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Αποτελεσµατικές εκπαιδευτικές µέθοδοι 
Herbert  J. Walberg  -  Susan  J. Paik 

Mετάφραση:  ∆ηµήτρης Κ. Μαυροσκούφης 
 
 

Εισαγωγή. 
 

Οι µέθοδοι που περιγράφονται σ’  αυτό το φυλλάδιο µπορεί γενικά να εφαρµοστούν 
σε ζητήµατα σχολικής τάξης στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
∆είχνουν σηµαντικά, θετικά αποτελέσµατα µάθησης για τους µαθητές σε ποικίλες 
συνθήκες. Οι εκπαιδευτικοί µπορεί να βρουν τις πολλές παραποµπές πολύτιµες κατά την 
έρευνά τους για την εφαρµογή των µεθόδων αυτών σε κάθε περίπτωση. ΄Όπως όλες οι 
εκπαιδευτικές µέθοδοι, βέβαια, µπορεί να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν µε τρόπο 
αποτελεσµατικό ή όχι, οπότε και τα αποτελέσµατα θα ποικίλλουν ανάλογα.  

Η έρευνα γι’  αυτές τις εκπαιδευτικές µεθόδους έχει σωρεύσει δεδοµένα εδώ και 
πάνω από µισό αιώνα. Κάποιες από τις σηµαντικότερες παραποµπές που σηµειώνονται 
εδώ αναφέρονται σε µελέτες που διεξήχθησαν από τους συναδέλφους µου και µένα. 
Αυτές οι µελέτες παρουσίαζαν σε περιληπτική µορφή τα αποτελέσµατα ερευνών και 
επισκοπούσαν αρκετές εκατοντάδες ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν από πολλούς 
ερευνητές πάνω στις εκπαιδευτικές µεθόδους. Οι µέθοδοι  αυτές µελετήθηκαν 
εκτενέστερα µε την ανάλυση σηµαντικών εθνικών και διεθνών ερευνών για την 
αποτελεσµατικότητα. Μεγάλο µέρος της έρευνας στηρίχθηκε στην εξέταση των 
διαδικασιών και των αρχών που αναφέρονται στα συνηθισµένα ή επικρατέστερα 
ακαδηµαϊκά µαθήµατα. Η έρευνα, πάντως, συνδέεται λιγότερο µε την τέχνη, τη µουσική 
και τη γυµναστική, µαθήµατα τα οποία  ίσως δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στη 
συµπεριφορά και λιγότερη στα ακαδηµαϊκά χαρακτηριστικά. Επίσης, δεν επικεντρώθηκε 
σε πλευρές της µάθησης, όπως το γράψιµο, η επίλυση προβληµάτων και η ολοκλήρωση 
εργασιών στο εργαστήριο. ΄Ερευνα γι’ αυτά τα µαθήµατα και τις σχετικές δεξιότητες 
ίσως βρεθούν στη βιβλιογραφία ή αλλού, και η Ακαδηµία ίσως προσφέρει στο µέλλον 
φυλλάδια γι’ αυτά τα θέµατα. 

΄Όπως προαναφέρθηκε, οι µέθοδοι που περιγράφονται  σ’  αυτό το φυλλάδιο είναι 
γενικά  αποτελεσµατικές και σταθερές στην προώθηση σηµαντικών πλευρών της 
ακαδηµαϊκής µάθησης. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες µέθοδοι σχεδόν το ίδιο καλές. Για 
περαιτέρω µελέτη σχετικά µε πολλές αποτελεσµατικές µεθόδους θα µπορούσε κανείς να 
ανατρέξει στις παρακάτω εργασίες:   Husén  &  Postlethwaite, 1994;  Lipsey  &  Wilson, 
1993;  Walberg, 1984;  Walberg & Haertel, 1997;  Wang, Haertel  &  Walberg, 1993b;  
and  Waxman  &  Walberg, 1999. 

 
 
 
 
 
 

1.  Η συµβολή των γονέων. 
 

Η µάθηση επαυξάνεται, όταν το σχολείο ενθαρρύνει τους γονείς να παρακινούν τα 
παιδιά τους να αναπτυχθούν διανοητικά. 

 
Ερευνητικά πορίσµατα. 
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∆εκάδες µελετών έχουν δείξει ότι το οικογενειακό περιβάλλον ασκεί σηµαντική 
επιρροή στο τι µαθαίνουν τα παιδιά και οι έφηβοι µέσα και έξω από το σχολείο. Το 
περιβάλλον αυτό είναι πολύ πιο σηµαντικό από το εισόδηµα και το µορφωτικό επίπεδο 
των γονέων, όσον αφορά την επιρροή σ’  αυτά που µαθαίνουν κατά τα πρώτα χρόνια της 
ζωής τους και κατά τη διάρκεια των δώδεκα χρόνων της πρωτοβάθµιας και της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το γεγονός ότι η επιρροή των γονέων είναι τόσο ισχυρή 
οφείλεται κυρίως στο ότι από τη βρεφική ηλικία µέχρι και τα δεκαοκτώ τους τα παιδιά 
περνούν το 92%  περίπου του εκτός σχολείου χρόνου τους κάτω από την επιρροή των 
γονέων τους. 

Προσπάθειες για συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων να διευθετήσουν τις 
εναλλακτικές ακαδηµαϊκές συνθήκες στο σπίτι έχουν σηµαντικά, θετικά αποτελέσµατα 
στη µάθηση. Με βάση είκοσι εννέα µελέτες που εξετάσθηκαν το 91%  των συγκρίσεων 
ευνοούσε παιδιά που συµµετείχαν σε τέτοια προγράµµατα σε σχέση µε τα άλλα των 
οµάδων ελέγχου, τα οποία δε συµµετείχαν. 

 
Μέσα στην τάξη. 
Το αποκαλούµενο µερικές φορές «πρόγραµµα κατ’ οίκον µαθηµάτων» (the 

curriculum of the home), δηλαδή το οικογενειακό περιβάλλον, παραπέµπει σε πλήρεις 
πληροφοριών συζητήσεις γονέων – παιδιών για το σχολείο και τα καθηµερινά συµβάντα:  
ενθάρρυνση και συζήτηση για τα εξωσχολικά αναγνώσµατα, παρακολούθηση και 
κριτική ανασκόπηση τηλεοπτικών προγραµµάτων και άλλων δραστηριοτήτων της 
ηλικίας, υποχώρηση της άµεσης ικανοποίησης σχετικά µε την πραγµάτωση 
µακροπρόθεσµων στόχων, έκφραση στοργής και ενδιαφέροντος για την ακαδηµαϊκή και 
γενικότερη πρόοδο του παιδιού ως ατόµου, και ίσως, µεταξύ τέτοιων προσπαθειών, γέλια 
και πειράγµατα. Με το να διαβάζει κανείς στα παιδιά αναγνώσµατα για καθηµερινά 
θέµατα και να κάνει µαζί τους σχετικές συζητήσεις τα βοηθάει να προετοιµαστούν για 
τις ακαδηµαϊκές δραστηριότητες πριν ακόµη πάνε στο σχολείο. 

Η συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων µπορεί να υποστηρίξει αυτές τις 
προσεγγίσεις. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να προτείνουν συγκεκριµένες δραστηριότητες, 
που είναι πιθανόν να ενισχύσουν τη µάθηση των παιδιών στο σχολείο και στο σπίτι. 
Μπορούν επίσης να αναπτύξουν και να οργανώσουν εκτεταµένα προγράµµατα µε τη 
συµµετοχή των εκπαιδευτικών και των γονέων, µε σκοπό να ενισχύσουν µε συστηµατικό 
τρόπο τις συνθήκες που ευνοούν την ακαδηµαϊκή µάθηση, καθώς και τις εξωσχολικές 
δραστηριότητες. 

 
Βιβλιογραφικές παραποµπές. 
Graue, Weinstein  &  Walberg, 1983;  Iverson  &  Walberg, 1982;  Peng  &  Wright, 

1994;  Stevenson, Lee  &  Stigler, 1986;  Walberg, 1984;  Walberg  &  Paik, 1997.   Βλ. 
επίσης το δεύτερο φυλλάδιο στην παρούσα σειρά  - Parents and learning  by   Sam 
Redding - ,το οποίο είναι αφιερωµένο στο ίδιο θέµα. 

 
 
 
 
 
 

2.  Η κατ’ οίκον εργασία και η βαθµολόγησή της. 
 

Οι µαθητές µαθαίνουν περισσότερα, όταν ολοκληρώνουν εργασίες για το σπίτι, που 
βαθµολογούνται, σχολιάζονται και συζητιούνται από τους δασκάλους τους. 

 
Ερευνητικά πορίσµατα. 
Μια επισκόπηση περισσότερων από µια δεκάδα µελετών σχετικών µε τα 

αποτελέσµατα της κατ’ οίκον εργασίας σε διάφορα µαθήµατα έδειξε ότι η ανάθεση και η 
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εκπόνηση εργασιών στο σπίτι έχει θετικές επιπτώσεις στην επίτευξη ακαδηµαϊκών 
στόχων. Οι θετικές επιπτώσεις σχεδόν τριπλασιάζονται, όταν οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν 
χρόνο για τη βαθµολόγηση της εργασίας, κάνουν διορθώσεις και συγκεκριµένα σχόλια 
σχετικά µε τις βελτιώσεις που µπορεί να γίνουν, και συζητούν προβλήµατα και τρόπους 
επίλυσής τους µε καθέναν από τους µαθητές ή µε ολόκληρη την τάξη.  Η κατ’ οίκον 
εργασία αποδεικνύεται, επίσης, πολύ αποτελεσµατική στα σχολεία της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. 

 
Μέσα στην τάξη. 
Μεταξύ των ανεπτυγµένων χωρών οι Ηνωµένες Πολιτείες έχουν, λόγω των εκτενών 

διακοπών, το µικρότερο αριθµό σχολικών ηµερών. Οι µαθητές, επίσης, αφιερώνουν, 
κατά µέσο όρο, λιγότερο χρόνο στην ενασχόλησή τους µε τις κατ’ οίκον εργασίες. 
Ωστόσο, η παράταση του χρόνου εργασίας στο σπίτι είναι αποδεδειγµένα ένας 
αποτελεσµατικός τρόπος για την επέκταση του χρόνου µελέτης και τη µεγιστοποίηση 
των επιτευγµάτων, αν και η ποιότητα της ανάθεσης και της εκπόνησης της εργασίας 
είναι επίσης σηµαντική. 

Σαν ένα κάθισµα µε τρία πόδια η κατ’ οίκον εργασία προϋποθέτει έναν εκπαιδευτικό 
που την αναθέτει και παρέχει πληροφορίες, ένα γονέα που την παρακολουθεί, και ένα 
µαθητή που τη φέρνει σε πέρας. Εάν το ένα από τα πόδια είναι αδύναµο, το κάθισµα 
κινδυνεύει να πέσει. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού να προσφέρει ανατροφοδότηση, να 
ενισχύει δηλαδή αυτά που έχουν γίνει σωστά και να ξαναδιδάσκει όσα δεν έγιναν, είναι 
το κλειδί για τη µεγιστοποίηση της θετικής επίδρασης της κατ’ οίκον εργασίας. 

Περιοχές και σχολεία που διαθέτουν πασίγνωστες πρακτικές για τη συγκεκριµένη 
διάθεση ηµερήσιου χρόνου στις κατ’ οίκον εργασίες έχουν πολλές πιθανότητες να 
δρέψουν καρπούς. Τηλεφωνικές γραµµές άµεσης βοήθειας, τις οποίες οι µαθητές 
µπορούν να καλέσουν για  βοήθεια σχετικά µε την κατ’ οίκον εργασία τους, έχουν 
αποδειχθεί χρήσιµες. Οι εκπαιδευτικοί, για να µειώσουν τον όγκο της εργασίας τους να 
βαθµολογούν, µπορεί να χρησιµοποιήσουν µεθόδους κατά τις οποίες οι µαθητές 
βαθµολογούν τη δική τους εργασία ή των συµµαθητών τους. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι 
µαθητές µπορούν να αποκτήσουν συνεργατικές κοινωνικές δεξιότητες και µαθαίνουν να 
αξιολογούν τις δικές τους προσπάθειες και των άλλων. 

Η ποιότητα των καθηκόντων για το σπίτι είναι εξίσου σηµαντική µε την ποσότητα. 
Η αποτελεσµατικότητα των κατ’ οίκον εργασιών συνδέεται µε τα µαθήµατα που πρέπει 
να διδαχθούν και πρέπει να σχετίζεται µε τις ικανότητες των µαθητών. 

 
Βιβλιογραφικές παραποµπές. 
Paschal, Weinstein  & Walberg, 1984;  Stevenson, Lee  &  Stigler, 1986;  Walberg, 

1984, 1994;  Walberg  &  Haertel, 1997. 
 
 
 
 
 
 
3.  O συντονισµός χρόνου και εργασιών. 
 

Μαθητές που είναι ενεργά προσανατολισµένοι σε εκπαιδευτικούς στόχους έχουν τα 
καλύτερα αποτελέσµατα στην εκµάθηση του αντικειµένου. 

 
Ερευνητικά πορίσµατα. 
Παραπάνω από 130 µελέτες υποστηρίζουν την προφανή ιδέα ότι όσο περισσότερο 

µελετούν οι µαθητές τόσο περισσότερο µαθαίνουν. Αυτό είναι ένα από τα πιο σταθερά 
ευρήµατα σε όλες τις εκπαιδευτικές έρευνες. Ο χρόνος όµως  από µόνος του δεν 
αποτελεί επαρκές αίτιο. Οι µαθησιακές δραστηριότητες πρέπει  επιπλέον να συνδέονται 
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µε εκπαιδευτικούς στόχους. Αυτή η «ευθυγράµµιση» ή ο συντονισµός των µέσων µε 
τους στόχους µπορεί να ονοµαστεί  «εστιασµένη µάθηση» (curricular focus).  ΄Ενας 
παρόµοιος όρος µετασχηµατιστικού περιεχοµένου είναι ο  «συστηµικός 
µετασχηµατισµός» (systemic reform), o oποίος σηµαίνει ότι τα τρία συστατικά του 
προγράµµατος σπουδών   - 1) στόχοι, 2)σχολικά βιβλία, υλικό και µαθησιακές 
δραστηριότητες και 3)τεστ και άλλοι τρόποι ολικής αξιολόγησης -  βρίσκονται σε µεταξύ 
τους συµφωνία ως προς το περιεχόµενο και δίνουν έµφαση εκεί όπου είναι απαραίτητο. 

 
Μέσα στην τάξη. 
Ο όγκος της προς εκµάθηση ύλης αντανακλά τόσο στο χρόνο µελέτης όσο και στην 

«εστιασµένη µάθηση», η οποία αντιπροσωπεύει τις προσπάθειες να αποσαφηνιστεί τι θα 
πρέπει να µαθαίνεται σε συγκεκριµένες ηλικίες ή σε συγκεκριµένα επίπεδα, και έπειτα 
να συµπέσουν αυτές ως προς την προσοχή, το χρόνο και την  ενέργεια που απαιτούνται. 
Συνεπώς, µαθητές που βρίσκονται σε συγκεκριµένο επίπεδο θα έπρεπε να είναι σε θέση 
να µετέχουν και σε γνώσεις και δεξιότητες του αµέσως υψηλότερου επιπέδου ως 
αναγκαία προϋπόθεση για περαιτέρω µάθηση. Οι εκπαιδευτικοί θα µπορούσε τότε ίσως 
να αποφύγουν εκτεταµένες ανακεφαλαιώσεις, ενώ η πρόοδος των µαθητών θα µπορούσε 
να αξιολογηθεί καλύτερα. 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν τον κύριο ρόλο στο να εγγυηθούν ότι η έµφαση σ’  αυτά τα 
θέµατα θα µεταφερθεί µέσα στην τάξη. Η επιδέξια διαχείριση της τάξης από τον 
εκπαιδευτικό, που πρέπει να λάβει υπόψη του τι πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο 
µάθησης και να βρει τον αποτελεσµατικότερο τρόπο για την παρουσίασή του, αυξάνει 
τον ωφέλιµο χρόνο µελέτης. Οι µαθητές που συµµετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες 
εστιασµένες σε συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους τα καταφέρνουν καλύτερα στην 
επίτευξη των στόχων αυτών. 

Βιβλιογραφικές παραποµπές. 
Anderson  &  Walberg, 1994;  Fredrick, 1980;  Fredrick  &  Walberg, 1980;  Stigler, 

Lee  &  Stevenson, 1987;  Walberg  &  Fredrick, 1991;  Walberg  &  Haertel, 1997;  
Walberg  &  Paik, 1997;  Waxman  &  Walberg, 1999. 

 
 
 
 
 
4.  Η µετωπική διδασκαλία. 
 

Η µετωπική διδασκαλία είναι πιο αποτελεσµατική, όταν εκθέτει  χαρακτηριστικά – 
κλειδιά  και  ακολουθεί συστηµατικά βήµατα. 

 
Ερευνητικά πορίσµατα. 
Πολλές έρευνες δείχνουν ότι η µετωπική διδασκαλία µπορεί να έχει θετικά 

αποτελέσµατα στην προαγωγή της µελέτης των µαθητών. Η µέθοδος δίνει έµφαση στη 
συστηµατική συνέχεια των µαθηµάτων, στην παρουσίαση νέων περιεχοµένων και 
δεξιοτήτων, στην καθοδηγούµενη εξάσκηση, στη χρήση της ανατροφοδοτούµενης 
πληροφόρησης και στην αυτόνοµη άσκηση των µαθητών. Στα γνωρίσµατα των 
εκπαιδευτικών που κάνουν αποτελεσµατική χρήση της µετωπικής διδασκαλίας 
περιλαµβάνονται η σαφήνεια, η ικανότητα καθοδήγησης των µαθητών στα καθήκοντά 
τους, ο ενθουσιασµός και η ευελιξία. Εκπαιδευτικοί που εφαρµόζουν αποτελεσµατικά 
αυτή τη µέθοδο διδασκαλίας οργανώνουν επίσης µε σαφήνεια τις παρουσιάσεις που 
κάνουν και µε κάθε ευκαιρία αξιοποιούν τις ιδέες των µαθητών. 

 
Μέσα στην τάξη. 
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Η χρήση της µετωπικής διδασκαλίας µπορεί να ανιχνευτεί στο γύρισµα του 
προηγούµενου αιώνα (19ου)˙ είναι αυτή που πολλοί πολίτες και γονείς περίµεναν να δουν 
στις σχολικές τάξεις. Αν η µέθοδος εφαρµοστεί σωστά, µπορεί να έχει σταθερά και 
ουσιαστικά αποτελέσµατα. 

Η διδασκαλία σε ολόκληρη την τάξη, που αποτελείται από διαφοροποιηµένες 
οµάδες µαθητών, σηµαίνει ίσως ότι τα µαθήµατα είναι υψηλού επιπέδου για τους πιο 
αργούς µαθητές, ενώ ταυτόχρονα επαναληπτικά για τους πιο προχωρηµένους. Επιπλέον, 
στην τελευταία δεκαετία ή εικοσαετία οι θεωρητικοί έχουν προσπαθήσει να 
µεταβιβάσουν µεγαλύτερο µέρος του ελέγχου που αφορά το σχεδιασµό και την 
ολοκλήρωση των µαθηµάτων στους ίδιους τους µαθητές έτσι, ώστε αυτοί να  «µαθαίνουν 
πώς να µαθαίνουν», όπως δείχνουν αρκετές µέθοδοι που αναφέρονται παρακάτω. 

΄Εξι λειτουργικές φάσεις της µετωπικής διδασκαλίας αποδεικνύονται 
αποτελεσµατικές: 

1. Η καθηµερινή ανακεφαλαίωση, ο έλεγχος των κατ’ οίκον εργασιών και, αν 
κρίνεται απαραίτητο, η επανάληψη της διδασκαλίας. 

2.  Η παρουσίαση µε µικρά βήµατα των νέων περιεχοµένων και δεξιοτήτων. 
3.  Η εξάσκηση των µαθητών µε την καθοδήγηση και τη στενή παρακολούθηση από 

τον εκπαιδευτικό. 
4.  Η ανατροφοδότηση µε σκοπό τη διόρθωση, καθώς και η παιδαγωγική ενίσχυση. 
5.  Η αυτόνοµη άσκηση των µαθητών, τόσο στην εργασία µέσα στην τάξη όσο και 

στην κατ’ οίκον εργασία, µε υψηλό βαθµό επιτυχίας (πάνω από 90%). 
6.  Η ανακεφαλαίωση και ο απολογισµός κάθε εβδοµάδα και µήνα. 
 
Βιβλιογραφικές παραποµπές. 
Brophy  &  Good, 1986;  Gage  &  Needles, 1989;  Walberg  &  Haertel, 1997;  

Wang, Haertel  &  Walberg, 1993a, 1993b;  Waxman  &  Walberg, 1999. 
 
 
 
 
 
 
5.  Οι οργανωτικοί παράγοντες προόδου. 
 

Με το να δείχνει κανείς στους µαθητές τις σχέσεις µεταξύ της προγενέστερης και της 
τωρινής µάθησης επιτυγχάνει τη διεύρυνση του βάθους και του πλάτους της. 

  
Ερευνητικά πορίσµατα. 
Πάνω από µια δεκάδα µελετών έχει δείξει ότι, όταν οι εκπαιδευτικοί εξηγούν πώς 

σχετίζονται οι καινούριες ιδέες του νέου µαθήµατος µε τις ιδέες προηγούµενων 
µαθηµάτων και την υπόλοιπη προγενέστερη γνώση, τότε οι µαθητές µπορούν να 
συνθέτουν το παλιό µε το καινούριο, κάτι το οποίο τους βοηθά να καταλαβαίνουν και να 
θυµούνται καλύτερα. Παρόµοια, η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των µαθητών για  
µάθηση των σηµείων  – κλειδιών του µαθήµατος τους επιτρέπει  να επικεντρώνονται στα 
κυριότερα σηµεία του.  

 
Μέσα στην τάξη. 
Οι οργανωτικοί παράγοντες προόδου, µε το να δίνουν στους µαθητές τη δυνατότητα 

να αντιλαµβάνονται από πριν ποια σηµεία είναι σηµαντικά για εκµάθηση, τους βοηθούν 
να εστιάζουν την προσοχή τους σε ιδέες – κλειδιά. Η κατανόηση της διαδοχής ή της 
συνέχειας στην ανάπτυξη του περιεχοµένου µπορεί επιπλέον να αποτελέσει κίνητρο 
µάθησης. Αν οι µαθητές µαθαίνουν απλώς τη µια ιδέα µετά την άλλη χωρίς σύνδεση 
µεταξύ τους, πιθανόν τα περιεχόµενα να τους φαίνονται αυθαίρετα. Το να τους 
παρέχεται ένας  «χάρτης διανοητικής πορείας»  για όσα έχουν ήδη πετύχει, για το σηµείο 
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στο οποίο βρίσκονται κάθε φορά και για το σηµείο προορισµού µπορεί να τους βοηθήσει 
να αποφεύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις και να θέτουν ρεαλιστικούς στόχους. Ανάλογα 
αποτελέσµατα µπορεί να επιτευχθούν µε τη διατύπωση στόχων, τη συνολική θεώρηση 
και τη διαγνωστική αξιολόγηση (pre-testing) πριν από τα µαθήµατα, στοιχεία που 
ευαισθητοποιούν τους µαθητές πάνω σε σηµαντικά σηµεία και ερωτήσεις που θα 
συναντήσουν στα εγχειρίδια και θα παρουσιαστούν από τους εκπαιδευτικούς. 

Είναι επίσης χρήσιµο να δειχθεί στους µαθητές µε ποιο τρόπο αυτά που µαθαίνουν 
µπορεί να τους βοηθήσουν στην επίλυση προβληµάτων τα οποία υπάρχουν στον κόσµο 
έξω από το σχολείο και τα οποία είναι πολύ πιθανόν να συναντήσουν στη ζωή τους. Για 
παράδειγµα, η Βιολογία που έχει να κάνει µε τον ανθρώπινο οργανισµό, µε το να 
αναφέρεται σε ζητήµατα διατροφής και στις συνέπειές της πάνω στον άνθρωπο, γίνεται 
περισσότερο ενδιαφέρουσα από τη Γενική (αφηρηµένη) Βιολογία. 

Οι εκπαιδευτικοί και τα εγχειρίδια µπορεί µερικές φορές να χρησιµοποιήσουν µε 
αποτελεσµατικό τρόπο σχεδιαγράµµατα για την οργάνωση της προόδου. Χάρτες, 
χρονοδιαγράµµατα, στάδια προόδου της εργασίας και άλλα τέτοια εργαλεία που 
απεικονίζουν τη διαδοχή δραστηριοτήτων µπορεί να αξίζουν όσο εκατοντάδες λέξεις. 
Επίσης, µπορεί να διευκολύνουν την αποµνηµόνευση. 

 
Βιβλιογραφικές παραποµπές. 
Ausubel, 1968;  Walberg  &  Haertel, 1997;  Walker, 1987;  Weinert, 1989. 
 
 
 
 
 
 
6.  Η διδασκαλία των στρατηγικών µάθησης. 
 

Το να παρέχονται στους µαθητές δυνατότητες επιλογής όσον αφορά τους στόχους 
µάθησης και το να διδάσκονται να είναι επιµελείς σε σχέση µε την πρόοδό τους είναι 
στοιχεία που οδηγούν σε µαθησιακά οφέλη. 

 
Ερευνητικά πορίσµατα. 
Στη δεκαετία του 1980 η γνωσιακή διδακτική έρευνα αναζητούσε τρόπους να 

ενθαρρύνει την αυτόνοµη µάθηση, την αυτοµόρφωση ή τη «µεταγνώση», για να 
ενισχύσει την ικανότητα επιτυχίας και την αυτενέργεια. Οι δεξιότητες είναι σηµαντικές, 
αλλά η παρακολούθηση και η διαχείριση από το µαθητή της προσωπικής του µάθησης 
προέχουν. Αυτή η προσέγγιση µεταβιβάζει στους µαθητές µέρος των λειτουργιών της 
µετωπικής διδασκαλίας σχετικά µε το σχεδιασµό, την κατανοµή του χρόνου και την 
ανακεφαλαίωση ή τον απολογισµό. Η συνειδητοποίηση του τι συµβαίνει στο µυαλό 
κάποιου κατά τη µαθησιακή διαδικασία είναι το κρίσιµο πρώτο βήµα προς την αυτόνοµη 
µάθηση. 

Κάποιοι µαθητές έχει αποδειχθεί ότι στερούνται αυτή την ικανότητα αυτογνωσίας 
και γι’ αυτό πρέπει να διδαχθούν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την 
παρακολούθηση και τη ρύθµιση της δικής τους µάθησης. Πολλές έρευνες έχουν 
αποδείξει ότι θετικά αποτελέσµατα µπορεί να προκύψουν µε την καλλιέργεια τέτοιων 
δεξιοτήτων. 

 
Μέσα στην τάξη. 
Μαθητές που διαθέτουν ένα ρεπερτόριο στρατηγικών µάθησης µπορούν να 

µετρήσουν την πρόοδό τους µε βάση ρητά διατυπωµένους στόχους. ΄Όταν οι µαθητές 
χρησιµοποιούν αυτές τις στρατηγικές για να ενισχύσουν την ικανότητά τους για µάθηση, 
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αυξάνουν συγχρόνως και τις δεξιότητες αυτογνωσίας, αυτοελέγχου και θετικής 
αυτοεκτίµησης. 

Οι τρεις συνηθέστερες φάσεις σχετικά µε τις στρατηγικές µάθησης περιλαµβάνουν:  
1. Μοντέλα, σύµφωνα µε τα οποία ο εκπαιδευτικός εκθέτει την επιθυµητή 

συµπεριφορά. 
2.   Καθοδηγούµενη εξάσκηση, κατά την οποία οι µαθητές εκτελούν κάποια εργασία 

µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. 
3.  Εφαρµογή, κατά την οποία οι µαθητές δρουν αυτόνοµα, χωρίς την άµεση 

εποπτεία του εκπαιδευτικού. 
Ως παράδειγµα, ένα επιτυχηµένο πρόγραµµα «διδακτικής αλληλεπίδρασης» 

συµβάλλει στην κατανόηση των κειµένων µε το να βάζει µαθητές να διασκευάζουν  σε 
µορφή άµεσου διαλόγου χαρακτηριστικά σηµεία των κειµένων αυτών. Με την 
προϋπόθεση ότι οι ρόλοι του σχεδιασµού και της εποπτείας ασκούνται κανονικά από 
τους εκπαιδευτικούς, οι µαθητές εκπαιδεύονται στην αυτοδιαχείριση της µάθησης. ΄Ισως 
γι’ αυτό οι διδάσκοντες µαθαίνουν από τη διδασκαλία και γι’ αυτό  λέγεται: «για να 
µάθεις κάτι καλά, δίδαξέ το». 

 
Βιβλιογραφικές παραποµπές. 
Haller, Child  &  Walberg, 1988;  Palincsar  &  Brown, 1984;  Pearson, 1985;  

Walberg  &  Haertel, 1997. 
 
 
 
 
 
7.  Η φροντιστηριακή διδασκαλία. 
 

Η ιδιαίτερη διδασκαλία ή η διδασκαλία σε µια µικρή οµάδα µαθητών µε τις ίδιες 
ικανότητες και εκπαιδευτικές ανάγκες µπορεί να είναι σηµαντικά αποτελεσµατική 

 
Ερευνητικά πορίσµατα. 
Η ιδιαίτερη (φροντιστηριακή) διδασκαλία προσαρµόζει τη µαθησιακή διαδικασία 

στις ανάγκες των µαθητών. Σύµφωνα µάλιστα µε αρκετές δεκάδες µελετών αποφέρει 
σηµαντικά µαθησιακά αποτελέσµατα. Οδηγεί σε συγκεκριµένα σηµαντικά αποτελέσµατα  
στα Μαθηµατικά  -ίσως λόγω της καλά καθορισµένης διαδοχής και οργάνωσης του 
µαθήµατος-.  Αν οι µαθητές µείνουν πίσω σε µια τάξη Μαθηµατικών που προχωράει µε 
γρήγορους ρυθµούς, ίσως να µη φτάσουν στο ίδιο επίπεδο µε τους άλλους, εκτός κι αν τα 
συγκεκριµένα προβλήµατά τους εντοπιστούν και θεραπευτούν. Αυτή η διαδικασία  
ατοµικής αξιολόγησης και ανατροφοδότησης είναι το πλεονέκτηµα της εξατοµικευµένης 
διδασκαλίας και άλλων µέσων εκπαίδευσης προσαρµοσµένων στις ανάγκες των 
εκπαιδευόµενων. 

 
Μέσα στην τάξη. 
Η φροντιστηριακή διδασκαλία από συµµαθητές (ιδιαίτερη διδασκαλία των πιο 

αργών ή νεότερων µαθητών από πιο προχωρηµένους) φαίνεται να αποδίδει σχεδόν τόσο 
καλά όσο και η φροντιστηριακή διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό, καθώς η υποστήριξη 
των µαθητών στο να εξασκούνται µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να εξισώνεται µε την 
ιδιαίτερη διδασκαλία που γίνεται από εκπαιδευτικό. Είναι σηµαντικό επίσης ότι η 
ιδιαίτερη διδασκαλία από συµµαθητές προωθεί την αποτελεσµατική µάθηση τόσο για 
τους διδάσκοντες όσο και για τους διδασκόµενους. Η ανάγκη να  οργανώνονται οι 
σκέψεις του ενός, ώστε να µεταδοθούν µε τρόπο κατανοητό σε άλλους, η ανάγκη να 
συνειδητοποιηθεί η αξία του χρόνου και να καλλιεργηθούν οργανωτικές και κοινωνικές 
δεξιότητες είναι πιθανότατα οι βασικοί λόγοι εξαιτίας των οποίων ωφελούνται οι 
φροντιστές. 
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Ακόµη και µαθητές που µαθαίνουν µε πιο αργούς ρυθµούς, καθώς και εκείνοι µε 
ειδικές ανάγκες, µπορεί να είναι σε θέση να διδάξουν άλλους, αν τους παρασχεθεί 
επιπλέον χρόνος και εξασκηθούν κατάλληλα, στοιχεία που ίσως προαπαιτούνται για να 
µάθουν άριστα µια δεξιότητα. Αυτό µπορεί να τους προσφέρει µια θετική εµπειρία και 
να ενισχύσει το αίσθηµα της αυτοεκτίµησής τους. Η επιτυχία δύο άλλων µεθόδων που 
αναφέρονται σ΄ αυτό το βιβλιαράκι  -η διδασκαλία των στρατηγικών µάθησης και η 
συνεργατική µάθηση-  πρέπει να αποδοθεί σε εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά παρεµφερή 
µε αυτά της ιδιαίτερης (φροντιστηριακής) διδασκαλίας. 

 
Βιβλιογραφικές παραποµπές. 
Cohen, Kulik  &  Kulik, 1982;  Ehly, 1980;  Medway, 1991;  Walberg  &  Haertel, 

1997. 
 
 
 
 
 
 
8.  Η µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων µάθησης. 
 

Για περιεχόµενα που πρέπει να µαθευτούν βήµα – βήµα  η εξονυχιστική 
προετοιµασία για την επιτυχή έκβαση κάθε βήµατος είναι συχνά εξαιρετικά ωφέλιµη. 

 
Ερευνητικά πορίσµατα. 
Περισσότερες από πενήντα µελέτες αποδεικνύουν ότι η προσεκτική διαδοχή, η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος της µαθησιακής διαδικασίας αυξάνουν τους ρυθµούς 
µάθησης. Η διαγνωστική αξιολόγηση (pre-testing) βοηθά να προσδιοριστεί αυτό που θα 
έπρεπε να µελετηθεί. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να αποφύγει την 
προσφορά ύλης την οποία έχουν ήδη κατακτήσει οι µαθητές ή για την οποία δεν έχουν 
ακόµη τις προαπαιτούµενες δεξιότητες. Η εγγύηση ότι οι µαθητές καταφέρνουν να 
κάνουν τα αρχικά βήµατα στη µαθησιακή διαδικασία παρέχει τη βεβαιότητα ότι θα 
σηµειώσουν ικανοποιητική πρόοδο στα επόµενα, πιο απαιτητικά στάδια. Η συχνή 
αξιολόγηση της προόδου παρέχει στους εκπαιδευτικούς και στους µαθητές την 
απαραίτητη πληροφόρηση για το πότε απαιτούνται πρόσθετος χρόνος και βελτιωτικές 
παρεµβάσεις. Η «βελτιστοποίηση»  της µάθησης φαίνεται να λειτουργεί καλύτερα, όταν 
τα περιεχόµενα είναι καλά οργανωµένα. 

 
Μέσα στην τάξη. 
Λόγω της µεγάλης έµφασης που αποδίδει η «βελτιστοποίηση» της µάθησης στα 

αποτελέσµατα και στην προσεκτική παρακολούθηση της προόδου µπορεί να βοηθήσει το 
µαθητή στην εξοικονόµηση χρόνου. Επιτρέπει στους µαθητές που το χρειάζονται να 
έχουν περισσότερο χρόνο και περισσότερες διορθωτικές παρεµβάσεις. ∆ίνει, επίσης, τη 
δυνατότητα στους πιο προχωρηµένους µαθητές να παραλείψουν ύλη που ήδη γνωρίζουν. 
Από τη στιγµή που η «βελτιστοποίηση» της µάθησης προσαρµόζει την εκπαίδευση στις 
ανάγκες κάθε µαθητή, µπορεί να έχει αποδοτικότερη λειτουργία από την προσφορά του 
ίδιου µαθήµατος και στο ίδιο χρονικό διάστηµα σε ολόκληρη την τάξη. Γιατί η 
διδασκαλία σε ολόκληρη (=αδιαφοροποίητη) την τάξη είναι ίσως πολύ απαιτητική για 
κάποιους ή πολύ εύκολη για άλλους. 

Τα προγράµµατα «βελτιστοποίησης» της µάθησης απαιτούν ειδικό σχεδιασµό, υλικό 
και διαδικασίες. Οι  εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι προετοιµασµένοι να προσδιορίζουν τα 
συστατικά στοιχεία της διδασκαλίας και να εφαρµόζουν στρατηγικές αξιολόγησης έτσι, 
ώστε ο κάθε µαθητής ατοµικά να είναι κατάλληλα τοποθετηµένος στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Πρέπει, επίσης, να παρέχουν ενίσχυση και ανατροφοδότηση µε σκοπό τη 
βελτίωση, για όσο διάστηµα θα απασχολούν συνεχώς τους µαθητές µε τα µαθήµατα. 
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Βιβλιογραφικές παραποµπές. 
Bloom, 1988;  Guskey, 1990;  Kulik, Kulik  &  Bangert – Drowns, 1990;  Walberg  

&  Haertel, 1997;  Waxman  &  Walberg, 1999. 
 
 
 
 
 
9.  Η συνεργατική µάθηση. 
 

Μαθητές σε µικρές αυτοεκπαιδευόµενες οµάδες µπορούν να υποστηρίξουν τη 
µάθηση και να µεγιστοποιήσουν τα αποτελέσµατά της. 

 
Ερευνητικά πορίσµατα. 
΄Όπως έδειξαν περισσότερες από πενήντα µελέτες, η µάθηση εξελίσσεται µε πιο 

ικανοποιητικό τρόπο από το συνήθη, όταν η αµφίδροµη επικοινωνία (αλληλεπίδραση) 
µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών είναι συχνή και κατευθυνόµενη ειδικά στα 
προβλήµατα και τα ενδιαφέροντα των µαθητών. Στη µετωπική διδασκαλία µπορεί να 
µιλήσει µόνον ένα άτοµο κάθε φορά, ενώ ντροπαλοί ή πιο αδύνατοι µαθητές συνήθως 
διστάζουν να πάρουν το λόγο. ΄Όταν όµως οι µαθητές δουλεύουν σε οµάδες δύο ή τριών 
ατόµων, τότε κάθε µέλος της οµάδας συµµετέχει ενεργά, ενώ είναι πιθανότερο να γίνουν 
σαφή και να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα του καθενός (µερικές φορές µε τη βοήθεια 
του εκπαιδευτικού) και να επιταχυνθούν οι ρυθµοί µάθησης. 

 
Μέσα στην τάξη. 
Η συνεργατική µάθηση δικαιολογηµένα είναι ευρέως διαδεδοµένη, γιατί όχι µόνον 

µπορεί να πολλαπλασιάσει τα ακαδηµαϊκά επιτεύγµατα, αλλά έχει και πρόσθετα 
πλεονεκτήµατα. ∆ουλεύοντας οι µαθητές σε µικρές οµάδες µαθαίνουν την οµαδική 
εργασία, µαθαίνουν να ασκούν και να δέχονται κριτική, καθώς και να σχεδιάζουν, να 
παρακολουθούν και να εκτιµούν την αξία των ατοµικών και κοινών δραστηριοτήτων 
τους. 

Φαίνεται ότι ο σύγχρονος τρόπος εργασίας απαιτεί τέτοια µερική µεταβίβαση 
εξουσίας, καθώς και δεξιότητες διεύθυνσης της οµάδας και συνεργασίας. ΄Όπως οι 
σύγχρονοι  managers, οι εκπαιδευτικοί ίσως πρέπει να γίνουν πιο πολύ διαµεσολαβητές, 
σύµβουλοι και αξιολογητές αντί για επόπτες. Πάντως, οι ερευνητές δεν προτείνουν να 
καταλαµβάνει η συνεργατική µάθηση ολόκληρο το σχολικό χρόνο: η χρήση µιας 
ποικιλίας διαδικασιών στη θέση της συνεργατικής µόνον µάθησης θεωρείται πιο 
παραγωγική. 

Επιπρόσθετα, η συνεργατική µάθηση σηµαίνει πολλά περισσότερα από την απλή 
κατανοµή των παιδιών σε µικρές οµάδες. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει επίσης να σχεδιάσουν 
και να προετοιµάσουν προσεκτικά τη συγκρότηση των οµάδων. Οι µαθητές χρειάζονται 
καθοδήγηση στις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσουν µε επιτυχία σε 
µικρές οµάδες. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για τον τρόπο µε τον οποίο θα αποδίδεται 
λόγος σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο. Πρέπει ακόµη να ληφθεί µέριµνα, ώστε να 
συνδυάζονται ικανοποιητικά οι δυνατότητες και οι ανάγκες που αντιπροσωπεύουν οι 
µαθητές µέσα στις οµάδες. Η προσοχή σ’ αυτές τις λεπτοµέρειες θα αυξήσει την 
πιθανότητα να επιτύχουν οι συνεργατικές οµάδες υψηλότερα µαθησιακά αποτελέσµατα. 

 
Βιβλιογραφικές παραποµπές. 
Hetz – Lazarowitz  &  Miller, 1992;  Johnson  &  Johnson, 1989;  Walberg  &  

Haertel, 1997;  Waxman  &  Walberg, 1999. 
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10.  Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας. 
 

Μια ποικιλία εκπαιδευτικών µεθόδων για την προσαρµογή των µαθηµάτων στους 
µαθητές ατοµικά ή σε µικρές οµάδες οδηγεί σε υψηλότερα επιτεύγµατα. 

 
Ερευνητικά πορίσµατα. 
Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας είναι µια ολοκληρωµένη διαγνωστική –

κανονιστική διαδικασία που συνδυάζει αρκετές από τις προηγούµενες µεθόδους              
-φροντιστηριακή διδασκαλία, βελτιστοποίηση της µάθησης, συνεργατική µάθηση, 
εκπαίδευση στις στρατηγικές µάθησης-  µέσα στο σύστηµα διεύθυνσης της τάξης, µε 
σκοπό την προσαρµογή της διδασκαλίας στις ανάγκες των ατόµων ή των µικρών 
οµάδων. Τα αποτελέσµατα της µάθησης µέσω ευέλικτων προγραµµάτων είναι 
αποδεδειγµένα καλύτερα. Οι ευρύτερες επιπτώσεις της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας 
είναι ίσως υποτιµηµένες, µια και αυτή αποβλέπει σε διαφορετικά αποτελέσµατα, που 
είναι δύσκολο να µετρηθούν, όπως π.χ. η αυτονοµία των µαθητών, τα εσωτερικά 
κίνητρα, οι επιλογές που κάνουν οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές και η συµβολή των 
γονέων. 

 
Μέσα στην τάξη. 
Η διαφοροποιηµένη διδασκαλία απαιτεί βήµατα για την εφαρµογή της, που γίνονται 

από έναν έµπειρο εκπαιδευτικό και περιλαµβάνουν σχεδιασµό, καταµερισµό του χρόνου, 
µεταβίβαση έργου στα βοηθήµατα και τους µαθητές, έλεγχο της ποιότητας. Αντίθετα 
από τις περισσότερες µεθόδους η διαφοροποιηµένη διδασκαλία αποτελεί ένα περιεκτικό 
πρόγραµµα για ολόκληρο το σχολικό χρόνο και όχι µια µεµονωµένη µέθοδο, για την 
οποία απλώς απαιτείται η ενσωµάτωσή της σ’ ένα µάθηµα ή στο ρεπερτόριο ενός µόνον 
εκπαιδευτικού. Η επικέντρωσή της σε κάθε µαθητή ξεχωριστά καθιστά απαραίτητο να 
διαγνωστούν πρώτα οι µαθησιακές ανάγκες και έπειτα να αναπτυχθεί ένα σχέδιο που θα 
ανταποκρίνεται σ’ αυτές. 

΄Ενας µαθητής µε ειδικές ανάγκες ή µε µαθησιακές ακαδηµαϊκές δυσκολίες γίνεται 
υπόθεση συλλογικής ευθύνης µιας οµάδας εκπαιδευτικών και ειδικών. Μια τέτοια 
προσέγγιση της εκπαίδευσης απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν ένα ευρύ 
φάσµα διδακτικών πρακτικών. Επιπλέον, προϋποθέτει την επίγνωση για το ποιες από 
αυτές θα είναι περισσότερο παραγωγικές, καθώς και το συντονισµό των προσπαθειών 
των εκπαιδευτικών µε εκείνες άλλων επαγγελµατιών, ώστε να παρέχεται υποστήριξη στο 
µαθητή. Η επιλογή του χρόνου και της ευκαιρίας για να υλοποιηθούν τα παραπάνω 
αποτελούν κρίσιµα ζητήµατα στην εφαρµογή της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας. Η 
ενσωµάτωση όλων των πτυχών ενός τέτοιου προγράµµατος απαιτεί δεξιοτεχνική, 
επαγγελµατική διαχείριση. Για παράδειγµα, ο συντονισµός των παραµέτρων του 
αναλυτικού προγράµµατος σηµαίνει περισσότερα πράγµατα από ένα σχέδιο για τη 
διδασκαλία των δεξιοτήτων και των γνωστικών περιεχοµένων µε βάση το µέσο επίπεδο 
όλων των µαθητών. Αντί γι’ αυτό, είναι απαραίτητη η σύζευξη της διδακτέας ύλης µε τις 
δεξιότητες και τις ανάγκες κάθε µαθητή ξεχωριστά. Συνεπώς, το προσωπικό των 
κεντρικών γραφείων, οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται αρκετά παραπάνω 
από τη συνηθισµένη επιµόρφωση, ώστε να αναπτύξουν και να διατηρήσουν 
διαφοροποιηµένα  προγράµµατα. 

Καθώς οι στόχοι για το σχολείο γίνονται περισσότερο σαφείς και οµοιόµορφοι, θα 
έπρεπε να αυξάνεται και η δυνατότητα να χρησιµοποιούνται συστηµικές προσεγγίσεις, 
όπως η διαφοροποιηµένη  διδασκαλία. 

 
Βιβλιογραφικές παραποµπές. 
Walberg  &  Haertel, 1997;  Wang, 1992;  Wang, Haertel  &  Walberg, 1998;  Wang, 

Oates  &  Whiteshew, 1995;  Wang  &  Zollers, 1990;  Waxman  &  Walberg, 1999. 
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Βιβλιογραφία. 
 
Για τις βιβλιογραφικές παραποµπές  βλ.  το πρωτότυπο κείµενο στα αγγλικά. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


