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Περίληψη: Επιδιώκεται, κάθε φορά περισσότερο, ο µαθητής να είναι ο 
πρωταγωνιστής της δικής του διαδικασίας εκµάθησης και να είναι αυτός (και 
όχι ο εκπαιδευτικός ή η εκάστοτε πειραµατική µέθοδος) που προγραµµατίζει 
ό,τι θέλει να µάθει και πώς θέλει να το πράξει. Ασφαλώς, αυτή η αλλαγή 
υποδηλώνει µια διαφορετική στάση τόσο του µαθητή, όσο και του 
εκπαιδευτικού, καθώς επίσης την ανάπτυξη µιας σειράς ικανοτήτων, εκτός από 
το συστηµατικό στοχασµό. Αυτό δεν σηµαίνει άρνηση του ρόλου του 
εκπαιδευτικού, της αίθουσας διδασκαλίας και της διδακτικής µεθοδολογίας, 
αλλά µόνο αλλαγή της (παθητικής ή ενεργητικής) µεθόδου και της 
αντικατάστασή της από ένα συνδυασµό τους. Επίσης, µε τα νέα και 
διαφορετικά µαθησιακά περιβάλλοντα µάθησης που δηµιουργούνται µε την 
εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη και την ποικιλοµορφία των 
µαθητών, απαιτούνται εναλλακτικά διδακτικά µοντέλα, µε προσανατολισµό όχι 
µόνο στα µαθησιακά αποτελέσµατα αλλά και στην ίδια τη διαδικασία µάθησης, 
την ποιότητα και τη δυναµική της επίδοσης των µαθητών, όπως και την επίδοση 
της οµάδας.  

 

1. Εισαγωγή 
Οι έρευνες και οι προτάσεις των Επιστηµών της Εκπαίδευσης, τα τελευταία τριάντα 
χρόνια, τόνισαν ότι η διδακτική πράξη πρέπει να συµπεριλαµβάνει ένα ευρύ σύνολο 
στοιχείων, από την ίδια τη µόρφωση του διδάσκοντος, τα χαρακτηριστικά του 
µαθητή, τους στόχους που τίθενται, το περιεχόµενο της διδασκαλίας που επιδιώκεται 
να προσφερθεί/κατακτηθεί, έως και τη µορφή της διδακτικής εργασίας. Από την άλλη 
πλευρά, η Γνωστική Ψυχολογία έχει επιστήσει την προσοχή στην ενεργητική 
διάσταση της µάθησης (την αυτενέργεια του µαθητή), την οποία επίσης µπορεί κανείς 
να διδάξει (Suso López & Fernández Fraile, 2001). Εποµένως, η παράµετρος του πώς 
µαθαίνουµε ενσωµατώνεται στο συνολικό µαθησιακό περιεχόµενο. Το σύνολο όλων 
των προαναφερθέντων στοιχείων πρέπει να είναι η απάντηση σε συγκεκριµένους 
προκαθορισµένους στόχους, οι οποίοι καθιστούν οµοιογενή τη διδακτική διαδικασία 
(Φρυδάκη, 2004). Η διδακτική διαδικασία πρέπει να υπόκειται σε µια γενική και 
ειδική αξιολόγηση, αν θέλουµε να εξασφαλίσουµε τα κατάλληλα µέτρα αποτίµησης. 
Μόνο µέσα από µια τέτοια ευρεία θεώρηση της διδακτικής παρέµβασης µπορούµε να 
υποστηρίξουµε τον επιστηµονικό χαρακτήρα του αντικειµένου και να αναµένουµε 
µια βελτίωση της διδακτικής πράξης (Fink, 2003).  
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Η διδακτική πράξη υπερβαίνει, συνεπώς, τα όρια µιας απλής µεθοδολογικής 
πρακτικής, ένα σύνολο τεχνικών, κάποιες δραστηριότητες ή την πορεία της 
διδασκαλίας, και καθίσταται µια ευρύτερη προσέγγιση του συνόλου της διδακτικής 
διαδικασίας (Eckstein, 2000). Αυτός ο καινούργιος χαρακτήρας της διδασκαλίας 
βοηθάει το µαθητή να ανακαλύψει µε διερευνητικό - ανακαλυπτικό τρόπο τη γνώση, 
να την οικοδοµήσει µόνος του και όχι να αποδέχεται παθητικά σχηµατοποιηµένες 
γνώσεις. Ειδικότερα, µε τα νέα και διαφορετικά µαθησιακά περιβάλλοντα που 
δηµιουργούνται µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
και την ποικιλοµορφία των µαθητών, αλλά και την ποιότητα και τη δυναµική της 
επίδοσης, όπως και την επίδοση της οµάδας, απαιτούνται εναλλακτικά µοντέλα 
διδασκαλίας αλλά και αξιολόγησης, µε προσανατολισµό όχι µόνο στα αποτελέσµατα 
αλλά και στη διαδικασία της µάθησης.  

2. Η συνεισφορά της Γνωστικής Θεωρίας στη ∆ιδακτική  
O επιστηµονικός κλάδος της ∆ιδακτικής τα τελευταία τριάντα χρόνια σηµείωσε 
αξιόλογα βήµατα προόδου, καθώς έγιναν συγκεκριµένες ερευνητικές εφαρµογές σε 
πρακτικό επίπεδο, µε µαθητές µε πολύ διαφορετικό υπόβαθρο και µε διαφορετικά 
γνωστικά επίπεδα. Τα θεµέλια της Γνωστικής Θεωρίας ανιχνεύονται στη θεωρία του 
Piaget (δοµισµός), στη θεωρία της λεκτικής µάθησης του Αυssubel, στις 
«δραστηριότητες κατηγοριοποίησης» του Bruner, στη «συνεργατική επικοινωνία» 
του Vygotsky και τέλος στις έρευνες σχετικά µε την επεξεργασία της πληροφορίας 
(Dubé, 1986, σελ. 291-314). Η Γνωστική Ψυχολογία ενδιαφέρεται για το περιβάλλον 
και τις ψυχολογικές διεργασίες, όπως την αντίληψη, τη µνήµη, την προσοχή, τις 
διανοητικές διεργασίες και τη γλώσσα. Γενικότερα, εστιάζει σε διεργασίες που έχουν 
ως κοινό παρονοµαστή την παραγωγή και τη µετάδοση της γνώσης. Η Γνωστική 
Ψυχολογία θεωρεί πως είναι δυνατή η επιστηµονική γνώση αυτών των διεργασιών 
και πως είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για τη µάθηση.  

Εδώ πρέπει να τονίσουµε πως, αν και η Γνωστική Ψυχολογία χρησιµοποιεί 
έναν κεντρικό πυρήνα για να περιγράψει τη µάθηση, άλλες παρεµφερείς προσεγγίσεις 
αποκλίνουν σε συγκεκριµένα σηµεία και προβαίνουν σε διαφορετικές αναλύσεις. Ο 
συµπεριφορισµός, παραδείγµατος χάρη, σε ερευνητικό πεδίο εστιάζει στην 
ανθρώπινη συµπεριφορά, εξετάζει της εκδηλώσεις και θέτει ερωτήµατα σχετικά µε 
τις συµπεριφορές που οδηγούν στη µάθηση, όπως και στην εκµάθηση µιας γλώσσας 
(Skinner). Οι συµπεριφοριστές επικεντρώνουν τις µελέτες τους πάνω στις 
παρελθοντικές σχέσεις ερεθίσµατος–απάντησης που διαµορφώνει ο έµβιος 
οργανισµός, ενώ οι ψυχολόγοι του γνωστικού πεδίου επικεντρώνουν τις µελέτες τους 
στην παροντική κατάσταση ενός ατόµου. Οι τελευταίοι διαπιστώνουν πόσο 
πολύπλοκοι είναι οι µηχανισµοί από τους οποίους προκύπτει η γνώση και τονίζουν το 
σηµαντικό ρόλο των εσωτερικών διεργασιών, όπως η αφοµοίωση, η προσαρµογή, η 
αποµνηµόνευση κ.ά. (Κασσωτάκης & Φλουρής, 1981· ∆ανασσής-Αφεντάκης, 1993). 

Η µαθησιακή θεωρία (η Θεωρία του Γνωστικού Πεδίου) αναπτύχθηκε ως 
σύνθεση που αναδείχθηκε ανάµεσα στις ακραίες θέσεις τις ενεργητικο–υποκειµενικής 
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και τις αντίθετης παθητικο-αντικειµενικής τοποθέτησης. Οι ψυχολόγοι του γνωστικού 
πεδίου επισηµαίνουν ότι, όταν πραγµατοποιείται µεταβίβαση της µάθησης, γίνεται µε 
τη µορφή γενικεύσεων, εννοιών ή διαισθήσεων που δηµιουργήθηκαν σε µια 
προηγούµενη µαθησιακή κατάσταση και τώρα χρησιµοποιούνται σε άλλες 
καταστάσεις. Κατά τον Bigge (2000), η µεταβίβαση δεν γίνεται αυτόµατα:  

«∆εν µαθαίνει κανείς κάνοντας απλώς, παρά στο µέτρο που το να ενεργεί έµπρακτα 
συντελεί στη µεταβολή της γνωστικής δοµής του. Για να επιτευχθεί πραγµατική µάθηση, 
πρέπει η πρακτική ενέργεια να συνοδεύεται από συνειδητοποίηση των συνεπειών της. 
Έτσι, η µάθηση πραγµατοποιείται µέσα από την εµπειρία και έρχεται ως αποτέλεσµα 
αυτής της εµπειρίας. Η µάθηση, εποµένως, συνεπάγεται τη σύλληψη των διαισθήσεων 
από την αντίληψη και την γενίκευσή τους». 
Εν ολίγοις, κατά τη µάθηση έχουµε την τάση είναι να γενικεύουµε τις 

διαισθήσεις µας και να τις κάνουµε κατανοήσεις, να υποθέτουµε δηλαδή ή να έχουµε 
ένα προαίσθηµα ότι θα ισχύουν και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες οι περιστάσεις 
είναι παρόµοιες. Ελέγχουµε διερευνητικά την εγκυρότητα αυτών των κατανοήσεων ή 
των γενικεύσεων µε το να τις δοκιµάζουµε σε πραγµατικές εµπειρίες. Αν αποδειχτεί 
ότι δεν έχουν προγνωστική αξία, τότε τείνουν να παραµεριστούν. Αν όµως έχουν 
προγνωστική αξία, τότε γίνονται µέρος του διανοητικού µας εξοπλισµού και 
συµβάλλουν στην απόκτηση νοήµονος συµπεριφοράς, µέχρι που να µεταβληθούν ή 
να παραµεριστούν. 

Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο µαθητής είναι ο κύριος συντελεστής για την 
κατάκτηση της γνώσης και εποµένως η απόκτησή της εξαρτάται από το βαθµό 
ενεργοποίησης των πνευµατικών δυνατοτήτων του. Όσο περισσότερο 
ενεργοποιούνται οι εσωτερικές γνωστικές λειτουργίες του µαθητή, τόσο καλύτερες 
πρέπει να αναµένονται οι σχολικές του επιδόσεις. Μια από τις βασικές φροντίδες του 
σχολείου, κατά τη Γνωστική Ψυχολογία, είναι να µάθει και να ασκήσει στο παιδί τις 
γνωστικές στρατηγικές καθώς επίσης και τις µεταγνωστικές δεξιότητες για να 
αποκτήσει τη γνώση πιο γρήγορα, αποτελεσµατικά και µε πιο πολλά κίνητρα, δηλαδή 
«να µάθει πώς να µαθαίνει» (Calliabetsou-Coraca, 1995· Κολιάδης, 1997). 

Αυτός ο χαρακτήρας της διδασκαλίας βοηθάει τον µαθητή να ανακαλύψει µε 
διερευνητικό–ανακαλυπτικό τρόπο τη γνώση και να την οικοδοµήσει µόνος του και 
όχι να αποδέχεται παθητικά σχηµατοποιηµένες γνώσεις. 

3. Για µια ποιότητα και δυναµική στην εκµάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας  
Λόγω των εξελίξεων που λαµβάνουν χώρα σήµερα στην Ευρώπη και στον κόσµο, δεν 
απαιτείται µόνο ένα πολύ υψηλό επίπεδο σε µια ξένη γλώσσα, αλλά η γνώση 
περισσοτέρων από µιας ξένων γλωσσών. Αυτός είναι µάλλον ένας από τους λόγους 
που η εκµάθηση µιας δεύτερης ξένης γλώσσας στο σχολείο και τα προβλήµατα που 
προκύπτουν από αυτή, ενδιαφέρουν όλο και περισσότερο την επιστηµονική 
κοινότητα.  

Παλιότερα, η κυρίαρχη άποψη ήταν πως η εκµάθηση µιας δεύτερης ξένης 
γλώσσας ήταν απλώς µια επανάληψη της διαδικασίας εκµάθησης της πρώτης ξένης 
γλώσσας (Singh & Carroll 1979· Krashen, 1983). Ενώ, κυρίως στον τοµέα της 
ψυχογλωσσολογίας, διατυπώνεται η υπόθεση πως τα µοντέλα για τη διγλωσσία 
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µπορούν απλώς να διευρυνθούν, προσθέτοντας κάποια νέα στοιχεία (βλ. Dijkstra, 
1998· De Bot, 2001), άλλοι διακρίνουν µια σειρά παραγόντων που διαφοροποιούν 
την εκµάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας (ή τρίτης κ.λπ.) από την εκµάθηση της 
πρώτης ξένης γλώσσας. Ενδεικτικά αναφέρουµε την αύξηση της γλωσσικής 
µεταφοράς από τη µια γλώσσα στην άλλη, την αύξηση της γλωσσικής συνείδησης 
καθώς και την αίσθηση της πολυγλωσσίας, και τέλος τη συνείδηση της µάθησης και 
των προσωπικών στρατηγικών του µαθητή (Thomas, 1988· 1992).  

Αντιπαραβολικές έρευνες έδειξαν πως οι µαθητές που είχαν ήδη µάθει µια ή 
περισσότερες ξένες γλώσσες είχαν καλύτερα αποτελέσµατα και η διαδικασία 
εκµάθησης ήταν πιο γρήγορη, όταν µάθαιναν περαιτέρω γλώσσες. Θεωρώντας ότι 
όλα τα µοντέλα σε γενικές γραµµές είναι αποτελεσµατικά, αν εξετάσουµε 
λεπτοµερώς τα κριτήρια, µπορούµε να διαπιστώσουµε πως οι γλωσσικοί και οι 
εξωτερικοί παράγοντες κάθε άλλο παρά άσχετοι είναι µε τη µαθησιακή διαδικασία. Ο 
µεγάλος αριθµός των εσωτερικών παραγόντων µάθησης και η ποιότητά τους παίζει 
αποφασιστικό ρόλο στην εκµάθηση µιας γλώσσας και στη θετική έκβαση της 
διαδικασίας. Στην τάξη της ξένης γλώσσας πρέπει να δηµιουργούνται ερεθίσµατα, 
κίνητρα και να επιβοηθούνται οι διάφορες µορφές µάθησης, ώστε κάθε άτοµο να 
µπορεί να µαθαίνει µε ξεχωριστό και ανεξάρτητο τρόπο. Αντιλαµβανόµαστε, λοιπόν, 
πως προστίθενται πολλοί παράγοντες που σχετίζονται µε τον ίδιο το µαθητή, 
λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες που τον επηρεάζουν προσωπικά, όπως το άγχος, το 
κίνητρο, η αυτοεκτίµηση, κ.ά. Βρισκόµαστε µπροστά σε ένα µοντέλο διδασκαλίας 
και µάθησης που επίκεντρό του έχει το µαθητή, χωρίς, βέβαια, να υποβαθµίζεται ο 
ρόλος του καθηγητή που είναι εξίσου σηµαντικός.  

Στην γνωστική µάθηση (cognitive learning), δηλαδή η µάθηση που 
αναφέρεται πρωταρχικά στην απόκτηση πληροφοριών καθώς επίσης και στην 
ανάπτυξη στρατηγικών για την επεξεργασία των πληροφοριών κατά τις διαδικασίας 
επίλυσης προβληµάτων, λήψης αποφάσεων και κρίσης λογικών σκέψεων, στηρίζεται, 
σύµφωνα µε τους ερευνητές (Lindemann, 1995· Hufeisen, 1996) η διαδικασία 
εκµάθησης της δεύτερης ή άλλης ξένης γλώσσας (τρίτη, τέταρτη κ.λπ.). Οι µαθητές 
που µαθαίνουν µια τρίτη, τέταρτη ή πέµπτη ξένη γλώσσα, έχουν µεγαλύτερη εµπειρία 
και γνώση του καλύτερου τρόπου προσέγγισής της και των στοιχείων που χρήζουν 
ιδιαίτερης προσοχής κατά την εκµάθηση. Αποτέλεσµα που προέρχεται από τη 
συνάρτηση των εµπειριών και των γνώσεων που έχουν αποκτήσει οι ίδιοι οι µαθητές.  

Οι Besse και Porquier (1984· 1985) θεωρούν απαραίτητη µια διδακτική όπου 
οι µαθητές από µόνοι τους θα διατυπώνουν υποθέσεις και θα εξετάζουν λεπτοµερώς 
τη γραµµατική της ξένης γλώσσας που µαθαίνουν. Αυτές οι δραστηριότητες δεν 
πρέπει να συγχέονται µε τη συνειδητοποίηση των γραµµατικών κανόνων που οι 
µαθητές έχουν ήδη διδαχθεί στο πλαίσιο της ύλης που καθόρισε ο διδάσκων. 
Αντιθέτως, η διαδικασία βασίζεται στα λάθη του µαθητή, από τον οποίο ζητούν να 
σχηµατίσει φράσεις που εµπεριέχουν την εν λόγω γραµµατική διαφορά µε τη µητρική 
τους γλώσσα ή την εκµάθησης της πρώτης ξένης γλώσσας, και να τις σχολιάσει µε τη 
δική του µεταγλώσσα. Η ουσία και η τυπολογία της µεταγλωσσικής αντίληψης 
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µπορεί να ποικίλλουν ανάλογα µε τη θέση που κατέχει η ξένη γλώσσα στη σειρά των 
ξένων γλωσσών που έχει ήδη µάθει ο µαθητής, όπως διαπιστώνει ο Bausch (1986), 
αλλά και ανάλογα µε τη µελέτη της γραµµατικής.  

Η Γνωστική Ψυχολογία επανεξέτασε και έδωσε µεγαλύτερη σηµασία στο 
ρόλο του µαθητή. Ενώ κάποτε ο εκπαιδευτικός παρουσίαζε τις δοµές της γλώσσας 
στο µαθητή, τώρα ο µαθητής ανακαλύπτει µόνος του τους κανόνες της γλώσσας, 
µέσα από µια συνεχή επικοινωνία µε τους συµµαθητές του στην τάξη. Ο µαθητής 
πρέπει να εξάγει συµπεράσµατα σχετικά µε τους κανόνες που διέπουν το γλωσσικό 
υλικό που του παρουσιάζεται. Εξάλλου, για περαιτέρω διευκρινίσεις παρεµβαίνει ο 
εκπαιδευτικός µε τη γραµµατική εξήγηση που δίνει, ο οποίος πάντοτε πρέπει να έχει 
υπόψη του τις προϋπάρχουσες γλωσσικές γνώσεις των µαθητών του. Από πρακτικής 
σκοπιάς, οι εξηγήσεις που δίνονται στους µαθητές για να τους διευκολύνουν, 
βοηθούν στην εξοικονόµηση χρόνου και ενέργειας. Αντιπροσωπεύουν, δηλαδή, 
στρατηγικές για να φτάσει ο µαθητής όσο το δυνατό πιο γρήγορα και αποτελεσµατικά 
στην κατάκτηση της ξένης γλώσσας, εξαιρώντας µόνο την περίπτωση των παιδιών 
που ακόµα δεν έχουν τέτοιες σαφείς γνώσεις στην εκµάθηση της πρώτης ξένης 
γλώσσας ή ακόµη και στη µητρική τους γλώσσα (Sharwood & Kellerman, 1986· 
Sharwood, 1990). Κάτι αντίστοιχο είναι το παράδειγµα κάποιου που µαθαίνει να 
οδηγεί. Η διαδικασία που ακολουθείται χωρίζεται σε µικρότερα µέρη και ο 
υποψήφιος οδηγός τη µαθαίνει διεξοδικά, ώσπου οι κινήσεις του να γίνονται 
αυτόµατα. Στο σηµείο αυτό µπορούµε να πούµε πως έχει µάθει να οδηγεί. 

4. Για µια ποιότητα και δυναµική στη ∆ιδακτική των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Στη σηµερινή εποχή οι άνθρωποι καλούνται να αναπτύξουν ικανότητες που τους 
καθιστούν ικανούς να χρησιµοποιούν τις γνώσεις τους για την επίλυση προβληµάτων, 
την ανάλυση πληροφοριών και τη µεταξύ τους επικοινωνία (Kron & Σοφός, 2007· 
Weeden et al, 2002). Η πρόσβαση στην πληροφορία και στη γνώση που προσφέρουν 
µε ποικίλους τρόπους οι ΤΠΕ, δεν µπορεί να µην απαιτήσει από το εκπαιδευτικό 
σύστηµα να παρέχει τις απαραίτητες βάσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων 
αυτενέργειας του µαθητή. Η παιδαγωγική αξία αυτών των εργαλείων προσδίδεται, 
όπως είναι φυσικό, µόνο µέσα από την εφαρµογή ενός ενεργού ρόλου του µαθητή. Η 
δυναµική αυτών των τεχνολογιών συνεπάγεται την αλληλεπίδραση που λαµβάνει 
χώρα µεταξύ οθόνης υπολογιστή και µαθητή (face – to – interface) ή µαθητή µε 
µαθητή (face – to - face) (Hill, 2004· Loui, 2005), και µετατρέπει το µαθητή από 
παθητικό παραλήπτη των πληροφοριών σε ενεργό συµµετέχοντα στη διαδικασία 
µάθησης. Και αυτό, διότι η εξοικείωση του µαθητή µε τις ενέργειες διαχείρισης και 
αξιολόγησης της πληροφορίας που καταλήγει στο να λειτουργεί ο ίδιος ως 
δηµιουργός νέων ιδεών και αναπαραστάσεων (Παπαστεργίου, 2004), όπως και η 
επικοινωνία µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας, του προσφέρουν στη διαδικασία 
µάθησης και ενθαρρύνουν την επαναχρησιµοποίηση των αποκτηµένων γνώσεων 
µέσα από διαφορετικά νοητικά πρίσµατα (Μακράκης, 2000, σελ. 90). Οι προσπάθειες 
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αυτές µετασχηµατισµού των πληροφοριών δεν έχουν ως στόχο ένα προϊόν για το 
µαθητή αλλά την ενεργή εµπλοκή του στις διαδικασίες µετασχηµατισµού. 

Αυτήν την πληθώρα των πληροφοριών, που µέσω των ΤΠΕ είναι πλέον πολύ 
προσιτή, αλλά και που µπορεί να µετατραπεί σε ένα χείµαρρο ακατανόητων εννοιών, 
καλείται ο µαθητής να µάθει να διαχειρίζεται και να επεξεργάζεται, ώστε να την 
κατακτήσει µέσα από εποικοδοµητικές λειτουργίες. Με την ανάπτυξη της ικανότητας 
να αυτο-ερωτάται, ώστε να γνωρίζει τι θέλει να βρει και τον αποτελεσµατικό τρόπο 
αναζήτησης και εύρεσης µέσα από τις βάσεις δεδοµένων των πληροφοριών, να 
γνωρίζει να κάνει την ταξινόµηση και την επιλογή τους µε την καλύτερη δυνατή 
ποιότητα στο θέµα που τον ενδιαφέρει, να γνωρίζει να τις οργανώνει µε συστηµατικό 
και µεθοδευµένο τρόπο ώστε να αποκτούν µια λογική συνέχεια, ενώ, ταυτόχρονα, 
ακούει, αµφιβάλλει, κρίνει, διατυπώνει, υπερασπίζεται τη διαµαθητική πληροφορία, 
οδηγείται ο µαθητής στο να µετατρέπει αυτές τις συγκροτήσεις σε γνώσεις. Και αυτή 
η δόµηση της γνώσης προέρχεται όχι απλά από την άντληση της όποιας πληροφορίας 
αλλά της λειτουργίας του µαθητή ως δηµιουργού και οργανωτή της γνώσης, είτε αυτή 
αφορά µια έτοιµη και σχηµατοποιηµένη γνώση, είτε µια πληροφορία επικοινωνιακού 
τύπου. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο εκπαιδευτικός οφείλει να επιλέγει το κατάλληλο 
περιεχόµενο των πληροφοριών, τα κατάλληλα εκπαιδευτικά υλικά (π.χ. εκπαιδευτικά 
λογισµικά), και να προωθεί αποτελεσµατικές γνωστικές διαδικασίες και στρατηγικές 
που θα χρησιµοποιήσουν οι µαθητές για να αποκτήσουν την πληροφορία και να τη 
µετατρέψουν σε γνώση και, τέλος, να ενδυναµώνει τους µαθητές του να κατανοούν 
τον τρόπο που οι προηγούµενες γνώσεις τους συνδιαµορφώνουν τη νέα γνώση, 
συνδυάζοντας κατάλληλα το νέο µαθησιακό υλικό που παρουσιάζεται κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας. Θα λέγαµε επίσης, ότι µέσω των στρατηγικών αυτών που 
θ’ ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός, ένα σχολικό πρόγραµµα αποκτά τη φυσιογνωµία 
ενός κοινωνικού πλέον πεδίου, το οποίο οικοδοµεί σχέσεις µη ιεραρχικές και µη 
προκαθορισµένες (Γιαννούλας, 2009, σελ. 103-105). Οικοδοµεί σχέσεις 
αλληλοδραστικές, «ανοιχτές» και «οµαδοσυνεργατικές». Ξεκινώντας από το νέο αυτό 
διδακτικό χώρο, µπορεί ο µαθητής να αντιληφθεί ότι είναι αλληλεξαρτώµενο µέλος 
µιας κοινότητας ανθρώπων, όπου όλοι ενεργούν και δρουν συνεργατικά και όπου ο 
καθένας προσφέρει ανάλογα µε τις δυνατότητες και τις εσωτερικές του «κλίσεις». 
Όπου οι όποιες διαφορές δεν νοούνται ως ανικανότητες και όπου ως µόνη αδυναµία 
νοείται η παθητικότητα, ιδιαίτερα, όταν η οµάδα πραγµατεύεται ως θέµα µια όψη της 
καθηµερινής ζωής (Φρυδάκη, 2004, σελ. 35-36· Illeris, 2009). 

5. Συµπεράσµατα 
Μεγάλο µέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας συγκλίνει στο γεγονός ότι για την 
ανάπτυξη προσαρµοσµένων µεθόδων διδασκαλίας και µάθησης πρέπει να 
λαµβάνουµε υπόψη διδακτικά κριτήρια, όπως την προώθηση του µαθητή στην 
προβληµατοκεντρική µελέτη (introspektive methoden), µέσα από διδασκαλίες 
συλλογιστικού τύπου (Faerch & Kasper, 1986). Ο µαθητής οφείλει µε άλλα λόγια, να 
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συνειδητοποιεί, να στοχάζεται, να συγκρίνει, να ερµηνεύει, να κάνει υποθέσεις 
προσωπικές, να κατατάσσει τα καινούργια στοιχεία και να προσπαθεί να συνδυάσει 
αυτά τα στοιχεία µε προηγούµενες γνώσεις που απέκτησε. Ο µαθητής πρέπει να είναι 
ενεργητικός, και όχι παθητικός, πρέπει να είναι πρόθυµος να συγκρίνει, να σχολιάζει, 
να ρωτάει, να πειραµατίζεται, να είναι ανεξάρτητος όσο αφορά τη νέα πληροφορία, 
αλλά και ταυτόχρονα έτοιµος για οµαδική συνεργασία στην τάξη.  

Επίσης, η προσωπική προβληµατοκεντρική και διερευνητική συµµετοχή του 
µαθητή προβλέπει την ενίσχυση/ενδυνάµωση της αυτονοµίας του σπουδαστή, µε τη 
συνειδητοποίηση των δικών του στρατηγικών εκµάθησης και την επιλογή των 
καταλληλότερων για κάθε περίπτωση (Fernández, 1990· Hufeisen, 1993· Lindemann, 
1995), ειδικά όσο αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών κατά τις διαδικασίες 
επίλυσης προβληµάτων, λήψης αποφάσεων και χρήσης λογικών σκέψεων, την 
αναγνώριση τρόπων που καθιστούν πιο αποτελεσµατικό το προσωπικό σύστηµα 
εκµάθησης κάθε µαθητή. Κάθε µαθητής πρέπει σταδιακά να µαθαίνει πως να 
δουλεύει, να µελετά και να ερευνά ανεξάρτητα, αλλά και επίσης να είναι έτοιµος και 
να συνεργάζεται µε τα υπόλοιπα µέλη της τάξης σχετικά µε θέµατα διερευνητικής 
αναζήτησης και για την επίλυση προβληµάτων. Με αυτήν την έννοια, η 
ενεργοποίηση των µαθητών και η αυτόνοµη µάθηση είναι πρωτεύον ζήτηµα, ενώ ο 
κριτικός στοχασµός και η αυτο-αξιολόγηση συνιστούν τις επιµέρους παραµέτρους, οι 
οποίες καθορίζουν και το βαθµό ποιότητας της «εν γένει» εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λαµβάνει υπόψη του την ωριµότητα και το 
εµπειρικό υπόβαθρο των µαθητών, δηλαδή πρέπει να εξακριβώνει κατά πόσο ο κάθε 
µαθητής ξεχωριστά είναι ικανός να χρησιµοποιεί κατάλληλες και επαρκείς 
πληροφορίες για την επίλυση ενός προβλήµατος, τις διαθέσεις του κοινωνικού του 
περίγυρου, τη δική του προετοιµασία και επιδεξιότητα. Επίσης, οφείλει να 
εξασφαλίζει ότι οι ενεργητικές φύσεις των µαθητών του θα ασκηθούν ή θα 
αναπτυχθούν µε τον κατάλληλο τρόπο, δίνοντας βάρος στη δηµιουργία κινήτρων στο 
παιδί, στην παροχή οδηγιών και επιπρόσθετων στοιχείων για νέα µάθηση (εκτός και 
εάν µαθαίνουν ήδη αυτόνοµα), και, τέλος, στον έλεγχο και στην επαλήθευση της 
µάθησης.  

Σύµφωνα µε τις θέσεις της σύγχρονης Γνωστικής Ψυχολογίας, 
αποτελεσµατικός εκπαιδευτικός δεν είναι εκείνος που µπορεί να διατυπώσει και να 
µεταδώσει στους µαθητές ένα µεγάλο αριθµό γεγονότων, ιδεών και γνώσεων, αλλά 
εκείνος που µπορεί να τους ενεργοποιήσει, να τους στρέψει προς µαθησιακές 
δραστηριότητες κατάλληλες για την απόκτηση της γνώσης (δηλαδή, το πώς 
µαθαίνουν οι σπουδαστές είναι εξίσου σπουδαίο µε το τι µαθαίνουν). Ο ίδιος δεν 
κατέχει πλέον το µονοπώλιο της αξιολόγησης του µαθητή. Κατά τους Neuner και 
Kursia (2001) οφείλει να έχει το θάρρος να εµπιστεύεται στο µαθητή την ευθύνη της 
µαθησιακής του πορείας. Ως βοηθός και σύµβουλος, οι ευθύνες του περιορίζονται 
στο να δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες µάθησης και ανάπτυξης της ικανότητας του 
µαθητή για αυτογνωσία. 
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