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Η Διεθνής Ακαδηµία Εκπαίδευσης 
Η Διεθνής Ακαδηµία της Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) είναι µία µη κερδοσκοπική επιστηµονική 
ένωση που προωθεί την εκπαιδευτική έρευνα, τη διάδοση και την εφαρµογή της. Από το 
1986 που ιδρύθηκε, η Ακαδηµία στοχεύει στην ενδυνάµωση της συνεισφοράς της έρευνας, 
στην επίλυση κρίσιµων εκπαιδευτικών προβληµάτων σε όλο τον κόσµο και στην παροχή 
βελτιωµένης επικοινωνίας µεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής, ερευνητών και 
εκπαιδευτικών.  

Η έδρα της Ακαδηµίας είναι στη Βασιλική Ακαδηµία των Επιστηµών, Λογοτεχνίας και 
Τεχνών στις Βρυξέλες, στο Βέλγιο και το συντονιστικό κέντρο της είναι στο Curtin 
University of Technology στο Περθ της Αυστραλίας. 

Ο γενικός στόχος της IΑΕ είναι να εξασφαλίσει την επιστηµονική πρόοδο σε όλους τους 
τοµείς της εκπαίδευσης. Για αυτό το σκοπό, η Ακαδηµία παρέχει σύνθεση των σύγχρονων 
δεδοµένων που προκύπτουν από έρευνες διεθνούς επιπέδου. Η Ακαδηµία επίσης παρέχει 
κριτικές θεωρήσεις της έρευνας και των αποδεικτικών στοιχείων στα οποία αυτή βασίζεται 
καθώς και των εφαρµογών της στην εκπαιδευτική πολιτική. 

 

Τα τρέχοντα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου  της Ακαδηµίας είναι: 

Doug Willms, University of New Brunswick, Canada (Πρόεδρος)  

Barry Fraser, Curtin University of Technology, Australia (Εκτελεστικός Διευθυντής)  

Lorin Anderson, University of South Carolina, USA (Εκλεγµένος Πρόεδρος)  

Maria de Ibarrola, National Polytechnical Institute, Mexico (Πρώην Πρόεδρος)  

Marc Depaepe, University of Leuven, Belgium  

Kadriye Ercikan, University of British Columbia, Canada  

Gustavo Fischman, Arizona State University, USA  

  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΙΕΑ: www.iaoed.org  
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Το Διεθνές Γραφείο Εκπαίδευσης 
Το Διεθνές Γραφείο Εκπαίδευσης (ΙΒΕ) ιδρύθηκε το 1925 ως ένας ιδιωτικός, µη 
κυβερνητικός οργανισµός, υπό την ηγεσία Ελβετών εκπαιδευτών, ώστε να παρέχει  
πνευµατική καθοδήγηση και να προωθεί τη διεθνή συνεργασία στην εκπαίδευση. Το 1929, το 
ΙΒΕ έγινε ο πρώτος διακυβερνητικός οργανισµός στον τοµέα της εκπαίδευσης. Την ίδια 
εποχή, ο Jean Piaget, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήµιο της Γενεύης, ορίστηκε 
Διευθυντής και ανέλαβε τη διοίκηση του ΙΒΕ επί 40 χρόνια, µε τον Pedro Rosselló ως Βοηθό 
Διευθυντή. 

Το 1969, το ΙΒΕ έγινε αναπόσπαστο µέρος της UNESCO, διατηρώντας την πνευµατική και 
την λειτουργική του αυτονοµία. 

Το ΙΒΕ είναι ένα πρώτης κατηγορίας ινστιτούτο της UNESCO και ένα κέντρο αριστείας σε 
ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά αναλυτικά προγράµµατα και τα σχετικά θέµατα. Η αποστολή του 
είναι να ενισχύσει τις ικανότητες των Κρατών Μελών, να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να 
εφαρµόσουν αναλυτικά εκπαιδευτικά προγράµµατα που θα διασφαλίζουν την ισότητα, την 
ποιότητα, τη συνάφεια µε την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα των πόρων των συστηµάτων 
της εκπαίδευσης και της µάθησης. 

H εντολή του IBE της UNESCO το τοποθετεί σε στρατηγική θέση ώστε να εξασφαλιστεί η 
στήριξη των προσπαθειών των Κρατών Μελών να εφαρµόσουν τον Στόχο Βιώσιµης 
Ανάπτυξης 4 (SDG4), την ποιοτική εκπαίδευση για όλους, και µάλιστα, και άλλους Στόχους 
Βιώσιµης Ανάπτυξης των οποίων η η επιτυχία τους εξαρτάται από αποτελεσµατικά 
συστήµατα εκπαίδευσης και µάθησης. 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΙΒΕ: www.ibe.unesco.org  
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Σχετικά µε τη Σειρά Εκπαιδευτικών Πρακτικών 
Η Σειρά ξεκίνησε το 2002, ως κοινοπραξία µεταξύ της  Διεθνούς Ακαδηµίας της 
Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) και του Διεθνούς Γραφείου της Εκπαίδευσης (ΙΒΕ). Μέχρι στιγµής έχουν 
δηµοσιευθεί 33 βιβλιαράκια στα Αγγλικά και πολλά από αυτά έχουν µεταφραστεί σε πολλές 
άλλες γλώσσες. Η επιτυχία της Σειράς δείχνει ότι τα βιβλιαράκια ικανοποιούν την ανάγκη 
των εκπαιδευτικών για σχετικές πληροφορίες πρακτικής φύσεως που βασίζονται στην έρευνα 
για την εκπαίδευση.  

Η σειρά είναι επίσης αποτέλεσµα των προσπαθειών του ΙΒΕ να εγκαθιδρύσει µια παγκόσµια 
συνεργασία που θα αναγνωρίζει το διαµεσολαβητικό ρόλο της γνώσης ως βασικό µηχανισµό 
για τη βελτίωση της ουσιαστικής πρόσβασης των φορέων χάραξης πολιτικής και των 
εκπαιδευτικών στη γνώση αιχµής. Η αυξηµένη πρόσβαση στη σχετική γνώση µπορεί επίσης 
να ενηµερώσει τους επαγγελµατίες της εκπαίδευσης, τους φορείς χάραξης πολιτικής και τις 
κυβερνήσεις σχετικά µε το πώς αυτού του είδους η γνώση µπορεί να βοηθήσει στην 
αντιµετώπιση διεθνών προβληµάτων που µπορεί να είναι επείγουσες. Σε αυτές 
περιλαµβάνονται το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα, η διδασκαλία, η µάθηση, η 
αξιολόγηση, η µετανάστευση, οι συγκρούσεις, η απασχόληση, η δίκαιη ανάπτυξη· και η 
λίστα των ανησυχιών δεν περιορίζεται σε αυτές. 

Οι κυβερνήσεις χρειάζεται να διασφαλίσουν ότι τα εκπαιδευτικά τους συστήµατα 
ακολουθούν τη βασική και αναµφισβήτητη εντολή τους, η οποία είναι να προωθούν τη 
µάθηση και τελικά, να δηµιουργούν αποτελεσµατικούς δια βίου εκπαιδευόµενους. Με τον 
εξαιρετικά γρήγορο ρυθµό αλλαγής των δεδοµένων στον 21ο αιώνα, η δια βίου µάθηση είναι 
µία κρίσιµη πηγή προσαρµοστικότητας, ευελιξίας για συµµόρφωση και ανθεκτικότητας που 
απαιτείται για να ανταποκριθεί κάποιος στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες. Ωστόσο, για 
πολλές χώρες σε όλο τον κόσµο, η αποτελεσµατική διευκόλυνση της µάθησης παραµένει µια 
τροµακτική πρόκληση. Τα µαθησιακά αποτελέσµατα παραµένουν φτωχά και άνισα. Τροµερά 
υψηλά ποσοστά µαθητών αποτυγχάνουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη 
δια βίου µάθηση, όπως είναι o βασικός γραµµατισµός, ο ψηφιακός γραµµατισµός, η κριτική 
σκέψη, η επικοινωνία, η επίλυση προβληµάτων, καθώς και οι δεξιότητες για την 
απασχόληση και τη ζωή. Η αποτυχία των εκπαιδευτικών συστηµάτων να διευκολύνουν τη 
µάθηση εµφανίζεται την ίδια στιγµή που σηµειώνεται εντυπωσιακή εκπαιδευτική έρευνα, η 
οποία καθοδηγείται από την έρευνα σε ποικίλα πεδία, συµπεριλαµβανοµένων των επιστηµών 
της µάθησης, ειδικότερα των νευροεπιστηµών και των τεχνολογικών εξελίξεων. 

Η αρχή της διαµεσολαβούµενης γνώσης του ΙΒΕ επιδιώκει να κλείσει την ψαλίδα µεταξύ της 
επιστηµονικής γνώσης για τη µάθηση και της εφαρµογής της στις εκπαιδευτικές πολιτικές 
και τη διδακτική πρακτική. Καθοδηγείται από την πεποίθηση ότι µια βαθύτερη κατανόηση 
της µάθησης θα πρέπει να βελτιώσει τη διδασκαλία, τη µάθηση, την αξιολόγηση, και τις 
πολιτικές για µία δια βίου µάθηση. Για να οραµατιστούν αποτελεσµατικά και να 
καθοδηγήσουν τις απαιτούµενες βελτιώσεις, οι φορείς χάραξης πολιτικής και οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση του πολύ σηµαντικού διαλόγου µε τους 
ερευνητές.  



6 
 

Το ΙΒΕ αναγνωρίζει τις προόδους που έχουν ήδη γίνει, αλλά και το ότι υπάρχει ακόµα πολύ 
δουλειά που πρέπει να γίνει. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω σταθερών συνεργασιών 
και µιας συλλογικής δέσµευσης για την αξιοποίηση των ήδη κεκτηµένων γνώσεων και της 
συνεχούς ανταλλαγής γνώσεων. 

Τα βιβλιαράκια της Σειράς Εκπαιδευτικών Πρακτικών είναι αντιπροσωπευτικά 
παραδείγµατα αυτών των συνεχιζόµενων προσπαθειών, τόσο από τη Διεθνή Ακαδηµία της 
Εκπαίδευσης όσο και από το Διεθνές Γραφείο  Εκπαίδευσης, για να ενηµερωθούν οι φορείς 
χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής και οι εκπαιδευτικοί για τις τελευταίες ερευνητικές 
εξελίξεις, ώστε να λαµβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να σχεδιάζουν καλύτερες 
παρεµβάσεις σχετικά µε την ανάπτυξη του αναλυτικού προγράµµατος, τη διδασκαλία, τη 
µάθηση και την αξιολόγηση. 
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Προηγούµενοι τίτλοι της σειράς ‘Εκπαιδευτικές πρακτικές’: 

1. Teaching by Jere Brophy.  
2. Parents and learning by Sam Redding.   
3. Effective educational practices by Herbert J. Walberg and Susan J.  Paik. 
4. Improving student achievement in mathematics by Douglas A.  Grouws and Kristin J. 

Cebulla.   
5. Tutoring by Keith Topping.   
6. Teaching additional languages by Elliot L. Judd, Lihua Tan, and  Herbert, J. 

Walberg.   
7. How children learn by Stella Vosniadou.   
8. Preventing behaviour problems: What works by Sharon L. Foster,  Patricia Brennan, 

Anthony Biglan, Linna Wang, and Suad al-Ghaith.   
9. Preventing HIV/AIDS in schools by Inon I. Schenker and Jenny M.  Nyirenda.   
10. Motivation to learn by Monique Boekaerts.   
11. Academic and social emotional learning by Maurice J. Elias.   
12. Teaching reading by Elizabeth S. Pang, Angaluki Muaka, Elizabeth  B. Bernhardt, 

and Michael L. Kamil.   
13. Promoting pre-school language by John Lybolt and Catherine  Gottfred.   
14. Teaching speaking, listening, and writing by Trudy Wallace, Winifred E. Stariha, and 

Herbert J. Walberg.   
15. Using new media by Clara Chung-wai Shih and David E. Weekly.  
16. Creating a safe and welcoming school by John E. Mayer.   
17. Teaching science by John R. Staver.   
18. Teacher professional learning and development by Helen Timperley.   
19. Effective pedagogy in mathematics by Glenda Anthony and Margaret Walshaw.   
20. Teaching other languages by Elizabeth B. Bernhardt.   
21. Principles of instruction by Barak Rosenshine.   
22. Teaching fractions by Lisa Fazio and Robert Siegler.   
23. Effective pedagogy in social sciences by Claire Sinnema and  Graeme Aitken.   
24. Emotions and learning by Reinhard Pekrun.   
25. Nurturing creative thinking by Panagiotis Kampylis and Eleni Berki.   
26. Understanding and facilitating the development of intellect by  Andreas Demetriou 

and Constantinos Christou.   
27. Task, teaching, and learning: Improving the quality of education for economically 

disadvantaged students by Lorin W. Anderson and Ana Pešikan.   
28. Guiding principles for learning in the twenty-first century by Conrad Hughes and 

Clementina Acedo.  
29. Accountable talk: Instructional dialogue that builds the mind by Lauren B. Resnick, 

Christa S. C. Asterham, and Sherice N. Clarke.  
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30. Proportional reasoning by Wim Van Dooren, Xenia Vamvakoussi, and Lieven 
Verschaffel.  

31. Math anxiety by Denes Szűcs and Irene Mammarella.  
32. Philosophy for children by Keith J Topping, Steve Trickey, and Paul Cleghorn.  

 

Αυτοί οι τίτλοι µπορούν να ανακτηθούν από την ιστοσελίδα της ΙΕΑ (http://www.iaoed.org) ή 
του IBE (http://www.ibe.unesco.org/publications.htm). Διατίθενται επίσης από την 
UNESDOC την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της UNESCO στην ιστοσελίδα: 
https://unesdoc.unesco.org/. Αντίτυπα των εγχειριδίων µπορεί να ζητηθούν από το ΙΒΕ µέσω 
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: ibe.info@unesco.org.   
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Περιεχόµενα 
 

Η Διεθνής Ακαδηµία Εκπαίδευσης  

Το Διεθνές Γραφείο Εκπαίδευσης  

Σχετικά µε τις Σειρές  

 

Εισαγωγή  

1. Η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για διά βίου µάθηση είναι σηµαντική για την 
επιτυχία στο σχολείο και στη ζωή τον 21ο αιώνα  
 
2. Όταν δίνουµε χρόνο στους µαθητές να συµµετέχουν σε ανεξάρτητη και συνεργατική 
µάθηση στην τάξη, τους βοηθάµε να αποκτήσουν και να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους για 
δια βίου µάθηση 
 
3. Οι µαθητές µπορούν να µάθουν πώς να µαθαίνουν καλύτερα όταν γνωρίζουν πώς 
συντελείται η µάθηση στο νου και πώς να αποκωδικοποιούν και να οργανώνουν 
πληροφορίες στη µνήµη τους 
 
4. Το κλειδί για να µάθουµε πώς να µαθαίνουµε είναι η απόκτηση ενός µεγάλου ρεπερτορίου 
ρητών στρατηγικών και γνώσεων σχετικά µε τον αποτελεσµατικό τρόπο χρήσης τους  
 
5. Είναι σηµαντικό να παρέχουµε στους µαθητές τον χρόνο και την στήριξη που απαιτείται 
για να αναστοχάζονται πάνω στις γνώσεις τους και να τους µάθουµε πώς να σχεδιάζουν, να 
παρακολουθούν και να αξιολογούν τη µάθησή τους 
 
6. Οι µαθητές πρέπει να έχουν κίνητρα να χρησιµοποιούν τη γνώση και τις στρατηγικές τους 
εφόσον η γνώση για τη µάθηση πρόκειται να τους ωφελήσει  

 7. Η ρύθµιση των αρνητικών συναισθηµάτων είναι µία σηµαντική πλευρά της δια βίου 
µάθησης  

Συµπεράσµατα 

Βιβλιογραφικές αναφορές 
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Αυτή η δηµοσίευση κυκλοφόρησε το 2021 από τη Διεθνή Ακαδηµία Εκπαίδευσης (ΙΑΕ), 
Palais des Académies, 1, rue Ducale, 1000 Brussels, Belgium, και το Διεθνές Γραφείο 
Εκπαίδευσης (ΙΒΕ), P.O. Box 199, 1211 Geneva 20, Switzerland. Διατίθεται δωρεάν και 
µπορεί να αναπαραχθεί ελεύθερα και να µεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Παρακαλούµε να 
στείλετε ένα αντίγραφο της κάθε δηµοσίευσης που αναπαράγει αυτό το κείµενο στο σύνολό 
του ή εν µέρει στην ΙΑΕ και στο ΙΒΕ.  

Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την επιλογή και την παρουσίαση των στοιχείων που 
περιέχονται στην παρούσα δηµοσίευση και για τις απόψεις που εκφράζονται σε αυτήν, οι 
οποίες δεν είναι απαραίτητα αυτές της UNESCO/IBE και δε δεσµεύουν την οργάνωση. Οι 
ονοµασίες που χρησιµοποιούνται και η παρουσίαση του υλικού σε αυτή τη δηµοσίευση δεν 
συνεπάγονται την έκφραση γνώµης εκ µέρους της UNESCO/IBE σχετικά µε το νοµικό 
καθεστώς της κάθε χώρας, εδάφους, πόλης ή περιοχής, ή των αρχών τους, ή σχετικά µε 
οριοθέτηση των συνόρων ή των ορίων τους. 
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Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια, οι εκπαιδευτικοί και οι φορείς που χαράσουν πολιτική έχουν αποδώσει 
ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη ανάπτυξης µίας εκπαίδευσης για τον 21ο αιώνα— µιας 
εκπαίδευσης που προετοιµάζει τους µαθητές µας να γνωρίσουν τις οικονοµικές, τις 
τεχνολογικές, και κοινωνικές ανάγκες των βασισµένων στη γνώση οικονοµιών µας. 
Κυριαρχεί η άποψη ότι το κύριο χαρακτηριστικό της ζωής και της εργασίας τον 21ο αιώνα 
είναι οι αλλαγές που συντελούνται στη φύση τους. Οι αλλαγές συµβαίνουν τόσο γρήγορα 
που είναι δύσκολο να προβλέψει κάποιος τα συγκεκριµένα επαγγέλµατα που οι σηµερινοί 
µαθητές θα έχουν διαθέσιµα στην πορεία της ζωής τους. Αυτό δηµιουργεί την ανάγκη να 
εξοπλίσουµε τους µαθητές µε δεξιότητες για ανεξάρτητη και δια βίου µάθηση. Με άλλα 
λόγια να τους διδάξουµε πώς να µαθαίνουν. Ανεξάρτητα από την ευρεία αναγνώριση αυτής 
της σηµαντικής αλλαγής στους εκπαιδευτικούς στόχους, γνωρίζουµε λίγα πράγµατα για το 
πώς να διδάξουµε τους µαθητές πώς να µαθαίνουν, και ειδικότερα για το τι σηµαίνει αυτή η 
αλλαγή στον τρόπο που διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί στις τάξεις τους. Η ανάγκη να 
αναπτύξουµε τις δεξιότητες των µαθητών για ανεξάρτητη µάθηση έχει γίνει ακόµα πιο 
επείγουσα στις µέρες µας καθώς βγαίνουµε από το πλαίσιο της πανδηµίας Covid-19, η οποία 
έχει προκαλέσει ένα πρωτόγνωρο κλείσιµο των σχολείων και δραµατικές αυξήσεις της 
ανεξάρτητης διαδικτυακής µάθησης. 

Ο σκοπός της παρούσας δηµοσίευσης είναι να παρέχει βασικές πληροφορίες στους 
εκπαιδευτικούς για το πώς να βοηθήσουν τους µαθητές να γίνουν ανεξάρτητοι 
εκπαιδευόµενοι. Οι προτάσεις της βασίζονται στο εννοιολογικό πλαίσιο γνωστό ως 
«αυτορρυθµιζόµενη µάθηση» (self-regulated learning ή SLR). Οι αυτορρυθµιζόµενοι 
µαθητές έχουν ευέλικτη γνώση και δεξιότητες οι οποίες τους καθιστούν ικανούς να 
διαχειριστούν τη νόηση, τα κίνητρά τους και τα συναισθήµατά τους κατά την επίτευξη των 
µαθησιακών τους στόχων. Έχουν την ικανότητα να εργαστούν ανεξάρτητα ώστε να 
κατασκευάζουν σύνθετη γνώση και να γνωρίζουν πώς να ελέγξουν την κατανόησή τους και 
να επιµείνουν στα δύσκολα προβλήµατα. Παρόλο που οι µαθητές µπορούν να αποκτήσουν 
πολλές από τις ικανότητές ενός αυτορρυθµιζόµενου µαθητή από µόνοι τους µέσα από την 
εµπειρία τους σε καθηµερινές καταστάσεις µάθησης, πολλοί µαθητές δεν αναπτύσσουν 
επαρκώς αυτές τους τις δεξιότητες. 

Αντιθέτως, οι στρατηγικές που χρησιµοποιούν για να επιτύχουν την µάθησή τους είναι 
αναποτελεσµατικές και ανεπαρκείς και οδηγούν σε µαθησιακές αποτυχίες. Εκτιµάται ότι 
ένας από τους κυρίαρχους λόγους που το 30% των φοιτητών που ξεκινούν τις σπουδές τους 
σε πανεπιστήµια της Αµερικής αποφασίζουν να τις εγκαταλείψουν µετά από το πρώτο έτος 
είναι η έλλεψη προετοιµασίας να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ανεξάρτητης µάθησης 
και αυτοδυναµίας. 

Σε αυτό το βιβλιαράκι «Διδάσκοντας πώς να µαθαίνεις», οι εκπαιδευτικοί µπορούν να βρουν 
πληροφορίες για κάποιες από τις γνωστικές, µεταγνωστικές, συναισθηµατικές δεξιότητες και 
τις δεξιότητες που συνδέονται µε τα κίνητρα, οι οποίες όλες χαρακτηρίζουν τους 
αυτορρυθµιζόµενους µαθητές καθώς και µερικές από τις δράσεις που οι εκπαιδευτικοί 
µπορούν να αναλάβουν ώστε να προωθήσουν την αυτορρυθµιζόµενη µάθηση στους µαθητές 
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τους. Σε αυτές περιλαµβάνεται το να δώσουν χρόνο στους µαθητές να εµπλακούν σε 
εποικοδοµητικές εργασίες ανεξάρτητα ή σε συνεργασία µε συνοµήλικους τους και το να τους 
παρέχουν τις γνώσεις και τις στρατηγικές που µπορούν να χρησιµοποιήσουν για να 
διαχειριστούν τη µάθησή τους και να ελέγξουν τα κίνητρα και τα συναισθήµατά τους ενώ 
ολοκληρώνουν αυτές τις εργασίες επιτυχώς. 

Η δουλειά µας στο πρόγραµµα «Διδάσκοντας πώς να µαθαίνεις: Προωθώντας την 
αυτορρυθµιζόµενη µάθηση σε µαθήµατα STEM» - το οποίο επιχορηγείται από τo Συµβούλιο  
Έρευνας της Αυστραλίας (Australian Research Council) (www.teachinghow-tolearn.edu.au)- 
αποτελεί τη βάση των παραπάνω προτάσεων. Αυτό το πρόγραµµα στοχεύει στο σχεδιασµό 
και την αξιολόγηση επαγγελµατικών στρατηγικών µάθησης που επιδιώκουν να βοηθήσουν 
τους εκπαιδευτικούς να δηµιουργήσουν µαθησιακά περιβάλλοντα τα οποία προωθούν  την 
εµπλοκή του µαθητή και την ανεξάρτητη µάθηση, ειδικότερα κατά τη διδασκαλία STEM 
(επιστήµη, τεχνολογία, µηχανική και µαθηµατικά). Το πρόγραµµα αποτελεί µια συνεργασία 
του Πανεπιστηµίου Flinders µε το Πανεπιστήµιο της Μελβούρνης στην Αυστραλία, και 
επίσης µε το Πανεπιστήµιο Johann Wolfgang Goathe στην Φρανκφούρτη, στη Γερµανία, και 
το Κρατικό Πανεπιστήµιο της Αριζόνας στην Αµερική. 

Θα επιθυµούσαµε να ευχαριστήσουµε τους συνεργάτες µας για την ανεκτίµητη βοήθεια και 
συνεργασία τους σε αυτή την δουλειά: Penny Van Deur, Mirella Wyra, Robert Mason, και 
David Jeffries από το Κολέγιο Εκπαίδευσης, Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εργασίας του 
Πανεπιστηµίου Flinders και τους  Lorraine Graham, Sean Kang, Emily White, Wendy Scott, 
και Carolyn Murdoch από Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήµιο της 
Μελβούρνης. Επίσης θα επιθυµούσαµε να αναγνωρίσουµε τις συνεισφορές του Igusti 
Darmanwan από το Πανεπιστήµιο της Αδελαΐδας, του Jodi Gordon από την Σχολή 
Μαθηµατικών και Επιστήµης της Αυστραλίας και του Lachlan McFarlane από το Λύκειο του 
Blackwood, όπως και όλους τους εκπαιδευτικούς και υποψήφιους εκπαιδευτικούς που 
συµµετείχαν στα προγράµµατά µας. 
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1. 
Η ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων για δια βίου 
µάθηση είναι σηµαντική για την επιτυχία στο σχολείο και 
στη ζωή τον 21ο αιώνα 
 
Τα σχολεία χρειάζεται να δώσουν µεγαλύτερη προσοχή στην 
εκπαίδευση ανεξάρτητων και αυτοκαθοδηγούµενων µαθητών, 
προκειµένου οι µαθητές να µπορούν να διαχειριστούν  τις αλλαγές 
στη γνώση και στις δεξιότητες που απαιτούν οι σηµερινές, 
βασισµένες στη γνώση οικονοµίες.  

 
 
Τι δείχνει  η έρευνα: 

 
Τα εκπαιδευτικά συστήµατα συχνά δίνουν έµφαση στο να παρέχουν στους µαθητές 
πληροφορίες για το γνωστικό αντικείµενο, διδάσκοντάς τους τι να µαθαίνουν αντί για το πώς 
να µαθαίνουν. Παρόλο που η κατανόηση σε βάθος του γνωστικού περιεχοµένου είναι µια 
σηµαντική διάσταση της σχολικής εκπαίδευσης, δεν είναι αρκετή για την επιτυχία στις 
κοινωνίες του 21ου αιώνα (OECD, 2020). Χρειάζεται επιπλέον, τα σχολεία να εκπαιδεύσουν 
τους µαθητές να είναι ανεξάρτητοι και αυτοκαθοδηγούµενοι, ώστε να µπορούν να 
αναλάβουν την ευθύνη για την προσωπική τους, διαρκή, δια βίου µάθηση. Όπως ο Bjork και 
οι συνεργάτες του (2013) εύστοχα περιγράφουν: «Ο περίπλοκος και ραγδαία 
µεταβαλλόµενος κόσµος µας δηµιουργεί την ανάγκη για αυτο-καθοριζόµενη και αυτο-
διαχειριζόµενη µάθηση. Το να γνωρίζουµε πώς να διαχειριστούµε τις µαθησιακές µας 
δραστηριότητες, έχει γίνει, εν ολίγοις, ένα σηµαντικό εργαλείο επιβίωσης» (σελ. 418). 

 
Έχουν γραφτεί πολλά για τη σηµασία της δια βίου µάθησης, αλλά ακόµα γνωρίζουµε 
ελάχιστα για το πώς να την προωθήσουµε. Ο σκοπός µας στην παρούσα δηµοσίευση είναι να 
παρέχουµε  µία επισκόπηση των εκπαιδευτικών ερευνών και ορισµένες προτάσεις για τους 
εκπαιδευτικούς που  επιθυµούν να µάθουν πώς να βοηθήσουν τους µαθητές τους να 
αποκτήσουν τις δεξιότητες για δια βίου µάθηση. 

 
Ένα σηµαντικό κοµµάτι της έρευνας για τους τρόπους µε τους οποίους µαθαίνουµε 
στηρίζεται στη θεωρία της αυτορρυθµιζόµενης µάθησης (ΑΡΜ). Οι προσεγγίσεις της ΑΡΜ 
διερευνούν πώς οι µαθητές µπορούν να µάθουν να διαχειρίζονται τη σκέψη τους, τα κίνητρα, 
και τα συναισθήµατά τους, ώστε να µπορούν  να θέτουν και να επιτυγχάνουν µαθησιακούς 
στόχους και να αξιοποιούν την υποστήριξη που είναι διαθέσιµη από συνοµηλίκους και 
εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικές έρευνες έχουν δείξει ότι η διδασκαλία που στοχεύει στην 
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ανάπτυξη των δεξιοτήτων των µαθητών για αυτορρυθµιζόµενη µάθηση  ωφελεί τις 
ακαδηµαϊκές τους επιδόσεις (Dunlosky, 2013· Greene, 2018· Zimmerman & Schunk, 2011). 
 
Παρόλο που οι µαθητές αποκτούν άρρητα πολλές από τις δεξιότητες για αυτορρυθµιζόµενη 
µάθηση στα πλαίσια της καθηµερινής τους ζωής  εντούτοις πολλοί θα µπορούσαν να 
ωφεληθούν από την ρητή διδασκαλία των δεξιοτήτων που απαιτούνται για 
αυτορρυθµιζόµενη µάθηση. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο 
ώστε να βοηθήσουν τους µαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες για ΑΡΜ. Σε ό,τι ακολουθεί 
περιγράφουµε τους πέντε βασικούς τύπους δεξιοτήτων αυτορρυθµιζόµενης µάθησης. 

 

Οι δεξιότητες της αυτορρυθµιζόµενης µάθησης 

Δεξιότητες διαχείρισης πόρων. Οι µαθητές που µπορούν να ρυθµίζουν τη µάθησή τους 
γνωρίζουν πώς να οργανώνουν το περιβάλλον τους µε τέτοιους τρόπους ώστε να 
διευκολύνεται η µάθησή τους. Για παράδειγµα, γνωρίζουν ότι είναι σηµαντικό να βρίσκουν 
ένα ήσυχο µέρος να µελετούνν, να περιορίζουν ό,τι τους αποσπά την προσοχή, να αξιοποιούν 
εποικοδοµητικά το χρόνο τους, να οργανώνουν τα βιβλία και τις σηµειώσεις τους, και να 
γνωρίζουν πώς να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές και άλλες πηγές. Γνωρίζουν πότε 
χρειάζεται να ζητήσουν βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς, τους συνοµιλήκους, ή άλλους 
ενήλικες και πώς να το κάνουν. Επίσης, διαθέτουν στρατηγικές που τους επιτρέπουν να 
συνεργάζονται µε άλλους αποτελεσµατικά. 

Γνωστικές δεξιότητες. Οι αυτορρυθµιζόµενοι µαθητές διαθέτουν τις γνώσεις και τις 
στρατηγικές που απαιτούνται για να διαχειρίζονται τη νόησή τους κατά τη διάρκεια της 
µάθησης. Μπορούν να ελέγχουν την προσοχή τους και να επικεντρώνονται στην εργασία µε 
την οποία ασχολούνται. Γνωρίζουν πώς να χωρίσουν  µια δύσκολη εργασία σε µικρότερα 
µέρη ώστε να είναι πιο εύκολα διαχειρίσιµη. Γνωρίζουν πώς να ενεργοποιούν  την 
προϋπάρχουσα γνώση τους και να τη χρησιµοποιούν για να µάθουν νέες πληροφορίες. Έχουν 
πρόσβαση σε στρατηγικές που τους βοηθούν να εξασκούνται, να συνεργάζονται καθώς και 
να οργανώνουν και να ανασύρουν νέες πληροφορίες από τη µνήµη τους. Οι ίδιοι µπορούν να 
συνοψίζουν τα κύρια σηµεία των κειµένων που διαβάζουν, µπορούν να κατανοούν τις 
αλληλοσυσχετίσεις µεταξύ των εννοιών, µπορούν να εξάγουν συµπεράσµατα πέρα από τα 
όσα αναφέρονται ρητώς και µπορούν να µεταφέρουν ό,τι µαθαίνουν στο σχολείο σε συναφή 
περιβάλλοντα εκτός σχολείου. 

Μεταγνωστικές δεξιότητες. Η µεταγνώση αναφέρεται στις δεξιότητες των µαθητών να 
στοχάζονται πάνω σε ό,τι γνωρίζουν και στο πώς συντελείται η µάθηση. Το να έχουν 
επίγνωση του τρόπου µε τον οποίο οι ίδιοι µαθαίνουν είναι επίσης µια σηµαντική πλευρά της 
µεταγνώσης, απαραίτητη για τους µαθητές που επιθυµούν να είναι ικανοί να ελέγχουν τη 
νόηση και τα κίνητρά τους για να βελτιώσουν τη µάθησή τους. Οι αυτορρυθµιζόµενοι 
µαθητές γνωρίζουν πώς να σχεδιάζουν για τη µάθησή τους και πώς να ελέγχουν την 
κατανόησή τους αποτελεσµατικά— γνωρίζουν πότε δεν έχουν καταλάβει κάτι, και έχουν 
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στρατηγικές που τους επιτρέπουν να διορθώσουν  λάθη κατανόησης. Γνωρίζουν πώς να 
αξιολογούν τη µάθησή τους µε ακρίβεια και αποτελεσµατικότητα. 

Δεξιότητες διαχείρισης κινήτρων. Οι αυτορρυθµιζόµενοι µαθητές έχουν εµπιστοσύνη στις 
δεξιότητές τους για µάθηση– πιστεύουν ότι είναι ικανοί να µαθαίνουν απαιτητικό υλικό. 
Έχουν εσωτερικά κίνητρα για µάθηση και έχουν την επιµονή που χρειάζεται για να 
ξεπεράσουν τις αποτυχίες τους και να επιδιώξουν µακροπρόθεσµους στόχους. Γνωρίζουν 
πώς να δηµιουργούν κίνητρα για τον εαυτό τους ώστε να ανταποκρίνονται σε απαιτητικές 
εργασίες και πώς να ερµηνεύουν παραγωγικά τόσο τις επιτυχίες όσο και τις αποτυχίες τους. 
Έχουν επίγνωση των ακαδηµαϊκών τους αδυναµιών και έχουν προσαρµοστικές στρατηγικές 
κατάλληλες  να τους βοηθούν να βελτιώσουν τη µάθηση και την απόδοσή τους. Για 
παράδειγµα, συνηθίζουν να αποδίδουν την χαµηλή τους απόδοση στην έλλειψη προσπάθειας 
ή στην έλλειψη κατάλληλων στρατηγικών παρά στην έλλειψη ικανότητας ή σε εξωτερικούς 
παράγοντες που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχό τους. 

Δεξιότητες διαχείρισης συναισθηµάτων. Οι αυτορρυθµιζόµενοι µαθητές έχουν επίγνωση 
των συναισθηµάτων τους και µπορούν να τα ελέγξουν. Αισθάνονται περήφανοι όταν 
πετυχαίνουν τους µαθησιακούς τους στόχους και αντλούν επιπλέον θετικά συναισθήµατα 
από τη µάθηση. Έχουν επίγνωση του άγχους τους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και έχουν 
στρατηγικές για να το διαχειρίζονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προτεινόµενη βιβλιογραφία: Bjork, Dunlosky, & Kornell, 2013· Greene, 2018· OECD, 
2020· Schunk & Zimmerman, 2013. 
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2. Όταν δίνουµε χρόνο στους µαθητές να συµµετέχουν 
σε ανεξάρτητη και συνεργατική µάθηση στην τάξη, τους 
βοηθάµε να αποκτήσουν και να εξασκήσουν τις δεξιότητές 
τους για δια βίου µάθηση 
 

Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να βοηθήσουν  τους µαθητές να 
αποκτήσουν τις δεξιότητες της αυτορρυθµιζόµενης µάθησης µε το 
να  τους εµπλέκουν σε εποικοδοµητικές και αλληλεπιδραστικές 
εργασίες και µε το να τους βοηθούν να τις ολοκληρώσουν µε 
επιτυχία.  

 

Τι δείχνει η έρευνα 

Σε πολλές τάξεις, οι εκπαιδευτικοί ελέγχουν τις περισσότερες πλευρές της µαθησιακής 
διαδικασίας. Ωστόσο, για να εµπλακούν οι µαθητές είτε σε ανεξάρτητη είτε σε συνεργατική 
µάθηση, χρειάζονται χρόνο και ευκαιρίες για να αποκτήσουν, να χρησιµοποιήσουν και 
κατ’επέκταση να αναπτύξουν τις δεξιότητες αυτορρύθµισης όπως αυτές έχουν οριστεί στο 
Κεφάλαιο 1. Για να συµβεί αυτό, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προβλέπουν στα µαθήµατά τους 
να έχουν χρόνο οι µαθητές για τέτοιου είδους µάθηση. Η πεποίθηση των εκπαιδευτικών ότι ο 
βασικός τους στόχος είναι να παρέχουν στους µαθητές γνώσεις για κάποιο αντικείµενο, 
µερικές φορές τους αποτρέπει από το να βρουν χρόνο στα µαθήµατά τους για να αφήσουν 
τους µαθητές να αυτενεργήσουν σχετικά µε τη µάθησή τους (Vosniadou et al., 2020). 

Το να δώσουν στους µαθητές την αυτονοµία και τις ευκαιρίες για ανεξάρτητη και 
συνεργατική µάθηση δεν σηµαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει απλά να αφήσουν τους 
µαθητές να µάθουν από µόνοι τους. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει  να λαµβάνουν υπόψη  τους 
τόσο τη φύση των γνωστικών εργασιών που δίνουν στους µαθητές τους, όσο και τις οδηγίες 
που τους παρέχουν κατά την παρουσίαση των εργασιών, προκειµένου να υποστηρίξουν τις 
προσπάθειες των µαθητών για αυτορρυθµιζόµενη µάθηση και να αυξήσουν τη γνωστική 
εµπλοκή τους. 

Η ICAP θεωρία που εισήχθη από τις Chi και Wiley (2014), αποτελεί ένα χρήσιµο θεωρητικό 
πλαίσιο για την αξιολόγηση των επιπέδων της γνωστικής εµπλοκής του µαθητή, που 
σχετίζεται µε διαφορετικά είδη εργασιών. Το ακρωνύµιο ICAP σηµαίνει Αλληλεπιδραστική 
(Ιnteractive), Εποικοδοµητική (Constructive), Ενεργητική (Active) και Παθητική (Passive) 
γνωστική εµπλοκή. Όταν οι µαθητές λαµβάνουν πληροφορίες από εκπαιδευτικό υλικό χωρίς 
να πράττουν οι ίδιοι κάτι παρατηρήσιµο σχετικό µε τη µάθησή τους, τότε η εµπλοκή τους 
είναι παθητική· ένα παράδειγµα είναι η ακρόαση µιας διάλεξης. Η ενεργητική εµπλοκή 
χαρακτηρίζεται από κάποιου είδους παρατηρήσιµη δράση, όπως συµβαίνει, για παράδειγµα, 
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όταν οι µαθητές ακούνε µία διάλεξη και επίσης κρατούν σηµειώσεις. Η εποικοδοµητική 
εµπλοκή συµβαίνει όταν οι µαθητές ασχολούνται µε εργασίες οι οποίες µπορούν να 
συµβάλλουν στη δηµιουργία νέας γνώσης ή στη σύνδεση των νέων πληροφοριών µε την 
προϋπάρχουσα γνώση. Παραδείγµατα τέτοιων εποικοδοµητικών εργασιών ζητάνε από τους 
µαθητές να εξηγήσουν ένα απόσπασµα κειµένου, να κάνουν κριτικές ερωτήσεις, να εξάγουν 
νέα συµπεράσµατα, να µεταφέρουν την ακαδηµαϊκή γνώση στην καθηµερινή τους ζωή, ή να 
αξιολογήσουν τη µάθησή τους. Οι εργασίες αλληλεπίδρασης είναι και αυτές εποικοδοµητικές 
εργασίες που απαιτούν επίσης αλληλεπίδραση µε τουλάχιστον έναν ακόµα συνεργάτη, 
συνήθως έναν συνοµήλικο. 

Η έρευνα δείχνει ότι και η εποικοδοµητική και η αλληλεπιδραστική εµπλοκή οδηγούν σε 
καλύτερα µαθησιακά αποτελέσµατα συγκριτικά µε την παθητική και την ενεργητική 
εµπλοκή. Η συµµετοχή των µαθητών σε έργα αλληλεπίδρασης πρέπει να ενθαρρύνεται 
περισσότερο, διότι όταν υπάρχει αλληλεπίδραση µε άλλους στα πλαίσια µιας 
εποικοδοµητικής εργασίας, οι συµµετέχοντες µπορούν να ωφεληθούν από τις ερωτήσεις, τις 
προτάσεις, τις αναλύσεις και τις οπτικές των συνεργατών τους— καταλήγοντας σε συν-
οικοδόµηση µίας νέας γνώσης η οποία δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την αλληλεπίδραση. 

 

Τι µπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί 

Να συµπεριλαµβάνετε εποικοδοµητικές ή αλληλεπιδραστικές εργασίες στο µάθηµά σας. 
Για παράδειγµα, θα µπορούσατε ίσως να ζητήσετε από τους µαθητές σας να δηµιουργήσουν 
έναν εννοιολογικό χάρτη που οργανώνει τις πληροφορίες µε τις οποίες ασχολούνται κατά τη 
διάρκεια του µαθήµατος, να συγκρίνουν δύο γραφήµατα που παρουσιάζουν παρόµοιες 
πληροφορίες, να βρουν οµοιότητες και διαφορές σε δύο εξηγήσεις, ή να εξηγήσουν µία 
δύσκολη έννοια στον εαυτό τους ή στους συνοµιλήκους τους. Οι µαθητές θα µπορούσαν να 
το κάνουν αυτό ανεξάρτητα ή/και σε οµάδες, όπου επίσης θα πρέπει να τεκµηριώσουν τις 
απαντήσεις τους. 

Να δίνετε προσοχή στις ακριβείς λέξεις που χρησιµοποιείτε όταν παρέχετε οδηγίες 
στους µαθητές για να κάνουν µία εργασία. Να λαµβάνετε υπόψη σας τις οδηγίες που δίνετε 
για τις εργασίες του µαθήµατος. Οι εργασίες που ζητούν από τους µαθητές να επαναλάβουν 
ή να ανακαλέσουν, να αναγνωρίσουν ή να επισηµάνουν θα απαιτούν από τους µαθητές να 
είναι ενεργητικοί αλλά δε θα απαιτούν περαιτέρω παραγωγή πληροφορίας. Οι 
εποικοδοµητικές εργασίες που χρησιµοποιούν ρήµατα όπως συζητείστε, αντιπαρατεθείτε, 
συγκρίνετε, εξηγείστε, και τεκµηριώστε θα απαιτούν από τους µαθητές να επεξεργάζονται τις 
πληροφορίες του µαθήµατος µε τρόπους οι οποίοι µπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερα 
επίπεδα κατανόησης. 

Να χρησιµοποιείτε µοντέλα ώστε να παρουσιάζετε πώς θα επιθυµούσατε οι µαθητές να 
εµπλέκονται σε µια εποικοδοµητική εργασία. Να βρίσκετε ευκαιρίες στα µαθήµατα να 
δείχνετε στους µαθητές ποια θεωρείτε ως καλή τεχνική διαχείρισης ενός προβλήµατος, να 
τους καθοδηγείτε σύµφωνα µε αυτό που εσείς θεωρείτε ως ικανοποιητική εξήγηση σε 
αντίθεση µε µία ανεπαρκή, ή να τους παρουσιάσετε ένα πειστικό επιχείρηµα υπέρ µιας θέσης 
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που χρειάζεται υποστήριξη. Αυτού του είδους οι ευκαιρίες για µια ρητή µοντελοποίηση της 
σκέψης σας προκύπτουν αρκετά συχνά και παρέχουν στους µαθητές ισχυρά µοντέλα 
αυτορρύθµισης της µάθησης. 

Να παρέχετε ευκαιρίες για αλληλεπιδραστική εµπλοκή όταν οι µαθητές συµµετέχουν σε 
µια εποικοδοµητική εργασία. Προσπάθηστε να διασφαλίσετε ότι κάθε οµαδική ή 
συνεργατική δραστηριότητα δεν θα κάνει τους µαθητές να κατανοήσουν λιγότερα από όσα 
θα κατανοούσαν πριν αλληλεπιδράσουν µε τους συνοµιλήκους τους. Ένα απλό αίτηµα προς 
τους µαθητές να εξηγήσουν ή να τεκµηριώσουν τις λύσεις τους ή τα συµπεράσµατά τους 
µπορεί να οδηγήσει σε πολύτιµη αλληλεπιδραστική εµπλοκή. Αντίστοιχα, αν ζητήσετε από 
τους µαθητές να εξηγήσουν στην τάξη τι έχουν κατανοήσει σε σχέση µε την εργασία µπορεί 
να βοηθήσει και τους άλλους µαθητές να λάβουν υπόψη τους και να αξιολογήσουν τις 
προτεινόµενες λύσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προτεινόµενη βιβλιογραφία: Chi & Wylie, 2014· Chi, Adams, Bogusch, Bruchok, Kang, 
Lancaster, Levy, Li, McEldoon, Stump, Wylie, Xu, & Yaghmouriank, 2018· Lawson, 
Vosniadou, Van Deur, Wyra, & Jeffries, 2018· Menekse & Chi, 2018· Vosniadou, Lawson, 
Van Deur, Wyra, & Jeffries, 2020· Vosniadou, Igusti, Lawson, Van Deur, Jeffries, & Wyra, 
2021.  



19 
 

3. 
Οι  µαθητές µπορούν να µάθουν πώς να µαθαίνουν 
καλύτερα όταν γνωρίζουν πώς συντελείται η µάθηση στο 
νου και πώς να αποκωδικοποιούν και να οργανώνουν 
πληροφορίες στη µνήµη 
 
Οι µαθητές ίσως έχουν ελλιπή ή λανθασµένη γνώση για το πώς 
γίνεται η µάθηση και συχνά χρησιµοποιούν ανεπαρκείς στρατηγικές 
µάθησης. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό 
ρόλο βοηθώντας τους µαθητές να κατανοήσουν καλύτερα πώς οι 
ίδιοι µπορούν να βελτιώσουν τη µάθησή τους. 
 

Τι δείχνει η έρευνα 

Η γνώση των µαθητών και οι πεποιθήσεις τους για τη µάθηση είναι συχνά ελλιπείς ή 
ανακριβείς και δεν αποτελούν µια αξιόπιστη βάση πάνω στην οποία θα µπορούσαν να 
σχεδιάσουν και να διαχειριστούν τη µάθησή τους. Για παράδειγµα, µερικοί µαθητές 
πιστεύουν ότι η µάθηση είναι µια φυσική διαδικασία και συνεπώς ότι δεν µπορεί να διδαχθεί. 
Με άλλα λόγια, πιστεύουν ότι είτε γεννιέσαι καλός µαθητής είτε όχι. Άλλοι πιστεύουν ότι 
όταν µαθαίνουµε δηµιουργούµε ένα αντίγραφο της νέας πληροφορίας και το αποθηκεύουµε 
στη µνήµη, σε ένα είδος νοητικής αρχειοθήκης. Για να βοηθήσουν τους µαθητές να 
ξεπεράσουν τέτοιες αντιλήψεις, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να προωθήσουν την 
αυτορρυθµιζόµενη µάθηση (ΑΡΜ) στην τάξη: µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές τους να 
συνειδητοποιήσουν ότι µπορούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητες 
µάθησης— και ότι µπορούν να γίνουν καλύτεροι µαθητές εάν γνωρίζουν πώς ο εγκέφαλος 
επεξεργάζεται πληροφορίες και πώς να χρησιµοποιούν στρατηγικές που διευκολύνουν αυτή 
την διαδικασία. 

Η πρόσφατη έρευνα στις νευροεπιστήµες παρέχει χρήσιµες εξηγήσεις για το πώς θα έπρεπε 
να αντιλαµβανόµαστε τη µάθηση. Η µάθηση και η επίλυση προβληµάτων είναι πολύπλοκες, 
και εµπλέκουν πολλές περιοχές του εγκεφάλου· οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ αυτών των 
περιοχών που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της µάθησης παρέχουν τη βάση για την 
οργάνωση της γνώσης µας. Σε αντίθεση µε τα µαγνητόφωνα, τα οποία καταγράφουν την 
πληροφορία κατά λέξη, ο εγκέφαλός µας ερµηνεύει την εισερχόµενη πληροφορία µε 
περισσότερο ή λιγότερο λεπτοµερείς τρόπους για να εξάγει κάποιο νόηµα. Αυτό σηµαίνει ότι 
ακόµα κι όταν οι µαθητές καταβάλουν ελάχιστη προσπάθεια κατά τη διάρκεια της µάθησης, 
εξακολουθούν να ερµηνεύουν, και πολύ πιθανόν να αλλάζουν τις πληροφορίες που 
παρουσιάζονται από έναν εκπαιδευτικό ή από ένα κείµενο. Οι ερευνητές έχουν αναγνωρίσει 
πολλές γενικές στρατηγικές µάθησης µε τις οποίες γίνεται αυτή η ερµηνεία οι οποίες 
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µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές να εξάγουν νόηµα όσο το δυνατόν ακριβέστερα και να 
το αποθηκεύσουν στη µνήµη. Υπάρχουν και πολλές άλλες ειδικές στρατηγικές µάθησης οι 
οποίες µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές να αποκτήσουν νέες γνώσεις σε εξειδικευµένες 
γνωστικές περιοχές, όπως στρατηγικές για να παίζουν σκάκι, να βελτιώσουν την κατανόηση 
κειµένου, να γράφουν εκθέσεις, ή να λύνουν προβλήµατα άλγεβρας. Οι εκπαιδευτικοί θα 
πρέπει να γνωρίζουν και να χρησιµοποιούν και τα δύο αυτά είδη στρατηγικών—τις γενικές 
και τις ειδικές—καθώς και να µπορούν να εστιάσουν σε αυτές κατά τη διαδικασία 
µοντελοποίησης στα µαθήµατα. 

Οι µαθητές συχνά χρησιµοποιούν σχετικά αναποτελεσµατικές στρατηγικές µελέτης, όπως 
«να σκοτώνονται στο διάβασµα» το βράδυ πριν τις εξετάσεις, αντί  για στρατηγικές που έχει 
δείξει η έρευνα ότι είναι πιο αποτελεσµατικές. Για παράδειγµα, οι έρευνες έχουν δείξει ότι η 
εξάσκηση στα τεστ, στα οποία παρέχονται στους µαθητές ενδεικτικές ερωτήσεις ή ερωτήσεις 
προηγούµενων εξετάσεων, µπορούν να βελτιώσουν τη µάθηση και την απόδοσή τους στις 
εξετάσεις (Bjork et al., 2013). Σε αυτή την περίπτωση οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει µε έναν 
ρητό τρόπο να προωθούν αποτελεσµατικές στρατηγικές µάθησης και µελέτης κατά τη 
διάρκεια των µαθηµάτων ώστε οι µαθητές να τις εξασκούν στην τάξη και έτσι να είναι πιο 
ικανοί να τις χρησιµοποιήσουν ανεξάρτητα κατά τη διάρκεια της µελέτης τους, όταν 
καθοδηγούν οι ίδιοι την µάθησή τους. 

 

Τι µπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί 

Να σχεδιάσετε για τους µαθητές στο σχολείο ένα µάθηµα σχετικά µε το πώς 
µαθαίνουµε. Σε µερικά σχολεία προσφέρεται στους εκπαιδευόµενους ένα µάθηµα σχετικά 
µε το πώς µαθαίνουµε και τις στρατηγικές µάθησης. Η λογική είναι ότι ένα τέτοιο µάθηµα 
µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές να αναπτύξουν απευθείας τις γνώσεις τους σχετικά µε τη 
µάθηση, ένα είδος γνώσης που χρειάζονται σε κάθε µάθηµα και σε κάθε περίοδο µελέτης. 
Με αυτό τον τρόπο, βοηθάτε τους µαθητές σας να γίνουν πιο ανεξάρτητοι στη µάθησή τους 
διότι κατανοούν καλύτερα πώς επιτυγχάνεται η µάθηση και πώς µπορούν να αναπτύξουν 
κατάλληλες στρατηγικές για να τη ρυθµίσουν. Θυµηθείτε ότι οι µαθητές είναι αυτοί που 
είναι τελικώς υπεύθυνοι για τη µάθησή τους, ακόµα και όταν η εµπλοκή τους σε ένα µάθηµα 
περιορίζεται στην άµεση λήψη πληροφοριών από τον εκπαιδευτικό. 

Να µιλάτε στους µαθητές σας για το πώς µαθαίνουµε σε κατάλληλες στιγµές κατά τη 
διάρκεια του µαθήµατος. Είναι φανερό ότι οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιούν ενεργά 
τις γνώσεις τους για το πώς µαθαίνουµε, κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Θα είναι 
εποµένως χρήσιµο για εσάς, σε κατάλληλες στιγµές σε ένα µάθηµα, να µιλάτε µε 
λεπτοµέρεια για τη φύση της µάθησης. Όπως σηµειώθηκε νωρίτερα, οι ευκαιρίες για τέτοιου 
είδους συζητήσεις προκύπτουν συχνά στα µαθήµατα, κατά τα οποία η µοντελοποίηση των 
στρατηγικών σας µπορεί να ενισχύσει τη γνώση των µαθητών για τη µάθηση και την επίλυση 
προβληµάτων. Αυτό θα µπορούσε επίσης να συµβεί όταν, για παράδειγµα, µιλάτε στους 
µαθητές για τις εξετάσεις τους· θα µπορούσατε να παρέχετε πληροφορίες για το πώς να 
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διευθετήσουν το περιβάλλον µελέτης τους, να οργανώσουν ένα πρόγραµµα για τη 
συµπλήρωση όλων των ερωτήσεων σε µία εξέταση, ή να διαχειριστούν το άγχος τους. 

Να ζητάτε από τους µαθητές σας να εξηγήσουν τον τρόπο που µαθαίνουν: «Πώς το 
έκανες αυτό;» Άλλη µία προσέγγιση που είναι εύκολο να χρησιµοποιηθεί σε ένα ευρύ πεδίο 
και είναι συχνά πολύ αποτελεσµατική είναι το να ζητάτε απλά από τους µαθητές σας να πουν 
στην τάξη πώς έλυσαν ένα πρόβληµα, ή πώς κατάφεραν να βρουν µία σωστή απάντηση. 
Εσείς θα γνωρίζετε τους µαθητές που έχουν καλές γενικές στρατηγικές µάθησης ή/και 
αποτελεσµατικές ειδικές στρατηγικές για εξειδικευµένες εργασίες. Σε ένα µάθηµα όταν 
θεωρείτε ότι άλλοι µαθητές µπορούν να ωφεληθούν από την περιγραφή στρατηγικών, 
ζητήστε από µερικούς από αυτούς τους αποτελεσµατικούς µαθητές να αναλάβουν να 
προωθήσουν µε ρητό τρόπο µία χρήσιµη στρατηγική.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προτεινόµενη βιβλιογραφία: Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan, & Willingham, 2013· 
Usher & Schunk, 2018· Vosniadou, 2001.   
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 4. 
Το κλειδί για να µάθουµε πώς να µαθαίνουµε είναι η 
απόκτηση ενός µεγάλου ρεπερτορίου ρητών στρατηγικών 
και γνώσεων σχετικά µε τον αποτελεσµατικό τρόπο 
χρήσης τους. 
 

Όταν διδάσκουµε ρητά στρατηγικές και εξηγούµε γιατί, πότε, και 
πώς τις χρησιµοποιούµε, βοηθάµε τους µαθητές να γίνουν 
καλύτεροι εκπαιδευόµενοι και λύτες προβληµάτων. 

 

Τι δείχνει η έρευνα 

Ένα µεγάλο µέρος της γνώσης µας αποτελείται από στρατηγικές για το πώς να κάνουµε 
πράγµατα. Αυτό ισχύει για όλους τους τοµείς της γνώσης, για παράδειγµα το πώς 
µαθαίνουµε να κάνουµε µαθηµατικές πράξεις, να διεξάγουµε επιστηµονικά πειράµατα, να 
κατανοούµε ή να γράφουµε ένα µήνυµα, ή να µαγειρεύουµε, αλλά ισχύει και για την ίδια τη 
µάθηση—δηλαδή να µάθουµε πώς να µαθαίνουµε. Τώρα πια αναγνωρίζουµε ότι ένα βασικό 
µέρος της διδασκαλίας περιλαµβάνει την διδασκαλία στρατηγικών. Η έρευνα έχει δείξει ότι 
οι µαθητές που έχουν ένα µεγάλο ρεπερτόριο στρατηγικών και γνωρίζουν πώς να τις 
χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά σε διαφορετικές καταστάσεις µάθησης έχουν καλύτερα 
µαθησιακά αποτελέσµατα από εκείνους που δε διαθέτουν ανάλογο ρεπερτόριο (Dignath & 
Büttner, 2008; Hattie, 2013). 

Είναι χρήσιµο να γίνει ένας διαχωρισµός µεταξύ των εξειδικευµένων-κατά-πεδίο 
στρατηγικών µάθησης, και των γενικού-πεδίου στρατηγικών µάθησης. Οι εξειδικευµένες-
κατά-πεδίο στρατηγικές µας βοηθούν να µάθουµε σε εξειδικευµένους γνωστικούς τοµείς, 
όπως µαθηµατικά, τέχνη, ή κατανόηση της ανάγνωσης. Μεγάλο µέρος της διδασκαλίας των 
µαθηµατικών, για παράδειγµα, αφορά τη διδασκαλία διαδικασιών ή στρατηγικών για τη 
διαχείριση των αριθµών και την επίλυση προβληµάτων. Οι γενικού-πεδίου στρατηγικές 
µάθησης, από την άλλη πλευρά, µας βοηθούν να µάθουµε στους περισσότερους γνωστικούς 
τοµείς. Σε αυτές περιλαµβάνονται όχι µόνο στρατηγικές όπως η κατανεµηµένη στο χρόνο 
εξάσκηση, η τεχνική των αυτοερωτήσεων, και η διεξαγωγή τεστ αλλά και γνωστικές και 
µεταγνωστικές στρατηγικές όπως η ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης, η 
αυτοεξήγηση, και ο έλεγχος της κατανόησης, καθώς και οι στρατηγικές για τη διαχείριση 
των κινήτρων και των συναισθηµάτων. 

Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν στρατηγικές συνέχεια, συνήθως δεν το κάνουν 
ρητά, αλλά σιωπηρά, στο πλαίσιο του µαθήµατος, χωρίς να κάνουν φανερό στους µαθητές 
ότι ταυτοχρόνως τους διδάσκουν µια στρατηγική µάθησης. Όταν µία στρατηγική διδάσκεται 
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µε έµµεσο τρόπο, τότε ίσως η στρατηγική βοηθήσει τον µαθητή να επιτύχει στην εργασία µε 
την οποία ασχολείται, αλλά ο µαθητής δεν είναι ενήµερος για το γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός 
έχει χρησιµοποιήσει µία συγκεκριµένη στρατηγική. Σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ 
πιθανό ο µαθητής να µην καταφέρει να µεταφέρει τη στρατηγική σε άλλες καταστάσεις όπου 
η χρήση της ίσως είναι κατάλληλη. 

Η ρητή διδασκαλία στρατηγικής συµβαίνει όταν ο εκπαιδευτικός περιγράφει µια στρατηγική 
χρησιµοποιώντας την λέξη «στρατηγική» ή δίνοντας ένα όνοµα για τη στρατηγική και 
περιγράφοντάς την µε λεπτοµέρεια. Για να θεωρηθεί ρητή η διδασκαλία µίας στρατηγικής, 
πρέπει η πρόθεση του εκπαιδευτικού να διδάξει τη στρατηγική να είναι σαφής, ώστε οι 
µαθητές να καταλάβουν ότι θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν τη διδασκόµενη στρατηγική 
σε αυτό το µάθηµα καθώς και σε άλλα µαθήµατα. Όταν οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν 
στρατηγικές µε ρητό τρόπο —µε πληροφορίες σχετικά µε το γιατί, το πότε και το πώς είναι 
καλύτερα να τις χρησιµοποιούµε— προσθέτουν στο ρεπερτόριο των µαθητών στρατηγικές 
τις οποίες εκείνοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν σε νέες συνθήκες, και έτσι τους βοηθούν να 
γίνουν καλύτεροι µαθητές και λύτες προβληµάτων. 

 

Τι µπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί 

Να σκεφτείτε τα είδη των στρατηγικών µάθησης που χρειάζεται να γνωρίζουν οι 
µαθητές σας, και να διδάξετε αυτές τις στρατηγικές ρητά. Χρησιµοποιήστε τη λέξη 
«στρατηγική» ή δώστε ένα όνοµα για τη στρατηγική που θέλετε να διδάξετε, διότι αυτό 
βοηθάει τους µαθητές να έχουν πρόσβαση στις λεπτοµέρειες της στρατηγικής, να την 
θυµούνται, και έτσι είναι πιο πιθανό να την χρησιµοποιήσουν σε άλλες καταστάσεις στο 
µέλλον. Συγκρίνετε τα δύο παραδείγµατα παρακάτω, τα οποία παρουσιάζουν πώς µια 
στρατηγική µπορεί να διδαχθεί µε έναν έµµεσο ή µε έναν ρητό τρόπο. 

Έµµεση διδασκαλία στρατηγικής: «Όταν διαβάζετε για να βρείτε το νόηµα σε µία 
δραστηριότητα κατανόησης κειµένου βοηθάει να σκεφτείτε τι ξέρετε ήδη για το θέµα του 
κειµένου». 

Ρητή διδασκαλία στρατηγικής: «Όταν χρησιµοποιείτε τη στρατηγική “Ενεργοποίησε την 
προϋπάρχουσα γνώση”, ετοιµάζεστε να ελέγξετε τι είναι αυτό που γνωρίζετε ήδη, το οποίο 
µπορεί να σχετίζεται µε την πληροφορία που υπάρχει στο κείµενο που διαβάζετε. Εάν 
ενεργοποιήσετε την προϋπάρχουσα γνώση σας, µπορείτε µετά να αποφασίσετε καλύτερα εάν 
αυτό που διαβάζετε ‘ταιριάζει’ µε αυτά που γνωρίζετε ήδη, και αυτό σας κάνει να σκεφτείτε 
κριτικά τις νέες πληροφορίες και να τις θυµάστε. Αυτή είναι µια στρατηγική που µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε σε πολλές εργασίες πάνω σε αυτό το θέµα και σε άλλα θέµατα.» 

Η προσοχή πρέπει να δοθεί σε δύο χαρακτηριστικά αυτού του παραδείγµατος. Πρώτον, η 
στρατηγική στην οποία εστιάζει ο εκπαιδευτικός είναι πολύ γνωστή. Ίσως θεωρήσετε ότι 
αυτό σηµαίνει πως δεν είναι σηµαντικό για έναν εκπαιδευτικό να επιστήσει ρητά την 
προσοχή σε αυτήν στο πλαίσιο ενός µαθήµατος. Όµως, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πολλοί 
µαθητές δεν χρησιµοποιούν αυτόµατα πολλές γνωστές στρατηγικές ή δεν τις χρησιµοποιούν 
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όσο συχνά θα έπρεπε. Έτσι, αυτοί οι µαθητές βοηθούνται από τις πληροφορίες στρατηγικής 
που λαµβάνουν ρητά από τον εκπαιδευτικό. 

Δεύτερον, οι επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται κατά τη ρητή προώθηση µιας 
στρατηγικής παρέχουν στο µαθητή µια εξήγηση σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους η 
στρατηγική θα είναι χρήσιµη, και επίσης παρακινούν το µαθητή να σκεφτεί να 
χρησιµοποιήσει τη στρατηγική και σε άλλα µαθήµατα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προτεινόµενη βιβλιογραφία: Dignath & Büttner, 2008· Hattie, 2012.   
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5. 

Είναι σηµαντικό να παρέχουµε στους µαθητές το χρόνο 
και την στήριξη που απαιτείται για να αναστοχάζονται 
πάνω στις γνώσεις τους και να τους µάθουµε πώς να 
σχεδιάζουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τη 
µάθησή τους. 

 

Η ανάπτυξη των µεταγνωστικών ικανοτήτων των µαθητών είναι 
µια από τις πιο σηµαντικές πλευρές της προώθησης της 
αυτορρυθµιζόµενης µάθησης (SRL) στην τάξη. Η χρήση των 
µεταγνωστικών στρατηγικών κατά τη διάρκεια της µάθησης είναι 
ένας ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας της ακαδηµαϊκής επίδοσης 
των µαθητών. 

 

Τι δείχνει η έρευνα 

Ο όρος ‘µεταγνώση’ αναφέρεται στην γνώση που έχουµε για την δική µας νόηση και το πώς 
µπορούµε να διαχειριστούµε τη γνωστική µας δραστηριότητα. Για να το θέσουµε λιγότερο 
τυπικά, η µεταγνώση αναφέρεται στη γνώση που έχει κάποιος για τη δική του σκέψη και 
µάθηση, και για τις στρατηγικές που διαθέτει για να ρυθµίσει αυτή τη µάθηση. Όπως 
αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 4, οι µαθητές ίσως έχουν άρρητη γνώση για τη µάθηση και για τις 
στρατηγικές µάθησης. Όµως, αυτή η άρρητη γνώση είναι πιο χρήσιµη όταν γίνεται ρητή και 
µπορεί να συζητηθεί— µε αυτόν τον τρόπο, εντάσσεται πιο αποτελεσµατικά στο 
µεταγνωστικό έλεγχο του µαθητή. Έτσι, ενδεχοµένως να έχω µια συγκεκριµένη άποψη για 
την ικανότητα µου να κατανοώ ένα κείµενο καθώς το διαβάζω, αλλά η ικανότητα µου να 
ωφεληθώ από την µελέτη µου βελτιώνεται όταν διαθέτω ένα ρεπερτόριο από ρητές 
στρατηγικές τις οποίες µπορώ να χρησιµοποιήσω για να κατανοήσω κάποιο κείµενο και 
επιπλέον γνωρίζω— και µπορώ να εξηγήσω— πότε και πώς θα ήταν καλό να τις 
χρησιµοποιήσω. Η ποσότητα και η ποιότητα της µάθησης εξαρτώνται σηµαντικά από µία 
τέτοια µεταγνωστική δραστηριότητα των µαθητών, µε άλλα λόγια, από τον τρόπο µε τον 
οποίο οι µαθητές εµπλέκονται µε το εκπαιδευτικό υλικό, από την επιτυχία των µαθητών να 
ελέγξουν την κατανόησή τους ενώ µελετούν, και από τις στρατηγικές που χρησιµοποιούν για 
να διορθώσουν τα λάθη κατανόησης  (Chi & Wiley, 2014· Dignath & Büttner, 2008· Hattie, 
2013). 
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Ένας µεγάλος αριθµός προηγούµενων µελετών σχετικά µε την κατανόηση κατά την 
ανάγνωση δείχνει ότι πολλοί µαθητές που θεωρούν την κατανόηση κειµένου δύσκολη δεν 
έχουν καλά ανεπτυγµένες στρατηγικές για να τις χρησιµοποιήσουν σε αυτή την εργασία. 
Όµως, οι µαθητές µπορούν να βελτιώσουν το επίπεδο κατανόησής τους όταν µάθουν να 
χρησιµοποιούν στρατηγικές, όπως είναι η χαρτογράφηση εννοιών ή οι αυτο-εξηγήσεις 
βασικών ενοτήτων, και αυτό αντανακλάται σε βελτιωµένη απόδοση. Αντίστοιχα, µπορούν  
να αυξήσουν την ικανότητα τους να ελέγχουν την κατανόησή τους, µε το να αναζητούν 
συσχετίσεις στο κείµενο ή ασυνέπειες, και η διδασκαλία αυτών των δεξιοτήτων σχετίζεται µε 
βελτιωµένη κατανόηση. 

Η έρευνα για την αυτορρυθµιζόµενη µάθηση αναγνωρίζει τρεις κύριες µεταγνωστικές 
διεργασίες:  τον προγραµµατισµό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση (Schraw,1998). Ο 
προγραµµατισµός αναφέρεται σε δραστηριότητες όπως η ανάλυση της εργασίας µε την οποία 
ασχολούµαστε, ο καθορισµός στόχων για τον τρόπο ολοκλήρωσής της και ο σχεδιασµός του 
τρόπου επίτευξής των στόχων αυτών. Ο έλεγχος αναφέρεται στη διαρκή διαδικασία 
αξιολόγησης του κατά πόσο οι επιλεγµένες  στρατηγικές µάθησης είναι σχετικές µε την 
επίτευξη προόδου προς τον καθορισµένο στόχο και κατά πόσο αυτή η πρόοδος έχει 
επιτευχθεί. Η αξιολόγηση αναφέρεται στον αναστοχασµό που συντελείται όταν 
ολοκληρώνεται µια εργασία και θα µπορούσε να περιλαµβάνει σκέψη για τους τρόπους µε 
τους οποίους ολοκληρώθηκε η εργασία, ή για πιθανές απαιτούµενες τροποποιήσεις στην 
προσέγγιση που ακολουθήθηκε. Ως εκ τούτου, εφόσον εφαρµόζω µεταγνωστικές διεργασίες 
σε ένα πρόβληµα στα µαθηµατικά, θα µπορούσα να καταρτίσω ένα πλάνο για το πώς να 
λύσω το πρόβληµα, να ελέγχω την πρόοδό µου καθώς προχωράω µε το πρόβληµα και επίσης 
να ανατρέξω στην απόδοσή µου σε αυτό το πρόβληµα για να σιγουρευτώ εάν έχω πετύχει το 
επιθυµητό αποτέλεσµα ή εάν θα έπρεπε να έχω κάνει κάτι διαφορετικά. 

 

Τι µπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί 

Να µιλάτε για τη µεταγνώση και τα συστατικά της και να δίνετε χρόνο στους µαθητές 
να αναστοχαστούν. Ένα βασικό έργο είναι να µιλήσετε µε τους µαθητές σας για τα 
διαφορετικά στοιχεία της µεταγνώσης χρησιµοποιώντας την κατάλληλη ορολογία, ώστε να 
µπορέσουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά µε το τι είναι η µεταγνώση, για ποιο 
λόγο είναι σηµαντική, και πώς επιτυγχάνεται. Είναι επίσης σηµαντικό να δώσετε στους 
µαθητές το χρόνο και την υποστήριξη που χρειάζονται για να αναστοχαστούν επαρκώς πάνω 
σε αυτά που ήδη γνωρίζουν, ώστε να µπορέσουν να οργανώσουν και να παγιώσουν καλύτερα 
τις γνώσεις τους στη µνήµη και να κατανοήσουν αυτά που ακόµα δεν καταλαβαίνουν και 
πρέπει να µάθουν. 

Να µοντελοποιείτε τη µεταγνωστική δραστηριότητα για τους µαθητές. Είναι πολύ 
πιθανό να υπάρξουν τακτικές ευκαιρίες στα µαθήµατά σας για να εντοπίσετε κενά στις 
µεταγνωστικές γνώσεις και στρατηγικές των µαθητών σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ήταν 
επωφελές να επιστήσετε ρητά την προσοχή σε παραδείγµατα µεταγνωστικής δραστηριότητας 
µέσω της µοντελοποίησής της στους µαθητές. Για παράδειγµα, εάν ο έλεγχος της 
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κατανόησης κειµένου είναι ένα πρόβληµα για τους µαθητές σας, θα µπορούσατε να 
µοντελοποιήσετε χρήσιµες στρατηγικές ελέγχου-κατανόησης κατά τη διάρκεια ενός 
µαθήµατος, όπως ο έλεγχος στο νόηµα, η επανάγνωση τµηµάτων του κειµένου, η αυτό-
εξήγηση τµηµάτων του κειµένου, ή η χρήση ενός διαγράµµατος χαρτογράφησης που 
παρουσιάζει συνδέσεις µεταξύ τµηµάτων του επιχειρήµατος του κειµένου. 

Να ζητάτε από τους µαθητές να µοντελοποιήσουν τη µεταγνωστική τους 
δραστηριότητα.  Αντίστοιχα, θα προκύψουν ευκαιρίες για ρητή συζήτηση αναφορικά µε τη 
µεταγνώση, αν ζητήσετε από τους µαθητές σας να αναστοχαστούν πάνω στο πώς έχουν 
προχωρήσει µε µια δραστηριότητα ή πώς έχουν λύσει ένα πρόβληµα. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, οι υπόλοιποι µαθητές θα έχουν ακόµη µία ευκαιρία να ακούσουν και να δουν 
χρήσιµες µεταγνωστικές στρατηγικές στην πράξη. 

Να εστιάζετε στον προγραµµατισµό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια 
των µαθηµάτων. Μπορείτε να σχεδιάσετε ακόµη µία, πιο άµεση προσέγγιση για τη χρήση 
µεταγνωστικών δεξιοτήτων σε ένα µάθηµα όταν ζητήσετε από τους µαθητές να σταµατήσουν 
και να χρησιµοποιήσουν δεξιότητες σχεδιασµού, ελέγχου και αξιολόγησης. Για παράδειγµα, 
θα µπορούσατε να παρουσιάσετε ένα πρόβληµα και στη συνέχεια να δώσετε χρόνο στους 
µαθητές σας να καταρτίσουν ένα πλάνο µε βάση το οποίο να δουλέψουν. Οµοίως, αφού οι 
µαθητές έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν πάνω σε ένα πρόβληµα, θα µπορούσατε να τους 
ζητήσετε να αναφέρουν την πρόοδό τους: «Πώς τα πάτε µε αυτό το πρόβληµα;» 

Να διδάσκετε στους µαθητές ερωτήσεις που µπορούν να θέτουν στον εαυτό τους για να 
τους  βοηθήσουν στο σχεδιασµό, στον έλεγχο και στην αξιολόγηση της µάθησής τους. 
Μπορείτε να παρέχετε στους µαθητές µια σειρά από ερωτήσεις µεταγνώσης που µπορούν να 
τους βοηθήσουν στην αυτορρύθµισή τους κατά τη διάρκεια της µάθησης. Για παράδειγµα, οι 
µαθητές µπορούν να ελέγξουν τον σχεδιασµό κάνοντας ερωτήσεις όπως: 

• Τι είδους πρόβληµα είναι αυτό; 
• Έχω δει παρόµοια προβλήµατα στο παρελθόν; 
• Χρειάζεται να έχω περισσότερες πληροφορίες για να µπορέσω να λύσω αυτό το 
πρόβληµα; 

• Ποιο είναι το σχέδιο δράσης µου για την επίλυση αυτού του προβλήµατος; 

Για παράδειγµα, οι µαθητές µπορούν να ελέγξουν τον σχεδιασµό τους κάνοντας ερωτήσεις 
όπως: 

• Είµαι σίγουρος για το τι κάνω; 
• Ποια πράγµατα δεν καταλαβαίνω; 
• Πόσο καλά λειτουργούν οι στρατηγικές µου; 
• Χρειάζεται να δοκιµάσω µία διαφορετική προσέγγιση; 

Για να αξιολογήσουν την µάθησή τους, οι µαθητές µπορούν να διδαχτούν να ρωτούν τον 
εαυτούς τους:  

• Έχω κατακτήσει τις πληροφορίες που είχα σκοπό να µάθω; 
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• Ποια είναι τα πιο βασικά σηµεία; 
• Ποιες είναι οι στρατηγικές που χρησιµοποίησα; 
• Ποιες είναι οι στρατηγικές που λειτούργησαν καλά και θα πρέπει να τις θυµάµαι για τη 
επόµενη φορά; 

• Τι χρειάζεται να κάνω διαφορετικά την επόµενη φορά; 

Να ενθαρρύνετε τη µεταγνωστική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων. 
Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, µπορείτε να παρέχετε απλές υπενθυµίσεις στους 
µαθητές—είτε ατοµικά είτε οµαδικά –για να ελέγχουν την κατανόησή τους ή για να 
χρησιµοποιούν σχετικές στρατηγικές που ήδη γνωρίζουν. Για παράδειγµα, ενδεχοµένως να 
έχετε διδάξει τους µαθητές σας µερικές χρήσιµες στρατηγικές σε προηγούµενα µαθήµατα. 
Για να τους υποδείξετε να θυµηθούν να χρησιµοποιήσουν τέτοιες στρατηγικές, θα 
µπορούσατε να πείτε κάτι όπως: 

• Πριν ασχοληθείτε µε αυτό το πρόβληµα, σκεφτείτε τις διαφορετικές στρατηγικές που 
έχουµε συζητήσει σχετικά µε το πώς να διαχειριστείτε το άγχος των µαθηµατικών. 

• Πριν το ξεκινήσετε θυµηθείτε να καταρτίσετε ένα πλάνο. 
• Καθώς δουλεύετε πάνω σε αυτό το κείµενο στην οµάδα σας, θυµηθείτε να µοιράζεστε τις 
ερµηνείες σας µε τα άλλα µέλη της οµάδας σας. 

Να ενθαρρύνετε τους µαθητές να χρησιµοποιούν τις γνώσεις τους για τη µάθηση. 
Μερικές φορές οι µαθητές σας ίσως αισθάνονται ότι ‘έχουν κολλήσει’ καθώς προσπαθούν να 
µάθουν κάτι και ξεχνάνε ό,τι έχουν συζητήσει προηγουµένως στην τάξη για το τι θα 
µπορούσε να γίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε αυτές τις καταστάσεις, θα µπορούσατε να 
προτρέψετε τους µαθητές σας να χρησιµοποιήσουν τις γνώσεις τους για το πώς µαθαίνουµε. 
Οι προτροπές σας µπορεί να είναι σύντοµες νύξεις που πιθανόν να ενσωµατώνονται σε 
ερωτήσεις προς τους µαθητές όπως: 

• Πώς πάει; 
• Εάν αυτή η προσέγγιση δεν λειτουργεί, µπορείτε να σκεφτείτε άλλον τρόπο να 
προσεγγίσετε το πρόβληµα; 

Αυτές οι καταστάσεις µπορούν επίσης να αποτελέσουν καλές στιγµές για να λάβετε κάποια 
στοιχεία από άλλους µαθητές: 

• Εντάξει, ας σταµατήσουµε εδώ για µία στιγµή. Θα ήθελα να µοιραστείτε µαζί µας πώς 
εργάζεστε πάνω σε αυτό το πρόβληµα, ώστε να µπορέσουµε να το σκεφτούµε µαζί. 

Να χρησιµοποιείτε τις αξιολογήσεις των µαθητών. Όπως πολλοί εκπαιδευτικοί, 
ενδεχοµένως χρησιµοποιείτε κι εσείς ήδη κάποια δραστηριότητα αξιολόγησης στο τέλος των 
µαθηµάτων, όπως ‘κάρτες εξόδου’, στις οποίες ζητάτε από τους µαθητές σας να παρέχουν 
γραπτή ή προφορική ανατροφοδότηση για την πρόοδό τους στην εργασία µε την οποία 
ασχολήθηκαν. Για παράδειγµα, µπορείτε να πείτε: 

• Υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνετε για αυτό ή κάτι για το οποίο θέλετε περισσότερες 
πληροφορίες; 
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• Βαθµολογήστε το επίπεδο κατανόησής σας πάνω σε αυτό το θέµα. 

Θυµηθείτε να χρησιµοποιήσετε αυτή την ανατροφοδότηση για να βελτιώσετε τον σχεδιασµό 
σας για το επόµενο µάθηµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προτεινόµενη βιβλιογραφία: Chi, Bassok, Lewis, Reimann, & Glaser, 1989· Dignath & 
Büttner, 2008· Hattie, 2013· Schraw, 1998· Winne, 2018· Zepeda, Hlutkowsky, Partika, & 
Nokes-Malach, 2019.  
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6. 

Οι µαθητές πρέπει να έχουν κίνητρα να χρησιµοποιούν τη 
γνώση και τις στρατηγικές τους εφόσον η γνώση για τη 
µάθηση πρόκειται να τους ωφελήσει 

 

Τα κίνητρα καθορίζουν τις επιλογές που κάνουν οι µαθητές όταν 
µελετούν καθώς και την ποσότητα και την ποιότητα της 
προσπάθειας που αφιερώνουν στη µάθησή τους. 

 

 Τι δείχνει η έρευνα 

Η διδασκαλία των µαθητών σχετικά µε το πώς µαθαίνουµε και το πώς µπορούµε να 
ελέγξουµε τη µάθησή µας δε θα τους βοηθήσει ιδιαιτέρως αν οι µαθητές δεν έχουν κίνητρα 
να χρησιµοποιήσουν τις γνώσεις τους και τις στρατηγικές τους για τη µάθηση. Το κίνητρο 
παρέχει την ώθηση ή τη «θέληση» στους µαθητές να ενεργήσουν και να συµπεριφερθούν 
έτσι ώστε να επιτύχουν τους επιθυµητούς τους στόχους. Επίσης, το κίνητρο καθορίζει τα 
επίπεδα της προσπάθειας, της επιµονής, και της χρήσης στρατηγικών που αφιερώνουν στη 
µάθησή τους. Η πιο αποτελεσµατική αυτορρύθµιση που συνδέεται µε τη διαχείριση των 
κινήτρων µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές να πετύχουν καλύτερα µαθησιακά 
αποτελέσµατα. Ωστόσο, χρειάζεται να αναγνωρίσουµε ότι τα κίνητρα διαµορφώνονται και 
επηρεάζονται από τις απόψεις, τις αξίες και τις κρίσεις των µαθητών για τις καταστάσεις 
µάθησης, ή από τις πεποιθήσεις τους για τα κίνητρα. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα µπορούσαν να  
θεωρήσουν ως χρήσιµες τέτοιες πεποιθήσεις και να τις επικαλεστούν την κατάλληλη στιγµή. 

Μερικές πεποιθήσεις για τα κίνητρα αφορούν πεποιθήσεις σχετικές µε τον έλεγχο που έχουν 
οι µαθητές πάνω στη δική τους µάθηση. Εάν οι µαθητές πιστεύουν ότι  η µάθηση είναι κάτι 
έµφυτο που δεν µπορούν να ελέγξουν, θα έχουν ελάχιστα κίνητρα για να καταβάλουν 
προσπάθεια ώστε να κατανοήσουν πώς µαθαίνουµε ή για να αναπτύξουν στρατηγικές που 
µπορούν να βελτιώσουν τη µάθησή τους. Άλλες πεποιθήσεις για τα κίνητρα αναφέρονται 
στις απόψεις που έχουν οι µαθητές για την ικανότητά τους να µάθουν σε ένα εξειδικευµένο 
πεδίο—όπως π.χ. «Δεν είµαι καλός στα µαθηµατικά»—που συχνά αναφέρονται ως 
πεποιθήσεις «αυτο-αποτελεσµατικότητας». Άλλη µια οµάδα από σηµαντικές πεποιθήσεις για 
τα κίνητρα σχετίζεται µε το πού αποδίδουν οι µαθητές την επιτυχία ή την αποτυχία . Μερικοί 
µαθητές αποδίδουν την αποτυχία τους σε εσωτερικούς παράγοντες που δεν µπορούν να 
αλλάξουν όπως η έλλειψη ικανότητας, παρά σε παράγοντες που µπορούν να ελέγξουν, όπως 
η έλλειψη προσπάθειας ή η αδυναµία να χρησιµοποιήσουν τις κατάλληλες στρατηγικές 
µάθησης (Boekaerts, 2002). 
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Οι µαθησιακές εµπειρίες των µαθητών καθώς και οι δράσεις και οι συζητήσεις των 
εκπαιδευτικών, των γονιών, και των συνοµηλίκων, όλα αυτά επηρεάζουν τις πεποιθήσεις για 
τα κίνητρα. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές να συνειδητοποιήσουν τις 
πεποιθήσεις τους για τα κίνητρα και να µάθουν αποτελεσµατικές στρατηγικές για τη 
διαχείρισή τους. 

Η τρέχουσα έρευνα για τη γνώση σχετικά µε την αυτορρυθµιζόµενη µάθηση (ΑΡΜ) και την 
προώθησή της δείχνει ότι ένας παράγοντας σχετικά µε τα κίνητρα συναντάται όχι µόνο στους 
µαθητές αλλά επίσης και στους εκπαιδευτικούς και σχετίζεται µε την περαιτέρω ανάπτυξη 
της γνώσης του µαθητή σχετικά µε την ΑΡΜ. Έρευνες όπως αυτή του Nibali (2017) δείχνουν 
ότι ενώ οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σηµαντική τη γνώση σχετικά µε την αυτορρυθµιζόµενη 
µάθηση (ΑΡΜ), πολλοί δεν πιστεύουν ότι έχουν χρόνο να την συµπεριλάβουν στα µαθήµατά 
τους. Αυτή η στάση φαίνεται να αποδίδεται σε πεποιθήσεις σύµφωνα µε τις οποίες η 
αυτορρυθµιζόµενη µάθηση δεν είναι κάτι που χρειάζεται να διδαχθεί ρητά ή/και ότι δεν είναι 
τόσο σηµαντική για την επιτυχία του µαθητή, παρόλο που υπάρχουν ισχυρά ερευνητικά 
δεδοµένα για το αντίθετο (Dignath & Buttner, 2008· Lawson et al., 2018). 

 

Τι µπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί 

Να προσπαθείτε να κατανοήσετε τις πεποιθήσεις των µαθητών σας για τα κίνητρα. Αν 
γνωρίζετε τις πεποιθήσεις που έχουν οι µαθητές σας για τα κίνητρα θα µπορέσετε να 
σχεδιάσετε µαθησιακές δραστηριότητες που θα τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν τις 
πεποιθήσεις εκείνες που ευνοούν τη µάθηση και να αµφισβητήσουν εκείνες που δεν µπορούν 
να την ευνοήσουν. Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, θα µπορούσατε να δείξετε απευθείας 
στους µαθητές τα οφέλη της βελτιωµένης γνώσης για την αυτορρυθµιζόµενη µάθηση (ΑΡΜ) 
και της χρήσης της. Αυτό µπορεί να συµβεί όταν µοντελοποιείτε νέες στρατηγικές της ΑΡΜ. 

Να ενθαρρύνετε τους µαθητές να δουν ότι µπορούν να ελέγξουν τις επιτυχίες και τις 
αποτυχίες τους. Βοηθήστε τους µαθητές να κατανοήσουν ότι η επιτυχία και η αποτυχία δε 
συνδέεται µε κάποια έµφυτη ικανότητα ή µε εξωτερικούς παράγοντες, όπως η δυσκολία των 
εργασιών, η ευνοϊκότητα των περιβαλλόντων µάθησης ή η επιρροή από άλλους µαθητές ή 
από τους εκπαιδευτικούς. Να τους ενθαρρύνετε να καταλάβουν ότι η επιτυχία και η αποτυχία 
µπορούν επίσης να οφείλονται σε παράγοντες  που βρίσκονται κάτω από τον δικό τους 
έλεγχο, όπως η προσπάθεια που καταβάλλουν στη µελέτη τους ή η αποτελεσµατικότητα που 
προκύπτει από τη χρήση µίας στρατηγικής. 

Να παρέχετε στους µαθητές «σκαλωσιές» για την αρχική χρήση νέων στρατηγικών. Για 
τους µαθητές που δεν είναι επιδέξιοι να χρησιµοποιούν µια κατάλληλη στρατηγική για µια 
συγκεκριµένη εργασία, είναι σηµαντικό να τους παρέχετε µία «σκαλωσιά»  για την αρχική 
χρήση της στρατηγικής. Η επιβράδυνση του ρυθµού, η παροχή ουσιαστικών σηµειώσεων, η 
ανάπτυξη διαγραµµάτων που θα δείχνουν τα βήµατα µίας στρατηγικής, και η ενθάρρυνση 
των αρχικών τους προσπαθειών µπορούν να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στα επίπεδα κινήτρων 
των µαθητών σας. Οι κατάλληλοι µαθητές που έχουν ήδη άριστη γνώση της χρήσης µίας 
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στρατηγικής, µπορούν επίσης να παρέχουν σκαλωσιές, και µε αυτόν τον τρόπο θα 
ενισχύσουν επίσης τη γνώση των συµµαθητών τους για τη στρατηγική. 

Να βοηθάτε τους µαθητές να κατανοήσουν τις συνδέσεις µεταξύ των ενεργειών που 
κάνουν για να µάθουν και του αποτελέσµατος αυτών των ενεργειών τους. Οι στρατηγικές 
που χρησιµοποιούν (ή δεν χρησιµοποιούν) οι µαθητές σας µπορούν να καθορίσουν την 
επιτυχία (ή τη δυσκολία) τους στις εργασίες µάθησης. Παρέχετε ανατροφοδότηση που 
µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές να µάθουν πώς και γιατί λειτουργούν οι στρατηγικές. 
Υποκινήστε τους να αναστοχαστούν σχετικά µε τις επιδόσεις τους και να αναγνωρίσουν ότι 
έχουν κατασκευάσει το δικό τους ρεπερτόριο στρατηγικών µάθησης. Αν ενισχύσουµε την 
αυτο-αποτελεσµατικότητα των µαθητών ίσως τους ενθαρρύνουµε να επιµείνουν περισσότερο 
και να δώσουν στον εαυτό τους την ευκαιρία να ολοκληρώσουν δύσκολες εργασίες που 
πίστευαν ότι δε θα µπορούσαν να κάνουν. 

Να δείχνετε στους µαθητές πώς το ενδιαφέρον τους και η αξία που δίνουν στις εργασίες 
λειτουργούν ως κίνητρα που µπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα της µάθησης.  
Χρησιµοποιήστε εργασίες µε νόηµα στη διδασκαλία σας και εξηγήστε στους µαθητές την 
αξία τους τόσο για τη µάθησή τους όσο και για την συνάφεια τους µε τη ζωή εκτός σχολείου. 
Ζητήστε από τους συνοµήλικους τους που έχουν διαµορφωµένα κίνητρα να συζητήσουν την 
αξία τους και τη συνάφειά αυτών των κινήτρων µε την εκµάθηση νέων δεξιοτήτων. 
Μπορείτε να προωθήσετε το ατοµικό ενδιαφέρον δίνοντας στους µαθητές λίγη ελευθερία να 
διαµορφώσουν θέµατα που είναι ενδιαφέροντα για εκείνους και να εξηγήσουν γιατί θεωρούν 
αυτές τις εργασίες ενδιαφέρουσες, µε συνάφεια, εύκολες ή δύσκολες, και σηµαντικές. 
Μερικοί εκπαιδευτικοί επίσης εµπλέκουν τους µαθητές τους σε αποφάσεις για θέµατα που 
πρόκειται να µελετήσουν, ώστε η µάθηση σε αυτά τα θέµατα να µοιάζει µε συνεργατικό 
εγχείρηµα που άµεσα συµπεριλαµβάνει τον εκπαιδευτικό και τους µαθητές ως οµάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προτεινόµενη βιβλιογραφία: Boekaerts, 2002· Nibali, 2017· Yeager & Dweck, 2012· 
Lawson et al., 2018· Dignath & Buttner, 2008  
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7. 

Η ρύθµιση των αρνητικών συναισθηµάτων είναι µία 
σηµαντική πλευρά της δια βίου µάθησης 

 

Τα αρνητικά συναισθήµατα είναι συχνά η αιτία της αποτυχίας των 
µαθητών να ανταποκρίνονται στις δυνατότητές τους και 
επηρεάζουν τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους στη µετέπειτα 
ζωή τους. 

 

Τι δείχνει η έρευνα 

Τα συναισθήµατα των µαθητών µπορούν να έχουν βαθιές επιδράσεις στη µάθηση και στα 
επιτεύγµατά τους καθώς και στις επιλογές που κάνουν για τον εαυτό τους αργότερα στη ζωή 
(Coleman,1966). Τα θετικά συναισθήµατα, όπως η απόλαυση της µάθησης, µπορούν να 
αυξήσουν τα κίνητρα, το ενδιαφέρον και την προσοχή του µαθητή. Όµως, τα αρνητικά 
συναισθήµατα, όπως η ντροπή, ο θυµός και ειδικά το άγχος, µπορεί να είναι ιδιατέρως 
εξουθενωτικά (Perkrum, 2014).  Τα αρνητικά συναισθήµατα ευθύνονται για το ότι η 
προσοχή των µαθητών αποκλίνει από την εργασία, κάνοντάς τους να είναι βυθισµένοι στις 
σκέψεις τους και στις ανησυχίες τους αντί να ασχολούνται µε το υλικό που πρέπει να 
µάθουν, οδηγώντας έτσι σε χαµηλή απόδοση. Ένα είδος άγχους που συχνά εµφανίζεται στο 
σχολικό περιβάλλον είναι το άγχος των µαθηµατικών, δηλαδή ένα συναίσθηµα έντασης και 
φόβου απέναντι σε καταστάσεις που περιλαµβάνουν την επεξεργασία των αριθµών και την 
επίλυση µαθηµατικών προβληµάτων. Η έρευνα έχει δείξει ότι όσο υψηλότερο είναι το άγχος 
των µαθητών για τα µαθηµατικά, τόσο χαµηλότερη είναι η επίδοσή τους στα µαθηµατικά. Οι 
µαθητές µε υψηλές δεξιότητες, όπως και οι µαθητές που προσπαθούν διαρκώς µπορεί να 
βιώσουν ακαδηµαϊκά άγχη και αυτό είναι συχνά η αιτία που οι µαθητές δεν ακολουθούν 
κάποια φιλόδοξη επαγγελµατική πορεία αργότερα στη ζωή τους (Carey et al., 2019· Szucs & 
Mammarella, 2020). 

Η αυτοπεποίθηση των µαθητών στο ακαδηµαϊκό περιβάλλον επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τα 
συναισθήµατά τους. Οι µαθητές που αισθάνονται σίγουροι για τον εαυτό τους είναι πιθανό 
να ευχαριστιούνται τη µάθηση και να είναι περήφανοι για τις επιτυχίες τους. Αντίθετα, η 
έλλειψη αυτοπεποίθησης αυξάνει το άγχος και την ντροπή που σχετίζεται µε την αποτυχία. 
Το άγχος και η ντροπή συνδέονται συνήθως µε καταστροφικά µοτίβα σκέψεων— για 
παράδειγµα οι µαθητές ίσως σκεφτούν ότι οι γονείς τους θα αντιδράσουν αρνητικά στην 
κακή τους επίδοση στις εξετάσεις ή ότι οι συµµαθητές τους θα τους κοροϊδέψουν. Τέτοιες 
σκέψεις, καταλαµβάνουν χώρο στη µνήµη εργασίας, αφήνοντας λιγότερο χώρο για την 
επεξεργασία της εργασίας µε την οποίο ασχολούνται, ασκώντας έτσι αρνητική επίδραση 
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στην απόδοση και προκαλώντας µεγαλύτερη έλλειψη αυτοπεποίθησης. Είναι σηµαντικό να 
βοηθήσουµε τους µαθητές να σπάσουν αυτόν τον καταστροφικό κύκλο κάνοντάς τους να 
κατανοήσουν τη σύνδεση µεταξύ των καταστροφικών µοτίβων σκέψης και της ακαδηµαϊκής 
τους επίδοσης, και να τους βοηθήσουµε να µάθουν πώς να ρυθµίζουν τα αρνητικά τους 
συναισθήµατα. 

 

Τι µπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί 

Να χτίζετε και να διατηρείτε καλές σχέσεις µε τους µαθητές σας, έχοντας ως βάση την 
εµπιστοσύνη και τον σεβασµό, και να είστε ευαίσθητοι µε τα συναισθήµατα που 
βιώνουν. Οι συναισθηµατικές αντιδράσεις µπορούν να διαφέρουν ευρέως µεταξύ των 
µαθητών, µεταξύ των διαφορετικών πολιτισµών και µεταξύ των σχολικών µαθηµάτων. Οι 
µαθητές ίσως αντιλαµβάνονται τα συναισθήµατά τους ως µία προσωπική τους υπόθεση που 
δεν πρέπει να µοιραστούν µε άλλους.  Είναι πιο πιθανό να αποκαλύψουν τα συναισθήµατά 
τους αν νιώσουν ότι µπορούν να σας εµπιστευτούν. 

Να βοηθάτε τους µαθητές να έχουν επίγνωση των συναισθηµάτων που βιώνουν, 
ειδικότερα του άγχους για τις επιδόσεις τους στο ακαδηµαϊκό περιβάλλον και στα 
µαθηµατικά.  Δώστε στους µαθητές σας την ευκαιρία να µιλήσουν για τα συναισθήµατα και 
τις σκέψεις τους που σχετίζονται µε ακαδηµαϊκά ζητήµατα και µε τις εξετάσεις. Ζητήστε 
τους να µιλήσουν για τα συναισθήµατά τους σε µικρές οµάδες ή να αναστοχαστούν σε 
προσωπικό επίπεδο. Η συνειδητοποίηση των συναισθηµάτων τους είναι το πρώτο βήµα για 
τους µαθητές ώστε να βρουν κατάλληλους τρόπους για να τα διαχειριστούν. 

Να εξηγείτε στους µαθητές σας τη σχέση µεταξύ των σκέψεων, των συναισθηµάτων και 
της συµπεριφοράς τους. Συζητήστε µε τους µαθητές σας πώς οι αρνητικές σκέψεις µπορούν 
να οδηγήσουν σε άγχος και πώς το άγχος µπορεί να µειώσει την προσοχή και την 
αυτοπεποίθηση, οδηγώντας σε χαµηλές ακαδηµαϊκές επιδόσεις. Η συζήτηση σχετικά µε τους 
περιορισµούς της µνήµης εργασίας και το ρόλο της εξάσκησης στη µείωση του άγχους και 
των περισπασµών της προσοχής µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές να καταλάβουν καλύτερα 
τη σχέση µεταξύ των συναισθηµάτων τους και του τρόπου µε τον οποίο αυτά επηρεάζουν τις 
γνωστικές τους διαδικασίες. 

Να βοηθάτε τους µαθητές σας να ελέγξουν τα συναισθήµατά τους αντικαθιστώντας τις 
αρνητικές µε θετικές ή χρήσιµες σκέψεις. Ένα παράδειγµα θετικής σκέψης είναι: «Είµαι 
αγχωµένος για το τεστ, αλλά έχω µελετήσει σκληρά αυτή τη φορά και ξέρω ότι µπορώ να 
επιτύχω». Ζητήστε από τους µαθητές να αναζητήσουν τις δικές τους θετικές σκέψεις για να 
αντικαταστήσουν τις αρνητικές και να τις σηµειώσουν. Το να έχουν ένα ξεκάθαρο σχέδιο για 
το πώς να εργαστούν σε ένα πρόβληµα µπορεί να είναι καθησυχαστικό, διότι βοηθάει τους 
µαθητές να δουν ότι έχουν τρόπους να προχωρήσουν και να ανασυνταχθούν εάν προκύψουν 
δυσκολίες. 

Να δηµιουργείτε µία κουλτούρα στην τάξη που να εστιάζει στην παραγωγή θετικών 
συναισθηµάτων προάγοντας την αυτοπεποίθηση των µαθητών. Εξηγήστε στους µαθητές 
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σας ότι το να κάνουν λάθη είναι φυσικό και ότι τα λάθη παρέχουν ευκαιρίες για µάθηση και 
µπορούν να τους καθοδηγήσουν ώστε να κατανοήσουν κάτι στο µέλλον. Βοηθήστε τους να 
θέσουν τους κατάλληλους στόχους για  να µάθουν άριστα το εκπαιδευτικό υλικό που τους 
δίνεται. Επιλέξτε καταστάσεις µάθησης και πόρους που βοηθάνε τους µαθητές να δουν τη 
µάθηση ως κάτι ενδιαφέρον και σηµαντικό. Μπορείτε επίσης να προωθήσετε θετικά 
συναισθήµατα µε το να γιορτάζετε την πρόοδο, µε το να ενθαρρύνεται κάποιο στοιχείο 
ανάληψης ρίσκου και µε το να παρέχετε σκαλωσιές που οι µαθητές µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν όταν προκύπτουν λάθη ή δυσκολίες. 

Να διδάσκετε στους µαθητές στρατηγικές για να ελέγχουν τα συναισθήµατά τους. 
Τέτοιες στρατηγικές µπορούν να ποικίλουν από τεχνικές χαλάρωσης, διαλογισµό, και 
ασκήσεις ενσυνειδητότητας έως συγκεκριµένες στρατηγικές για µαθητές που χρειάζονται 
βοήθεια να ηρεµήσουν όταν είναι αναστατωµένοι στην τάξη.  
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Συµπεράσµατα 
Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να προσφέρουν πολλά βοηθώντας τους µαθητές τους να 
αναπτύξουν τις ικανότητές τους για µία ανεξάρτητη, δια βίου µάθηση δίνοντάς τους χρόνο 
να εµπλακούν σε ουσιαστικές και εποικοδοµητικές εργασίες είτε ατοµικά είτε σε συνεργασία 
µε τους συνοµηλίκους τους και βοηθώντας τους στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των 
εργασιών. Τονίσαµε τη σηµασία τόσο της απόκτησης επιστηµονικής γνώσης για τη µάθηση 
ως αντενέργεια στις ελλιπείς πληροφορίες και τις παρανοήσεις των µαθητών, όσο και της 
ρητής διδασκαλίας των στρατηγικών µάθησης. Εκτός από την απόκτηση των απαραίτητων 
γνωστικών και µεταγνωστικών δεξιοτήτων, οι µαθητές χρειάζεται επίσης να αναπτύξουν 
κίνητρα και συναισθηµατικές δεξιότητες που θα αυξήσουν τις πιθανότητες για εκείνους να 
επιµείνουν στην επιδίωξη των µαθησιακών τους στόχων, ακόµα και σε περίπτωση αποτυχίας, 
και να ελέγξουν τα αρνητικά συναισθήµατά τους. Οι δεξιότητες ενός αυτορρυθµιζόµενου 
µαθητή δεν είναι εύκολο να αναπτυχθούν. Παρόλα αυτά, πολλά  µπορούν να γίνουν εάν οι 
εκπαιδευτικοί κατανοήσουν το σηµαντικό ρόλο που µπορούν οι ίδιοι να διαδραµατίσουν σε 
αυτή την διαδικασία, εάν βοηθήσουν τους µαθητές να γνωρίσουν τον εαυτό τους ως 
εκπαιδευόµενοι και εάν τους διδάξουν τις στρατηγικές που µπορούν να χρησιµοποιήσουν για 
την επεξεργασία πληροφοριών και τη διαχείριση των κινήτρων και των συναισθηµάτων τους. 
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