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Πξόινγνο 

ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο κάζεζεο κέζα απφ ηε 

ζθνπηά ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μνληέινπ Δπεμεξγαζίαο Πιεξν-

θνξηψλ.  

Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηε ζχιιεςε, επεμεξγαζία, αλαπαξάζηαζε, ζπγθξάηεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, 

νη νπνίεο θαζηζηνχλ δπλαηή ηε ζεψξεζε ηεο κάζεζεο θαη απφθηεζεο γλψζεσλ, ηεο θαηαλφ-

εζεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ελ γέλεη ηεο ζθέςεο. Ζ παξάζεζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ κέξνπο απ-

ηνχ αθνινπζεί ηα δνκηθά κέξε θαη ηα  ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξηκεξνχο κλεκνληθνχ ζπζηήκα-

ηνο θαη ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηα ραξαθηεξίδνπλ. 

ην δεχηεξν κέξνο επηρεηξείηαη ε αλαθνξά ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ – δηδαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ Μνληέινπ Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθν-

ξηψλ ζηηο επηκέξνπο θάζεηο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. Αλαιχνληαη έηζη ηα ζηάδηα ηεο καζεζηα-

θήο δηαδηθαζίαο ζην ζρνιείν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εζσηεξηθέο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ 

καζεηψλ θαη ηηο εμσηεξηθέο ελέξγεηεο ηνπ δαζθάινπ, πνπ  επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κά-

ζεζεο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο  θαη εμαζθαιίδνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε κε-

γηζηνπνίεζε ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο.  

Σν ηξίην κέξνο επηρεηξεί κηα θξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Μνληέινπ Δπε-

μεξγαζίαο Πιεξνθνξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, κέζσ ηεο αλαθνξάο κεξηθψλ ελδεηθηηθψλ ζπκπε-

ξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, φζν θαη ησλ ζέζεσλ ησλ ππνζηεξηθηψλ θαη ησλ επηθξηηψλ ηνπ. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο απηήο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ. 

Κσλζηαληίλν Μπαζέηα, ν νπνίνο πξφζπκα δέρζεθε λα είλαη επφπηεο ηεο, φζν θαη ηελ νηθν-

γέλεηά κνπ, ρσξίο ηελ θαηαλφεζε ηεο νπνίαο δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε νινθιήξσζή ηεο. 

 

Αξβαλίηεο Νίθνο 

Αιηβέξη, Μάηνο 2005 
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1 Γλσζηηθή Φπρνινγία θαη Μάζεζε 

1.1 Σο θαινόμενο ηηρ μάθηζηρ ζηον άνθπυπο 

Ζ κάζεζε είλαη έλα θαηλφκελν πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δηαηήξεζε θαη ηελ εμέιημε ηεο 

δσήο, επηηξέπνληαο ηελ πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζπλερψο αι-

ιάδεη. Σα κεηαβαιιφκελα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα πξνθαινχλ ζην άηνκν θαηαζηάζεηο 

αληζνξξνπίαο, πνπ ζέηνπλ ζε ελέξγεηα ηηο νκνηνζηαηηθέο
1
 ιεηηνπξγίεο ηνπ. Σν άηνκν «ιακβά-

λεη κέζσ ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ ηνπ ηα εξεζίζκαηα θαη ηα κελχκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα 

αμηνινγεί, ηα ηαμηλνκεί, ηα επεμεξγάδεηαη, ηα ζπγθξαηεί γηα κεγάιν ή κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαη ηα αλαθαιεί σο εθδήισζε ζπκπεξηθνξάο» (Φνπληνπνχινπ 2001, ζ.22). Απνηειεί ζπλε-

πψο ε κάζεζε κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία, πνπ απνβιέπεη ζηελ νηθεηνπνίεζε ηεο λέαο εκπεη-

ξίαο θαη  επηθέξεη «κηα ζρεηηθά ζηαζεξή αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά» ηνπ νξγαληζκνχ, ζε ζρεηη-

θά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε κφληκν ηξφπν (Γαλαζζήο 1996, ζ.19· Καζζσηάθεο & 

Φινπξήο 2001, ζ.18· Μπαζέηαο 2002 ζ.23). 

Ο εζσηεξηθφο ραξαθηήξαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο καο ζηεξεί ηε δπλαηφηεηα ηεο 

παξαηήξεζεο θαη ηεο κειέηεο ηεο. Ζ πξαγκαηνπνίεζή ηεο ζπκπεξαίλεηαη απφ αιιαγέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζηελ εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Οη αιιαγέο απηέο ππνζέηνπκε πσο 

αληαλαθινχλ εζσηεξηθνχο γλσζηηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο, πξντφληα ηφζν ηεο σξίκαλζεο 

φζν  θπξίσο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζιακβαλφκελσλ πιεξνθνξηψλ (Πφξπνδαο 1993, ζ.8). 

Ζ κάζεζε επεξεάδεηαη απφ νξηζκέλνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη αθνξνχλ ην ππνθείκελν 

πνπ καζαίλεη, ηελ θαηάζηαζε ή ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο απηή πξαγκαηνπνηείηαη αθφκα 

θαη απφ ην ίδην ην απνηέιεζκά ηεο. Έηζη νη αλάγθεο , ηα δηαθέξνληα ή νη δηαζέζεηο ηνπ αηφ-

κνπ  είλαη θαζνξηζηηθά γηα ηελ ελεξγνπνίεζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία κπνξεί 

λα δηεπθνιχλεηαη ή λα δπζρεξαίλεηαη θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο . Σν ίδην ην απνηέιεζκα 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα  ιεηηνπξγήζεη εληζρπηηθά ή απνηξεπηηθά πξνο απηή, 

αλάινγα κε ηελ έθβαζή ηνπ. Ζ επηηπρία κπνξεί λα απμήζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ απνηειε-

                                                 
1
 Ο ραξαθηήξαο ηεο κάζεζεο είλαη βηνινγηθφο θαη πλεπκαηηθφο. Ζ βηνινγηθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο αλαθέξεηαη 

ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν, κε ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ, ν άλζξσπνο απέθηεζε θαη απνζήθεπζε πιεξνθνξίεο ζην 

γελεηηθφ ηνπ θψδηθα νη νπνίεο κεηαδίδνληαη θιεξνλνκηθά απφ ηε κηα γεληά ζηελ επφκελε, απνηειψληαο ηελ 

θχξηα βάζε ηεο ελζηηθηψδνπο ζπκπεξηθνξάο πνπ εμαζθαιίδεη ζηνλ άλζξσπν ηε βαζηθή πξνζαξκνγή ζην πεξη-

βάιινλ ηνπ. Ζ νκνηφζηαζε σο βηνινγηθή δηαδηθαζία αλαθέξεηαη ζηνπο κεραληζκνχο κέζσ ησλ νπνίσλ δηαηε-

ξείηαη ε ζηαζεξφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Αλαινγηθά ζηηο πλεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ε ν-

κνηφζηαζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ, ζηελ αληηπαξάζεζή ηνπ κε ην πεξηβάιινλ, λα θα-

ηαλνήζεη ηε ινγηθή δνκή πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα πξάγκαηα. Όζν ην άηνκν, θάλνληαο ρξήζε ησλ λνεηηθψλ 

δνκψλ πνπ πξνυπάξρνπλ, θαηαθέξλεη θαη θαηαλνεί ηα δεδνκέλα ηεο λέαο εκπεηξίαο ηνπ, ε ηζνξξνπία κεηαμχ 

απηνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη αδηαηάξαθηε. Αλ φκσο ην άηνκν δελ θαηνξζψλεη λα  θαηαλνήζεη ηα δεδνκέ-

λα ηεο εμσηεξηθήο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηφηε βηψλεη κηα γλσζηηθή ζχγθξνπζε, ε νπνία ην ππν-

ρξεψλεη ζε πεξαηηέξσ γλσζηηθή δξαζηεξηφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη μαλά ηε ρακέλε ηνπ ηζνξξνπία. Σε 

δξαζηεξηφηεηα απηή ν Piaget  ηελ νλφκαζε πξνζαξκνγή.  



 

 

7 

ζκαηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο «ηίπνηα δε 

βνεζάεη ζηελ επηηπρία πεξηζζφηεξν απφ φζν ε ίδηα ε επηηπρία» (Herbert 1995, ζ. 200) . 

Αλαθέξζεθε παξαπάλσ πσο ε κάζεζε ζπλδέεηαη κε ηελ νηθεηνπνίεζε ηεο λέαο εκπεη-

ξίαο. Ζ εκπεηξία δειψλεη ην θαζεηί ην νπνίν δεη (βηψλεη) ην άηνκν κε ηε ζπκκεηνρή ησλ αη-

ζζήζεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ άιισλ πλεπκαηηθψλ ηνπ ιεηηνπξγηψλ. Οη εκπεηξίεο 

φκσο πξνζθέξνληαη ζην άηνκν είηε κέζα απφ ηελ άκεζε αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην ίδην ην 

πεξηβάιινλ (θπζηθφ, θνηλσληθφ) είηε απφ ηελ ζθφπηκε παξέκβαζε θνξέσλ φπσο ην ζρνιείν.  

Έηζη ε κάζεζε κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε θπζηθή θαη ζρνιηθή. 

 Ζ θπζηθή πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ησλ επηδξάζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξαγκα-

ηνπνηείηαη παληνχ θαηά ηξφπν θπζηθφ θαη απζφξκεην, ελίνηε δε θαη ηπραίν. Σα άηνκα θαζε-

κεξηλά πινπηίδνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο παίξλνληαο πιεξνθνξίεο κέζα απφ ηα γεγνλφηα θαη ηα 

ζπκβάληα ηεο δσήο θαη απνθηνχλ πνηθίιεο δεμηφηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκά-

ησλ ηεο.  

 Ζ ζρνιηθή κάζεζε είλαη απνηέιεζκα ησλ επηδξάζεσλ πνπ δέρνληαη νη καζεηέο ζε ζπ-

γθεθξηκέλν ρψξν (ζρνιείν) κε νξηζκέλν πεξηερφκελν (πξφγξακκα ζπνπδψλ) θαη κε πξφζσπα 

εηδηθά εθπαηδεπκέλα (εθπαηδεπηηθνχο). Δίλαη απνηέιεζκα ηεο ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

άζθεζεο ησλ καζεηψλ.  «Η ζρνιηθή δηδαζθαιία νδεγεί ζηε κάζεζε αιιά φρη πάληα. Καη απηφ 

γηαηί δελ γεθπξψλεηαη πάληα ε δηθή ηεο εμσηεξηθή δηαδηθαζία κε ηελ εζσηεξηθή δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο» (Υαξαιακπφπνπινο 1985, ζ.29). 

 

1.2 Μάθηζη και εκπαίδεςζη 

Ζ κάζεζε ζην ζρνιείν αθνξά έλα επξχ θάζκα γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, νη νπνίεο α-

πνθηψληαη θπξίσο κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ ζπκβνιηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο γιψζζαο. Ζ γλψζε 

φκσο δε ιακβάλεηαη παζεηηθά αιιά δνκείηαη ελεξγεηηθά απφ ην άηνκν. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

δελ κπνξεί λα κεηαδνζεί θαηεπζείαλ απφ απηφλ πνπ ηελ θαηέρεη ζε θάπνηνλ άιιν κέζσ ηεο 

γιψζζαο. Ζ απφθηεζε ηεο γλψζεο απαηηεί ηελ ελεξγφ αλάκεημε ηνπ αηφκνπ, πνπ ρξεζηκν-

πνηεί ηελ ππάξρνπζα γλψζε ηνπ γηα λα νηθνδνκήζεη λέεο θαηαλνήζεηο
1
. Δθείλνο ινηπφλ πνπ 

κεηαβάιιεη ηε δηδαζθαιία ζε κάζεζε δελ είλαη ν δάζθαινο αιιά ν καζεηήο. Απηφ δελ ππν-

βηβάδεη ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ, αιιά αληίζεηα ηνλ θαζηζηά αθφκα πην ζχλζεην θαη απαηηεηη-

θφ, θαζψο είλαη απηφο πνπ πξέπεη λα νξγαλψζεη ηηο ζπλζήθεο εθείλεο (εμσηεξηθνχο παξάγν-

                                                 
1
 Γηα ηε ζεκαζία ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε άπνςε ηνπ Ausubel «Αλ κνπ δεηνχζαλ λα 

πεξηνξίζσ φιε ηελ εθπαηδεπηηθή ςπρνινγία ζε κηα αξρή, ζα έιεγα ηνχην: Ο πην ζπνπδαίνο απιφο παξάγνληαο πνπ 

επεξεάδεη ηε κάζεζε είλαη απηφ πνπ ν καζεηήο ήδε γλσξίδεη. Δμαθξίβσζέ ην θαη δίδαμέ ηνλ ζχκθσλα κε απηφ», 

ζην Κφθθνηαο 2002, ζ.57) 



 

 

8 

ληεο) πνπ ζα θέξνπλ ζε επαθή ην καζεηή κε ηηο πιεξνθνξίεο θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

επηηεπρζεί ην κέγηζην δπλαηφ καζεζηαθφ απνηέιεζκα.  

Ζ κάζεζε φκσο , φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη εζσηεξηθή δηαδηθαζία.  

Τν καζεζηαθφ απνηέιεζκα είλαη ζπλάξηεζε ησλ εζσηεξηθψλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπνπ 

γίλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Καηά ζπλέπεηα ε δηεμαγσγή επηηπρεκέλεο δηδα-

ζθαιίαο (δειαδή ν ζρεδηαζκφο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ αλάινγσλ εμσηεξηθψλ παξαγφ-

λησλ) πξνυπνζέηεη ηε κειέηε θαη γλψζε ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ 

θαηά ηε κάζεζε» (Πφξπνδαο 1993, ζ.11). 

Ζ γλψζε απηψλ ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ απφ ην δάζθαιν ηνλ δηεπθνιχλεη ηφζν 

ζηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο φζν θαη ζηελ εμαθξίβσζε ησλ ζηφρσλ απηήο (Μπαζέηαο 

φ.π. ζ.24). Χζηφζν ζε θακηά πεξίπησζε δελ ελλνείηαη πσο αλ ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη επαξ-

θείο γλψζεηο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ηειηθά ν καζεηήο δε ζα κάζεη ηηο δηδαζθφκελεο 

πιεξνθνξίεο. Άιισζηε νη καζεηέο πάληα κάζαηλαλ θαη πάληα ζα καζαίλνπλ, αλεμάξηεηα απφ 

ην πφζν θαιά νη δάζθαινί ηνπο γλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο. 

 

1.3 Η διαδικαζία ηηρ μάθηζηρ καηά ηη Γνυζηική Ψςσολογία 

Ζ βαζηθή παξαδνρή ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο γηα ηε κάζεζε είλαη φηη ν άλζξσπνο 

πνπ καζαίλεη δελ είλαη παζεηηθφο δέθηεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ εξεζηζκάησλ, αιιά δηαδξα-

καηίδεη ελεξγφ ξφιν ζηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζιακβαλφκελσλ πιεξνθνξηψλ πξνθεηκέλνπ 

λα ηηο κεηαηξέςεη ζε γλψζεηο. «Η επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ δηεθπεξαηψλεηαη ράξε ζηελ 

ελεξγνπνίεζε κηαο ζεηξάο απφ ζχλζεηεο θαη αιιεινζρεηηδφκελεο ιεηηνπξγίεο, κε ηηο νπνίεο ζπ-

ληειείηαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη επηηπγράλεηαη ε απφθηεζε ησλ γλψζεσλ» (Πφξπνδαο 

φ.π ζ.69). Σν άηνκν επηιέγεη θαη πξνζιακβάλεη ηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα κεηα-

ζρεκαηίδεη ζε κνξθέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην γλσζηηθφ ηνπ ζχζηεκα, ηα 

επεμεξγάδεηαη θαη ηα ζπγθξαηεί θαη ηέινο ηα ρξεζηκνπνηεί φηαλ ρξεηάδεηαη. Μέζα ινηπφλ ζηα 

πιαίζηα ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο «κάζεζε είλαη ε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αιιά-

δνπλ νη ζπκβνιηθέο
1
 αλαπαξαζηάζεηο θαη δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηέο 

νη αιιαγέο επεξεάδνπλ ηελ παξαηεξήζηκε ζπκπεξηθνξά» (Βνζληάδνπ 1998, ζ.27). Ζ γλσζηηθή 

ιεηηνπξγία ραξαθηεξίδεηαη απφ ελέξγεηεο ή γεγνλφηα εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά. Σα εμσηεξη-

θά γεγνλφηα εκθαλίδνληαη σο αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ππφ ηελ επίδξαζε ησλ 

                                                 
1
 Ο αλζξψπηλνο λνπο ζεσξείηαη σο έλα ζχζηεκα πνπ νηθνδνκεί θαη ρεηξίδεηαη ζχκβνια θαη ζθνπφο ησλ Γλσζηη-

θψλ Φπρνιφγσλ είλαη λα θαηαλνήζνπλ πψο αλαπαξηζηψληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζχκβνια απηά θαη πψο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. 
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πεξηβαιινληηθψλ εξεζηζκάησλ θαη κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ. Ζ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά 

φκσο δελ θαηαλνείηαη κφλν κε ηελ αλαθνξά ζε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, 

αιιά είλαη αλαγθαίν λα ππνζέζνπκε εζσηεξηθέο λνεηηθέο δηεξγαζίεο. Ζ ππφζεζε είλαη πσο νη 

πιεξνθνξίεο επεμεξγάδνληαη απφ ηνλ εγθέθαιν κέζσ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ φπσο ε αληί-

ιεςε, ε πξνζνρή, ε κλήκε θαη ε ζθέςε (Βνζληάδνπ 2001, ζ.141).  

Σν θεληξηθφ εξψηεκα ινηπφλ είλαη πώρ μαθαίνοςμε; Απφ πνηεο θάζεηο πεξλνχλ νη 

πιεξνθνξίεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο κέρξη λα θαηαλνεζνχλ θαη λα 

γίλνπλ γλψζεηο; Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ ζα καο νδεγήζεη ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα 

αλαθνξηθά θαη κε ην πψο κπνξνχκε λα κάζνπκε θαιχηεξα θαη απνδνηηθφηεξα ρσξίο ζπαηάιε 

λνεηηθήο ελέξγεηαο. Απηφ έρεη άκεζεο πξνεθηάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, αθνχ βαζηθή απνζηνιή 

ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα βνεζήζεη ην καζεηή λα δνκήζεη ην δηθφ ηνπ γλσζηηθφ δπλακηθφ. 

Σν θχξην ζεσξεηηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ επηρεηξείηαη ε απάληεζε ζην εξψηεκα 

πώρ μαθαίνοςμε γηα ηε Γλσζηηθή Φπρνινγία είλαη ην Μνληέιν Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηψλ. 

 

1.3.1 Ζ ζεσξία ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ- Σν Μνληέιν Δπεμεξγαζίαο Πιε-

ξνθνξηώλ 

Ζ ζεσξία ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ μεθηλά απφ ηελ ππφζεζε φηη «ε γλψζε ή 

νη πιεξνθνξίεο πνπ απνθηνχκε γηα ηνλ θφζκν πνπ καο πεξηβάιιεη δελ είλαη άκεζε, απφ ηελ ε-

κπεηξία, αιιά έκκεζε, αθνχ νη πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνπκε απφ ην πεξηβάιινλ, γηα λα γίλνπλ 

γλψζεηο, πξέπεη λα πεξάζνπλ απφ ηε κεζνιάβεζε φρη κφλν ησλ αηζζήζεσλ, αιιά θαη κηαο ζεη-

ξάο γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ» (Μπαζέηαο φ.π. ζ.193). χκθσλα ινηπφλ κε ηε ζεσξία, γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κάζεζεο, απαηηείηαη ε γλψζε ησλ εζσηεξηθψλ απηψλ δηεξ-

γαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο αλαιχεηαη έηζη ζε κηα ζεηξά απφ ιεηηνπξγηθά ζηάδηα θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη λνεηηθνί κεραληζκνί κεηαζρεκαηίδνπλ ηηο εηζεξρφκελεο πιεξνθν-

ξίεο, εθηεινχλ ηηο απαξαίηεηεο δηεξγαζίεο (π.ρ αθαίξεζε, ζχγθξηζε, θ.ά) θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο 

κεηαβηβάδνπλ ζην επφκελν ζηάδην επεμεξγαζίαο. Ζ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο νδε-

γεί ζηε δνκεκέλε αλαπαξάζηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ζε απηφ πνπ ηειηθά απνθαινχκε «γλψ-

ζε» (Πφξπνδαο φ.π. ζ.71). 

ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή ην Μνληέιν Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηψλ ζεσξήζεθε σο έλαο 

γξακκηθφο επεμεξγαζηήο: πξνεγνχληαλ νη βαζηθέο αληηιεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηε ζπλέ-

ρεηα νη δηεξγαζίεο ηεο πξνζνρήο. Οη πιεξνθνξίεο απνζέηνληαλ ζηε βξαρχρξνλε κλήκε θαη 
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κεηά κεηαθέξνληαλ ζηε κλήκε καθξάο δηάξθεηαο. Έλα απιφ ζχζηεκα επεμεξγαζίαο πιεξν-

θνξηψλ ζα είρε ηελ παξαθάησ γξακκηθή κνξθή: 

 

 

 

 

 

                  

 

 
 

 

 
 

ρήκα 1. Έλα Απιό ύζηεκα Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηώλ 

(Βνζληάδνπ 2001) 

 

ηε ζπλέρεηα, θαη κεηά ηα επξήκαηα ηεο ςπρνινγίαο, πνπ έδεημαλ φηη νη γλσζηηθέο δηα-

δηθαζίεο επεξεάδνληαη φρη κφλν απφ ηε θχζε ησλ αληηιεπηηθψλ εξεζηζκάησλ αιιά θαη απφ 

ηε θχζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ αηφκσλ, ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπο θαη ηηο πεξαζκέλεο 

εκπεηξίεο ηνπο, ην κνληέιν αλαζεσξήζεθε ζην πιαίζην ηνπ ηξηκεξνχο
1
 κλεκνληθνχ ζπζηήκα-

ηνο (Αηζζεηεξηαθή κλήκε- Βξαρχρξνλε κλήκε- Μαθξφρξνλε κλήκε) κε ηελ παξαδνρή φηη ε 

γλσζηηθή δξαζηεξηφηεηα επεξεάδεηαη θαη απφ παξάιιειεο αιιειεπηδξψζεο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε θχζε ηνπ εξεζίζκαηνο θαη απφ ηελ επίδξαζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψ-

ζεο. 

Έλα αληηπξνζσπεπηηθφ Μνληέιν Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηψλ
2
 απνηειείηαη απφ ηα βα-

ζηθά δνκηθά ηνπ κέξε (ηελ Αηζζεηεξηαθή κλήκε, ηε Βξαρχρξνλε κλήκε θαη ηε Μαθξφρξνλε 

κλήκε) θαη απφ ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ (αληίιεςε, πξνζνρή, θσδηθνπνίεζε, ζπ-

γθξάηεζε θαη αλάζπξζε). Κάζε κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα άιια σο 

                                                 
1
 ήκεξα αληί ηνπ ηξηπινχ κνληέινπ κλήκεο, θάπνηνη πξνηείλνπλ έλα εληαίν πνιπεπίπεδν κνληέιν (βι. ζην 

Μπαζέηαο 2002, ζ.196 ππνζεκείσζε 1.) 
2
 βιέπε ην ζρήκα 2  

ΔΡΔΘΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΣΗΓΡΑΖ 

Πξνζνρή 

Αληίιεςε 

Γηαδηθαζίεο θέςεο 

Απόθαζε 



 

 

11 

πξνο ηελ πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί, ην ρξφλν ζπγθξάηεζήο 

ηνπο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν θσδηθνπνίεζεο (νπηηθή, αθνπζηηθή, ζεκαζηνινγηθή).  

Ζ ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα έρεη σο εμήο: απφ ην πιήζνο ησλ  πε-

ξηβαιινληηθψλ εξεζηζκάησλ πνπ  ζπιιακβάλνληαη απφ ηνπο αηζζεηεξηαθνχο ππνδνρείο, επη-

ιέγεηαη έλα κέξνο (ππφ ηελ επίδξαζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ηεο αληίιεςεο θαη ηεο πξνζν-

ρήο) ην νπνίν θσδηθνπνηείηαη (ζπλήζσο αθνπζηηθά) θαη πεξλά ζην ρψξν ηεο βξαρχρξνλεο 

κλήκεο. Δθεί ζπλδέεηαη κε πιεξνθνξίεο πνπ αλαζχξνληαη απφ ηε καθξφρξνλε κλήκε θαη κε 

βάζε απηέο ην άηνκν ζπληνλίδεη, ειέγρεη θαη ξπζκίδεη ηελ πξαμηαθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Σν 

ηειεπηαίν κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε καθξφρξνλε κλήκε, εθεί φπνπ νξγαλψλεηαη θαη ζπ-

γθξαηείηαη απεξηφξηζην πιήζνο πιεξνθνξηψλ γηα καθξφ δηάζηεκα. 

 

1.3.1.1 Παπάγονηερ πος ζςνέβαλαν ζηην εξέλιξη ηος Μονηέλος Επεξεπγαζίαρ Πληποθο-

πιών 

Σν Μνληέιν Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηψλ απνηειεί ην θπξίαξρν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο 

Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο. Οη ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ εμέιη-

μή ηνπ είλαη νη αθφινπζνη (Κνιηάδεο 2002, ζ.25-33): 

 Η αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπκπεξηθνξηζηηθνχ πξνηχπνπ λα εξκελεχζεη ηηο 

αλψηεξεο κνξθέο κάζεζεο κε ηε ρξήζε ηνπ πξφηππνπ SR, Δξέζηζκα Αληί-

δξαζε θαη ε πηνζέηεζε κεραληζηηθψλ πξνηχπσλ κάζεζεο, ζηεξηγκέλσλ ζπλή-

ζσο ζε εξγαζηεξηαθέο έξεπλεο κε δψα. 

 Η έξεπλεο ηεο ςπρνγισζζνινγίαο θαη ηα πνξίζκαηα ησλ βηνινγηθψλ- γελεηηθψλ 

ζεσξηψλ (Chomsky, Lenneberg, θ.ά) πνπ ππνζηήξημαλ ηελ χπαξμε κηαο γελεηη-

θά πξνθαζνξηζκέλεο ηθαλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ λα κάζνπλ ηε γιψζζα. Ηδηαίηε-

ξα ε «κεηαζρεκαηηζηηθή γξακκαηηθή» ηνπ Chomsky πνπ κε ηελ δηάθξηζε κεηαμχ 

ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο γισζζηθήο απφδνζεο αλαθέξζεθε ζηνλ ηξφ-

πν εθαξκνγήο ηνπ κεραληζκνχ γισζζηθήο απφθηεζεο (LAD- Language Acqui-

sition Device) θαηά ηελ πξφζιεςε θαη παξαγσγή ηεο γιψζζαο (Κσζηαξίδνπ-

Δπθιείδε 2002, ζ.7 · Μπακπηληψηεο 1980, ζ.188-194 · Πφξπνδαο 1996, ζ.106-

107). 

 Οη έξεπλεο ηεο γελεηηθήο/ εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο θαη ηδηαίηεξα ηα ζπκπεξάζκα-

ηα ηνπ Piaget γηα ηε γλσζηηθή αλάπηπμε, πνπ θαηέδεημαλ πσο ν άλζξσπνο έρεη 

εγγελείο γλσζηηθέο δνκέο (γλσζηηθά ζρήκαηα) κε ηηο νπνίεο αληηιακβάλεηαη θαη 

θαηαλνεί ηηο πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο. 
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 Η δηεξεχλεζε ησλ κλεκνληθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηδηαίηεξα νη απφ-

ςεηο ηνπ Bartlett φηη ε κλεκνληθή ιεηηνπξγία ηεο αλάζπξζεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

είλαη δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο ή αλαδφκεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηεξίδε-

ηαη ζηα ππάξρνληα γλσζηηθά ζρήκαηα ηνπ αλζξψπνπ. 

 Η  επίδξαζε ηεο Κπβεξλεηηθήο θαη ε πξνζνκνίσζε ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ αλζξψπνπ κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο πνπ απνκάθξπλε ηελ αλζξψ-

πηλε λφεζε απφ ην ζπκπεξηθνξηζηηθφ πξφηππν, απνδερφκελε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ λνπ λα πξνγξακκαηίδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ζρέδηα δξάζεο θαη λα 

θαηεπζχλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Δπίζεο ε αλαινγία κεηαμχ αλζξψπηλνπ εγθε-

θάινπ θαη ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή
1
, εηδηθά ζηνλ ηξφπν κε ην νπνίν ηα άηνκα 

κεηαζρεκαηίδνπλ ηα εηζεξρφκελα εξεζίζκαηα ζε εμεξρφκελε πξαμηαθή ζπκπε-

ξηθνξά θαηά ην πξφηππν input- output ησλ ππνινγηζηψλ. 

                                                 
1
 O Alan Touring, ήηαλ ν πξψηνο πνπ δηαηχπσζε ηελ άπνςε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κηαο κεραλήο έηζη πνπ νη 

απαληήζεηο ηεο λα κε δηαθέξνπλ θαζφινπ απφ απηέο ησλ αλζξψπσλ. ηε δεθαεηία ηνπ 1950 νη έξεπλεο γηα ηελ 

Σερληθή Δπθπΐα πξνζέθεξαλ έλα κνληέιν γηα ηνλ έιεγρν ςπρνινγηθψλ κνληέισλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζθέςεο. 
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ρήκα 2. Σα δνκηθά κέξε θαη νη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηνπ Μνληέινπ Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηώλ (πξνζαξκνγή από Κνιηάδε 2002)

Υσξεηηθόηεηα:  

απεπιόπιζηη 

 

Γηάξθεηα: απεπιόπιζηη 

 

Κσδηθνπνίεζε: 

(θπξίσο ) 

ζημαζιολογική 

 

Υσξεηηθόηεηα:  

Απεπιόπιζηη 

 

Γηάξθεηα: ½ ευρ 1 sec. 

 

Δίδνο θαηαγξαθώλ: 

(θπξίσο ζην 90%) 

οπηικέρ και ακοςζηικέρ 

 

ΑΗΘΖΣΖΡΗΑΚΖ 

ΜΝΖΜΖ 

 
Οπηικά, Ακοςζηικά, 

 Απηικά, Γεςζηικά, 

 Οζθπηηικά 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ 

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ 

 
Υσξεηηθόηεηα:  

7±2 μονάδερ 

 

Γηάξθεηα: 20 έυρ 30 sec. 

 

Δίδνο θαηαγξαθώλ: 

(θπξίσο ) 

ακοςζηικέρ 

 

ΒΡΑΥΤΥΡΟΝΖ 

ΜΝΖΜΖ 

ΜΝΗΜΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Κεληξηθό Δθηειεζηηθό ύζηεκα 

ύζηεκα Αξζξσηηθνύ Βξόρνπ ύζηεκα Οπηηθν-ρσξηθνύ 

ρεδηαζκνύ 

ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΖ 

ΜΝΖΜΖ 

ΓΝΧΣΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΠΡΟΟΥΖ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΓΚΡΑΣΖΖ ΑΝΑΤΡΖ 

ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

ΟΡΓΑΝΧΖ 

ΑΝΑΤΡΖ 

ΛΖΘΖ 

Αδςναμίερ ανάκλη-

ζηρ λόγυ θθοπάρ ή 

παπεμβολήρ ηυν 

πληποθοπιών 

ΛΖΘΖ 

Αδςναμία ππόζλητηρ 

ΛΖΘΖ 

Λόγυ ειζποήρ νέυν 

πληποθοπιών 

ΑΝΣΗΓΡΑΖ 

ΔΚΦΡΑΖ 



 

Σα δνκηθά κέξε θαη νη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηνπ Μνληέινπ  

Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηώλ 

ην πιαίζην ηνπ Μνληέινπ Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηψλ ε ξνή θαη ε επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηα κλεκνληθά ηκήκαηα (αηζζεηεξηαθή, βξαρχρξνλε θαη καθξφρξνλε 

κλήκε) ξπζκίδεηαη απφ ηηο εζσηεξηθέο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ (αληίιεςε, πξνζνρή, 

θσδηθνπνίεζε, ζπγθξάηεζε θαη αλάζπξζε). Οη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πιαηζηψλνπλ θαη δηα-

ηξέρνπλ φιν ην κλεκνληθφ ζχζηεκα, επηθεληξψλνπλ φκσο ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε νξηζκέλα 

κλεκνληθά ηκήκαηα. 

ηε ζπλέρεηα ζα επηρεηξήζνπκε ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαζελφο μερσξηζηά απφ ηα ηξία 

κλεκνληθά ηκήκαηα κε ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ πιαηζηψλνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο. 

 

 

ρήκα 3. «Ο ζθεπηόκελνο»  ηνπ Rodin 
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2 Αηζζεηεξηαθή κλήκε 

 

Οη πξψηεο απνδείμεηο γηα ηελ χπαξμε κηαο νπηηθήο αηζζεηεξηαθήο κλήκεο πξνήιζαλ 

απφ ηηο έξεπλεο ησλ Averbach & Coriel, αιιά θπξίσο απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ Sperling ηε δεθα-

εηία ηνπ 1960 (Baddeley 1999, ζ.12-13 · Houston 1981, ζ.341-344 · Klatzky 1980, ζ.27-37 · 

Κνιηάδεο 2002, ζ.161-162).  

Ζ αηζζεηεξηαθή κλήκε είλαη ην πξψην ζηάδην ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξψ-

πνπ, ζην νπνίν εηζέξρνληαη νη πιεξνθνξίεο. Σα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα πξνζβάιινπλ 

ηνπο θαηάιιεινπο «ππνδνρείο» (receptors), ηνπο νπνίνπο δηεγείξνπλ θαη εηζέξρνληαη ζην 

λεπξηθφ ζχζηεκα κέζσ ησλ «αηζζεηεξηαθψλ θαηαγξαθέσλ» (sensory registers). Απηή ε δηα-

δηθαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αξρηθή αληίιεςε ελφο αληηθεηκέλνπ ή γεγνλφηνο.  

Οη «αηζζεηεξηαθνί θαηαγξαθείο» εμαζθαιίδνπλ κηα ζρεδφλ  νινθιεξσκέλε αλαπαξά-

ζηαζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ εξεζίζκαηνο, απνζεθεχνληαο κεγάιν αξηζκφ εξεζηζκάησλ – 

πιεξνθνξηψλ (ζεσξεηηθά απεξηφξηζην) γηα πνιχ κηθξφ ρξφλν (απφ κεξηθά δέθαηα ηνπ δεπηε-

ξνιέπηνπ έσο θαη 1 δεπηεξφιεπην).  

ην ζηάδην απηφ δελ είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ, 

γηαηί απηέο απνηεινχλ αθφκε αθαηέξγαζηα ίρλε. Ζ θσδηθνπνίεζε σζηφζν ησλ πιεξνθνξηψλ 

ζε κηα αληηπξνζσπεπηηθή κνξθή αλάινγε πξνο ην αξρηθφ εξέζηζκα θαη ε πξνζνρή πνπ ην 

άηνκν ζα δείμεη πξνσζνχλ ηελ πιεξνθνξία ζηε βξαρχρξνλε κλήκε γηα πεξαηηέξσ επεμεξγα-

ζία. Γηαθνξεηηθά νη πιεξνθνξίεο εθθπιίδνληαη θαη ράλνληαη, γηαηί θαηαιακβάλνπλ ηε ζέζε 

ηνπο λενεηζεξρφκελεο ελφηεηεο πιεξνθνξηψλ. Ζ εμαζζέλεζε ησλ αηζζεηεξηαθψλ κλεκνλη-

θψλ εηθφλσλ είλαη έλα πξνζαξκνζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κλεκνληθνχ ζπζηήκαηνο, αθνχ 

θαλείο δε ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη «φιεο ηηο εηθφλεο, ήρνπο, κπξσδηέο, γεχζεηο θαη απηη-

θά αηζζήκαηα πνπ απνηππψλνληαη ζηα αηζζεηήξηα φξγαλά ηνπ ζε θάζε δεδνκέλε ζηηγκή» 

(Βνζληάδνπ 2001, ζ.183-184). 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο αηζζεηεξηαθήο κλήκεο ζχκθσλα κε ηνλ Matlin,είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο (Κνιηάδεο φ.π. ζ.160): 

 Ο αξηζκφο ησλ πεξηβαιινληηθψλ εξεζηζκάησλ είλαη κεγάινο θαη ν ξπζκφο ε-

λαιιαγήο ηνπο πνιχ γξήγνξνο, άξα είλαη απαξαίηεηε ε ζχληνκε (θαη κφλν) δηα-

ηήξεζή ηνπο. 

 Σν άηνκν θαηαγξάθεη ηα ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηαθψλ εξεζηζκάησλ γηα πνιχ 

ζχληνκν ρξφλν, κέρξη λα επηιέμεη ηα πην ζεκαληηθά απφ απηά θαη λα ηα επεμεξ-

γαζηεί πεξηζζφηεξν. 
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 Ζ ζχληνκε δηαηήξεζε ησλ πιεξνθνξηψλ επηηξέπεη ζην άηνκν λα ελζσκαηψζεη 

ηα ζεκαληηθά ηνπο ζεκεία θαη λα απνθηήζεη κηα νινθιεξσκέλε αληίιεςε γηα 

απηέο. 

2.1 Μοπθέρ αιζθηηηπιακήρ μνήμηρ 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο γηα ηελ αηζζεηεξηαθή κλήκε έρεη εζηηαζηεί ζηελ ν-

πηηθή θαη ζηελ αθνπζηηθή αηζζεηεξηαθή κλήκε, αλ θαη ππνζέηνπκε πσο ππάξρνπλ θαη άιιεο 

κνξθέο αηζζεηεξηαθήο κλήκεο, πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ππφινηπεο αηζζήζεηο νη νπνίεο φκσο 

δελ έρνπλ αθφκε κειεηεζεί. Άιισζηε νη θχξηεο δίνδνη εηζφδνπ πεξηβαιινληηθψλ εξεζηζκά-

ησλ γηα ηνλ άλζξσπν είλαη ε νπηηθή θαη ε αθνπζηηθή, κέζσ ησλ νπνίσλ πξνζιακβάλεηαη πά-

λσ απφ ην 90% ησλ πεξηβαιινληηθψλ εξεζηζκάησλ, νπφηε αλακελφκελν είλαη θαη ην ελδηα-

θέξνλ  ησλ ςπρνιφγσλ ζε απηέο ηηο κνξθέο αηζζεηεξηαθήο κλήκεο (Loftus & Loftus 1976, 

ζ.11). 

2.1.1 Ζ νπηηθή αηζζεηεξηαθή κλήκε: ε εηθνληθή κλήκε 

Σν κέξνο απηφ ηεο αηζζεηεξηαθήο κλήκεο ζπγθξαηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνζιακβά-

λνληαη απφ ην αηζζεηήξην ηεο φξαζεο. Ζ εηθνληθή κλήκε (iconic memory) δηαηεξεί πξνζσξη-

λά ηηο νπηηθέο εληππψζεηο γηα ρξφλν πεξίπνπ ελφο δεπηεξνιέπηνπ κεηά ηελ εμαθάληζε ηνπ 

εξεζίζκαηνο, ψζηε λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ νξγαληζκφ λα ηηο θσδηθνπνηήζεη θαη λα ηηο 

κεηαθέξεη ζηε βξαρχρξνλε κλήκε γηα λα ηηο επεμεξγαζηεί
1
. Απηφ θαζηζηά ηελ εηθνληθή κλή-

κε κηα κάιινλ πξσηφγνλε κνξθή κλήκεο, θαηά ηελ νπνία ηα πξάγκαηα αληηπξνζσπεχνληαη 

πεξίπνπ ζηελ ίδηα κνξθή κε ηελ νπνία ζπιιακβάλνληαη. Απηή ε κνξθή θαιείηαη πξνθαηεγν-

ξηθή, ππνδειψλνληαο πσο αληηπξνζσπεχεη κηα αξρηθή κνξθή δηαηήξεζεο πξνηνχ ην εξέζη-

ζκα  λα πξνζδηνξηζηεί (θσδηθνπνηεζεί) ζε θάπνηα θαηεγνξία θαηά ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξν-

ηχπσλ (Houston 1980, ζ.32). 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαηέιεμαλ ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: Πξψηνλ, φηη θάζε 

νπηηθφ εξέζηζκα δέρεηαη κηα ζεηξά απφ επεμεξγαζίεο, νη νπνίεο γίλνληαη ηφζν γξήγνξα γηα λα 

παξαρζεί ε νπηηθή εηθφλα, ψζηε λα κελ παίξλνπκε είδεζε πφζε ελεξγνπνίεζε ηνπ νπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ρξεηάδεηαη λα γίλεη. Γεχηεξνλ, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο ππάξρεη έλα είδνο 

                                                 
1
 Ζ κειέηε ηεο εηθνληθήο κλήκεο απφ ην Sperling βαζίζηεθε ζηελ παξνπζίαζε πηλάθσλ κε γξάκκαηα ρξεζηκν-

πνηψληαο έλα ηαρπζηνζθφπην. Ζ ηαρπζηνζθνπηθή παξνπζίαζε πξνζνκνηάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξ-

γνχλ νη αλζξψπηλνη νθζαικνί. Σα επξήκαηα ηνπ Sperling θαη ε κειέηε ηεο θπζηνινγίαο ηνπ καηηνχ απφ ηνλ 

Sakkit θαηέδεημαλ πσο ν κεραληζκφο ηεο εηθνληζηηθήο κλήκεο ιεηηνπξγεί κε ηελ επίδξαζε ηνπ θσηφο πάλσ ζηα 

θσλία θαη ηα ξαβδία ηνπ καηηνχ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ελεξγνπνηνχλ ηνπο πεξηθεξεηαθνχο λεπξψλεο ηνπ νπηη-

θνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ελεξγνπνίεζε απηή ζπλερίδεηαη γηα ιίγν ρξφλν κεηά ηελ παχζε ηνπ εξεζίζκαηνο, επεηδή ηα 

θσλία θαη ηα ξαβδία ρξεηάδνληαη ιίγν ρξφλν κέρξη λα ζηακαηήζνπλ λα ζπζπψληαη ((Αβεληηζηάλ- Παγνξνπνχ-

ινπ 2001, ζ.37-38). 
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εηθνληζηηθήο απνζήθεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εδξάδεη ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ρηηψλα., 

ρσξίο ην νπηηθφ εξέζηζκα λα θηάλεη ζηα άιια θέληξα ηνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Αλ παξνπ-

ζηάζνπκε δειαδή κηα εηθφλα γηα έλα θιάζκα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, ε εηθφλα δε ζα πξνιάβεη λα 

θηάζεη ζηα αλψηεξα θέληξα ηνπ εγθεθάινπ. Απηφ δείρλεη πσο ε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ 

νπηηθή κλήκε δελ είλαη απνθιεηζηηθά ζπλερήο θαη ζπλδεφκελε (ζπλεηξκηθή). Δλ κέξεη είλαη 

κε ζπλδεηηθή. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ηα νπηηθά εξεζίζκαηα πνπ δερφκαζηε ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν. Αλ θαη αζχλδεηα, καο δίλνπλ ηελ εληχπσζε ηεο ζπλέρεηαο. 

Γηα ηνλ Turvey ( ζην Baddeley 1999, ζ.13) νη ζπληζηψζεο ηεο αηζζεηεξηαθήο νπηηθήο 

κλήκεο είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν. Ζ κία απφ απηέο εκθαλίδεηαη λα εμαξηάηαη απφ ηνλ ακθηβιε-

ζηξνεηδή ηνπ καηηνχ θαη θπξίσο επεξεάδεηαη απφ ηε θσηεηλφηεηα ηνπ εξεζίζκαηνο. Ζ δεχηε-

ξε ζπληειείηαη  ζε έλα ζεκείν ηνπ εγθεθάινπ, αθνχ πξψηα έρεη νινθιεξσζεί ε ιήςε ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη  απφ ηνπο δπν ακθηβιεζηξνεηδείο. Απηή ε ζπληζηψζα είλαη πνιχ πεξηζζφ-

ηεξν επαίζζεηε ζηελ πθή απ’ φηη ζηε θσηεηλφηεηα ηνπ εξεζίζκαηνο, θαη αλαπαξηζηά ηε ιεη-

ηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πνπ εκπιέθεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ζρεκάησλ. 

 

2.1.2 Ζ αθνπζηηθή αηζζεηεξηαθή κλήκε: ε ερνκλήκε  

Αλάινγε κε ηε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηεο εηθνληθήο κλήκεο είλαη θαη ε ερεηηθή κλή-

κε. ε απηή δηαηεξείηαη ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ ζπιιακβάλεηαη απφ ηα αηζζεηήξηα ηεο 

αθνήο. Οη ζχληνκεο απηέο αθνπζηηθέο εληππψζεηο , πνπ δηαηεξνχληαη κεηά ηελ εμαθάληζε 

ηνπ ήρνπ νλνκάζηεθαλ απφ ηνλ Neisser ερντθή κλήκε (echoic memory- θαη΄ αλαινγία πξνο 

ηελ ερψ θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ ήρνπ).  

Έρεη γίλεη δεθηφ φηη ην αθνπζηηθφ εξέζηζκα ζα ήηαλ αδχλαην λα κεηαηξαπεί ζε αλα-

γλσξίζηκνπο ήρνπο αλ ε αηζζεηεξηαθή εληχπσζε δε δηαξθνχζε πεξηζζφηεξν απφ ηε θπζηθή 

ηνπο εθθνξά. Ζ κέζε δηάξθεηα πνπ νη ζπιιαβέο δηαηεξνχληαη ζηελ αθνπζηηθή κλήκε είλαη 

200-300 msec, θαζψο ηα εζσηεξηθά φξγαλα ηεο αθνήο πάιινληαη γηα ιίγν θαη κεηά ηελ παχ-

ζε ηνπ εξεζίζκαηνο. Αλ απηφ δε γηλφηαλ, ηφηε π.ρ ζα μερλνχζακε ην πξψην κέξνο κηαο πνιπ-

ζχιιαβεο ιέμεο πξνηνχ αθνχζνπκε ην ηειεπηαίν. 

Ζ ερεηηθή κλήκε δηαθξίλεηαη ζε δχν είδε: ηε βξαρχρξνλε αθνπζηηθή απνζήθεπζε πνπ 

ζπληζηά απιή απνζήθεπζε ρσξίο λα πεξηιακβάλεη αλάιπζε ηνπ εξεζίζκαηνο, κε ρξφλν δηα-

ηήξεζεο κηθξφηεξν ηνπ ελφο δεπηεξνιέπηνπ θαη ηε καθξφρξνλε αθνπζηηθή απνζήθεπζε πνπ 

δηαξθεί κεξηθά δεπηεξφιεπηα θαη εθεί ην πιηθφ κπνξεί λα ππνζηεί κεξηθή αλάιπζε ή ηξνπν-

πνίεζε (Κνιηάδεο φ.π. ζ.164). 
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ρεηηθά κε ηε δηάξθεηα ηεο ερεηηθήο κλήκεο νη εξεπλεηέο έδσζαλ δηάθνξα κεγέζε. Ζ 

κειέηε ησλ Darwin, Turvey & Crowder (Klatzky 1980, ζ.39-43· Κνιηάδεο 2002, ζ.163 · 

Loftus & Loftus 1976, ζ.19) έδσζε έλα ρξφλν δηαηήξεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 0-4 δεπ-

ηεξνιέπησλ, ελψ ηα πεηξάκαηα ηνπ Massaro έδσζαλ έλαλ πνιχ κηθξφηεξν ρξφλν ηεο ηάμεο 

ησλ 250 ρηιηνζηψλ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. ε γεληθέο γξακκέο φκσο ε δηάξθεηα ηεο ερεηηθήο 

κλήκεο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ εξεζίζκαηνο πνπ ζπγθξαηείηαη θα-

ζψο θαη ηηο αλάγθεο ζπγθξάηεζεο. 

2.1.3 Οκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο ησλ κνξθώλ ηεο αηζζεηεξηαθήο κλήκεο 

Ζ εηθνληθή φζν θαη ε ερεηηθή κλήκε απνηεινχλ θαη νη δπν αηζζεηεξηαθνχο θαηαγξα-

θείο (sensory registers). Έηζη δελ πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο πσο έρνπλ πνιιά θνηλά, φπσο 

ηε κηθξή δηάξθεηα ζπγθξάηεζεο θαζψο θαη ηελ πξνθαηεγνξηθή κνξθή ησλ απνζεθεπφκελσλ 

πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ θαη νη δχν κπνξνχλ λα παξεκπνδηζηνχλ απφ ηα επαθφινπζα εξεζί-

ζκαηα θαηά ηνλ ίδην ηξφπν (εθθπιηζκφο θαη απψιεηα πιεξνθνξηψλ). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά εκθαλίδνπλ θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαζψο ε κηα πξαγκαηεχε-

ηαη νπηηθέο πιεξνθνξίεο ελψ ε άιιε αθνπζηηθέο. ρεηηθά κε ηε δηάξθεηα θαη ηνλ φγθν ησλ 

πιεξνθνξηψλ νη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε αθνπζηηθή κλήκε έρεη κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα λα 

δηαηεξεί πιεξνθνξίεο, θάηη πνπ ζπλδέεηαη κε ηε γισζζηθή επεμεξγαζία. Έηζη νη πιεξνθνξί-

εο ζηελ ερεηηθή κλήκε δηαηεξνχληαη απφ 0-4 δεπηεξφιεπηα ελψ ζηελ εηθνληθή κλήκε ν ρξφ-

λνο πεξηνξίδεηαη ζην 0,2 -1 δεπηεξφιεπην. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηα άηνκα λα ζπκνχληαη θα-

ιχηεξα ηα ζέκαηα πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη αθνπζηηθά παξά εθείλα πνπ ηνπο παξνπζηάδν-

ληαη νπηηθά. Αλαθνξηθά κε ηε ρσξεηηθφηεηα, δηαπηζηψζεθε πσο ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο α-

ληηθεηκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ κε αθξίβεηα ζηελ ερεηηθή κλήκε ππνινγίδεηαη γχ-

ξσ ζην 5, ελψ ζηελ εηθνληθή κλήκε είλαη 9-10. 
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2.2 Γνυζηικέρ διαδικαζίερ ελέγσος ζηο σώπο ηηρ αιζθηηηπιακήρ μνήμηρ 

 

Ζ εηθνληθή θαη ε ερεηηθή κλήκε δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηε δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζεο, θαζψο εθεί πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε- πξνθξηκαηηθή επεμεξγαζία ησλ πιεξν-

θνξηψλ πνπ ζα πξνσζεζνχλ ζηε ζπλέρεηα ζην επφκελν κλεκνληθφ ηκήκα, ηε βξαρχρξνλε 

κλήκε. Σν πνηεο πιεξνθνξίεο φκσο ζα επηιεγνχλ γηα απηή ηε βαζχηεξε επεμεξγαζία εμαξηά-

ηαη απφ ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην ρψξν ηεο κλήκεο απηήο. 

Πξφθεηηαη γηα ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο αληίιεςεο θαη ηεο πξνζνρήο. 

2.2.1 Ζ αληίιεςε 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο αληίιεςεο απνηειεί ηελ αξρηθή θάζε ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο 

κάζεζεο θαη απφθηεζεο ηεο γλψζεο. Δίλαη κηα βαζηθή γλσζηηθή ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία 

ην άηνκν αλαγλσξίδεη, επηιέγεη, αλαιχεη, νξγαλψλεη, ζπλζέηεη θαη εξκελεχεη ηα πιεξνθνξηθά 

εξεζίζκαηα θαη ηνπο πξνζδίδεη λφεκα θαη ζεκαζία. 

Ζ αληίιεςε θαηαξράο είλαη κηα βην-θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία. Απαηηείηαη ινηπφλ πξψηα 

απ’ φια ε θαιή ιεηηνπξγία ησλ αηζζεηεξηαθψλ ζπζηεκάησλ (νπηηθφ, αθνπζηηθφ, θιπ) πνπ ζα 

κεηαζρεκαηίζνπλ ηελ ελέξγεηα ησλ εξεζηζκάησλ (θσο, ήρνο, θ.ι.π) ζε λεπξσληθή ελέξγεηα, 

δειαδή ζηελ ειεθηξνρεκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηε «γιψζζα» ηνπ 

εγθεθάινπ. Μηα ηέηνηα ιεηηνπξγία ππφθεηηαη ζε θπζηνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο ηφζν σο πξνο 

ην είδνο ηνπ εξεζίζκαηνο φζν θαη ζηελ έληαζε πνπ απηφ πξέπεη λα έρεη γηα λα πξνθαιέζεη 

αληίδξαζε ζηνπο λεπξψλεο. Ζ έληαζε απηή πνηθίιεη αλάινγα κε ην αλ αθνξά ηελ αξρηθή α-

ληίιεςε ή ηε δηάθξηζε ελφο ήδε αληηιεπηνχ εξεζίζκαηνο θαη ραξαθηεξίδεηαη αληίζηνηρα σο 

θαηψθιη επαηζζεζίαο ή θαηψθιη δηάθξηζεο δηαθνξάο (Κνιηάδεο φ.π. ζ. 181-183). 

 Γηα πνιινχο ε αληίιεςε ζπλδέεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ αηζζαλφκαζηε ηα πεξηβαιινληη-

θά εξεζίζκαηα. Ζ αληίιεςε φκσο δελ είλαη ηαπηφζεκε κε ηελ αίζζεζε. «Γελ πξνζιακβάλνπ-

κε απιψο παζεηηθά αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο, αιιά ηηο αλαιχνπκε θαη ηηο εξκελεχνπκε» 

(Βνζληάδνπ 2001, ζ.144). Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο απαηηείηαη λα πξνζιεθζνχλ ηα εμσ-

ηεξηθά εξεζίζκαηα απφ ηνπο αηζζεηεξηαθνχο ππνδνρείο, λα θσδηθνπνηεζνχλ θαηά ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα  είλαη δπλαηή ε παξαπέξα επεμεξγαζία ηνπο θαη λα ζπγθξαηεζνχλ ψζηε λα 

αλαγλσξηζηνχλ. Ζ αξρηθή απηή ινηπφλ θάζε ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεη: ηελ 

αξρηθή θσδηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ηελ νξγάλσζή ηνπο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφ-

ηεηάο ηνπο. Γηα ηελ απάληεζε ινηπφλ ηνπ εξσηήκαηνο πώρ αληηιακβαλφκαζηε ηελ πξαγκα-
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ηηθφηεηα
1
 πξέπεη πξψηα λα απαληήζνπκε ζηα εμήο ππνεξσηήκαηα: πψο γίλεηαη ε επηινγή, ε 

πξφζιεςε, ε νξγάλσζε θαη ε αλαγλψξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ; 

Ζ αληηιεπηηθή ιεηηνπξγία δνκείηαη ζε δχν ζηάδηα: ην ζηάδην ηεο επηινγήο θαη ην ζηά-

δην ηεο αλαγλψξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ (Πφξπνδαο 1993, ζ.113). 

2.2.2 Ζ επηινγή ησλ πιεξνθνξηώλ 

Απφ ην πιήζνο ησλ εξεζηζκάησλ πνπ θηάλνπλ ζηα αηζζεηήξηα φξγαλα, νξηζκέλα κφλν 

γίλνληαη αληηθείκελν πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο. Λεηηνπξγεί κηα δηαδηθαζία επηιεθηηθήο πξφζ-

ιεςεο θαηά ηελ νπνία νη ιηγφηεξν ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο αγλννχληαη ελψ επηιέγνληαη ε-

θείλεο πνπ κεηαθέξνπλ ηα πεξηζζφηεξα κελχκαηα. Ζ επηινγή απηή επεξεάδεηαη απφ ηελ απ-

μεκέλε εηνηκφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα πξφζιεςε – επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ (ην πξνζηάδην 

ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ νλνκάδνπκε πξνζνρή), ηε θχζε ησλ εξεζηζκάησλ (π.ρ θίλε-

ζε, αληίζεζε, νκνηφηεηα) θαη ηηο έκθπηεο πξνδηαζέζεηο ηνπ αηφκνπ (π.ρ ελδηαθέξνλ, πξνζδν-

θίεο, θίλεηξα, εκπεηξία). 

2.2.3 Ζ ιεηηνπξγία ηεο πξνζνρήο 

Ζ πξνζνρή επελεξγεί ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπκβάιιεη 

ζηε απνηειεζκαηηθή πξφζιεςε θαη θαιχηεξε γλσζηηθή επεμεξγαζία θαη ζπγθξάηεζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ. Έρνπκε αλαθέξεη πσο ην άηνκν ζηελ αληίιεςε ηνπ πεξηβάιιν-

ληνο παξνπζηάδεηαη σο ελεξγφ ζηνηρείν θαη φρη σο παζεηηθφο δέθηεο πιεξνθνξηψλ. Ζ δπλα-

κηθή απηή δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ  

έρεη σο ζπλέπεηα απφ ηε κηα κεξηά λα ηξνθνδνηείηαη ν γλσζηηθφο ηνπ ρψξνο κε έλα νξη-

ζκέλν πνζνζηφ θαη κε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνηφηεηα πιεξνθνξίεο θαη απφ ηελ άιιε λα 

κνξθψλεηαη θαη λα νξγαλψλεηαη ν γλσζηηθφο ρψξνο κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. Θα 

κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη ε πξνζνρή είλαη ζπγρξφλσο έλαο παξαγσγφο θαη έλα πξντφλ 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο κάζεζεο» (Γήκνπ 2002, ζ.106). 

Ζ επηιεθηηθή πξνζνρή ηνπ αηφκνπ είλαη ην απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο αιιεινεπεξεαδφ-

κελσλ  παξαγφλησλ ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη εζσηεξηθνί παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο πξνζνρήο είλαη νη αθφινπζνη (Γήκνπ 2002, ζ.106-110· 

Κνιηάδεο 2002, ζ.288-292 · Πφξπνδαο 1993, ζ.115-116): 

 Η θπζηνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ ηνπ 

(δπζιεηηνπξγία αηζζεηεξίσλ, ζσκαηηθή θνχξαζε, πξφζθαηξε αδηαζεζία, θιπ). 

                                                 
1
 Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην εξκελείαο ηεο αληίιεςεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πφισζε κεηαμχ ησλ εκπεηξηθψλ ζεσ-

ξηψλ, πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ε ηθαλφηεηα ηεο αληίιεςεο είλαη απνηέιεζκα ζηαδηαθήο κάζεζεο θαη ηεο κνξθν-

ινγηθήο ζεσξίαο, πνπ ζεσξεί ηελ αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα έκθπηε θαη πξνγξακκαηηζκέλε λα ιεηηνπξγήζεη. 
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 Τν ηζηνξηθφ κάζεζεο ηνπ αηφκνπ. Ζ πξνζνρή, φπσο αλαθέξζεθε, είλαη παξαγσ-

γφο αιιά θαη πξντφλ ηεο κάζεζεο. Έηζη ην άηνκν θαηεπζχλεη θαη επεξεάδεη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο πξνζνρήο ηνπ  αλάινγα κε ην γλσζηηθφ ρψξν πνπ έρεη δν-

κήζεη, ζηξέθνληάο ηε ζε γεγνλφηα, θαηλφκελα, πξφζσπα ή πξάγκαηα πνπ έκαζε 

λα ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη πνπ ηα έρεη αλάγθε. 

 Η παξνπζία ή φρη εληζρπηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην άηνκν ζε απηά πνπ παξαηεξεί. 

Πξνζέρεη θαλείο πξάγκαηα, γεγνλφηα ή ζπλζήθεο πνπ εθθξάδνπλ γηα απηφλ θά-

πνην πιενλέθηεκα, πνπ ηα έρεη αλάγθε ή δηαβιέπεη ζε απηά θάπνηεο κειινληη-

θέο ηθαλνπνηήζεηο ηνπ. 

 Η ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ. ε θαηαζηάζεηο έληνλεο ζπλαηζζεκα-

ηηθήο δηέγεξζεο ε πξνζνρή παξνπζηάδεη κεησκέλε απφδνζε γηα πιεξνθνξίεο 

πνπ είλαη άζρεηεο κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε, ελψ αληίζεηα παξνπ-

ζηάδεη απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα, ηελ 

αληίζεηε ή ζρεηηθή πνηφηεηα κε εθείλεο πνπ πξνθάιεζαλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπ θφξηηζε. 

 

Οη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο πξνζνρήο είλαη: 

 Η θχζε ησλ εξεζηζκάησλ. Σα ζηνηρεία ηνπ εξεζίζκαηνο πνπ πξνζειθχνπλ ηελ 

πξνζνρή καο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ επηινγή, είλαη ε θίλεζε, ε αληίζεζε (ρξψ-

καηνο, κεγέζνπο, ηάμεο, έληαζεο, θ.ά), ε νκνηφηεηα , θ.ά. 

 Η επθνιία πξφζβαζεο ηνπ αηφκνπ ζηελ πιεξνθνξία θαη νη θπζηθέο ζπλζήθεο 

κέζα ζηηο νπνίεο απηή παξνπζηάδεηαη, π.ρ ε πξνζνρή δηεγείξεηαη επθνιφηεξα 

απφ θαιά θσηηζκέλα ή έληνλα ρξσκαηηζκέλα αληηθείκελα, απφ αληηθείκελα πνπ 

παξνπζηάδνληαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα, δηάξθεηα θαη έληαζε. Παξφκνηα θαη έλα 

εξέζηζκα πνπ είλαη αζπκβίβαζην ή αζπλήζηζην ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάι-

ινλ ηείλεη λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή καο. 

 Η αμία πνπ απνδίδεη ζηελ πιεξνθνξία ε νκάδα, ε ππνθνπιηνχξα ή ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαγλσξίδνληαη θαη είλαη θαηαμησκέλεο ζε κηα 

νκάδα επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξνζνρή ηνπ αηφκνπ. 

 Ζ εξεζηζηηθή έθηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Όηαλ κηα πιεξνθνξία έρεη ηελ ηθαλφηε-

ηα λα δηεγείξεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα αηζζήζεηο, έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο 

λα πξνζερζεί. 
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Ο παξάγνληεο απηνί κπνξεί λα επηδξνχλ ζηελ έιθπζε ηεο πξνζνρήο σο κεκνλσκέλα 

ζηνηρεία ή σο αιιεινζπλδεφκελεο δνκέο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη εμσηεξηθνί θαη νη 

εζσηεξηθνί παξάγνληεο βξίζθνληαη ζε κηα ζρέζε ιεηηνπξγηθήο αιιειεπίδξαζεο, ε νπνία εί-

λαη θαζνξηζηηθή γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο πξνζνρήο. 

2.2.3.1 Θευπηηικά μονηέλα επμηνείαρ ηυν λειηοςπγιών ηηρ πποζοσήρ 

Αθνχ είδακε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηά καο λα πξνζέρνπκε επη-

ιεθηηθά έλα εξέζηζκα πξνθχπηεη ην εξψηεκα: πφζα πξάγκαηα κπνξνχκε λα πξνζέρνπκε ηαπ-

ηφρξνλα; Οη δηάθνξεο κειέηεο έρνπλ δηαπηζηψζεη πσο είλαη δχζθνιν λα επηθεληξψζνπκε ηελ 

πξνζνρή καο, θαη θαηά ζπλέπεηα λα επηιέμνπκε θαη λα επεμεξγαζηνχκε πεξηζζφηεξα απφ έλα 

εξέζηζκα θάζε θνξά  (ή κηα δέζκε ζρεηηθψλ εξεζηζκάησλ). Απηφ ηζρχεη βέβαηα φηαλ ηα εξε-

ζίζκαηα απεπζχλνληαη ζηνλ ίδην αηζζεηεξηαθφ ππνδνρέα. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ηα εξε-

ζίζκαηα απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθά αηζζεηήξηα φξγαλα, ν πεξηνξηζκφο απηφο δελ ππάξρεη.  

Σελ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο πξνζπάζεζαλ λα εξκελεχζνπλ 

δηάθνξα ζεσξεηηθά κνληέια
1
. Κάπνηα απφ απηά μεθίλεζαλ απφ ηελ παξαδνρή φηη δελ κπν-

ξνχκε ζπλεηδεηά λα δίλνπκε πξνζνρή πξνο φια ηα εηζεξρφκελα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα  

ζπγρξφλσο. Τηνζεηήζεθαλ έηζη ζεσξίεο πνπ δέρνληαλ ηελ χπαξμε θίιηξσλ πνπ θαζφξηδαλ 

ηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ. 

 Ο Broadbent παξνκνίαζε ηελ αθνπζηηθή πξνζνρή κε έλα θίιηξν πνπ, βξηζθφκελν α-

θξηβψο κεηά ηελ αηζζεηεξηαθή ζπγθξάηεζε, επηηξέπεη κέζα απφ έλα θαη κφλν θαλάιη ηελ 

επηινγή ελφο κελχκαηνο κε βάζε ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ην θιείζηκν φισλ ησλ 

άιισλ αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ. Ζ αδπλακία φκσο ηεο  ππφζεζεο ηνπ Broadbent λα εμεγή-

ζεη φια ηα θαηλφκελα ηεο επηιεθηηθήο πξνζνρήο νδήγεζε ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ κνληέινπ 

ηνπ απφ ηελ Treisman, κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θίιηξνπ λα ιεηηνπξγεί απνδπλακσηηθά πξνο ηα 

εηζεξρφκελα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα πεξλνχζαλ θαη απφ έλα άι-

ιν θίιηξν ζεκαζηνινγηθήο αλάιπζεο. Οη αδπλακίεο θαη ηνπ κνληέινπ απηνχ λα εμεγήζνπλ 

ην πψο ζπληειείηαη ε ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε ιχζεθαλ απφ ηνπο Deutch& Deutch  κε ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ κνληέινπ ηειηθήο επηινγήο πνπ γίλεηαη αθνχ πξψηα φια ηα εηζεξρφκελα πεξη-

βαιινληηθά εξεζίζκαηα έρνπλ ππνζηεί κηα αζπλείδεηε ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε (αλαιπηηθά 

γηα ηα κνληέια ησλ Broadbent, Treisman θαη Deutch& Deutch  ζην Βνζληάδνπ 2001, ζ.183-

188 ·Κνιηάδεο 2002, ζ.274-281· Reddy 1999, ζ.10-18).  

                                                 
1
 Οη κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ επηιεθηηθή πξνζνρή νδήγεζαλ ζηηο ζεσξίεο θίιηξνπ θαη ζηα κνληέια πεξηνξηζκέ-

λνπ δπλακηθνχ. Ζ αλαθνξά ζε φια ηα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ εξκελεχνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πξνζνρήο μεπεξ-

λά ηελ αλαγθαηφηεηα αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θάπνησλ απφ ηα 

κνληέια απηψλ ζην Κνιηάδεο 2002 θαη Βνζληάδνπ 2001. 
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Δλαιιαθηηθά πξνο ηηο ζεσξίεο θίιηξνπ δηαηππψζεθαλ ηα κνληέια πεξηνξηζκέλεο πξν-

ζνρήο απφ ηνπο Norman & Borbow θαη ηνλ Kahneman (Βνζληάδνπ φ.π. ζ.188). Απηνί ηζρπ-

ξίζηεθαλ φηη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν παξαηεξνχκε νξηζκέλα πξάγκαηα θαη φρη φια είλαη δηφηη 

ε πξνζνρή καο δηαζέηεη έλα πεξηνξηζκέλν δπλακηθφ. Τπάξρεη δειαδή έλα φξην ηνπ πφζα 

κπνξνχκε λα πξνζιάβνπκε αλά κνλάδα ρξφλνπ πνπ καο αλαγθάδεη λα κελ κπνξνχκε λα 

πξνζέρνπκε δηάθνξα έξγα, δηφηη πεξηνξηδφκαζηε απφ ηα δεδνκέλα πνπ καο είλαη δηαζέζηκα. 

  

2.3 Η αναγνώπιζη ηυν πληποθοπιών 

Ζ επηινγή ησλ πιεξνθνξηαθψλ εξεζηζκάησλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο επηιεθηηθήο πξν-

ζνρήο βάδεη ζε ηάμε ηα εηζεξρφκελα εξεζίζκαηα θαη πξνθπιάζζεη ην άηνκν απφ ηελ αληηιε-

πηηθή ζχγρπζε. Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ φκσο έλα εξέζηζκα απαηηείηαη κηα ζεηξά απφ ιεηηνπξ-

γηθέο επεμεξγαζίεο πνπ ζπγθξνηνχλ ηε θάζε απηή πνπ είλαη γλσζηή σο αλαγλψξηζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Ζ αλαγλψξηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ εξεζηζκάησλ απνδίδεη ζε απηά λνεκαηηθή 

εξκελεία θαη ζεκαζία. 

Ζ αλαγλψξηζε είλαη κηα πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία, νη αθξηβείο κεραληζκνί θαη νη ιεη-

ηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο  ηεο νπνίαο δελ έρνπλ πιήξσο απνζαθεληζηεί. Έρνπλ σζηφζν δηαηπ-

πσζεί δηάθνξεο ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο γηα ηελ εξκελεία ηεο αληηιεπηηθήο αλαγλψξηζεο θα-

ζψο θαη νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα φπσο (Πφξπνδαο 1993, ζ.117-118): 

 Σν αληηιεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα αλαγλσξίδεη θάηη ην νπνίν 

δελ έρεη δεη άιιε θνξά. Σν λα αλαγλσξίδνπκε κφλν φ,ηη έρνπκε ήδε δεη θαη 

γλσξίζεη δελ είλαη ηδηαίηεξα ιεηηνπξγηθφ θαζψο ηίπνηα δελ επαλαιακβάλεηαη κε 

ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν γηα δεχηεξε θνξά, αθνχ ζπλήζσο πθίζηαηαη πνιινχο 

κεηαζρεκαηηζκνχο (ζέζεο, πξνζαλαηνιηζκνχ, ρξψκαηνο, θ.ά). 

 Γηα ηελ αλαγλψξηζε ελφο αληηθεηκέλνπ πξέπεη απηφ λα δηαρσξηζηεί απφ ηα άιια 

αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε κηα δηάθξηζε ηνπ ηχπνπ κνξθή- θφλην (ηεο 

κνξθνινγηθήο ςπρνινγίαο). Έηζη νη πιεξνθνξίεο απνζπψληαη απφ ην πεξηβάι-

ινλ γηα λα νξγαλσζνχλ ζηε ζπλέρεηα θαη λα εξκελεπηνχλ αλάινγα. 

 Σν αληηιεπηηθφ ζχζηεκα θηάλεη ζε πςειφ βαζκφ απφδνζεο ράξε ζηελ αληηιε-

πηηθή εκπεηξία θαη ηε κάζεζε (θάηη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηελ εθπαίδεπζε φπσο 

ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα). 
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Μνινλφηη φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ νη δηαδηθαζίεο ηεο αληηιεπηηθήο αλαγλψξηζεο 

δελ έρνπλ πιήξσο απνζαθεληζηεί, ζήκεξα γίλεηαη επξχηαηα απνδεθηή ε ππφζεζε πσο κεηαμχ 

απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ μερσξίδνπλ νη εμήο: 

 ε απφζπαζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην εξέζηζκα, αθνχ πξνεγνπκέλσο απηφ 

έρεη ππνζηεί κηα πξψηε επεμεξγαζία θαηά ην ζηάδην ηεο αηζζεηεξηαθήο α-

λαπαξάζηαζεο θαη έρεη θσδηθνπνηεζεί. 

 Ζ νξγάλσζε ησλ πξνζιακβαλφκελσλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηα πξφηππα ηεο 

κνξθνινγηθήο ςπρνινγίαο (κνξθή-θφλην, νκνηφηεηα, εγθιεηζκφο, θ.ά). 

 Ζ εξκελεία ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ην πεξηβαιινληηθφ πιαίζην ζην 

νπνίν εκθαλίδνληαη. Ζ απνκφλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην contex ζην 

νπνίν αλήθνπλ πξνζδίδεη ζε απηέο πνιπζεκία ή θαη α-ζεκία πνπ δελ επλνεί 

ηελ εξκελεία.  

 

Γηα ηελ εξκελεία ηεο αληίιεςεο ησλ νξγαλσκέλσλ κνξθψλ θαη αληηθεηκέλσλ έρνπλ 

πξνηαζεί δχν κνληέια, πνπ φκσο δελ εξκελεχνπλ πιήξσο ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο ησλ πιε-

ξνθνξηψλ, αθξηβψο ιφγσ ηνπ πνιπζχλζεηνπ ραξαθηήξα ηεο αληηιεπηηθήο αλαγλψξηζεο (Κν-

ιηάδεο φ.π. ζ.212-220 ·Πφξπνδαο 2003, ζ.93-100). 

Τν κνληέιν ηεο ηαχηηζεο πξσηφηππσλ κνξθψλ: Ζ ππφζεζε απηή απνηειεί ηελ απινχ-

ζηεξε ζεσξία γηα ηελ αλαγλψξηζε κνξθψλ. χκθσλα κε απηή γηα λα αλαγλσξηζηεί κηα κνξ-

θή είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη κηα αθξηβήο αλαπαξάζηαζή ηεο ζηε κλήκε, ψζηε ε θσδηθν-

πνηεκέλε πιεξνθνξία λα ζπγθξηζεί κε απηή. Σν ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκα ηεο άπνςεο απ-

ηήο είλαη πσο γηα λα ιεηηνπξγήζεη απαηηεί ηελ χπαξμε ζηε κλήκε ελφο πιήζνπο απφ άπεηξεο 

εηθφλεο θαζψο φπσο πξναλαθέξακε θαλέλα αληηθείκελν δελ επαλαιακβάλεηαη αθξηβψο κε 

ηνλ ίδην ηξφπν (παξνπζηάδεη αιιαγέο ζε κέγεζνο, ζρήκα, πξνζαλαηνιηζκφ, ρξψκα, θ.ά), ελψ 

δελ εξκελεχεη ηελ αλαγλψξηζε πιεξνθνξηθψλ εξεζηζκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη κε δηαθνξε-

ηηθή κνξθή (π.ρ ην αθφινπζν γξάκκα «μ» ζε δηάθνξεο κνξθέο: μ ,  ξ , ξ, ξ  ,  ξ ,  ξ ,  ξ). 

Τν κνληέιν ηεο αλίρλεπζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ή ππφζεζε ηνπ πξνζ-

δηνξηζκνχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ): Σν κνληέιν απηφ ζηεξίδεη ηελ αλαγλψξηζε ζε 

έλα ζχλνιν απφ εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ή ηδηφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηα νπνία φηαλ ζπλδπα-

ζηνχλ ζρεκαηίδνπλ ην αληηθείκελν. Έηζη πεξηνξηζκέλεο ή απνζπαζκαηηθέο πιεξνθνξίεο, φ-

ηαλ ζπλδπαζηνχλ θαηάιιεια ζην κπαιφ καο, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ. Παξάδεηγκα ηα δηάθνξα δείγκαηα γξαθήο ην ίδηνπ γξάκκαηνο «Β» πνπ αλα-
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γλσξίδεηαη κε βάζε ηα πξνζδηνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, δειαδή δχν θακπχιεο θαη κηα 

θάζεηε γξακκή πνπ ελψλεη ηηο δχν θακπχιεο (Β, Β, Β, β, β, β, Β, β, Β, β, Β, β, Β, β, Β). 

Σν κνληέιν απηφ πξνζθέξεη κηα πην αμηφπηζηε εξκελεία ζηελ αληηιεπηηθή νξγάλσζε, 

δηφηη κεηψλεη ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ην λα ηα θαηεγνξηνπνηεί ζε κε-

γαιχηεξεο νκάδεο, ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα εξκελεχζεη απφ κφλν ηνπ ηελ αληηιεπηηθή αλα-

γλψξηζε. 
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3 Ζ βξαρύρξνλε κλήκε 

 

Ζ βξαρχρξνλε κλήκε είλαη ην ηκήκα ηνπ κλεκνληθνχ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν ιακβάλεη 

ρψξα ε πην ελεξγεηηθή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ βαζηθή ηεο ιεηηνπξγία είλαη λα ζπ-

γθξαηεί γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ γίλεη αληηθείκελν ηεο επη-

ιεθηηθήο πξνζνρήο, αιιά θαη λα  ηηο πξνεηνηκάζεη θαη λα ηηο ζπγθξνηήζεη ζε ελεξγφ θαηά-

ζηαζε, ψζηε απηέο λα κεηαβηβαζηνχλ ζηε καθξφρξνλε κλήκε γηα ζηαζεξή θαη κφληκε απν-

ζήθεπζε. 

Αληίζεηα κε ηελ απεξηφξηζηε ρσξεηηθφηεηα ηεο αηζζεηεξηαθήο κλήκεο, ε βξαρχρξνλε 

δηαθξίλεηαη γηα ηελ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηά ηεο λα ζπγθξαηεί πιεξνθνξίεο. Ηζηνξηθά είρε 

επηζεκαλζεί ην γεγνλφο πσο ε άκεζε αληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ είλαη πεξηνξηζκέλε, ε πεηξα-

καηηθή έξεπλα φκσο ηνπ Miller
1
 έδεημε πσο γηα ηα ελήιηθα ππνθείκελα ν αξηζκφο ησλ ζσ-

ζηψλ αλαθιήζεσλ θπκαίλεηαη απφ 5- 9 ζηνηρεία (ε ζπλζήθε ηνπ καγηθνχ αξηζκνχ 7±2). Ο 

αξηζκφο 7±2 είλαη ζηαζεξφο, φκσο κπνξεί λα αλαθέξεηαη ηφζν ζε κεκνλσκέλα πιεξνθνξηα-

θά ζηνηρεία, φζν θαη ζε ππνθεηκεληθέο ελφηεηεο πνπ ζρεκαηίδνληαη κε βάζε ηελ πξνγελέζηε-

ξε γλψζε. Απηή ε νκαδνπνίεζε ησλ κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ζε παθέηα πιεξνθνξηψλ  ( ν 

Miller ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν ζπλέλσζε ή ζβσινπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ – chunking) επη-

ηξέπεη ζην άηνκν λα ζπγθξαηήζεη ζηε βξαρχρξνλε κλήκε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνπλ φκσο ελλνηνινγηθή ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο (Αβεληηζηάλ-

Παγνξνπνχινπ 2001, ζ.47· Klatzky 1975, ζ.91, Κνιηάδεο 2002, ζ. 302, Πφξπνδαο 1993, ζ. 

170). 

Δθηφο φκσο απφ ηε ρσξεηηθφηεηα, πεξηνξηζκέλνο είλαη θαη ν ρξφλνο δηαηήξεζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζηελ βξαρχρξνλε κλήκε. Οη εξεπλεηέο ςπρνιφγνη πηζηεχνπλ φηη ε δηάξθεηα 

απηή θπκαίλεηαη απφ 5-20 δεπηεξφιεπηα (γηα άιινπο ην κέγηζην πξνζδηνξίδεηαη ζηα 30 δεπ-

ηεξφιεπηα). Αλ ζην δηάζηεκα απηφ νη πιεξνθνξίεο δελ ππνζηνχλ επεμεξγαζία ηφηε εμαθαλί-

δνληαη εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο εηζφδνπ λέσλ πιεξνθνξηψλ. 

Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηε βξαρχρξνλε κλήκε είλαη θπξίσο αθνπζηηθνχ 

ραξαθηήξα, δειαδή νη πιεξνθνξίεο ζπγθξαηνχληαη θπξίσο κε βάζε ηελ ερεηηθή- θσλνινγη-

θή παξά ηελ νπηηθή ή ζεκαζηνινγηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Βέβαηα νη άιιεο κνξθέο θσδηθνπνίε-

ζεο, κνινλφηη πην ζπάληεο, δελ απνθιείνληαη, αλ ε θχζε ηνπ εξεζίζκαηνο θαη ηα ηδηαίηεξα 

                                                 
1
 Σα φξηα ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο ηέζεθαλ ην 1956 κε ηελ εξγαζία ηνπ Miller “The magical number seven, 

plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information”.  Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο βξαρχρξνλεο 

κλήκεο, ε ηθαλφηεηα δειαδή ηνπ αηφκνπ λα αλαθαιεί άκεζα κηα πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ κε ηελ ίδηα ζεηξά πνπ 

ηηο άθνπζε ή δηάβαζε, έρεη γίλεη απφ ηφηε γλσζηή ζηελ ςπρνινγία κε ην φξν κλεκνληθφ πεδίν –memory span. 

(Μπακπιέθνπ, 2003, ζ. 46). 
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ απνθιείνπλ ηελ αθνπζηηθή θσδηθνπνίεζε (π.ρ φηαλ δελ ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα απηήο φπσο γίλεηαη ζηα θσθά παηδηά πνπ αλαγθαζηηθά θσδηθνπνηνχλ νπηηθά)  

ή ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην άηνκν ζπγθεληξψλεη επηιεθηηθά ηελ πξνζνρή ηνπ ζην λφεκα ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ εξεζίζκαηνο, νπφηε ε θσδηθνπνίεζή ηνπ είλαη ζεκαζηνινγηθή. 

3.1 Η βπασύσπονη μνήμη υρ μνήμη επγαζίαρ 

Ζ βξαρχρξνλε κλήκε δελ είλαη απιψο κηα απνζήθε πνπ ζπγθξαηεί παζεηηθά θαη ηνπν-

ζεηεί ζηε ζσζηή ζέζε ηνπο πξνζσξηλά ηηο πιεξνθνξίεο, αιιά πξνβαίλεη ζε κηα ελεξγεηηθή 

θαη επέιηθηε δηαξθή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. πληζηά ην θέληξν ηεο αλζξψπηλεο ζπ-

λείδεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Μνληέινπ Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηψλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Bad-

deley «αληηπξνζσπεχεη φρη έλα κνλαδηθφ αιιά έλα ζχκπιεγκα απφ ππνζπζηήκαηα ζε αιιειεπί-

δξαζε» (Baddeley φ.π. ζ.15). Γηεπθνιχλεη ηε ιεηηνπξγία πνιιψλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, 

φπσο π.ρ ηεο θαηαλφεζεο, ηεο αλάγλσζεο, ηνπ ζπιινγηζκνχ, ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ, θ.ά. 

γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ νπνίσλ είλαη απαξαίηεηε ε πξφζθαηξε δηαηήξεζε ησλ πιεξνθν-

ξηψλ. Έηζη πξνθεηκέλνπ ν αλαγλψζηεο λα θαηαλνήζεη ηελ πξφηαζε απηή πνπ δηαβάδεη είλαη 

απαξαίηεην λα ηε ζπγθξαηήζεη απφ ηελ πξψηε κέρξη ηελ ηειεπηαία ιέμε, ζε έλα ζχζηεκα 

πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, ψζηε λα νινθιεξσζεί ε θαηαλφεζε, πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ επφ-

κελε πξφηαζε. 

ρεηηθά κε ηε θχζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο κλήκεο εξγαζίαο έρνπλ δηαηππσζεί δχν θπξί-

σο απφςεηο. Ζ πξψηε ζεσξεί πσο ε κλήκε εξγαζίαο (ελεξγφο κλήκε) απνηειεί έλα ελεξγν-

πνηεκέλν κέξνο ηεο καθξφρξνλεο κλήκεο, ζπλδέεηαη κε απηή αιιά ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα 

ηε βξαρππξφζεζκε ζπγθξάηεζε φπσο δείρλεη ην ζρήκα 4.  

Ο Cowan (ζην Μπακπιέθνπ φ.π. ζ.72-73) πξνηείλεη έλα κνληέιν πνπ δελ πξνβιέπεη 

δηαθξηηά ζπζηήκαηα βξαρχρξνλεο θαη καθξφρξνλεο κλήκεο. Αληίζεηα, έλα κέξνο ησλ πιε-

ξνθνξηψλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζηε καθξφρξνλε κλήκε ελεξγνπνηείηαη γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ εθάζηνηε γλσζηηθνχ έξγνπ. Ζ ελεξγνπνίεζε είλαη δπλαηφλ λα έρεη κνξθή ζεκαζηνινγη-

θή, θσλνινγηθή, αηζζεηεξηαθή. Έλα κφλν ηκήκα απφ ηηο ελεξγνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο κε-

ηαθέξεηαη ζην θέληξν ηεο πξνζνρήο. χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο 

ζηελ πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα ελεξγνπνηεζνχλ ηαπηφρξνλα, αλ θαη 

ππάξρεη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο, αθνχ ε θζνξά ησλ πιεξνθνξηψλ αξρίδεη έληνλα ηα δχν πξψ-

ηα δεπηεξφιεπηα θαη ζπλερίδεηαη ιηγφηεξν έληνλα γηα 15-20 δεπηεξφιεπηα. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο πξνζνρήο δελ μεζσξηάδνπλ, αιιά 

ππφθεηληαη ζε πνζνηηθφ πεξηνξηζκφ. 
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Πεξηβαιινληηθά 

εξεζίζκαηα 

Έθδειε ζπκπεξηθνξά- 

δξάζε 

Κεληξηθέο Γλσζηηθέο Γηαδηθαζίεο Διέγρνπ ηεο Ρνήο Πιεξνθνξηώλ 

Αηζζεηεξηαθή  

ζπγθξάηεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθξόρξνλε Μλήκε 

 

 

 

 
 

Βξαρύρξνλε Μλήκε 

Δπηθέληξσζε ηεο 

πξνζνρήο 

 

ρήκα 4. Αλαπαξάζηαζε ηνπ κλεκνληθνύ ζπζηήκαηνο κε ηε βξαρύρξνλε κλήκε λα απνηειεί ελεξ-

γνπνηεκέλν κέξνο ηεο καθξόρξνλεο κλήκεο (Κνιηάδεο 2002) 

 

 

Ζ δεχηεξε άπνςε (πνπ ππνζηεξίρηεθε απφ ηνπο Baddeley θαη Hitch) ζεσξεί ηε βξαρπ-

πξφζεζκε κλήκε σο έλα ζχλζεην ζχζηεκα ζπγθξάηεζεο πνπ απνηειείηαη απφ πνιιά ιεη-

ηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Μεηαμχ απηψλ ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ε ιεηηνπξγία ελφο θεληξηθνχ 

ξπζκηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν νλνκάζηεθε «θεληξηθφ εθηειεζηηθφ ζχζηεκα», πνπ πιαη-

ζηψλεηαη απφ άιια βνεζεηηθά ζπζηήκαηα φπσο ην «ζχζηεκα αξζξσηηθνχ βξφγνπ»  θαη ην 

«ζχζηεκα νπηηθνρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ» (Baddeley φ.π. ζ.49 ·Βνζληάδνπ 2001, ζ.240-242). Ζ 

δνκή απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο απνηππψλεηαη απφ ηνλ Baddeley ζην ζρήκα 5. 

χκθσλα κε ηελ ππφζεζε απηή ην «θεληξηθφ εθηειεζηηθφ ζχζηεκα» ηεο κλήκεο εξγαζί-

αο είλαη έλα πεξηνξηζκέλεο δπλακηθφηεηαο ζχζηεκα πξνζνρήο, ην νπνίν ειέγρεη ζπληνλίδεη 

θαη θαηεπζχλεη ηα άιια βνεζεηηθά ζπζηήκαηα  θαη ηα ζπλδέεη κε ηε καθξφρξνλε κλήκε. Σν 

ζχζηεκα απηφ ζεσξείηαη πνιχ πην πνιχπινθν απφ ηα δχν ππνζπζηήκαηα, κε ηελ έλλνηα φηη 

πξέπεη λα ζπληνλίδεη ηαπηφρξνλα δηαδηθαζίεο ζπγθξάηεζεο θαη επεμεξγαζίαο θαη λα ελεξγν-

πνηείηαη θάζε θνξά πνπ απαηηείηαη γλσζηηθή εγξήγνξζε. Έηζη αθφκα θαη φηαλ ππάξρεη ηαπ-

ηφρξνλε είζνδνο πιεξνθνξηψλ δηαθνξεηηθήο θχζεο (νπηηθήο ή αθνπζηηθήο) ην ζχζηεκα ηεο 
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κλήκεο εξγαζίαο επηηξέπεη ηε ζπγθξάηεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο, ρσξίο ακνηβαία πα-

ξεκβνιή, αθνχ γηα ηε ζπγθξάηεζή ηνπο ελεξγνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά ππνζπζηήκαηα. 

 

 

 

 

 

ρήκα 5. Μηα απιή αλαπαξάζηαζε ηνπ κνληέινπ ηεο εξγαδόκελεο κλήκεο, όπσο πξνηείλεηαη από 

ηνπο Baddeley & Hitch (Baddeley 1999) 

 

Σν ζχζηεκα ηνπ «αξζξσηηθνχ βξφρνπ» ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπγθξάηεζε θαη αλαθχ-

θιεζε πιεξνθνξηψλ θσλνινγηθήο θχζεο κε βάζε ηε θσλνινγηθή ή αξζξσηηθή ηνπο ηαπηφ-

ηεηα (Πφξπνδαο 1993, ζ.174). Λεηηνπξγεί σο έλα ζχζηεκα «εζσηεξηθήο νκηιίαο» θαη ζε απηφ 

βαζίζηεθε ε δηαπίζησζε πσο ε θσδηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηε βξαρχρξνλε κλήκε εί-

λαη αθνπζηηθνχ ραξαθηήξα. 

Ο Baddeley ζεσξεί φηη:   

ην ζχζηεκα αξζξσηηθνχ βξφρνπ είλαη έλα ζχζηεκα πνπ ε δηαδηθαζία ηεο εμέιημεο έρεη 

αλαπηχμεη γηα ηελ θξίζηκε δηαδηθαζία ηεο γισζζηθήο θαηάθηεζεο. Δλήιηθεο πνπ έρνπλ 

κηα δηαηαξαρή ζε απηφ ην ζχζηεκα δελ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, αξθεί λα 

κελ απαηηείηαη λα κάζνπλ λέεο γιψζζεο. Ωζηφζν παηδηά κε πξνβιήκαηα ζην ζχζηεκα απ-

ηφ πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζνπλ ππαξθηά πξνβιήκαηα. Τα εξεπλεηηθά ζηνηρεία ππνζηεξί-

δνπλ πσο έλα έμππλν παηδί (κε δηαηαξαρή ζην ζχζηεκα ηνπ αξζξσηηθνχ βξφρνπ) ζα ηα 

θαηαθέξεη ζηνλ ηνκέα ηνπ ιεμηινγίνπ, θαζψο πνιινί άιινη παξάγνληεο εθηφο απφ ηε θσ-

λνινγηθή θσδηθνπνίεζε είλαη ζεκαληηθνί, αιιά ζα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ζηελ αλά-

γλσζε θαη ζην ζπιιαβηζκφ» (Baddeley φ.π. ζ.59). 

 

 

 

ύζηεκα 

νπηηθν-

ρσξηθνύ 

ζρεδηα-

ζκνύ 
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βξόρνηπ 
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ζύζηεκα 
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Σν «ζχζηεκα νπηηθν-ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ» ιεηηνπξγεί θαηά ηξφπν αλάινγν κε απηφ ηνπ 

«αξζξσηηθνχ βξφρνπ», κε ηε δηαθνξά φηη επεμεξγάδεηαη νπηηθέο πιεξνθνξίεο. Λεηηνπξγεί 

δειαδή κε βάζε ηνλ νπηηθφ- ρσξηθφ θψδηθα ησλ πιεξνθνξηψλ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ζηνη-

ρεία φπσο ην ζρήκα, ην κέγεζνο ή ην  ρξψκα ησλ αληηθεηκέλσλ. 

Πξφζθαηα ν Baddeley αλαζεψξεζε ην αξρηθφ απηφ κνληέιν, εηζάγνληαο έλα λέν ππν-

ζχζηεκα, ηνλ «θαηαγξαθέα επεηζνδίσλ», ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο δηακεζνιάβε-

ζεο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ αξζξσηηθνχ βξφρνπ, ηνπ νπηηθν-ρσξηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, ηνπ θεληξηθνχ εθηειεζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο καθξφρξνλεο κλήκεο. Ο θαηα-

γξαθέαο επεηζνδίσλ έρεη πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα θαη ηελ αμηνπνηεί κε ην λα ελζσκαηψ-

λεη πιεξνθνξίεο απφ ηα άιια ππνζπζηήκαηα θαη ηε καθξφρξνλε κλήκε θαη λα ηηο κεηαηξέπεη 

ζε κλεκνληθά επεηζφδηα κε ζπλνρή. Σν λέν απηφ κνληέιν, πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 6, 

εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη ηε κλήκε εξγαζίαο θαη ηε καθξφρξνλε κλήκε σο δνκηθά δηα-

θξηηά ζπζηήκαηα κλήκεο (Μπακπιέθνπ φ.π. ζ.70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 6. Ζ αλαζεσξεκέλε εθδνρή ηνπ κνληέινπ ηεο κλήκεο εξγαζίαο 

( από Μπακπιέθνπ 2003) 

 

Oπηηθν-ρσξηθή 

Απνηύπσζε 

     Οπηηθή                              Μαθξόρξνλε                    Γιώζζα 

εκαζηνινγία                        Δπεηζνδηαθή      

                                                  Μλήκε 

Κεληξηθό Δθηειεζηηθό 

ύζηεκα 

Καηαγξαθέαο 

Δπεηζνδίσλ 

Φσλνινγηθό 

Κύθισκα 



 

 

31 

3.2 Γνυζηικέρ διαδικαζίερ ελέγσος ζηο σώπο ηηρ βπασύσπονηρ μνήμηρ 

ην ρψξν ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο δξαζηεξηνπνηνχληαη νη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο 

νξγάλσζεο, ηεο ζπγθξάηεζεο θαη ηεο αλάζπξζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Ζ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ: Οη πιεξνθνξίεο ζην ρψξν ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο 

κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Ζ ζπζηεκαηηθή νξγάλσζή ηνπο απμάλεη ην 

πνζφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ (κε ηε ζπλέλσζε ή ηα ζβσινπνίεζε 

φπσο πξναλαθέξακε) θαη ζπληειεί ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζή ηνπο. Ο βαζκφο νξγάλσζεο 

εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ίδην ην άηνκν (λνεηηθή ηθαλφηεηα, πξνυ-

πάξρνπζεο γλψζεηο), ηε θχζε ησλ πιεξνθνξηψλ (φηαλ π.ρ απηέο κπνξνχλ εχθνια λα  θαηε-

γνξηνπνηεζνχλ) αιιά θαη κε ηε ρξήζε κλεκνληθψλ ηερληθψλ
1
. 

Ζ ζπγθξάηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ: Οη πιεξνθνξίεο ζηε βξαρχρξνλε κλήκε ζπγθξαηνχ-

ληαη ράξε ζηελ εζσηεξηθή επαλάιεςή ηνπο. Οη Craik θαη Watkins παξαηήξεζαλ δχν δηαθν-

ξεηηθνχο ηχπνπο επαλάιεςεο (Cassells 1998, ζ.19): 

i. Δπαλάιεςε ζπληήξεζεο: είλαη επηθαλεηαθή θαη κεραληζηηθή κνξθή επαλάιε-

ςεο, κε ηελ νπνία ε πιεξνθνξία ζπγθξαηείηαη ζε ελεξγή θαηάζηαζε, γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ακέζσο. Ζ πιεξνθνξία παξακέλεη ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή γηα 

φζν ρξφλν δηαξθεί ε επαλάιεςε θαη κεηά ράλεηαη απφ ηε βξαρχρξνλε κλήκε. Ζ 

επαλάιεςε ζπληήξεζεο είλαη κηα δεμηφηεηα πνπ καζαίλεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί-

ηαη ζε κεγαιχηεξα παηδηά θαη ζε ελήιηθεο, φρη φκσο θαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο. 

ii. Δπαλάιεςε επεμεξγαζίαο: απηή πεξηιακβάλεη ηελ αλαδήηεζε λνήκαηνο (ζεκα-

ζηνινγηθψλ ζρέζεσλ) ή ζπλεηξκψλ θαηά ηε δηάξθεηα ζχλδεζεο κηαο λέαο πιε-

ξνθνξίαο κε κηα παιαηφηεξε πνπ είλαη ήδε γλσζηή θαη απνζεθεπκέλε ζηε κα-

θξφρξνλε κλήκε. Σν είδνο απηφ ηεο επαλάιεςεο βνεζά ζηε ζπγθξάηεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ζηε κεηαβίβαζή ηνπο απφ ηε βξαρχρξνλε κλήκε ζηε καθξφ-

ρξνλε, ψζηε λα παξακείλνπλ ζηαζεξέο γηα καθξφρξνλε ρξήζε. 

Ζ αλάζπξζε ησλ πιεξνθνξηψλ: Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία δηαδνρηθήο θαη πιήξνπο 

αλίρλεπζεο φιεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο, κέρξη λα εληνπηζηεί ε επηζπ-

κεηή πιεξνθνξία. Ζ δηαδηθαζία απηή εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην πνζφ ησλ  πιεξν-

θνξηψλ πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζηε βξαρχρξνλε κλήκε, θαζψο φζν πεξηζζφηεξεο είλαη απ-

ηέο, ηφζν πεξηζζφηεξν ρξφλν ρξεηάδεηαη ην άηνκν γηα λα ςάμεη. 

                                                 
1
 Ζ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζα επαλεμεηαζηεί παξαθάησ ζηελ αλαθνξά καο ζηε καθξφρξνλε κλήκε. Οη 

κλεκνληθέο ηερληθέο ζα γίλνπλ αληηθείκελν κειέηεο ζην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο. 
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4 Ζ καθξόρξνλε κλήκε 

 

Ζ καθξφρξνλε κλήκε είλαη ην πην ζχλζεην θαη ζεκαληηθφ δνκηθφ ηκήκα ηνπ αλζξψπη-

λνπ κλεκνληθνχ ζπζηήκαηνο. ε απηήλ «απνζεθεχεηαη ε γλψζε καο γηα ηνλ θφζκν, πνπ καο 

επηηξέπεη λα αλαθαινχκε γεγνλφηα, λα ιχλνπκε πξνβιήκαηα, λα αλαγλσξίδνπκε ζρήκαηα, ελ 

ζπληνκία λα ζθεθηφκαζηε. Όιε ε γλψζε πνπ απνηειεί ην ζεκέιην ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο απν-

ζεθεχεηαη ζηε καθξφρξνλε κλήκε» (Klatzky 1980, ζ.177). 

Δθηφο απφ ην κεγάιν θάζκα πιεξνθνξηψλ πνπ εκπεξηέρεη, ε καθξφρξνλε κλήκε απν-

ηειεί θαη έλα ζχζηεκα πνπ ζπκβάιιεη ελεξγά ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Με ηε 

βνήζεηά ηεο θαζίζηαηαη δπλαηή ε αλάγλσζε, ε θαηαλφεζε, ε γξαθή, ε νκηιία θαη φιεο νη 

ζπκβνιηθέο δεμηφηεηεο. Ζ επξχηεηα, ε πιαζηηθφηεηα θαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ζηέιλεη 

δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά πιεξνθνξίεο ζηε βξαρχρξνλε κλήκε είλαη ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία 

ζηεξίδεηαη ν άλζξσπνο γηα λα πξνρσξήζεη πέξα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα πνπ αληηκε-

ησπίδεη θάζε θνξά, θαη γίλεηαη ηθαλφο λα ζπλζέζεη λα εθηηκήζεη αμηνινγηθά ηελ θαηάζηαζε 

πνπ αληηκεησπίδεη (Αβεληηζηάλ-Παγνξνπνχινπ φ.π. ζ.56). 

Σν εχξνο θαη ε ρσξεηηθφηεηα ηεο καθξφρξνλεο κλήκεο είλαη ζεσξεηηθά απεξηφξηζην. 

Μάιηζηα επηζεκαίλεηαη πσο φζν πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο έρνπλ ήδε απνζεθεπηεί ζηε κα-

θξφρξνλε κλήκε ηφζν επθνιφηεξν είλαη λα απνζεθεπηνχλ ζε απηήλ θαηλνχξγηεο πιεξνθνξί-

εο, αθνχ δεκηνπξγνχληαη ζεκαζηνινγηθέο (ή θαη ζπλεηξκηθέο) ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο. Χο 

πξνο ην ζέκα ηεο δηάξθεηαο δηαηήξεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ππάξρνπλ αζθαιείο ελδείμεηο πσο 

απηή είλαη κφληκε ρσξίο λα ππάξρεη αιινίσζε ή απψιεηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Βέβαηα 

πνιιέο θνξέο ζπκβαίλεη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη θσδηθνπνηεκέλεο λα κελ είλαη δηαζέζηκεο 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε πνιινχο ιφγνπο, φπσο γηα παξά-

δεηγκα ζηελ παξεκβνιή λέσλ πιεξνθνξηψλ ζηηο παιηέο, πνπ εκπνδίδεη ηελ αλάθιεζε ηεο δη-

αθπιαγκέλεο πιεξνθνξίαο. ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη πιεξνθνξίεο δελ 

έρνπλ ραζεί απφ ηε κλήκε, αιιά έρνπλ ραζεί κέζα ζηε κλήκε, δειαδή ελψ βξίζθνληαη εθεί 

δελ είλαη εχθνιν λα ηηο εληνπίζνπκε θαη λα ηηο αλαζχξνπκε ηηο ζηηγκέο πνπ ηηο ρξεηαδφκαζηε 

(Κνιηάδεο 2002, ζ.315 ·Πφξπνδαο 1993, ζ.197).  

4.1 Μοπθέρ μακπόσπονηρ μνήμηρ 

Οη δηεπηζηεκνληθέο έξεπλεο ζην ρψξν ηεο κλήκεο, κε εμέρνπζεο απηέο ηνπ Endel 

Tulving, θαηέιεμαλ αξρηθά ζηελ δηαπίζησζε πσο ππάξρνπλ ηξεηο κνξθέο ηεο καθξφρξνλεο 

κλήκεο: ε ζεκαζηνινγηθή κλήκε, ε κλήκε επεηζνδίσλ θαη ε δηαδηθαζηηθή κλήκε. 
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Ζ ζεκαζηνινγηθή κλήκε: Ζ ζεκαζηνινγηθή κλήκε πεξηιακβάλεη ηε ζρεηηθά ζηαζεξή 

θαη ηεθκεξησκέλε κνξθή ηεο γλψζεο
1
 ελφο αλζξψπνπ γηα ηνλ θφζκν. Γειαδή πεξηιακβάλεη 

ιέμεηο, έλλνηεο, ζχκβνια, θαλφλεο, θαη ζρήκαηα ηα νπνία έρνπκε απνθηήζεη φζν δνχκε 

(Βνζληάδνπ φ.π. ζ.234). Ζ γλψζε απηή αλαπαξίζηαηαη κε δηάθνξεο κνξθέο, φπσο πξνηαζηα-

θέο κνλάδεο, λνεηηθέο εηθφλεο, ζρήκαηα
2
. 

Ζ κλήκε επεηζνδίσλ: Ζ κλήκε απηή απνζεθεχεη θαη αλαζχξεη γεγνλφηα, πεξηζηαηηθά, 

πξνζσπηθά βηψκαηα θαη εκπεηξίεο πνπ ζπλέβεζαλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ρξφλν θαηά ην 

παξειζφλ. Πεξηιακβάλεη ηε κλήκε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ηηο πξνζσπηθέο αλακλήζεηο ηνπ 

θάζε αλζξψπνπ απφ ην παξειζφλ ηνπ πνπ παξνπζηάδνπλ έληνλν ζπλαηζζεκαηηθφ ραξαθηήξα 

(απηνβηνγξαθηθή κλήκε). Όιεο νη αλακλήζεηο είλαη θαηαξρήλ επεηζνδηαθήο θχζεο, σζηφζν 

θάπνηεο απνζπψληαη απφ ην αξρηθφ πιαίζην κάζεζεο θαη κεηαηξέπνληαη ζε ζεκαζηνινγηθέο 

(Μπακπιέθνπ, φ.π. ζ.58). Οη κλήκεο επεηζνδίσλ, αληίζεηα κε ηηο ζεκαζηνινγηθέο, είλαη πνιχ 

ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ην πιαίζην αλαθνξάο.  Οη αλακλήζεηο απηέο φκσο πεξηιακβάλνπλ 

πιεξνθνξίεο πνπ αιινηψλνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, θάηη πνπ ζαθψο επεξεάδεη ηελ 

αθξηβή αλάζπξζή ηνπο. 

Ζ δηαδηθαζηηθή κλήκε: Ζ δηαδηθαζηηθή κλήκε αλαθέξεηαη ζην πώρ, δειαδή ζηηο δηα-

δηθαζίεο δηακέζνπ ησλ νπνίσλ ην άηνκν απνθηά, ζπγθξαηεί θαη εθηειεί κε απηφκαην ηξφπν 

θαη ρσξίο επίγλσζε ηηο θηλεηηθέο θπξίσο δεμηφηεηεο (π.ρ πνδειαζία, θνιχκβεζε). Πξφθεηηαη 

γηα κλήκε πνπ ιεηηνπξγεί κε άδειν ηξφπν θαη γηα ην ιφγν απηφ δχζθνια εθθξάδεηαη γισζ-

ζηθά. 

Ο Tulving ζηελ αξρηθή ηνπ ζεψξεζε αληηκεηψπηζε ηε ζεκαζηνινγηθή θαη ηελ επεηζν-

δηαθή κλήκε σο δχν αλεμάξηεηα θαη παξάιιεια κλεκνληθά ζπζηήκαηα. Με βάζε φκσο λεψ-

ηεξα εξεπλεηηθά δεδνκέλα αλαζεψξεζε ηε ζέζε ηνπ πξνηείλνληαο φηη ε επεηζνδηαθή κλήκε 

είλαη έλα ππνζχζηεκα ηεο ζεκαζηνινγηθήο. Γεληθά ζήκεξα πηζηεχεηαη πσο ε δηάθξηζε κεηα-

μχ ζεκαζηνινγηθήο θαη επεηζνδηαθήο κλήκεο δελ είλαη ηφζν μεθάζαξε. 

Αληί λα δηαθξηζνχλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, απηά ηα δχν είδε κλήκεο εληάρζεθαλ ζε 

κηα εληαία θαηεγνξία, ηε δεισηηθή κλήκε. Τν θξηηήξην έληαμεο είλαη ε ζπλεηδεηή πξνζέγ-

                                                 
1
 ην ρψξν ηεο ζεκαζηνινγηθήο κλήκεο θσδηθνπνηνχληαη ηξία είδε γλψζεο:  

 Ζ δεισηηθή γλψζε πνπ αθνξά γεγνλφηα, πξάγκαηα, θαηαζηάζεηο, θ.ι.π. Δίλαη ε γλψζε ηνπ ηι θαη ζεσ-

ξείηαη ζηαηηθή κνξθή γλψζεο 

 Ζ δηαδηθαζηηθή γλψζε πνπ αλαθέξεηαη ζηε γλψζε πνπ έρνπκε απνθηήζεη ζρεηηθά κε ην πψο εθηεινχκε 

ηηο δηάθνξεο γλσζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δίλαη ε γλψζε ηνπ πώρ θαη ζεσξείηαη δπλακηθή κνξθή γλψ-

ζεο 

 Ζ ππνζεηηθή γλψζε ηνπ αηφκνπ λα γλσξίδεη πφηε θαη γηαηί λα ρξεζηκνπνηεί ηε δεισηηθή θαη ηε δηαδη-

θαζηηθή γλψζε. Με ηε γλψζε απηή ην άηνκν δηεπζεηεί, ξπζκίδεη θαη θαηεπζχλεη ζηε ζθέςε ηνπ. 
2
 Πεξηζζφηεξα γηα ηνπο ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο ηεο ζεκαζηνινγηθήο κλήκεο ζηε ζπλέρεηα πνπ ζα γίλεη αλα-

θνξά ζηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο δεισηηθήο θαη δηαδηθαζηηθήο γλψζεο. 
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γηζε ησλ αλακλήζεσλ. Σχκθσλα κε ηε λέα ζεψξεζε , ε ζεκαζηνινγηθή θαη ε επεηζνδηα-

θή κλήκε δελ είλαη δηαθνξεηηθά είδε κλήκεο, αιιά πνηνηηθά δηαθνξεηηθέο εθθξάζεηο ηνπ 

ίδηνπ κλεκνληθνχ ζπζηήκαηνο. Σπγθεθξηκέλα, ε επεηζνδηαθή κλήκε κπνξεί λα ζεσξεζεί ε 

απνηχπσζε ηνπ ελεξγνπνηεκέλνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζεκαζηνινγηθήο κλήκεο ζε δεδνκέλε 

ζηηγκή. Αληίζεηα, ηα πεξηερφκελα ηεο δηαδηθαζηηθήο κλήκεο δελ είλαη πξνζηηά ζην άηνκν 

κε ζπλεηδεηφ ηξφπν θαη ζπληζηνχλ κηα δηαθνξεηηθή θαηεγνξία κλήκεο (Μπακπιέθνπ φ.π. 

ζ.169). 

Με βάζε απηά ηα λεψηεξα επξήκαηα νδεγνχκαζηε ζε έλα ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ηεο 

κλήκεο ζηε δηάθξηζε κεηαμχ έθδειεο θαη άδειεο κλήκεο. Έθδειε είλαη ε ζπλεηδεηή κλήκε, 

ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο κπνξεί λα πεξηγξαθεί ιεθηηθά ή κπνξεί λα παξαζηαζεί σο λνεξή 

εηθφλα. Ζ άδειε κλήκε είλαη δπζθνιφηεξν λα νξηζηεί θαη εμεηάδεηαη κε κε ιεθηηθά αιιά θαη 

κε ιεθηηθά έξγα, ε χπαξμή ηεο δε ζπλάγεηαη απφ έκκεζεο ελδείμεηο.  χκθσλα κε ηνλ Parkin 

(ζην Μπακπιέθνπ φ.π.) ην ζχζηεκα ηεο κλήκεο κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί σο εμήο: 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα7. Έλα ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο ηεο κλήκεο 

(Σξνπνπνηεκέλν από ηνλ Parkin, ζην Μπακπιέθνπ 2003) 

 

                                                                  Μλήκε 

 

 

 

 

        Γεισηηθή (έθδειε)                                               Γηαδηθαζηηθή (άδειε) 

 

 

 

 

Δπεηζνδηαθή        εκαζηνινγηθή 

 

 

                                                 Κηλεηηθέο         Κιαζηθή         Αληηιεπηηθή        Απόδνζε 

                                                Γεμηόηεηεο    ππνθαηάζηαζε          κάζεζε          ιεθηηθήο 

                                                                                                                           πξνηεξαηόηεηαο 
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ρήκα 8. Έλα παξάδεηγκα πιεξνθνξηώλ ηεο κλήκεο επεηζνδίσλ 

(πξνζαξκνγή από Loftus & Loftus 1976) 

 

 

- Μπνξψ λα ζπκεζψ ηελ ςειή 

θαξέθια πνπ θαζφκνπλα. Θπκά-

καη αθφκα ην πξψην κνπ παηρλίδη, 

ήηαλ έλαο κηθξφο καιαθφο ιαγφο. 

Έρσ πνιχ θαιή κλήκε! 
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4.2 Γνυζηικέρ διαδικαζίερ ελέγσος ζηο σώπο ηηρ μακπόσπονηρ μνήμηρ 

 

Οη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο καθξφρξνλεο 

κλήκεο είλαη ε θσδηθνπνίεζε, ε ζπγθξάηεζε θαη ε αλάζπξζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Οη δηαδη-

θαζίεο απηέο είλαη ππεχζπλεο γηα ηε ξνή θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ζην κλεκν-

ληθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ. ην ρψξν ηεο καθξφρξνλεο κλήκεο εδξάδνπλ επίζεο νη «δηαδη-

θαζίεο εθηειεζηηθνχ ειέγρνπ» θαζψο θαη νη «δηαδηθαζίεο ησλ πξνζδνθηψλ». Απηέο έρνπλ πξν-

θχςεη απφ πξνεγνχκελεο θαηαζηάζεηο κάζεζεο ηνπ αηφκνπ θαη θαζνξίδνπλ ηε δηαδηθαζία 

ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο κάζεζεο, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα. 

4.2.1 Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηώλ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο θσδηθνπνίεζεο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο κε-

ηαζρεκαηίδεη ηα θπζηθά πιεξνθνξηαθά εξεζίζκαηα ζε δηάθνξεο κνξθέο λνεηηθψλ- ζπκβνιη-

θψλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θαη λα ζπγθξαηεζνχλ ζηε κλήκε. Ζ 

αλαπαξάζηαζε απηή κπνξεί λα γίλεη κε βάζε (Κνιηάδεο 2002, ζ.329-356· Πφξπνδαο 1993, 

ζ.230-252): 

Λεθηηθνχο θψδηθεο ,λνεηηθέο εηθφλεο θαη λνεηηθά κνληέια: νη ιεθηηθνί θψδηθεο πξννξί-

δνληαη γηα έλλνηεο θαη πιεξνθνξίεο αθεξεκέλεο (π.ρ νη έλλνηεο «ειεπζεξία», «αγάπε»), ελψ 

νη έλλνηεο ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαη γεγνλφησλ (π.ρ «ζθχινο», «βξνρή», «άλζξσ-

πνο») θσδηθνπνηνχληαη σο λνεηηθέο εηθφλεο αιιά θαη σο ιεθηηθνί θψδηθεο ηαπηφρξνλα. Γηα 

παξάδεηγκα ε πξφηαζε «ε πνιηθή αξθνχδα είλαη άζπξε» κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί ηφζν ιε-

θηηθά φζν θαη σο λνεηηθή εηθφλα. Αληίζεηα ε πξφηαζε «ε ειεπζεξία είλαη ην πνιπηηκφηεξν 

αγαζφ» αλαπαξίζηαηαη κφλν κε βάζε ην ιεθηηθφ θψδηθα. Σα λνεηηθά κνληέια είλαη λνεηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδεη ην άηνκν γηα λα αληεπεμέιζεη ζηηο ππνλννχκελεο  απαηηή-

ζεηο θαη πξνζδνθίεο ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ, θαη πξφθεηηαη γηα αλαπαξαζηάζεηο πνπ 

δηαηεξνχλ ηε δνκή απηνχ πνπ αλαπαξηζηνχλ (Βνζληάδνπ 2001, ζ.211 ·1998, ζ.40).  Μεξηθά 

ηέηνηα κνληέια παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 9. 

Πξνηαζηαθέο κνλάδεο: νη πξνηαζηαθέο κνλάδεο αλαπαξηζηνχλ ην λφεκα θαη ηε ζεκα-

ζία ησλ εηθφλσλ ή ησλ ιέμεσλ θαη φρη ηα αθνπζηηθά ή ηα νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  ρε-

καηίδνληαη απφ δηαθξηηά, παξφκνηα κε ηε γιψζζα, ζχκβνια, πνπ νξγαλψλνληαη ζχκθσλα κε 

κηα νκάδα θαλφλσλ θαη πνπ ζπλήζσο εθθξάδνληαη κε ηε γιψζζα ηνπ θαηεγνξεκαηηθνχ ιν-

γηζκνχ (Βνζληάδνπ 1998, ζ.18). Αλαπαξηζηνχλ ηηο ηδέεο θαη ηηο έλλνηεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο 

ιέμεηο, ζηηο θξάζεηο θαη ζηηο πξνηάζεηο κε ηηο νπνίεο επηθνηλσλνχκε. Ζ πξφηαζε «Τν παηδί 

δηαβάδεη ην βηβιίν» απνηειεί κηα πξνηαζηαθή κνλάδα. Δπίζεο ζηελ πξφηαζε «Ο ζπιιέθηεο 
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πξφζθεξε έλα ζπάλην πίλαθα ζηνλ επηζθέπηε πνπ ήηαλ Γήκαξρνο ηεο πφιεο» ππάξρνπλ νη α-

θφινπζεο πξνηαζηαθέο κνλάδεο
1
 (Πφξπνδαο 1993, ζ.241): 

 ν ζπιιέθηεο πξφζθεξε έλαλ πίλαθα ζηνλ επηζθέπηε 

 ν πίλαθαο ήηαλ ζπάληνο 

 ν επηζθέπηεο ήηαλ Γήκαξρνο ηεο πφιεο 

ρήκα 9. Ννεηηθά κνληέια (Βνζληάδνπ 2001) 

                                                 
1
 Οη πξνηαζηαθέο κνλάδεο κηαο θξάζεο ή πξφηαζεο αλαπαξηζηψληαη είηε κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζρέζεψλ 

ηνπο είηε, ζπρλφηεξα κε γξαθηθή παξάζηαζε θνκβηθνχ ηχπνπ ηνπ δηθηχνπ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο πξνηαζηαθήο κνλάδαο. Ζ παξάζεζε ηέηνησλ παξαδεηγκάησλ μεπεξλά ηηο δπλαηφηεηεο θαη ην ζθνπφ απηήο 

ηεο εξγαζίαο (πξβι. Κνιιηάδεο 2002, ζ.344-345· Μπαζέηαο 2002, ζ.198-200 ·Πφξπνδαο 1993, ζ. 243-245). 
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ρήκαηα θαη ζελάξηα: ε έλλνηα ηνπ ζρήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ηφζν απφ ηνλ Bartlett 

ζηηο έξεπλέο ηνπ γηα ηε κλήκε φζν θαη απφ ηνλ Piaget (Βνζληάδπν 1998, ζ.36-29 · Γαλαζ-

ζήο-Αθεληάθεο 1996, ζ.425-428 · Κνιηάδεο 1997, ζ.111-113 ·Μπαζέηαο 2002, ζ.211-213). 

Σα ζρήκαηα θαη ηα ζελάξηα νξγαλψλνπλ ηεξαξρηθά ηηο επηκέξνπο γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο 

πνπ θαηέρεη ην άηνκν ζε γεληθέο θαηεγνξίεο πξαγκάησλ, ζε ηχπνπο θαη ζηεξεφηππεο αθνινπ-

ζίεο ζπκβάλησλ θαη  γεγνλφησλ. «Γηακνξθψλνπλ ζρέδηα δξάζεο ηα νπνία καο θαζνδεγνχλ 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηη ζπκβαίλεη γχξσ καο. Γηα παξάδεηγκα αλ πάκε ζε έλα εζηηαηφξην, έρνπκε 

έλα είδνο εζσηεξηθνχ ζελαξίνπ ην νπνίν καο πιεξνθνξεί γηα ην ηη ζα πξέπεη λα ζπκβεί κεηά, ην 

ηη κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε λα καο πεη ν ζεξβηηφξνο θ.ι.π»(Hayes 1997, ζ.19). Γηα παξάδεηγ-

κα, ην ζελάξην ηνπ εζηηαηνξίνπ πνπ έρεη πξνηαζεί απφ ηνπο Schank θαη Abelson έρεη ηελ α-

θφινπζε κνξθή (Βνζληάδνπ 2001, ζ.196). 

 

Όλνκα 

ζελαξίνπ 

ηνηρεία πγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο 

Σξψγνληαο 

ζε έλα 

εζηηαηφξην 

Μπαίλνληαο (Ο πειάηεο) Μπαίλεη ζην εζηηαηφξην. 

Φάρλεη γηα ηξαπέδη. 

Απνθαζίδεη πνχ ζα θαζίζεη. 

Πεγαίλεη ζην ηξαπέδη. 

Κάζεηαη. 

Παξαγγέιλνληαο Παίξλεη ηνλ θαηάινγν. 

Κνηηάδεη ηνλ θαηάινγν. 

Γηαιέγεη ην θαγεηφ. 

Έξρεηαη ν ζεξβηηφξνο. 

Γίλεη παξαγγειία ζην ζεξβηηφξν. 

Ο ζεξβηηφξνο πεγαίλεη ηελ παξαγγειία ζην κάγεηξα. 

(Ο πειάηεο) Πεξηκέλεη, ζπδεηά. 

Ο κάγεηξαο εηνηκάδεη ην θαγεηφ. 

 

Σξψγνληαο Ο κάγεηξαο δίλεη ην θαγεηφ ζην ζεξβηηφξν 

Ο ζεξβηηφξνο θέξλεη ην θαγεηφ ζηνλ πειάηε. 

Ο πειάηεο ηξψεη. 

πδεηά. 

Φεχγνληαο Ο ζεξβηηφξνο εηνηκάδεηαη ην ινγαξηαζκφ. 

Ο ζεξβηηφξνο θέξλεη ην ινγαξηαζκφ ζηνλ πειάηε. 

Ο πειάηεο εμεηάδεη ην ινγαξηαζκφ. 

Τπνινγίδεη ην θηινδψξεκα. 

Μαδεχεη ηα πξάγκαηα. 

Πιεξψλεη ην ινγαξηαζκφ. 

Φεχγεη απφ ην εζηηαηφξην 
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Γλσζηηθνχο ράξηεο: νη γλσζηηθνί ράξηεο αλαθέξνληαη ζε εζσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

πνπ αλαπηχζζνπκε γηα ηφπνπο θαη ηνπνζεζίεο. Μαο πιεξνθνξνχλ γηα ην πνχ βξηζθφκαζηε 

ζε ζρέζε κε άιινπο ηφπνπο δίπια καο θαη καο βνεζνχλ λα θηλνχκαζηε κέζα ζην πεξηβάιινλ 

καο απνηειεζκαηηθά. 

 

4.2.2 Ζ ζπγθξάηεζε ησλ πιεξνθνξηώλ 

Ζ ζπγθξάηεζε αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη 

θαη λα δηαηεξήζεη δηαζέζηκεο ηηο θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηε-

κα. Απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε πξνζιάβεη άιιεο ζπγθξαηνχληαη πεξηζζφηεξν θαη άι-

ιεο ιηγφηεξν. Απηφ γίλεηαη γηαηί ε ζπγθξάηεζή ηνπο επεξεάδεηαη ηφζν απφ ελδνγελείο παξά-

γνληεο (ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ, δνκή ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο) θαζψο θαη απφ παξά-

γνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ελδνγελείο 

παξάγνληεο είλαη ην επίπεδν επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηα κνληέια ζεκαζηνινγη-

θψλ δηθηχσλ. 

Σν επίπεδν επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ: γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηε 

κλήκε απαηηείηαη ε ζεκαζηνινγηθή ηνπο αλάιπζε θαη επεμεξγαζία
1
. Καηά ηε ιεηηνπξγία απ-

ηή ην άηνκν ζπζρεηίδεη ηε λέα πιεξνθνξία κε ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη εμάγεη ινγηθά ζπ-

κπεξάζκαηα. Αληίζεηα ε επηθαλεηαθή – αληηγξαθηθή ζπγθξάηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κεηψλεη 

ηηο πηζαλφηεηεο ζπζρέηηζήο ηνπο κε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη ζπληζηά κηα θαηάζηαζε 

κάζεζεο ξερή θαη πξφζθαηξε. Ζ ζεκαζηνινγηθή επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο πξνζθέξεη 

έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα φηαλ πξέπεη λα αλαθαιέζνπκε ηελ πιεξνθνξία αξγφηεξα, θάηη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε πεξηπηψζεηο φπσο ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο κειέηεο γηα ηηο εμεηάζεηο 

(Βνζληάδνπ 2001, ζ.238). πζρεηηδφκελε δε θαη κε ηηο απφςεηο ηνπ Chomsky γηα ην επίπεδν 

ηεο επηθαλεηαθήο θαη ηεο βαζηάο δνκήο ηεο γιψζζαο, ε επεμεξγαζία ηνπ λνήκαηνο ησλ πιε-

ξνθνξηψλ (ε αλαγσγή ηνπο ζην επίπεδν ηεο βαζηάο δνκήο) θαζίζηαηαη απνιχησο απαξαίηεηε. 

Σα κνληέια ησλ ζεκαζηνινγηθψλ δηθηχσλ: κε βάζε ηε ζεκαζηνινγηθή ηαπηφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ απηέο αλαπαξηζηψληαη ζε δίθηπα αιιεινζπλδεδεκέλσλ ελλνηψλ πνπ κπνξεί λα 

έρνπλ ηεξαξρηθή δνκή,  λα αλαθέξνληαη ζηε ζεκαζηνινγηθή ζπγγέλεηά ηνπο ή λα θαηεγνξην-

πνηνχληαη ζε πίλαθεο κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε 1992 ζ.33). 

Έλα ηέηνην παξάδεηγκα, ηεξαξρηθήο νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη ην αθφινπζν: 

                                                 
1
 Καηά κηα έλλνηα, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ επηπέδσλ επεμεξγαζίαο, ε κλήκε καο είλαη ζρεδφλ έλα ππνπξν-

τφλ: απηφ πνπ έρεη πξαγκαηηθά ζεκαζία είλαη ην πψο επεμεξγαδφκαζηε ηηο πιεξνθνξίεο αξρηθά. Έηζη ην πιηθφ 

πνπ έρεη ηχρεη βαζηάο επεμεξγαζίαο ζα αλαθαιείηαη επθνιφηεξα. Ζ άπνςε απηή επηθξίζεθε απφ ηνλ Baddeley 

(Βνζληάδνπ 2001, ζ.239) 
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ρήκα10. Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπγθξάηεζε ησλ ζεκαζηνινγηθώλ πιεξνθνξηώλ ζηε κλήκε 

ζύκθσλα κε ην ηεξαξρηθό κνληέιν (Πόξπνδαο 1993, πξνζαξκνγή) 

 

Ζ αμία ηνπ κνληέινπ απηνχ βξίζθεηαη ζηε γλσζηηθή ηνπ νηθνλνκία, θαζψο ηα ραξα-

θηεξηζηηθά ησλ ελλνηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε αλψηεξν επίπεδν δε ρξεηάδεηαη λα επαλαιεθζνχλ 

θαη ζε απηέο πνπ βξίζθνληαη ζε θαηψηεξν ηεξαξρηθφ επίπεδν. Έηζη ην θαλαξίλη π.ρ έρεη ηα 

ηδηαίηεξα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά αιιά ηαπηφρξνλα θαη ησλ ππεξθείκελσλ ελλνηψλ ηνπ 

πνπιηνχ θαη ηνπ δψνπ. 

Σα κνληέια ησλ δηθηχσλ, εμαηηίαο ηεο επειημίαο θαη ηνπ εξκελεπηηθνχ ηνπο εχξνπο, έ-

ρνπλ γίλεη ηδηαίηεξα δεκνθηιή ηα ηειεπηαία ρξφληα. Χζηφζν ππάξρεη πάληα ν πξνβιεκαηη-

ζκφο πσο «παξ’ φηη ηα κνληέια εξκελεχνπλ εληππσζηαθά κεγάιε πνηθηιία δεδνκέλσλ, είλαη 

δπλαηφλ λα κελ απνηππψλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθέθηεηαη ν άλζξσπνο ζηελ θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή (Μπακπιέθνπ φ.π. ζ.55). 

  

4.2.3 Ζ αλάζπξζε ησλ πιεξνθνξηώλ 

Ζ αλάζπξζε αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο εθείλεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην άηνκν α-

λαζχξεη ηηο αξρεηνζεηεκέλεο θαη θαηαρσξηζκέλεο πιεξνθνξίεο, γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη 

Εών 

Κηλείηαη 

Σξψεη 

Αλαπλέεη 

Πνπιί 

Έρεη θηεξνχγεο 

Πεηά 

Έρεη πνχπνπια 

Φάξη 

Έρεη πηεξχγηα 

Κνιπκπά 

Έρεη βξάγρηα 

Καλαξίλη 

Κειαεδεί 

Δίλαη θίηξηλν 

Πειαξγόο 

Έρεη ςειά πφδηα 

Δίλαη απνδεκεηηθφ 

Γελ θειαεδεί 

Καξραξίαο 

Γαγθψλεη 

Δίλαη επηθίλδπλνο 

νισκόο 

Έρεη λφζηηκν 

θξέαο 

Κνιπκπά αληίζε-

ηα ζην ξεχκα 
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γηα ηελ επίιπζε θάπνηνπ πξνβιήκαηνο. Δίλαη ε θάζε θαηά ηελ νπνία ζπλήζσο απνδεηθλχεηαη 

ε κάζεζε θαη ε γλψζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί θαη αμηνινγείηαη ηαπηφρξνλα 

ε πξνζπάζεηα θαη ε ηθαλφηεηα γηα κάζεζε ηνπ αηφκνπ πνπ καζαίλεη.  

Ζ αλάζπξζε ησλ πιεξνθνξηψλ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην πφζν θαιά έρνπλ απηέο ζπ-

γθξνηεζεί θαη νξγαλσζεί. Οη ζπνπδαηφηεξεο κνξθέο αλάζπξζεο είλαη νη αθφινπζεο (Κνιηά-

δεο φ.π. ζ. 377): αλάθιεζε, αλαγλψξηζε, επαλακάζεζε, ελζχκεζε, αλαθαηαζθεπαζηηθή 

κλήκε, κπζνπιαζία, κλήκε πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ή απφ ην πιαίζην αλαθνξάο. 

Απφ απηέο ηηο κνξθέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλεζέζηεξα νη δχν πξψηεο: ε αλάθιεζε θαη ε αλα-

γλψξηζε. 

Ζ αλαγλψξηζε ζπκβαίλεη φηαλ ην πιεξνθνξηαθφ εξέζηζκα επαλαπαξνπζηάδεηαη ζην 

άηνκν, κεηαμχ άιισλ άζρεησλ πιεξνθνξηψλ, θαη απηφ αληρλεχεη ηε κλήκε ηνπ γηα λα αλα-

γλσξίζεη ηελ πιεξνθνξία πνπ έρεη θαηαρσξίζεη εθεί. Αληίζεηα ζηελ αλάθιεζε ην άηνκν θα-

ιείηαη λα εληνπίζεη θαη λα αλαζχξεη ηε δεηνχκελε πιεξνθνξία απφ ηε κλήκε. Ζ αλάθιεζε 

είλαη ν πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο κάζεζεο ζην ζρνιείν, φπσο ζα δνχκε ζην 

δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο. πγθξηηηθά κεηαμχ ησλ δχν ε αλαγλψξηζε είλαη ζαθψο 

πην εχθνιε δηαδηθαζία. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε θαηαλφεζε ηνπ πξνθν-

ξηθνχ ιφγνπ ή ε αλάγλσζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, πνπ βαζίδνληαη ζηελ αλαγλψξηζε, είλαη θαηά 

θαλφλα επθνιφηεξεο δηαδηθαζίεο απφ ηελ νκηιία θαη ηε γξαθή αληίζηνηρα, γηα ηε δηεθπεξαί-

σζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη αλάθιεζε (Πφξπνδαο 1993, ζ.198). 

 

4.2.4 Οη δηαδηθαζίεο εθηειεζηηθνύ ειέγρνπ 

Ο εθηειεζηηθφο έιεγρνο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ αηφκνπ απνηεινχλ έλα μέρσξν ηκήκα 

ηεο καθξφρξνλεο κλήκεο θαη απνζηνιή ηνπο είλαη λα  θαζνξίδνπλ θάζε θνξά ηε ζπγθεθξηκέ-

λε πξνζέγγηζε ή ηε γλσζηηθή ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ην άηνκν γηα λα επεμεξγαζηεί ή λα 

δηεθπεξαηψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρεηαη. Καη νη δχν δηαδηθαζίεο επεξεάδνπλ φια ηα ζηά-

δηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Ο ξφινο ηνπ θεληξηθνχ εθηειεζηηθνχ ειέγρνπ ζπλίζηαηαη ζε πξάμεηο ειέγρνπ πνπ απν-

ζθνπνχλ: 

 Πξψηνλ ζηελ θαζνδήγεζε ηεο αληίιεςεο κέζσ ηεο επηιεθηηθήο επίζρεζεο ησλ 

εηζεξρνκέλσλ ησλ αληηιεπηηθψλ κεραληζκψλ, έηζη πνπ λα δηεπθνιχλεηαη κφλν 

ε επεμεξγαζία ηνπ επηδεηνχκελνπ ζηνηρείνπ (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε 1992, 

ζ.87). 
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 Γεχηεξε αξκνδηφηεηα ηνπ εθηειεζηηθνχ ειέγρνπ είλαη ε ζπληήξεζε νξηζκέλσλ 

εηζεξρνκέλσλ  ή δηαδηθαζηψλ ζε ελεξγφ θαηάζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιη-

μεο θάπνηαο άιιεο δηαδηθαζίαο. Απηή ε δπλαηφηεηα επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν 

αθφκε κεγαιχηεξν έιεγρν ησλ αληηιήςεσλ θαη ελεξγεηψλ ηνπ , γηαηί ρσξίο λα 

θαηαξγεί ηα εηζεξρφκελα εξεζίζκαηα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, κπνξεί, κέζσ ηεο 

αλαζηνιήο ηεο επεμεξγαζίαο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, λα πξνζδηνξίζεη 

ηε κειινληηθή ηνπ δξάζε. 

 Σξίηε ιεηηνπξγία ηνπ εθηειεζηηθνχ ειέγρνπ είλαη ε επηινγή κεηαμχ πνιιψλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ δηαδηθαζηψλ- απφ απηέο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηελ επίηεπμε ελφο 

ζηφρνπ- εθείλεο πνπ πξνζθέξεηαη πεξηζζφηεξν. 

 Μεηαμχ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ν εθηειεζηηθφο έιεγρνο 

είλαη θαη απηέο πνπ επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ εθηειεζηηθνχ ειέγρνπ απηνχ θαζ’ 

απηνχ. Σέηνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη φηαλ αλαξσηηφκα-

ζηε αλ κηα απφθαζή καο είλαη ζσζηή, νπφηε ειέγρνπκε ην ζθεπηηθφ πνπ καο 

νδήγεζε ζε απηή, ή φηαλ παξαθνινπζνχκε ην απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ καο 

θαη ην ζπγθξίλνπκε κε ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν. 

 

ε γεληθέο γξακκέο ν θεληξηθφο εθηειεζηηθφο έιεγρνο είλαη απνηειεζκαηηθφο γηαηί δηα-

ζέηεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά (Κσζηαξίδνπ- Δπθιείδε φ.π. ζ.88-89): 

 Γπλαηφηεηα πξφβιεςεο ησλ νξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, έηζη πνπ ε θαηαλν-

κή ησλ λνεηηθψλ πφξσλ λα γίλεηαη κε ηνλ πην νηθνλνκηθφ θαη απνηειε-

ζκαηηθφ ηξφπν. 

 Δπίγλσζε ησλ κέζσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηαζέηεη ην ζχζηεκα γηα 

ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

 Γπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εηδηθνχ πξνβιήκα-

ηνο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε αλαδήηεζε θαη ε επηινγή κεηαμχ ησλ δηα-

δηθαζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηελ επίιπζή ηνπ. 

 Γπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ ηεο πνξείαο ιχζεο, θάηη πνπ πξνυπνζέηεη ηε 

λνεξή θαηαζθεπή ηεο ιχζεο πξηλ ηελ εθηέιεζή ηεο. 

 Γπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη δηφξζσζεο ή επίβιεςεο ησλ δηαδηθα-

ζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο 

 Ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ 

επηδησθφκελν ζηφρν θαη ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα. 
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Οη δπλαηφηεηεο απηέο πξνζδίδνπλ ζηνλ θεληξηθφ εθηειεζηηθφ έιεγρν κηα ηεξαξρηθά 

αλψηεξε ζέζε ζε ζρέζε κε ηα ππνθείκελα θαη πην εμεηδηθεπκέλα εθηειεζηηθά ζπζηήκαηα πνπ 

θέξλνπλ ζε πέξαο ηηο εληνιέο ηνπ. Δπεξεάδνπλ έηζη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν εληεί-

λεη ηελ πξνζνρή ηνπ θαζψο θαη  ηελ επηιεθηηθή αληίιεςε, θαζνξίδνληαο πνην απφ ηα ραξα-

θηεξηζηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο αηζζεηεξηαθέο εγγξαθέο ζα πεξάζεη ζηε 

βξαρχρξνλε κλήκε. Καζνξίδνπλ επίζεο ην ηη ζα αζθεζεί- ηη δειαδή ζα επαλαιεθζεί ζηε 

βξαρχρξνλε κλήκε θαη ζπλεπψο ηη ζα πεξάζεη θαη ζηε καθξφρξνλε απνζήθεπζε. Δπεξεά-

δνπλ επίζεο ηνπο ηξφπνπο θσδηθνπνίεζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηε καθξφρξν-

λε κλήκε, φπσο θαη ηνλ ηξφπν αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ.  «Με άιια ιφ-

γηα, θαζνξίδνπλ ηελ φιε ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην άηνκν γηα λα επηιχζεη πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο, θαη γεληθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθέπηεηαη» (Φινπξήο 1992, ζ.51).  

Ζ άιιε ζπληζηακέλε πνπ θαζνξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ γλσζηηθνχ κεραληζκνχ είλαη νη 

πξνζδνθίεο ηνπ αηφκνπ. Απηέο αληηπξνζσπεχνπλ ηα θίλεηξα πνπ παξσζνχλ ην άηνκν πξνο 

ηελ θαηάθηεζε ελφο καζεζηαθνχ ζηφρνπ. Οη πξνζδνθίεο ηνπ αηφκνπ επεξεάδνπλ φια ηα 

ζηάδηα ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ, απφ ην ηη ζα πξνζέμεη, κε πνην ηξφπν ζα θσδηθνπνηήζεη 

ηελ πιεξνθνξία, πψο ζα νξγαλψζεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ζην πεξηβάιινλ.   

 

4.3 Η λήθη 

Οη ηξεηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ κλεκνληθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πξναλαθέξζεθαλ (θσδη-

θνπνίεζε, ζπγθξάηεζε, αλάζπξζε), ζπλεξγαδφκελεο, ζπγθξνηνχλ ηε κλεκνληθή ηθαλφηεηα 

ηνπ αλζξψπνπ. Αλ ππάξμεη δπζιεηηνπξγία ζε θάπνηα απφ απηέο ην άηνκν ζα νδεγεζεί ζηε 

ιήζε, δειαδή ζηελ απψιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. Σν άηνκν δελ κπνξεί λα αλαθαιέζεηο ηηο 

πιεξνθνξίεο γηαηί απηέο δελ είλαη δηαζέζηκεο (νη πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ βξαρχ-

ρξνλε κλήκε δελ κεηαθέξνληαη ζηε καθξφρξνλε γηα κφληκε ζπγθξάηεζε) ή δελ είλαη πξνζη-

ηέο (παξ΄ φιν πνπ είλαη αξρεηνζεηεκέλεο ζηε καθξφρξνλε κλήκε, ιφγσ έιιεηςεο ησλ θαηάι-

ιεισλ λχμεσλ ή ζεκάησλ ην άηνκν αδπλαηεί λα ηηο αλαθαιέζεη).  

Οη θχξηεο ζεσξίεο γηα ηε ιήζε είλαη ελ ζπληνκία νη εμήο
1
 (Βνζληάδνπ 2001, ζ.219-228 

· Baddeley 1999, ζ.109-129 · Cassels 1998, ζ. 30-38· Καςάιεο 1987 ζ. 346-355· Κνιηάδεο 

2002, ζ.400-412): 

                                                 
1
 Ζ ιήζε πξνθχπηεη βέβαηα θαη απφ νξγαληθέο βιάβεο (εγθεθαιηθά ηξαχκαηα, αζζέλεηεο φπσο ε λφζν ο Alz-

heimer ή ε γεξνληηθή άλνηα) ή δπζιεηηνπξγίεο ηνπ  εγθεθάινπ (ακλεζία). Δπίζεο κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθία θαη 

ηελ έιεπζε ηνπ γήξαηνο παξαηεξείηαη κηα θπζηνινγηθή ειαθξά επίπησζε ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη κλήκεο 

ιφγσ ηεο βαζκηαίαο θαηαζηξνθήο ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ ηνπ εγθεθάινπ. Ζ λνκνηειεηαθή απηή φκσο έθπησ-
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Α. ρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

 Φζνξά ηνπ κλεκνληθνχ ίρλνπο: πηζηεχεηαη πσο ε κάζεζε αθήλεη έλα ίρλνο ζηνλ 

εγθέθαιν σο απνηέιεζκα ηεο δηέγεξζεο ησλ λεπξψλσλ. Καζψο πεξλάεη ν θαη-

ξφο ππάξρεη βαζκηαία εμαζζέληζε ηνπ κλεκνληθνχ ίρλνπο, έηζη νη πιεξνθνξίεο 

θαζίζηαληαη κε δηαζέζηκεο. 

 Αληηθαηάζηαζε: Δπεηδή ε καθξφρξνλε κλήκε έρεη πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα, 

νη λέεο πιεξνθνξίεο εμσζνχλ ηηο παιηέο, νη νπνίεο δελ ζα είλαη αξγφηεξα δηαζέ-

ζηκεο ζηε κλήκε. Σν κλεκνληθφ ίρλνο ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ ζα είλαη ηζρπξφ-

ηεξν απφ ηηο παιηφηεξεο, νη νπνίεο ζα έρνπλ αζζελέζηεξα ίρλε. 

 Παξεκβνιή: ην κλεκνληθφ πιηθφ πνπ πεξλάεη ζηε βξαρχρξνλε κλήκε ρξεηάδεηαη 

έλα νξηζκέλν δηάζηεκα γηα λα ζηαζεξνπνηεζεί. Όηαλ θαηά ηε θάζε απηήο ηεο 

ζηαζεξνπνίεζεο παξεκβιεζεί κηα θαηλνχξγηα πιεξνθνξία, ηφηε δηαηαξάζζεηαη 

ε δηαδηθαζία έληαμεο ζηε καθξφρξνλε κλήκε θαη ε ζπγθξάηεζε ηεο πιεξνθν-

ξίαο. 

 

Β. ρεηηθά κε ηελ πξνζηηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

 Παξαπνίεζε- δηαζηξέβισζε: ην άηνκν ζπκπιεξψλεη ηα θελά ηεο κλήκεο 

ηνπ ζχκθσλα κε ηηο ππνθεηκεληθέο ηνπ εκπεηξίεο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο παξα-

δφζεηο θαη ηα πξνζσπηθά βηψκαηά ηνπ. 

 Απψζεζε: Δπεξεαζκέλε απφ ηε θξνυδηθνχο κεραληζκνχο άκπλαο ηνπ «ε-

γώ» (Παξαζθεπφπνπινο 1988, ζ.49) ε ζεσξία απηή ππνζηεξίδεη πσο θά-

πνηεο εκπεηξίεο είλαη ηφζν επψδπλεο, ψζηε αλ επηηξεπφηαλ ζε απηέο λα εη-

ζέιζνπλ ζηε ζπλείδεζε, ηφηε ζα πξνθαινχζαλ αθφξεην άγρνο θαη ζα ήηαλ 

ηξαπκαηηθέο. Αλη’ απηνχ νη επψδπλεο απηέο εκπεηξίεο απσζνχληαη θαη απν-

ζεθεχνληαη ζην αζπλείδεην, φπνπ γίλνληαη απξφζηηεο. 

 Λήζε εμαξηψκελε απφ ηελ θαηάζηαζε- ην πιαίζην αλαθνξάο: ην πιαίζην α-

λαθνξάο ησλ αλζξψπσλ θαηά ηελ ψξα ηεο πξφζιεςεο ησλ πιεξνθνξηψλ, 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αλάκλεζε αξγφ-

ηεξα. Ζ δηεπθφιπλζε ηεο αλάζπξζεο επηηπγράλεηαη φηαλ ηα εμσηεξηθά ή ηα 

εζσηεξηθά πιαίζηα ιεηηνπξγνχλ σο λχμεηο- ζήκαηα, παξέρνπλ δειαδή ηα 

θαηάιιεια εξεζίζκαηα πνπ ελεξγνπνηνχλ ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

                                                                                                                                                        
ζε ησλ κλεκνληθψλ ηθαλνηήησλ δελ απνηειεί παζνινγηθή θαηάζηαζε θαη δε ζπλδέεηαη κε ηηο ζεσξίεο ηεο ιή-

ζεο. 
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4.3.1 Ζ θακπύιε ηεο ιήζεο 

Δίλαη γεληθά γλσζηφ φηη ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ λα ζπκάηαη γεγνλφηα θαη πιεξνθνξίεο. Ζ έξεπλα ηεο ιήζεο άξρηζε ηνλ πεξαζκέλν 

αηψλα απφ ηνλ Ebbinghaus  ν νπνίνο θαη δηαηχπσζε ηε γλσζηή θακπχιε ηεο ιήζεο. χκθσ-

λα κε απηή ηελ θακπχιε, πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 11, ε ιήζε εμειίζζεηαη ινγαξηζκηθά  

ζε ζρέζε κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα, δειαδή ην άηνκν μερλά γξεγνξφηεξα ζηελ αξρή (π.ρ ηηο 

πξψηεο 1-2 ψξεο), αιιά φζν πεξλά ν ρξφλνο ν ξπζκφο ηεο ιήζεο γίλεηαη πην αξγφο. ηε ζπ-

λέρεηα ε πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξή. Ζ γλψζε απηήο ηεο ιεη-

ηνπξγίαο ηεο ιήζεο είλαη πνιχ ρξήζηκε γηα ηε ζρνιηθή κάζεζε, φπσο ζα δείμνπκε ζην δεχηε-

ξν κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο. 

 

 
ρήκα11. Ζ θακπύιε ιήζεο ηνπ Ebbinghaus (Baddeley 1999) 
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5 Ζ δξάζε – εθηέιεζε 

 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ κέζα απφ ηε κλεκνληθφ 

ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο εθηέιεζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή αλαθέξε-

ηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ καζαίλεη θαη πνπ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή απφ θά-

πνην παξαηεξεηή. Ζ δξάζε θαίλεηαη ζπλήζσο απφ ηελ εθηέιεζε θάπνηαο ελέξγεηαο (π.ρ θί-

λεζε, νκηιία), πνπ βεβαηψλεη φηη ην άηνκν πξαγκαηηθά έκαζε θάηη, φηη δειαδή ηξνπνπνηήζε-

θε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

Οη θνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θη αλαιχζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο έδεημαλ φηη ε δξάζε 

θαζνδεγείηαη απφ δηθνχο ηεο λφκνπο. Ζ θχξηα δηαθνξά ηεο δξάζεο απφ ηε ζπκπεξηθνξά έ-

γθεηηαη ζην φηη ε δξάζε εκπεξηέρεη ζηνηρεία πξνζσπηθήο πξφζεζεο θαη ζρεδηαζκνχ, αιιά 

ηαπηφρξνλα ραξαθηεξίδεηαη απφ δηυπνθεηκεληθφηεηα θαη επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο (Κσζηα-

ξίδνπ- Δπθιείδε φ.π. ζ.84). Ζ ζπκπεξηθνξά είλαη φξνο νπδέηεξνο πνπ δελ ππνδειψλεη νχηε 

ηελ πξνέιεπζε ησλ εξεζηζκψλ πνπ ηελ πξνθαινχλ νχηε ηνπο παξάγνληεο πνπ ηε δηακνξθψ-

λνπλ. Ζ δξάζε αληίζεηα αλαθέξεηαη ζε κηα ζεηξά εθνχζησλ ελεξγεηψλ, πνπ γίλνληαη γηα ηελ 

επίηεπμε θάπνηνπ ζηφρνπ. 

Ζ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο απφ ην άηνκν νξγαλψλεηαη απφ ηε «γελλήηξηα 

αληηδξάζεσλ» θαη εμσηεξηθεχεηαη κέζσ ησλ «εθηειεζηψλ» (Καζζσηάθεο & Φινπξήο φ.π. 

ζ.172-173). Οη «εθηειεζηέο» είλαη ηα δηάθνξα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο, πνπ παξάγνπλ θηλήζεηο, 

ήρνπο ή ζπλδπαζκνχο θαη ησλ δχν.  Ζ «γελλήηξηα αληηδξάζεσλ» είλαη κηα γλσζηηθή δνκή πνπ 

θαζνξίδεη ηνλ ηχπν θαη ηελ νξγάλσζε ηεο αλζξψπηλεο αληαπφθξηζεο. Δλεξγνπνηεί δειαδή 

ηελ εθηέιεζε πνπ ζα θάλεη ην άηνκν θαη θαζνξίδεη αλ ε ζπγθεθξηκέλε αληαπφθξηζή ηνπ ζα 

πάξεη ηε κνξθή ηνπ έλαξζξνπ ιφγνπ, αλ ελεξγνπνηεζνχλ νη κεγάινη κχεο ηνπ ζψκαηνο (θί-

λεζε) ή θάηη παξφκνην. «Η δνκή απηή επεξεάδεη αθφκε ηε θχζε ηεο εθηέιεζεο, δειαδή ηελ 

αθνινπζία θαη ην ρξφλν ηεο θίλεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ε ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα γίλεη» 

(Φινπξήο 1992, ζ.50). 

Ζ ζηξνθή ηνπ αηφκνπ πξνο ην πεξηβάιινλ κέζσ ηεο εθηέιεζεο θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο 

ελέξγεηαο πξνθαιεί ηελ αληίδξαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηβάιινληνο ππφ κνξθή επαλαηξνθνδφ-

ηεζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή επηβεβαηψλεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη κπνξεί λα γίλεη είηε 

απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (π.ρ δάζθαινο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ) ή θαη απφ ην 

ίδην ην άηνκν. Ζ εθηέιεζε ηεο ελέξγεηαο, πνπ θαλεξψλεη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ άι-

ιαμε, πείζεη ην ίδην ην άηνκν αιιά θαη ηνπο άιινπο φηη ν επηζπκεηφο ζηφρνο επηηεχρζεθε, φηη 
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δειαδή ε κάζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε. Ζ δηαπίζησζε απηή ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά γηα ηελ ε-

μαθνινχζεζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ αηφκνπ γηα βειηίσζε ηεο αξρηθήο κάζεζεο. 
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Φάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο: γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δηδαθηηθέο 

ελέξγεηεο 

 

Σν Μνληέιν Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηψλ, ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη ην κλεκνληθφ ζχ-

ζηεκα ηνπ αλζξψπνπ, δίλεη έκθαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν πξνζιακβάλεη, θσδη-

θνπνηεί, επεμεξγάδεηαη, ζπγθξαηεί θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο λέεο πιεξνθνξίεο. Ζ εθαξκνγή ηνπ 

δίλεη έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ θαη ηερληθψλ κάζεζεο θαη ζηξαηεγηθψλ ζπζηε-

καηηθήο κειέηεο (Κνιηάδεο 2002, ζ.80). 

Σν κνληέιν καο απνθαιχπηεη πσο νπνηαδήπνηε καζεζηαθή θαηάζηαζε απνηειείηαη απφ 

δηάθνξα αιιεπάιιεια ζηάδηα ή θάζεηο. Απφ ηελ είζνδν ελφο εξεζίζκαηνο κέζσ ησλ αηζζε-

ηεξηαθψλ ππνδνρέσλ, κέρξη ηελ εθηέιεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ν καζεηήο, κεζνιαβνχλ 

νη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο  πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο θαηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ Μνληέ-

ινπ Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηψλ. Οη εζσηεξηθέο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα επεξεα-

ζηνχλ απφ εμσηεξηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα επλντθφηεξν πεξηβάιινλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. Έηζη ε γλψζε απφ ην δάζθαιν απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ έρεη νπζηαζηηθέο ε-

πηπηψζεηο ζηε κάζεζε. Οη εμσηεξηθέο ελέξγεηεο ηνπ δαζθάινπ επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο  θαη εμαζθαιίδνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο. Δίλαη βεβαίσο δπλαηφ νη άζηνρεο δηδαζθα-

ιηθέο ελέξγεηεο λα παξεκπνδίζνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, δεκηνπξγψληαο έλα πεξηβάιινλ 

πνπ δελ επλνεί ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ κνληέινπ. 

Ο Gagne πξνηείλεη πσο ε καζεζηαθή πξάμε ζπλίζηαηαη ζε κηα αιπζίδα ζπκβάλησλ, 

απφ ηα νπνία άιια είλαη ελδνγελή ζην καζεηή θαη άιια εμσγελή. Απηά κε ηε ζεηξά πνπ εκ-

θαλίδνληαη είλαη ζπλήζσο ηα εμήο (Fontana 1998, ζ.206): 

 θίλεηξα (ή πξνζδνθψκελν) 

 πξφζιεςε (ν καζεηήο εληνπίδεη ην πιηθφ  θαη ην δηαθξίλεη απφ άιια εξεζί-

ζκαηα πνπ δηεθδηθνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ) 

 εθκάζεζε ( ν καζεηήο θσδηθνπνηεί ηε γλψζε) 

 ζπγθξάηεζε (ν καζεηήο απνζεθεχεη ηε γλψζε ζηε βξαρχρξνλε ή καθξφρξνλε 

κλήκε ηνπ. 

 αλάθιεζε (ν καζεηήο αλαζχξεη ην πιηθφ απφ ηε κλήκε) 

 γελίθεπζε (ην πιηθφ κεηαθέξεηαη ζε λέεο θαηαζηάζεηο, επηηξέπνληαο έηζη ζην 

καζεηή λα αλαπηχμεη ζηξαηεγηθέο γηα λα ηηο αληηκεησπίζεη) 

 επίδνζε (νη ζηξαηεγηθέο εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε) 
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 αλαηξνθνδφηεζε (ν καζεηήο απνθηά γλψζε ησλ απνηειεζκάησλ) 

 

ε απηφ ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα αλαθεξζνχκε ζε ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηη-

θέο- δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζε δηδαθηηθέο ελέξγεηεο ηνπ δαζθάινπ, πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ Μνληέινπ Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηψλ ζηηο επηκέξνπο θάζεηο ηεο 

δηδαθηηθήο πξάμεο. 
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6 Παξώζεζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαηεπζχλεηαη θαη εληζρχεηαη απφ ηα θίλεηξα ηεο αλζξψπη-

λεο ζπκπεξηθνξάο (Υαξαιακπφπνπινο φ.π. ζ.34). Ζ δηδαζθαιία σο εμσηεξηθή ελέξγεηα πα-

ξέρεη εξεζίζκαηα, ηα νπνία ελεξγνπνηνχλ ηα θίλεηξα ηνπ καζεηή θαη ηνλ ζέηνπλ ζε κηα πα-

ξσζεηηθή θαηάζηαζε πνπ θαηεπζχλεη θαη εληζρχεη ηε κάζεζε. Οη ζπληζηψζεο απηήο ηεο πα-

ξσζεηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ σζεί ην καζεηή ζε δξάζε είλαη νη εμήο (Μπαζέηαο φ.π. ζ.53): 

 ηα θίλεηξα , δειαδή νη εζσηεξηθέο αηηίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο φπσο ηα έλζηηθηα, 

νη νξκέο, νη ζθνπνί, ηα ζπλαηζζήκαηα, φζν θαη νη εμσηεξηθέο αηηίεο, φπσο ακνη-

βέο, ηα ζέιγεηξα ή θφβεηξα, ή νη απσζεηηθνί εξεζηζκνί (Δπθιείδε 1998, 

ζ.116). 

 ηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

 νη γλσζηηθέο ηθαλόηεηεο, νη απνθάζεηο ηνπ καζεηή, νη πξνζδνθίεο ηνπ, νη 

ζθνπνί, ε θξίζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ, ηα απνηειέζκαηα δξάζεσλ, 

ζρέδηα, νη ζπλέπεηεο, θ.ι.π 

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ ζεσξηψλ γηα ηα θίλεηξα, εθείλε πνπ κπνξεί λα εμεγήζεη θαιχηεξα 

ηε ζρνιηθή επίδνζε είλαη ε ζεσξία ηνπ θηλήηξνπ επίηεπμεο. Ο Atkinson κε ηε ζεσξία ηνπ γηα 

ηα θίλεηξα επίηεπμεο ππνζηεξίδεη φηη φια ηα άηνκα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ απφ δχν 

καζεκέλα θίλεηξα, ην θίλεηξν ηεο επίηεπμεο ηεο επηηπρίαο θαη ην θίλεηξν ηεο απνθπγήο ηεο 

απνηπρίαο. Σα δχν απηά αληίζεηα θίλεηξα ζεσξνχληαη ζρεηηθά ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Σν πξψην σζεί ην άηνκν ζε εκπινθή κε ην καζεζηαθφ έξγν, ελψ ην δεχηε-

ξν ζε απνκάθξπλζε. Σα άηνκα κε κεγάιε αλάγθε γηα επηηπρία πεξηκέλνπλ ηνλ έπαηλν, έλα 

αίζζεκα πνπ ηνπο σζεί πξνο πεξαηηέξσ επηηπρίεο, ελψ ηα άηνκα κε κηθξή αλάγθε επίηεπμεο 

πεξηκέλνπλ ηελ απνδνθηκαζία, εμαηηίαο ηεο απνηπρίαο, θαη πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ ηηο 

ζπλέπεηέο ηεο ή απνζπξφκελα ή κε πξνζπαζψληαο (Δπθιείδε φ.π. ζ.117).  

χκθσλα κε ην πξφηππν δηαδηθαζίαο παξψζεζεο ηνπ Heckhausen (Δπθιείδε φ.π. ζ.119 

· Καςάιεο 1987, ζ.303 · Μπαζέηαο φ.π. ζ.53) ε παξψζεζε ηνπ αηφκνπ ζε δξάζε θαη κάζε-

ζε εξκελεχεηαη σο  ην απνηέιεζκα αιιειεπηδξάζεσλ πξνζδνθηψλ θαη αμηνινγήζεσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηηο επηκέξνπο θάζεηο ηεο πνξείαο δξάζεο ηνπ αηφκνπ, πνπ είλαη: 
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ρήκα 12. Σα ηξία βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο παξώζεζε ηνπ αηόκνπ ζε δξάζε  

(Μπαζέηαο 2002) 

 

i. ε θαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ πξνθαιεί ην εξέζηζκα γηα παξψζεζε ζε 

δξάζε, γηα ηελ επηηπρία ελφο απνηειέζκαηνο. 

ii. ε πξάμε. 

iii. ην απνηέιεζκα. 

iv. νη ζπλέπεηεο γηα ην άηνκν. 

 

Απφ ηε κειέηε ηνπ πξνηχπνπ ηνπ Heckhausen πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα εξσηήκαηα, 

ζε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε: 

1. Σν απνηέιεζκα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαζνξίδεηαη ηειηθά απφ 

ηε δξάζε ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή; 

2. Μπνξεί ν καζεηήο λα επεξεάζεη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο απ-

ηήο κε ηε βνήζεηα ηεο δηθήο ηνπ πξνζπάζεηαο; 

3. Οη ζπλέπεηεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ραξα-

θηεξίδνπλ ην καζεηή; 

4. Πφζν ζηελά ζπλδένληαη νη ζπλέπεηεο κε ην απνηέιεζκα; 

 

Κίλεηξα 

(πξσηαξρηθά, 

 δεπηεξνγελή) 

Δξεζίζκαηα  

πεξηβάιινληνο 
(ειθπζηηθφηεηα,  

λενθάλεηα,  

ζπλαηζζεκαηηθφ ζζέλνο) 

Γλσζηηθέο ηθαλόηεηεο 

(ζθέςεηο, θξίζεηο,  

απνθάζεηο, πξνζδνθίεο, 

θ.ι.π) 
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χκθσλα κε ηελ Δπθιείδε (Δπθιείδε φ.π. ζ.119) ππάξρεη επέλδπζε ηεο πξνζπάζεηαο 

ηνπ καζεηή γηα δξάζε, κφλν αλ ην αληίζηνηρν απνηέιεζκα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο έρεη 

ζπλέπεηεο αξεζηέο ζε απηφλ θαη είλαη ηέηνην πνπ ν καζεηήο λα κπνξεί λα ην πεηχρεη
1
. 

Ση εμαζθαιίδεη φκσο ηε καζεηηθή παξψζεζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία; Καη πνηεο 

κπνξνχλ λα είλαη νη ελέξγεηεο ηνπ δαζθάινπ πνπ ζα ηελ εληζρχζνπλ; 

Ο πξψηνο παξάγνληαο πνπ θηλεηνπνηεί ην καζεηή ζηελ εκπινθή ηνπ γηα ηελ εθκάζεζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ην ίδην ην γλσζηηθφ αληηθείκελν απηφ θαζ’ απηφ 

(Μπαζέηαο φ.π. ζ.58). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ θαιείηαη 

ν καζεηήο λα πξνζεγγίζεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζην καζεζηαθφ θαη πλεπκαηηθφ ηνπ επί-

πεδν. Ο δάζθαινο, γλσξίδνληαο ηα ηδηαίηεξα αληηιεπηηθά θαη γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

καζεηψλ ηνπ, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην ζην νπνίν βξίζθνληαη, επη-

ιέγεη ηα θαηάιιεια καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα παξσζήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηε 

δξάζε, λα ηνπο βνεζήζνπλ λα έρνπλ επηηπρίεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζεηηθέο πξνζδνθίεο γηα 

ηηο κειινληηθέο καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα καζεζηαθά απηά αληηθείκελα 

πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Να βξίζθνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ κέζνπ βαζκνχ δπζθνιίαο, ζε ζρέζε κε ηηο 

πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, θάηη πνπ απνθιείεη ηα πνιχ δχζθνια πνπ 

θαληάδνπλ ζηνπο καζεηέο αθαηφξζσηα, φπσο θαη ηα πνιχ εχθνια πνπ θαίλν-

ληαη πνιχ απιά θαη αληαξά. 

 Να είλαη θνληά ζηνλ θφζκν ησλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ. Σα καζεζηαθά αληη-

θείκελα πνπ είλαη μέλα πξνο ηνπο καζεηέο ηνπο πξνθαινχλ ηξφκν θαη απνζάξ-

ξπλζε, ελψ φζα είλαη ππεξβνιηθά νηθεία ηνπο θαίλνληαη αληαξά. 

Αλ ε παξψζεζε ζηελ αξρή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο δελ είλαη απνηειεζκαηηθή (ιφ-

γσ αθαηαιιειφηεηαο ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ) ηφηε απηή δελ ζα είλαη επσθειήο γηα ην 

καζεηή, ίζσο δε θαη επηδήκηα. 

Ζ παξψζεζε ησλ καζεηψλ δελ ραξαθηεξίδεη φκσο κφλν ηελ αξρή ηεο καζεζηαθήο δηα-

δηθαζίαο, αιιά εθηείλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηά ηεο κέρξη ην ηέινο. 

                                                 
1
 Ζ ζεψξεζε απηή θαζηζηά ην κνληέιν ηνπ Heckhausen θαζνξηζηηθφ, κε ηελ έλλνηα φηη νη απαληήζεηο ζε θαζέ-

λα απφ ηα ηέζζεξα εξσηήκαηα απνηεινχλ απαξαίηεηνπο φξνπο γηα ην απνηέιεζκα ησλ θηλήηξσλ. Αληίζεηα, 

έζησ θαη κηα κφλν αξλεηηθή απάληεζε ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα εξσηήκαηα είλαη αξθεηή ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

πξνζπάζεηα. Ο Helmke κεηέηξεςε ην κνληέιν ηνπ Heckhausen απφ θαζνξηζηηθφ ζε πηζαλνινγηθφ, ζεσξψληαο 

ηα ηέζζεξα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο σο επλντθέο ζπλζήθεο έλαληη κε επλντθψλ ζπλζεθψλ. Χζηφζν θαη απφ ηελ 

έξεπλα ηνπ Helmke ζπκπεξαίλεηαη φηη ηειηθά ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή γηα έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν έρεη σο 

ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηνπ θηλήηξνπ γηα πξνζπάζεηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο απηέο πνπ θπξηαξρνχλ είλαη νη εζσηεξη-

θέο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ν ίδηνο ν καζεηήο, πνπ 

δεκηνπξγνχλ πξνζδνθίεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ηνπ. Απηή ε κνξθή παξψζεζεο 

είλαη εζσηεξηθή θαη δελ επεξεάδεηαη ηφζν πνιχ απφ ην δάζθαιν, φπσο απηή ζηελ αξρή ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Καζνξίδεηαη απφ ηα εζσηεξηθά- απηφλνκα θίλεηξα ηνπ καζεηή, 

αιιά επεξεάδεηαη άκεζα θαη  απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδνζήο ηνπ. Απηφο είλαη έλαο ην-

κέαο ζηνλ νπνίν ε δηδαζθαιηθή παξέκβαζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο εξκελείεο πνπ νη καζε-

ηέο θάλνπλ γηα ηελ επίδνζή ηνπο. Καηά θαλφλα νη καζεηέο κε ηζρπξά θίλεηξα επίδνζεο ζεσ-

ξνχλ σο αίηην ηεο επηηπρίαο ηνπο ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηεο απνηπρίαο ηελ ηχρε. Δπηδηψθνπλ έηζη 

πεξηζηάζεηο επίδνζεο γηα λα βηψζνπλ ηελ επηηπρία θαη λα απηνεληζρπζνχλ. Αληίζεηα νη κα-

ζεηέο κε αζζελή θίλεηξα επίδνζεο ζεσξνχλ σο αίηην ηεο επηηπρίαο ηελ ηχρε θαη ηεο απνηπρί-

αο ηνλ εαπηφ ηνπο. Απνθεχγνπλ έηζη ηηο πεξηζηάζεηο επίδνζεο, γηα λα απνθχγνπλ ηε βίσζε 

ηεο απνηπρίαο (Καςάιεο φ.π. ζ.308). Γλσξίδνληάο ην απηφ ν δάζθαινο, κπνξεί λα ηνπο πα-

ξσζήζεη ζεηηθά, αιιά θαη λα ηνπο πξνθπιάμεη απφ ηηο απνηπρίεο, δεκηνπξγψληαο επθαηξίεο 

βίσζεο ησλ επηηπρψλ απνηειεζκάησλ ησλ πξάμεψλ ηνπο. Έηζη θαζνξίδεη ην επίπεδν ησλ κα-

ζεζηαθψλ εξγαζηψλ, ψζηε νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα ηηο θέξλνπλ εηο πέξαο, ή θξνληίδεη λα 

αιιάδεη ηελ απφδνζε ησλ αηηίσλ ζηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη 

ζηελ απνηπρία (Μπαζέηαο φ.π. ζ.63).  

Καηά ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο σο πεγέο παξψζεζεο ιεηηνπξγνχλ νη πνηθίινη θνηλσλη-

θνί θαη πιηθνί εληζρπηέο (έπαηλνο, ελζάξξπλζε, βαζκνί, θ.ά). Απηέο νη κνξθέο παξψζεζεο 

ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε εμσηεξηθά- εηεξφλνκα θίλεηξα, πξνεξρφκελα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ 

καζεηή (νπζηαζηηθά απφ ηνλ ίδην ην δάζθαιν). Ζ αμηνπνίεζή ηνπο είλαη θπξίσο ζπληειεζηη-

θνχ ραξαθηήξα, ζηε βάζε ησλ απφςεσλ ηνπ Skinner γηα ην ξφιν ακνηβψλ θαη πνηλψλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Κνιηάδεο 1996, ζ.181-185). Δίλαη παξαδεδνκέλν πσο δελ είλαη δπ-

λαηφ λα δεκηνπξγεζνχλ εζσηεξηθά θίλεηξα ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο κάζεζεο θαη ζε φιεο ηηο  

ειηθίεο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα εμσηεξηθά- εηεξφλνκα θίλεηξα ηεο παξψζεζεο είλαη αλαγθαίν 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην δάζθαιν γηα ηελ ελίζρπζε ησλ καζεηψλ, θαηά ηξφπν φζν ην 

δπλαηφλ εμαηνκηθεπκέλν θαη πάληα εληαγκέλν ζε κηα ζπλνιηθή πξνζπάζεηα κεηαηξνπήο ηνπο 

ζηαδηαθά ζε εζσηεξηθά. Γπζηπρψο έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο νη καζεηέο είλαη 

αλαγθαζκέλνη λα ην θάλνπλ σζνχκελνη απφ εμσηεξηθά θίλεηξα. Ζ επηηπρία φκσο ζηε κάζε-

ζε, έζησ θαη κε απηά ηα θίλεηξα, θαη ε ζεηηθή ελίζρπζε ζπληεινχλ ψζηε απηά ζηαδηαθά λα 

κεηαηξαπνχλ ζε εζσηεξηθά ζχκθσλα κε ην «λφκν ηεο δηαθιάδσζεο ησλ δηαθεξφλησλ»ηνπ 

Kerschensteiner, (Καςάιεο φ.π. ζ.314), πνπ ζεσξεί πσο θαζψο ν άλζξσπνο σξηκάδεη, γίλεηαη 
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κηα κεηάζεζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο απφ ηα εμσηεξηθά ζηα εζσηεξηθά θίλεηξα κάζεζεο. Απηφ 

πξνζδηνξίδεη θαη κηα ειηθηαθή δηαθνξνπνίεζε ηεο δαζθαιηθήο πξαθηηθήο, θαζψο νη κηθξφηε-

ξνη ζε ειηθία καζεηέο καζαίλνπλ θπξίσο γηαηί σζνχληαη ζε απηφ απφ εμσηεξηθά θίλεηξα 

(θνηλσληθνχο εληζρπηέο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνπο γνλείο θαη ην δάζθαιν), θαζψο φκσο κεγα-

ιψλνπλ ηα εζσηεξηθά θίλεηξα παίδνπλ φιν θαη ζπνπδαηφηεξν ξφιν ζηε κάζεζε. 
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7 Πξόζιεςε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ 

 

 Ο καζεηήο ζηνλ νπνίν έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα θαηάιιεια θίλεηξα γηα κάζεζε, αλακέ-

λεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν, αθνχ ην πξνζιάβεη θαη ην επε-

μεξγαζηεί, ζα ην απνζεθεχζεη ζηε κλήκε ηνπ. Ζ ζχιιεςε θαη εγγξαθή ησλ εξεζηζκάησλ ζηε 

κλήκε ηνπ καζεηή ζα είλαη αλάινγε ηεο έληαζεο ηεο πξνζνρήο ηελ νπνία ζα επηδείμεη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ησλ αηνκηθψλ κεραληζκψλ αληίιεςεο. 

Ζ ζχιιεςε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε αξρηθή επεμεξγαζία ηνπο γίλεηαη ζην ρψξν ηεο αη-

ζζεηεξηαθήο κλήκεο. Γεδνκέλνπ φηη ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιακβάλεηαη απφ ηνπο 

αηζζεηεξηαθνχο ππνδνρείο είλαη πνιχ κεγάινο θαη δηαξθεί ειάρηζηα, αλαδεηθλχεηαη σο βαζη-

θφ ζηνηρείν γηα ηε κάζεζε ε ηθαλφηεηα γηα εζηίαζε θαη δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο ησλ καζε-

ηψλ ζηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, ψζηε απηέο λα κεηαβηβαζηνχλ ζην επφκελν κλεκνληθφ 

ζχζηεκα, ηε βξαρχρξνλε κλήκε, γηα επεμεξγαζία.  

Απηφ απαηηεί πξψηα απ’ φια θαιή ςπρνζσκαηηθή πγεία ηνπ καζεηή, θάηη πνπ επηβάι-

ιεη ηελ πξψηκε αλίρλεπζε ειιείςεσλ θαη βιαβψλ ζην αηζζεηεξηαθφ ηνπ ζχζηεκα, ηδηαίηεξα 

δε ζηα αηζζεηήξηα ηεο φξαζεο θαη ηεο αθνήο, κέζσ ησλ νπνίσλ, φπσο αλαθέξζεθε ζην Α’ 

κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο, πξνζιακβάλεηαη πάλσ απφ ην 90% ησλ πεξηβαιινληηθψλ εξεζη-

ζκάησλ. Καζψο πνιιέο αλσκαιίεο ή ειιείςεηο ησλ αηζζεηεξίσλ, θπξίσο ηεο φξαζεο, δηαπη-

ζηψλνληαη κε ηελ είζνδν ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν, απαηηείηαη λα έρεη πξνεγεζεί νθζαικνιν-

γηθή εμέηαζε πνπ ζα θαλεξψζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη ζα ππνδείμεη ηνπο ηξφ-

πνπο αληηκεηψπηζεο. 

Ο δάζθαινο, έρνληαο εμαζθαιίζεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ αηζζεηεξηαθψλ ζπζηεκά-

ησλ θαη  ιακβάλνληαο ζνβαξά ππφςε ηνπ ηα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ 

ηηο αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπ, κπνξεί λα αλαπηχμεη ηελ αληίιεςή ηνπο ζην 

κέγηζην δπλαηφ βαζκφ. Απηφ απαηηεί ηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ησλ αηζζεηεξηαθψλ ζπ-

ζηεκάησλ, ηδηαίηεξα δε ηνπ νπηηθνχ θαη ηνπ αθνπζηηθνχ γηα ην ιφγν πνπ πξναλαθέξακε. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ δηάθνξεο αηζζεηεξηαθέο αζθήζεηο γηα ηελ αληίιε-

ςε ηνπ ρψξνπ θαη ηε δηάθξηζε, ηε ζχγθξηζε ή ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξεζηζκάησλ (Κν-

ιηάδεο 2002, ζ.253-254). 

Απφ ην πιήζνο ησλ εξεζηζκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή, κφλν ιίγα 

κπνξνχλ λα πξνζιεθζνχλ θάζε ζηηγκή θαη λα ζπγθξαηεζνχλ απφ ηνπο αηζζεηεξηαθνχο θα-

ηαγξαθείο. Απηφ επηβάιιεη ζην δάζθαιν λα πξνζθέξεη ηηο πιεξνθνξίεο ζηνπο καζεηέο ηνπ 

κε αξγφ θαη πξνζεθηηθφ  ξπζκφ, ψζηε λα ηνπο δψζεη ηνλ απαξαίηεην ρξφλν λα ηηο επεμεξγα-
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ζηνχλ πξνηνχ εηζέιζνπλ λέεο πιεξνθνξίεο ζην κλεκνληθφ ηνπο ζχζηεκα.  Ο πεξηνξηζκέλνο 

φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θάζε πιεξνθνξηαθφ θαλάιη (αηζζεηεξηαθφ ζχζηεκα) κπνξεί λα 

δερζεί θαη λα επεμεξγαζηεί ηαπηφρξνλα θαζηζηά απνηειεζκαηηθφηεξε ηελ πνιπαηζζεηεξηαθή 

κνξθή ησλ πιεξνθνξηψλ. Έηζη θαηά ηελ πξνζθνξά αθνπζηηθψλ πιεξνθνξηψλ αλαδεηθλχεηαη 

ρξήζηκε ε ηαπηφρξνλε ρξήζε νπηηθψλ βνεζεκάησλ (εηθφλεο, πίλαθεο, ζρεδηαγξάκκαηα) θα-

ζψο θαη ην αληίζεην, δειαδή φηαλ ν δάζθαινο πξνζθέξεη νπηηθέο πιεξνθνξίεο λα ηηο ζπλν-

δεχεη κε ηηο αλάινγεο αθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Πέξαλ φκσο απφ φζα πξναλαθέξζεθαλ, ε δηαδηθαζία ηεο αληίιεςεο εμαξηάηαη θαη απφ 

ηελ επηιεθηηθή πξνζνρή πνπ ν καζεηήο ζα δείμεη, αθνχ κφλν νη πιεξνθνξίεο πνπ απηφο ζα 

πξνζέμεη γίλνληαη αληηιεπηέο θαη πξνσζνχληαη γηα επεμεξγαζία θαη ζπγθξάηεζε ζην κλεκν-

ληθφ ζχζηεκα. Αθφκα θαη αλ ν δάζθαινο είλαη άξηηα πξνεηνηκαζκέλνο θαη γλψζηεο ηνπ α-

ληηθεηκέλνπ πνπ δηδάζθεη, ε δηδαζθαιία ηνπ ζα είλαη αλαπνηειεζκαηηθή αλ δελ θαηνξζψζεη 

λα θαηεπζχλεη ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή.  

Ο δάζθαινο κπνξεί λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ηνπ καζεηή αμηνπνηψληαο ηα ηδηαίηε-

ξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θχζεο ηνπ  εξεζίζκαηνο (ρξψκα, κέγεζνο, θίλεζε, θ.ά)  Έηζη π.ρ ππν-

γξακκίδεη κε έληνλν ρξψκα ηε ιέμε πνπ ζέιεη λα ηνλίζεη ή  ρξεζηκνπνηεί κεγάιν κέγεζνο 

γξακκάησλ. Αλαδεηθλχεη πηπρέο ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγή-

ζνπλ γλσζηηθή ζχγθξνπζε, αληίθαζε ή  ακθηβνιία (Κνιηάδεο φ.π. ζ.294-295), δεκηνπξγψ-

ληαο κηα πξφζθαηξε θαηάζηαζε αληζνξξνπίαο ζηνπο καζεηέο, πνπ ηνπο θεληξίδεη ηελ πξνζν-

ρή γηα λα θαηαλνήζνπλ ην αληηθείκελν θαη λα ιχζνπλ ηε γλσζηηθή απηή ζχγθξνπζε. Θέιν-

ληαο λα δηδάμεη π.ρ ηελ ειεχζεξε πηψζε ησλ ζσκάησλ ππφ ηελ επίδξαζε ηεο βαξχηεηαο 

κπνξεί λα ηνπο παξνπζηάζεη έλαλ μχιηλν θχβν θαη έλαλ κεηαιιηθφ, ίζνπ κεγέζνπο, θαη λα 

ηνπο ξσηήζεη πνηνο απφ ηνπο δχν ζα πέζεη γξεγνξφηεξα αλ ηνπο αθήζεη. ην παξάδεηγκα απ-

ηφ νη δηακνξθσκέλεο ηδέεο ησλ παηδηψλ (ηνπιάρηζηνλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ζπγθξνχν-

ληαη κε ηελ επηζηεκνληθή εμήγεζε. Ζ γλσζηηθή απηή ζχγθξνπζε δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο γηα λα ειθχζεη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαη αιιαγήο ησλ ππαξρνπζψλ ηδεψλ ηνπο (Κφθθνηαο φ.π. ζ.64 & 263). 

Άιινο έλαο ηξφπνο έιθπζεο ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ αξρή ηεο καζεζηα-

θήο δηαδηθαζίαο είλαη ε πιεξνθφξεζή ηνπο γηα ην ζηφρν ή ηνπο ζηφρνπο ηεο κάζεζεο 

(Φινπξήο φ.π. ζ.130). Οη καζεηέο, γλσξίδνληαο ην πνχ πξέπεη λα θηάζνπλ ζην ηέινο ηεο δηα-

δηθαζίαο, είλαη ζε ζέζε λα επηιέμνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα εξεζίζκαηα εθείλα πνπ ζπληε-

ινχλ ζε απηφ. Γελ δέρνληαη παζεηηθά ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ δαζθάινπ κα-
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ληεχνληαο πνχ απηφο πξνζπαζεί λα  θαηαιήμεη, αιιά ελεξγεηηθά  εζηηάδνπλ επηιεθηηθά ζε 

απηά πνπ θξίλνπλ πσο ζπληεινχλ ζηελ θαηάθηεζε ηνπ καζεζηαθνχ ζηφρνπ ηνπο. 

Βέβαηα ε δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηψλ πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη αλ ν δάζθαινο: 

 Δλεξγνπνηεί ζπλερψο ηελ πξνζνρή θαη ηελ πεξηέξγεηα ησλ καζεηψλ ππνβάιιν-

ληάο ηνπο ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο θαη σζψληαο ηνπο ζε ππνζεηηθνχο - παξα-

γσγηθνχο ζπιινγηζκνχο ηεο κνξθήο: «Τη ζα ζπλέβαηλε αλ…», «Τη λνκίδεηε 

πψο…». 

 Δλαιιάζζεη ην ξπζκφ θαη ηελ έληαζε ηεο νκηιίαο ηνπ, ηελ νπνία ππνζηεξίδεη κε 

θαηάιιειε εμσ-ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά (απαιέο θηλήζεηο θαη ρεηξνλνκίεο). Πξν-

ζνρή ρξεηάδεηαη ψζηε λα κελ θαηαιήμεη ν δάζθαινο λα γίλεη απηφο ην αληηθεί-

κελν ηεο πξνζνρήο εηο βάξνο ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 Αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα λα έξζεη θάπνην εμσζρνιηθφ (θαηάιιειν) πξφζσπν 

ζηελ ηάμε θαη λα κηιήζεη γηα έλα εηδηθφ ζέκα. Πξνζθαιεί π.ρ έλα γηαηξφ γηα λα 

κηιήζεη ζηνπο καζεηέο γηα θαλφλεο πγηεηλήο ή ζέκαηα αληηκεηψπηζεο κηθξν-

ηξαπκαηηζκψλ. 

 Καηαγξάθεη ηηο βαζηθέο ιέμεηο θιεηδηά ηεο ελφηεηαο θαη θάλεη ζπρλέο αλαθεθα-

ιαηψζεηο ηνπ καζήκαηνο.  

 Υξεζηκνπνηεί ζπρλά πνηθηιφκνξθα νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ γηα πνιιαπιή αλαπαξάζηαζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

 Δπηιέγεη ηνλ θαηάιιειν ρψξν πνπ ππνζηεξίδεη θαιχηεξα ην καζεζηαθφ αληη-

θείκελν. ην κάζεκα ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο π.ρ θαη ζηελ ελφηεηα «Τα 

κέξε ησλ θπηψλ» βγαίλεη κε ηνπο καζεηέο ηνπ ζηελ απιή ή ζηνλ θήπν ηνπ ζρν-

ιείνπ θαη αζρνινχληαη πάλσ ζε πξαγκαηηθά θπηά θαη δέληξα θαη δελ πεξηνξίδε-

ηαη ζηηο εηθφλεο ηνπ βηβιίνπ ή ζηα ζρέδηα ηνπ πίλαθα. Πξνζπαζεί ινηπφλ λα θά-

λεη ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ φζν ην δπλαηφλ πην απζεληηθφ. 

 Δλαιιάζζεη ηηο κνξθέο ηεο δηδαζθαιίαο (π.ρ κεησπηθή, νκαδνζπλεξγαηηθή), ε-

πηιέγνληαο απηέο πνπ είλαη πην θαηάιιειεο θαηά πεξίπησζε θαη απνθεχγνληαο 

ηε δεκηνπξγία αληαξνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε. 

 

Αθνχ εμαζθαιηζηνχλ νη πξνυπνζέζεηο απηέο ε δηδαζθαιία κπνξεί λα πεξάζεη ζηελ ε-

πφκελε θάζε ηεο, θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο ζα επεμεξγαζηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ζα ηηο 

κεηαηξέςνπλ ζε γλψζεηο. 
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8 Πξόζθηεζε- εθκάζεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ 

 

Σν ζηάδην ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο πνπ παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη δεκη-

νπξγεί άκεζεο επηπηψζεηο ζηε δηδαθηηθή πξάμε, είλαη εθείλν ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 

θσδηθνπνίεζε. Καηά ην ζηάδην απηφ, έξγν ηνπ δαζθάινπ είλαη λα κεηαηξέςεη (θσδηθνπνηή-

ζεη) ην αξρηθφ πιηθφ ζε καζεζηαθή κνξθή, πνπ λα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην καζεηή 

(Φινπξήο φ.π. ζ.55). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ε πιεξνθνξία πνπ έρεη εηζα-

ρζεί ζην κλεκνληθφ ζχζηεκα κεηαηξέπεηαη ζε δπλαηφηεηα πνπ ελδέρεηαη λα απνθηεζεί θαη λα 

δηαηεξεζεί. Ζ δηαδηθαζία ηεο θσδηθνπνίεζεο κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ 

δαζθάινπ, ν νπνίνο νξγαλψλεη θαηάιιεια ην πιηθφ, ή ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα επηλνή-

ζνπλ ηα δηθά ηνπο- αηνκηθά ζρέδηα θσδηθνπνίεζεο
1
.  

Ζ ελέξγεηεο ηνπ δαζθάινπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ππνβνεζήζεη ην κα-

ζεηή λα θαηαλνήζεη ην καζεζηαθφ πιηθφ , λα ην δηαηεξήζεη ζηε κλήκε ηνπ θαη λα ην αλαθα-

ιέζεη αξγφηεξα, φηαλ ην ρξεηαζηεί. Ζ παξνρή νδεγηψλ πξνο ηνπο καζεηέο κπνξεί λα πάξεη 

δηάθνξεο κνξθέο, πνπ εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε θχζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ επη-

δηψθνληαη, απφ ηηο  ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο κάζεζήο ηνπο, θαζψο θαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

γλψζεηο ή εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ. Μπνξεί δειαδή λα πάξεη ηε κνξθή λχμεσλ, ππαηληγκψλ, 

εηθφλσλ, εξσηήζεσλ, δηαγξακκάησλ, θ.ά (Φινπξήο φ.π. ζ.133). Οη παξεκβάζεηο απηέο ηνπ 

δαζθάινπ δελ πξέπεη λα θαζνδεγνχλ θαζνξηζηηθά ην καζεηή, αιιά απιψο λα ππαηλίζζνληαη 

έλα ηξφπν ζθέςεο πνπ ππνβνεζά ζεκαληηθά ην καζεηή λα ζπλδπάζεη ηα πξνεγνχκελα ζηνη-

ρεία κε ηα λέα, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν ζψκα γλψζεσλ. 

Όηαλ νη παξεκβάζεηο απηέο ηνπ δαζθάινπ πξνο ηνπο καζεηέο ππαηλίζζνληαη έλα ζρήκα 

θσδηθνπνίεζεο, ρσξίο λα θαζνξίδνπλ ή λα επηζεκαίλνπλ ηελ απάληεζε, ε δηδαζθαιία παίξ-

λεη ηε κνξθή ηεο θαηεπζπλφκελεο αλαθάιπςεο. Οη λχμεηο ή νη ππαηληγκνί απηνί πνπ ρξεζη-

κνπνηνχληαη απφ ην δάζθαιν, γηα λα αλαθαιχπηεη ν καζεηήο ηα αληηθείκελα ηεο κάζεζεο, 

ζπρλά παίξλνπλ ηε κνξθή εξσηήζεσλ. Με ηηο εξσηήζεηο απηέο εθηφο απφ ηελ θαηάθηεζε 

ησλ γλψζεσλ, επηρεηξείηαη ε δηεχξπλζε ηεο ζθέςεο ηνπ καζεηή, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ηεο  

θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο. Απνηεινχλ δειαδή νη νδεγίεο εξεζίζκαηα, πνπ 

θαηεπζχλνληαη ζην καζεηή, κε ζθνπφ λα ραξάμνπλ κηα πνξεία ζθέςεο, ππνβνεζψληαο ηνλ λα 

εληάμεη ζηε λνεηηθή ηνπ δνκή ηα αληηθείκελα ηεο κάζεζεο. 

                                                 
1
 Καηά θαλφλα ε ελεξγεηηθή επηινγή απφ ην καζεηή ηνπ ηξφπνπ θσδηθνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ έρεη θαιχηε-

ξα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηε ζπγθξάηεζε θαη ηελ αλάθιεζή ηνπο, ζε ζχγθξηζε πξνο απηά πνπ επηηπγρά-

λνληαη, φηαλ απηφο ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο πνπ ηνπ πξνηείλεη ν δάζθαινο ή θάπνην άιιν 

πξφζσπν. 
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Ζ θσδηθνπνίεζε κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή εηθφλσλ, ιέμεσλ ή πξνηάζεσλ. Ηδηαίηεξα νη 

εηθφλεο θαη ηα δηαγξάκκαηα παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλα νπηηθά ζρήκαηα πνπ ελεξγνχλ σο θψδη-

θεο ησλ πξνο κάζεζε ζηνηρείσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ ν καζεηήο έπεηηα δηακνξθψλεη ηνπο δη-

θνχο ηνπ.  Έρεη δηαπηζησζεί φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα θσδηθν-

πνηνχλ ζηνηρεία  γηα κάζεζε κε εληππσζηαθέο εηθφλεο (κνξθέο) ε κάζεζε θαη ε ζπγθξάηεζε 

βειηηψλνληαη, ζε αληίζεζε κε ηα ζηνηρεία πνπ καζαίλνληαη ρσξίο νδεγίεο. Αξθεηνί εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ πσο ε πνιιαπιή θσδηθνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο (δειαδή θαη κε εηθφλεο- δηα-

γξάκκαηα θαη κε ιεθηηθέο πξνηάζεηο) είλαη πην απνηειεζκαηηθή. Απηφ ζπκθσλεί άιισζηε 

θαη κε ηα επξήκαηα γηα ηελ αμία ηεο πνιπαηζζεηεξηαθήο παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ , 

φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 

Αθνχ νη πιεξνθνξίεο θσδηθνπνηεζνχλ πξαγκαηνπνηείηαη ε εθκάζεζή ηνπο ζην ρψξν 

ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο. Γλσξίδνληαο ν δάζθαινο ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε ρσξεηηθφηεηα 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ ζε απηφ ην κλεκνληθφ ζηάδην κεηψλεη ηελ 

πνζφηεηα θαη ηνλ φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ θαη επηιέγεη εθείλεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο θαη θα-

ηάιιειεο γηα ην καζεηή. χκθσλα κε θάπνηεο έξεπλεο, ζε κηα ηππηθή δηδαζθαιία παξνπζηά-

δνληαη πεξίπνπ ηξηάληα λέεο πξνηαζηαθέο κνλάδεο ζε έλα ιεπηφ(Κνιηάδεο φ.π. ζ.367). Ο 

Gagne ππνιφγηζε φκσο πσο νη καζεηέο κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ κφλν έμη πξνηαζηαθέο 

κνλάδεο ην ιεπηφ, δειαδή ην έλα πέκπην ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο. πλεπψο ν δά-

ζθαινο πξέπεη λα παξέρεη νξηζκέλεο επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο ζηνπο καζεηέο, γηα λα ηνπο 

βνεζήζεη λα επηιέμνπλ ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζε κηα δηδαζθαιία, αιιά θαη λα ηηο ζπ-

κνχληαη γηα αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.. 

Έλαο ηξφπνο ηέηνηαο παξέκβαζεο γηα ην δάζθαιν είλαη λα αλαθνηλψλεη ζηνπο καζεηέο 

ηνπ πνηεο πιεξνθνξίεο είλαη ζεκαληηθέο θαη πνηεο φρη. Δπίζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηερληθέο 

ηεο ζπλέλσζεο θαη ηεο επαλάιεςεο ησλ πιεξνθνξηψλ, επαλέξρεηαη ζηα βαζηθά ζεκεία ηεο 

δηδαζθαιίαο αξθεηέο θνξέο, ρξεζηκνπνηψληαο φζν πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο 

θαη θσδηθνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Βνεζά επίζεο ην καζεηή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο κεηα-

γλσζηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, δειαδή λα ζθεθηεί πσο ιεηηνπξγνχλ νη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα ειέγρεη θαη λα ξπζκίδεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηνπ (Κνιηάδεο φ.π. 

ζ.425). 
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9 πγθξάηεζε θαη αλάζπξζε ησλ πιεξνθνξηώλ 

Ζ θσδηθνπνηεκέλε αλαπαξάζηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ δηαηεξείηαη ζην ρψξν ηεο καθξφ-

ρξνλεο κλήκεο, απ’ φπνπ αλαθαινχληαη ζηε κλήκε εξγαζίαο φηαλ δεηεζνχλ. χκθσλα κε 

φζα έρνπλ ήδε αλαθεξζεί, ζεσξεηηθά άπεηξνο φγθνο πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ζηε 

κλήκε ηνπ καζεηή θαη γηα απεξηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ εηθφλα φκσο πνπ εκθαλίδεηαη 

ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο είλαη νη καζεηέο λα μερλνχλ ζπρλά απηά πνπ δηάβαζαλ κεηά απφ ιίγν 

θαηξφ , ή λα κε κπνξνχλ λα ηα αμηνπνηήζνπλ. Τπνζέηνπκε ινηπφλ πσο εθφζνλ νη πιεξνθνξί-

εο απηέο έρνπλ πξνζιεθζεί απφ ηνπο καζεηέο, ηφηε ε δπζθνιία λα ηηο αλαζχξνπλ νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο πσο απηέο έρνπλ ραζεί απφ ηε κλήκε (έρνπλ ιεζκνλεζεί) είηε έρνπλ ραζεί κέζα 

ζηε κλήκε , παξακέλνπλ δειαδή ζην κλεκνληθφ ζχζηεκα, αιιά δελ είλαη εχθνιν ζην καζεηή 

λα ηηο εληνπίζεη θαη λα ηηο αλαζχξεη (Πφξπνδαο 1993, ζ.197). Ο κφληκνο φκσο (ζχκθσλα κε 

ηε ζεσξία) ραξαθηήξαο ηεο δηαηήξεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ καο νδεγεί ζην λα ζεσξήζνπκε σο 

αηηία ειιηπνχο ζπγθξάηεζεο θαη αδπλακίαο αλάζπξζεο ηελ αλαπνηειεζκαηηθή επεμεξγαζία 

θαη νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ηελ αδπλακία ησλ καζεηψλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηερληθέο επαλάιεςεο, πνπ ζπληειεί ζηε δηαηήξεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Ο δάζθαινο ζπλεπψο 

νθείιεη λα κάζεη ζηνπο καζεηέο ηερληθέο κάζεζεο, ψζηε λα ηηο εθαξκφδνπλ γηα λα πεηπραί-

λνπλ ηνπο καζεζηαθνχο ηνπο ζηφρνπο. Ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη ε ηθαλφηεηα ησλ 

καζεηψλ λα εθαξκφδνπλ ηερληθέο νξγάλσζεο θαη επαλάιεςεο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

9.1 Η οπγάνυζη ηος μαθηζιακού ςλικού 

Με ηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ επηηπγράλεηαη ε ελζσκάησζε θαη ν ζπζρεηηζκφο 

ησλ επηκέξνπο πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ζηε γεληθφηεξε δνκή γλψζεσλ ηνπ αηφκνπ. Ζ νξ-

γάλσζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ απφ ηνπο καζεηέο βνεζά επίζεο απνηειεζκαηηθά ηελ 

αλάζπξζή ηνπ. Τπνζηεξίδεηαη φηη νη καζεηέο καζαίλνπλ ζηελ αξρή θαιχηεξα νκαδνπνηεκέ-

λεο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη νξγαλσκέλεο ζε ζρήκαηα, ζρεδηαγξάκκαηα, θ.ιπ. Ζ απνηειεζκα-

ηηθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ νξγάλσζεο είλαη εμίζνπ ηθαλνπνηεηηθή ηφζν γηα πιηθφ πνπ απαη-

ηεί κεραληζηηθή κάζεζε φζν θαη γηα πιηθφ ζχλζεην ελλνηνινγηθά, θαζψο κε ηελ έληαμε ησλ 

πιεξνθνξηψλ κέζα ζε δηαγξάκκαηα, απηέο θαηεγνξηνπνηνχληαη κέζσ ηεο εκθάληζεο ησλ κε-

ηαμχ ηνπο ζρέζεσλ θαη ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο πνπ κπνξεί λα ηεο ραξαθηεξίδεη. Άιισζηε, φ-

πσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο καθξφρξνλεο κλήκεο, ηα ζεκαζηνινγη-

θά δίθηπα ζηα νπνία εληάζζνληαη νη πιεξνθνξίεο είλαη έλα απφ ηνπο βαζηθνχο ελδνγελείο 

κεραληζκνχο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηαηήξεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Έλα 

ηέηνην παξάδεηγκα ρξήζεο δηαγξάκκαηνο γηα ηελ νξγάλσζε ελλνηψλ πνπ δνκνχληαη ηεξαξρη-
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θά είλαη ην αθφινπζν ζην ζρήκα 13, ζην νπνίν νη ζπγγελείο έλλνηεο δηαηάζζνληαη ηεξαξρηθά 

ζε κηα δνκή, ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο νπνίαο είλαη φηη ε αλψηεξε ζηελ ηεξαξρία έλλνηα 

ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο ππάιιειεο ζε απηήλ θαηεγνξίεο. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 13. ρεκαηηθή παξνπζίαζε ηεξαξρηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο νξπθηώλ 

(Κνιηάδεο 2002) 

 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο δεκηνπξγείηαη κηα δνκή γλψζεσλ πνπ, ζχκθσλα κε 

ηνλ Bruner,  δηαθξίλεηαη γηα ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά (Μπαζέηαο 2002, ζ.286-289): 

 Δπηηξέπεη ηνλ αιιεινζπζρεηηζκφ ησλ γλψζεσλ. Οη λέεο γλψζεηο ζπζρεηίδνληαη 

κε άιιεο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο πνιιαπιά. 

 Οη δνκέο πνπ δεκηνπξγνχληαη κπνξνχλ λα απνθνπνχλ απφ ηηο θαηαζηάζεηο πά-

λσ ζηηο νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ θαη λα κεηαθεξζνχλ ζε άιιεο φκνηεο ή παξφ-

κνηεο, επηηξέπνληαο έηζη ηε κεηαθνξά ηεο κάζεζεο. 

 Ζ δνκή ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ ελλνηψλ δηαθξίλεηαη απφ ηελ αξρή ηεο νηθνλν-

κίαο, βνεζψληαο ην καζεηή λα αληεπεμέιζεη κε ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ρξεηάδεηαη λα κάζεη θαη ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ηεο πξνζνρήο ηνπ. 

 

Δμειηθηηθά ε ηθαλφηεηα γηα ζεκαζηνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απμά-

λεηαη κε ηελ ειηθία. Σα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαίλεηαη πσο δε ρξεζηκνπνηνχλ απ-

ζφξκεηα ή ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά, ηε ζεκαζηνινγηθή νξγάλσζε ησλ πιε-
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ξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηα δεθάρξνλα θαη δεθαηεηξάρξνλα παηδηά. Βέβαηα αθφκα θαη παηδηά 

ειηθίαο 4-5 εηψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νξγαλσηηθέο ζηξαηεγηθέο φηαλ ιακβάλνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο θαη φηαλ ηα εξεζίζκαηα πνπ καζαίλνπλ έρνπλ πςειφ βαζκφ ζχλδεζεο 

κεηαμχ ηνπο. Χζηφζν ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο επαλάιεςεο εκθαλίδεηαη κεηά ηα 10-11 

ρξφληα (Μπακπιέθνπ, φ.π. ζ.196-198)  

9.2 Η επανάλητη ηυν πληποθοπιών 

Ζ αμία ηεο επαλάιεςεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πιεξνθνξηψλ έρεη ηνληζηεί ήδε απφ πν-

ιχ παιηά (πξβι. ην «reperitio mater studiorum (est)»), ζπλδένληαο ηελ κε ην θαηλφκελν ηεο 

κάζεζεο (Baddeley φ.π. ζ.82). Άιισζηε φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο (πξβι. θεθ. 

3.2) απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζην ρψξν ηεο βξαρχρξνλεο 

κλήκεο.  

Ζ επαλάιεςε πξνζδηνξίδεηαη σο εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή απνκλεκφλεπζε ηνπ νλφκα-

ηνο ηεο πιεξνθνξίαο, πνπ επηζπκνχκε λα ζπγθξαηήζνπκε. Δίλαη ιεθηηθήο θχζεο θαη άξα θα-

ηάιιειε γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηε ζπγθξάηεζε ιεθηηθψλ πιεξνθνξηψλ. χκθσλα κε  

κειέηεο ηνπ Flavell (ζην Μπακπιέθνπ, φ.π. ζ.193) ε ιεθηηθή επαλάιεςε ρξεζηκεχεη σο κε-

ζνιαβήηξηα ηεο κλήκεο θαη ε ζπρλφηεηα ηεο επαλάιεςεο επεξεάδεη ηελ πνζφηεηα ησλ πιε-

ξνθνξηψλ πνπ νη καζεηέο ζπκνχληαη. χκθσλα φκσο κε ηνπο Craik & Lockhart (Κνιηάδεο 

φ.π., ζ. 93· Πφξπνδαο 1993, ζ.180) ε απιή θαη κφλν επαλάιεςε ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ δε 

βειηηψλεη ηε κλεκνληθή ζπγθξάηεζή ηνπ, εθφζνλ απηέο νη επαλαιήςεηο παξακέλνπλ ζην ίδην 

επίπεδν επεμεξγαζίαο. Γηα λα  είλαη απνηειεζκαηηθή ε επαλάιεςε πξέπεη ε λέα πιεξνθνξία 

λα ζπλδεζεί απνηειεζκαηηθά κε ηελ παιαηφηεξε, πνπ είλαη ήδε γλσζηή θαη απνζεθεπκέλε. Ζ 

ζχλδεζε απηή δελ είλαη κεραληθή- ζπλεηξκηθή αιιά λνεκαηηθή- ζεκαζηνινγηθή θαη θαζηζηά 

ηελ επαλάιεςε απνηειεζκαηηθή, θαζηζηψληαο ην καζεηή ηθαλφ λα αλαδεηά ηηο ζεκαζηνινγη-

θέο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο πξνυπάξρνπζεο θαη ζηηο λενεηζεξρφκελεο πιεξνθν-

ξίεο. Έηζη ε επαλάιεςε βειηηψλεη ηε ζπγθξάηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε κάζεζε  φρη (κφ-

λν) κε  ηε ζπρλφηεηά ηεο αιιά κε ην βάζνο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ επηηπγράλεη 

θάζε θνξά.  

Ζ παξαδνρή απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαζψο έλα 

κεγάιν κέξνο ησλ καζεηψλ αλαιίζθεηαη ζε πξνζπάζεηεο κάζεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ δε ζπλ-

δένληαη λνεκαηηθά κεηαμχ ηνπο, πξαγκαηνπνηψληαο απηφ πνπ νλνκάδνπκε κεραληζηηθή κά-

ζεζε ή κλεκνληθή απνζηήζηζε
1
. Με απηή ηε κνξθή νη πιεξνθνξίεο δε ζπλδένληαη λνεκαηη-

                                                 
1
 ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε επαλάιεςε ρξεζηκνπνηείηαη εθηεηακέλα θαη απνηειεί, αηπρψο, ηελ 

θπξίαξρε ζηξαηεγηθή κάζεζεο, αθφκα θαη αλ ην έξγν δελ πξνζθέξεηαη -π.ρ κάζεζε ζχλζεηνπ ζεκαζηνινγηθνχ 
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θά κεηαμχ ηνπο, ζπλεπψο δελ θαηαλννχληαη. Έηζη αθφκα θαη αλ απνζεθεπηνχλ ζηε καθξφ-

ρξνλε κλήκε, θαζψο δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε άιιεο, αιιά παξακέλνπλ λνεκαηηθά θαη ζε-

καζηνινγηθά αζχλδεηεο, άξα θαη απνκνλσκέλεο, δελ είλαη εχθνιν λα αλαζπξζνχλ. 

Υξένο ηνπ δαζθάινπ είλαη ινηπφλ λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ λα θαηαλνήζνπλ φηη ε 

απιή επαλάιεςε, δειαδή ε κλεκνληθή απνζηήζηζε, είλαη έλαο αλεπαξθήο ηξφπνο απνζή-

θεπζεο ηφζν σο πξνο ην ρξφλν πνπ απαηηεί φζν θαη σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζπγθξάηεζεο ζην ρξφλν. Αθφκα δε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πιεξνθνξία ηειηθά αλαθαιεί-

ηαη είλαη δχζθνιν λα αμηνπνηεζεί, αθνχ δελ είλαη επεμεξγαζκέλε λνεκαηηθά, δειαδή ν καζε-

ηήο δελ ηελ έρεη θαηαλνήζεη. Αληί απηήο πξέπεη νη καζεηέο λα νδεγεζνχλ ζε ηερληθέο λνεκα-

ηηθήο κάζεζεο, κε ηε ρξήζε ηεο επαλάιεςεο επεμεξγαζίαο, ε νπνία νδεγεί ζηε δηαξθέζηεξε 

ζπγθξάηεζε θαη ζηελ επθνιφηεξε θαη γξήγνξε αλάζπξζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Έλαο ηέηνηνο 

ηξφπνο ελλνηνινγηθήο επαλάιεςεο είλαη ε αλαζθφπεζε ή νη ζπλνςίζεηο ησλ θχξησλ ζεκείσλ 

ελφο καζήκαηνο ή θεθαιαίνπ. Ο δάζθαινο, αθνχ νινθιεξσζεί ε κειέηε ηνπ πξνο κάζεζε 

πιηθνχ, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο καζεηέο ηνπ λα ην αλαδηεγεζνχλ κε δηθέο ηνπο ιέμεηο 

θαη θξάζεηο. Ο καζεηήο ηφηε (αλα)παξάγεη ηελ επεμεξγαζκέλε πιεξνθνξία, ε νπνία απνζε-

θεχεηαη επθνιφηεξα ζηε κλήκε ηνπ, ζε ζρέζε κε πιηθφ πνπ απιψο ην έρεη δηαβάζεη. 

Δμειηθηηθά ε ζθφπηκε θαη ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο επαλάιεςεο δελ θαίλεηαη λα εκθα-

λίδεηαη ζηα παηδηά πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 6-7 εηψλ, γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη είηε κε ηελ 

έιιεηςε θηλήηξσλ, ηελ απνπζία πξνεγνχκελεο γλψζεο ή θαη ηελ απαίηεζε λνεηηθήο πξν-

ζπάζεηαο, πνπ ηα κηθξά παηδηά δελ κπνξνχλ λα θαηαβάινπλ (Μπακπιέθνπ, ν.π. ζ.194). Δπί-

ζεο ε επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ δε ρξεζηκνπνηείηαη απζφξκεηα πξηλ απφ ηελ εθεβεία, 

αλ θαη παξ’ φιε ηε ζπλζεηφηεηά ηεο έρεη θαλεί φηη ε δηδαζθαιία ηεο είλαη δπλαηφλ λα βει-

ηηψζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ κηθξψλ παηδηψλ λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ, αλ θαη απηή ε βειηησκέλε 

ηθαλφηεηα είλαη θαηψηεξε απφ ηε ζηξαηεγηθή ηθαλφηεηα ησλ κεγαιχηεξσλ παηδηψλ (φ.π. 

ζ.216) 

9.2.1 Άζθεζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ πιεξνθνξηώλ 

Ζ επαλάιεςε ζπληζηά κνξθή άζθεζεο. χκθσλα κε ην λφκν ηεο κάζεζεο ηνπ Thorn-

dike (Καςάιεο φ.π. ζ.219· Φνπληνπνχινπ φ.π. ζ.91)) ε ζχλδεζε αλάκεζα ζε έλαλ εξεζηζκφ 

θαη κία αληίδξαζε εληζρχεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη κε ηελ άζθεζε. Άξα θαη γηα ηε ζπγθξάηε-

ζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηε κλήκε ν ξφινο ηεο άζθεζεο- επαλάιεςεο αλακέλεηαη λα είλαη ζε-

                                                                                                                                                        
πιηθνχ. Χζηφζν ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο επηδέρνληαη ηε ρξήζε επαλάιεςεο, ηδηαί-

ηεξα γηα απιφ ιεθηηθφ πιηθφ κε ξπζκφ θαη νκνηνθαηαιεμία, πνπ έηζη θαζίζηαηαη απνκλεκνλεχζηκν (Μπακπιέ-

θνπ, φ.π. ζ.215) 
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καληηθφο. Πφζν φκσο πξέπεη λα δηαξθεί ε επαλάιεςε θαη ε άζθεζε; πλήζσο νη καζεηέο 

δηαθφπηνπλ ηελ πξνζπάζεηα, κφιηο πεηχρνπλ ηελ αιάλζαζηε αλαπαξαγσγή ηεο πιεξνθνξίαο 

πνπ ζέινπλ λα κάζνπλ 

Ήδε απφ ηηο κειέηεο ηνπ Ebbinghaus είρε δηαπηζησζεί πσο ε θαηαλνκή ηεο επαλάιε-

ςεο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα πξνσζεί ηελ παγίσζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. ην ζπ-

κπέξαζκα απηφ θαηαιήγνπλ θαη ζχγρξνλεο έξεπλεο (πξβι ηελ έξεπλα ηεο Linton, ζην Badde-

ley φ.π. ζ.118), νη νπνίεο επηβεβαηψλνπλ ηηο αξρηθέο δηαπηζηψζεηο ηνπ Ebbinghaus θαη ππν-

ζηεξίδνπλ ηελ ππεξνρή ηεο κάζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

αλάκεζα ζηα νπνία κεζνιαβνχλ θαη άιινπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο, θαη εθηείλεηαη γηα θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα (Κνιηάδεο φ.π. ζ.392).  

Σν θαηλφκελν απηφ εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε θαηαηκεκέλε άζθεζε πξαγκαην-

πνηείηαη ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην θάζε θνξά θαη απαηηεί απφ ην άηνκν λα αθηεξψλεη πεξηζζφ-

ηεξν ρξφλν ζηε κειέηε ηεο χιεο θαη λα θάλεη πεξηζζφηεξεο επαλαιήςεηο απφ φ,ηη απαηηεί ε 

νιηθή άζθεζε (ε άζθεζε πνπ γίλεηαη γηα παξάδεηγκα ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο χιεο, ιίγεο ε-

κέξεο πξηλ -ή ηελ πξνεγνχκελε ηεο  εμέηαζεο). Δπίζεο ηα δηαιείκκαηα θαηά ηελ άζθεζε α-

πνηξέπνπλ ηελ θφπσζε, βειηηψλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κλεκνληθνχ ζπζηήκα-

ηνο, αιιά θαη πξνζθέξνληαο ηνλ απαξαίηεην ρξφλν γηα παξαγσγηθή ζθέςε θαη δεκηνπξγηθή 

επαλάιεςε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. Φαίλεηαη ινηπφλ πσο αλ δψ-

ζνπκε ρξφλν ζηε κλήκε καο λα «ηαθηνπνηεί» ηα πξάγκαηα, ηφηε είκαζηε ζε ζέζε λα ηα αλα-

θαινχκε πην απνηειεζκαηηθά (Βνζληάδνπ 2001, ζ.208). 

Δθαξκνγή ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο επαλαιακβαλφκελεο άζθεζεο γίλεηαη ζην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο θαη’ νίθνλ εξγαζίεο πνπ ν δάζθαινο αλαζέηεη ζηνπο καζεηέο ηνπ. Με ηηο 

εξγαζίεο απηέο νη καζεηέο αζθνχληαη ζην κλεκνληθφ πιηθφ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

επηηπγράλνληαο έηζη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζπγθξάηεζε θαη αλάζπξζή ηνπ. Δπίζεο ε ζπ-

ρλή αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο κε ηελ ππνβνιή εξσηήζεσλ (δηαγλσζηηθνχ ή ηειηθνχ ηχπνπ) 

απφ ην δάζθαιν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα επεμεξγάδνληαη θαιχηεξα ηηο πιεξν-

θνξίεο πνπ πξέπεη λα ζπκνχληαη.  

Ζ ζπλέρηζε ηεο άζθεζεο πέξαλ ηνπ ζεκείνπ φπνπ ν καζεηήο επηηπγράλεη ηελ αιάλζα-

ζηε αλαπαξαγσγή θαιείηαη «ππεξκάζεζε». Ο Ebbinghaus ζεσξνχζε ηελ ππεξκάζεζε κε-

νηθνλνκηθή δηαδηθαζία, θαζψο ε δαπάλε δπλάκεσλ γηα ηελ άζθεζε δελ παξνπζίαδε ην αλά-

ινγν αληίθξηζκα ζηηο επηδφζεηο. Ζ λεφηεξε φκσο έξεπλα δέρεηαη πσο ε ππεξκάζεζε νδεγεί 

ζε θαιχηεξεο κλεκνληθέο επηδφζεηο. Με ηελ ππεξκάζεζε κπνξνχκε λα αληηκεησπίζνπκε α-

πνηειεζκαηηθά ηε ιήζε, αθνχ φζν πην ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη κηα πιεξνθνξία θαη φζν πε-
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ξηζζφηεξε εμάζθεζε γίλεηαη, ηφζν πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζπλδένληαη ζηε καθξφρξνλε 

κλήκε θαη ηφζν ηζρπξνί γίλνληαη νη κεηαμχ ηνπο δεζκνί.. Τπάξρεη βέβαηα έλα φξην, πέξα απφ 

ην νπνίν νη νπνηεζδήπνηε πξνζπάζεηεο παξακέλνπλ αηειέζθνξεο. 

Ζ πξνζπάζεηα γηα ηελ επηηπρία ηεο ππεξκάζεζεο ζθνληάθηεη ζηε έιιεηςε ελδηαθέξν-

ληνο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ. Πνιιέο θνξέο νη καζεηέο έρνπλ αξλεηηθή ζηάζε απέλα-

ληη ζηελ πξνζπάζεηα λα επαλαιάβνπλ θάηη ην νπνίν ζεσξνχλ πσο θαηέρνπλ θαιά. Υαξαθηε-

ξίδνπλ θάζε ηέηνηα πξνζπάζεηα σο αληαξή θαη κνλφηνλε αθνχ δε βιέπνπλ θάπνην επδηάθξηην 

ζηφρν ζε απηή. Γηα λα είλαη ζπλεπψο ρξήζηκεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ππεξκάζεζεο πξέπεη ν 

δάζθαινο λα πξνζπαζήζεη λα ηηο θάλεη φζν πην ελδηαθέξνπζεο γίλεηαη θαη λα πείζεη ηνπο κα-

ζεηέο ηνπ πσο πιεξνθνξίεο ηέηνηαο κνξθήο (π.ρ νη πίλαθεο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ, ε θιίζε 

ησλ ξεκάησλ) πξέπεη ζηαδηαθά λα απηνκαηνπνηεζνχλ, ψζηε λα ηηο ζπκνχληαη γξήγνξα θαη 

ρσξίο ιάζε. 

 

9.3 Η εκμάθηζη μνημονικών ηεσνικών και μεηαμνημονικών δεξιοηήηυν 

Οη κλεκνληθέο ηερληθέο είλαη αηνκηθά επηλνήκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θσδη-

θνπνίεζε, ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο 

ζηε εθκάζεζε ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ απνξξέεη απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο (Κνιηάδεο φ.π. 

ζ.434): 

 Γεκηνπξγνχλ έλα πιαίζην κέζα ζην νπνίν νξγαλψλνληαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν 

νη λνεκαηηθά άζρεηεο κεηαμχ ηνπο πιεξνθνξίεο. 

 Μεγηζηνπνηνχλ ηε λνεκαηηθφηεηα ησλ άζεκσλ πιεξνθνξηψλ κε ην λα ηηο ζπ-

ζρεηίδνπλ κε γλσζηέο θαη «πξνηθηζκέλεο» κε λφεκα πιεξνθνξίεο. 

 Πξνζθέξνπλ ζαθείο λχμεηο αλάζπξζεο, νη νπνίεο πξέπεη λα θσδηθνπνηεζνχλ κε 

ην λέν καζεζηαθφ πιηθφ. 

 Δλζαξξχλνπλ ην άηνκν λα ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 

Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ κλεκνληθψλ ηερληθψλ αλαθέξεηαη θπξίσο ζε πιεξνθνξίεο φπσο 

εκεξνκελίεο, νλφκαηα, ιεμηιφγην, δειαδή θπξίσο ιεθηηθφ πιηθφ πνπ δελ έρεη ηδηαίηεξν λφεκα 

θαη ζεκαζία, ην νπνίν φκσο πξέπεη λα απνκλεκνλεπηεί, δηφηη απνηειεί έλα βαζηθφ πιαίζην 

απφ ην νπνίν εμαξηάηαη ν ζρεκαηηζκφο ησλ ζχλζεησλ ελλνηψλ. Αληίζεηα νη πιεξνθνξίεο κε 

ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν, εθφζνλ επεμεξγαζηνχλ ηθαλνπνηεηηθά, εληάζζνληαη ζηα  ήδε 
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ππάξρνληα δίθηπα γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ, απ’ φπνπ αλ ζπλδεζνχλ ζσζηά κπνξνχλ λα 

αλαθιεζνχλ κε επηηπρία. 

Οη καζεηέο κπνξνχλ κφλνη ηνπο λα εθεπξίζθνπλ κλεκνληθέο ηερληθέο φηαλ ην καζεζη-

αθφ πιηθφ είλαη θαηά θαλφλα εχθνιν. Όηαλ φκσο ην πιηθφ απηφ είλαη δχζθνιν, είλαη πξνηη-

κφηεξν ν δάζθαινο λα παξέρεη έηνηκεο ηηο κλεκνληθέο ηερληθέο (π.ρ αθξνζηηρίδα, ιέμεηο- 

θιεηδηά, ξίκα, ζπζρεηίζεηο, δηάθνξεο ζπλδέζεηο  βι. ζην Κνιηάδεο φ.π. ζ.436-437) θαη λα πα-

ξσζεί ηνπο καζεηέο λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη φηαλ ν δάζθαινο: 

 δηδάμεη ζην καζεηή κηα ζπγθεθξηκέλε ηερληθή πνπ πξνζθέξεηαη γηα ην ζπγθε-

θξηκέλν πιηθφ, θάηη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηνπο κηθξνχο καζεηέο πνπ δπζθν-

ιεχνληαη λα εθαξκφζνπλ κφλνη ηνπο θάπνηα κλεκνληθή ηερληθή. 

 «επηβάιιεη» ζηνπο καζεηέο ηνπ  κηα κλεκνληθή ηερληθή, παξνπζηάδνληαο ην κα-

ζεζηαθφ πιηθφ νξγαλσκέλν θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα ππαγνξεχεη ηε ρξήζε ηεο 

ηερληθήο απηήο (π.ρ έλα δηάγξακκα ή κηα αθξνζηηρίδα). 

 

Ζ αλάπηπμε θαη ε ρξήζε κλεκνληθψλ ηερληθψλ απφ ηα παηδηά έρεη πξνζειθχζεη ηα ηε-

ιεπηαία ρξφληα ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ, ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Σν θεληξηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο έξεπλεο απηέο κέρξη 

ζήκεξα είλαη «φηη ε αλαθιεηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ θαη νη κλεκνληθέο ηνπο επηδφζεηο κπν-

ξνχλ λα βειηησζνχλ απφ πνιχ κηθξή ειηθία, αλ δηδαρζνχλ πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζηξαηεγη-

θέο θαη πψο λα ηηο κεηαθέξνπλ ζε παξεκθεξή έξγα. Ο λφκνο ηεο εμάζθεζεο θαίλεηαη λα είλαη 

παξάγσλ-θιεηδί» (Μπακπιέθνπ, φ.π. ζ.219) 

Απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ Μνληέινπ Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηψλ πνπ έγηλε ζην πξψην 

κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο πξνθχπηεη πσο απηφ είλαη έλα πνιπδνκηθφ κνληέιν κλήκεο. Ζ 

γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ πώο καζαίλνπκε είλαη ρξήζηκε γηα ην δάζθαιν γηα ηελ νξγάλσ-

ζε θαη ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά παξάιιεια θαη γηα ην καζεηή, αθνχ, φληαο ελή-

κεξνο γηα ηηο δνκέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, κπνξεί επθνιφηεξα 

λα ην θαηεπζχλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξν-

θνξηψλ. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε εθ κέξνπο ηνπ καζεηή ηεο γλψζεο πνπ θαηέρεη θαη ησλ δηαδηθα-

ζηψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα λα ηηο απνθηήζεη ζπλζέηνπλ απηφ πνπ νλνκάδεηαη κεηαγλψζε. Ζ 

κεηαγλψζε εκπεξηέρεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αλαθαιεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο 

γλψζεηο πνπ δηαζέηεη θαζψο θαη λα επηιέγεη ηηο ζηξαηεγηθέο εθείλεο πνπ ην θαζηζηνχλ ηθαλφ 

λα ειέγρεη ηηο γλσζηηθέο ηνπ πξνζπάζεηεο (Καζζσηάθεο & Φινπξήο φ.π. ζ.174-178). πλέ-

πεηα ηεο γλψζεο απηήο είλαη ε ελεξγφο παξέκβαζε, παξαθνινχζεζε, δηφξζσζε θαη ζπληνλη-
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ζκφο ησλ γλσζηηθψλ  ιεηηνπξγηψλ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ν γλσζηηθφο ζηφρνο (Κσ-

ζηαξίδνπ- Δπθιείδε φ.π. ζ.135). Αλάινγα κε ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία ζηελ νπνία επηθεληξψ-

λεηαη ε κεηαγλψζε, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηε κεηακλήκε, εθφζνλ αθνξά ηε κλήκε θαη ηα 

πεξηερφκελά ηεο, ηε κεηαθαηαλφεζε, εθφζνλ αθνξά ηελ επίγλσζε ηνπ αλ θαηαλννχκε θάηη 

θαη πνηεο δηαδηθαζίεο βνεζνχλ ζε απηφ, ηε κεηαπξνζνρή, ηε κεηαγιψζζα θ.ι.π . 

Μηα ηδηαίηεξε ινηπφλ κνξθή κεηαγλψζεο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ α-

ηφκνπ λα γλσξίδεη ελζπλείδεηα ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ε κλήκε ηνπ είλαη ε κεηακλήκε. Οη  

κεηακλεκνληθέο δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή ηνλ θαζηζηνχλ ηθαλφ λα κεγηζηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο 

ζπγθξάηεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, αθνχ γλσξίδεη π.ρ πνηα ζηξαηεγηθή ή ηερληθή κάζεζεο θαη 

κλήκεο ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζε θάζε θαηάζηαζε, πφζν ψξα κπνξεί λα κειεηά ρσξίο λα δηαρέ-

εηαη ε πξνζνρή ηνπ, πνηεο ψξεο είλαη πξνζθνξφηεξεο γηα κειέηε, θ.ά.. Οη έξεπλεο έρνπλ δεί-

μεη πσο ε κεηακλήκε είλαη απνηειεζκαηηθή φηαλ έρνπλ εμαζθαιηζηεί ηα παξαθάησ (Κνιηά-

δεο φ.π. ζ.504-505): 

 Ο ζηφρνο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ είλαη επδηάθξηηνο θαη αθξηβψο θαζνξη-

ζκέλνο. 

 Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν είλαη επλφεην θαη νηθείν. 

 Ζ κάζεζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ είλαη ζθφπηκε θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηελ ππεξκάζεζε. 

 Σν άηνκν θαζπζηεξεί ηελ θξίζε ηνπ, δειαδή αληηδξά θαη ελεξγεί πεξηζζφηεξν 

κε δηαζθεπηηθφ παξά ακέζσο κε παξνξκεηηθφ ηξφπν. 

 

Οη κειέηεο ζρεηηθά κε ηε γλψζε ησλ παηδηψλ γηα ηα γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ηε κεηα-

κλήκε θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κεηακλεκνληθή γλψζε εκθαλίδεηαη λσξίο θαη ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νινθιεξψλνληαη κέρξη ηε Γ’ δεκνηηθνχ. 

ε γεληθέο γξακκέο έρεη δηαπηζησζεί κηα ζηαζεξή ζρέζε κεηαμχ κλεκνληθήο θαη κεηα-

κλεκνληθήο επίδνζεο, σζηφζν είλαη δπλαηφλ ηα παηδηά λα έρνπλ γλψζε ησλ κλεκνληθψλ ηνπο 

ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, αιιά είηε λα κελ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ, ή 

αθφκε θαη φηαλ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ λα κε βειηηψλεηαη ε επίδνζή ηνπο. Σα δχν απηά θαηλφκε-

λα νξίδνληαη σο αδπλακία ρξήζεο θαη αδπλακία παξαγσγήο ησλ ζηξαηεγηθψλ (Μπακπιέθνπ, 

φ.π. ζ.227). Πάλησο ε ζρέζε κλήκεο θαη κεηακλήκεο είλαη ακθίδξνκε, αθνχ ε γλψζε γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο κεηακλήκεο βνεζά ηηο κλεκνληθέο επηδφζεηο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο βνε-

ζνχλ ηε κεηακλήκε. 
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Απνηέιεζκα απηψλ είλαη φηη ν καζεηήο πνπ γλσξίδεη λα ζρεδηάδεη θαη λα ξπζκίδεη ηηο 

κεηακλεκνληθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, κπνξεί λα εμειηρζεί ζε απηνξπζκηδφκελν άηνκν, δειαδή λα 

καζαίλεη απηφλνκα θαη λα είλαη ν ίδηνο δηαρεηξηζηήο ηεο ζθέςεο ηνπ. Γηα απηφ ν δάζθαινο 

πξέπεη λα δηδάμεη ζηνπο καζεηέο ηνπ δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο γηα λα 

κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο κεηακλεκνληθέο ηθαλφηεηέο ηνπο. Απηφ πξέπεη 

λα γίλεηαη φρη κεκνλσκέλα αιιά σο κέξνο ηεο ζρνιηθήο πξάμεο θαη κε ηξφπν πνπ λα δηαπεξ-

λά ηε δηδαζθαιία φισλ ησλ καζεκάησλ. Ζ έκθαζε δελ πξέπεη λα δίλεηαη ζηε ρξήζε κεκν-

λσκέλσλ ζηξαηεγηθψλ, αιιά ζηελ θαιιηέξγεηα ελφο επξχηεξνπ ξεπεξηνξίνπ απφ ηερληθέο, 

πνπ πξνζαξκφδνληαη ζην εθάζηνηε καζεζηαθφ πιηθφ, ζην δηαζέζηκν ρξφλν, ζηηο εμεηδηθεπκέ-

λεο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ (Μπακπιέθνπ, φ.π. ζ.239). 

 

9.4 Ανάζςπζη ηυν πληποθοπιών 

Ζ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε ζπρλή άζθεζε 

ζπκβάιινπλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα αλαδεηνχλ εχθνια ζηε κλήκε ηηο απνζεθεπκέ-

λεο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο εληνπίδνπλ. Ζ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα αλαζχξνπλ ηηο πιεξν-

θνξίεο πνπ έρνπλ δηδαρζεί, πξνζδηνξίδεη ελ πνιινίο θαη ηελ επηηπρία ηεο δηδαζθαιίαο. Όζν 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα αλαθαιέζνπλ νη καζεηέο, ηφζν επηηπρέζηεξε ζεσξεί-

ηαη θαη ε παξέκβαζε ηεο δηδαζθαιίαο. Χζηφζν ε ζρνιηθή γλψζε πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο 

πνπ νη καζεηέο απνθηνχλ ζην ζρνιείν, ηηο νπνίεο φκσο ζε κεγάιν βαζκφ ιεζκνλνχλ κεηά ην 

ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ή ηνπ καζήκαηνο.  

Σν εξψηεκα ινηπφλ πνπ πξνθχπηεη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε πξέπεη λα αλαθέξεηαη 

φρη ζηελ πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ νη καζεηέο μερλνχλ, αιιά ζηελ πνζφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζπκνχληαη. 

Οη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ησλ καζεηψλ γηα αλάζπξζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ έρνπλ δηδαρζεί, έρνπλ νδεγεζεί ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 Σν πνζνζηφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιεζκνλνχληαη είλαη κηθξφηεξν φηαλ ε αλά-

ζπξζή ηνπο γίλεηαη κε δνθηκαζίεο αλαγλψξηζεο παξά κε δνθηκαζίεο αλάθιεζεο. 

 Ο βαζκφο ιήζεο είλαη κηθξφηεξνο φηαλ νη καζεηέο έρνπλ εκπιαθεί ελεξγεηηθά 

ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

 Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηε κάζεζε θαη ζηελ αλάζπξζε 

σλ πιεξνθνξηψλ πξνζδηνξίδεη ην βαζκφ επθνιίαο ηεο αλάζπξζεο. 
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ρήκα 14. ηξαηεγηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο κλεκνληθήο ηθαλόηεηαο (Βνζληάδνπ 2001) 

 

Δθαξκνγή ηνπ πξψηνπ ζπκπεξάζκαηνο βξίζθνπκε ζπρλά ζηε ζρνιηθή πξάμε κε ηε 

ρξήζε ησλ ηεζη πνιιαπιήο εθινγήο, ζχδεπμεο, δηαδεπθηηθήο απάληεζεο, θ.ά (Καζζσηάθεο 

1997, ζ.162-169), φπνπ νη εξσηήζεηο ζπλνδεχνληαη απφ κηα  ζεηξά πξνηεηλφκελσλ απαληή-

ζεσλ θαη ν καζεηήο νθείιεη λα ζεκεηψζεη πνηα απφ ηηο απαληήζεηο απηέο είλαη , θαηά ηε 

γλψκε ηνπ, ε νξζή. Αληίζεηα ζηηο παξαδνζηαθέο εξσηήζεηο ηχπνπ ειεχζεξεο αλάπηπμεο νη 

καζεηέο θαινχληαη λα αλαθαιέζνπλ απφ ηε κλήκε ηνπο θάπνηεο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο πα-

ξνπζηάζνπλ ζην δάζθαιν.  

Ζ θαζεκεξηλή ζρνιηθή εκπεηξία θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα εξεπλψλ δείρλνπλ πσο νη 

καζεηέο επηηπγράλνπλ πςειφηεξε επίδνζε, φηαλ αμηνινγνχληαη κε δνθηκαζίεο αλαγλψξηζεο. 

Απηφ δέρεηαη δχν εξκελείεο (Πφξπνδαο 2003, ζει 176). 

 χκθσλα κε ηελ πξψηε εξκελεία ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο αλάθιε-

ζεο, αληαλαθιά ηε δηαθνξά έληαζεο ηεο εγγξαθήο ή ζπγθξάηεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

       Σνκέαο     Βνεζεηηθέο Σερληθέο 

Λίζηεο αληηθεηκέλσλ 
Υξεζηκνπνηήζηε κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο 

Φάμηε γηα αθξψλπκα πνπ έρνπλ ζεκαζία 

Γνθηκάζηε ηε κέζνδν ησλ ζέζεσλ 

Καηακεξίζηε ην ρξφλν ζαο ψζηε λα ζαο αθήζεη 

πεξηζψξην γηα θαηαλεκεκέλε άζθεζε 

Γηαβάζεηε ελεξγεηηθά θαη φρη παζεηηθά 

Κξαηήζηε ζεκεηψζεηο αιιά θαηαγξάςηε κφλν ηα θχξηα 

ζεκεία 

θεθηείηε ζρεηηθά κε ηελ φιε νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ 

Κνηηάμηε ηηο ζεκεηψζεηο ζαο ακέζσο κεηά ηε δηάιεμε γηα 

λα ζπκπιεξψζεηε ηα θελά 

Κάληε έλα ιεπηνκεξέο δηάγξακκα ησλ ζεκεηψ-

ζεψλ ζαο απφ θάπνηα δηάιεμε αληί λα ηηο δηαβά-

δεηε παζεηηθά. 

Αλάγλσζε βηβιίσλ 

Γηαιέμεηο 

Μειέηε γηα δηαγσλίζκαηα 
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ζηνηρείσλ. πλεπψο ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ αδχλακε ζπγθξάηεζε, κπνξνχλ κελ λα αλαγλσξη-

ζηνχλ, αιιά δελ έρνπλ πνιιέο πηζαλφηεηεο λα αλαθιεζνχλ.  

 

ρήκα 15. Παξάζηαζε ηεο θακπύιεο επίδξαζεο ηεο ζεηξάο παξνπζίαζεο ησλ ιέμεσλ 

(Κνιηάδεο 2002) 

 

Καηά ηελ άιιε άπνςε ε δηαθνξά κεηαμχ αλαγλψξηζεο θαη αλάθιεζεο νθείιεηαη ζηε 

δηαθνξά ηνπ γλσζηηθνχ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηαο ή ηεο άιιεο 

ιεηηνπξγίαο. Καηά ηελ αλάθιεζε ν καζεηήο πξέπεη λα έρεη θσδηθνπνηήζεη, ζπγθξαηήζεη, ε-

ξεπλήζεη θαη εληνπίζεη ηελ πιεξνθνξία, αληίζεηα θαηά ηελ αλαγλψξηζε, ν καζεηήο κπνξεί 

λα δηεθπεξαηψζεη ην έξγν ηνπ έρνληαο απιψο θσδηθνπνηήζεη θαη ζπγθξαηήζεη ηελ πιεξνθν-

ξία, άζρεηα απφ ην αλ ε ζπγθξάηεζε είλαη πιήξσο δνκεκέλε. Καη απηφ γηαηί θαηά ηελ αλα-

γλψξηζε ν καζεηήο δε ρξεηάδεηαη λα εξεπλήζεη γηα λα εληνπίζεη ηελ πιεξνθνξία, αιιά α-

πιψο λα ζπγθξίλεη ην εξέζηζκα πνπ ηνπ παξνπζηάδεηαη κε απηφ πνπ έρεη ζπγθξαηήζεη ζηε 

κλήκε, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη αλ είλαη ή δελ είλαη ίδην.  

Σν δεχηεξν ζπκπέξαζκα ηνλίδεη ηελ αλάγθε ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ 

ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ θαιή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη απαξαίηε-

ηε δηεξγαζία γηα λα θαηαγξαθνχλ θαη λα θσδηθνπνηεζνχλ νη λέεο πιεξνθνξίεο ζην κλεκνλη-
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θφ ζχζηεκα. Γηα απηφ δελ αξθεί νη καζεηέο λα αθνχλ ή λα παξαηεξνχλ θαη λα δέρνληαη πα-

ζεηηθά, αιιά πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη λα αζθνχ-

ληαη πξαθηηθά, δειαδή λα εθαξκφδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καζαίλνπλ. Ζ ελεξγή καζεηηθή 

ζπκκεηνρή ππήξμε αίηεκα ήδε απφ ηε πεξίνδν ηνπ Κηλήκαηνο ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ζε πνι-

ιέο δηδαθηηθέο πεξηπηψζεηο παξακέλεη αθφκα θαη ζήκεξα αλεθάξκνζηε. 

Σν ηξίην ζπκπέξαζκα αλαθέξεηαη ζηελ αλάθιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηε 

ζεηξά παξνπζίαζήο ηνπο. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ε ζεηξά πνπ είραλ νη πιεξνθνξίεο θαηά ηελ   

 πξφζιεςή ηνπο ζρεηίδεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αλάθιεζήο ηνπο (Πφξπνδαο 

2003, ζ.169). ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη πιεξνθνξίεο απνηεινχλ κεκνλσκέλεο ιέμεηο, έρεη δηα-

πηζησζεί φηη εθείλεο πνπ είραλ πξνζθεξζεί ηειεπηαίεο αλαθαινχληαη θαιχηεξα απφ εθείλεο 

πνπ είραλ πξνζθεξζεί πξψηεο, φπσο απεηθνλίδεη θαη ην ζρήκα 15. Όκσο ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ νη πιεξνθνξίεο ζπγθξνηνχλ θείκελα, ε αλάθιεζε είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε γηα ηα θχ-

ξηα ζεκεία ησλ αξρηθψλ παξαγξάθσλ, αθνινπζνχκελε απφ ηα βαζηθά ζεκεία ησλ ηειεπηαί-

σλ θαη κεζαίσλ παξαγξάθσλ. Σν θαηλφκελν απηφ, γλσζηφ σο «επίδξαζε ηνπ αξρηθνχ θαη ηνπ 

πξνζθάηνπ» έρεη δερζεί δηάθνξεο εξκελείεο, φπσο ην φηη πξνζέρνπκε ηηο πιεξνθνξίεο ζηελ 

αξρή επεηδή είλαη θαηλνθαλείο  ή φηη ζπκφκαζηε ηηο ηειεπηαίεο πιεξνθνξίεο επεηδή ζε απηέο 

δελ ππάξρεη παξεκβνιή απφ άιιεο, ηίπνηα δελ ηηο αθνινπζεί θαη γηα απηφ δελ ηηο ζπγρένπκε 

κε θάηη άιιν (Βνζληάδνπ 2001, ζ.205). 

Ζ επίδξαζε ηνπ αξρηθνχ θαη ηνπ πξνζθάηνπ ζηελ αλάθιεζε ζεσξείηαη ηζρπξή έλδεημε 

γηα ην δηαρσξηζκφ ηεο βξαρχρξνλεο απφ ηε καθξφρξνλε κλήκε.  

Τα ζηνηρεία πνπ εηζέξρνληαη πξψηα έρνπλ αξθεηφ ρξφλν γηα επαλάιεςε. Έηζη, θαηνξζψ-

λνπλ λα πξνσζεζνχλ ζηε καθξφρξνλε κλήκε. Τα ηειεπηαία ζηνηρεία βξίζθνληαη αθφκε 

ζηε βξαρχρξνλε κλήκε ηε ζηηγκή ηεο αλάθιεζεο, έηζη είλαη εχθνιν λα θξεζθαξηζηνχλ. 

Αληίζεηα νη κεζαίεο πιεξνθνξίεο ζπλσζηίδνληαη κεηαμχ ησλ πξψησλ θαη ησλ ηειεπηαίσλ 

θαη δελ ππάξρεη αξθεηφο ρξφλνο γηα απηέο, κε απνηέιεζκα έλα κεγάιν πνζνζηφ λα εμαθα-

λίδεηαη απφ ηε κλήκε. Η επίδξαζε ηνπ αξρηθνχ θαη ηνπ πξφζθαηνχ θαίλεηαη λα αληαλα-

θιά ηε ιεηηνπξγία ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ δνκψλ ηεο κλήκεο, ηεο βξαρχρξνλεο θαη ηεο 

καθξφρξνλεο (Μπακπιέθνπ φ.π. ζ. 47-48). 

Ζ γλψζε ηεο επίδξαζεο ηεο ζεηξάο παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα αμηνπνη-

εζεί απφ ην δάζθαιν, ψζηε λα ηνπνζεηεί ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο δηάξθεηαο ηνπ καζήκα-

ηνο ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεη λα ζπγθξαηήζνπλ νη καζεηέο ηνπ. Δπίζεο, γλσξί-

δνληαο πσο ε αμία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ηέινο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληη-

θή, πξέπεη λα θξνληίδεη λα νινθιεξψλεη εγθαίξσο ηελ ελφηεηα ψζηε λα ηνπ κέλεη ρξφλνο λα 



 

 

73 

αλαθεθαιαηψλεη ηα βαζηθά ηεο ζεκεία, βνεζψληαο έηζη ζεκαληηθά ηε καζεηηθή επεμεξγαζία 

θαη ζπγθξάηεζε. 
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10 Ζ καζεηηθή αληαπόθξηζε 

 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο, ηεο ζπγθξάηεζεο θαη ηεο αλάζπξ-

ζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ν καζεηήο θαιείηαη λα δείμεη (ηφζν ζην δάζθαιν φζν θαη ζηνλ εαπηφ 

ηνπ ) ηη είλαη ζε ζέζε λα θάλεη. Ζ εθηέιεζε ησλ ελεξγεηψλ απηψλ (π.ρ λα απαληήζεη ζε κηα 

εξψηεζε, λα ιχζεη έλα πξφβιεκα ή λα εθηειέζεη κηα αξηζκεηηθή πξάμε) παξέρεη ηελ έλδεημε 

(ζην δάζθαιν θαη ζηνλ ίδην ην καζεηή) φηη ν επηδησθφκελνο ζηφρνο επηηεχρζεθε. Ζ εθηέιεζε 

ηεο ελέξγεηαο, πνπ δείρλεη φηη ε κάζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε, ρξεηάδεηαη ζπλήζσο, λα γίλεη 

πάλσ απφ κία θνξά γηα λα ππάξμεη επηβεβαίσζε φηη δελ ήηαλ ηπραία, θαη απαηηεί απφ ην δά-

ζθαιν ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη θάζε θνξά αλ απηή αληαπνθξίλεηαη κε αθξίβεηα ζηε ζπγθε-

θξηκέλε δπλαηφηεηα (δεμηφηεηα- γλψζε) πνπ επηδίσθε λα αλαπηχμεη ν ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο 

(Φινπξήο φ.π. ζ.135). Πξνθχπηεη δειαδή ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ καζε-

ηή, ε νπνία: 

 παξέρεη έλα κέηξν εθηίκεζεο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ. 

 πξνζδηνξίδεη πνηνη απφ ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη 

πνηνη φρη. 

 παξέρεη πιεξνθνξίεο ζην δάζθαιν γηα ηελ θαηαιιειφηεηα θαη απνηειεζκαηη-

θφηεηα ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο θαη ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

αδπλακίεο ηνπ καζήκαηφο ηνπ, βνεζψληαο ηνλ έηζη λα ην βειηηψζεη (Καζζσηά-

θεο φ.π. ζ.38). 

 

Μεηά ηελ εθηέιεζε απφ ην καζεηή ησλ δεηνχκελσλ ελεξγεηψλ αθνινπζεί ινηπφλ ε α-

μηνιφγεζή ηνπο θαη ε πιεξνθνξηαθή επαλαηξνθνδφηεζε, πνπ αθνξά ηελ νξζφηεηα ηεο εθηέ-

ιεζεο ηεο ελέξγεηαο ή ηεο απφδνζεο ηνπ καζεηή. Ο ξφινο ηεο επαλαηξνθνδφηεζεο γηα ηελ 

επηηπρία ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο είλαη κεγάινο, αθνχ φζν πην αληηθεηκεληθά θαη άκεζα 

πιεξνθνξείηαη ν καζεηήο γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ ηφζν κεγαιψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε κά-

ζεζε (Καςάιεο φ.π. ζ.328-329). Με ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ επαλαηξνθνδφηεζε ηεο δηαδη-

θαζίαο αλαθαίλνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ, θξίλνληαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπ-

ζήζεθαλ θαη  δηαηππψλνληαη λέεο γηα λα βνεζήζνπλ ζηε ιχζε ηνπο (Κνιηάδεο φ.π. ζ.540). 

Ζ δηαδηθαζία ηεο επαλαηξνθνδφηεζεο δελ έρεη σο πεγή κφλν ην δάζθαιν, αιιά κπνξεί 

λα παξέρεηαη απηφκαηα απφ ηνλ ίδην ην καζεηή, κέζα απφ ηελ επαθή ηνπ κε ην καζεζηαθφ 

αληηθείκελν (Καζζσηάθεο & Φινπξήο φ.π. ζ.173), κε ηελ ελεξγνπνίεζε κηαο δηαδηθαζίαο 
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γλσζηηθνχ ειέγρνπ πνπ ηνπ πξνζδηνξίδεη πσο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζσζηή αληαπφθξηζε. 

ηε ζρνιηθή κάζεζε απηφ κπνξεί λα πξνθχςεη ζε πεξηπηψζεηο φπσο π.ρ φηαλ ν καζεηήο ε-

θηειεί κηα αξηζκεηηθή πξάμε θαη ηελ επαιήζεπζή ηεο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζσζηήο ηνπ 

αληαπφθξηζεο, ή ζε θηλεηηθέο δεμηφηεηεο (π.ρ ην παίμηκν ελφο παηρληδηνχ κε κπάια) φπνπ ην 

απνηέιεζκα ηεο ελέξγεηάο πξνζδηνξίδεη θαη ηελ επηηπρία ηεο αληαπφθξηζεο. 

Αθνχ ειεγρζνχλ απηά πνπ ν καζεηήο έκαζε, ν δάζθαινο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λέεο 

θαηαζηάζεηο κάζεζεο, φπνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ νη γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ. Σν θαη-

λφκελν απηφ, γλσζηφ κε ηνλ φξν κεηαθνξά (ή κεηαβίβαζε) κάζεζεο (transfer), απαηηεί απφ 

ην καζεηή λα ρξεζηκνπνηήζεη πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο πνπ έκαζε, αιιά θαη πνπ θαηέρεη απφ 

παιηά, γηα λα πξνζεγγίζεη κηα λέα γλψζε ή έλα λέν πξφβιεκα, δειαδή  είλαη ε ρξεζηκνπνίε-

ζε ηεο θαηαθηεκέλεο κάζεζεο γηα παξαπέξα κάζεζε (Καςάιεο φ.π. ζ.280-288). 

Ζ κεηαθνξά ηεο κάζεζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα εθαξκφζεη ηηο γλψζεηο 

πνπ θαηέρεη ζε πξνβιήκαηα ή γλσζηηθέο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ θνηλά ζεκεία, επηηξέ-

πνληαο ηε γελίθεπζε ηεο κάζεζεο (νξηδφληηα κεηαβίβαζε) θαζψο θαη ηελ πξνζέγγηζε γλψ-

ζεσλ αλψηεξνπ επηπέδνπ
1
 (θάζεηε κεηαβίβαζε). Ζ κεηαθνξά κάζεζεο κεηαμχ θαηαζηάζεσλ 

κε φκνηα ζηνηρεία εξκελεχεηαη απφ ην λφκν ηεο αλαινγίαο ηνπ Thorndike, ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν ν άλζξσπνο αληηδξά ζε έλα λέν εξέζηζκα θαηά ηξφπν παξφκνην κε εθείλν θαηά ηνλ 

νπνίν αληέδξαζε ζε πξνεγνχκελν παξαπιήζην εξέζηζκα (Καζζσηάθεο & Φινπξήο φ.π. 

ζ.222-223). Ζ ζεσξία ηεο γελίθεπζεο (πξβι. ηε γελίθεπζε ηνπ εξεζίζκαηνο ζηα πεηξάκαηα 

ηνπ Pavlov αιιά θαη απφςεηο ησλ Gagne θαη Skinner) εξκελεχεη ηε κεηαθνξά κεζφδσλ θαη 

αξρψλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε νξηζκέλν κάζεκα ζε άιιεο θαηαζηάζεηο. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αηφ-

κνπ λα θάλεη επηηπρείο γεληθεχζεηο ην θαζηζηά ηθαλφηεξν λα αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδεη, επεηδή είλαη ζε ζέζε λα ηα αλάγεη ζε άιια πξνβιήκαηα, ηε ιχζε ησλ ν-

πνίσλ ήδε γλσξίδεη. 

 Μέζα απφ απηή ηε γλσζηηθή δηαδηθαζία ν καζεηήο αλαγθάδεηαη λα πξνρσξήζεη ζε 

επαλεπεμεξγαζία ηεο γλψζεο πνπ θαηέρεη, ηξνπνπνηψληαο ηελ αλάινγα γηα λα ηαηξηάμεη κε 

ηε λέα θαηάζηαζε. Απηφ θαηαξράο ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο (θάηη πνπ απαηηεί-

ηαη απφ ηελ έθξεμε ησλ γλψζεσλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ επνρή καο), ζηελ θαιχηεξε εκπέδσ-

ζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπγθξάηεζή ηνπο, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο γλσζηηθήο ζηξα-

ηεγηθήο ηνπ καζεηή. 

                                                 
1
 Παξφκνηα θαη ν Bruner αλαθέξεηαη ζε δχν είδε κεηαβίβαζεο ηεο κάζεζεο: ηελ εηδηθή κεηαβίβαζε πνπ αλα-

θέξεηαη ζηελ εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ ηθαλνηήησλ ζε θαηαζηάζεηο παξφκνηεο κε εθείλεο ζηηο νπνίεο νηθνδν-

κήζεθαλ θαη ηε κε εηδηθή κεηαβίβαζε φπνπ γίλεηαη εθαξκνγή ησλ απνθηεκέλσλ γλψζεσλ ζε θαηαζηάζεηο 

αλφκνηεο απφ απηέο ζηηο νπνίεο απηέο νηθνδνκήζεθαλ (Μπαζέηαο φ.π. ζ.303-304). 
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Ση επλνεί φκσο ηε κεηαθνξά ηεο κάζεζεο θαη πνηεο κπνξεί λα είλαη νη δηδαθηηθέο ελέξ-

γεηεο εθ κέξνπο ηνπ δαζθάινπ; Ζ νξγάλσζε ησλ γλψζεσλ ζε εληαίν ζχλνιν ππνβνεζά ηε 

δεκηνπξγία γεληθεχζεσλ. Δπίζεο ν βαζκφο θαηαλφεζεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ εμα-

ζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα απηέο λα κεηαθεξζνχλ ηθαλνπνηεηηθά. Άιισζηε ε δπλαηφηεηα γηα 

κεηαθνξά κάζεζεο είλαη έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο θαηαλφεζεο. Αο ζεκεηψζνπκε εδψ πσο ηφζν ε νξγάλσζε ησλ γλψζεσλ φζν θαη ε θαηα-

λφεζή ηνπο πξνέθπςαλ σο ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο ζηα πιαίζηα ηνπ Μνληέινπ Δπεμεξγαζίαο 

Πιεξνθνξηψλ. Ο δάζθαινο κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ γηα κεηα-

θνξά κάζεζεο, φηαλ  επηδηψθεη ζπζηεκαηηθά ηε ζπζρέηηζε φζσλ δηδάζθεη κε πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο δσήο θαη δελ ηελ πεξηνξίδεη ζε ιεθηηθά κφλν ζρήκαηα, αιιά  αμηνπνηεί ηελ 

εκπεηξία ησλ καζεηψλ θαη φηαλ επίζεο ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο ηνπ λα επηρεηξνχλ κφλνη 

ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ λέεο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε πείξα 

θαη ηηο γλψζεηο ηνπο. Απηφ γίλεηαη επθνιφηεξα φηαλ ν δάζθαινο αθνινπζεί δηεξεπλεηηθή θαη 

φρη εθζεηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο. 
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11 Σα δηδαθηηθά βηβιία, ε  δηδαζθαιία θαη ε αμηνιόγεζε ππό ηε ζεώξεζε 

ηνπ Μνληέινπ Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηώλ 

 
Ζ γλσζηηθή ζεψξεζε ηεο κάζεζεο ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Μνληέινπ Δ-

πεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηψλ αλαδεηθλχεη ηε ζρέζε κεηαμχ θαηαλφεζεο θαη κλήκεο θαη έρεη 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο (Πφξπνδαο 2003, ζ.196-

197). 

11.1 Διδακηικά βιβλία και Αναλςηικά Ππογπάμμαηα ποςδών 

Αλαθνξηθά κε ηα δηδαθηηθά βηβιία πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν ζθνπφο ηνπο δελ είλαη 

κφλν ε παξνρή πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη ε δηεπθφιπλζε ησλ καζεηψλ γηα ηε κάζεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηά. Καηά ζπλέπεηα ε νξγάλσζε, ε δνκή θαη ην επίπεδν 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε φρη κφλν λα ελεκεξψλνπλ, 

αιιά θαη λα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ γηα λα κάζνπλ ηηο λέεο 

πιεξνθνξίεο. 

 Σν πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο αληηιεπηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη, κε έκθαζε ζηηο βαζηθέο αξρέο θάζε 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη κε πεξηνξηζκφ ησλ πνιιψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ θαη δελ είλαη δπ-

λαηφ λα επεμεξγαζηνχλ θαη ζχγρπζε δεκηνπξγνχλ ζηνπο καζεηέο. Σα βαζηθά ζεκεία θάζε 

καζήκαηνο κπνξνχλ λα είλαη ηνληζκέλα (π.ρ κε έληνλε δηαθνξεηηθή γξαθή) ψζηε λα είλαη 

επθνιφηεξν λα εληππσζνχλ. Ζ δηάηαμε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε κνξθέο θσδηθνπνηεκέλεο νξγά-

λσζεο (ζρεδηαγξάκκαηα, ράξηεο) ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επεμεξγαζία, θαηα-

λφεζε θαη ζπγθξάηεζή ηνπο. εκαληηθή κπνξεί λα είλαη επίζεο ε παξνπζία ιέμεσλ- θιεη-

δηψλ ή πιαγηφηηηισλ ζηηο παξαγξάθνπο, αιιά θαη εξσηήζεσλ απηναμηνιφγεζεο ζην ηέινο 

θάζε ελφηεηαο πνπ ζα ειέγρνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη ζα νδεγνχλ ηνπο καζεηέο ζε επαλεπε-

μεξγαζία φζσλ έρνπλ κάζεη. Οη εκπεδσηηθέο θαη επαλαιεπηηθέο αζθήζεηο πξέπεη λα αμην-

πνηνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηε ιεηηνπξγία ηεο κεηαθνξάο ηεο κάζεζεο, ψζηε λα επη-

ηπγράλεηαη ε ελνπνίεζε ησλ γλσζηηθψλ δνκψλ ηνπ καζεηή ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ δηαθν-

ξεηηθψλ καζεκάησλ.  

ηελ θαηεχζπλζε απηή κπνξεί λα βνεζήζεη ε αιιαγή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δνκήο 

ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, φπσο απηή θαηαγξάθεηαη κέζσ ηεο δηαζεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο, ε νπνία: 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα ζπγθξνηήζεη έλα εληαίν ζχλνιν γλψζεσλ θαη δεμην-

ηήησλ, κηα νιηζηηθή ελ πνιινίο αληίιεςε ηεο γλψζεο, πνπ ηνπ επηηξέπεη λα δηακνξθψλεη 
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πξνζσπηθή άπνςε γηα ζέκαηα ησλ επηζηεκψλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, θαζψο 

θαη µε δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Η δηαζεµαηηθή πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεηαη απφ 

κεζφδνπο ελεξγεηηθήο απφθηεζεο ηεο γλψζεο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη θαηά ηε δηδαζθα-

ιία θάζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη εμεηδηθεχνληαη ζηηο δηαζεµαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο θάζε ζεκαηηθήο ελφηεηαο. Η νξγά-

λσζε δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δηεπθνιχλεηαη απφ ηε δηάρπζε ηεο 

δηαζεµαηηθφηεηαο ζην θείκελν ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ (φπνπ είλαη εθηθηφ) κέζα απφ ζε-

κειηψδεηο έλλνηεο ησλ δηαθφξσλ επηζηεκψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ βαζη-

θνχο θξίθνπο νξηδφληηαο δηαζχλδεζεο ησλ καζεκάησλ» (Γ.Δ.Π.Π.).  

Μηα ηέηνηα θαηεχζπλζε ηνλίδεη ηελ αμία ηεο δηαδηθαζηηθήο  γλψζεο θαη ησλ γλσζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ καζεηή, έλαληη ηεο απιήο απνκλεκφλεπζεο ζηνηρείσλ θαηά ην πξφηππν ηεο 

δεισηηθήο γλψζεο (βι. θαη ππνζεκείσζε 1 ζην θεθ. 4.1). 

 

11.2 Η νέα θεώπηζη ηηρ διδαζκαλίαρ και ηηρ μάθηζηρ 

Ζ κειέηε ηεο  δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο θαη ηεο κλήκεο θαίλεηαη λα επηδξά ζεκαληηθά 

ζηε βειηίσζε ηνπ έξγνπ ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζρνιείν. 

Απφ ηε κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Μνληέινπ Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηψλ πξνθχπηεη πσο  

ε θαηαλφεζε, άξα θαη ε κλεκνληθή ζπγθξάηεζε θαη αλάθιεζε ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ πεξηε-

ρνκέλνπ ησλ πιεξνθνξηψλ ζπληειείηαη κε ηελ επεμεξγαζία ηνπο ζην επίπεδν ηεο βαζηάο δν-

κήο, πνπ θαηά ηνλ Chomsky πξνζδηνξίδεη φρη ην θξαζηηθφ αιιά ην ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφ-

κελφ ηνπο. πλεπψο  ε κάζεζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ απνζηήζηζε ηνπ θεηκέλνπ, ζηε ζπγθξά-

ηεζε δειαδή ηεο επηθαλεηαθήο δνκήο ηνπ, είλαη αλαπνηειεζκαηηθή θαζψο δελ απνηειεί απφ-

δεημε γηα ηελ πιήξε επεμεξγαζία ηνπ ζην επίπεδν ηεο βαζηάο δνκήο θαη ηε ζπζρέηηζε ησλ 

θχξησλ ζεκείσλ ηνπ κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε. πλεπψο γηα λα επηηεπρζεί κηα κάζεζε 

νηθνλνκηθή (ρσξίο ζπαηάιε λνεηηθήο ελέξγεηαο θαη ρξφλνπ) θαη απνδνηηθή πξέπεη ν καζεηήο 

λα κάζεη φρη κφλν ηη λα καζαίλεη (δειαδή πνηεο πιεξνθνξίεο λα επηιέγεη απφ ην ζχλνιν ησλ 

γλψζεσλ πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη), αιιά πώο λα καζαίλεη. Πξέπεη δειαδή λα δηδαρζεί λα επη-

ζεκαίλεη ηα θχξηα ζεκεία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ πνπ πξέπεη λα κάζεη, λα ηα ζπλδέεη 

κεηαμχ ηνπο θαη λα ηα ζπζρεηίδεη κε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπ, ψζηε λα ηα ζπγθξαηεί 

θαιχηεξα θαη λα πξνρσξεί ζε ζπιινγηζκνχο θαη θξίζεηο. Άιισζηε ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη θαζεκεξηλά θαζηζηά αδχλαηε ηελ πξνζέγγηζή ηνπο κε άιινλ ηξφπν, 

δειαδή κε ηελ απνκλεκφλεπζε θαη ηε κεραληζηηθή επαλάιεςε. 
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11.3 Η αξιολόγηζη ηος μαθηηή 

Ζ κειέηε ηεο κλήκεο θαη ηεο ζρέζεο ηεο κε ηελ θαηαλφεζε επεξεάδεη ηνλ πξνζαλαην-

ιηζκφ, ην ζθνπφ θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηεο κάζεζεο. ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Μν-

ληέινπ Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε φηη ε κάζεζε δελ έρεη ζηαηη-

θφ αιιά δπλακηθφ ραξαθηήξα. Γελ ηαπηίδεηαη ινηπφλ  κφλν κε ην ηειηθφ πξντφλ ηεο γλσζηη-

θήο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, αιιά ηαπηφρξνλα απνηειεί ε ίδηα κηα δπλακηθή δηαδη-

θαζία απφ ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο νπνίαο εμαξηάηαη ην ηειηθφ απνηέιεζκά ηεο. Γηα ηελ επη-

ηπρή έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο 

δελ κπνξεί λα αξθείηαη ζηε γλψζε ηνπ ηη ζα δηδάμεη (ζηελ θαηάξηηζή ηνπ δειαδή ζην γλσ-

ζηηθφ αληηθείκελν), αιιά λα πξνρσξά ζηε γλψζε ηνπ πώο θαη πνηνλ ζα δηδάμεη. Καηά ζπλέ-

πεηα θαη ε αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο πξέπεη λα είλαη ζπλερήο, λα κελ πεξηνξίδεηαη 

κφλν ζην ηειηθφ πξντφλ , δειαδή ζηε καζεηηθή αληαπφθξηζε, αιιά λα ζπλνδεχεη φια ηα 

ζηάδηα πξνζέγγηζεο θαη επεμεξγαζίαο ηεο γλψζεο.  

Απαηηείηαη ινηπφλ απφ ην δάζθαιν λα γλσξίδεη ηηο επηκέξνπο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο 

κέζα απφ ηηο νπνίεο δνκείηαη ε γλψζε ηνπ καζεηή, λα ιεηηνπξγεί σο δηεπθνιπληήο ηνπ καζε-

ηή γηα ην επηηπρέο πέξαζκά ηνπ κέζα απφ ηα ζηάδηα θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο θαη λα αμηνιν-

γεί ηε δηαδηθαζία ζηελ εμέιημή ηεο (δηακνξθσηηθά δειαδή) θαζψο ε επηηπρήο δηεθπεξαίσζε 

ηνπ θάζε ζηαδίνπ γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο απαηηεί πξνυπφζεζε γηα ην επφκελν. Έηζη , έρν-

ληαο ηε γλψζε ηεο ςπρνινγίαο ηνπ καζεηή ζα γίλεη θαιχηεξνο δάζθαινο φρη κφλν γηα ηα κα-

ζήκαηα αιιά θαη γηα ηνπο καζεηέο (Πφξπνδαο 2003, ζ.197). 
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12 Γεληθή αμηνιόγεζε ηνπ Μνληέινπ Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηώλ 

 

12.1 Πλεονεκηήμαηα και πεπιοπιζμοί ηος Μονηέλος Επεξεπγαζίαρ Πληποθο-

πιών 

Σν Μνληέιν Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηψλ απνηειεί ην θπξίαξρν παξάδεηγκα ζην ρψξν 

ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο. Αλάγεη ηελ θαηαγσγή ηνπ ζηελ αλαινγία ηνπ λνπ σο ειεθηξνλη-

θνχ ππνινγηζηή θαη πξνέθπςε σο αληίδξαζε ζην ζπκπεξηθνξηζκφ θαη ηελ άξλεζε απφ απηφλ 

ησλ λνεηηθψλ θαηλνκέλσλ. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ ζεσξνχλ πσο ε βαζηθή ηνπ πξνζθνξά επη-

θεληξψλεηαη ζηα παξαθάησ ζεκεία (Κνιηάδεο 2002, ζ.563-564): 

i. εκαηνδφηεζε ηε γλσζηηθή επαλάζηαζε ζην ρψξν ηεο Φπρνινγίαο θαη απνκάθξπλε 

ηελ έξεπλα απφ ην γξακκηθφ θαη κνλνζήκαλην ζπκπεξηθνξηζηηθφ κνληέιν, πξνηείλνληαο κηα 

ελαιιαθηηθή ζεψξεζε ηεο κάζεζεο, πνπ ζηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξη-

θνξά θαη ιηγφηεξν ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ πεηξακαηφδσσλ ησλ ςπρνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ.  

ii. Τηνζέηεζε κηα εληαία ζεσξία κάζεζεο, φηη δειαδή ππάξρεη έλα εληαίν γλσζηαθφ 

ζχζηεκα πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ φιεο ηηο πςειέο λνεηηθέο δηεξγαζίεο, φπνπ ηα άηνκα ζεσ-

ξνχληαη σο ελεξγεηηθνί επεμεξγαζηέο πιεξνθνξηψλ. 

iii. Δπηθεληξψζεθε ζηηο εζσηεξηθέο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ αηφκνπ θαη απν-

καθξχλζεθε απφ ηε κειέηε ηεο παξαηεξήζηκεο θαη έθδειεο ζπκπεξηθνξάο. 

iv. Δζηίαζε ηελ πξνζνρή ησλ εξεπλεηψλ ζηελ αλάιπζε ησλ δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο γλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη κάζεζεο, δίλνληαο έκθαζε ζηηο ζηξαηεγηθέο θαη 

ηερληθέο κάζεζεο, ζηελ αλάπηπμε ησλ κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, 

θαζψο επίζεο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

 

Οη επηθξηηέο ηνπ κνληέινπ αληαπαληψληαο ζηα παξαπάλσ ζεκεία παξαηεξνχλ ηα εμήο: 

i.  Απφ ηελ εκθάληζε ηνπ κνληέινπ ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη κέρξη 

ζήκεξα, θαη παξά ηελ εμέιημε ηνπ κνληέινπ, ε δηεξεχλεζε πνιιψλ βαζηθψλ εξσηεκάησλ 

πνπ απαζρνινχλ ηε Γλσζηηθή Φπρνινγία δελ έρεη νινθιεξσζεί (Πφξπνδαο 2003, ζ.75). Απ-

ηφ νθείιεηαη ηφζν ζηνλ εμαηξεηηθά πνιχπινθν ραξαθηήξα ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ κειεηψληαη 

φζν θαη ζην γεγνλφο πσο νη δπλαηφηεηεο πιήξνπο δηεξεχλεζήο ηνπο πεξηνξίδνληαη απφ ηε 

κέρξη ηψξα γλσζηή πεηξακαηηθή κεζνδνινγία θαη ηερλνινγία, δηφηη δελ είλαη δπλαηή κηα ά-

κεζε παξαηήξεζε θαη κειέηε ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

ii. Ζ άπνςε γηα ηελ εληαία ζεσξία ακθηζβεηήζεθε πξφζθαηα κε ηε πηνζέηεζε ηεο 

άπνςεο πεξί εμεηδίθεπζεο αλά ηνκείο (domain specificity). O Chomsky έρεη δηαηππψζεη κεξη-
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θέο απφ ηηο πην γλσζηέο πεξηγξαθέο ηεο άπνςεο πεξί εμεηδηθεπκέλσλ ηφπσλ. χκθσλα κε 

απηή ηελ πεξηγξαθή, ν λνπο απνηειείηαη απφ μερσξηζηά ζπζηήκαηα (ην νπηηθφ, ην γισζζηθφ 

θαη ην αξηζκεηηθφ ζχζηεκα), θαζέλα απφ ηα νπνία έρεη ηηο δηθέο ηνπ κνλαδηθέο αξρέο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Απηέο νη αξρέο δελ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ πξντφληα ηεο ιεη-

ηνπξγίαο ελφο γεληθνχ κεραληζκνχ κάζεζεο. Παξφκνηα θξηηηθή θάλεη θαη ε ζεσξία πνπ θάλεη 

ιφγν γηα εμεηδίθεπζε θαηά ηνκείο, κηιψληαο γηα κνλάδεο (modules), θαη ε νπνία εζηηάδεηαη 

ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ γλσζηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε αξρηηεθηνληθέο κνλάδεο 

(π.ρ γηα ηελ αλαγλψξηζε πξνζψπσλ, ήρσλ, αλάιπζε ζρεκάησλ, θ.ά) πνπ θαηαγξάθνπλ θαη 

αλαπαξηζηνχλ κε μερσξηζηνχο ηξφπνπο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηάθνξεο πιεπξέο ηνπ θφ-

ζκνπ (Βνζληάδνπ 1988, ζ.45-46). 

iii. Ζ βαζηθή ππφζεζε φηη ν λνπο είλαη έλα ζχζηεκα πνπ θαηαζθεπάδεη θαη ρεηξίδεηαη 

ζχκβνια ζε πνηθίιεο γλσζηαθέο δηεξγαζίεο ακθηζβεηήζεθε απφ έλα ζχλνιν απφςεσλ, πνπ 

αλαθέξνληαη σο ζεσξία ηεο εγθαζίδξπζεο. Σν βαζηθφ αμίσκα απηήο ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγ-

γηζεο είλαη φηη ε ζπκπεξηθνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο γλσζηηθήο δηαδη-

θαζίαο, είλαη εγθαζηδξπκέλε ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιιν-

ληνο εληφο ηνπ νπνίνπ ελεξγνχλ ηα άηνκα. πλεπψο ε γλσζηηθή ιεηηνπξγία δελ πεξηνξίδεηαη 

κφλν κέζα ζηνλ εγθέθαιν αιιά θαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ζην θνηλσ-

ληθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ζ Γλσζηηθή Φπρνινγία, απφ αληίδξαζε ζην ζπκπεξηθνξηζκφ 

έδσζε ππεξβνιηθή ζεκαζία ζηηο εζσηεξηθέο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, αγλνψληαο φ,ηη ήηαλ έμσ 

απφ ηνλ εγθέθαιν, αγλνψληαο ζέκαηα φπσο απηά πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα θίλεηξα, ηα ζπ-

λαηζζήκαηα θαη ηε ζπλείδεζε (Βνζληάδνπ 2001, ζ.265). 

iv. Σν πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο ζεσξήζεθε σο απιή κεηαβίβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ, 

δειαδή ησλ εζσηεξηθψλ ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην καζεηή, 

ρσξίο  λνεκαηηθφ πεξηερφκελν, γεγνλφο πνπ δελ κπνξνχζε λα εξκελεχζεη ηηο αλψηεξεο κνξ-

θέο θαη ηηο πνιπζχλζεηεο θαηαζηάζεηο κάζεζεο (Κνιηάδεο 2002, ζ.565). 

 

12.2 ςμπέπαζμα 

Ζ Γλσζηηθή Φπρνινγία έρεη θάλεη ζεκαληηθέο πξνφδνπο ζηελ θαηαλφεζε ηεο λνεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη ζπκβνιηθέο αλαπαξα-

ζηάζεηο θαη δηαδηθαζίεο αιιάδνπλ σο απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο. Σα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην 

πψο νξγαλψλνληαη νη πιεξνθνξίεο θαη πψο ε νξγάλσζε θαη ε αλαπαξάζηαζε ησλ γλψζεσλ 

αιιάδνπλ σο απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ κείδνλα εξσηήκαηα πνπ 

πξέπεη λα απαληεζνχλ ζην κέιινλ. Οη ζχγρξνλεο έξεπλεο ηεο Γλσζηηθήο Νεπξνεπηζηήκεο 
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θαη ε κειέηε ησλ λεπξνθπζηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ εγθεθάινπ κπνξεί λα δψζνπλ απα-

ληήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, πνπ δελ εθιακβάλεηαη πηα σο κηα ππνινγηζηηθή 

κεραλή αιιά σο έλα πνιπζχλζεην ζχζηεκα ην νπνίν αλαπηχζζεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζε έλα 

πνιχπινθν θαη ζπλερψο κεηαιιαζζφκελν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. Παξάιιεια ε πξνζνρή 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην επεξεάδνπλ ηε γλσζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ε επαλεμέηαζε ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ σο πξνζδηνξηζηη-

θψλ παξαγφλησλ ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζπκβάιινπλ ψζηε ε Γλσζηηθή Φπρνινγία θαη 

ην Μνληέιν Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηψλ, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ λα απν-

ηεινχλ γηα ηελ ψξα ην πιεξέζηεξν ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κάζεζεο θαη απφθηεζεο ησλ γλψζεσλ θαη ηελ ππνζρεηηθή πξννπηηθή γηα 

κηα ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε ζην εξψηεκα πψο καζαίλνπκε θαη απνθηνχκε γλψζεηο. 
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