίισλ 

εκπεηξηώλ ηηο νπνίεο ην άηνκν επεμεξγάδεηαη.  

  

 3. Σύγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηε κάζεζε 

 Ρα ξεχκαηα θαη νη ζεσξίεο γηα ηε κάζεζε είλαη πνιππιεζή. 

Κεηαμχ απηψλ, νη ζρνιέο πνπ ζεσξνχλ ηε κάζεζε σο κηα 

δηαδηθαζία πξόζθηεζεο ηεο γλώζεο (ζεσξίεο πνπ ζπλδένληαη κε 

ην ζπκπεξηθνξηζκφ), εθείλεο πνπ ζεσξνχλ ηε κάζεζε σο 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο γλώζεο (θαη ζπλδένληαη κε ηνλ 

θνλζηξνπθηηβηζκφ) θαη ηέινο εθείλεο πνπ ζεσξνχλ ηε κάζεζε 

σο απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο ζε θνηλσληθέο νκάδεο (θαη 

ζπλδένληαη κε ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο) είλαη απφ ηηο 

πιένλ δηαδεδνκέλεο. 
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Ππκπεξηθνξηζηηθέο 

ζεσξίεο κάζεζεο, 

Κάζεζε κέζσ 

ελίζρπζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θπξηφηεξνη εθπξφζσπνη ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθώλ ζεσξηψλ 

κάζεζεο είλαη νη J. B. Watson, E. L. Thorndike, B. F. Skinner θαη 

ν γλσζηφο γηα ηα πεηξάκαηά ηνπ Η. Pavlov. 

Νη ζεσξίεο ηνπ κπερεϋβηνξηζκνύ (ζπκπεξηθνξηζκνχ) ιακβάλνπλ 

ππφςε κφλν ηηο κεηαβνιέο, ηηο κεηαηξνπέο ηεο εμσηεξηθά 

παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξάο. Θαζψο νη εζσηεξηθέο λνεηηθέο 

δηεξγαζίεο ηνπ καλζάλνληνο ππνθεηκέλνπ δελ πξνζθέξνληαη 

ζηελ παξαηήξεζε, δε κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ άκεζα – πάληνηε 

ζχκθσλα κε ηνπο κπερευβηνξηζηέο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη 

ζπκπεξηθνξηζηέο κειεηνχλ ζπζηεκαηηθά κφλν ηηο εμσηεξηθέο 

αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ θαη απνξξίπηνπλ ηηο ππνζέζεηο ή ηηο 

εξκελείεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο εζσηεξηθέο λνεηηθέο δηεξγαζίεο  

ησλ αλζξψπσλ. 

Θαηά θάπνην ηξφπν, ην καλζάλνλ ππνθείκελν, γηα ην 

ζπκπεξηθνξηζκφ, είλαη έλα «καχξν θνπηί» ηνπ νπνίνπ αγλννχκε 

ην πεξηερφκελν. Απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη κφλν ην εμσηεξηθφ 

εξέζηζκα απφ ην πεξηβάιινλ πξνο ην άηνκν θαη ε αληαπφθξηζε 

ηνπ αηφκνπ ζην δνζκέλν εξέζηζκα. Ζ κάζεζε ζεκαίλεη ηε 

ζχλδεζε εξεζηζκάησλ-αληαπφθξηζεο. Νη επαλαιήςεηο εληζρχνπλ 

ηηο ζπλδέζεηο θαη άξα ηε κάζεζε. Δπίζεο νη ζεηηθέο εληζρχζεηο 

(φπσο νη αληακνηβέο) εληζρχνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε «κάζεζε», 

ελψ νη αξλεηηθέο ηελ απνδπλακψλνπλ. Θάζε είδνο κάζεζεο, 

θαηά ηνπο ζπκπεξηθνξηζηέο, φζν πνιχπινθε θαη αλ είλαη, κπνξεί 

πάληνηε λα αλαιπζεί ζε ζηνηρεησδέζηεξα ηκήκαηα, ηα νπνία κε 

ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζε αθφκε πην απιά θ.ν.θ. 

κέρξηο φηνπ ε πξνο κεηάδνζε γλψζε κπνξεί λα 

«απνζπλαξκνινγεζεί» ζε ηκήκαηα απιά, κηθξά, ηα νπνία ην 

άηνκν κπνξεί εχθνια λα κάζεη. Ζ γλψζε ινηπφλ είλαη κηα 

νληφηεηα ε νπνία κπνξεί λα κεηαδνζεί. 

Ρν κάζεκα πνπ βαζίδεηαη ζην ζπκπεξηθνξηζκφ, πξνυπνζέηεη 

βέβαηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή. Ζ πξνο δηδαζθαιία 

χιε αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο ηκήκαηα, ηα νπνία δηδάζθνληαη κε 

βαζκηαία πξφνδν απφ ηα πιένλ απιά ηκήκαηα ηεο χιεο πξνο ηα 

πιένλ ζχλζεηα θαη δπζλφεηα. Πηα καζήκαηα απηά, ζηηο 

απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, πξέπεη λα ππάξρεη ηαρεία 

αλαηξνθνδφηεζε – ζεηηθή ή αξλεηηθή, αλάινγα κε ηελ 

απάληεζε. ζεο εξσηήζεηο δελ απαληψληαη ζσζηά απφ ηνπο 

καζεηέο, ηίζεληαη εθ λένπ (ελδερνκέλσο κε άιιε ζεηξά θαη 

δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε)  θαη μαλά, έσο φηνπ ν καζεηήο 

απαληήζεη ζσζηά. 

Βαζηζκέλα πάλσ ζηηο ζεσξίεο απηέο έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά 

κνληέια δηδαζθαιίαο απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε δηδαζθαιία (B. 

F. Skinner), σο ην Δηδαθηηθό Σρεδηαζκό (Instructional Design, 

R. M. Gagné). O Γηδαθηηθφο Πρεδηαζκφο ζεσξήζεθε επί καθξφλ 

σο κηα αμηφπηζηε δηαδηθαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία 
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πξνγξακκάησλ θαη καζεκάησλ θαηάξηηζεο. Ξεξηιακβάλεη 5 

ζηάδηα: Αλάιπζε ηνπ ζηνρεπφκελνπ θνηλνχ θαη ησλ αλαγθψλ 

ηνπ, Πρεδίαζε ησλ καζεκάησλ, Αλάπηπμε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ, Δθαξκνγή, Αμηνιφγεζε θαη επηζηξνθή ζην πξψην ζηάδην 

(AΠΑΔΑ, ή ADDIE = Analyze, Design, Develop, Implement, 

Evaluate). 

Ρν κνληέιν απηφ ηαηξηάδεη πνιχ θαιά κε ηε δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ κε δηδαθηηθφ ραξαθηήξα (tutorials) θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε εθηεηακέλα θαηά ηε δεκηνπξγία 

πεξηβαιιφλησλ απηνχ ηνπ ηχπνπ. 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πθηζηάκελνπ ζήκεξα 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηηο αξρέο ηνπ 

ζπκπεξηθνξηζκνχ (παξφιν πνπ νη ζεσξίεο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ 

είλαη ζε ππνρψξεζε) – ίζσο γηαηί νη ζεσξίεο απηέο δηεπθνιχλνπλ 

πνιχ ην ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. Ρα ινγηζκηθά 

θαζνδήγεζεο, δηδαζθαιίαο (tutorials) θαη πξαθηηθήο θαη 

εμάζθεζεο (drill and practice), θαηά θαλφλα βαζίδνληαη πάλσ 

ζηηο ζεσξίεο απηέο. Ρα ινγηζκηθά απηά είλαη θαηάιιεια θπξίσο 

γηα ηελ εμάζθεζε δεμηνηήησλ ρακεινχ επηπέδνπ (φπσο είλαη ε 

εθηέιεζε πξάμεσλ, ε απνκλεκφλεπζε θ.ά), γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ καζεηψλ, γηα επνπηηθή δηδαζθαιία. Υζηφζν, ν 

ζπκπεξηθνξηζκφο επέδξαζε κε έλα γεληθφηεξν ηξφπν ζηε 

ζρεδίαζε θαη ηε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ ησλ ΡΞΔ, θαζψο έδσζε 

κεγάιε έκθαζε ζηε δηαξθή θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή, 

ζηελ ελζάξξπλζε ηνπ, ζηελ εμάζθεζε, ζην ξφιν ηεο ηαρείαο 

αλάδξαζεο. 

 

Γλσζηηθέο ζεσξίεο 

κάζεζεο - 

Θνλζηξνπθηηβηζκφο 

Νη γλσζηηθέο ζεσξίεο θαη ηδηαίηεξα ν θνλζηξνπθηηβηζκφο 

απνδίδνπλ πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζηηο εζσηεξηθέο, λνεηηθέο 

δηεξγαζίεο ηνπ αηφκνπ. Ζ κάζεζε ζηηο ζεσξίεο απηέο δε 

κεηαδίδεηαη, αιιά είλαη κηα δηαδηθαζία πξνζσπηθήο θαηαζθεπήο 

ηεο γλψζεο, ε νπνία εδξάδεηαη πάλσ ζε πξνγελέζηεξεο γλψζεηο 

(νη νπνίεο θπζηθά ηξνπνπνηνχληαη θαηάιιεια ψζηε λα 

ζπδεπρζνχλ κε ηε λέα γλψζε). Ζ κάζεζε απαηηεί δειαδή ηελ 

αλαδηάηαμε θαη αλαδφκεζε ησλ λνεηηθψλ δνκψλ ηνπ αηφκνπ, 

έηζη ψζηε απηέο λα πξνζαξκνζηνχλ κε ηε λέα γλψζε, αιιά θαη 

λα “πξνζαξκφζνπλ” ηε λέα γλψζε ζηηο πθηζηάκελεο λνεηηθέο 

δνκέο. 
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Ν επνηθνδνκηζκόο ηνπ J. Piaget, ζεσξεί φηη ε αλάπηπμε ηεο 

ινγηθήο θαη επηζηεκνληθήο ζθέςεο ηνπ παηδηνχ είλαη κηα 

εμειηθηηθή δηαδηθαζία κε δηάθνξα ζηάδηα. Ζ ζεσξία ηνπ J. Piaget 

είλαη νπζηαζηηθά ζηνλ αληίπνδα ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ, θαζψο 

μεθηλά κε ηελ ππφζεζε φηη ν θάζε καζεηήο θαηαζθεπάδεη ηε 

γλψζε κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν, ελεξγεηηθά θαη δελ απνηειεί απιά 

έλαλ παζεηηθφ ππνδνρέα πιεξνθνξηψλ θαη «γλψζεσλ». Άξα ν 

καζεηήο πξέπεη λα καζαίλεη ζε έλα πεξηβάιινλ πινχζην ζε 

πνηθίια εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, ην νπνίν λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζην καζεηή λα αιιειεπηδξά καδί ηνπ. 

Ν J. Bruner πξφηεηλε σο βαζηθή ζεσξία γηα ηε κάζεζε, ηελ 

αλαθαιππηηθή κάζεζε. Νη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ηε γλψζε 

(θαλφλεο, αξρέο, αλάπηπμε δεμηνηήησλ) κέζα απφ 

αλαθαιππηηθέο δηαδηθαζίεο – κε ην πείξακα, ηε δνθηκή, ηελ 

επαιήζεπζε ή ηε δηάςεπζε. Ζ ζηαδηαθή αλαθάιπςε ησλ 

εζσηεξηθψλ δνκψλ, αξρψλ θαη λφκσλ πνπ δηέπνπλ έλα 

θαηλφκελν ζπληεινχλ ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ απφ ην 

καζεηή. Απηφ, ε ηδέα ηεο ζηαδηαθήο αλαθάιπςεο ηεο γλψζεο, 

κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ην 

καζεηή, ηνλ νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα βνεζήζεη ή θαη λα 

θαζνδεγήζεη αθφκε (θαζνδεγνύκελε αλαθάιπςε). Πχκθσλα κε 

ηηο ζεσξίεο ηνπ Bruner, o εθπαηδεπηηθφο έρεη ην ξφιν ηνπ 

εκςπρσηή, ηνπ δηεπθνιπληή, ηνπ θαζνδεγεηή ζηε δηαδηθαζία 

ηεο αλαθάιπςεο: ν καζεηήο έξρεηαη αληηκέησπνο κε 

πξνβιήκαηα ηα νπνία θαιείηαη λα επηιχζεη θαη ν εθπαηδεπηηθφο 

ηνλ ππνζηεξίδεη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ απηή, ηελ νπνία ν 

καζεηήο φκσο πξαγκαηνπνηεί κε ην δηθφ ηνπ ξπζκφ θαη κε βάζε 

ηηο δηθέο ηνπ απνθάζεηο θαη επηινγέο. Ν J. Bruner, κε λεφηεξεο 

ζεσξίεο ηνπ, έδσζε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ 

θνηλσληνπνιηηηζκηθφ παξάγνληα, πιεζηάδνληαο έηζη ηε ζρνιή 

ησλ θνηλσληνπνιηηηζκηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο. 

Πηελ ίδηα ζρνιή (ησλ γλσζηηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο) 

εληάζζνληαη θαη άιιεο ζεσξίεο, φπσο ε ζεσξία ηεο επεμεξγαζίαο 

ηεο πιεξνθνξίαο θαη γεληθφηεξα φιεο νη λεφηεξεο απφςεηο πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηηο ζχγρξνλεο πξνφδνπο ηεο Βηνινγίαο θαη ηεο 

λεπξνθπζηνινγίαο. 

Ρα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη πεξηβάιινληα πνπ ζρεδηάδνληαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο, πξέπεη λα 
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ελζαξξχλνπλ κηα ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηε 

δεκηνπξγία δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηα αθφινπζα (κεηαμχ 

άιισλ) ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ρα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη πεξηβάιινληα πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ ηδέα ηεο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο απφ ηνλ 

ίδην ην καζεηή, θαζψο απηφο πξνζπαζεί λα επηιχζεη 

πξνβιήκαηα θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ απηή αιιειεπηδξά κε 

ην πιηθφ πεξηβάιινλ (ζην νπνίν εληάζζεηαη ην εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ), ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ν 

καζεηήο δηεξεπλά, αλαθαιχπηεη ζηαδηαθά, θάλεη ππνζέζεηο 

ηηο νπνίεο επαιεζεχεη ή δηαςεχδεη θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ πξέπεη λα ζηεξίδεη απηή ηελ πνξεία ηνπ καζεηή. 

 Ρα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη πεξηβάιινληα πξέπεη λα 

ελζαξξχλνπλ ηελ πξνζσπηθή έθθξαζε ησλ καζεηψλ θαη λα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπινθή, ιακβάλνληαο 

επίζεο ππφςε ην γεληθφηεξν πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

ιακβάλνπλ ρψξα νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ 

καζεηψλ. 

 Ρα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη πεξηβάιινληα πξέπεη λα 

παξέρνπλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, πνιιαπιέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ ελλνηψλ, ζρέζεσλ θαη ησλ νληνηήησλ 

πνπ είλαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζε θάζε κάζεκα. Αθφκε, ηα 

πεξηβάιινληα, δελ πξέπεη λα ππνδεηθλχνπλ ζην καζεηή ηηο 

νξζέο δηαδηθαζίεο, αιιά αληίζεηα λα ηνλ αθήλνπλ λα 

εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ (έζησ θαη ιαζεκέλεο) θαη λα 

ππνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηελ θνηλσληνγλσζηηθήο 

ζχγθξνπζεο, θαηά ηελ νπνία ηα ίδηα ηα γεγνλφηα ή ηα 

επηρεηξήκαηα άιισλ καζεηψλ αλαηξέπνπλ ηηο ελδερφκελεο 

ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ηνπ καζεηή. 

 

Ζ νηθνγέλεηα ησλ πεξηβαιιφλησλ Logo, απνηειεί δεκηνχξγεκα 

ηνπ S. Papert, ν νπνίνο πινπνίεζε θαη επεμέηεηλε ηηο ηδέεο ηνπ J. 

Piaget κε έλαλ πνιχ ηδηαίηεξν ηξφπν. Ρα πεξηβάιινληα απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο απνηεινχλ ηελ πιένλ δηαδεδνκέλε θαηεγνξία 

ινγηζκηθψλ, θαη ε επξχηεξε θιάζε ησλ αλνηρηώλ κηθξόθνζκσλ 

(ζηελ νπνία εληάζζνληαη θαη ηα πεξηβάιινληα Logo), 

ζηεξίδνληαη πάλσ αθξηβψο ζηηο ηδέεο απηέο θαη απνηεινχλ ηα 

πιένλ ηππηθά παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, πνπ 
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είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε βάζε ηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο. 

Θνηλσληνπνιηηηζκηθέο  

ζεσξήζεηο γηα ηε 

κάζεζε 

Ρα ηειεπηαία ρξφληα, ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο επηθξαηεί φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ε γεληθή ηδέα φηη ν θνηλσληνπνιηηηζκηθφο 

παξάγνληαο παίδεη έλαλ νπζηψδε ξφιν ζηε κάζεζε. Ζ κάζεζε, 

ζχκθσλα κε ηηο ζεσξίεο απηέο, ζπληειείηαη κέζα ζε 

ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζκηθά πιαίζηα (γιψζζα, ζηεξεφηππα, 

αληηιήςεηο) θαη νπζηαζηηθά δεκηνπξγείηαη απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε άιια άηνκα, ζε ζπγθεθξηκέλεο 

επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο θαη κέζσ ηεο πινπνίεζεο θνηλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (activities). Νη ζεσξίεο κάζεζεο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο δειαδή, πξνζδίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, θαζψο, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο 

ηνπο, ην καλζάλνλ ππνθείκελν δλε θαηαζθεπάδεη ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ γλψζε κέζα ζε έλα πνιηηηζκηθφ θαη επηθνηλσληαθφ «θελφ», 

αιιά πάληνηε κέζα ζε επξχηεξα πιαίζηα, κέζα ζην νπνία ε 

γλψζε, δεκηνπξγείηαη θαη ζεκαηνδνηείηαη. 

Bαζηθνί εθπξφζσπνη απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζεσξηψλ είλαη ν L. 

Vygotsky, νη Doise θαη Mugny, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο 

θνηλσληνγλσζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη λεφηεξνη εξεπλεηέο 

φπσο ν Δ. Wenger, ζεσξεηηθφο ησλ Θνηλνηήησλ Ξξαθηηθήο θαη 

Κάζεζεο (κηα εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηε ζεσξία ηνπ ππάξρεη 

ζηελ παξάγξαθν 2.3).  

Θαηά θάπνην ηξφπν, ν θνηλσληθφο επνηθνδνκηζκφο δελ είλαη 

αζχκβαηνο κε ηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο, φπσο είλαη ν 

ζπκπεξηθνξηζκφο, αιιά ιεηηνπξγεί, ζε νξηζκέλν επίπεδν, αθφκε 

θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο ζεσξίεο απηέο. 

Νη ζεσξίεο ηνπ L. Vyotsky θαη άιισλ ςπρνιφγσλ ηεο Πνβηεηηθήο 

ζρνιήο Τπρνινγίαο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηηο 

θνηλσληνπνιηηηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο, απνδίδνπλ πνιχ κεγάιε 

ζεκαζία ζηε γιώζζα, σο παξάγνληα γηα ηε κάζεζε θαη 

ζηεξίδνληαη ζηελ ππφζεζε ηεο δώλεο εγγύηεξεο (ή επηθείκελεο) 

αλάπηπμεο: ε δψλε απηή απνηειεί έλα ζχλνιν γλψζεσλ ηηο 

νπνίεο ν καζεηήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο – αιιά φρη αθφκε κφλνο. Έηζη, ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη γεληθφηεξα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δεη θαη καζαίλεη ν καζεηήο, είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο.  

Νη ζεσξίεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (activity theory) θαη νη ζεσξίεο 
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ηεο εγθαζηδξπκέλεο κάζεζεο θαη ηεο θαηαλεκεκέλεο λφεζεο 

(situated cognition, distributed cognition) είλαη λεφηεξεο 

ζεσξίεο, νη νπνίεο επίζεο εληάζζνληαη ζηε γεληθφηεξε νκάδα 

ησλ θνηλσληνπνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληνγλσζηηθψλ ζεσξηψλ. 

Δίλαη ζαθέο φηη νη θνηλσληνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο ππνζηεξίδνπλ ηε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο θαη επνκέλσο έλα 

κάζεκα νξγαλσκέλν έηζη ψζηε λα ιακβάλεη ππφςή ηνπ ηηο 

ζεσξίεο απηέο, πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλν, έηζη 

ψζηε  λα ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη 

γεληθφηεξα ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. 

Νη θνηλσληνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο κάζεζεο είλαη ζπκβαηέο κε φιε 

ηελ λέα γεληά εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ, ηα νπνία 

ελζσκαηψλνπλ έλα πιήζνο δπλαηνηήησλ αιιειεπίδξαζεο θαη 

επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ θαη επηπιένλ παξέρνπλ έλα πνιχ 

ζπγθξνηεκέλν ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηε δηδαθηηθή εθκεηάιιεπζε 

ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ην ιεγφκελν Web2.0 θαη ε 

θνηλσληθή δηθηύσζε.  

πάξρνπλ ζρεηηθψο ιίγα απηφλνκα ινγηζκηθά πνπ ζρεδηάζηεθαλ 

κε βάζε ηηο θνηλσληνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο. Υζηφζν, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, φια ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά θαη πεξηβάιινληα πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. Δπηπιένλ, νη θνηλσληνπνιηηηζκηθέο 

ζεσξίεο επεξέαζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά εληάζζνληαη ζηε δηδαζθαιία – θαζψο 

επλνήζαλε ην κνληέιν ηνπ καζεηψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηε 

βνήζεηα ησλ Ρ.Ξ.Δ. (κε πνιιαπινχο ηξφπνπο), αληί λα 

πξνζπαζνχλε αηνκηθά λα επηιχζνπλ ηα πξνηεηλφκελα 

πξνβιήκαηα. 

 4. Σύλνςε  
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 Απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο ζρνιέο ζεσξηψλ κάζεζεο, ν 

ζπκπεξηθνξηζκφο, πνπ δίλεη ζεκαζία ζηελ παξαηεξνχκελε 

ζπκπεξηθνξά,  κάιινλ βξίζθεηαη ζε ππνρψξεζε, παξφιν πνπ, 

αλακθίβνια, έλα πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ πνπ έρνπλ παξαρζεί, ζηεξίρζεθαλ ζηηο 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο. Νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

δξαζηεξηνηήησλ πάλησο (φπσο ηεο εμάζθεζεο) βαζίδνληαη ζην 

ζπκπεξηθνξηζκφ. Νη γλσζηηθέο θαη νη θνηλσληνπνιηηηζκηθέο 

ζεσξίεο απφ ηελ άιιε πιεπξά, βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ησλ 

ζχγρξνλσλ εξεπλψλ θαη είλαη γεληθφηεξα απνδεθηέο. Νη ζεσξίεο 

απηέο είλαη ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο θαη κάιηζηα, ζε θάπνην κέηξν, 

ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά. Ξαξέρνπλ έηζη έλα εληαίν πιαίζην 

φρη κφλν γηα ηε ζρεδίαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη πεξηβαιιφλησλ, αιιά θαη γηα ηνλ 

ηξφπν ρξήζεο ηνπο, ηνλ ηξφπν δειαδή κε ηνλ νπνίν νη ΡΞΔ 

πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ζην κάζεκα. 

Νη ζεσξίεο απηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ν καζεηήο καζαίλεη 

αλαπξνζαξκφδνληαο ηηο λνεηηθέο ηνπ δνκέο αλάινγα κε ηελ 

αιιειεπίδξαζε πνπ έρεη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ γλψζε δε 

«κεηαβηβάδεηαη» ζην καζεηή, αιιά δεκηνπξγείηαη απφ ην καζεηή 

ν νπνίνο δξα θαη επηθνηλσλεί κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά 

θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα. Ρν πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή 

πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, κέξνο ηεο νπνίαο 

απνηειεί θαη ην ρξεζηκνπνηνχκελν ινγηζκηθφ, φζν θαη ηνπο 

ππφινηπνπο καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο – ελδερνκέλσο θαη 

άιια άηνκα. Ρν πεξηβάιινλ, κε κηα γεληθή έλλνηα, πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη νξγαλσκέλα φια απηά ηα 

ζηνηρεία. Ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινηπφλ είλαη λα νξγαλψζεη 

δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο θαη καζήκαηα, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ ν 

καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηεί, λα δηεξεπλήζεη θαη 

λα αιιειεπηδξάζεη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

νηθνδνκήζεη ηε γλψζε ηνπ. 

 5. Πξνηεηλόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο 
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Γξαζηεξηφηεηα 1ε 

Κε ηε βνήζεηα κεραλψλ αλαδήηεζεο, εληνπίζηε πιεξνθνξίεο γηα 

ζεσξίεο κάζεζεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο, ρσξίο λα αλαπηχζζνληαη θαη πξνζπαζήζηε λα 

βξείηε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.   

 6. Δξσηήζεηο 

 

1). Θεσξείηε φηη ε γλψζε βαζηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη  νπζηαζηηθά ην δηδαθηηθφ ζαο έξγν ή φηη απνηειεί 

κηα γλψζε ρσξίο, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, πξαθηηθά 

απνηειέζκαηα; 

 7. Αζθήζεηο 

 

1) πάξρνπλ ζην Γηαδίθηπν αξθεηνί ηζηνρψξνη νη νπνίνη  

αλαθέξνληαη ζε ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηηο ζεκαληηθφηεξεο 

ζεσξίεο κάζεζεο, γηα παξάδεηγκα πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζχκθσλα κε ηελ θάζε ζεσξία, πνηα είλαη ε βαζηθή 

επηζηεκνινγηθή ππφζεζε θάζε ζεσξίαο θιπ. Δληνπίζηε έλαλ 

ηέηνην ηζηνρψξν θαη εμεηάζηε ηηο δηαθνξέο απηέο. 

 8. Βηβιηνγξαθία - Γηθηπνγξαθία  

Δλδεηθηηθέο ςεθηαθέο 

πεγέο 

Γηθηπνγξαθία 

Νη Λέεο Ρερλνινγίεο ζηε Γηδαθηηθή θαη ηε Καζεζηαθή Γηαδηθαζία 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf 

Γηδαζθαιία θαη Κάζεζε κε ηε βνήζεηα ησλ Λέσλ Ρερλνινγηψλ 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p125raptis.pdf 

Δγθέθαινο, κάζεζε θαη κλήκε 

http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/neuroscience/brain-

learning-memory.pdf 

Θεσξίεο Κάζεζεο θαη Ρ.Ξ.Δ. 

http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/theories.html 

Τπρνινγία ηεο κάζεζεο: Θεσξίεο Mάζεζεο 

http://paroutsas.jmc.gr/psycho.htm 

Κάζεζε κέζσ δξάζεο κε ηε βνήζεηα Ινγηζκηθψλ Ξαηρληδηψλ 

http://conta.uom.gr/conta/publications/html/Mathisi%20Meso

%20Drasis.htm 

Ξεξί… εθπαηδεχζεσο ν ιφγνο 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p125raptis.pdf
http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/neuroscience/brain-learning-memory.pdf
http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/neuroscience/brain-learning-memory.pdf
http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/theories.html
http://paroutsas.jmc.gr/psycho.htm
http://conta.uom.gr/conta/publications/html/Mathisi%20Meso%20Drasis.htm
http://conta.uom.gr/conta/publications/html/Mathisi%20Meso%20Drasis.htm
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http://ekpaideusi.blogspot.com/ 

Θεσξίεο κάζεζεο 

http://www.slideshare.net/eftchrist/ss-427097 

Πχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο 

http://www.aegean.gr/culturaltec/vandoulakis/Courseware06/p

age7.html 

Ν Πρεδηαζκφο κηαο Γηαδηθαζίαο Κάζεζεο κέζσ ηνπ Γηθηχνπ 

πνινγηζηψλ 

http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15 

πνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ζεσξίεο κάζεζεο 

http://www.e-yliko.gr/htmls/langyliko/langyl1.aspx 

Θεσξίεο θαη Κνξθέο Κάζεζεο 

www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/introduction_psychology/Learnin

g.revised.ppt 

Κάζεζε 

www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/introduction_psychology/Learnin

g.revised.ppt 

Γξαζηεξηφηεηεο Κάζεζεο κέζσ πνινγηζηή 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf 

Ρερληθέο Θεηηθήο θαη Αξλεηηθήο Δλίζρπζεο 

http://www.ibrt.gr/ekpaideysi/2_enisxisi.pdf 

Θεσξίεο κάζεζεο θαη Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξηθήο 

http://dtps.unipi.gr/files/notes/2003-

2004/eksamino_6/ekpaideysh_apo_apostash/learningtheories.p

pt 

Δθαξκνγέο ησλ λέσλ Ρερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε 

(εθηελήο βηβιηνγξαθία) 

http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=

view&id=127&Itemid=46 

Ν Πρεδηαζκφο κηαο Γηαδηθαζίαο Κάζεζεο κέζσ ηνπ Γηθηχνπ 

πνινγηζηψλ 

http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15 

Γξαζηεξηφηεηεο Κάζεζεο κέζσ πνινγηζηή 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf 

Δλδεηθηηθή 
βηβιηνγξαθία 

Βηβιηνγξαθία 

 Βνζληάδνπ, Π. (2006). Παηδηά, ζρνιεία θαη ππνινγηζηέο, 

Αζήλα: GUTENBERG. 

 Bigge, M. (1990). Θεσξίεο κάζεζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο. 

Κηθξ. Α. Θάληαο & Α. Σαληδή. Αζήλα, Ξαηάθεο 

 Eisenstadt, M. & Wason, P. (1985). Κάζεζε θαη εθπαίδεπζε 

ΗΗ. Κηθξ. Γ. Κπαξνπμήο. Αζήλα, Θνπηζνπκπφο 

 Θνιηάδεο, Δ. (1991). Θεσξίεο κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθή 

πξάμε. η. α΄  Ππκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο. Αζήλα. 

http://ekpaideusi.blogspot.com/
http://www.slideshare.net/eftchrist/ss-427097
http://www.aegean.gr/culturaltec/vandoulakis/Courseware06/page7.html
http://www.aegean.gr/culturaltec/vandoulakis/Courseware06/page7.html
http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15
http://www.e-yliko.gr/htmls/langyliko/langyl1.aspx
http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/introduction_psychology/Learning.revised.ppt
http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/introduction_psychology/Learning.revised.ppt
http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/introduction_psychology/Learning.revised.ppt
http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/introduction_psychology/Learning.revised.ppt
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf
http://www.ibrt.gr/ekpaideysi/2_enisxisi.pdf
http://dtps.unipi.gr/files/notes/2003-2004/eksamino_6/ekpaideysh_apo_apostash/learningtheories.ppt
http://dtps.unipi.gr/files/notes/2003-2004/eksamino_6/ekpaideysh_apo_apostash/learningtheories.ppt
http://dtps.unipi.gr/files/notes/2003-2004/eksamino_6/ekpaideysh_apo_apostash/learningtheories.ppt
http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=46
http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=46
http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf
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 Θνιηάδεο, Δ. (1995). Θεσξίεο κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθή 

πξάμε. η. β΄ Θνηλσληθνγλσζηηθέο ζεσξίεο. Αζήλα. 

 Θνιηάδεο, Δ. (1997). Θεσξίεο κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθή 

πξάμε. η. γ΄ Γλσζηηθέο ζεσξίεο. Αζήλα. 

 Θνιηάδεο, Δ. (2002). Γλσζηηθή Τπρνινγία, Γλσζηηθή 

Λεπξνεπηζηήκε θαη Δθπαηδεπηηθή Ξξάμε. Κνληέιν 

Δπεμεξγαζίαο Ξιεξνθνξηψλ. η. δ΄. Αζήλα. 

 Θφκεο Β. (2004) Δηζαγσγή ζηηο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο 

ησλ Ρερλνινγψλ ηεο Ξιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ, 

Κεηαίρκην 

 Γέζπνηλα Καθξίδνπ-Κπνχζηνπ (2003) Θέκαηα Κάζεζεο θαη 

Γηδαθηηθήο, Δθδφζεηο Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο 

 DiSessa, A. (2000) Changing minds, M.I.T. Press. 

 Robert M .Gagné, Walter W. Wager, Katharine C. Golas, 

John M. Keller (2005), Principles of Instructional Design, 

Thomson Wadsworth 

 Διέλε Α. Λεκά, Αρ. Γ. Θαςάιεο (2002) Πχγρξνλε Γηδαθηηθή, 

Δθδφζεηο Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο. 

 Οάπηεο, Α. & Οάπηε, Α. (2006). Κάζεζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ 

Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο, Ρφκνο Α‟ Νιηθή πξνζέγγηζε. 

Αζήλα: Έθδνζε ζπγγξαθέσλ. 

 Οάπηεο, Α. & Οάπηε, Α. (2006). Κάζεζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ 

Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο, Ρφκνο Β‟ Ξαηδαγσγηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο. Αζήλα: Έθδνζε ζπγγξαθέσλ. 

 Helen Cowie et als. Editors. (2000) Social Interaction in 

Learning and Instruction. Pergamon – Earli.  

 Sharon E. Smaldino, James D. Russell, Robert Heinich, 

Michael Molenda (2005), Instructional Technology and 

Media for Learning, Pearson Merrill,  Prentice Hall. 

 Timothy J. Newby, Donald A. Stepich, James D. Lehman, 

James D. Russell (2006), Educational Technology for 

Teaching and Learning, Pearson, Merrill Prentice Hall3. 

 Anne-Marie Armstrong Editor. (2004) Instructional Design in 

the Real World. A View from the Trenches. Iidea Group, Inc. 

 Artigue, M., Kynigos, C., Mariotti, A., Cerulli, M., Lagrange, 

J. B., Bottino, R. M., Haspekian, M. & Cazes, C. (2006). 

Methodological Tools for Comparison of Learning Theories in 

Technology Enhanced Learning in Mathematics, interim 
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report of the Kaleidoscope European Research Team 

„Technology Enhanced Learning of Mathematics, 

(www.itd.cnr.it/telma). 

 

Δνόηηηα 2.2 

 
Σύγσπονερ πποζεγγίζειρ ζηη 

Γιδακηική  

 1. Δηζαγσγή 

Ρν κάζεκα πεξηιακβάλεη ηελ άθξσο ζπλνπηηθή παξνπζίαζε 

κεξηθψλ απφ ηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηε Γηδαθηηθή. 

Ξαξνπζηάδεηαη επίζεο, πάληνηε ζπλνπηηθά, ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

Γηδαθηηθνί Πηφρνη  Πηνηρεηψδεηο γλψζεηο γχξσ απφ ηε βαζηθή νξνινγία ηεο 

Πχγρξνλεο Γηδαθηηθήο 

 Βαζηθέο γλψζεηο γηα νξηζκέλεο απφ ηηο ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ΡΞΔ 

 

 2.  Βαζηθέο έλλνηεο θαη νξνινγία 

 

Κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο 

 

 

Υο κέζνδνο δηδαζθαιίαο ζεσξείηαη έλα πξφηππν (pattern) 

νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

έλα νξγαλσκέλν ζχλνιν δηδαθηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ εθαξκφδεηαη κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζε κηα ζεηξά καζεκάησλ. Κηα κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο κπνξεί πξνθαλψο λα πηνζεηεζεί θαη απφ κηα επξχηεξε 

νκάδα εθπαηδεπηηθψλ. Νη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο απνηεινχλ κηα 

επξχηεξε έλλνηα απφ εθείλε ηεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο, θαζψο 

πεξηιακβάλνπλ, ελδερνκέλσο, πεξηζζφηεξεο απφ κηα κεζφδνπο θαη 

ζπληζηνχλ δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ζπγθξνηεκέλεο ζε κηα αθνινπζία 

κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο. Δπξχηεξε απφ ηελ έλλνηα απηή είλαη 

θαη ε έλλνηα ηνπ κνληέινπ δηδαζθαιίαο πνπ απνηειεί κηα δηδαθηηθή 

πξφηαζε ε νπνία πεξηιακβάλεη  ηελ ηεξάξρεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ, ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ε ηάμε θαη 

γεληθφηεξα ε δηδαζθαιία. 

Ξνιχ ζπρλά πάλησο, ζηε βηβιηνγξαθία, νη ηξεηο φξνη, ή παξαιιαγέο 

ηνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη πεξίπνπ σο ζπλψλπκα θαη δεκηνπξγείηαη κηα 

ζρεηηθή αζάθεηα.  

http://www.itd.cnr.it/telma
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 3.  Σύγρξνλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη ΤΠΔ 

 Ξνιιέο απφ ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ απνθαινχληαη ζχγρξνλεο 

(θπξίσο γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, δεδνκέλνπ φηη ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία θαη ζε μέλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζπλαληψληαη εδψ 

θαη αξθεηά ρξφληα) εθαξκφδνληαη κε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν κε ηε 

βνήζεηα ησλ ΡΞΔ, δειαδή ε εθαξκνγή ηνπο επλνείηαη ηδηαίηεξα απφ 

ηε ρξήζε ησλ ΡΞΔ. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ίδηα ε χπαξμε ησλ ΡΞΔ 

ζηε δηδαζθαιία «αθπξψλεη» εκπξάθησο νξηζκέλεο παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαζψο δηαλνίγεη λέεο δπλαηφηεηεο πνπ δελ 

είλαη δπλαηφλ λα αγλνεζνχλ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ε πξφζβαζε ησλ 

καζεηψλ ζην Γηαδίθηπν θαζηζηά πνιχ πην εχθνιε ηελ πξφζβαζε ζε 

έλα ηεξάζηην απφζεκα πιεξνθνξηψλ γηα νηνδήπνηε ζρεδφλ ζέκα απφ 

απηά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζρνιηθή χιε. Ζ ρξήζε ινηπφλ ησλ 

ΡΞΔ, είλαη δηδαθηηθά «αζχκβαηε» κε νξηζκέλεο απφ ηηο παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ελψ αληίζεηα θαίλεηαη λα είλαη πνιχ πην 

ηαηξηαζηή κε νξηζκέλεο άιιεο.  Ρν δπλακηθφ εμάιινπ ησλ ΡΞΔ 

επέηξεςε, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηε δεκηνπξγία θαη άιισλ 

κνληέισλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο (γηα παξάδεηγκα: eClip) θαη 

κάιηζηα νξηζκέλεο απφ απηέο (φπσο ηα WebQuests: 

http://www.webquests.org, γηα παξάδεηγκα) βξήθαλ ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεγάιε απήρεζε δηεζλψο. 

Νκαδνζπλεξγαηηθή 

κάζεζε 

Νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ απνδίδνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηνλ 

θνηλσληνπνιηηηζκηθφ παξάγνληα, ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο νξγάλσζεο 

καζεκάησλ ζηα νπνία λα επλνείηαη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ε 

ζπλεξγαηηθή, ε νκαδηθή κάζεζε. Ραπηφρξνλα, ηα πεξηζζφηεξα 

ζχγρξνλα πεξηβάιινληα εξγαζίαο φπσο θαη ηα εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά, πξνζθέξνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία: άκεζε, ζχγρξνλε επηθνηλσλία (κε ήρν, εηθφλα, γξαπηφ 

θείκελν), ζπλεπεμεξγαζία θεηκέλσλ, εηθφλσλ θαη ληνθνπκέλησλ 

πάζεο θχζεσο, απφ θνηλνχ επίιπζε πξνβιεκάησλ, δηακνίξαζε 

ςεθηαθψλ πφξσλ, παηρλίδηα ξφισλ θαη ζπιινγηθψλ θαηαζθεπψλ, 

ζπκκεηνρή ζε Θνηλφηεηεο, ηζηνιφγηα θαη wikis, αζχγρξνλεο 

επηθνηλσλίαο.  

Κέζα ζηα πιαίζηα απηά, νη κέζνδνη πνπ απνθαινχληαη κε ην γεληθφ 

φξν νκαδνζπλεξγαηηθέο θαίλνληαη λα πξνζθέξνπλ πνιιά δηδαθηηθά 

πιενλεθηήκαηα.  

Ζ νξγάλσζε ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο έρεη θάπνην δηδαθηηθφ 

«θφζηνο»: ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη κεξηθέο 

απνθάζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο. Θαη΄αξράο, αθνχ απνθαζίζεη γα 

ηελ νξγάλσζεο ηεο ηάμεο ζε νκάδεο, ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη ηα 

κεγέζε ησλ νκάδσλ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ζρεκαηηζζνχλ, ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αιιειεπηδξνχλ νη νκάδεο, ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα, φπσο θαη κηα ζεηξά άιισλ παξαγφλησλ φπσο είλαη ν 

ιεγφκελνο δηδαθηηθφο ζφξπβνο (παξάγνληεο ησλ νπνίσλ ε 

πνιππινθφηεηα απμάλεη ιφγσ ηνπ λένπ ηξφπνπ νξγάλσζεο), ε 
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δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θ.ά.  

Πρέδηα 

ζπλεξγαηηθήο 

έξεπλαο -  

κέζνδνο project 

Κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ φξνπ νη εξγαζίεο θαη ηα ζρέδηα 

ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο (ζην εμήο: projects) δελ απνηεινχλ κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο, κνινλφηη νδεγνχλ ζε απνηειέζκαηα κάζεζεο. Ρα 

projects δίλνπλ  ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαδψζεη 

ζηνπο καζεηέο ηνπ έλα ηφζν επξχ θάζκα γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, 

αιιά απφ ηελ άιιε κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κεγάιε ζπαηάιε 

ρξφλνπ θαη άιισλ πφξσλ.  

Υο projects ζεσξνχληαη νκαδηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζε 

ζρεηηθά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (γηα ηελ αθξίβεηα: κεγαιχηεξν απφ 

κηα δηδαθηηθή ψξα – αιιά ε νινθιήξσζε ηνπο κπνξεί λα απαηηήζεη 

θαη κήλεο), ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ παξαγσγή ελφο ηειηθνχ 

πξντφληνο, ην νπνίν θαη αμηνινγείηαη απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο. Θαηά 

θαλφλα, ηα projects απνζθνπνχλ ζηελ απφ θνηλνχ δηεξεχλεζε ελφο 

αλνηρηνχ πξνβιήκαηνο, αιιά θαη‟ επέθηαζε κε ηνλ φξν projects 

απνθαινχληαη θαη φιεο νη εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νκαδηθά 

θαη έρνπλ φια ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ησλ projects (ηειηθφ 

πξντφλ, αμηνιφγεζε θιπ). Ρα projects έρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα 

θαζψο αλακθίβνια δίλνπλ ζην καζεηή ηελ επθαηξία λα 

ρξεζηκνπνηήζεη έλα επξχ ζχλνιν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ. Ρνπ δίλνπλ επίζεο ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζεη 

αλψηεξεο κνξθέο κάζεζεο θαη λνεηηθψλ δεμηνηήησλ, π.ρ. 

δεκηνπξγηθφηεηα, πιάγηα ζθέςε, αλάιπζε, ζχλζεζε, αμηνιφγεζε θαη 

ηνλ αζθνχλ ζηελ απηνπεηζαξρία.  

Έηζη, ηξία ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ project είλαη:  

 ηνλίδεη ηελ ζεκαζία πνπ έρεη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη φρη ην 

απνηέιεζκα,  

  βνεζάεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο καζαίλεη λα ζέηνπλ ζηφρνπο,  

 ζηεξίδεηαη ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ζηελ ζπλεξγαζία. 

Ζ νινθιήξσζε κηαο εξγαζίαο θαη ε εθηέιεζε ελφο ζρεδίνπ 

ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο απνηεινχλ κία δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία. 

Κεξηθά βήκαηα σζηφζν είλαη απαξαίηεηα ζε κία ηέηνηα δηαδηθαζία:.  

* επηινγή ηνπ ζέκαηνο 

* ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ ζηφρσλ, 

* ζπλεξγαηηθφο ζρεδηαζκφο, 

* αλαδήηεζε πεγψλ, 

* εθηέιεζε, 

* παξνπζίαζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, 

* αμηνιφγεζε.  

Ξνιινί εηδηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη 

νξγαλψλνπλ ηελ δηδαζθαιία ηνπο γχξσ απφ ζρέδηα θνηλψλ 

εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ εμαζθαιίδνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο 

πεξηβάιινληα κάζεζεο ηα νπνία είλαη ηδεψδε γηα ηελ 

απηνθαηεπζπλφκελε δηεξεχλεζε.  

Ζ επηηπρία ησλ projects νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε φιε εξγαζία 



39                                                                             Γεληθφ Κέξνο 

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ - Ρεχρνο 1 (Γεληθφ Κέξνο) 

ΔΑΗΡ - Ρνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Θαηάξηηζεο (ΡΔΘ) 

ησλ καζεηψλ θαηεπζχλεηαη απφ εζσηεξηθά θίλεηξα κάζεζεο. Νη 

ππνζηεξηθηέο ηνπο κάιηζηα δηαηείλνληαη φηη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα 

κάζεζεο δελ είλαη έλα ζηνηρείν ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο νχηε κε ηηο πξνδηαζέζεηο ηνπ καζεηή νχηε 

ηέινο απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Αληίζεηα 

δέρνληαη φηη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα κάζεζεο ππνζηεξίδνληαη, 

γελληνχληαη θαη δηαηεξνχληαη (επδνθηκνχλ) ζε έλα πεξηβάιινλ 

κάζεζεο, ζην νπνίν εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ θαη 

απνδέρνληαη φηη ην θαζέλα απφ ηα ζηνηρεία απηά έρεη λα παίμεη έλαλ 

ζεκαληηθφ ξφιν, ην θαζέλα απφ κφλν ηνπ σζηφζν δελ επαξθεί.  

Tα projects έρνπλ δχν ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ ηα δηαθξίλεη απφ 

άιιεο, ζπλαθείο κεζφδνπο: α. νξγαλψλνληαη γχξσ απφ έλα θεληξηθφ 

εξψηεκα ή πξφβιεκα, ην νπνίν βνεζάεη λα νξγαλσζνχλ θαη λα 

ηεζνχλ ζε ελέξγεηα νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο, β. απαηηνχλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή έλα απνηέιεζκα, ην νπνίν απνηειεί θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν ηελ απάληεζε ή ηελ ιχζε ζην αξρηθφ θεληξηθφ 

εξψηεκα ή πξφβιεκα.  

Eπίιπζε 

πξνβιεκάησλ – 

problem solving 

Νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο, ζέηνπλ ην πξφβιεκα θαη ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ (κε ηε γεληθή έλλνηα ηνπ φξνπ «πξφβιεκα») 

ζην επίθεληξν ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ξξφβιεκα 

απνθαιείηαηζπλήζσο κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην άηνκν 

πξνζπαζεί λα επηηχρεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη πξέπεη λα βξεη 

ηα κέζα θαη ηνπο ηξφπνπο, ψζηε λα ηνλ επηηχρεη. Θαηά ζπλέπεηα ε 

επίιπζε πξνβιεκάησλ αλαθέξεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη 

έλα άηνκν, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη έλαλ ζθνπφ, γηα ηνλ νπνίνλ δελ 

έρεη έηνηκε κηα ιχζε.  

Νη εηδηθνί δηαθξίλνπλ ζπλήζσο δχν είδε πξνβιεκάησλ, ηα ζαθώο θαη 

ηα αζαθώο δηαηππσκέλα πξνβιήκαηα. Παθψο δηαηππσκέλα είλαη ηα 

πξνβιήκαηα ηα νπνία δίλνπλ ζηνλ ιχηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο, δει. πιεξνθνξίεο  

α. γηα ηελ αξρηθή θαηάζηαζε, 

β. γηα ηελ ηειηθή θαηάζηαζε (ζηφρν), 

γ. γηα επηηξεπφκελνπο ή κε επηηξεπφκελνπο ρεηξηζκνχο. 

Πηα αζαθψο δηαηππσκέλα πξνβιήκαηα αληίζεηα δελ δίλνληαη 

θαζφινπ ή δελ δίλνληαη επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα φια απηά. Ξαξά-

δεηγκα: πσο ζα επηιπζεί έλα νηθνινγηθήο θχζεσο πξφβιεκα κηαο 

πεξηνρήο; Ρν πξφβιεκα απηφ δελ είλαη ζαθψο δηαηππσκέλν. Ρν 

ηειηθφ απνηέιεζκα δελ είλαη ζαθέο, κπνξεί λα επηιπζεί κε πνιιέο 

ζηξαηεγηθέο θαη επηδέρεηαη πνιιέο ζσζηέο ιχζεηο. Ππγγελήο είλαη θαη 

ε έλλνηα ησλ αλνηρηώλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία φρη κφλν επηδέρνληαη 

πνιιέο ιχζεηο αιιά ζπρλά δελ πξνζδηνξίδνπλ θαλ ηηο απνδεθηέο 

ιχζεηο κε ζαθή ηξφπν. 

Γηα ηελ επίιπζε ζαθψο δηαηππσκέλσλ πξνβιεκάησλ 

ρξεζηκνπνηνχκε ζπλήζσο αιγνξίζκνπο, δει. ζηαζεξνχο θαλφλεο ή 

δηαδηθαζίεο νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ ηελ ζσζηή απάληεζε, αλ ηηο 

αθνινπζήζνπκε ζσζηά. Πε αληίζεζε ηα αζαθψο δηαηππσκέλα 
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πξνβιήκαηα απαηηνχλ επξηζηηθέο πξνζεγγίζεηο (heuristics), άηππεο 

δει. δηαηζζεηηθέο, πξσηφηππεο ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο θάπνηεο θνξέο 

απνδίδνπλ θαη θάπνηεο άιιεο φρη. Νη επξηζηηθέο πξνζεγγίζεηο δελ 

εγγπψληαη ιχζεηο, φπσο νη αιγφξηζκνη, αιιά εθαξκφδνληαη ζε έλα 

επξχηεξν θάζκα πξνβιεκάησλ θαη επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λα 

εθεπξίζθνπλ κφλνη ηνπο ηηο ιχζεηο.  

Ζ πην ζνβαξή πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη αληίζηνηρσλ πξνζπαζεηψλ αλάδεημεο θαη 

θαιιηέξγεηαο ζρεηηθψλ ηθαλνηήησλ έγηλε απφ ηελ Ιεηηνπξγηθή 

Τπρνινγία. Πχκθσλα κε ηνπο θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Δ. 

Claparède (1873-1940) θαη J. Dewey (1859-1952), θάζε κέξα ν 

άλζξσπνο θαιείηαη λα ιχζεη κηθξά ή κεγάια πξνβιήκαηα θαη θαηά 

βάζε ε εθπαίδεπζε απηφλ ηνλ ζθνπφ εμππεξεηεί, λα εθνδηάζεη ηνπο 

καζεηέο κε ηξφπνπο, ζηξαηεγηθέο θαη κεζφδνπο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ.  

Κηα πξνζέγγηζε γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ είλαη εθείλε πνπ 

πξφηεηλε πξηλ απφ κεξηθέο δεθαεηίεο ν G. Polya, o νπνίνο δηαθξίλεη 

ηέζζεξα βήκαηα ηα νπνία αθνινπζεί ζπλήζσο ην άηνκν ην νπνίν 

επηιχεη πξνβιήκαηα, α. θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, β. 

θαηάζηξσζε ελφο ζρεδίνπ επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, γ. εθηέιεζε 

ηνπ ζρεδίνπ θαη δ. αλαζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε.  

 

Ζ ζπκβνιή ησλ 

ΡΞΔ 

Ζ ζπκβνιή ησλ ΡΞΔ ζηελ εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ, είλαη νπζηαζηηθή ζε ηνπιάρηζηνλ 3 δηαθνξεηηθά επίπεδα: 

(α) ην επίπεδν ηνπ πεξηερνκέλνπ: ην ςεθηαθφ πιηθφ (είηε εληνπίδεηαη 

κέζσ Γηαδηθηχνπ, είηε έρνπλ ζε απηφ πξφζβαζε νη καζεηέο κέζσ 

άιινπ ηξφπνπ – π.ρ. CD), απμάλεη πξαθηηθά απεξηφξηζηα ηηο 

δπλαηφηεηεο γηα αλεχξεζε θαη ζπλδπαζκφ πιεξνθνξηψλ γηα δηάθνξα 

ζέκαηα. πάξρεη ινηπφλ πιηθφ, ην νπνίν νη καζεηέο θαινχληαη λα 

εληνπίζνπλ, λα ειέγμνπλ (σο πξνο ηελ εγθπξφηεηά ηνπ, ηελ 

επηθαηξφηεηά ηνπ, ηε λνκηκφηεηά ηνπ, ηελ πιεξφηεηά ηνπ), λα 

κνξθνπνηήζνπλ θαη λα ζπλδπάζνπλ έηζη ψζηε λα επηιχζνπλ θάπνην 

πξφβιεκα ή λα επεμεξγαζηνχλ ιχζεηο πξνο κηα θαηεχζπλζε. 

(β) ζην επίπεδν δηεθπεξαίσζεο θαη νξγάλσζεο ησλ δεδνκέλσλ, 

πιεξνθνξηψλ θαη γεληθά ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

επεμεξγαζία ελφο ζέκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα ζέκα πξέπεη λα 

ηεζεί πξνο «ηζφηηκε», Online ζπδήηεζε, κπνξεί λα ηεζεί ζε κηα 

discussion list ή ζε έλα e-forum (γηα ηηο κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο δεο 

ζηελ ελφηεηα 3), εθφζνλ είλαη επηζπκεηή κηα αζχγρξνλε ζπδήηεζε, 

ή λα ηεζεί ζε έλα chat room γηα κηα online ζχγρξνλε ζπδήηεζε. Πε 

πεξίπησζε φκσο πνπ πξφθεηηαη κηα νκάδα καζεηψλ λα «εθζέζεη» 

νξηζκέλα ζηνηρεία – εθηεηακέλα ζρεηηθά – θαη είλαη επηζπκεηφο ν 

ζρνιηαζκφο ηνπο, ηφηε ίζσο κηα ζειίδα ηζηνινγίνπ (blog) λα είλαη 

θαηαιιειφηεξν εξγαιείν. Αλ ηέινο πξφθεηηαη γηα έλα 

νκαδνζπλεξγαηηθφ project, ε ρξήζε ζειίδσλ  wikis είλαη ίζσο πην 

ελδεδεηγκέλε. 

(γ) ζην επίπεδν πξνέθηαζεο ησλ πξαθηηθψλ απηψλ θαη άιισλ 
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θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ. Νη ΡΞΔ παξέρνπλ πάξα πνιιέο λέεο 

δπλαηφηεηεο, ζε πνιιά επίπεδα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη 

επηθνηλσλίαο, θαη θαηά ηνλ ηξφπν απηφ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ 

επέθηαζε ησλ πξαθηηθψλ απηψλ ή θαη ηε δεκηνπξγία άιισλ. Έλα 

ηππηθφ παξάδεηγκα δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ βαζίδεηαη ζηηο ΡΞΔ, 

κε πνιχ κεγάιε δηάδνζε ζηνλ Αγγινζαμσληθφ ρψξν είλαη ηα Web 

Quests. πάξρνπλ πάξα πνιιά παξαδείγκαηα θαη ζεσξεηηθά θείκελα 

γηα ηα Web Quests (γηα παξάδεηγκα: http;//www/webquests.org). 

Ρα Webjects απνηεινχλ κηα επέθηαζε ησλ Web Quests ζε projects 

ζρεηηθά κεγάιεο δηάξθεηαο (πξαθηηθά κεξηθψλ κελψλ). 

 

 4. Γηδαθηηθά ζελάξηα θαη δηαζεκαηηθόηεηα  

 Υο δηδαθηηθό ζελάξην, ζεσξνχκε ηελ πεξηγξαθή κηαο δηδαζθαιίαο κε 

εζηηαζκέλν γλσζηηθφ(ά) αληηθείκελν(α), ζπγθεθξηκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, δηδαθηηθέο αξρέο θαη πξαθηηθέο. Έλα 

δηδαθηηθφ ζελάξην κπνξεί λα έρεη δηάξθεηα πεξηζζφηεξσλ απφ κηα 

δηδαθηηθψλ σξψλ. 

Ρν ζρέδην καζήκαηνο είλαη κηα έλλνηα πνιχ ζπγγεληθή κε ην ζελάξην 

θαη αληηζηνηρεί ζε κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή κηαο δηδαζθαιίαο – απφ 

ηελ νπνία σζηφζν ελίνηε κπνξεί λα απνπζηάδεη ε πεξηγξαθή ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ καζεηψλ-εθπαηδεπηηθνχ (ή 

εθπαηδεπηηθψλ, αλ είλαη πεξηζζφηεξνη). Θαηά θάπνην ηξφπν, ηζηνξηθά, 

ν φξνο ζρέδην καζήκαηνο είλαη παιηφηεξνο θαη έρεη ζπλδεζεί κε κηα 

κεραληζηηθή ή κάιινλ κπερεβηνξηζηηθή πεξηγξαθή κηαο δηδαζθαιίαο 

(πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ ή ζηαδίσλ κηαο δηδαζθαιίαο, φπσο 

αθφξκεζε, αλάπηπμε, αλαθεθαιαίσζε θιπ). Πηα δηδαθηηθά ζελάξηα, 

αληίζεηα, πεξηιακβάλνληαη θαη ζηνηρεία φπσο ε αιιειεπίδξαζε θαη νη 

ξφινη ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ θαη ηα 

ελδερφκελα δηδαθηηθά εκπφδηα θαη γεληθφηεξα φια εθείλα ηα ζηνηρεία 

πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά ζηε ζχγρξνλε ζεσξία. Πηε ζχγρξνλε 

Γηδαθηηθή πάλησο, νη δπν φξνη ηείλνπλ λα ηαπηηζηνχλ θαη πξαθηηθά 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ηαπηίδνληαη (κε ηελ έλλνηα φηη ζήκεξα 

έλα ζρέδην καζήκαηνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

αιιειεπηδξαζηηθή θαη ζπλεξγαηηθή δηάζηαζε ηεο δηδαζθαιίαο θιπ). 

Έλα δηδαθηηθφ ζελάξην πινπνηείηαη, θαηά θαλφλα, κέζα απφ κηα ζεηξά 

εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ δνκή θαη ξνή θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη νη ξφινη ηνπ δηδάζθνληα-δηδαζθνκέλσλ 

(νη νπνίνη δηδαζθφκελνη, θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη καζεηέο, 

ζπνπδαζηέο, αιιά θαη επηκνξθνχκελνη θιπ) θαη ε αιιειεπίδξαζή 

ηνπο κε ηα φπνηα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα θαη πιηθφ, πεξηγξάθνληαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ. Νη δξαζηεξηφηεηεο ινηπφλ είλαη 

ηκήκαηα ηνπ ζελαξίνπ, εληάζζνληαη κέζα ζε απηφ θαη κπνξνχλ λα 

είλαη απφ απιέο έσο πην πξνεγκέλεο, ζχλζεηεο, θιπ. Ρν δηδαθηηθφ 

ζελάξην ή δηδαθηηθή θαηάζηαζε αληίζεηα είλαη πνιχ πην ζχλζεηα 
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αληηθείκελα θαη εζηηάδνληαη ζε έλλνηεο. Έρνπλ έλα ραξαθηήξα 

«επξχ», θαζψο ε θπξίαξρε ινγηθή ηνπο είλαη ε ινγηθή ηεο ππφ 

δηδαζθαιίαο ελλνίαο. Πε κηα ηέηνηα δηδαζθαιία κπνξνχλ λα 

ζπλδπάδνληαη πεξηζζφηεξνη δηδαθηηθνί πφξνη, φπσο π.ρ. πεξηζζφηεξα 

ην ελφο ινγηζκηθά, ζεκεηψζεηο, sites, φξγαλα (π.ρ. εξγαζηεξηαθά, 

πίλαθαο, δηαβήηεο,…), πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλα καζεζηαθφ 

απνηέιεζκα.  Ρνλίδεηαη θαη πάιη φηη ε δηάξθεηα ηνπο κπνξεί λα 

επεθηείλεηαη θαη πέξα απφ ηε 1 δηδαθηηθή ψξα. 

Ξνιχ ζπρλά, ζηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ε επίιπζε ελφο 

πξνβιήκαηνο απαηηεί ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ απφ πνιιέο, 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, κε ηα εξγαιεία πνιιψλ θαη δηαθφξσλ 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ. Ζ δηαζεκαηηθφηεηα θαη ε 

δηεπηζηεκνληθφηεηα, απνηεινχλ δπν κεζφδνπο πξνζεγγίζεσλ 

πξνβιεκάησλ, αιιά θαη δηδαζθαιίαο, ησλ νπνίσλ ε αλάιπζε ζα 

απαηηνχζε πνιχ ρψξν θαη σο εθ ηνχηνπ παξαηίζεληαη δπν 

ζπλνπηηθφηαηνη νξηζκνί:  

Ζ δηεπηζηεκνληθόηεηα είλαη ε εκπινθή πεξηζζνηέξσλ απφ κηα 

γλσζηηθψλ πεξηνρψλ ζηελ κειέηε ελφο θαηλνκέλνπ (γηα παξάδεηγκα 

ην Ξπζαγφξεην ζεψξεκα κπνξεί λα  κειεηεζεί απφ θαζαξά 

καζεκαηηθή άπνςε, αιιά θαη απφ γισζζηθή-γισζζνινγηθή). 

Ζ δηαζεκαηηθόηεηα είλαη ε επέθηαζε ηεο αλάιπζεο ελφο ππφ κειέηε 

αληηθεηκέλνπ ζε ζθαίξεο πνπ επεθηείλνληαη πέξα απφ ηα απζηεξά 

φξηα ηεο κηαο γλσζηηθήο πεξηνρήο, πξνθεηκέλνπ ε κειέηε απηή λα 

εγγξαθεί ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην θαη λα δηαζπλδεζεί κε άιιεο 

έλλνηεο. Γηα παξάδεηγκα κηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

Ξπζαγφξεηνπ ζεσξήκαηνο ζα εμέηαδε θαη ηελ ηζηνξία ηνπ, ην ξφιν 

πνπ έπαημε ζηα Καζεκαηηθά, αιιά ελδερνκέλσο θαη ζε άιινπο ηνκείο 

αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ θιπ. Ζ δηάηαμε ηεο δηδαθηέαο χιεο ζην 

ζρνιείν κε βάζε ηα επηκέξνπο καζήκαηα βιέπεη ζπλήζσο ηηο γλψζεηο 

σο κσζατθφ θαη ε ζρνιηθή εξγαζία γίλεηαη κε ηελ ειπίδα φηη ε 

ελζσκάησζε ησλ εηδηθψλ γλψζεσλ, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

κηα γεληθή κφξθσζε, γίλεηαη απηνκάησο ζην κπαιφ ηνπ καζεηή. 

Απηφ ην πξφβιεκα έξρεηαη λα επηιχζεη ε δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία. 

Απηφ πνπ πξνέρεη δελ είλαη βέβαηα ε θαηάξγεζε ησλ επηκέξνπο 

καζεκάησλ, αιιά κηα λέα ζρέζε αλάκεζα ζηελ κάζεζε κε βάζε 

εηδηθά καζήκαηα θαη ζε πξνζπάζεηεο γηα ππέξβαζε ησλ νξίσλ πνπ 

ζέηνπλ ηα επηκέξνπο καζήκαηα κε βάζε ηελ δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε.  

Πηελ εθαξκνγή ηεο ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε παξνπζηάδεη δηάθνξα 

πξνβιήκαηα φπσο απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ  ηνλ θάζεην θαη ηνλ 

νξηδφληην ζπληνληζκφ ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ.  

Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε επλνεί εξγαζία ηχπνπ ζρεδίσλ 

ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο (project). Δπλνεί επίζεο ηελ ζπδήηεζε ζηελ 

ηάμε. Νη καζεηέο αλαγθάδνληαη λα επηρεηξεκαηνινγνχλ ινγηθά θαη 

θξηηηθά, λα ζέηνπλ εξσηήζεηο, λα θάλνπλ πξνγλψζεηο, θαη κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα ειέγρνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηελ 
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θαηαιιειφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ απαληήζεψλ ηνπο.  

 

Κέζα ζηα πιαίζηα απηά, σο δηδαθηηθό θαη επηκνξθσηηθό πιηθό 

ζεσξείηαη νηηδήπνηε πιηθφ (έληππν, ςεθηαθφ αιιά θαη αληηθείκελα 

φπσο αθίζεο, ράξηεο θιπ) πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε 

δηδαζθαιία. πάξρεη κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζην επηκνξθσηηθφ θαη ην 

δηδαθηηθφ πιηθφ. Ζ δηάθξηζε βαζίδεηαη ζην εμήο: ην επηκνξθσηηθφ 

πιηθφ εμ νξηζκνχ απεπζχλεηαη ζε ππνθείκελα επηκφξθσζεο θαη 

επνκέλσο πξνζδηνξίδεη ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

καζήκαηνο, ρσξίο σζηφζν λα ην πξνζδηνξίδεη ζε φιεο ηνπ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο. Θεσξνχκε επίζεο φηη ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ έρεη έλαλ 

«κε-ππνρξεσηηθφ» ραξαθηήξα θαη απνηειεί έλα ζψκα πιηθνχ, ελψ ην 

δηδαθηηθφ πιηθφ είλαη πην «απζηεξφ» ζηε κνξθή ηνπ, είλαη πην 

απζηεξά δνκεκέλν. Δπίζεο ην δηδαθηηθφ πιηθφ δε ζπλνδεχεηαη 

γεληθψο απφ εθηεηακέλεο επεμεγήζεηο, ελψ ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ 

αλακέλεηαη λα ζπλνδεχεηαη. Θαηά θαλφλα επίζεο, ην επηκνξθσηηθφ 

πιηθφ είλαη πινπζηφηεξν απφ ην δηδαθηηθφ (γηα ην ίδην κάζεκα, γηα 

ηελ ίδηα δηδαζθαιία). 

 5. Πξνηεηλόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο 

Γξαζηεξηφηεηα 1ε 

Δθηφο απφ ηηο αλαθεξφκελεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ππάξρνπλ 

πνιιέο αθφκε πνπ ζηεξίδνληαη ζε θάπνηα κνξθή ζπλεξγαζίαο, φπσο 

νη ιεγφκελεο εηαηξηθέο, νη θαηαηγηζκνί ηδεψλ θ.ά. Βξείηε κεξηθέο απφ 

απηέο θαη ηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Θα κπνξνχζαηε λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζεηε ζηηο δηδαζθαιίεο ζαο; Κε πνην ηξφπν ζπλδένληαη κε 

ηηο ΡΞΔ; 

Γξαζηεξηφηεηα 2ε 

Δληνπίζηε ζην Γηαδίθηπν πεγέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο WebQuests 

(ηζηνεμεξεπλήζεηο), δείηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Θα είραλ 

εθαξκνγή ζηηο δηθέο ζαο δηδαζθαιίεο; 

 6. Δξσηήζεηο 

 

1. Δθηηκάηε φηη νη πξνηεηλφκελεο νκαδνζπλεξγαηηθέο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο πξνζηδηάδνπλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα; 

Θεσξείηε φηη ππάξρνπλ νξηζκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία ζα 

ήηαλ πην απνηειεζκαηηθέο; 

 

2. Θεσξείηε φηη ηα δηδαθηηθά ζελάξηα πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθή 

ζηήξημε ζην δηδαθηηθφ έξγν ή είλαη, θαηά ηελ άπνςή ζαο, πεξηηηά γηα 

ηνπο πεπεηξακέλνπο εθπαηδεπηηθνχο – δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, ζπαλίσο εθαξκφδνληαη επαθξηβψο. 

 7. Αζθήζεηο 
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1. Δληνπίζηε ςεθηαθέο πεγέο ζην Γηαδίθηπν πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη αμηνινγείζηε ηα πιενλεθηήκαηα 

θαη ηα κεηλεθηήκαηά ηεο. 

 8. Βηβιηνγξαθία - Γηθηπνγξαθία  

 

 

 

Δλδεηθηηθέο 

ςεθηαθέο πεγέο 

Γηθηπνγξαθία 

Γηδαθηηθέο Κέζνδνη 

http://kpe-edess.pel.sch.gr/prosegiseis.htm 

 

Ππλεξγαηηθή Κάζεζε: απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε 

http://users.auth.gr/~kliapis/NeofytF.pdf 

 

Ππλεξγαηηθή κάζεζε ζην ζρνιείν (Καζεκαηηθά-Κεηνλφηεηεο) 

http://users.uoa.gr/~spapast/SynedrKozan/Praktika/05Biblia/1031

Doublh%E3%E7%F3%E7.doc 

 

Ν Πρεδηαζκφο κηαο Γηαδηθαζίαο Κάζεζεο κέζσ ηνπ Γηθηχνπ 

πνινγηζηψλ 

http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15 

 

Γξαζηεξηφηεηεο Κάζεζεο κέζσ πνινγηζηή 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf 

 

Νη Λέεο Ρερλνινγίεο ζηε Γηδαθηηθή θαη ηε Καζεζηαθή Γηαδηθαζία 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf 

 

Γηδαζθαιία θαη Κάζεζε κε ηε βνήζεηα ησλ Λέσλ Ρερλνινγηψλ 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p125raptis.pdf 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Βηβιηνγξαθία 

 Αλαγλσζηνπνχινπ, Κ. Π. (2005). Νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Θεσξεηηθή 

αλάιπζε θαη εκπεηξηθή πξνζέγγηζε. Θεζζαινλίθε, Θπξηαθίδεο 

 Πην βηβιίν δίλνληαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ζηελ ζρνιηθή ηάμε.  

 Eisenstadt, M. & Wason, P. (1985). Κάζεζε θαη εθπαίδεπζε ΗΗ. 

Κηθξ. Γ. Κπαξνπμήο. Αζήλα, Θνπηζνπκπφο 

 Κνινλφηη θάπσο παιηφ, πξφθεηηαη γηα θαιφ βηβιίν, γξακκέλν κε 

επηζηεκνληθφηεηα αιιά θαη επθνιία θαηαλφεζεο, αλ θαη απηφ 

είλαη πξνηέξεκα ζρεδφλ άγλσζην ζε κεηαθξαζκέλα ζρεηηθά 

βηβιία.   

 Avouris, N., Dimitracopoulou, A., & Komis, V. (2003). On 

http://kpe-edess.pel.sch.gr/prosegiseis.htm
http://users.auth.gr/~kliapis/NeofytF.pdf
http://users.uoa.gr/~spapast/SynedrKozan/Praktika/05Biblia/1031Doublh%E3%E7%F3%E7.doc
http://users.uoa.gr/~spapast/SynedrKozan/Praktika/05Biblia/1031Doublh%E3%E7%F3%E7.doc
http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p125raptis.pdf
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analysis of collaborative problem solving: An object-oriented 

approach. Computers in Human Behavior, Vol. 19, Issue 2, 

March, pp. 147-167. 

 Scardamalia, Κ. & Bereiter, C. (1994). Computer Support for 

Knowledge – Building Communities, The Journal of the Learning 

Sciences, 3(3), pp. 265-283. 

 Frey, K. (1986). H «κέζνδνο project». Κηα κνξθή ζπιινγηθήο 

εξγαζίαο ζην ζρνιείν σο ζεσξία θαη πξάμε. Κηθξ. Θ. Κάιιηνπ. 

Θεζζαινλίθε, Θπξηαθίδεο 

 Ξξφθεηηαη γηα θιαζηθφ βηβιίν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ησλ 

ζρεδίσλ ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο ζην ζρνιείν. 

 Holloway, C. (1985). Κάζεζε θαη εθπαίδεπζε. η. Α΄. Κηθξ. Γ. 

Θνλδχιεο. Αζήλα, Θνπηζνπκπφο 

 Δίλαη ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ βηβιίνπ ησλ Eisenstadt, M. & Wason, 

P. (1985). 

 Johnson, D. W. & Johnson, R. Ρ. (1999). Learning Together and 

Alone. Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning. 

5th ed. Boston, Allyn and Bacon 

 Δίλαη δηεζλψο ην βαζηθφ βηβιίν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε εθαξκνγή 

ηεο νκαδηθήο θαη νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. 

 Kahney, H. (1997). Ιχζε πξνβιεκάησλ. Κηθξ. Ξ. Ονχζνο. 

Αζήλα, ειιεληθά γξάκκαηα 

 Ρν βηβιίν δίλεη κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηα ζέκαηα ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, φρη βεβαίσο ζηα ζηελά πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ. 

 Λεκά, Δ. & Θαςάιεο, Α. (2002). Πχγρξνλε Γηδαθηηθή. 

Θεζζαινλίθε, εθδφζεηο Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο 

 Ξξφθεηηαη γηα βαζηθφ εγρεηξίδην γηα ππνςήθηνπο θαη κάρηκνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ην νπνίν δίλεη θπξίσο έκθαζε ζε ζέκαηα 

ζρεδηαζκνχ, εθηέιεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο.  

 Φξάγθνο, Σ. (1977). Τπρνπαηδαγσγηθή. Θέκαηα Ξαηδαγσγηθήο 

Τπρνινγίαο, παηδείαο, Γηδαθηηθήο θαη κάζεζεο. Αζήλα, 

Ξαπαδήζεο 

 Δπίζεο ρξήζηκν βηβιίν, απφ ηα πξψηα βηβιία Ξαηδαγσγηθήο 

Τπρνινγίαο ζηελ Διιάδα κε έκθαζε ζηηο εθαξκνγέο ησλ 

ζεσξηψλ ηεο κάζεζεο θαη ησλ ςπρνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε. 

 Borich, G. D. (2004). Effective Teaching Methods. 5th ed. Upper 

Saddle River, Pearson. 


