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«Η πανούκλα» Albert Camus (1947)

• Το κείμενο του Καμύ, αναφέρεται στην ιστορία μιας πόλης που 
αντιμετωπίζει τον θάνατο. Η πανούκλα φτάνει, οι άνθρωποι πεθαίνουν και 
η κατάσταση δείχνει πως δεν μπορεί να αναστραφεί. Στην ιστορία, 
διαβάζουμε για διάφορους ανθρώπους που προσπαθούν να 
αντιμετωπίσουν ο καθένας την κρίση με τον δικό του τρόπο. αντιμετωπίσουν ο καθένας την κρίση με τον δικό του τρόπο. 

• Οι περισσότεροι σχολιαστές θεωρούν πως ο 
αντίσταση των Γάλλων εναντίον της επέλασης των Ναζί στην Ευρώπη. 
Ωστόσο, οι αντιδράσεις των χαρακτήρων του 
ταιριάζουν προς αυτές που θα αναμενόταν απέναντι στις προκλήσεις της 
κλιματικής αλλαγής και της σημερινής περιβαλλοντικής κρίσης
κείμενο στον Γκάρντιαν
https://www.theguardian.com/books/booksblog/2015/jan/05/albert
camus-the-plague-fascist-death-ed-vulliamy

Albert Camus (1947)

Το κείμενο του Καμύ, αναφέρεται στην ιστορία μιας πόλης που 
αντιμετωπίζει τον θάνατο. Η πανούκλα φτάνει, οι άνθρωποι πεθαίνουν και 
η κατάσταση δείχνει πως δεν μπορεί να αναστραφεί. Στην ιστορία, 
διαβάζουμε για διάφορους ανθρώπους που προσπαθούν να 
αντιμετωπίσουν ο καθένας την κρίση με τον δικό του τρόπο. αντιμετωπίσουν ο καθένας την κρίση με τον δικό του τρόπο. 
Οι περισσότεροι σχολιαστές θεωρούν πως ο Camus αναφέρεται στην 

των Γάλλων εναντίον της επέλασης των Ναζί στην Ευρώπη. 
Ωστόσο, οι αντιδράσεις των χαρακτήρων του Camus στην πανούκλα, 
ταιριάζουν προς αυτές που θα αναμενόταν απέναντι στις προκλήσεις της 
κλιματικής αλλαγής και της σημερινής περιβαλλοντικής κρίσης (ενδεικτικά

https://www.theguardian.com/books/booksblog/2015/jan/05/albert-
vulliamy).



Όπως και απέναντι στον φασισμό, έτσι και 
στον αγώνα ενάντια στην υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος που κινούμαστε, υπάρχουν 
εκείνοι που προσπαθούν να θολώσουν και 
να υποτιμήσουν την πρόκληση, εκείνοι που 
αρνούνται αυτό που συμβαίνει, εκείνοι που 
κερδίζουν κυνικά μέσα από τον χειρισμό των 
φόβων, εκείνοι που παραιτούνται 
προσπαθώντας να ξεφύγουν αλλού, εκείνοι 
που προσδοκούν μια λύση που θα έρθει από 
αλλού, και εκείνοι που ανταποκρίνονται με αλλού, και εκείνοι που ανταποκρίνονται με 
τρόπους που θα μπορούσαν να θεωρηθούν 
ηρωικοί και επαναστατικοί, παρόλο που 
είναι αρκετά υποτιμημένοι. 

Είναι για αυτούς τους ρόλους και για τον 
κύριο χαρακτήρα, τον Δρ. Ριού, που 
γυρίζουμε για να σκεφτούμε μερικά από τα 
χαρακτηριστικά του ριζοσπάστη ενεργού 
εκπαιδευτικού που διδάσκει για το 
περιβάλλον, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα 
την προτεινόμενη άρνηση και εξύψωσή μας.

Όπως και απέναντι στον φασισμό, έτσι και 
στον αγώνα ενάντια στην υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος που κινούμαστε, υπάρχουν 
εκείνοι που προσπαθούν να θολώσουν και 
να υποτιμήσουν την πρόκληση, εκείνοι που 
αρνούνται αυτό που συμβαίνει, εκείνοι που 
κερδίζουν κυνικά μέσα από τον χειρισμό των 

προσπαθώντας να ξεφύγουν αλλού, εκείνοι 
που προσδοκούν μια λύση που θα έρθει από 
αλλού, και εκείνοι που ανταποκρίνονται με 

Η πανούκλα του 
Camus και ο 
ριζοσπάστης ενεργός 
εκπαιδευτικός 

αλλού, και εκείνοι που ανταποκρίνονται με 
τρόπους που θα μπορούσαν να θεωρηθούν 

γυρίζουμε για να σκεφτούμε μερικά από τα 
χαρακτηριστικά του ριζοσπάστη ενεργού 

περιβάλλον, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα 
την προτεινόμενη άρνηση και εξύψωσή μας.



Ο Δάσκαλος ως παρατηρητής…

• Η ταυτότητα του αφηγητή στην 
«Πανούκλα» παραμένει κρυμμένη για το 
μεγαλύτερο μέρος του μυθιστορήματος, 
στοχεύει ωστόσο, στην περιγραφή του 
χαρακτήρα του επαναστάτη ήρωα, Δρ. 
Ριού, για να μας πει τελικά ότι ο ίδιος 
είναι ο συγγραφέας και πως «αποφάσισε 
να συντάξει αυτό το χρονικό, καθώς δεν 
είναι ο συγγραφέας και πως «αποφάσισε 
να συντάξει αυτό το χρονικό, καθώς δεν 
πρέπει να είναι ένας από αυτούς που 
διαφυλάττουν (φροντίζουν για) την 
ειρήνη και ησυχία τους αλλά πρέπει να 
μαρτυρήσει υπέρ αυτών των ανθρώπων 
που πλήττονται από πανώλη έτσι ώστε 
να μπορέσει να υπομείνει (στο μέλλον) 
το μνημόσυνο της αδικίας και της 
αγανάκτησης» (Camus, 1960, σελ. 251). 

Ο Δάσκαλος ως παρατηρητής…



Ο Δάσκαλος ως διαμορφωτής άποψης…
• Αρκετά νωρίς στο μυθιστόρημα, ο Ριού, έχοντας δει 

τους πεθαμένους αρουραίους και τον αυξανόμενο 
αριθμό ασθενών και νεκρών, καλεί σε συνάντηση 
αρκετούς γιατρούς, πολιτικούς και ηγέτες της 
κοινότητας. Το θέμα της συνάντησης ήταν να 
συζητήσουν τη στρατηγική που θα ακολουθούσαν για 
να απαντήσουν στις προκλήσεις που αντιμετώπιζαν. 

• Κατά τη συνάντηση αυτή, ενώπιον ενός άλλου γιατρού 
που θέλει να μετριάσει την εκτίμηση και πολλούς 
πολιτικούς που θέλουν να υποτιμήσουν την πρόκληση 
και να περιορίσουν τα οικονομικά έξοδα, ο Ριού απλώς 
βεβαιώνει το τι συμβαίνει, το ονομάζει, και συνιστά 
στην πόλη να ανταποκριθεί με τους τρόπους που 
πρέπει (π.χ. κλείνοντας τις πύλες της, εγκαθιστώντας 
ένα σύστημα καραντίνας, απομονώνοντας τους 
άρρωστους κτλ.).

Ο Δάσκαλος ως διαμορφωτής άποψης…
έχοντας δει 

τους πεθαμένους αρουραίους και τον αυξανόμενο 
αριθμό ασθενών και νεκρών, καλεί σε συνάντηση 

συζητήσουν τη στρατηγική που θα ακολουθούσαν για 
να απαντήσουν στις προκλήσεις που αντιμετώπιζαν. 

Κατά τη συνάντηση αυτή, ενώπιον ενός άλλου γιατρού 
που θέλει να μετριάσει την εκτίμηση και πολλούς 
πολιτικούς που θέλουν να υποτιμήσουν την πρόκληση 

απλώς 
βεβαιώνει το τι συμβαίνει, το ονομάζει, και συνιστά 
στην πόλη να ανταποκριθεί με τους τρόπους που 
πρέπει (π.χ. κλείνοντας τις πύλες της, εγκαθιστώντας 



Ας πάμε στην εκπαίδευση…Ας πάμε στην εκπαίδευση…Ας πάμε στην εκπαίδευση…Ας πάμε στην εκπαίδευση…Ας πάμε στην εκπαίδευση…Ας πάμε στην εκπαίδευση…Ας πάμε στην εκπαίδευση…Ας πάμε στην εκπαίδευση…



Dewey, J., (1859-1952)
• Το λάθος των επιστημολόγων, όπως το είδε ο 

ότι απομόνωσαν τα ανακλαστικά στάδια της μαθησιακής 
διαδικασίας υποβαθμίζοντας τα στοιχεία αυτών των 
σταδίων (αισθήσεις, ιδέες κτλ) σε προϋπάρχοντα
συστατικά μιας υποκειμενικής θεώρησης στην αναζήτηση 
ενός ανεπεξέργαστου θεμέλιου της γνώσης. ενός ανεπεξέργαστου θεμέλιου της γνώσης. 

• Απορρίπτοντας τις θέσεις αυτές, ο Dewey 
θεμελιώδες χαρακτηριστικό της σχολής του ρεαλισμού: την 
άποψη ότι οποιαδήποτε πρόταση αποδεκτή ως στοιχείο 
γνώσης, έχει αυτό το καθεστώς μόνο προσωρινά και 
εξαρτάται από την επάρκεια της στην παροχή συνεκτικής 
κατανόησης του κόσμου ως βάση για ανθρώπινη δράση.

Το λάθος των επιστημολόγων, όπως το είδε ο Dewey, ήταν 
ότι απομόνωσαν τα ανακλαστικά στάδια της μαθησιακής 
διαδικασίας υποβαθμίζοντας τα στοιχεία αυτών των 

προϋπάρχοντα
συστατικά μιας υποκειμενικής θεώρησης στην αναζήτηση 
ενός ανεπεξέργαστου θεμέλιου της γνώσης. ενός ανεπεξέργαστου θεμέλιου της γνώσης. 

Dewey αποδέχτηκε το 
θεμελιώδες χαρακτηριστικό της σχολής του ρεαλισμού: την 
άποψη ότι οποιαδήποτε πρόταση αποδεκτή ως στοιχείο 
γνώσης, έχει αυτό το καθεστώς μόνο προσωρινά και 
εξαρτάται από την επάρκεια της στην παροχή συνεκτικής 
κατανόησης του κόσμου ως βάση για ανθρώπινη δράση.



Γνωστικές προσεγγίσεις

• Ο ρόλος των προτέρων αντιλήψεων 
στη διαδικασία της μάθησης έχει 
επισημανθεί από πολλούς ερευνητές. 
Ο Ausebel επισημαίνει ότι  «ο πιο 
σπουδαίος απλός παράγοντας που 
επηρεάζει τη μάθηση, είναι αυτός 
που ο μαθητής γνωρίζει ήδη. που ο μαθητής γνωρίζει ήδη. 
Εξακρίβωσε το και δίδαξέ τον, 
σύμφωνα με αυτό» (Ausebel, 1968) 

• Η σύγχρονη διδακτική αντιμετωπίζει 
τη μάθηση ως μια διαδικασία 
σύγκρουσης και ενοποίησης μεταξύ 
αυτών τα οποία έχει το παιδί στο 
μυαλό του και των όσων βρίσκει και 
κατανοεί μέσω αυτού (Giordan, 
1994).

Γνωστικές προσεγγίσεις



Προτεινόμενες διδακτικές πρακτικέςΠροτεινόμενες διδακτικές πρακτικές

• Μεικτές ομάδες
• Κατευθύνσεις από τον/την 

εκπαιδευτικό ως προς την 
παρατήρηση και τις καταγραφέςπαρατήρηση και τις καταγραφές

• Δράση ομάδων
• Ανακοίνωση αποτελεσμάτων



και στην κοινωνιολογία…και στην κοινωνιολογία…και στην κοινωνιολογία…και στην κοινωνιολογία…και στην κοινωνιολογία…και στην κοινωνιολογία…και στην κοινωνιολογία…και στην κοινωνιολογία…



Μετανεωτερικότητα

• Από την Αναγέννηση μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’70 (περιλαμβάνεται η βιομηχανική 
επανάσταση): νεωτερικότητα

• Από τη δεκαετία του ’80… : μετανεωτερικότητα 

• Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά ως ταυτόσημος με τη μεταβιομηχανική κοινωνία και τα κινήματα στις 
τέχνες που εμπεριέχονται στον όρο μεταμοντερνισμός.τέχνες που εμπεριέχονται στον όρο μεταμοντερνισμός.

• Η προσέγγιση του όρου πρέπει να γίνει από κάθε άποψη: κοινωνιολογική, γνωσιολογική, πολιτιστική, 
φιλοσοφική.

• Έννοιες όπως η ελευθερία, η αυτονομία, η πρόοδος, η ισότητα, η δημοκρατία παίρνουν νέες 
διαστάσεις. Η διαμόρφωση των εννοιών, των σχέσεων και των αντιλήψεων είναι συνεχής, συνεπώς 
δεν είναι εύκολο να προσδιοριστούν επακριβώς τα χαρακτηριστικά της νέας εποχής.

Από την Αναγέννηση μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’70 (περιλαμβάνεται η βιομηχανική 

Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά ως ταυτόσημος με τη μεταβιομηχανική κοινωνία και τα κινήματα στις 
τέχνες που εμπεριέχονται στον όρο μεταμοντερνισμός.τέχνες που εμπεριέχονται στον όρο μεταμοντερνισμός.

Η προσέγγιση του όρου πρέπει να γίνει από κάθε άποψη: κοινωνιολογική, γνωσιολογική, πολιτιστική, 

Έννοιες όπως η ελευθερία, η αυτονομία, η πρόοδος, η ισότητα, η δημοκρατία παίρνουν νέες 
διαστάσεις. Η διαμόρφωση των εννοιών, των σχέσεων και των αντιλήψεων είναι συνεχής, συνεπώς 
δεν είναι εύκολο να προσδιοριστούν επακριβώς τα χαρακτηριστικά της νέας εποχής.



Βασικές αρχές της μετανεωτερικής σκέψης

«Πραγματικότητα» ρευστή, που συνεχώς 
επαναδομείται. 
Αμφισβήτηση κάθε βεβαιότητας. 
«Γνώση» που κατασκευάζεται και μοιράζεται 
μέσα στις ομάδες και τις κοινότητες, ώστε οι 
τελευταίες να διασφαλίσουν την επιβίωση, τελευταίες να διασφαλίσουν την επιβίωση, 
τα συμφέροντα και τη συνεκτικότητά τους. 
Αναγνώριση & σεβασμός στη 
διαφορετικότητα & την ετερότητα.
Από τον κανονιστικό και 
αντικειμενοποιημένο λόγο στις 
υποκειμενικές και τοπικές οπτικές.
Αποκεντρωτική αντίληψη στη λήψη 
αποφάσεων. 

Βασικές αρχές της μετανεωτερικής σκέψης

«Γνώση» που κατασκευάζεται και μοιράζεται 
μέσα στις ομάδες και τις κοινότητες, ώστε οι 



Michel Foucault
(Η αρχαιολογία της γνώσης - Εκδ εξάντας
Οι λέξεις και τα πράγματα - Εκδ γνώση)

Η γνώση δεν είναι αντικειμενική: οικοδομείται μέσα 
από καθημερινές πρακτικές λόγου (διαφορετικές 
ομάδες φωνών και αποφάνσεων, οι οποίες δεν 
διακρίνονται από συνέχεια & συνέπεια). 

Όταν οι φωνές αναπτύσσουν κάποια σχέση με άλλες 
φωνές, τότε γίνονται λόγος.

Η γνώση συνδέεται στενά με την εξουσία: συμβάλλει Η γνώση συνδέεται στενά με την εξουσία: συμβάλλει 
στην παραγωγή της εξουσίας, ενώ από την άλλη, η 
εξουσία ασκείται μέσα από την παραγωγή και τη 
διανομή της γνώσης. 

Η εξουσία προκαταλαμβάνει την απάντηση σ’ ένα 
πρόβλημα μέσα από τον επιδέξιο και συγκαλυμμένο 
τρόπο με τον οποίο έχει εκ των προτέρων δομήσει το 
πρόβλημα  έτσι όλες οι απαντήσεις πρέπει να 
προβληματοποιούνται: μπορούμε να κατανοήσουμε 
ορθά τη λύση, μόνον αν διακρίνουμε πώς δομήθηκε το 
πρόβλημα από την αρχή.

: οικοδομείται μέσα 

Όταν οι φωνές αναπτύσσουν κάποια σχέση με άλλες 

: συμβάλλει : συμβάλλει 
στην παραγωγή της εξουσίας, ενώ από την άλλη, η 

πρόβλημα μέσα από τον επιδέξιο και συγκαλυμμένο 
τρόπο με τον οποίο έχει εκ των προτέρων δομήσει το 

: μπορούμε να κατανοήσουμε 
ορθά τη λύση, μόνον αν διακρίνουμε πώς δομήθηκε το 



Jean-Francois Lyotard
(H Μεταμοντέρνα Κατάσταση / Εκδ
Γνώση) 

Γλωσσικά παιχνίδια: ειδικά εστιασμένες, τοπικής εμβέλειας 
«μικρές αφηγήσεις» 

Τοπικές αφηγήσεις: νομιμοποιούν την πολλαπλότητα των 
φωνών, των οπτικών και των τρόπων ζωής 

Γλωσσικά παιχνίδια & τοπικές αφηγήσεις παράγουν 
γνώση, που παίρνει τη θέση της οικουμενικής και 
«αντικειμενικής γνώσης» (η οποία υπήρξε θεμελιώδης «αντικειμενικής γνώσης» (η οποία υπήρξε θεμελιώδης 
παραδοχή του νεωτερικού οράματος)  
Καμιά μεγάλη θεωρία με ενιαίες αρχές και κριτήρια δεν 
μπορεί να ενσωματώσει τα γλωσσικά παιχνίδια και τις 
τοπικές αφηγήσεις ως λογικές, που αναπτύσσονται σε τόσο 
διαφοροποιημένα πεδία. 
Αντίθετα, κάθε απόπειρα ενιαιοποίησης όλης αυτής της 
πολλαπλότητας των φωνών, λογικών, αντικειμένων και 
τρόπων ζωής εγγράφει ολοκληρωτικές προθέσεις.

Εκδ

: ειδικά εστιασμένες, τοπικής εμβέλειας 

νομιμοποιούν την πολλαπλότητα των 

παράγουν «τοπική» 
που παίρνει τη θέση της οικουμενικής και 

«αντικειμενικής γνώσης» (η οποία υπήρξε θεμελιώδης «αντικειμενικής γνώσης» (η οποία υπήρξε θεμελιώδης 

Καμιά μεγάλη θεωρία με ενιαίες αρχές και κριτήρια δεν 
και τις 

ως λογικές, που αναπτύσσονται σε τόσο 

Αντίθετα, κάθε απόπειρα ενιαιοποίησης όλης αυτής της 
πολλαπλότητας των φωνών, λογικών, αντικειμένων και 



Μεταβατική Εποχή

• … ή αλλιώς ασυμβατότητες…
• Giddens (2001): Το γεγονός ότι οι δυτικές κοινωνίες μετατοπίζονται 

προς μια μετανεωτερική φάση δεν σημαίνει ότι έχουν 
απομακρυνθεί από τους θεσμούς της νεωτερικότητας με έναν απομακρυνθεί από τους θεσμούς της νεωτερικότητας με έναν 
διακριτό και συνολικό τρόπο, σημαίνει ότι έχουν αναδυθεί κάποιες 
νέες μορφές σκέψης, κοινωνικής οργάνωσης και ζωής, με 
σημαντικές αποκλίσεις από εκείνες που ανέδειξαν οι νεωτερικοί 
θεσμοί.

Giddens (2001): Το γεγονός ότι οι δυτικές κοινωνίες μετατοπίζονται 
προς μια μετανεωτερική φάση δεν σημαίνει ότι έχουν 
απομακρυνθεί από τους θεσμούς της νεωτερικότητας με έναν απομακρυνθεί από τους θεσμούς της νεωτερικότητας με έναν 
διακριτό και συνολικό τρόπο, σημαίνει ότι έχουν αναδυθεί κάποιες 
νέες μορφές σκέψης, κοινωνικής οργάνωσης και ζωής, με 
σημαντικές αποκλίσεις από εκείνες που ανέδειξαν οι νεωτερικοί 



Δομισμός / Eποικοδομισμός /Δομισμός / Eποικοδομισμός /
Εποικοδομητισμός / ΚονστρουκτιβισμόςΕποικοδομητισμός / Κονστρουκτιβισμός

Σημασία στη διαδικασία και όχι στο Σημασία στη διαδικασία και όχι στο 
Εποικοδομητισμός / ΚονστρουκτιβισμόςΕποικοδομητισμός / Κονστρουκτιβισμός

Σημασία στη διαδικασία και όχι στο Σημασία στη διαδικασία και όχι στο ""προϊόνπροϊόν""



Kονστρουκτιβισμός και αντικειμενική 
πραγματικότητα
• Duffy & Jonassen, (1992): Ο κονστρουκτιβισμός δεν αποκηρύσσει απαραίτητα 

την ύπαρξη μιας αντικειμενικής πραγματικότητας, 
ύπαρξη μιας αντικειμενικής γνώσης γι αυτήν, αφού «υπάρχουν πολλοί τρόποι 
να δομήσει κανείς τον κόσμο, όπως υπάρχουν και πολλά νοήματα ή οπτικές για 
κάθε γεγονός ή έννοια".κάθε γεγονός ή έννοια".

• Von Glasersfeld (1995): Η έννοια της πραγματικότητας «είναι φτιαγμένη από 
ένα δίκτυο πραγμάτων και σχέσεων, στα οποία συνηθίζουμε να βασιζόμαστε 
και υποθέτουμε ότι και άλλοι κάνουν το ίδιο»

• Von Glasersfeld (1995): Για έναν κονστρουκτιβιστή, οι έννοιες, τα μοντέλα, οι 
θεωρίες κτλ είναι βιώσιμα, εφόσον αποδεικνύονται επαρκή μέσα στα 
συμφραζόμενα στα οποία δημιουργήθηκαν (βιωσιμότητα γνώσης).

και αντικειμενική 

, (1992): Ο κονστρουκτιβισμός δεν αποκηρύσσει απαραίτητα 
την ύπαρξη μιας αντικειμενικής πραγματικότητας, αποκηρύσσει ωστόσο την 

αυτήν, αφού «υπάρχουν πολλοί τρόποι 
να δομήσει κανείς τον κόσμο, όπως υπάρχουν και πολλά νοήματα ή οπτικές για 

(1995): Η έννοια της πραγματικότητας «είναι φτιαγμένη από 
ένα δίκτυο πραγμάτων και σχέσεων, στα οποία συνηθίζουμε να βασιζόμαστε 
και υποθέτουμε ότι και άλλοι κάνουν το ίδιο»

(1995): Για έναν κονστρουκτιβιστή, οι έννοιες, τα μοντέλα, οι 
είναι βιώσιμα, εφόσον αποδεικνύονται επαρκή μέσα στα 

στα οποία δημιουργήθηκαν (βιωσιμότητα γνώσης).



Κονστρουκτιβισμός & Κονστρουκτιβιστές (1)

• Piaget, J., (1970) / Ατομικός κονστρουκτιβισμός
του υποκειμένου στη μάθηση. 

• Ερώτημα: το υποκείμενο της μάθησης, αποδέχεται απλώς την 
«αντικειμενική γνώση» ή διαμορφώνει το περιεχόμενο και τη δομή 
της γνώσης με τις δικές του ενέργειες; Ο 
μαθητές απορροφούν τη γνώση από τον δάσκαλο, ούτε πως απλά 
της γνώσης με τις δικές του ενέργειες; Ο 
μαθητές απορροφούν τη γνώση από τον δάσκαλο, ούτε πως απλά 
την εσωτερικεύουν μέσα από ατέρμονα επαναλαμβανόμενες 
πρακτικές ρουτίνας.

• Ενεργητική οικοδόμηση: αφομοιώνουν τη νέα πληροφορία σε πιο 
απλές προϋπάρχουσες έννοιες, ιδέες και γνώσεις και τροποποιούν 
την κατανόησή τους στο φως νέων δεδομένων (αφομοίωση & 
συμμόρφωση).

• Εστιάζει κυρίως στην ανάπτυξη του ατόμου χωρίς να ενδιαφέρεται 
για το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό

Κονστρουκτιβισμός & Κονστρουκτιβιστές (1)

Ατομικός κονστρουκτιβισμός: Ενεργητικός ρόλος 

το υποκείμενο της μάθησης, αποδέχεται απλώς την 
«αντικειμενική γνώση» ή διαμορφώνει το περιεχόμενο και τη δομή 
της γνώσης με τις δικές του ενέργειες; Ο Piaget δεν δέχεται ότι οι 
μαθητές απορροφούν τη γνώση από τον δάσκαλο, ούτε πως απλά 
της γνώσης με τις δικές του ενέργειες; Ο Piaget δεν δέχεται ότι οι 
μαθητές απορροφούν τη γνώση από τον δάσκαλο, ούτε πως απλά 
την εσωτερικεύουν μέσα από ατέρμονα επαναλαμβανόμενες 

Ενεργητική οικοδόμηση: αφομοιώνουν τη νέα πληροφορία σε πιο 
απλές προϋπάρχουσες έννοιες, ιδέες και γνώσεις και τροποποιούν 
την κατανόησή τους στο φως νέων δεδομένων (αφομοίωση & 

Εστιάζει κυρίως στην ανάπτυξη του ατόμου χωρίς να ενδιαφέρεται 
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο.



Κονστρουκτιβισμός & Κονστρουκτιβιστές (2)

• Von Glasersfeld, E., (1995) / Ριζοσπαστικός κονστρουκτιβισμός
Επικεντρώνεται στη διαδικασία κατασκευής νέων γνώσεων: «Από την 
κονστρουκτιβιστική προοπτική, η μάθηση δεν είναι φαινόμενο 
ερεθίσματος-αντίδρασης. Απαιτεί αυτορρύθμιση και οικοδόμηση 
θεμελιωδών νοητικών δομών μέσα από τον στοχασμό και την 
αφαίρεση».αφαίρεση».

• Αντιδικεί με άλλους θεωρητικούς του κονστρουκτιβισμού που 
υποστηρίζουν πως εφόσον τα άτομα χτίζουν τη νέα γνώση και 
παράγουν νόημα στη βάση των προηγούμενων εμπειριών τους, τότε 
το κάθε τι μπορεί να μετρήσει ως γνώση. Εισάγει την έννοια της 
βιωσιμότητας (της γνώσης) που δείχνει κατά πόσο οι νέες γνώσεις, 
έννοιες, νοήματα, θεωρίες που παράγονται είναι επαρκή στο πλαίσιο 
των συμφραζομένων στα οποία παράγονται.

• Η γνώση που παράγεται στη σχολική τάξη πρέπει να είναι 
λειτουργική για την εξήγηση ευρύτερων ζητημάτων ή για την επίλυση 
πιο σύνθετων προβλημάτων.

Κονστρουκτιβισμός & Κονστρουκτιβιστές (2)

Ριζοσπαστικός κονστρουκτιβισμός.
Επικεντρώνεται στη διαδικασία κατασκευής νέων γνώσεων: «Από την 

προοπτική, η μάθηση δεν είναι φαινόμενο 
αντίδρασης. Απαιτεί αυτορρύθμιση και οικοδόμηση 

θεμελιωδών νοητικών δομών μέσα από τον στοχασμό και την 

Αντιδικεί με άλλους θεωρητικούς του κονστρουκτιβισμού που 
υποστηρίζουν πως εφόσον τα άτομα χτίζουν τη νέα γνώση και 
παράγουν νόημα στη βάση των προηγούμενων εμπειριών τους, τότε 
το κάθε τι μπορεί να μετρήσει ως γνώση. Εισάγει την έννοια της 

που δείχνει κατά πόσο οι νέες γνώσεις, 
έννοιες, νοήματα, θεωρίες που παράγονται είναι επαρκή στο πλαίσιο 
των συμφραζομένων στα οποία παράγονται.
Η γνώση που παράγεται στη σχολική τάξη πρέπει να είναι 
λειτουργική για την εξήγηση ευρύτερων ζητημάτων ή για την επίλυση 



Κονστρουκτιβισμός & Κονστρουκτιβιστές (

• Vygotsky, L., (1993, 1997) / Κοινωνικός κονστρουκτιβισμός
Ανάδειξη της ιστορικοκοινωνικής
μεγάλη έμφαση στο ρόλο των σημαντικών άλλων (κοινωνικό 
περιβάλλον) υποστηρίζοντας ότι η βασικότερη παράμετρος για 
τη μάθηση και τη γνωστική ανάπτυξη είναι η κοινωνική 
διάδραση.

• Η γλώσσα είναι πρώτα δια-προσωπική, ανάμεσα στο παιδί και • Η γλώσσα είναι πρώτα δια-προσωπική, ανάμεσα στο παιδί και 
στον εξωτερικό κόσμο, και μετά γίνεται 
παιδί πρώτα μαθαίνει να απευθύνεται στους ενήλικες και μετά 
μαθαίνει να απευθύνεται στον εαυτό του, δηλαδή να σκέφτεται.

• Η κοινωνική διάδραση των μαθητών με πιο ανεπτυγμένους 
γνωστικά ή ικανότερους άλλους είναι αυτή που οικοδομεί τον 
τρόπο που σκέπτονται και νοηματοδοτούν
μάθηση προβάλλεται ως κοινό επίτευγμα.

Κονστρουκτιβισμός & Κονστρουκτιβιστές (3)

Κοινωνικός κονστρουκτιβισμός
φύσης του ψυχισμού. Έδωσε 

μεγάλη έμφαση στο ρόλο των σημαντικών άλλων (κοινωνικό 
περιβάλλον) υποστηρίζοντας ότι η βασικότερη παράμετρος για 
τη μάθηση και τη γνωστική ανάπτυξη είναι η κοινωνική 

προσωπική, ανάμεσα στο παιδί και προσωπική, ανάμεσα στο παιδί και 
στον εξωτερικό κόσμο, και μετά γίνεται ενδο-προσωπική. Το 
παιδί πρώτα μαθαίνει να απευθύνεται στους ενήλικες και μετά 
μαθαίνει να απευθύνεται στον εαυτό του, δηλαδή να σκέφτεται.

των μαθητών με πιο ανεπτυγμένους 
γνωστικά ή ικανότερους άλλους είναι αυτή που οικοδομεί τον 

νοηματοδοτούν την εμπειρία τους: η 
μάθηση προβάλλεται ως κοινό επίτευγμα.



Κονστρουκτιβισμός & Κονστρουκτιβιστές (

• Bruner, J., (1997) / Πολιτισμικός κονστρουκτιβισμός
μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία, κατά την οποία οι 
μαθητές οικοδομούν νέες ιδέες ή έννοιες που βασίζονται στην 
τρέχουσα και στην προηγούμενη γνώση τους.

• Τύποι γνωστικών δομών που επιτρέπουν στο άτομο να «πάει 
πιο μακριά από τη δεδομένη πληροφορία» μπορεί να είναι: α) πιο μακριά από τη δεδομένη πληροφορία» μπορεί να είναι: α) 
το σύστημα αναπαράστασης, β) το εσωτερικό μοντέλο και, γ) 
το μοντέλο του κόσμου. 

• 4 ουσιαστικές έννοιες για την εκπαίδευση: α) η επιτηδειότητα 
να ενεργούμε, να ελέγχουμε καλύτερα τη διανοητική 
δραστηριότητα, β) ο αναστοχασμός
με τρόπο που να έχει νόημα, γ) η συνεργασία, το μοίρασμα 
και, δ) η κουλτούρα, ο τρόπος ζωής και σκέψης που 
οικοδομούμε.

Κονστρουκτιβισμός & Κονστρουκτιβιστές (4)

Πολιτισμικός κονστρουκτιβισμός Η 
μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία, κατά την οποία οι 
μαθητές οικοδομούν νέες ιδέες ή έννοιες που βασίζονται στην 
τρέχουσα και στην προηγούμενη γνώση τους.
Τύποι γνωστικών δομών που επιτρέπουν στο άτομο να «πάει 
πιο μακριά από τη δεδομένη πληροφορία» μπορεί να είναι: α) πιο μακριά από τη δεδομένη πληροφορία» μπορεί να είναι: α) 
το σύστημα αναπαράστασης, β) το εσωτερικό μοντέλο και, γ) 

4 ουσιαστικές έννοιες για την εκπαίδευση: α) η επιτηδειότητα 
να ενεργούμε, να ελέγχουμε καλύτερα τη διανοητική 

αναστοχασμός, η ανάγκη να μαθαίνουμε 
με τρόπο που να έχει νόημα, γ) η συνεργασία, το μοίρασμα 
και, δ) η κουλτούρα, ο τρόπος ζωής και σκέψης που 



Βασικές παραδοχές
• Το σημαντικό, όσον αφορά στους μαθητές, δεν είναι οι «γνώσεις» 

που μπορούν να ανακαλέσουν, αλλά αυτό που εκείνοι 
διαμορφώνουν και αντιλαμβάνονται ως γνώση.

• Το σημαντικό, όσον αφορά στον εκπαιδευτικό και στην 
εκπαίδευσή του, δεν είναι τόσο η γνώση του αντικειμένου ή οι 
δεξιότητες, αλλά οι προσωπικές του αντιλήψεις, πεποιθήσεις και δεξιότητες, αλλά οι προσωπικές του αντιλήψεις, πεποιθήσεις και 
προσωπικές θεωρίες για το γνωστικό αντικείμενο, τη διδασκαλία 
και τη μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί είναι δρώντα υποκείμενα που 
μπορούν να προκαλέσουν αλλαγή στο περιβάλλον τους, όταν 
αναστοχάζονται πάνω στις πρακτικές τους.

• Η επίγνωση της κοινωνικής κατασκευής της γνώσης συνεπάγεται 
μια παιδαγωγική έμφαση στη συζήτηση, στη συνεργασία, στη 
διαπραγμάτευση και στα κοινά νοήματα. 

Το σημαντικό, όσον αφορά στους μαθητές, δεν είναι οι «γνώσεις» 
που μπορούν να ανακαλέσουν, αλλά αυτό που εκείνοι 
διαμορφώνουν και αντιλαμβάνονται ως γνώση.
Το σημαντικό, όσον αφορά στον εκπαιδευτικό και στην 
εκπαίδευσή του, δεν είναι τόσο η γνώση του αντικειμένου ή οι 
δεξιότητες, αλλά οι προσωπικές του αντιλήψεις, πεποιθήσεις και δεξιότητες, αλλά οι προσωπικές του αντιλήψεις, πεποιθήσεις και 
προσωπικές θεωρίες για το γνωστικό αντικείμενο, τη διδασκαλία 
και τη μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί είναι δρώντα υποκείμενα που 
μπορούν να προκαλέσουν αλλαγή στο περιβάλλον τους, όταν 

πάνω στις πρακτικές τους.
Η επίγνωση της κοινωνικής κατασκευής της γνώσης συνεπάγεται 
μια παιδαγωγική έμφαση στη συζήτηση, στη συνεργασία, στη 
διαπραγμάτευση και στα κοινά νοήματα. 



Εκπαιδευτικές έννοιες ή/και θεωρίες

• Fosnot(1996): Ο σκοπός της διδασκαλίας δεν είναι  η απόκτηση 
νέων συμπεριφορών ή δεξιοτήτων αλλά η ανάπτυξη της σκέψης και 
η κατανόηση σε βάθος.

• Chaille & Britain (1991): Βασικές παράμετροι που ορίζουν το • Chaille & Britain (1991): Βασικές παράμετροι που ορίζουν το 
κονστρουκτιβιστικό πλαίσιο διδασκαλίας: α) οι προηγούμενες 
γνώσεις, β) το τρέχον ενδιαφέρον των μαθητών, γ) ο βαθμός 
εμπλοκής. Θεμελιώδης δομή των γνωστικών αντικειμένων, 
προϋπάρχουσες γνώσεις / ιδέες, γνωστική σύγκρουση, ζώνη 
επικείμενης ανάπτυξης, τα μαθησιακά στιλ, οι πολλαπλοί τύποι 
νοημοσύνης, η νέα νοηματοδότηση
ιστοριών.

Εκπαιδευτικές έννοιες ή/και θεωρίες

(1996): Ο σκοπός της διδασκαλίας δεν είναι  η απόκτηση 
νέων συμπεριφορών ή δεξιοτήτων αλλά η ανάπτυξη της σκέψης και 

(1991): Βασικές παράμετροι που ορίζουν το (1991): Βασικές παράμετροι που ορίζουν το 
πλαίσιο διδασκαλίας: α) οι προηγούμενες 

γνώσεις, β) το τρέχον ενδιαφέρον των μαθητών, γ) ο βαθμός 
εμπλοκής. Θεμελιώδης δομή των γνωστικών αντικειμένων, 

γνώσεις / ιδέες, γνωστική σύγκρουση, ζώνη 
επικείμενης ανάπτυξης, τα μαθησιακά στιλ, οι πολλαπλοί τύποι 

νοηματοδότηση της κουλτούρας, η αφήγηση 



Ας τα μαζέψουμε τώρα…

• Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία γιατί είναι ο μόνος τρόπος ώστε τα 
παιδιά να καταθέσουν άποψη και να προσπαθήσουν να λύσουν ένα 
πρόβλημα που το έχουν κατανοήσει.

• Μικτές ομάδες
• Ενεργοποίηση των μαθητών ώστε να συμμετέχουν ενεργητικά στις 

διαδικασίες.
• Εργαστηριακή διδασκαλία
• Διατύπωση υποθέσεων, έλεγχος έγκριση ή απόρριψή τους
• Σεβασμός στην άποψη κάθε παιδιού όπως αυτή κατατίθεται στην ομάδα 

ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της γνώσης.

Ας τα μαζέψουμε τώρα…

διδασκαλία γιατί είναι ο μόνος τρόπος ώστε τα 
παιδιά να καταθέσουν άποψη και να προσπαθήσουν να λύσουν ένα 
πρόβλημα που το έχουν κατανοήσει.

Ενεργοποίηση των μαθητών ώστε να συμμετέχουν ενεργητικά στις 

Διατύπωση υποθέσεων, έλεγχος έγκριση ή απόρριψή τους
Σεβασμός στην άποψη κάθε παιδιού όπως αυτή κατατίθεται στην ομάδα 
ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της γνώσης.



ΟμαδοσυνεργατικήΟμαδοσυνεργατική
•• Μικτές ομάδεςΜικτές ομάδες: συμμετέχουν μαθητές/μαθήτριες διαφόρων επιπέδων: συμμετέχουν μαθητές/μαθήτριες διαφόρων επιπέδων
•• Jigsaw classroomJigsaw classroom: ένα μέλος κάθε ομάδας αναλαμβάνει να συμμετάσχει σε : ένα μέλος κάθε ομάδας αναλαμβάνει να συμμετάσχει σε 

νέα ομάδα ως «ειδήμων». Αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία στις ομάδες νέα ομάδα ως «ειδήμων». Αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία στις ομάδες 
ειδημόνων, αυτοί/ειδημόνων, αυτοί/έςές επιστρέφουν στην αρχική τους ομάδα και επιστρέφουν στην αρχική τους ομάδα και 
μεταφέρουν αυτά που έμαθαν. Ο/Η εκπαιδευτικός με βάση την μεταφέρουν αυτά που έμαθαν. Ο/Η εκπαιδευτικός με βάση την 
ανακοίνωση κάθε ομάδας ανακεφαλαιώνει και συμπληρώνει όσα ανακοίνωση κάθε ομάδας ανακεφαλαιώνει και συμπληρώνει όσα 
αναφέρθηκαν.  αναφέρθηκαν.  

ΟμαδοσυνεργατικήΟμαδοσυνεργατική δεν είναι μίαδεν είναι μία!!
: συμμετέχουν μαθητές/μαθήτριες διαφόρων επιπέδων: συμμετέχουν μαθητές/μαθήτριες διαφόρων επιπέδων

: ένα μέλος κάθε ομάδας αναλαμβάνει να συμμετάσχει σε : ένα μέλος κάθε ομάδας αναλαμβάνει να συμμετάσχει σε 
νέα ομάδα ως «ειδήμων». Αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία στις ομάδες νέα ομάδα ως «ειδήμων». Αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία στις ομάδες 

επιστρέφουν στην αρχική τους ομάδα και επιστρέφουν στην αρχική τους ομάδα και 
μεταφέρουν αυτά που έμαθαν. Ο/Η εκπαιδευτικός με βάση την μεταφέρουν αυτά που έμαθαν. Ο/Η εκπαιδευτικός με βάση την 
ανακοίνωση κάθε ομάδας ανακεφαλαιώνει και συμπληρώνει όσα ανακοίνωση κάθε ομάδας ανακεφαλαιώνει και συμπληρώνει όσα 



Ας μάθουμε λοιπόν τα παιδιά να 
λένε την αλήθεια… και μάλιστα 
τεκμηριωμένη

Ας μάθουμε λοιπόν τα παιδιά να 
λένε την αλήθεια… και μάλιστα 



Σχετικά με τα περιβάλλοντα στα οποία 
κινούνται τα παιδιά…
Σχετικά με τα περιβάλλοντα στα οποία 



Ευχαριστώ για την προσοχή σαςΕυχαριστώ για την προσοχή σας
συνεργσυνεργαασίσία & α & … καλή … καλή δουλειά!δουλειά!συνεργσυνεργαασίσία & α & … καλή … καλή δουλειά!δουλειά!
vaskotoulas@sch.grvaskotoulas@sch.gr

Ευχαριστώ για την προσοχή σαςΕυχαριστώ για την προσοχή σας –– τητη
δουλειά!δουλειά!δουλειά!δουλειά!


