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Δηζαγωγή ζηηο ηππνινγίεο κάζεζεο
θνπόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ είλαη ε παξνπζίαζε ησλ θπξηόηεξσλ
κνξθώλ κάζεζεο ησλ ελειίθσλ θάλνληαο αλαθνξά ζηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο ηεο κάζεζεο: ηελ ζπκπεξηθνξηζηηθή, ηελ γλσζηηθή θαη
θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε θαη θαζώο θαη ηελ κεηαζρεκαηίδνπζα
κάζεζε. Σαπηόρξνλα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο
θαη ζηελ νξγαλσζηαθή κάζεζε ζεσξίεο πνπ αλαθέξνληαη θαη εθαξκόδνληαη
ζην πιαίζην ησλ ζύγρξνλσλ νξγαληζκώλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ
εξγαδνκέλσλ. Ζ αλάιπζε εζηηάδεη ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηηο αξρέο πνπ
δηέπνπλ θάζε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, ελδεηθηηθά ηελ ζσξεπηηθή θαη
αθνκνησηηθή κάζεζε, ηελ πξνζαξκνζηηθή θαη κεηαζρεκαηίδνπζα θαη ζηηο
κεζόδνπο κάζεζεο δηαθόξσλ ειηθηαθώλ θαηεγνξηώλ, όπσο λέσλ,
εξγαδνκέλσλ θαη ελειίθσλ. Δπηπιένλ παξνπζηάδεηαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε
ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηηο πξνεγνύκελεο ζεσξίεο αιιά
εζηηάδεη θπξίσο ζηελ κάζεζε ηνπ αηόκνπ θαη ησλ κειώλ ησλ νξγαλώζεσλ ζην
πιαίζην νκάδσλ θαη ηαπηόρξνλα ζηελ κάζεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνύ κε
ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηνπ ζε νξγαληζκό πνπ καζαίλεη λα αιιάδεη θαη λα
πξνζαξκόδεηαη ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ηνπ εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ
πεξηβάιινληνο (Learning organization). Ζ νξγαλσζηαθή κάζεζε θαη ν
νξγαληζκόο πνπ καζαίλεη απνηεινύλ ζπληειεζηέο ηεο αλαπηπμηαθήο θνηλσλίαο
θαη ηεο πξνζαξκνγήο ζηηο ζύγρξνλεο πξνθιήζεηο ζηελ θνηλσλία.
Λέμεηο –Κιεηδηά: Σππνινγίεο κάζεζεο, ζπζζώξεπζε, αθνκνίσζε,
πξνζαξκνγή,
κεηαζρεκαηίδνπζα
κάζεζε,
νξγαλσζηαθή
κάζεζε,
ζπκπεξηθνξηζκόο, θνλζηξνπθηηβηζκόο, γλσζηηθή αλάπηπμε, θνηλσληθή
κάζεζε.

Δηζαγωγηθέο πιεξνθνξίεο ζηηο ζεωξίεο κάζεζεο
Ζ κάζεζε αληηθαηνπηξίδεη ηελ αιιαγή ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ σο
απνηέιεζκα γλώζεσλ θαη εκπεηξίαο πνπ απνθνκίδεη απηό κε ηνλ ρξόλν. Ζ
αιιαγή απηή ζπκβαίλεη κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο θαη νη δπλαηόηεηεο
εθαξκνγήο ζε θάζε άηνκν δηαθνξνπνηνύληαη δηόηη πξόθεηηαη γηα θάηη ην
νπνίν είλαη κνλαδηθό. Πνιιέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ Δπξώπε, ηελ
Ακεξηθή θαη ζε άιια κέξε ηεο πθειίνπ επηρεηξνύλ λα νξίζνπλ ηελ κάζεζε, λα
αλαιύζνπλ ην πεξηερόκελν, ηνπο ηξόπνπο κάζεζεο, ηνπο ηξόπνπο έθθξαζεο
ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ, ηελ αμηνιόγεζε ησλ γλώζεσλ θαη
ηθαλνηήησλ πνπ απνθηά ην άηνκα κε ηε Γηα Βίνπ Κάζεζε (ΓΒΚ). Ζ δηα βίνπ
κάζεζε πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα -ηππηθή, κε
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ηππηθή ή άηππε1 ε νπνία έρεη ζπγθεθξηκέλν ζθνπό, πξαγκαηνπνηείηαη ζε
ζπλερηδόκελε βάζε θαη έρεη ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο γλώζεο, ησλ πξνζόλησλ,
ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ αηόκσλ. Γύλαηαη λα
πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, εληόο ή εθηόο ησλ ηππηθώλ
ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Βαζηθόο ζηόρνο είλαη ε επέλδπζε
ζηνλ άλζξσπν θαη ζηε γλώζε θαη ε πξναγσγή ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ κε
γλώζεηο, ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο πνπ δηεπξύλνπλ ηνπο ηξόπνπο θαη ηηο
επθαηξίεο κάζεζεο κε πην επέιηθηεο κνξθέο ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε ζύλδεζε
ηεο εθπαίδεπζεο κε ηηο αλάγθεο πνπ αλαδύνληαη ζηνπο ζύγρξνλνπο θαη
ξαγδαία κεηαιιαζζόκελνπο νξγαληζκνύο.
Ζ κάζεζε απνηειεί δηεπηζηεκνληθό πεδίν θαη απνηέιεζε αληηθείκελν ηεο
Φπρνινγίαο, ηεο Παηδαγσγηθήο, ηεο Θνηλσληνινγίαο θαη άιισλ επηζηεκώλ
ζην πιαίζην κάζεζεο αλαγθαίσλ γλώζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ
αλάινγα κε ηελ ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζε έλαλ νξγαληζκό ή κηα επηρείξεζε.
Παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα βειηίσζεο θαη σξίκαλζεο ηεο αξρηθήο θαηάζηαζεο
ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ θαη ζπλερνύο πξνζαξκνγήο ηνπ ζηα λέα δεδνκέλα ηεο
επηζηήκεο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο αγνξάο.
Οη δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο είλαη δηαθνξεηηθέο θαη δελ εληάζζνληαη ζε κηα
θαηεγνξία. ύκθσλα κε ηνπο Θαζζσηάθε & Φινπξή (2013), παξόηη έρεη
δηεμαρζεί πιεζώξα ζρεηηθώλ µειεηώλ, ε κάζεζε παξακέλεη µηα δηαδηθαζία ε
νπνία δελ έρεη εξκελεπηεί θαη θαηαλνεζεί πιήξσο θαη θαηά ηξόπν απνδεθηό
από όινπο πνπ αζρνινύληαη µε απηή. Όζα γξάθνληαη θαη ιέγνληαη γηα ηε
µάζεζε απνηεινύλ επηζηεµνληθέο ππνζέζεηο πνπ εμάγνληαη από ηελ
παξαηήξεζε θαη ηε µειέηε ησλ απνηειεζµάησλ ηεο (Φινπξήο, 2003). Ο
Σξηιηαλόο ζεκεηώλεη όηη ππάξρεη µεγάιε δηάζηαζε απόςεσλ µεηαμύ ησλ
εξεπλεηώλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζµό ηεο έλλνηαο ηεο µάζεζεο. Θαηά θαηξνύο, ε
κάζεζε νξίζηεθε σο δεκηνπξγία ππνθαηάζηαησλ αλαθιαζηηθώλ (Pavlov), σο
δνθηµή θαη πιάλε (Thorndike), σο επαλάιεςε µηαο αληίδξαζεο µεηά από
ζεηηθή ελίζρπζε (Skinner), σο ελόξαζε (Kohler), σο µίµεζε πξνηύπνπ
(Bandura), σο επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ (Neisser, Seymour, Gagné) θαη
σο πξνζσπηθή εξκελεία ζηηο λεναπνθηεζείζεο πιεξνθνξίεο (Maslow, Rogers)
θαη (Σξηιηαλόο, 2003).
ηνπο νξγαληζκνύο, κάζεζε είλαη ε δηαδηθαζία πνπ ππνβνεζά ηα κέιε θαη
ηνπο ίδηνπο ηνπο νξγαληζκνύο λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε έλα
ζρεηηθά ζύληνµν ρξνληθό δηάζηεµα θαη µε έλα µόληµν ηξόπν, έηζη ώζηε ε ίδηα
ε ηξνπνπνίεζε ή αιιαγή λα µε ρξεηαζηεί λα ζπµβεί θαη΄επαλάιεςε ζε θάζε
λέα πεξίπησζε. Ζ αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε απηή γίλεηαη αληηιεπηή από ην ίδην
1

Τυπική, είναι θ κάκε είδουσ εκπαίδευςθ που παρζχεςαι από το τυπικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ
κάκε χώρασ και οδθγεί ςτθν απόκτθςθ πιςτοποιθτικών αναγνωριςμζνων ςε εκνικό επίπεδο από
δθμόςιεσ αρχζσ.
Μη τυπική εκπαίδευςη είναι αυτι που παρζχεται από πιςτοποιθμζνουσ οργανιςμοφσ εκτόσ του
τυπικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, φορείσ ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ που
διακζτουν πιςτοποιθμζνα προγράμματα και εκπαιδευτζσ.
Η άτυπη μάθηςη ορίηεται ωσ θ μάκθςθ που αποκτάται εκτόσ οργανωμζνου εκπαιδευτικοφ πλαιςίου,
με ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ ςτο πλαίςιο του ελεφκερου χρόνου ι επαγγελματικών, κοινωνικών και
πολιτιςτικών δραςτθριοτιτων, με τθν εμπειρία και τθν προςωπικι εναςχόλθςθ του ατόμου με
ςυγκεκριμζνο κεματικό αντικείμενο (Ν.3879/2010, άρκρ.2).
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ην πξόζσπν πνπ καζαίλεη, ή ηνλ νξγαληζκό πνπ καζαίλεη αθνύ από ηε ζηηγµή
πνπ ζα έρεη νινθιεξσζεί ε κάζεζε, ζα είλαη ζε ζέζε λα εθηειεί νξηζκέλεο
πξάμεηο πνπ δελ ζα κπνξνύζε λα θάλεη πξνεγνπκέλσο (Gagné, 1975). Ζ
κάζεζε είλαη θαηλόκελν πνπ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο ηόζν ζε βηνινγηθό όζν
θαη ζε πλεπκαηηθό επίπεδν θαη επηπιένλ παξαηεξείηαη όρη κόλν ζηνπο
αλζξώπνπο αιιά θαη ζηα δώα θαη είλαη απνηέιεζµα καθξαίσλεο άζθεζεο,
επαλάιεςεο θαη εζηζµνύ ζε επαλαιακβαλόκελεο πξάμεηο. Ωο πλεπκαηηθή
δηαδηθαζία παξαηεξείηαη µόλν ζηνλ άλζξσπν, θαηεπζύλεηαη ζε µεγάιν βαζµό
από ηνλ ίδην θαη εθδειώλεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ζ κάζεζε δελ είλαη θάηη
πνπ µπνξεί λα παξαηεξεζεί ζηελ νιόηεηα ηεο άκεζα (Υαξαιαµπόπνπινο,
2001) αιιά κόλν ην απνηέιεζµα ηεο µπνξεί λα γίλεη αληηιεπηό σο επίδξαζε
θαη πξνζηηζέκελε αμία ζην άηνκν θαη ζηελ θνηλσλία.
Ο Illeris2 (2006) ζην κεηαθξαζκέλν βηβιίν ηνπ «Ο ηξόπνο πνπ καζαίλνπκε. Οη
πνιιαπιέο δηαζηάζεηο ηεο κάζεζεο ζηελ ηππηθή θαη άηππε εθπαίδεπζε»
(2016, ζει. 21), εληνπίδεη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνύο νξηζκνύο ηνπ όξνπ κάζεζε.








Ο πξώηνο αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηωλ δηεξγαζηώλ θαη ζηελ
αιιαγή πνπ έρεη ζπκβεί ζην άηνκν. Ζ πεξηέξγεηα, νη πξνζσπηθέο
αλαδεηήζεηο, δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαη απαηηνύλ
ιύζεηο, ε δεκηνπξγηθόηεηα, θξηηηθή ζθέςε θαη θαηλνηνκία ηνπ
καλζάλνληα νδεγνύλ ζε δηεξγαζίεο πνπ απνθέξνπλ βξαρππξόζεζκα
θαη καθξνπξόζεζκα απνηειέζκαηα ζην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία.
Ο δεύηεξνο όξνο αλαθέξεηαη ζηηο δηαλνεηηθέο δηεξγαζίεο πνπ
κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε αιιαγέο ζην άηνκν θαη ζηελ θνηλσλία, κε ηηο
δηεξγαζίεο κάζεζεο αζρνιείηαη θπξίσο ε ςπρνινγία θαη ζπρλά είλαη
αθνύζηεο, δηεπθνιύλνπλ ηελ ζύλδεζε ελλνηώλ θαη γλώζεσλ ώζηε λα
ππάξμεη γλσζηηθό απνηέιεζκα.
Ο ηξίηνο όξνο αλαθέξεηαη ζηηο δηεξγαζίεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ
αηόκσλ, ζην πιαίζην κηαο νκάδαο, ζην πιηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ
θαη νη δηεξγαζίεο απηέο άκεζα ή έκκεζα απνηεινύλ πξνϋπνζέζεηο γηα
ηηο εζσηεξηθέο εγθεθαιηθέο δηεξγαζίεο ηνπ αηόκνπ ή ζηα
απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο ηνπ αηόκνπ.
Ο ηέηαξηνο όξνο απνδίδεηαη ζηελ δηδαζθαιία από έλαλ εθπαηδεπηή
θαη ζπλαληάηαη ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ή ζηε κάζεζε
ζε επαγγεικαηηθό πεξηβάιινλ. Απηό, θαηά ηνλ Illeris νδεγεί ζε
ζύγρπζε κεηαμύ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. ηελ δηδαζθαιία
αμηνπνηείηαη πάληα ν εθπαηδεπηήο κε δηαθνξεηηθό ξόιν θάζε θνξά, σο
εθπαηδεπηήο, δηεπθνιπληήο, ζύκβνπινο, θαζνδεγεηήο ελώ ζηελ κάζεζε
ην άηνκν κπνξεί λα καζαίλεη θαη κόλν ηνπ αμηνπνηώληαο πξνζσπηθέο
δηεξεπλεηηθέο ηθαλόηεηεο.

Ο νξηζκόο ηεο κάζεζεο πνπ δίδεηαη από ηνλ Illeris θαηά ζπλέπεηα είλαη
επξύηεξνο θαη νξίδεηαη «σο νπνηαδήπνηε δηεξγαζία πνπ ζηνπο δσληαλνύο
νξγαληζκνύο νδεγεί ζε κόληκε αιιαγή ηεο αληίιεςεο, ε νπνία δελ νθείιεηαη
απνθιεηζηηθά ζηε βηνινγηθή σξίκαλζε ή ζηε γήξαλζε». Ζ κάζεζε νδεγεί ζε
κόληκε αιιαγή κέρξη λα επηθαιπθζεί από λέα κάζεζε ή λα μεραζηεί ζηαδηαθά
επεηδή ν νξγαληζκόο δελ ηελ αμηνπνηεί πιένλ, δελ ηνπ ρξεηάδεηαη αιιά
απνηειεί ππόβαζξν γηα λέα κάζεζε.
2

Knud Illeris (1939 - ςιμερα): είναι Ομότιμοσ Κακθγθτισ Διά Βίου Μάκθςθσ ςτο Παιδαγωγικό
Πανεπιςτιμιο τθσ Κοπεγχάγθσ ςτθ Δανία.
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Αξρηθά, ν
Illeris θάλεη δύν δηαθξίζεηο ζηνπο ηύπνπο κάζεζεο πνπ
θπξηάξρεζαλ από ηηο αξρέο ηνπ 1900 έσο ην 1970 ζηελ ακεξηθαληθή
καζεζηαθή ςπρνινγία ηεο ζπκπεξηθνξάο: (α) ηελ αληαλαθιαζηηθή
κάζεζε ή θιαζζηθή εμαξηεκέλε κάζεζε θαη (β) ζηελ κάζεζε κε
δνθηκή θαη πιάλε θαη ζπληειεζηηθή κάζεζε πνπ αλαιύνληαη παξαθάησ
ζην πιαίζην ησλ δηαθνξεηηθώλ ζεσξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ.
Η ζεωξία ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνύ
Ζ πξώηε δηάθξηζε ησλ ηύπσλ κάζεζεο αθνξά ζηελ αληαλαθιαζηηθή
κάζεζε ή θιαζζηθή εμαξηεκέλε κάζεζε πνπ νξίδεηαη σο αληίδξαζε ηνπ
νξγαληζκνύ ζε θάπνην εξέζηζκα ηνπ πεξηβάιινληνο, κηα ζεσξία πνπ
ππνζηεξίρηεθε επίζεο από ηνλ Ivan Pavlof3 θαη ζηεξίρηεθε ζηα πεηξάκαηα
πνπ έθαλε κε ζθύινπο. Δηδηθόηεξα ν Pavlof ππνζηεξίδεη όηη ε παξαγσγή
ζάιηνπ από ηνπο ζθύινπο ζην άθνπζκα ελόο θνπδνπληνύ ή ζην άθνπζκα ησλ
βεκάησλ ηνπ θύιαθα πνπ ηνπο πξνζθέξεη ηελ ηξνθή ζπλδέεηαη κε ηνλ ήρν, ην
θνπδνύληζκα ή ηα βήκαηα θαη ζπκβαίλεη είηε ηνπο παξέρεηαη ηξνθή είηε όρη
(Pavlof 1927, Illeris 2015, ζει. 53). Πξόθεηηαη γηα κηα θπζηθή αληίδξαζε ζε
έλα νπδέηεξν θαη άζρεην εξέζηζκα ην νπνίν όηαλ ζπζρεηηζηεί πξνθαιεί κηα
δηέγεξζε θαη αληίδξαζε πνπ νδεγεί ζε αιιαγή. πλεπώο ε αληαλαθιαζηηθή
ή θιαζηθή κάζεζε βαζίδεηαη ζηελ ζπλεμάξηεζε κε ηελ ηνπνρξνληθή
ζπλάθεηα νπδεηέξνπ θαη θπζηθνύ εξεζίζκαηνο θαζώο θαη ηεο αληίδξαζεο πνπ
επηηπγράλεηαη κε ηελ δηέγεξζε πνπ πξνθαιεί ην νπδέηεξν εξέζηζκα.
Αξγόηεξα, ν John Watson4 θάλνληαο πεηξάκαηα ζε έλα ελδεθάκελν παηδί, ηνλ
Άικπεξη, ν νπνίνο αληέδξαζε ζε έλαλ ηξνκαθηηθό θαη μαθληθό ζόξπβν,
ππνζηήξημε όηη ε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα θαηαλνεζεί σο απνηέιεζκα
κάζεζεο. Ζ ζεσξία ηνπ, γλσζηή θαη σο S-R (Δξέζηζκα (Stimulus) Αληίδξαζε (Response)) ζπζηεκαηνπνίεζε ηνλ ζπκπεξηθνξηζκό θαη έζεζε σο
βάζε γηα ηελ κάζεζε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ζεκαζία πνπ κπνξεί απηά λα
έρνπλ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ ζεώξεζε ηνπ John Watson, ζύκθσλα κε
ηνλ Illeris ραξαθηεξίζηεθε σο ζπλαηζζεκαηηθή εμάξηεζε θαη απνηειεί θαηά
ηνλ ίδην ηελ ζεκαληηθόηεξε ζεώξεζε κε θπξίαξρν ξόιν ζε όιεο ηηο
εθθξαζκέλεο ζεσξίεο πεξί κάζεζεο.
Ζ δεύηεξε δηάθξηζε αθνξά ζηελ κάζεζε κε δνθηκή θαη πιάλε θαη
ζπληειεζηηθή κάζεζε πνπ ππνζηεξίρηεθε από ηνλ Edward Lee Throndike5
θαη βαζίδεηαη ζην γεγνλόο όηη ε κάζεζε ζπκβαίλεη κέζα από δνθηκή θαη
πιάλε. Θάπνηνο δνθηκάδεη θάηη θαη εάλ ιεηηνπξγεί θαιά ηόηε ην καζαίλεη. Ο
Illeris αλαθέξεη ηα πεηξάκαηα ζηα νπνία ζπληειείηαη «επηινγή» ε νπνία
ζπκβάιιεη ζηελ κάζεζε. Βάζεη ηνπ λόκνπ ηεο επίδξαζεο ηνπ Throndike
αλαδεηθλύεηαη όηη θάπνηνο καζαίλεη απηό πνπ ληώζεη θαη όζν πεξηζζόηεξεο
θνξέο ην επαλαιακβάλεη ηόζν θαιύηεξα ην καζαίλεη. Ζ πξνζέγγηζε απηή
3

Ivan Pavlof: Ρώζνο επηζηήκνλαο (1849-1936) θπζηνιόγνο θαη ηαηξόο πνπ ηηκήζεθε κε ην
Βξαβείν Λόκπει Ηαηξηθήο ην 1904 γηα έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηε θπζηνινγία ηνπ πεπηηθνύ
ζπζηήκαηνο θαη ν νπνίνο είλαη επξύηαηα γλσζηόο γηα ην πείξακά ηνπ ζην θαηλόκελν ησλ
εμαξηεκέλσλ αλαθιαζηηθώλ.
4
John Watson: Ακεξηθαλόο ςπρνιόγνο (1878-1958), ηδξπηήο ηεο ζρνιήο
ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνύ, γλσζηόο γηα ην πείξακα ηνπ "Κηθξνύ Άικπεξη" θαη ηελ έξεπλα ηνπ γηα
ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δώσλ, ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηώλ θαη ηε δηαθήκηζε.
5
Edward Lee Throndike: Ακεξηθαλόο ςπρνιόγνο (18749-1949) θαη ηδξπηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο
ςπρνινγίαο, θαζεγεηήο ζην Teachers College ηνπ Columbia University.
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ππνζηεξίρηεθε θαη από ηνπο ακεξηθαλνύο ζεσξεηηθνύο ηεο ζπκπεξηθνξάο,
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζαξκνζηηθή κάζεζε, δειαδή ηελ πξνζαξκνγή ηνπ
καζεηή ζε κηα θαηάζηαζε πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κηα ακνηβή γεγνλόο πνπ
δηαθνξνπνηεί απηό ην είδνο κάζεζεο από ηελ κάζεζε κέζα από δνθηκή θαη
πιάλε. Ο καζεηήο ζύκθσλα κε ηνλ Burrhus F. Skinner6 αμηνπνηεί ηελ κέζνδν
γηα λα αλαπηύμεη ηδηόηεηεο θαη άπια ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε αλεμαξηεζία, ε
δεκηνπξγηθόηεηα, ε θξηηηθή ζθέςε θαη άιια.
H αληαλαθιαζηηθή κάζεζε ή θιαζζηθή εμαξηεκέλε κάζεζε ππνζηεξίδεηαη
από ην ξεύκα ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνύ (Behaviorism), κε βαζηθνύο
ζπληειεζηέο όπσο πξναλαθέξζεθε ηνπο Thorndike θαη Pavlov, νη νπνίνη
ζεσξνύληαη ζεκειησηέο θαη εθπξόζσπνη ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνύ κηαο θαη ε
απόθηεζε γλώζεο ηζρπξίδνληαη όηη είλαη απνηέιεζκα αιιειεμαξηήζεσλ θαη
αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ αηόκνπ κε ην πεξηβάιινλ, εμαξηάηαη άκεζα από ηα
εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη ην άηνκν θαη ηηο αληηδξάζεηο από ηνπο άιινπο ζηα
εξεζίζκαηα απηά. Δλώ ε ζπληειεζηηθή ελίζρπζε ή κάζεζε (Operant
Reinforcement Theory - Operant Conditioning) πνπ παξνπζίαζε ν ςπρνιόγνο
Edward Thorndike, βαζίζηεθε ζηελ επηξξνή ηεο «δνθηκήο θαη πιάλεο» ζηελ
κάζεζε πνπ πξνθύπηεη από δνθηκή θαη ιάζε. Πξόηεηλε ηνλ «λόκν ηεο
επίδξαζεο», ππνζηεξίδεη δειαδή όηη καζαίλεη θαλείο θαιύηεξα όηαλ ληώζεη
απηό πνπ θάλεη, ην επαλαιακβάλεη έσο όηνπ γίλεη θηήκα ηνπ. Ζ άπνςε απηή
εμειίρηεθε όπσο πξναλαθέξζεθε από ηνλ ζπκπεξηθνξηζηή Skinner, ν νπνίνο
εηζήγαγε ηνλ όξν ηεο πξνζαξκνζηηθήο κάζεζεο πνπ εθηόο ηεο δνθηκήο θαη
πιάλεο εηζάγεη θαη ηηο επηξξνέο θαη ηελ ακνηβή.
Ζ θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζηε ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεώξεζε ηεο κάζεζεο είλαη
όηη απνζαξξύλεη ηνλ καλζάλνληα από ηελ επεμεξγαζία λνεκάησλ θαη
ελλνηώλ, ηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο, πξνσζεί ηελ αηνκηθή εξγαζία θαη ηνλ
αληαγσληζκό. Αγλνείηαη ε ζρέζε κεηαμύ δηδάζθνληα θαη καζεηή κε ζπλέπεηα
ν καζεηήο λα ζπζρεηίζεη ελδερνκέλσο ηελ κάζεζε κε θίλεηξα, αληαµνηβή θαη
όρη νπσζδήπνηε κε ηελ απόθηεζε λέαο γλώζεο.
Η ζεωξία ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνύ ή Δπνηθνδνκηζκνύ
ηελ Δπξώπε αλ θαη ππήξμαλ θαη άιιεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ε πην
γλσζηή ζεσξία κάζεζεο είλαη ε θνλζηξνπθηηβηζηηθή πνπ βαζίδεηαη ζηνλ Jean
Piaget7 θαη εμειίρηεθε σο ζεσξία κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ, ηελ δεθαεηία ηνπ
1980. Βάζεη ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο ζεσξίαο «ην άηνκν θαηαζθεπάδεη ηε
δηθή ηνπ θαηαλόεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θόζκνπ κέζα από ηε κάζεζε θαη ηε
γλώζε πνπ απνθιείεη νπνηαδήπνηε κνξθή πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο σο
δηαδηθαζίαο «απνηακίεπζεο» ζηελ νπνία θάπνηνο δάζθαινο γηα παξάδεηγκα
κεηαδίδεη γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζε άιινπο» (Illeris 2015, ζει.58). Ο
καλζάλσλ σζείηαη λα ζπλζέζεη ηδέεο, έλλνηεο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε
πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο. Ζ κάζεζε σο δηαδηθαζία δόκεζεο ηεο γλώζεο από
6

Κπ. Φ. θίλεξ (1904-1990): Ακεξηθαλόο ςπρνιόγνο, ζπκπεξηθνξηζηήο, θνηλσληθόο
θηιόζνθνο, θαζεγεηήο Φπρνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Υάξβαξλη από ην 1958 κέρξη ηε
ζπληαμηνδόηεζή ηνπ.
7
Jean Piaget (1896-1980): Διβεηόο βηνιόγνο, θηιόζνθνο θαη ςπρνιόγνο, ηδηαίηεξα γλσζηόο
γηα ηηο κειέηεο ηνπ ζρεηηθά κε ηα παηδηά, ηελ ζεσξία ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο (Σheory of
cognitive development) θαη γηα ηελ επηζηεκνινγηθή ηνπ άπνςε γλσζηή θαη σο γελεηηθή
επηζηεκνινγία.
http://e-jst.teiath.gr
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ηα άηνκα κε ελέξγεηεο απηνξξύζκηζεο (ην άηνκν απνθαζίδεη πώο θαη ηη ζα
κάζεη) βξίζθεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ απνκλεκόλεπζε ή ηελ κίκεζε
ζπκπεξηθνξώλ.
Ο θνληξνπθηηβηζκόο σο ξεύκα ην νπνίν μεθίλεζε κε ηνλ Piaget εζηηάδεη ζηελ
αηνκηθή πξνζπάζεηα θαη δηεξεύλεζε εξσηεκάησλ πνπ ν θαζέλαο πξνζπαζεί
λα απαληήζεη ώζηε λα δνκήζεη8 ηελ απνθηεζείζα γλώζε. Όκσο, ν
θνλζηξνπθηηβηζκόο ζε αληίζεζε κε ηνλ ζπκπεξηθνξηζκό ππνζηεξίδεη όηη ε
γλώζε είλαη αλεμάξηεηε από ην κπαιό θαη ν λνπο είλαη ε εζσηεξηθή
εθπξνζώπεζε ηνπ έμσ θόζκνπ. Οη καζεηέο αλαγθάδνληαη θαηά ζπλέπεηα λα
θαηαζθεπάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο γλώζεηο κέζσ πξνζσπηθώλ εκπεηξηώλ θαη
πξαγκαηηθώλ γεγνλόησλ, εληζρύνληαο ηηο κεηαγλσζηηθέο ηθαλόηεηεο9 ηνπο
θαζώο θαη ηηο ηθαλόηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. ηνλ θνλζηξνπθηηβηζκό, ν
εθπαηδεπηηθόο σο δηδάζθσλ δηαδξακαηίδεη ην ξόιν ηνπ βνεζνύ-ππνζηεξηθηή
ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ελζαξξύλεη κε αλνηθηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο
ηνπο καζεηέο λα δηαηππώλνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο θαη ζπκπεξάζκαηα
(Weegar & Pacis, 2012).
Η γλωζηηθή αλάπηπμε ηνπ Piaget, εζηηάδεη ζηελ πξνζέγγηζε θαηαζθεπήο
ειηθηαθώλ ζηαδίσλ ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ αλζξώπνπ, ελώ όζνλ αθνξά
ηε ζεσξία ηεο κάζεζεο ν Piaget ππνζηήξημε ηελ εκπεηξηζηηθή πξόζθηεζε
γλώζεο κέζσ ηεο εκπεηξίαο, ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο. Ζ ζεσξία
ηνπ Piaget ηελ δεθαεηία ηνπ 1920, κε βάζε ην θνηλσληνινγηθό κνληέιν
αλάπηπμεο, επηθεληξώλεηαη ζηελ δηεξεύλεζε ηεο θξπθήο πιεπξάο ηνπ
παηδηθνύ κπαινύ. Θεσξεί όηη ηα παηδηά κεηαθηλνύληαη από ηε ζέζε ηνπ
εγσθεληξηζκνύ (egocentrism) ζηνλ θνηλσληνθεληξηζκό (sociocentrism), ζέζε
πνπ βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά από ηππνπνηεκέλεο εξσηήζεηο πνπ έθαλε ν Piaget
ζε παηδηά θαη αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο, δηακόξθσλε άιιεο εξσηήζεηο
κε ηηο νπνίεο αλαδεηνύζε ηελ "απζόξκεηε απόθαζε" (spontaneous
conviction). ηηο έξεπλέο ηνπ, παξαηήξεζε όηη ππήξρε κηα ζηαδηαθή εμέιημε
από δηαηζζεηηθέο ζε επηζηεκνληθέο θαη θνηλσληθά απνδεθηέο απαληήζεηο.
Τπνζηήξημε όηη ηα παηδηά ην έθαλαλ απηό εμαηηίαο ηεο θνηλσληθήο
αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο πξόθιεζεο ησλ ηδεώλ κηθξόηεξσλ παηδηώλ, ηδέεο
παηδηώλ πνπ βξίζθνληαλ ζε πην πξνρσξεκέλν επίπεδν. Σν έξγν απηό
ρξεζηκνπνηήζεθε θαη από ηνλ Elton Mayo ζηηο κειέηεο ηνπ γηα ηηο αλζξώπηλεο
ζρέζεηο θαη ηελ ζπκβνιή ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ απνδνηηθόηεηα
ησλ εξγαδνκέλσλ (πείξακα ζην εξγνζηάζην ηεο Western Electric’s ζην
πξνάζηην Hawthorne ησλ ΖΠΑ). ηελ δεύηεξε θάζε ηνπ αηζζεζηνθηλεηηθνύ
θαη πξνζαξκνζηηθνύ κνληέινπ ηεο πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο θάλεη ηελ δηάθξηζε
αλάκεζα ζηελ «αθνκνίσζε θαη ηελ πξνζαξκνγή» (Illeris, 2015, ζει.55), δύν
δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο κάζεζεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ επεμεξγαζία ηεο
δηαδηθαζίαο απόθηεζεο.
Ζ έλλνηα ηεο αθνκνίσζεο ηνπ Piaget ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλόεζε κε βάζε
κηα ήδε πξνϋπάξρνπζα δνκή. Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα είλαη ε αθνκνίσζε
κεηαλαζηώλ κέζα κηα άιιε θνηλσλία δηαθνξεηηθή από ηελ πξνϋπάξρνπζα ή
8 Από ην γαιιηθό ξήκα construire πνπ ζεκαίλεη δνκώ.
9 Κεηαγλσζηηθέο ηθαλόηεηεο: καζαίλσ πώο λα καζαίλσ, επηδηώθσ ηελ κάζεζε, αλαθαιώ
γλώζεηο θαη εκπεηξίεο ώζηε λα νξγαλώζσ θαιύηεξα ηηο γλώζεηο, λα εηζρσξήζσ βαζύηεξα θαη
λα κελ κέλσ ζηελ επηθάλεηα ησλ πξαγκάησλ.
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ην γεγνλόο όηη νξγαληζκνί κπνξνύλ λα αθνκνηώζνπλ ζξεπηηθέο νπζίεο αθνύ
ηηο κεηακνξθώλνπλ ρεκηθά ώζηε λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηα πεπηηθά ηνπο
ζπζηήκαηα. ηνλ ηνκέα ηεο κάζεζεο, ε ελζσκάησζε λέσλ επηξξνώλ ζε
θαζηεξσκέλα κνηίβα θίλεζεο, δνκέο γλώζεο, ηξόπνη θαηαλόεζεο εθθξάδνπλ
ηελ έλλνηα ηεο αθνκνίσζεο (Illeris, 2015, ζει.59). Ζ έλλνηα ηεο πξνζαξκνγήο
εθθξάδεη ηελ αιιαγή πνπ ζπκβαίλεη ζηνλ απνδέθηε ώζηε λα κπνξέζεη λα
θαηαιάβεη επηξξνέο από ην πεξηβάιινλ. Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα είλαη ε
πξνζαξκνγή ηεο θόξεο ηνπ νθζαικνύ ζηελ δύλακε ηνπ θσηόο. Οη δύν απηέο
έλλνηεο ζπκβάιινπλ ζην «λα κελ απνζεθεύνληαη γλώζεηο ζηνλ εγθέθαιν κε
αλνξγάλσην ηξόπν» αιιά κε κηα δνκή πνπ βνεζά ζηελ αλάθηεζε γλώζεσλ,
αλακλήζεσλ, εκπεηξηώλ.
ην ίδην πιαίζην, ν Paulo Freire10 απνξξίπηεη ηελ «ηξαπεδηθή εθπαίδεπζε»
(Freire, 1970, ζει. 58) θαη ππνζηεξίδεη όηη ν δηάινγνο είλαη µηα ππαξμηαθή
αλαγθαηόηεηα πνπ επηηξέπεη ηελ αλάιπζε θαη αλάπηπμε θξηηηθώλ ηδεώλ ζην
πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο ζε πνιηηηζηηθνύο θύθινπο. Οπνηνδήπνηε ζέκα
παξνπζηάδεηαη κόλν σο «πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε» θαη πνηέ σο πξόβιεκα
πξνο επίιπζε θαη κέζσ ηεο πξνβιεκαηνπνίεζεο θαη ηνπ δηαιόγνπ κπνξεί λα
δεκηνπξγεζεί λέα γλώζε, λα δνζεί λέν λόεκα ζηελ ήδε ζρεκαηηζκέλε
αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ έρεη ν εθπαηδεπόκελνο ζηνλ ρώξν ηεο
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Ζ άπνςε απηή δηεξεπλήζεθε θαη από άιινπο
ζεσξεηηθνύο θαη παηδαγσγνύο έσο ηελ ζύγρξνλε αληίιεςε γηα ηελ
κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε πνπ εθθξάζηεθε θπξίσο από ηνλ Jacque Mezirow,
2007 θαη ζα παξνπζηαζηεί παξαθάησ.
Ζ ζσξεπηηθή κάζεζε, απνηειεί επέθηαζε ηεο έλλνηαο πξνζαξκνγήο ηνπ
Piaget θαη ζπκβαίλεη ζε θαηαζηάζεηο πνπ ην άηνκν πνπ καζαίλεη δελ έρεη
αλαπηπγκέλν λνεηηθό ζρήκα θαη νη ζσξεπηηθέο δηαδηθαζίεο, ηδηαίηεξα ζηα
πξώηα ζηάδηα ηεο δσήο, θαζηεξώλνπλ λνεηηθά ζρήκαηα ζηα νπνία κπνξεί λα
βαζηζηεί ν καλζάλσλ θαη λα θάλεη ζπλδέζεηο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ ζηελ
αλάπηπμε γλώζεο. Ζ ζσξεπηηθή ή κεραληθή κάζεζε βαζίδεηαη ζηελ
επαλάιεςε, ζην κλεκνληθό, ηηο δηαζπλδέζεηο πνπ κπνξεί θαλείο λα θάλεη κε
άιιεο γλώζεηο, δηαδηθαζίεο, ζρήκαηα γηα λα νδεγεζεί ζηελ αθνκνίσζε.
Ζ αθνκνησηηθή κάζεζε αθνξά ηελ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ν καζεηήο
πξνζαξκόδεη θαη ελζσκαηώλεη εληππώζεηο από ην πεξηβάιινλ ηνπ σο
επέθηαζε θαη δηαθνξνπνίεζε λνεηηθώλ ζρεκάησλ πνπ ρηίζηεθαλ κέζα από
πξνεγνύκελε κάζεζε (Illeris, 2015, ζει.63). Απνηειεί δηαδηθαζία
πξννδεπηηθήο αλάπηπμεο θαη αθνξά ηελ θαηάζηαζε πνπ ζπκβαίλεη ζην
ζρνιείν/ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα όπνπ κέζα από ηα δηάθνξα καζήκαηα
επεθηείλεηαη ε γλώζε θαη αλαπηύζζνληαη ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο. Όκσο ε
δηαδηθαζία απηή ακθηζβεηείηαη ζηελ ζύγρξνλε επνρή όπνπ όια αιιάδνπλ
ξαγδαία θαη απαηηνύληαη λέεο κνξθέο θαη δηαδηθαζίεο κάζεζεο.
Ζ πξνζαξκνζηηθή κάζεζε είλαη κηα από απηέο ηηο λέεο κνξθέο κάζεζεο ε
νπνία δίλεη έκθαζε «ζηελ ππέξβαζε», ζηελ καθξνρξόληα δηαδηθαζία γηα ηελ
επεμεξγαζία ελόο ζέκαηνο, ζηελ ζηαδηαθή θαηαλόεζε κηαο λέαο ιύζεο, ζηελ
εξκελεία, ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνύλ ηελ κάζεζε ησλ αηόκσλ. Όινη
10 Paulo Freire (1922-1997): Βξαδηιηάλνο παηδαγσγόο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη θηιόζνθνο.
Σν 1967 δεκνζίεπζε ην βηβιίν ε «Παηδαγσγηθή ησλ Θαηαπηεζκέλσλ».
http://e-jst.teiath.gr
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νη καλζάλνληεο δελ θαηαλννύλ θαη δελ είλαη πξνζαξκνζηηθνί ζηνλ ίδην βαζκό.
Ζ εμαηνκίθεπζε ηεο πξνζαξκνγήο θαζηζηά αλαγθαίν ην ελδηαθέξνλ ηνπ
εθπαηδεπηή λα γλσξίδεη ηη μέξνπλ νη καζεηέο, ηη ζέινπλ λα κάζνπλ θαη ηη ζέιεη
απηόο λα ηνπο κάζεη Ζ πξνζαξκνγή είλαη πην ζύλζεηε δηαδηθαζία από ηελ
αθνκνίσζε θαηά ηελ νπνία απηό πνπ γίλεηαη είλαη ε πξόζζεζε ζε
πξνϋπάξρνληα ζρήκαηα. ηελ πξνζαξκνγή ρξεηάδεηαη ε «θαηεδάθηζε,
αλαδηνξγάλσζε θαη αλαδόκεζε» αλάινγα κε ηηο αλάγθεο (Illeris, 2015,
ζει.66) θάηη ην νπνίν πξνϋπνζέηεη πλεπκαηηθή ελέξγεηα, δεκηνπξγηθό άγρνο
θαη ζεηηθή ζηάζε γηα πξνζαξκνγή ώζηε λα κελ θακθζεί από ηηο αληηζηάζεηο
γηα αιιαγή.
Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε είλαη κηα πην εθηεηακέλε ζηε θύζε ηεο κάζεζε
από ηελ πξνζαξκνζηηθή ηνπ Piaget ζύκθσλα κε ηνλ Illeris δηόηη δελ αθνξά
κόλν ηελ αλάπηπμε, αλαδόκεζε, αλαδηνξγάλσζε λνεηηθώλ ζρεκάησλ αιιά
ηελ κάζεζε πνπ ζπκβαίλεη όηαλ αλαδηνξγαλσζνύλ πνιιά ζρήκαηα
ηαπηόρξνλα ζε ζρέζε κε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο κάζεζεο, δειαδή ην
πεξηερόκελν ή αληηθείκελν ηεο κάζεζεο, ηελ ππνθίλεζε πνπ αθνξά ηελ
ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ην πεξηβάιινλ δειαδή ην
πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζπληειείηαη ε κάζεζε θαη θπξίσο αθνξά ηελ
εθπαίδεπζε ελειίθσλ. ύκθσλα κε ηε «Θεσξία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο
κάζεζεο» ηνπ Mezirow (2000), ν ελήιηθνο εθπαηδεπόκελνο ζηνράδεηαη
θξηηηθά πάλσ ζηηο ήδε παξαδεδεγκέλεο έλλνηεο, επαλαμηνινγεί ηηο πξόηεξεο
ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη νη πεπνηζήζεηο ηνπ θαη αλαιακβάλεη δξάζε
κε γλώκνλα ηε δηνξαηηθή ζθέςε πνπ απνξξέεη από ηε κεηαζρεκαηηζκέλε
άπνςε σο ζπλέπεηα ησλ επαλαμηνινγήζεώλ ηνπ (Mezirow,
1990). Ο
εθπαηδεπόκελνο επαλεμεηάδεη θξηηηθά εκπεηξίεο πνπ έρεη θαηαθηήζεη θαηά ηελ
παηδηθή ειηθία ή αξγόηεξα, θαη σζείηαη ζηε δηόξζσζε ζηξεβιώλ ππνζέζεσλ ,
δπζιεηηνπξγηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ζε θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά
ςπρηθά ή άιια θεθάιαηα ηεο δσήο. Κε απηόλ ηνλ ηξόπν, θαηαθηά λέα γλώζε
– ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγηθήο ή ηεο επηθνηλσληαθήο κάζεζεο – καζαίλεη λα
κεηαζρεκαηίδεη «ηα δεδνκέλα πιαίζηα αλαθνξάο ή ηε ζπλνιηθή ζεώξεζε πνπ
έρεη γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνλ θόζκν» (Ιηληδέξεο, 2010 ζει. 96). Πνιινί
ζεσξεηηθνί ππνζηεξίδνπλ όηη ε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε είλαη ηδηαίηεξα
απαηηεηηθή, ζπκβαίλεη όηαλ δελ ππάξρεη άιιε δηέμνδνο πνπ λα κπνξεί λα
ζεσξεζεί βηώζηκε, π.ρ. γηα ηελ ππέξβαζε ζηεξενηππηθώλ αληηιήςεσλ θαη
είλαη κηα καθξνρξόληα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη θνηλσληθέο ζρέζεηο
παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν θαη επίδξαζε.
πκπεξαζκαηηθά, ε ηππνινγία κάζεζεο πνπ θαιύπηεη ηνπο καζεζηαθνύο
ηύπνπο ηεο ζπζζώξεπζεο, ηεο αθνκνίσζεο, ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηνπ
κεηαζρεκαηηζκνύ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα θαη νδεγνύλ
ζε κάζεζε δηαθνξεηηθώλ εηδώλ κε δηαθνξεηηθέο δπλαηόηεηεο γηα εθαξκνγή
θαη κεηάβαζε. Ζ ρξήζε ηνπ θάζε ηύπνπ κάζεζεο αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε
κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ εμέιημε ηνπ αηόκνπ.
Οη θνηλωληθνπνιηηηζκηθέο ζεωξίεο
Οη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο εζηηάδνπλ ζηνλ θνηλσληθό θαζνξηζκό ηεο
γλώζεο. Γειαδή, αλ δερηνύκε όηη νη ζεσξίεο θηλνύληαη αλάκεζα ζε έλα δίπνιν
άηνκν - θνηλσλία, νη γλσζηηθέο ζεσξίεο ζηξέθνληαη γύξσ από ηνλ πόιν
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άηνκν, ελώ νη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο γύξσ από ηνλ πόιν θνηλσλία. Οη ζεσξίεο
απηέο ππνζηεξίδνπλ όηη ε νηθνδόκεζε ησλ γλώζεσλ ιακβάλεη ρώξα ζε
ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα (cooperative learning), δηακέζνπ ζπδεηήζεσλ πνπ
εκπεξηθιείνπλ ηε δεκηνπξγία θαη θαηαλόεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ από
θνηλνύ (κεηαμύ αηόκσλ ή νκάδσλ) πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ. O θνηλσληθόο
επνηθνδνκηζκόο, όπσο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απηή ε ζεώξεζε ε νπνία
δηαθνξνπνηείηαη από ηελ θιαζηθή ζην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο
αιιειεπίδξαζεο, ζεσξώληαο πσο νη γλώζεηο δνκνύληαη κέζσ ησλ
αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ ησλ αηόκσλ, όπσο επίζεο όηη θαη νη ίδηεο νη γλώζεηο
είλαη θνηλσληθά θαζνξηζκέλεο κέζα από θώδηθεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πξνζέγγηζεο απηήο, κεηαμύ άιισλ, είλαη ε ελεξγόο γλσζηηθή νηθνδόκεζε πνπ
ζπληειεί ζηελ εθ βάζνπο θαηαλόεζε, ε εγθαζηδξπκέλε κάζεζε (situated
cognition) πνπ ιακβάλεη ρώξα ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην κε απηόλνκε
δξαζηεξηόηεηα θαη θνηλσληθή θαη λνεηηθή ππνζηήξημε, ηελ θνηλόηεηα, κέζα
από ηελ νπνία ιακβάλεη ρώξα ε κάζεζε θαη ζπληειεί ζηε δηάρπζε ηεο
θνπιηνύξαο θαη ησλ πξαθηηθώλ ηεο, ηε ζπλνκηιία (discourse) πνπ θαζηζηά
εθηθηή ηε ζπκκεηνρή θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε ζην πιαίζην ηεο θνηλόηεηαο.
ηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ηεο λόεζεο, βαζηθή παξαδνρή είλαη
όηη όηαλ έλα άηνκν ζπκκεηέρεη ζ' έλα θνηλσληθό ζύζηεκα, ε θνπιηνύξα απηνύ
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επηθνηλσλία
(θπξίσο ε γιώζζα) δηακνξθώλνπλ ηε γλσζηηθή ηνπ ζπγθξόηεζε θαη
ζπληζηνύλ πεγή κάζεζεο θαη εμέιημεο. (Ράπηεο, Ράπηε, 2007, ζει. 109, Θόκεο
2004, ζει. 94-96)
Ο Θνηλσληθόο επνηθνδνκηζκόο ηνπ Vigotsky11 είλαη κηα δηαδηθαζία αδηάξξεθηα
ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξηθνθνηλσληθή δηάζηαζε θαη ην πνιηηηζκηθό πιαίζην,
κέζα ζην νπνίν ζπληειείηαη. πλεπώο, δελ είλαη ηα αηνκηθά λνεηηθά εξγαιεία
πνπ είλαη ηα πξσηεύνληα ζην θαηλόκελν ηεο κάζεζεο, όπσο, ηδηαίηεξα ζηελ
θιαζηθή ηεο κνξθή, ππνζηεξίδεη ε γλσζηηθή ζρνιή, αιιά "ε δηακεζνιάβεζε
ησλ θνηλσληθώλ γεγνλόησλ θαη ησλ πνιηηηζκηθώλ εξγαιείσλ... [θαη] ε
εζσηεξίθεπζε ησλ ζεκαζηώλ κε ηηο νπνίεο απηά είλαη θνξηηζκέλα". Ζ
δηαθνξά είλαη όηη ζηε κελ ζεσξία ηνπ Piaget ε αιιειεπίδξαζε αηόκνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο παίδεη επηθνπξηθό ξόιν, ζην δε θνηλσληθό
επνηθνδνκηζκό παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξόιν, δε δηεπθνιύλεη απιώο ηε κάζεζε, ηε
δεκηνπξγεί.
Ο Vigotsky αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα «ηεο δώλεο επηθείκελεο αλάπηπμεοΕΔΑ12» θαη δίλεη έκθαζε ζηε ζεκαζία θνηλσληθνπνιηηηζκηθώλ παξαγόλησλ
γηα ηε γλσζηηθή αλάπηπμε. Οξίδεη ηε λνεκνζύλε σο ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ
λα καζαίλεη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ηνπο άιινπο, είηε απηνί είλαη
ζπλνκήιηθνη είηε έρνπλ ηελ θαζνδήγεζε ελόο ελήιηθα. Ζ δηδαζθαιία είλαη
ηξόπνο αιιειεπίδξαζεο θαη κάζεζεο. Σα ζρήκαηα, νη ιέμεηο, νη εηθόλεο, ηα

11 Lev Vygotsky (1896-1934): Ιεπθνξώζνο ςπρνιόγνο ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ε πλεπκαηηθή
αλάπηπμε ησλ παηδηώλ είλαη ιεηηνπξγία ησλ αλζξώπηλσλ θνηλνηήησλ, παξά κεκνλσκέλσλ
αηόκσλ.
12 ΕΔΑ (Zone of Proximal Development - ZPD) είλαη ε απόζηαζε κεηαμύ ηνπ επίπεδνπ
αλάπηπμεο ζην νπνίν ην παηδί βξίζθεηαη ζε κηα γλσζηηθή πεξηνρή - απηώλ πνπ ην παηδί κπνξεί
λα επηηύρεη από κόλν ηνπ - θαη ηνπ επηπέδνπ πνπ ην παηδί κπνξεί λα θηάζεη αλ βνεζεζεί από
θάπνηνπο πην έκπεηξνπο ελήιηθνπο ή ζπλνκήιηθνπο.
http://e-jst.teiath.gr
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ζύκβνια, ε γξαθή απνηεινύλ ηνπο «ζπιινγηθνύο δηακεζνιαβεηέο»13 ή
ζηνηρεία πνιηηηζκηθά ηα νπνία ηα άηνκα νηθεηνπνηνύληαη θαη ηα
ελζσκαηώλνπλ ζηαδηαθά ζηηο γλσζηηθέο ηνπο δνκέο νη νπνίεο δηακνξθώλνπλ
ηελ αηνκηθή ζπλείδεζε.
Βαζηθή δηαθνξά ζηε ζεσξία ηνπ Θνηλσληθνύ Δπνηθνδνκηζκνύ (Vygotsky) ζε
ζρέζε κε ηελ ζεσξία ηνπ Piaget είλαη όηη ελώ ζηε ζεσξία ηνπ Γλσζηηθνύ
Δπνηθνδνκηζκνύ (Piaget) ηα ζηάδηα είλαη ζαθώο δηαρσξηζκέλα θαη ειηθηαθά
θαζνξηζκέλα, ηα ζηάδηα απηά θαηαιακβάλνπλ έλα ζπλερέο ζηε δσή ηνπ
παηδηνύ ελώ ζηελ ζεώξεζε ηνπ Vygotsky, όρη κόλν ιόγσ ηεο βηνινγηθήο
σξίκαλζεο, αιιά θαη ράξε ζηε επηζσξεπηηθή ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθώλ θαη
πνιηηηζκηθώλ επηξξνώλ, ην άηνκν απνθηά όιν θαη πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο.
Ο θνηλσληθόο επνηθνδνκηζκόο εθηηκάηαη ζήκεξα ζε κεγάιν βαζκό γηα ηε
ζεκαζία πνπ απνδίδεη ζηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία, ζηελ
επηθνηλσλία, ζηε ζπλεξγαζία θαη ζην ξόιν πνπ παίδεη ε γιώζζα ζε όια απηά
σο ζπκβνιηθό ζύζηεκα (νινκσλίδνπ, 2006, ζει. 38). Ο Vygotsky, από πνιύ
λσξίο αλέδεημε ην ξόιν πνπ παίδνπλ νη ζρέζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπ
ζπλνκήιηθνπο ζηε κάζεζε, παίξλνληαο όκσο έλαλ εληειώο δηαθνξεηηθό δξόκν
από απηόλ ηνπ Piaget θαη βνεζώληαο, καδί κε απηόλ, λα ζπγθξνηεζεί ηειηθά
έλα πνιύ πην νινθιεξσκέλν ζρήκα θαηαλόεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ
νηθνδόκεζεο ηεο γλώζεο. ε δηδαθηηθό επίπεδν ε έλλνηα ηεο επηθείκελεο
αλάπηπμεο ζεκαίλεη όηη ν εθπαηδεπηηθόο πξέπεη πξώηα λα πξνζδηνξίδεη ην
επίπεδν ησλ αηνµηθώλ ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνύ θαη θαηόπηλ λα εληνπίδεη ην
επίπεδν ησλ γλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ πνπ µπνξεί λα αλαπηύμεη ην παηδί µε ηε
βνήζεηα λύμεσλ, επίδεημεο θαη εξσηεκάησλ από ηελ πιεπξά ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ (Καηζαγγνύξαο, 1997).
Ζ θνηλσληθή κάζεζε ή κάζεζε κέζσ παξαηήξεζεο θαη κίκεζεο
πξνηύπσλ (Social Learning Theory) ηνπ Albert Bandura14 ππνζηεξίδεη όηη ε
κάζεζε κπνξεί λα ιάβεη ρώξα θαη ρσξίο ηελ άκεζε εκπεηξία ηνπ αηόκνπ ή ηελ
άκεζε ύπαξμε θάπνηνπ είδνπο ελίζρπζεο. Οη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα
λα καζαίλνπλ ζύλζεηεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο κέζα από ηελ παξαηήξεζε θαη
ηε κίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο άιισλ πξνζώπσλ. Σν είδνο απηό ηεο κάζεζεο
νλνκάδεηαη κάζεζε κέζσ παξαηήξεζεο (observational learning) θαη ην άηνκν
πνπ παξαηεξείηαη νλνκάδεηαη «πξόηππν» ελώ ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο
κέζσ παξαηήξεζεο λνείηαη σο κίκεζε πξνηύπνπ. Ζ ηθαλόηεηα κίκεζεο
απμάλεηαη αλάινγα κε ηελ εμέιημε ησλ εηδώλ, κε θνξπθή ηα αλώηεξα
ζειαζηηθά θαη ηνλ άλζξσπν. Ζ ηθαλόηεηα γηα κάζεζε ρσξίο άκεζε εκπεηξία,
αιιά κέζσ κίκεζεο, επηηξέπεη ηελ κάζεζε από ηε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία
πξνεγνύκελσλ γελεώλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αλαθαιύπηεηαη θάζε θνξά ηε
λέα γλώζε. ηελ πεξίπησζε απηή νη νξγαληζκνί, δεκόζηνη θαη ηδησηηθνί
εμνηθνλνκνύλ ρξόλν θαη απμάλεηαη ε ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο ηνπο.
13

Διαμεςολάβθςθ: δηαδηθαζία θαη ηαπηόρξνλα επηθνηλσληαθή κέζνδνο εηξεληθήο επίιπζεο
δηαθνξώλ πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηέρλε ηεο πεηζνύο (Ζ «Ρεηνξηθή» ηνπ Αξηζηνηέιε αληαλαθιά
ηερληθέο δηακεζνιάβεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηζόηεηα, ηελ νπδεηεξόηεηα, ην ζεβαζκό, ηελ
εηιηθξίλεηα, ην ήζνο ηνπ ξήηνξα).
14 Albert Bandura(1925- ζήκεξα): Θαλαδόο Φπρνιόγνο, νκόηηκνο θαζεγεηήο ζην
Παλεπηζηήκην ηνπ ηάλθνξλη, ζπλέβαιε ζηελ θνηλσληθνγλσζηηθή ζεσξία, εηζεγεηήο ηεο
ζεσξίαο ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο (Bobo Doll experiment,
1961).
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ηα πεηξάκαηα ηνπ Bandura κε βξέθε δηαπηζηώζεθε όηη ην βξέθνο έρεη ηελ
ηθαλόηεηα λα κηκείηαη αξρηθά απιέο θαη νινέλα θαη πην ζύλζεηεο
ζπκπεξηθνξέο, από ηηο πξώηεο εβδνκάδεο ηεο δσήο ηνπ. Ζ απόθηεζε πνιιώλ
βαζηθώλ αλζξώπηλσλ ηθαλνηήησλ βαζίδεηαη ζηε κίκεζε, κε πξώηε εμ απηώλ
ηε γιώζζα. Σν βξέθνο κηκείηαη από πνιύ λσξίο ηηο θηλήζεηο ηνπ ζηόκαηνο πνπ
βιέπεη ζηνπο άιινπο θαη πεηξακαηίδεηαη ζηγά- ζηγά θαη κε ηηο θηλήζεηο ηεο
γιώζζαο, έσο όηνπ λα επηηύρεη ηνπο ζσζηνύο ήρνπο. Ζ πξνζπάζεηά ηνπ απηή
εληζρύεηαη από ηηο αληηδξάζεηο ησλ άιισλ πνπ απαληνύλ ζηνπο
πεηξακαηηζκνύο απηνύο ηνπ παηδηνύ κε επηθσλήκαηα, γέιηα, σζηόζν θαίλεηαη
όηη ε πξνζπάζεηα κίκεζεο ελεξγνπνηείηαη θαη’ αξρήλ ελδνγελώο, απζόξκεηα.
ε κεηέπεηηα ζηάδηα ηεο δσήο, ε κίκεζε επεθηείλεηαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο:
ζπκπεξηθνξέο, ζπλήζεηεο, αιιά θαη επηινγέο, όπσο ε επαγγεικαηηθή
ζηαδηνδξνκία θαη άιινπο θαη νη εκπεηξίεο θαηαρσξνύληαη ζαλ κλεκνληθέο
παξαζηάζεηο νη νπνίεο θαη είλαη δηαζέζηκεο. Ζ εθηέιεζε αθνξά ηελ ίδηα ηελ
πξάμε, ηελ έθδειε ζπκπεξηθνξά, θαη εμαξηάηαη από ηελ ελίζρπζε πνπ
βξίζθεηαη δηαζέζηκε ζην πεξηβάιινλ. Σα απνηειέζκαηα απηά πεγάδνπλ από
ην γλσζηόηεξν όισλ πείξακα ηνπ Bandura (1961) κε ηελ θνύθια Κπόκπν,
πνπ εζηίαδε ζηελ κειέηε κνληέισλ ζπκπεξηθνξάο, κέζσ ηεο ζεσξίαο
θνηλσληθήο κάζεζεο θαη κε βάζε πξάμεηο θάπνησλ πξνηύπσλ. Σν πείξακα αλ
θαη γηα εζηθνύο θπξίσο ιόγνπο θξίζεθε αξλεηηθό ζεσξώληαο όηη εθπαηδεύεη ηα
παηδηά ζηελ επηζεηηθόηεηα, αμηνπνηήζεθε από ηελ ζύγρξνλε ςπρνινγία θαη
νδήγεζε ζηε κεηάβαζε από ηνλ ζπκπεξηθνξηζκό ζηε γλσζηηθή ςπρνινγία.
πκπεξαζκαηηθά, ζεσξείηαη όηη ην άηνκν κπνξεί λα κάζεη ή λα απνθηήζεη κηα
λέα, ζύλζεηε κνξθή ζπκπεξηθνξάο, αλεμάξηεηα από ηελ ύπαξμε εληζρπηώλ.
Χζηόζν, ην αλ ε ζπκπεξηθνξά απηή ζα γίλεη πξάμε ή όρη εμαξηάηαη από ηελ
ύπαξμε εληζρπηώλ, δειαδή από ην πώο ζα απαληήζεη ην πεξηβάιινλ ζηε
ζπκπεξηθνξά απηή. Ζ δηάθξηζε απηή κπνξεί λα γίλεη θαιύηεξα θαηαλνεηή
κέζα από ην θιαζζηθό πείξακα ηνπ Bandura κε ην δήηεκα ηεο επηζεηηθόηεηαο
όπνπ κειέηεζε ηξεηο νκάδεο παηδηώλ. Παξαθνινύζεζαλ έλα πξόηππν λα
επηδεηθλύεη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζε κηα πιαζηηθή θνύθια (1ε νκάδα) ζηελ
δεύηεξε νκάδα, ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνηύπνπ αθνινπζήζεθε από
ακνηβή, ελώ, ζηελ ηξίηε νκάδα, αθνινπζήζεθε από ηηκσξία. Αθνύ
παξαθνινύζεζαλ ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνηύπνπ, ηα παηδηά θαη
από ηηο ηξεηο νκάδεο εθηέζεθαλ ζε δύν δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. ηελ πξώηε
ζπλζήθε, ηα παηδηά έκεηλαλ κόλα ηνπο ζε έλα δσκάηην κε πνιιά παηρλίδηα,
ζηα νπνία ζπκπεξηιακβαλόηαλ θαη κηα θνύθια όκνηα κε απηήλ ηεο ηαηλίαο
(ζπλζήθε ρσξίο θίλεηξα). Σα παηδηά παξαθνινπζνύληαλ από ηνπο εξεπλεηέο
κέζα από έλαλ θαζξέθηε κνλήο θαηεύζπλζεο, γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ζα
εθδήισλαλ ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνηύπνπ. ηε δεύηεξε ζπλζήθε,
ν εξεπλεηηθόο ζρεδηαζκόο ήηαλ ν ίδηνο, κε ηε κόλε δηαθνξά όηη παξείραλ ζηα
παηδηά θίλεηξα ηέηνηα, ώζηε λα ηα πξνηξέςνπλ λα ζπκπεξηθεξζνύλ όπσο ην
πξόηππν (ζπλζήθε κε πξνηξεπηηθά θίλεηξα). Όπσο ήηαλ αλακελόκελν, ζηε
ζπλζήθε πνπ δόζεθαλ ζρεηηθά θίλεηξα (εληζρπηέο), εθδειώζεθαλ πνιύ
πεξηζζόηεξεο επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, από όηη ζηε ζπλζήθε ρσξίο θίλεηξα.
πλεπώο, ηα παηδηά έκαζαλ ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά παξαηεξώληαο ην
πξόηππν, αιιά δελ ηελ εθδήισζαλ ηόζν ζηε ζπλζήθε ρσξίο θίλεηξα, όζν ζηε
ζπλζήθε κε θίλεηξα. Σν εύξεκα απηό θαηαδεηθλύεη ηε ζεκαζία ηεο δηάθξηζεο
κεηαμύ εθκάζεζεο θαη εθηέιεζεο κηαο ζπκπεξηθνξάο: ην άηνκν κπνξεί λα
κάζεη ή λα απνθηήζεη κηα λέα κνξθή ζπκπεξηθνξάο, αλεμάξηεηα από ηελ
ύπαξμε εληζρπηώλ, αιιά ην αλ ε ζπκπεξηθνξά απηή ζα γίλεη πξάμε ή όρη
http://e-jst.teiath.gr

49

e-Περιοδικό Επιζηήμης & Τεχνολογίας
e-Journal of Science & Technology (e-JST)

εμαξηάηαη από ηελ ύπαξμε εληζρπηώλ, δειαδή από ην πώο ζα απαληήζεη ην
πεξηβάιινλ ζηε ζπκπεξηθνξά απηή. Σν δεύηεξν εξώηεκα πνπ έζεζαλ νη
εξεπλεηέο ζηε κειέηε απηή είλαη εάλ ηα επαθόινπζα πνπ είρε ε ζπκπεξηθνξά
ηνπ πξνηύπνπ επεξέαζαλ ηελ εθδήισζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο από ηα
παηδηά, ζηηο δύν ζπλζήθεο. ηε ζπλζήθε ρσξίο θίλεηξα, νη δηαθνξέο ήηαλ
ζαθείο: ηα παηδηά πνπ παξαθνινύζεζαλ ην πξόηππν λα ηηκσξείηαη,
κηκήζεθαλ πνιύ ιηγόηεξεο πξάμεηο ηνπ, ζε ζύγθξηζε κε ηα παηδηά ησλ νκάδσλ
πνπ παξαθνινύζεζαλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνηύπνπ λα ακείβεηαη ή λα κελ
έρεη θακηά αξλεηηθή επίπησζε. Χζηόζν, ε δηαθνξά απηή εμαιείθζεθε ζηε
ζπλζήθε ζηελ νπνία πξνζθέξζεθαλ ζηα παηδηά θίλεηξα γηα λα αλαπαξάγνπλ
ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνηύπνπ.
Οξγαλωζηαθή Μάζεζε
Οη δηαθνξεηηθέο ηππνινγίεο κάζεζεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ (ζπκπεξηθνξηζηηθή, γλσζηηθή, ζπζζσξεπηηθή, αθνκνησηηθή, θνηλσληθή, κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε) έρνπλ εθαξκνγή ζηνπο νξγαληζκνύο αλάινγα κε ην
αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο, ηηο αλάγθεο κάζεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ
δπλακηθνύ θαη ην είδνο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. ΄ έλα εμσηεξηθό
πεξηβάιινλ πνπ αιιάδεη ξαγδαία εμ’ αηηίαο ησλ ηερλνινγηθώλ αιιαγώλ θαη
ηνπο γξήγνξνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο, ε κάζεζε απνηειεί επέλδπζε ζην
αλζξώπηλν δπλακηθό θαη ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα θάζε νξγαληζκνύ γηα
παξνρή απνηειεζκαηηθώλ θαη πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ.
ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο κάζεζεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη νη νπνίνη
εζηηάδνπλ:





ζηα απνηειέζκαηα ησλ δηεξγαζηώλ κάζεζεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην
άηνκν
ζηηο δηαλνεηηθέο δηεξγαζίεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αιιαγέο
ζηηο δηεξγαζίεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηα άηνκα θαη ην θνηλσληθό
πεξηβάιινλ
ζηε δηδαζθαιία

κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ θαη λέεο πξαθηηθέο πνπ εκπινπηίδνπλ ηηο καζεζηαθέο
δηαδηθαζίεο θαη αλαθέξνληαη ζηνπο νξγαληζκνύο. Δλδεηθηηθά ζα κπνξνύζαλ
λα πξνζηεζνύλ ε ζπγθέληξσζε θαη δηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ, ε νξγάλσζε θαη
αλάιπζε πιεξνθνξηώλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ιήςε απνθάζεσλ,
ε δόκεζε γλώζεσλ γηα απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε εξγαζηώλ, ε πξόβιεςε
αιιαγώλ, ε δηνξαηηθόηαηα γηα ηελ δηαρείξηζε κειινληηθώλ πξνθιήζεσλ, ε
αλάιεςε ξίζθνπ θαη ε κάζεζε κέζσ ησλ ιαζώλ θαη ε αμηνπνίεζε εκπεηξηώλ,
αμηώλ γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκό δηαδηθαζηώλ θαη ηελ δηακόξθσζε επέιηθηνπ
θαη πξνζαξκόζηκνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ σο πνιύηηκνπ πόξνπ ησλ
νξγαληζκώλ.
Ζ γλώζε πνπ ζπζζσξεύεηαη ζηνπο νξγαληζκνύο θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα
απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία δηαθξίλεηαη ζε ηξία επίπεδα:
αηνκηθό, νκαδηθό θαη νξγαλσζηαθό επίπεδν. Ζ αηνκηθή κάζεζε αθνξά ηελ
αλάπηπμε λέσλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ, αμηώλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ
πνπ πξνθύπηνπλ εμ αηηίαο ησλ ξαγδαίσλ ηερλνινγηθώλ αιιαγώλ, ησλ λέσλ
εθπαηδεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ αηόκνπ κε ην εμσηεξηθό
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πεξηβάιινλ. Ζ νκαδηθή κάζεζε αθνξά ζηελ πιάηπλζε γλώζεσλ, ηθαλνηήησλ
θαη δεμηνηήησλ πνπ επηηπγράλνληαη ζην πιαίζην νκάδσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ
ζηνλ νξγαληζκό ελώ ε νξγαλσζηαθή κάζεζε αθνξά ηελ δηεπξπκέλε γλώζε
θαη παξαγσγηθή ηθαλόηεηα πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ δέζκεπζε όισλ ησλ
κειώλ ηνπ νξγαληζκνύ γηα ζπλερή βειηίσζε, απνηειεζκαηηθόηεηα θαη
απόδνζε. Ζ νξγαλσζηαθή κάζεζε δηαθνξνπνηείηαη από ηηο δύν πξνεγνύκελεο
δηόηη δνκείηαη ζηελ γλώζε όινπ ηνπ πξνζσπηθνύ, βαζίδεηαη ζε πξνεγνύκελεο
εκπεηξίεο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηελ κλήκε ηνπ νξγαληζκνύ θαη απνηεινύλ ηελ
θηλεηήξηα δύλακε γηα ελδερόκελε αιιαγή θαη πξνζαξκνγή. Ζ νξγαλσζηαθή
κάζεζε εξκελεύεη ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο νη νξγαληζκνί καζαίλνπλ,
αιιάδνπλ ή αληηζηέθνληαη ζηηο αιιαγέο ελώ ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκνζηνύλ ζε
λέα δεδνκέλα.
Ζ ζεσξία ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο ζηνρεύεη ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ
ζπλζεθώλ, ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηώλ γηα ηελ εμέιημε θαη ηνλ
κεηαζρεκαηηζκό δπζιεηηνπξγηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο λέεο
ζπλζήθεο ζην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ, απνηέιεζε δε αληηθείκελν πνιιώλ
εξεπλεηώλ ηδηαίηεξα κεηά ηα κέζα ηνπ 20νπ αηώλα. Πξώηνη νη Cyert, March
(Cyert & March, 1963) νη νπνίνη ππνζηήξηδαλ όηη νη νξγαληζκνί καζαίλνπλ
κέζα από ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκόδνπλ, ηελ αλάπηπμε νξάκαηνο θαη
ζηξαηεγηθήο, ηελ δηαηύπσζε ζθνπνύ θαη ζηόρσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο. Ιίγν
αξγόηεξα, ην 1980, νη Argyris θαη Shon15 ζεσξνύλ όηη ε νξγαλσζηαθή κάζεζε
επέξρεηαη όηαλ ε αηνκηθή κάζεζε θάζε κέινπο ελόο νξγαληζκνύ
κεηαζρεκαηίδεηαη γηα λα αληηκεησπίζεη πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη
εγγξάθεηαη ζηελ κλήκε ηνπ νξγαληζκνύ. Σέινο ν Senge16 ζην βηβιίν ηνπ «The
Fifth Discipline: Σhe art and practice of the Learning Organization» ην 1990,
πξνζδηνξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Οξγαληζκνύ Κάζεζεο σο λα είλαη ν
νξγαληζκόο πνπ παξέρεη δπλαηόηεηεο ζην πξνζσπηθό ηνπ λα βειηηώλεη
ζπλερώο ηηο γλώζεηο ηνπ, λα αλαπηύζζεη θαη λα εθαξκόδεη λέεο ηδέεο. Ο Senge
εζηηάδεη ζε πέληε αιιειέλδεηεο αξεηέο πνπ ελδπλακώλνπλ ηα άηνκα θαη ηηο
νκάδεο ελόο νξγαληζκνύ γηα λα ηνλ θαηαζηήζνπλ «Οξγαληζκό πνπ
Καζαίλεη». Απηέο είλαη ε ζπζηεκηθή ζθέςε πνπ βνεζά ηνπο αλζξώπνπο λα
αληηιακβάλνληαη νιηζηηθά, λα βιέπνπλ ην όινλ θαη όρη ηα επηκέξνπο
πξνβιήκαηα, λα αληηιακβάλνληαη ηηο αιιεινζπζρεηίζεηο δνκώλ θαη
πνιύπινθσλ θαηαζηάζεσλ, ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη κάζεζε θαη
πξνζσπηθή νινθιήξσζε, ηα λνεηηθά κνληέια πνπ απνηεινύλ ξηδσκέλεο,
ζπρλά ππνζπλείδεηεο, ππνζέζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςή γηα ηνπο
αλζξώπνπο, ηνπο νξγαληζκνύο θαη ηηο θαηαζηάζεηο, δεκηνπξγώληαο ζπρλά
αληηθάζεηο αλάκεζα ζε όζα ιέγνληαη ή πξάηηνληαη, ζην θνηλό όξακα πνπ
πξέπεη λα ζπλζρεδηάδεηαη θαη λα κελ επηβάιιεηαη, ζηελ νκαδηθή κάζεζε πνπ
ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε αμηνπνίεζεο ησλ γλώζεσλ όισλ ησλ κειώλ ελόο
νξγαληζκνύ θαη ησλ αηνκηθώλ δεηθηώλ λνεκνζύλεο ζε ζπιινγηθό επίπεδν
ώζηε λα παξαηεξνύληαη ζσξεπηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ Οξγαληζκό.

15

Argyris, C. & Schön, D. (1978), εμέδσζαλ ην βηβιίν «Organizational learning». Ο Chris
Argyris είλαη νκόηηκνο θαζεγεηήο ηνπ Harvard Business School θαη ν Donald Alan
Schön (1930- 1997) ήηαλ θηιόζνθνο θαη πνιενδόκνο ζην Ηλζηηηνύην ηερλνινγίαο ηεο
Καζαρνπζέηεο θαη ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ ζεσξία ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο.
16

Peter Senge, θαζεγεηήο ζην ΚΗΣ θαη ηδξπηήο ηεο Society for Organizational learning (SOL)
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ηελ ίδηα θαηεύζπλζε νη Marsick θαη Watkins (2003) ππνγξακκίδνπλ όηη ε
κάζεζε είλαη κηα ζπιινγηθή εκπεηξία θαη απνηέιεζκα κηαο δηαδξαζηηθήο,
αιιεινεμαξηώκελεο δηεξγαζίαο. Ο Οξγαληζκόο κάζεζεο επηηξέπεη ηνλ
κεηαζρεκαηηζκό δπζιεηηνπξγηθώλ ζπκπεξηθνξώλ επλνώληαο ηελ νκαδηθή
ιεηηνπξγία, ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ κειώλ, ηελ αλάιεςε ξίζθνπ ρσξίο θόβν
επεξρόκελσλ ιαζώλ. Ο νξγαληζκόο δηακνξθώλεη κε πξνιεπηηθό θαη
δηνξαηηθό ηξόπν εθηηκώληαο ηελ θαηάζηαζε ζην εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό
πεξηβάιινλ. Ζ νξγαλσζηαθή κάζεζε αθνξά ζην ηη ελζσκαηώλεη ν
νξγαληζκόο σο λέα ηθαλόηεηα, λέα αληίιεςε ή λέα δηαδηθαζία. Ο νξγαληζκόο
κάζεζεο δεκηνπξγεί θνπιηνύξα ζπλερνύο παξαγσγήο λέαο γλώζεο όπνπ ηα
άηνκα ελζαξξύλνληαη θαη ππνζηεξίδνληαη ζε επξύ θάζκα επθαηξηώλ κάζεζεο.
Ζ αλάιεςε ξίζθνπ κπνξεί λα αλαπηύμεη θαηλνηνκίεο θαη λα κεηαηξέςεη
ελδερόκελα ιάζε ζε επηηπρίεο κέζσ δηαδηθαζηώλ αμηνιόγεζεο, αλαζηνραζκνύ
θαη εκπεξηζηαησκέλεο αλάιπζεο κε ζηόρν ηελ ζπλερή βειηίσζε ηνπ
νξγαληζκνύ ν νπνίνο ηαπηόρξνλα εγγπάηαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ κειώλ ηνπ.
Σύλνψε
ηε παξνύζα αλαζθόπεζε, κεηά από κηα πξνζέγγηζε ησλ καζεζηαθώλ
ζεσξηώλ, παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά νη ζεσξίεο κάζεζεο i) ηνπ
πκπεξηθνξηζκνύ κε θύξηα εζηίαζε ζηελ αληαλαθιαζηηθή κάζεζε θαη ηελ
κάζεζε κε δνθηκή θαη πιάλε, (ii) ζηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζεσξία πνπ
ππνζηεξίδεηαη από ηνλ Piaget ν νπνίνο δηαθξίλεη ηηο δύν βαζηθέο δηαδηθαζίεο
κάζεζεο, ηελ αθνκνίσζε θαη ηελ πξνζαξκνγή θαη (iii) ζηηο
θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ θνλζηξνπθηηβηζκό αιιά
δίλνπλ έκθαζε ζηελ νηθνδόκεζε γλώζεσλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζε
ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα, δηακέζνπ ζπδεηήζεσλ πνπ εκπεξηθιείνπλ ηε
δεκηνπξγία θαη θαηαλόεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ από θνηλνύ κεηαμύ
αηόκσλ ή νκάδσλ πινπνίεζε καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ.
Δπηπιένλ,
ζην
ζύγρξνλν
θνηλσληθννηθνλνκηθό
πεξηβάιινλ
πνπ
ραξαθηεξίδεηαη από ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη επηβάιιεη λέα
καζεζηαθά κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία, ηελ
νκαδηθή ζπλεξγαζία θαη ηελ αληίιεςε κηαο εμειηθηηθήο ζεώξεζεο
επηρεηξήζεθε ε πξνζέγγηζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθεο κάζεζεο ησλ νξγαληζκώλ
θαη ε εθαξκνγή λέσλ καζεζηαθώλ κνληέισλ πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ
ζηα πεξηβάιινληα ησλ νξγαληζκώλ σο επθαηξίεο.
Ζ νξγαλσζηαθή κάζεζε αλ θαη βαζίδεηαη ζηελ ζπκπεξηθνξηζηηθή, γλσζηηθή,
ζπζζσξεπηηθή, αθνκνησηηθή, θνηλσληθή θαη κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε,
εζηηάδεη ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη δεκηνπξγία θνπιηνύξαο κάζεζεο ζηνλ
νξγαληζκό. Ζ κεηαηξνπή ησλ νξγαληζκώλ ζε νξγαληζκνύο κάζεζεο πνπ
κπνξνύλ λα ελζσκαηώλνπλ θάζε λέα ηθαλόηεηα, λέα αληίιεςε ή λέα
δηαδηθαζία επεξεάδνληαο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ νξγαληζκνύ ζην επίπεδν ηνπ
πξνζσπηθνύ θαη ησλ κειώλ πνπ ηνλ απαξηίδνπλ θαη ηαπηόρξνλα ησλ
εθαξκνδόκελσλ δηαδηθαζηώλ θαη πνιηηηθώλ, απνηειεί ηελ ζύγρξνλε αληίιεςε
γηα απνηειεζκαηηθόηεηα θαη απνδνηηθόηεηα ησλ νξγαληζκώλ. Οη νξγαληζκνί
πνπ καζαίλνπλ απαληνύλ ζηηο ζύγρξνλεο πξνθιήζεηο αβεβαηόηεηαο θαη
πνιππινθόηεηαο θαη κπνξνύλ λα θηλεηνπνηήζνπλ ην πξνζσπηθό ηνπο κε όζν
ην δπλαηόλ ιηγόηεξεο αληηζηάζεηο ζε αιιαγέο θαη θαηλνηόκεο ηδέεο πνπ
δηακνξθώλνπλ ηνλ ζύγρξνλν θόζκν.
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