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Ενότθτα 2.1 

 Σφγχρονεσ κεωριςεισ για τθ μάκθςθ 

 1. Ειςαγωγι 

Ρρόκειται για ζνα μάκθμα γνωριμίασ με τα χαρακτθριςτικά των πλζον 

διαδεδομζνων κεωριςεων για τθ μάκθςθ. Το πεδίο των κεωριϊν 

μάκθςθσ και των τρόπων με τουσ οποίουσ αυτζσ ςυντελοφν ςτθ 

διαμόρφωςθ τθσ διδαςκαλίασ, είναι πολφ ευρφ. Στο παρόν μάκθμα 

παρουςιάηονται με εξαιρετικά ςυνοπτικό τρόπο μερικζσ από τισ 

κεωρίεσ μάκθςθσ και τα χαρακτθριςτικά τουσ και παρατίκενται 

αναφορζσ ςε πθγζσ (ψθφιακζσ και ζντυπεσ), προκειμζνου να 

διευκολυνκεί μια περαιτζρω μελζτθ των κεωριςεων αυτϊν. 

 

Διδακτικοί 

Στόχοι 

 Στοιχειϊδεισ γνϊςεισ γφρω από τισ πλζον διαδεδομζνεσ 

ςφγχρονεσ κεωριςεισ για τθ μάκθςθ, προκειμζνου να 

εξοικειωκοφν οι επιμορφοφμενοι με τθ ςχετικι ορολογία, με τα 

κφρια ρεφματα ςκζψθσ και τθ βαςικι βιβλιογραφία 

 Κατανόθςθ των ςχζςεων που υφίςτανται ανάμεςα ςτισ κεωρίεσ 

μάκθςθσ και τισ διδακτικζσ μεκόδουσ  

 

 2.  Γενικά ςτοιχεία για τθ μάκθςθ 

 

Οριςμόσ τθσ μάκθςθσ 

 

 

Ζνασ τυπικόσ οριςμόσ τθσ μάκθςθσ κεωρεί τθ μάκθςθ ωσ μια 

διαδικαςία θ οποία οδθγεί ςε μια διαρκι μεταβολι τθσ ςυμπεριφοράσ 

ενόσ ατόμου και θ οποία προκφπτει ωσ αποτζλεςμα εμπειρίασ ι 

άςκθςθσ. Θ μάκθςθ ζτςι, ωσ αίτιο τθσ μεταβολισ τθσ ςυμπεριφοράσ 

ενόσ ατόμου, αντιδιαςτζλλεται από άλλα αίτια όπωσ θ βιολογικι 

ωρίμανςθ, θ κόπωςθ κλπ. Θ μάκθςθ μπορεί λοιπόν να είναι 

αποτζλεςμα μιασ οργανωμζνθσ διαδικαςίασ (διδαςκαλίασ, 

εκπαίδευςθσ), αλλά να προζρχεται επίςθσ και αποκλειςτικά από τθν εν 
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γζνει εμπειρία του ατόμου. 

 

 

Ο οριςμόσ αυτόσ τθσ μάκθςθσ υπονοεί ότι θ μεταβολι τθσ 

ςυμπεριφοράσ όχι μόνο είναι διαρκισ, αλλά ζχει ζνα ςχετικά μόνιμο 

χαρακτιρα. Ο οριςμόσ αυτόσ επίςθσ υπονοεί ζμμεςα ότι τα 

αποτελζςματα  τθσ μάκθςθσ είναι παρατθριςιμα. Ωςτόςο, υπάρχουν 

και άλλοι οριςμοί τθσ μάκθςθσ, ευρφτεροι, που κεωροφν τθ μάκθςθ ωσ 

τθ μεταβολι τθσ κατανόθςθσ, των ςτάςεων, των γνϊςεων, των 

πλθροφοριϊν, των δεξιοτιτων και των ικανοτιτων του άτομου. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο εντάςςονται ςτισ διαδικαςίεσ τθσ μάκθςθσ και 

μεταβολζσ, οι οποίεσ αναφζρονται ςτισ γνϊςεισ, ςτισ δεξιότθτεσ, ςτισ 

ςυνικειεσ του ατόμου και γίνεται, κατά τον τρόπο αυτό, μια αναφορά 

και ςε εςωτερικζσ διεργαςίεσ του ατόμου, μθ-παρατθριςιμεσ. Ππωσ κα 

αναφερκεί και ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ, οι οριςμοί αυτοί 

αντιςτοιχοφν ςε ομόλογεσ κεωρίεσ για τθ μάκθςθ. 

Δεν υφίςταται λοιπόν ζνασ οριςμόσ τθσ μάκθςθσ ο οποίοσ να είναι 

γενικά αποδεκτόσ, αλλά ςτο επίκεντρο των ςφγχρονων κεωριςεων για 

τθ μάκθςθ, βρίςκεται θ απόκτθςθ γνϊςεων και θ μεταβολι των 

γνωςτικϊν δομϊν και όχι μόνον θ παρατθριςιμθ ςυμπεριφορά. Ζνασ 

οριςμόσ πιο ςυμβατόσ με τισ ςφγχρονεσ αντιλιψεισ είναι ο εξισ: 

Μάκθςθ είναι θ απόκτθςθ και θ μεταβολι γνϊςεων, δεξιοτιτων, 

ςτρατθγικϊν, πεποικιςεων, ςτάςεων και διαφόρων μορφϊν 

ςυμπεριφοράσ, δθλ. θ διαδικαςία κατά τθν οποία αλλάηει το γνωςτικό 

δυναμικό του ατόμου, ωσ αποτζλεςμα των ποικίλων εμπειριϊν τισ 

οποίεσ το άτομο επεξεργάηεται.  

  

 3. φγχρονεσ κεωρίεσ για τθ μάκθςθ 

 Τα ρεφματα και οι κεωρίεσ για τθ μάκθςθ είναι πολυπλθκι. Μεταξφ 

αυτϊν, οι ςχολζσ που κεωροφν τθ μάκθςθ ωσ μια διαδικαςία 

πρόςκτθςθσ τθσ γνϊςθσ (κεωρίεσ που ςυνδζονται με το 

ςυμπεριφοριςμό), εκείνεσ που κεωροφν τθ μάκθςθ ωσ διαδικαςία 

δθμιουργίασ τθσ γνϊςθσ (και ςυνδζονται με τον κονςτρουκτιβιςμό) και 
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τζλοσ εκείνεσ που κεωροφν τθ μάκθςθ ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυμμετοχισ 

ςε κοινωνικζσ ομάδεσ (και ςυνδζονται με τισ κοινωνικοπολιτιςμικζσ 

κεωρίεσ) είναι από τισ πλζον διαδεδομζνεσ. 

Συμπεριφοριςτικζσ 

κεωρίεσ μάκθςθσ, 

Μάκθςθ μζςω 

ενίςχυςθσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κυριότεροι εκπρόςωποι των ςυμπεριφοριςτικϊν κεωριϊν μάκθςθσ 

είναι οι J. B. Watson, E. L. Thorndike, B. F. Skinner και ο γνωςτόσ για τα 

πειράματά του Λ. Pavlov. 

Οι κεωρίεσ του μπθχεχβιοριςμοφ (ςυμπεριφοριςμοφ) λαμβάνουν 

υπόψθ μόνο τισ μεταβολζσ, τισ μετατροπζσ τθσ εξωτερικά 

παρατθροφμενθσ ςυμπεριφοράσ. Κακϊσ οι εςωτερικζσ νοθτικζσ 

διεργαςίεσ του μανκάνοντοσ υποκειμζνου δεν προςφζρονται ςτθν 

παρατιρθςθ, δε μποροφν να μελετθκοφν άμεςα – πάντοτε ςφμφωνα 

με τουσ μπθχεχβιοριςτζσ. Για το λόγο αυτό, οι ςυμπεριφοριςτζσ 

μελετοφν ςυςτθματικά μόνο τισ εξωτερικζσ αντιδράςεισ των ατόμων 

και απορρίπτουν τισ υποκζςεισ ι τισ ερμθνείεσ που ςτθρίηονται ςτισ 

εςωτερικζσ νοθτικζσ διεργαςίεσ  των ανκρϊπων. 

Κατά κάποιο τρόπο, το μανκάνον υποκείμενο, για το ςυμπεριφοριςμό, 

είναι ζνα «μαφρο κουτί» του οποίου αγνοοφμε το περιεχόμενο. Αυτό 

που ενδιαφζρει είναι μόνο το εξωτερικό ερζκιςμα από το περιβάλλον 

προσ το άτομο και θ ανταπόκριςθ του ατόμου ςτο δοςμζνο ερζκιςμα. 

Θ μάκθςθ ςθμαίνει τθ ςφνδεςθ ερεκιςμάτων-ανταπόκριςθσ. Οι 

επαναλιψεισ ενιςχφουν τισ ςυνδζςεισ και άρα τθ μάκθςθ. Επίςθσ οι 

κετικζσ ενιςχφςεισ (όπωσ οι ανταμοιβζσ) ενιςχφουν μια ςυγκεκριμζνθ 

«μάκθςθ», ενϊ οι αρνθτικζσ τθν αποδυναμϊνουν. Κάκε είδοσ 

μάκθςθσ, κατά τουσ ςυμπεριφοριςτζσ, όςο πολφπλοκθ και αν είναι, 

μπορεί πάντοτε να αναλυκεί ςε ςτοιχειωδζςτερα τμιματα, τα οποία με 

τθ ςειρά τουσ μποροφν να αναλυκοφν ςε ακόμθ πιο απλά κ.ο.κ. μζχρισ 

ότου θ προσ μετάδοςθ γνϊςθ μπορεί να «αποςυναρμολογθκεί» ςε 

τμιματα απλά, μικρά, τα οποία το άτομο μπορεί εφκολα να μάκει. Θ 

γνϊςθ λοιπόν είναι μια οντότθτα θ οποία μπορεί να μεταδοκεί. 

Το μάκθμα που βαςίηεται ςτο ςυμπεριφοριςμό, προχποκζτει βζβαια 

τθν ενεργι ςυμμετοχι του μακθτι. Θ προσ διδαςκαλία φλθ αναλφεται 

ςε επιμζρουσ τμιματα, τα οποία διδάςκονται με βακμιαία πρόοδο από 

τα πλζον απλά τμιματα τθσ φλθσ προσ τα πλζον ςφνκετα και δυςνόθτα. 

Στα μακιματα αυτά, ςτισ απαντιςεισ των μακθτϊν, πρζπει να υπάρχει 
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ταχεία ανατροφοδότθςθ – κετικι ι αρνθτικι, ανάλογα με τθν 

απάντθςθ. Πςεσ ερωτιςεισ δεν απαντϊνται ςωςτά από τουσ μακθτζσ, 

τίκενται εκ νζου (ενδεχομζνωσ με άλλθ ςειρά και διαφορετικι 

διατφπωςθ)  και ξανά, ζωσ ότου ο μακθτισ απαντιςει ςωςτά. 

Βαςιςμζνα πάνω ςτισ κεωρίεσ αυτζσ ζχουν αναπτυχκεί αρκετά μοντζλα 

διδαςκαλίασ από τθν προγραμματιςμζνθ διδαςκαλία (B. F. Skinner), ωσ 

το Διδακτικό Σχεδιαςμό (Instructional Design, R. M. Gagné). O 

Διδακτικόσ Σχεδιαςμόσ κεωρικθκε επί μακρόν ωσ μια αξιόπιςτθ 

διαδικαςία για τθν προετοιμαςία προγραμμάτων και μακθμάτων 

κατάρτιςθσ. Ρεριλαμβάνει 5 ςτάδια: Ανάλυςθ του ςτοχευόμενου 

κοινοφ και των αναγκϊν του, Σχεδίαςθ των μακθμάτων, Ανάπτυξθ του 

διδακτικοφ υλικοφ, Εφαρμογι, Αξιολόγθςθ και επιςτροφι ςτο πρϊτο 

ςτάδιο (AΣΑΕΑ, ι ADDIE = Analyze, Design, Develop, Implement, 

Evaluate). 

Το μοντζλο αυτό ταιριάηει πολφ καλά με τθ διαδικαςία ανάπτυξθσ 

λογιςμικοφ με διδακτικό χαρακτιρα (tutorials) και χρθςιμοποιικθκε 

εκτεταμζνα κατά τθ δθμιουργία περιβαλλόντων αυτοφ του τφπου. 

Ζνα πολφ ςθμαντικό τμιμα του υφιςτάμενου ςιμερα εκπαιδευτικοφ 

λογιςμικοφ ζχει δθμιουργθκεί με τισ αρχζσ του ςυμπεριφοριςμοφ 

(παρόλο που οι κεωρίεσ του ςυμπεριφοριςμοφ είναι ςε υποχϊρθςθ) – 

ίςωσ γιατί οι κεωρίεσ αυτζσ διευκολφνουν πολφ το ςχεδιαςμό των 

εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν. Τα λογιςμικά κακοδιγθςθσ, διδαςκαλίασ 

(tutorials) και πρακτικισ και εξάςκθςθσ (drill and practice), κατά κανόνα 

βαςίηονται πάνω ςτισ κεωρίεσ αυτζσ. Τα λογιςμικά αυτά είναι 

κατάλλθλα κυρίωσ για τθν εξάςκθςθ δεξιοτιτων χαμθλοφ επιπζδου 

(όπωσ είναι θ εκτζλεςθ πράξεων, θ απομνθμόνευςθ κ.ά), για τθν 

αξιολόγθςθ των μακθτϊν, για εποπτικι διδαςκαλία. Ωςτόςο, ο 

ςυμπεριφοριςμόσ επζδραςε με ζνα γενικότερο τρόπο ςτθ ςχεδίαςθ και 

τθ χριςθ των εφαρμογϊν των ΤΡΕ, κακϊσ ζδωςε μεγάλθ ζμφαςθ ςτθ 

διαρκι και ενεργό ςυμμετοχι του μακθτι, ςτθν ενκάρρυνςθ του, ςτθν 

εξάςκθςθ, ςτο ρόλο τθσ ταχείασ ανάδραςθσ. 

 

Γνωςτικζσ κεωρίεσ 

μάκθςθσ - 

Οι γνωςτικζσ κεωρίεσ και ιδιαίτερα ο κονςτρουκτιβιςμόσ αποδίδουν 

πολφ μεγάλθ ςθμαςία ςτισ εςωτερικζσ, νοθτικζσ διεργαςίεσ του 
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Κονςτρουκτιβιςμόσ ατόμου. Θ μάκθςθ ςτισ κεωρίεσ αυτζσ δε μεταδίδεται, αλλά είναι μια 

διαδικαςία προςωπικισ καταςκευισ τθσ γνϊςθσ, θ οποία εδράηεται 

πάνω ςε προγενζςτερεσ γνϊςεισ (οι οποίεσ φυςικά τροποποιοφνται 

κατάλλθλα ϊςτε να ςυηευχκοφν με τθ νζα γνϊςθ). Θ μάκθςθ απαιτεί 

δθλαδι τθν αναδιάταξθ και αναδόμθςθ των νοθτικϊν δομϊν του 

ατόμου, ζτςι ϊςτε αυτζσ να προςαρμοςτοφν με τθ νζα γνϊςθ, αλλά και 

να “προςαρμόςουν” τθ νζα γνϊςθ ςτισ υφιςτάμενεσ νοθτικζσ δομζσ. 

Ο εποικοδομιςμόσ του J. Piaget, κεωρεί ότι θ ανάπτυξθ τθσ λογικισ και 

επιςτθμονικισ ςκζψθσ του παιδιοφ είναι μια εξελικτικι διαδικαςία με 

διάφορα ςτάδια. Θ κεωρία του J. Piaget είναι ουςιαςτικά ςτον 

αντίποδα του ςυμπεριφοριςμοφ, κακϊσ ξεκινά με τθν υπόκεςθ ότι ο 

κάκε μακθτισ καταςκευάηει τθ γνϊςθ με το δικό του τρόπο, ενεργθτικά 

και δεν αποτελεί απλά ζναν πακθτικό υποδοχζα πλθροφοριϊν και 

«γνϊςεων». Άρα ο μακθτισ πρζπει να μακαίνει ςε ζνα περιβάλλον 

πλοφςιο ςε ποικίλα εξωτερικά ερεκίςματα, το οποίο να δίνει τθ 

δυνατότθτα ςτο μακθτι να αλλθλεπιδρά μαηί του. 

Ο J. Bruner πρότεινε ωσ βαςικι κεωρία για τθ μάκθςθ, τθν 

ανακαλυπτικι μάκθςθ. Οι μακθτζσ ανακαλφπτουν τθ γνϊςθ (κανόνεσ, 

αρχζσ, ανάπτυξθ δεξιοτιτων) μζςα από ανακαλυπτικζσ διαδικαςίεσ – 

με το πείραμα, τθ δοκιμι, τθν επαλικευςθ ι τθ διάψευςθ. Θ ςταδιακι 

ανακάλυψθ των εςωτερικϊν δομϊν, αρχϊν και νόμων που διζπουν ζνα 

φαινόμενο ςυντελοφν ςτθ βακφτερθ κατανόθςθ του από το μακθτι. 

Αυτό, θ ιδζα τθσ ςταδιακισ ανακάλυψθσ τθσ γνϊςθσ, μπορεί να 

αποτελζςει ζνα ιδιαίτερα ςθμαντικό κίνθτρο για το μακθτι, τον οποίο 

ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να βοθκιςει ι και να κακοδθγιςει ακόμθ 

(κακοδθγοφμενθ ανακάλυψθ). Σφμφωνα με τισ κεωρίεσ του Bruner, o 

εκπαιδευτικόσ ζχει το ρόλο του εμψυχωτι, του διευκολυντι, του 

κακοδθγθτι ςτθ διαδικαςία τθσ ανακάλυψθσ: ο μακθτισ ζρχεται 

αντιμζτωποσ με προβλιματα τα οποία καλείται να επιλφςει και ο 

εκπαιδευτικόσ τον υποςτθρίηει ςτθν προςπάκεια του αυτι, τθν οποία ο 

μακθτισ όμωσ πραγματοποιεί με το δικό του ρυκμό και με βάςθ τισ 

δικζσ του αποφάςεισ και επιλογζσ. Ο J. Bruner, με νεότερεσ κεωρίεσ 

του, ζδωςε ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτον κοινωνιοπολιτιςμικό παράγοντα, 

πλθςιάηοντασ ζτςι τθ ςχολι των κοινωνιοπολιτιςμικϊν κεωριϊν 
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μάκθςθσ. 

Στθν ίδια ςχολι (των γνωςτικϊν κεωριϊν μάκθςθσ) εντάςςονται και 

άλλεσ κεωρίεσ, όπωσ θ κεωρία τθσ επεξεργαςίασ τθσ πλθροφορίασ και 

γενικότερα όλεσ οι νεότερεσ απόψεισ που ςτθρίηονται ςτισ ςφγχρονεσ 

προόδουσ τθσ Βιολογίασ και τθσ νευροφυςιολογίασ. 

Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά και περιβάλλοντα που ςχεδιάηονται 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γνωςτικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ, πρζπει να 

ενκαρρφνουν μια ςειρά από διαδικαςίεσ και να υποςτθρίηουν τθ 

δθμιουργία διδακτικϊν καταςτάςεων με τα ακόλουκα (μεταξφ άλλων) 

χαρακτθριςτικά: 

 Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά και περιβάλλοντα πρζπει να 

υποςτθρίηουν τθν ιδζα τθσ οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ από τον ίδιο 

το μακθτι, κακϊσ αυτόσ προςπακεί να επιλφςει προβλιματα και 

ςτθν προςπάκεια του αυτι αλλθλεπιδρά με το υλικό περιβάλλον 

(ςτο οποίο εντάςςεται το εκπαιδευτικό λογιςμικό), τουσ 

ςυμμακθτζσ του και τον εκπαιδευτικό. Ο μακθτισ διερευνά, 

ανακαλφπτει ςταδιακά, κάνει υποκζςεισ τισ οποίεσ επαλθκεφει ι 

διαψεφδει και το εκπαιδευτικό περιβάλλον πρζπει να ςτθρίηει αυτι 

τθν πορεία του μακθτι. 

 Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά και περιβάλλοντα πρζπει να 

ενκαρρφνουν τθν προςωπικι ζκφραςθ των μακθτϊν και να 

υποςτθρίηουν τθν προςωπικι τουσ εμπλοκι, λαμβάνοντασ επίςθσ 

υπόψθ το γενικότερο πλαίςιο μζςα ςτο οποίο λαμβάνουν χϊρα οι 

κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ των μακθτϊν. 

 Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά και περιβάλλοντα πρζπει να παρζχουν, 

ςτο μζτρο του δυνατοφ, πολλαπλζσ αναπαραςτάςεισ των εννοιϊν, 

ςχζςεων και των οντοτιτων που είναι υπό διαπραγμάτευςθ ςε 

κάκε μάκθμα. Ακόμθ, τα περιβάλλοντα, δεν πρζπει να 

υποδεικνφουν ςτο μακθτι τισ ορκζσ διαδικαςίεσ, αλλά αντίκετα να 

τον αφινουν να εκφράηει τισ απόψεισ του (ζςτω και λακεμζνεσ) και 

να υποςτθρίηουν τθ διαδικαςία τθν κοινωνιογνωςτικισ 

ςφγκρουςθσ, κατά τθν οποία τα ίδια τα γεγονότα ι τα επιχειριματα 

άλλων μακθτϊν ανατρζπουν τισ ενδεχόμενεσ λανκαςμζνεσ 

αντιλιψεισ του μακθτι. 
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Θ οικογζνεια των περιβαλλόντων Logo, αποτελεί δθμιοφργθμα του S. 

Papert, ο οποίοσ υλοποίθςε και επεξζτεινε τισ ιδζεσ του J. Piaget με 

ζναν πολφ ιδιαίτερο τρόπο. Τα περιβάλλοντα αυτισ τθσ κατθγορίασ 

αποτελοφν τθν πλζον διαδεδομζνθ κατθγορία λογιςμικϊν, και θ 

ευρφτερθ κλάςθ των ανοιχτϊν μικρόκοςμων (ςτθν οποία εντάςςονται 

και τα περιβάλλοντα Logo), ςτθρίηονται πάνω ακριβϊσ ςτισ ιδζεσ αυτζσ 

και αποτελοφν τα πλζον τυπικά παραδείγματα εκπαιδευτικϊν 

λογιςμικϊν, που είναι καταςκευαςμζνα με βάςθ τισ γνωςτικζσ κεωρίεσ. 

 

Κοινωνιοπολιτιςμικζσ  

κεωριςεισ για τθ 

μάκθςθ 

Τα τελευταία χρόνια, ςτισ κεωρίεσ μάκθςθσ επικρατεί όλο και 

περιςςότερο θ γενικι ιδζα ότι ο κοινωνιοπολιτιςμικόσ παράγοντασ 

παίηει ζναν ουςιϊδθ ρόλο ςτθ μάκθςθ. Θ μάκθςθ, ςφμφωνα με τισ 

κεωρίεσ αυτζσ, ςυντελείται μζςα ςε ςυγκεκριμζνα πολιτιςμικά πλαίςια 

(γλϊςςα, ςτερεότυπα, αντιλιψεισ) και ουςιαςτικά δθμιουργείται από 

τθν αλλθλεπίδραςθ του ατόμου με άλλα άτομα, ςε ςυγκεκριμζνεσ 

επικοινωνιακζσ περιςτάςεισ και μζςω τθσ υλοποίθςθσ κοινϊν 

δραςτθριοτιτων (activities). Οι κεωρίεσ μάκθςθσ αυτισ τθσ κατθγορίασ 

δθλαδι, προςδίδουν ζνα ςθμαντικό ρόλο ςτθν κοινωνικι 

αλλθλεπίδραςθ, κακϊσ, ςφμφωνα με τισ απόψεισ τουσ, το μανκάνον 

υποκείμενο δεν καταςκευάηει τθν προςωπικι του γνϊςθ μζςα ςε ζνα 

πολιτιςμικό και επικοινωνιακό «κενό», αλλά πάντοτε μζςα ςε 

ευρφτερα πλαίςια, μζςα ςτο οποία θ γνϊςθ, δθμιουργείται και 

ςθματοδοτείται. 

Βαςικοί εκπρόςωποι αυτισ τθσ κατθγορίασ κεωριϊν είναι ο L. 

Vygotsky, οι Doise και Mugny, που υποςτθρίηουν τισ κοινωνιογνωςτικζσ 

κεωρίεσ μάκθςθσ και νεότεροι ερευνθτζσ όπωσ ο Ε. Wenger, 

κεωρθτικόσ των Κοινοτιτων Ρρακτικισ και Μάκθςθσ (μια εκτενζςτερθ 

αναφορά ςτθ κεωρία του υπάρχει ςτθν παράγραφο 2.3).  

Κατά κάποιο τρόπο, ο κοινωνικόσ εποικοδομιςμόσ δεν είναι αςφμβατοσ 

με τισ γνωςτικζσ κεωρίεσ, όπωσ είναι ο ςυμπεριφοριςμόσ, αλλά 

λειτουργεί, ςε οριςμζνο επίπεδο, ακόμθ και ςυμπλθρωματικά με τισ 

κεωρίεσ αυτζσ. 

Οι κεωρίεσ του L. Vyotsky και άλλων ψυχολόγων τθσ Σοβιετικισ ςχολισ 
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Ψυχολογίασ, ιδιαίτερα ςθμαντικζσ για τισ κοινωνιοπολιτιςτικζσ κεωρίεσ 

μάκθςθσ, αποδίδουν πολφ μεγάλθ ςθμαςία ςτθ γλϊςςα, ωσ 

παράγοντα για τθ μάκθςθ και ςτθρίηονται ςτθν υπόκεςθ τθσ ηϊνθσ 

εγγφτερθσ (ι επικείμενθσ) ανάπτυξθσ: θ ηϊνθ αυτι αποτελεί ζνα 

ςφνολο γνϊςεων τισ οποίεσ ο μακθτισ μπορεί να δθμιουργιςει με τθ 

βοικεια του περιβάλλοντοσ – αλλά όχι ακόμθ μόνοσ. Ζτςι, ο ρόλοσ του 

εκπαιδευτικοφ και γενικότερα του ςχολείου και του περιβάλλοντοσ 

μζςα ςτο οποίο ηει και μακαίνει ο μακθτισ, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ.  

Οι κεωρίεσ τθσ δραςτθριότθτασ (activity theory) και οι κεωρίεσ τθσ 

εγκακιδρυμζνθσ μάκθςθσ και τθσ κατανεμθμζνθσ νόθςθσ (situated 

cognition, distributed cognition) είναι νεότερεσ κεωρίεσ, οι οποίεσ 

επίςθσ εντάςςονται ςτθ γενικότερθ ομάδα των κοινωνιοπολιτιςμικϊν 

και κοινωνιογνωςτικϊν κεωριϊν. 

Είναι ςαφζσ ότι οι κοινωνιοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ υποςτθρίηουν τθ 

ςυνεργατικι μάκθςθ ςε όλεσ τισ μορφζσ τθσ και επομζνωσ ζνα μάκθμα 

οργανωμζνο ζτςι ϊςτε να λαμβάνει υπόψθ του τισ κεωρίεσ αυτζσ, 

πρζπει να είναι προςεκτικά ςχεδιαςμζνο, ζτςι ϊςτε  να ενκαρρφνει τθ 

ςυνεργαςία μεταξφ των μακθτϊν και γενικότερα τθν κοινωνικι 

αλλθλεπίδραςθ. 

Οι κοινωνιοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ είναι ςυμβατζσ με όλθ τθν 

νζα γενιά εκπαιδευτικϊν περιβαλλόντων, τα οποία ενςωματϊνουν ζνα 

πλικοσ δυνατοτιτων αλλθλεπίδραςθσ και επικοινωνίασ των μακθτϊν 

και επιπλζον παρζχουν ζνα πολφ ςυγκροτθμζνο κεωρθτικό πλαίςιο για 

τθ διδακτικι εκμετάλλευςθ των δυνατοτιτων που προςφζρει το 

λεγόμενο Web2.0 και θ κοινωνικι δικτφωςθ.  

Υπάρχουν ςχετικϊσ λίγα αυτόνομα λογιςμικά που ςχεδιάςτθκαν με 

βάςθ τισ κοινωνιοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ. Ωςτόςο, όπωσ αναφζρκθκε και 

παραπάνω, όλα τα ςφγχρονα εκπαιδευτικά λογιςμικά και περιβάλλοντα 

περιλαμβάνουν υπθρεςίεσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ. Επιπλζον, οι 

κοινωνιοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ επθρζαςαν ςε ςθμαντικό βακμό τον 

τρόπο με τον οποίο τα εκπαιδευτικά λογιςμικά εντάςςονται ςτθ 

διδαςκαλία – κακϊσ ευνοιςανε το μοντζλο του μακθτϊν που 

ςυνεργάηονται με τθ βοικεια των Τ.Ρ.Ε. (με πολλαπλοφσ τρόπουσ), αντί 

να προςπακοφνε ατομικά να επιλφςουν τα προτεινόμενα προβλιματα. 
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 4. φνοψθ  

 Από τισ τρεισ βαςικζσ ςχολζσ κεωριϊν μάκθςθσ, ο ςυμπεριφοριςμόσ, που δίνει ςθμαςία 

ςτθν παρατθροφμενθ ςυμπεριφορά,  μάλλον βρίςκεται ςε υποχϊρθςθ, παρόλο που, 

αναμφίβολα, ζνα πολφ ςθμαντικό ποςοςτό των εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν που ζχουν 

παραχκεί, ςτθρίχκθκαν ςτισ ςυμπεριφοριςτικζσ κεωρίεσ. Οριςμζνεσ κατθγορίεσ 

δραςτθριοτιτων πάντωσ (όπωσ τθσ εξάςκθςθσ) βαςίηονται ςτο ςυμπεριφοριςμό. Οι 

γνωςτικζσ και οι κοινωνιοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ από τθν άλλθ πλευρά, βρίςκονται ςτο 

επίκεντρο των ςφγχρονων ερευνϊν και είναι γενικότερα αποδεκτζσ. Οι κεωρίεσ αυτζσ είναι 

ςυμβατζσ μεταξφ τουσ και μάλιςτα, ςε κάποιο μζτρο, λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά. 

Ραρζχουν ζτςι ζνα ενιαίο πλαίςιο όχι μόνο για τθ ςχεδίαςθ και τα χαρακτθριςτικά των 

εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν και περιβαλλόντων, αλλά και για τον τρόπο χριςθσ τουσ, τον 

τρόπο δθλαδι με τον οποίο οι ΤΡΕ πρζπει να ενςωματϊνονται ςτο μάκθμα. 

Οι κεωρίεσ αυτζσ υποςτθρίηουν ότι ο μακθτισ μακαίνει αναπροςαρμόηοντασ τισ νοθτικζσ 

του δομζσ ανάλογα με τθν αλλθλεπίδραςθ που ζχει με το περιβάλλον του. Θ γνϊςθ δε 

«μεταβιβάηεται» ςτο μακθτι, αλλά δθμιουργείται από το μακθτι ο οποίοσ δρα και 

επικοινωνεί μζςα ςε ςυγκεκριμζνα κοινωνικά και πολιτιςμικά πλαίςια. Το περιβάλλον του 

μακθτι περιλαμβάνει τόςο τθν υλικοτεχνικι υποδομι, μζροσ τθσ οποίασ αποτελεί και το 

χρθςιμοποιοφμενο λογιςμικό, όςο και τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ – 

ενδεχομζνωσ και άλλα άτομα. Το περιβάλλον, με μια γενικι ζννοια, περιλαμβάνει επίςθσ 

τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμζνα όλα αυτά τα ςτοιχεία. Ο ρόλοσ του 

εκπαιδευτικοφ λοιπόν  είναι να οργανϊςει διδακτικζσ καταςτάςεισ και μακιματα, ςτα 

πλαίςια των οποίων ο μακθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να εκφραςτεί, να διερευνιςει και να 

αλλθλεπιδράςει με το περιβάλλον του προκειμζνου να οικοδομιςει τθ γνϊςθ του. 

 5. Προτεινόμενεσ Δραςτθριότθτεσ 

Δραςτθριότθτα 1θ 

Με τθ βοικεια μθχανϊν αναηιτθςθσ, εντοπίςτε πλθροφορίεσ για 

κεωρίεσ μάκθςθσ οι οποίεσ αναφζρονται ςτισ προθγοφμενεσ 

παραγράφουσ, χωρίσ να αναπτφςςονται και προςπακιςτε να βρείτε τα 

ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ.   

Δραςτθριότθτα 2θ 

Κεωρείτε ότι θ γνϊςθ βαςικϊν κεωριϊν μάκθςθσ μπορεί να 

υποςτθρίξει  ουςιαςτικά το διδακτικό ςασ ζργο ι ότι αποτελεί μια 

γνϊςθ χωρίσ, ςε τελευταία ανάλυςθ, πρακτικά αποτελζςματα; 

Συηθτείςτε το κζμα. 
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Δραςτθριότθτα 3θ 

Υπάρχουν ςτο Διαδίκτυο αρκετοί ιςτοχϊροι οι οποίοι  αναφζρονται ςε 

ςυγκρίςεισ ανάμεςα ςτισ ςθμαντικότερεσ κεωρίεσ μάκθςθσ, για 

παράδειγμα ποιοσ είναι ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςφμφωνα με τθν 

κάκε κεωρία, ποια είναι θ βαςικι επιςτθμολογικι υπόκεςθ κάκε 

κεωρίασ κλπ. Εντοπίςτε ζναν τζτοιο ιςτοχϊρο και εξετάςτε τισ 

διαφορζσ αυτζσ. 

 6. Ερωτιςεισ 

 

 

 

Θ παραπάνω εικόνα γνωρίηει μια ευρεία κυκλοφορία ςτο Διαδίκτυο. 

Είναι ςαφζσ τι απεικονίηει: μια «πυραμίδα μάκθςθσ» ςτθν οποία 

εμφανίηονται τα μζςα ποςοςτά τθσ «ςυγκράτθςθσ από τουσ 

ςπουδαςτζσ». 

Κατά τθ γνϊμθ ςασ τι ςυγκρατοφν οι ςπουδαςτζσ: γνϊςεισ ι 

πλθροφορίεσ; Ταυτίηονται αυτά τα δυο; 

Το «ποςοςτό ςυγκράτθςθσ» ςχετίηεται άραγε με το περιεχόμενο τθσ 

«μάκθςθσ»; Για παράδειγμα, αν ο ςπουδαςτισ ενδιαφζρεται για το 

αντικείμενο που διδάςκεται, αυτό κα επθρεάςει το «ποςοςτό 

ςυγκράτθςθσ»; 

Συνολικά, ποια είναι θ εικόνα τθσ μάκθςθσ που προβάλλεται μζςα από 

τθν απεικόνιςθ αυτι; 

 

 7. Αςκιςεισ 
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 Δεν προτείνονται αςκιςεισ 

 8. Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία  

Ενδεικτικζσ ψθφιακζσ 

πθγζσ 

Δικτυογραφία 

Οι Νζεσ Τεχνολογίεσ ςτθ Διδακτικι και τθ Μακθςιακι Διαδικαςία 

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

Διδαςκαλία και Μάκθςθ με τθ βοικεια των Νζων Τεχνολογιϊν 

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

Εγκζφαλοσ, μάκθςθ και μνιμθ 

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

memory.pdf 

Κεωρίεσ Μάκθςθσ και Τ.Ρ.Ε. 

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

Ψυχολογία τθσ μάκθςθσ: Κεωρίεσ Mάκθςθσ 

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

Μάκθςθ μζςω δράςθσ με τθ βοικεια Λογιςμικϊν Ραιχνιδιϊν 

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

sis.htm 

Ρερί… εκπαιδεφςεωσ ο λόγοσ 

http://ekpaideusi.blogspot.com/ 

Ο Σχεδιαςμόσ μιασ Διαδικαςίασ Μάκθςθσ μζςω του Δικτφου 

Υπολογιςτϊν 

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

Υποςτθρικτικό υλικό για κεωρίεσ μάκθςθσ 

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

Κεωρίεσ και Μορφζσ Μάκθςθσ 

www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/introduction_psychology/Learning.revise

d.ppt 

Δραςτθριότθτεσ Μάκθςθσ μζςω Υπολογιςτι 

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

Τεχνικζσ Κετικισ και Αρνθτικισ Ενίςχυςθσ 

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

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p125raptis.pdf
http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/neuroscience/brain-learning-memory.pdf
http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/neuroscience/brain-learning-memory.pdf
http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/theories.html
http://paroutsas.jmc.gr/psycho.htm
http://conta.uom.gr/conta/publications/html/Mathisi%20Meso%20Drasis.htm
http://conta.uom.gr/conta/publications/html/Mathisi%20Meso%20Drasis.htm
http://ekpaideusi.blogspot.com/
http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15
http://www.e-yliko.gr/htmls/langyliko/langyl1.aspx
http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/introduction_psychology/Learning.revised.ppt
http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/introduction_psychology/Learning.revised.ppt
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf
http://www.ibrt.gr/ekpaideysi/2_enisxisi.pdf
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Δραςτθριότθτεσ Μάκθςθσ μζςω Υπολογιςτι 

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

(τελευταία επίςκεψθ ςε όλουσ τουσ ςυνδζςμουσ, 5 Οκτωβρίου 2012) 
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