24

Γενικό Μέρος

Ενότητα 2.1
Σύγχρονες θεωρήσεις για τη
µάθηση
1. Εισαγωγή
Πρόκειται για ένα µάθηµα γνωριµίας µε τα χαρακτηριστικά των
πλέον διαδεδοµένων θεωρήσεων για τη µάθηση. Το πεδίο των
θεωριών µάθησης και των τρόπων µε τους οποίους αυτές
συντελούν στη διαµόρφωση της διδασκαλίας, είναι πολύ ευρύ.
Στο παρόν µάθηµα παρουσιάζονται µε εξαιρετικά συνοπτικό
τρόπο µερικές από τις θεωρίες µάθησης και τα χαρακτηριστικά
τους και παρατίθενται αναφορές σε πηγές (ψηφιακές και
έντυπες), προκειµένου να διευκολυνθεί µια περαιτέρω µελέτη
των θεωρήσεων αυτών.
∆ιδακτικοί
Στόχοι

• Στοιχειώδεις γνώσεις γύρω από τις πλέον διαδεδοµένες
σύγχρονες θεωρήσεις για τη µάθηση, προκειµένου να
εξοικειωθούν οι επιµορφούµενοι µε τη σχετική ορολογία, µε
τα κύρια ρεύµατα σκέψης και τη βασική βιβλιογραφία
• Κατανόηση των σχέσεων που υφίστανται ανάµεσα στις
θεωρίες µάθησης και τις διδακτικές µεθόδους

2. Γενικά στοιχεία για τη µάθηση
Ένας τυπικός ορισµός της µάθησης θεωρεί τη µάθηση ως µια
Ορισµός της
µάθησης

διαδικασία

η

συµπεριφοράς

οποία

οδηγεί

ενός

ατόµου

σε
και

µια

διαρκή

µεταβολή

της

η

οποία

προκύπτει

ως

αποτέλεσµα εµπειρίας ή άσκησης. Η µάθηση έτσι, ως αίτιο της
µεταβολής της συµπεριφοράς ενός ατόµου, αντιδιαστέλλεται από
άλλα αίτια όπως η βιολογική ωρίµανση, η κόπωση κλπ. Η
µάθηση µπορεί λοιπόν να είναι αποτέλεσµα µιας οργανωµένης
διαδικασίας (διδασκαλίας, εκπαίδευσης), αλλά να προέρχεται
επίσης και αποκλειστικά από την εν γένει εµπειρία του ατόµου.
Ο ορισµός αυτός της µάθησης υπονοεί ότι η µεταβολή της
συµπεριφοράς όχι µόνο είναι διαρκής, αλλά έχει ένα σχετικά
µόνιµο χαρακτήρα. Ο ορισµός αυτός επίσης υπονοεί έµµεσα ότι
τα αποτελέσµατα

της µάθησης είναι παρατηρήσιµα. Ωστόσο,

υπάρχουν και άλλοι ορισµοί της µάθησης, ευρύτεροι, που
θεωρούν τη µάθηση ως τη µεταβολή της κατανόησης, των
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στάσεων, των γνώσεων, των πληροφοριών, των δεξιοτήτων και
των ικανοτήτων του άτοµου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εντάσσονται
στις

διαδικασίες

της

µάθησης

και

µεταβολές,

οι

οποίες

αναφέρονται στις γνώσεις, στις δεξιότητες, στις συνήθειες του
ατόµου και γίνεται, κατά τον τρόπο αυτό, µια αναφορά και σε
εσωτερικές διεργασίες του ατόµου, µη-παρατηρήσιµες. Όπως
θα αναφερθεί και στις επόµενες παραγράφους, οι ορισµοί αυτοί
αντιστοιχούν σε οµόλογες θεωρίες για τη µάθηση.
∆εν υφίσταται λοιπόν ένας ορισµός της µάθησης ο οποίος να
είναι γενικά αποδεκτός, αλλά στο επίκεντρο των σύγχρονων
θεωρήσεων για τη µάθηση, βρίσκεται η απόκτηση γνώσεων και
η

µεταβολή

των

γνωστικών

δοµών

και

όχι

µόνον

η

παρατηρήσιµη συµπεριφορά. Ένας ορισµός πιο συµβατός µε τις
σύγχρονες αντιλήψεις είναι ο εξής:
Μάθηση είναι η απόκτηση και η µεταβολή γνώσεων, δεξιοτήτων,
στρατηγικών, πεποιθήσεων, στάσεων και διαφόρων µορφών
συµπεριφοράς, δηλ. η διαδικασία κατά την οποία αλλάζει το
γνωστικό δυναµικό του ατόµου, ως αποτέλεσµα των ποικίλων
εµπειριών τις οποίες το άτοµο επεξεργάζεται.

3. Σύγχρονες θεωρίες για τη µάθηση
Τα ρεύµατα και οι θεωρίες για τη µάθηση είναι πολυπληθή.
Μεταξύ αυτών, οι σχολές που θεωρούν τη µάθηση ως µια
διαδικασία πρόσκτησης της γνώσης (θεωρίες που συνδέονται µε
το συµπεριφορισµό), εκείνες που θεωρούν τη µάθηση ως
διαδικασία δηµιουργίας της γνώσης (και συνδέονται µε τον
κονστρουκτιβισµό) και τέλος εκείνες που θεωρούν τη µάθηση
ως αποτέλεσµα της συµµετοχής σε κοινωνικές οµάδες (και
συνδέονται µε τις κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες) είναι από τις
πλέον διαδεδοµένες.
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Συµπεριφοριστικές

Κυριότεροι

θεωρίες µάθησης,

µάθησης είναι οι J. B. Watson, E. L. Thorndike, B. F. Skinner και

Μάθηση µέσω
ενίσχυσης

εκπρόσωποι

των

συµπεριφοριστικών

θεωριών

ο γνωστός για τα πειράµατά του Ι. Pavlov.
Οι θεωρίες του µπηχεϋβιορισµού (συµπεριφορισµού) λαµβάνουν
υπόψη µόνο τις µεταβολές, τις µετατροπές της εξωτερικά
παρατηρούµενης συµπεριφοράς. Καθώς οι εσωτερικές νοητικές
διεργασίες του µανθάνοντος υποκειµένου δεν προσφέρονται
στην παρατήρηση, δε µπορούν να µελετηθούν άµεσα – πάντοτε
σύµφωνα µε τους µπηχεϋβιοριστές. Για το λόγο αυτό, οι
συµπεριφοριστές µελετούν συστηµατικά µόνο τις εξωτερικές
αντιδράσεις των ατόµων και απορρίπτουν τις υποθέσεις ή τις
ερµηνείες που στηρίζονται στις εσωτερικές νοητικές διεργασίες
των ανθρώπων.
Κατά

κάποιο

τρόπο,

το

µανθάνον

υποκείµενο,

για

το

συµπεριφορισµό, είναι ένα «µαύρο κουτί» του οποίου αγνοούµε
το περιεχόµενο. Αυτό που ενδιαφέρει είναι µόνο το εξωτερικό
ερέθισµα από το περιβάλλον προς το άτοµο και η ανταπόκριση
του ατόµου στο δοσµένο ερέθισµα. Η µάθηση σηµαίνει τη
σύνδεση ερεθισµάτων-ανταπόκρισης. Οι επαναλήψεις ενισχύουν
τις συνδέσεις και άρα τη µάθηση. Επίσης οι θετικές ενισχύσεις
(όπως οι ανταµοιβές) ενισχύουν µια συγκεκριµένη «µάθηση»,
ενώ οι αρνητικές την αποδυναµώνουν. Κάθε είδος µάθησης,
κατά τους συµπεριφοριστές, όσο πολύπλοκη και αν είναι, µπορεί
πάντοτε να αναλυθεί σε στοιχειωδέστερα τµήµατα, τα οποία µε
τη σειρά τους µπορούν να αναλυθούν σε ακόµη πιο απλά κ.ο.κ.
µέχρις

ότου

η

προς

µετάδοση

γνώση

µπορεί

να

«αποσυναρµολογηθεί» σε τµήµατα απλά, µικρά, τα οποία το
άτοµο µπορεί εύκολα να µάθει. Η γνώση λοιπόν είναι µια
οντότητα η οποία µπορεί να µεταδοθεί.
Το µάθηµα που βασίζεται στο συµπεριφορισµό, προϋποθέτει
βέβαια την ενεργή συµµετοχή του µαθητή. Η προς διδασκαλία
ύλη αναλύεται σε επιµέρους τµήµατα, τα οποία διδάσκονται µε
βαθµιαία πρόοδο από τα πλέον απλά τµήµατα της ύλης προς τα
πλέον

σύνθετα

απαντήσεις

και

των

ανατροφοδότηση

δυσνόητα.

µαθητών,
–

θετική

Στα

µαθήµατα

πρέπει
ή

να

αρνητική,

αυτά,

υπάρχει
ανάλογα

στις

ταχεία
µε

την

απάντηση. Όσες ερωτήσεις δεν απαντώνται σωστά από τους
µαθητές, τίθενται εκ νέου (ενδεχοµένως µε άλλη σειρά και
διαφορετική διατύπωση)

και ξανά, έως ότου ο µαθητής

απαντήσει σωστά.
Βασισµένα πάνω στις θεωρίες αυτές έχουν αναπτυχθεί αρκετά
µοντέλα διδασκαλίας από την προγραµµατισµένη διδασκαλία (B.
F. Skinner), ως το ∆ιδακτικό Σχεδιασµό (Instructional Design,
R. M. Gagné). O ∆ιδακτικός Σχεδιασµός θεωρήθηκε επί µακρόν
ως

µια

αξιόπιστη

διαδικασία

για

την
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προγραµµάτων και µαθηµάτων κατάρτισης. Περιλαµβάνει 5
στάδια: Ανάλυση του στοχευόµενου κοινού και των αναγκών
του, Σχεδίαση

των µαθηµάτων, Ανάπτυξη

του διδακτικού

υλικού, Εφαρµογή, Αξιολόγηση και επιστροφή στο πρώτο στάδιο
(AΣΑΕΑ, ή ADDIE = Analyze, Design, Develop, Implement,
Evaluate).
Το

µοντέλο

αυτό

ταιριάζει

πολύ

καλά

µε

τη

διαδικασία

ανάπτυξης λογισµικού µε διδακτικό χαρακτήρα (tutorials) και
χρησιµοποιήθηκε

εκτεταµένα

κατά

τη

δηµιουργία

περιβαλλόντων αυτού του τύπου.
Ένα

πολύ

σηµαντικό

τµήµα

του

υφιστάµενου

σήµερα

εκπαιδευτικού λογισµικού έχει δηµιουργηθεί µε τις αρχές του
συµπεριφορισµού (παρόλο που οι θεωρίες του συµπεριφορισµού
είναι σε υποχώρηση) – ίσως γιατί οι θεωρίες αυτές διευκολύνουν
πολύ το σχεδιασµό των εκπαιδευτικών λογισµικών. Τα λογισµικά
καθοδήγησης,

διδασκαλίας

(tutorials)

και

πρακτικής

και

εξάσκησης (drill and practice), κατά κανόνα βασίζονται πάνω
στις θεωρίες αυτές. Τα λογισµικά αυτά είναι κατάλληλα κυρίως
για την εξάσκηση δεξιοτήτων χαµηλού επιπέδου (όπως είναι η
εκτέλεση πράξεων, η αποµνηµόνευση κ.ά), για την αξιολόγηση
των

µαθητών,

συµπεριφορισµός

για

εποπτική

επέδρασε

µε

διδασκαλία.
ένα

Ωστόσο,

γενικότερο

τρόπο

ο
στη

σχεδίαση και τη χρήση των εφαρµογών των ΤΠΕ, καθώς έδωσε
µεγάλη έµφαση στη διαρκή και ενεργό συµµετοχή του µαθητή,
στην ενθάρρυνση του, στην εξάσκηση, στο ρόλο της ταχείας
ανάδρασης.

Οι γνωστικές θεωρίες και ιδιαίτερα ο κονστρουκτιβισµός
Γνωστικές θεωρίες
αποδίδουν πολύ µεγάλη σηµασία στις εσωτερικές, νοητικές
µάθησης Κονστρουκτιβισµός
διεργασίες του ατόµου. Η µάθηση στις θεωρίες αυτές δε
µεταδίδεται, αλλά είναι µια διαδικασία προσωπικής κατασκευής
της γνώσης, η οποία εδράζεται πάνω σε προγενέστερες γνώσεις
(οι

οποίες

φυσικά

τροποποιούνται

κατάλληλα

ώστε

να

συζευχθούν µε τη νέα γνώση). Η µάθηση απαιτεί δηλαδή την
αναδιάταξη και αναδόµηση των νοητικών δοµών του ατόµου,
έτσι ώστε αυτές να προσαρµοστούν µε τη νέα γνώση, αλλά και
να “προσαρµόσουν” τη νέα γνώση στις υφιστάµενες νοητικές
δοµές.
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Ο εποικοδοµισµός του J. Piaget, θεωρεί ότι η ανάπτυξη της
λογικής

και

επιστηµονικής

σκέψης

του

παιδιού

είναι

µια

εξελικτική διαδικασία µε διάφορα στάδια. Η θεωρία του J. Piaget
είναι ουσιαστικά στον αντίποδα του συµπεριφορισµού, καθώς
ξεκινά µε την υπόθεση ότι ο κάθε µαθητής κατασκευάζει τη
γνώση µε το δικό του τρόπο, ενεργητικά και δεν αποτελεί απλά
έναν παθητικό υποδοχέα πληροφοριών και «γνώσεων». Άρα ο
µαθητής πρέπει να µαθαίνει σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε
ποικίλα εξωτερικά ερεθίσµατα, το οποίο να δίνει τη δυνατότητα
στο µαθητή να αλληλεπιδρά µαζί του.
Ο J. Bruner πρότεινε ως βασική θεωρία για τη µάθηση, την
ανακαλυπτική µάθηση. Οι µαθητές ανακαλύπτουν τη γνώση
(κανόνες,

αρχές,

ανάπτυξη

δεξιοτήτων)

µέσα

από

ανακαλυπτικές διαδικασίες – µε το πείραµα, τη δοκιµή, την
επαλήθευση ή τη διάψευση. Η σταδιακή ανακάλυψη των
εσωτερικών

δοµών,

αρχών

και

νόµων

που

διέπουν

ένα

φαινόµενο συντελούν στη βαθύτερη κατανόηση του από το
µαθητή. Αυτό, η ιδέα της σταδιακής ανακάλυψης της γνώσης,
µπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα σηµαντικό κίνητρο για το
µαθητή, τον οποίο ο εκπαιδευτικός µπορεί να βοηθήσει ή και να
καθοδηγήσει ακόµη (καθοδηγούµενη ανακάλυψη). Σύµφωνα µε
τις θεωρίες του Bruner, o εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του
εµψυχωτή, του διευκολυντή, του καθοδηγητή στη διαδικασία
της

ανακάλυψης:

ο

µαθητής

έρχεται

αντιµέτωπος

µε

προβλήµατα τα οποία καλείται να επιλύσει και ο εκπαιδευτικός
τον υποστηρίζει στην προσπάθεια του αυτή, την οποία ο
µαθητής όµως πραγµατοποιεί µε το δικό του ρυθµό και µε βάση
τις δικές του αποφάσεις και επιλογές. Ο J. Bruner, µε νεότερες
θεωρίες

του,

έδωσε

ιδιαίτερη

βαρύτητα

στον

κοινωνιοπολιτισµικό παράγοντα, πλησιάζοντας έτσι τη σχολή
των κοινωνιοπολιτισµικών θεωριών µάθησης.
Στην

ίδια

σχολή

(των

γνωστικών

θεωριών

µάθησης)

εντάσσονται και άλλες θεωρίες, όπως η θεωρία της επεξεργασίας
της πληροφορίας και γενικότερα όλες οι νεότερες απόψεις που
στηρίζονται στις σύγχρονες προόδους της Βιολογίας και της
νευροφυσιολογίας.
Τα εκπαιδευτικά λογισµικά και περιβάλλοντα που σχεδιάζονται
λαµβάνοντας υπόψη τις γνωστικές θεωρίες µάθησης, πρέπει να
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ενθαρρύνουν µια σειρά από διαδικασίες και να υποστηρίζουν τη
δηµιουργία διδακτικών καταστάσεων µε τα ακόλουθα (µεταξύ
άλλων) χαρακτηριστικά:
•

Τα εκπαιδευτικά λογισµικά και περιβάλλοντα πρέπει να
υποστηρίζουν την ιδέα της οικοδόµησης της γνώσης από τον
ίδιο

το

µαθητή,

καθώς

αυτός

προσπαθεί

να

επιλύσει

προβλήµατα και στην προσπάθεια του αυτή αλληλεπιδρά µε
το υλικό περιβάλλον (στο οποίο εντάσσεται το εκπαιδευτικό
λογισµικό), τους συµµαθητές του και τον εκπαιδευτικό. Ο
µαθητής διερευνά, ανακαλύπτει σταδιακά, κάνει υποθέσεις
τις οποίες επαληθεύει ή διαψεύδει και το εκπαιδευτικό
περιβάλλον πρέπει να στηρίζει αυτή την πορεία του µαθητή.
•

Τα εκπαιδευτικά λογισµικά και περιβάλλοντα πρέπει να
ενθαρρύνουν την προσωπική έκφραση των µαθητών και να
υποστηρίζουν την προσωπική τους εµπλοκή, λαµβάνοντας
επίσης

υπόψη

λαµβάνουν

το

χώρα

γενικότερο
οι

πλαίσιο

κοινωνικές

µέσα

στο

οποίο

αλληλεπιδράσεις

των

µαθητών.
•

Τα εκπαιδευτικά λογισµικά και περιβάλλοντα πρέπει να
παρέχουν,

στο

µέτρο

του

δυνατού,

πολλαπλές

αναπαραστάσεις των εννοιών, σχέσεων και των οντοτήτων
που είναι υπό διαπραγµάτευση σε κάθε µάθηµα. Ακόµη, τα
περιβάλλοντα, δεν πρέπει να υποδεικνύουν στο µαθητή τις
ορθές διαδικασίες, αλλά αντίθετα να τον αφήνουν να
εκφράζει τις απόψεις του (έστω και λαθεµένες) και να
υποστηρίζουν

τη

διαδικασία

την

κοινωνιογνωστικής

σύγκρουσης, κατά την οποία τα ίδια τα γεγονότα ή τα
επιχειρήµατα άλλων µαθητών ανατρέπουν τις ενδεχόµενες
λανθασµένες αντιλήψεις του µαθητή.

Η οικογένεια των περιβαλλόντων Logo, αποτελεί δηµιούργηµα
του S. Papert, ο οποίος υλοποίησε και επεξέτεινε τις ιδέες του J.
Piaget µε έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Τα περιβάλλοντα αυτής της
κατηγορίας

αποτελούν

την

πλέον

διαδεδοµένη

κατηγορία

λογισµικών, και η ευρύτερη κλάση των ανοιχτών µικρόκοσµων
(στην

οποία

εντάσσονται

και

τα

περιβάλλοντα

Logo),

στηρίζονται πάνω ακριβώς στις ιδέες αυτές και αποτελούν τα
πλέον τυπικά παραδείγµατα εκπαιδευτικών λογισµικών, που
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είναι κατασκευασµένα µε βάση τις γνωστικές θεωρίες.

Κοινωνιοπολιτισµικές Τα τελευταία χρόνια, στις θεωρίες µάθησης επικρατεί όλο και
περισσότερο η γενική ιδέα ότι ο κοινωνιοπολιτισµικός
θεωρήσεις για τη
µάθηση

παράγοντας παίζει έναν ουσιώδη ρόλο στη µάθηση. Η µάθηση,
σύµφωνα

µε

τις

συγκεκριµένα
αντιλήψεις)

θεωρίες

πολιτισµικά
και

αυτές,

συντελείται

πλαίσια

ουσιαστικά

(γλώσσα,

µέσα

σε

στερεότυπα,

δηµιουργείται

από

την

αλληλεπίδραση του ατόµου µε άλλα άτοµα, σε συγκεκριµένες
επικοινωνιακές περιστάσεις και µέσω της υλοποίησης κοινών
δραστηριοτήτων (activities). Οι θεωρίες µάθησης αυτής της
κατηγορίας δηλαδή, προσδίδουν ένα σηµαντικό ρόλο στην
κοινωνική αλληλεπίδραση, καθώς, σύµφωνα µε τις απόψεις
τους, το µανθάνον υποκείµενο δνε κατασκευάζει την προσωπική
του γνώση µέσα σε ένα πολιτισµικό και επικοινωνιακό «κενό»,
αλλά πάντοτε µέσα σε ευρύτερα πλαίσια, µέσα στο οποία η
γνώση, δηµιουργείται και σηµατοδοτείται.
Bασικοί εκπρόσωποι αυτής της κατηγορίας θεωριών είναι ο L.
Vygotsky,

οι

Doise

και

Mugny,

που

υποστηρίζουν

τις

κοινωνιογνωστικές θεωρίες µάθησης και νεότεροι ερευνητές
όπως ο Ε. Wenger, θεωρητικός των Κοινοτήτων Πρακτικής και
Μάθησης (µια εκτενέστερη αναφορά στη θεωρία του υπάρχει
στην παράγραφο 2.3).
Κατά κάποιο τρόπο, ο κοινωνικός εποικοδοµισµός δεν είναι
ασύµβατος

µε

τις

γνωστικές

θεωρίες,

όπως

είναι

ο

συµπεριφορισµός, αλλά λειτουργεί, σε ορισµένο επίπεδο, ακόµη
και συµπληρωµατικά µε τις θεωρίες αυτές.
Οι θεωρίες του L. Vyotsky και άλλων ψυχολόγων της Σοβιετικής
σχολής

Ψυχολογίας,

ιδιαίτερα

σηµαντικές

για

τις

κοινωνιοπολιτιστικές θεωρίες µάθησης, αποδίδουν πολύ µεγάλη
σηµασία στη γλώσσα, ως παράγοντα για τη µάθηση και
στηρίζονται στην υπόθεση της ζώνης εγγύτερης (ή επικείµενης)
ανάπτυξης: η ζώνη αυτή αποτελεί ένα σύνολο γνώσεων τις
οποίες ο µαθητής µπορεί να δηµιουργήσει µε τη βοήθεια του
περιβάλλοντος – αλλά όχι ακόµη µόνος. Έτσι, ο ρόλος του
εκπαιδευτικού

και

γενικότερα

του

σχολείου

και

του

περιβάλλοντος µέσα στο οποίο ζει και µαθαίνει ο µαθητής, είναι
ιδιαίτερα σηµαντικός.
Οι θεωρίες της δραστηριότητας (activity theory) και οι θεωρίες
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της εγκαθιδρυµένης µάθησης και της κατανεµηµένης νόησης
(situated

cognition,

distributed

cognition)

είναι

νεότερες

θεωρίες, οι οποίες επίσης εντάσσονται στη γενικότερη οµάδα
των κοινωνιοπολιτισµικών και κοινωνιογνωστικών θεωριών.
Είναι σαφές ότι οι κοινωνιοπολιτισµικές θεωρίες υποστηρίζουν τη
συνεργατική µάθηση σε όλες τις µορφές της και εποµένως ένα
µάθηµα οργανωµένο έτσι ώστε να λαµβάνει υπόψή του τις
θεωρίες αυτές, πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασµένο, έτσι
ώστε

να ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ των µαθητών και

γενικότερα την κοινωνική αλληλεπίδραση.
Οι κοινωνιοπολιτισµικές θεωρίες µάθησης είναι συµβατές µε όλη
την

νέα

γενιά

εκπαιδευτικών

περιβαλλόντων,

τα

οποία

ενσωµατώνουν ένα πλήθος δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης και
επικοινωνίας των µαθητών και επιπλέον παρέχουν ένα πολύ
συγκροτηµένο θεωρητικό πλαίσιο για τη διδακτική εκµετάλλευση
των δυνατοτήτων που προσφέρει το λεγόµενο Web2.0 και η
κοινωνική δικτύωση.
Υπάρχουν σχετικώς λίγα αυτόνοµα λογισµικά που σχεδιάστηκαν
µε

βάση

τις

κοινωνιοπολιτισµικές

θεωρίες.

Ωστόσο,

όπως

αναφέρθηκε και παραπάνω, όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά
λογισµικά

και

περιβάλλοντα

περιλαµβάνουν

υπηρεσίες

επικοινωνίας και συνεργασίας. Επιπλέον, οι κοινωνιοπολιτισµικές
θεωρίες επηρέασαν σε σηµαντικό βαθµό τον τρόπο µε τον οποίο
τα εκπαιδευτικά λογισµικά εντάσσονται στη διδασκαλία – καθώς
ευνοήσανε το µοντέλο του µαθητών που συνεργάζονται µε τη
βοήθεια

των

Τ.Π.Ε.

προσπαθούνε

ατοµικά

(µε
να

πολλαπλούς
επιλύσουν

τρόπους),
τα

προβλήµατα.

4. Σύνοψη
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Από

τις

τρεις

βασικές

συµπεριφορισµός, που
συµπεριφορά,

σχολές

δίνει

θεωριών

σηµασία

µάθησης,

ο

στην παρατηρούµενη

µάλλον βρίσκεται σε υποχώρηση, παρόλο που,

αναµφίβολα, ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό των εκπαιδευτικών
λογισµικών

που

έχουν

συµπεριφοριστικές

παραχθεί,

θεωρίες.

στηρίχθηκαν

Ορισµένες

στις

κατηγορίες

δραστηριοτήτων πάντως (όπως της εξάσκησης) βασίζονται στο
συµπεριφορισµό.

Οι

γνωστικές

και

οι

κοινωνιοπολιτισµικές

θεωρίες από την άλλη πλευρά, βρίσκονται στο επίκεντρο των
σύγχρονων ερευνών και είναι γενικότερα αποδεκτές. Οι θεωρίες
αυτές είναι συµβατές µεταξύ τους και µάλιστα, σε κάποιο µέτρο,
λειτουργούν συµπληρωµατικά. Παρέχουν έτσι ένα ενιαίο πλαίσιο
όχι

µόνο

για

τη

σχεδίαση

και

τα

χαρακτηριστικά

των

εκπαιδευτικών λογισµικών και περιβαλλόντων, αλλά και για τον
τρόπο χρήσης τους, τον τρόπο δηλαδή µε τον οποίο οι ΤΠΕ
πρέπει να ενσωµατώνονται στο µάθηµα.
Οι

θεωρίες

αυτές

υποστηρίζουν

ότι

ο

µαθητής

µαθαίνει

αναπροσαρµόζοντας τις νοητικές του δοµές ανάλογα µε την
αλληλεπίδραση που έχει µε το περιβάλλον του. Η γνώση δε
«µεταβιβάζεται» στο µαθητή, αλλά δηµιουργείται από το µαθητή
ο οποίος δρα και επικοινωνεί µέσα σε συγκεκριµένα κοινωνικά
και

πολιτισµικά

πλαίσια.

Το

περιβάλλον

του

µαθητή

περιλαµβάνει τόσο την υλικοτεχνική υποδοµή, µέρος της οποίας
αποτελεί και το χρησιµοποιούµενο λογισµικό, όσο και τους
υπόλοιπους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς – ενδεχοµένως και
άλλα άτοµα. Το περιβάλλον, µε µια γενική έννοια, περιλαµβάνει
επίσης τον τρόπο µε τον οποίο είναι οργανωµένα όλα αυτά τα
στοιχεία. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού λοιπόν είναι να οργανώσει
διδακτικές καταστάσεις και µαθήµατα, στα πλαίσια των οποίων ο
µαθητής έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί, να διερευνήσει και
να αλληλεπιδράσει µε το περιβάλλον του προκειµένου να
οικοδοµήσει τη γνώση του.

5. Προτεινόµενες ∆ραστηριότητες
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Με τη βοήθεια µηχανών αναζήτησης, εντοπίστε πληροφορίες για
θεωρίες µάθησης οι οποίες αναφέρονται στις προηγούµενες
∆ραστηριότητα 1η

παραγράφους, χωρίς να αναπτύσσονται και προσπαθήστε να
βρείτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

6. Ερωτήσεις
1). Θεωρείτε ότι η γνώση βασικών θεωριών µάθησης µπορεί να
υποστηρίξει
µια

ουσιαστικά το διδακτικό σας έργο ή ότι αποτελεί

γνώση

χωρίς,

σε

τελευταία

ανάλυση,

πρακτικά

αποτελέσµατα;

7. Ασκήσεις
1)

Υπάρχουν

αναφέρονται

στο
σε

∆ιαδίκτυο

συγκρίσεις

αρκετοί
ανάµεσα

ιστοχώροι
στις

οι

οποίοι

σηµαντικότερες

θεωρίες µάθησης, για παράδειγµα ποιος είναι ο ρόλος του
εκπαιδευτικού σύµφωνα µε την κάθε θεωρία, ποια είναι η βασική
επιστηµολογική υπόθεση κάθε θεωρίας κλπ. Εντοπίστε έναν
τέτοιο ιστοχώρο και εξετάστε τις διαφορές αυτές.

8. Βιβλιογραφία - ∆ικτυογραφία
∆ικτυογραφία
Οι Νέες Τεχνολογίες στη ∆ιδακτική και τη Μαθησιακή ∆ιαδικασία
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf
∆ιδασκαλία και Μάθηση µε τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p125raptis.pdf
Εγκέφαλος, µάθηση και µνήµη
Ενδεικτικές ψηφιακές
πηγές

http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/neuroscience/brainlearning-memory.pdf
Θεωρίες Μάθησης και Τ.Π.Ε.
http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/theories.html
Ψυχολογία της µάθησης: Θεωρίες Mάθησης
http://paroutsas.jmc.gr/psycho.htm
Μάθηση µέσω δράσης µε τη βοήθεια Λογισµικών Παιχνιδιών
http://conta.uom.gr/conta/publications/html/Mathisi%20Meso
%20Drasis.htm
Περί… εκπαιδεύσεως ο λόγος
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http://ekpaideusi.blogspot.com/
Θεωρίες µάθησης
http://www.slideshare.net/eftchrist/ss-427097
Σύγχρονες θεωρίες µάθησης
http://www.aegean.gr/culturaltec/vandoulakis/Courseware06/p
age7.html
Ο Σχεδιασµός µιας ∆ιαδικασίας Μάθησης µέσω του ∆ικτύου
Υπολογιστών
http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15
Υποστηρικτικό υλικό για θεωρίες µάθησης
http://www.e-yliko.gr/htmls/langyliko/langyl1.aspx
Θεωρίες και Μορφές Μάθησης
www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/introduction_psychology/Learnin
g.revised.ppt
Μάθηση
www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/introduction_psychology/Learnin
g.revised.ppt
∆ραστηριότητες Μάθησης µέσω Υπολογιστή
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf
Τεχνικές Θετικής και Αρνητικής Ενίσχυσης
http://www.ibrt.gr/ekpaideysi/2_enisxisi.pdf
Θεωρίες µάθησης και Τεχνολογίες Πληροφορικής
http://dtps.unipi.gr/files/notes/20032004/eksamino_6/ekpaideysh_apo_apostash/learningtheories.p
pt
Εφαρµογές των νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία και µάθηση
(εκτενής βιβλιογραφία)
http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=
view&id=127&Itemid=46
Ο Σχεδιασµός µιας ∆ιαδικασίας Μάθησης µέσω του ∆ικτύου
Υπολογιστών
http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15
∆ραστηριότητες Μάθησης µέσω Υπολογιστή
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf
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