
3.3.1. Στρατηγική διδασκαλίας των μικρών βημάτων

Η διερευνητική ανάγνωση του σεναρίου διδασκαλίας, που θα ακο-

λουθήσει, θα μας βοηθήσει να αναδείξουμε τα δομικά στοιχεία της

στρατηγικής διδασκαλίας των μικρών βημάτων.

ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ

Ένας εκπαιδευτικός μας λέει «τι κάνει» και «γιατί»... Επιζητώ να μάθουν οι μαθητές μου

γνώσεις και δεξιότητες, διατρέχοντας τις φάσεις της μαθησιακής ιεραρχίας: εκμάθηση-

διατήρηση-γενίκευση-διάκριση. Με την είσοδο στη διδασκαλία ελέγχω την προπαρασκευή

και την επιθυμία των μαθητών και δηλώνω το μαθησιακό στόχο, προσδιορίζοντας τη δρα-

στηριότητα των μαθητών, τη μαθησιακή συνθήκη και το κριτήριο απόδοσης. Ακολουθεί η

συνέχιση της διδασκαλίας με τη βαθμιαία εκμάθηση και η αναδίπλωση της διδασκαλίας

με την εξάσκηση, επανάληψη. Τέλος, κατά την έξοδο από τη διδασκαλία εισάγω τους δια-

σπαστές. Ιδιαίτερα, φροντίζω σε κάθε φάση της διδασκαλίας «τι θα κάνω εγώ» και «τι θα

κάνουν» οι μαθητές. Πρώτα ανασκοπώ τις προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες, ύστερα

δηλώνω το μαθησιακό στόχο, προβάλλω τα σημαντικά σημεία του νέου μαθήματος και

ρωτώ τους μαθητές, αν επιθυμούν να μάθουν. Στη συνέχεια, παρουσιάζω τον πρώτο χει-

ρισμό-βήμα, οι μαθητές λένε, επαναλαμβάνουν, εκτελούν και αμέσως ανατροφοδοτώ και

ενισχύω τους μαθητές. Ακολουθεί ο δεύτερος χειρισμός, αφού επαναλάβω τον πρώτο. Οι

μαθητές λένε, επαναλαμβάνουν και εκτελούν το δεύτερο χειρισμό-βήμα, αφού επαναλά-

βουν τον πρώτο και αμέσως ανατροφοδοτώ και ενισχύω τους μαθητές... Συνεχίζω έτσι

και στους άλλους χειρισμούς-βήματα μέχρις ότου συναρμολογήσω με τους χειρισμούς-

βήματα, τις ενέργειες και, τέλος, τη δραστηριότητα. Ύστερα βάζω τους μαθητές να κάνουν

εξάσκηση. Τέλος, τους ζητώ να διακρίνουν διαφορές ανάμεσα στη νέα μάθηση και την

παλιά.

Στη διδασκαλία δικαιολογούμε αυτό που κάναμε... Στην αρχή εφάρμοσα τους νόμους

μάθησης: της ετοιμότητας και της επιλογής και συγκεκριμενοποίησα το μαθησιακό στόχο.

Στη συνέχεια, φρόντισα η βαθμιαία προσέγγιση των μικρών βημάτων να είναι προσθετική,

ώστε να δημιουργείται αλυσιδωτή ακολουθία. Κατόπιν εφάρμοσα το νόμο της μάθησης

της ομοιότητας ή της αναλογίας. Τέλος, χρησιμοποίησα «διασπαστές» και μετέβαλα τις

συνθήκες διδασκαλίας.

Οι μαθητές κινητοποιούνται στη διδασκαλία, γιατί «γράφουν» θετική εμπειρία, δεσμεύ-

ονται στη μάθηση γιατί ρωτιούνται, συναρμολογούν αλυσίδες μάθησης και πετυχαίνουν

η εκμάθησή τους να φθάνει σε επίπεδα κυριαρχίας 90%. Οι μαθητές διδάσκονται κάτω

από ελεγχόμενες συνθήκες. Μαθαίνουν χειραγωγούμενοι. Ό,τι κερδίζεται κατά την εκμά-

θηση, χάνεται στη διατήρηση και στη μεταβίβαση.

Διαβάζοντας το σενάριο της διδασκαλίας της τακτικής των μικρών

βημάτων, βρίσκουμε και αναγράφουμε τα δομικά στοιχεία της στρα-

τηγικής της.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ

1. Επιδίωξη της διδασκαλίας

Η στρατηγική διδασκαλίας των μικρών βημάτων επιδιώκει να μεταδώσει γνώσεις και

δεξιότητες από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές, διατρέχοντας τις φάσεις της μαθη-

σιακής ιεραρχίας: εκμάθηση-διατήρηση-γενίκευση-διάκριση.

2. Φάσεις της διδασκαλίας

3. Αποφάσεις που λαμβάνονται από τον εκπαιδευτικό (Ε) και τους μαθητές (Μ)

Ε.1. Ανασκοπεί προηγούμενη γνώση.

Ε.2. Δηλώνει το μαθησιακό στόχο.

Ε.3. Προβάλλει τα σημαντικά.

Ε.4. Ρωτάει τους μαθητές, αν επιθυμούν να μάθουν.

Ε.5. Παρουσιάζει τον πρώτο χειρισμό-βήμα.

Μ.6. Λένε, επαναλαμβάνουν και εκτελούν τον πρώτο χειρισμό-

βήμα.

Ε.7. Ανατροφοδοτεί και ενισχύει τους μαθητές.

Ε.8. Παρουσιάζει το δεύτερο χειρισμό-βήμα, αφού επαναλάβει τον

πρώτο.

Μ.9. Λένε, επαναλαμβάνουν και εκτελούν το δεύτερο χειρισμό-

βήμα, αφού επαναλάβουν τον πρώτο.

.................................

Μ.10. Εκτελούν όμοιες ασκήσεις, όπως η αρχική, μία-μία.

Ε.10. Ανατροφοδοτεί και ενισχύει.

Ε.11. Ζητεί από τους μαθητές να διακρίνουν διαφορές ανάμεσα στη

νέα μάθηση και την παλιά.

Μ.11. Ξεχωρίζουν τη νέα μάθηση που έμαθαν από την παλιά.

Μ.12. Ανατροφοδοτεί, ενισχύει και αξιολογεί το επίπεδο κυριαρχίας

της εκμάθησης.

α. Είσοδος

Έλεγχος προπα-

ρασκευής μαθη-

τών, δήλωση του

μαθησιακού στό-

χου, προβολή των

σημαντικών

α΄ φάση

β. Συνέχιση

Εκμάθηση με

βαθμιαία 

προσέγγιση,

άμεση ανατρο-

φοδότηση και

ενίσχυση

γ. Αναδίπλωση

Εξάσκηση με

σκοπό τη διατή-

ρηση και τη γενί-

κευση

δ. Έξοδος

Εισαγωγή 

διασπαστών

με σκοπό τη

διάκριση

β΄ φάση

γ΄ φάση

δ΄ φάση
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4. Μεθοδολογικές συνθήκες (Στη διδασκαλία δικαιολογούμε τι κάνουμε)

• Στην είσοδο στη διδασκαλία εφαρμόστηκαν οι νόμοι της μάθησης της ετοιμότητας

(έλεγχος προπαρασκευής), της επιλογής (προβολή των σημαντικών) και έγινε συγκε-

κριμενοποίηση του μαθησιακού στόχου, ώστε να δηλώνει τη δραστηριότητα των

μαθητών, κάτω από ποια μεθοδολογική συνθήκη και το κριτήριο απόδοσης/επιτυ-

χίας.

• Στη συνέχιση της διδασκαλίας εφαρμόστηκε η προσθετική διάταξη των μικρών

βημάτων (διαδοχικός εγκλεισμός), ώστε η μάθηση να λάβει τη μορφή αλυσιδωτής

ακολουθίας (αλυσίδες γνώσεων και δεξιοτήτων).

• Στην αναδίπλωση της διδασκαλίας εφαρμόστηκε ο νόμος μάθησης της μεταβίβα-

σης της μάθησης, με βάση την ομοιότητα ή την αναλογία.

• Στην έξοδο από τη διδασκαλία έγινε εισαγωγή διασπαστών, που μεταβάλλουν το

περιβάλλον της διδασκαλίας και ελέγχουν τη μεταφορά μάθησης εντός της δεξιότη-

τας ή μεταξύ δεξιοτήτων.

5. Κίνητρο επίτευξης

Οι μαθητές ρωτιούνται «αν επιθυμούν να μάθουν» και δεσμεύονται στη μάθηση, η

βαθμιαία προσέγγιση που εφαρμόζεται τους οδηγεί σε σωστές αντιδράσεις και σε

θετικά επακόλουθα, που ενισχύουν τη φιλοπονία τους.

6. Κριτήριο αξιολόγησης

Ορίζεται σε επίπεδο κυριαρχίας 90%, αν αφορά βασικές γνώσεις και δεξιότητες, που

όλοι οι μαθητές πρέπει κυρίαρχα να μάθουν.

Κριτική αποτίμηση

Οι μαθητές διδάσκονται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. Ό,τι κερδίζεται με τη λογική των

μικρών βημάτων κατά την εκμάθηση, χάνεται στη διατήρηση και τη μεταβίβαση της γνώ-

σης.

Σχολιασμός:

Η στρατηγική διδασκαλίας των μικρών βημάτων έχει αυστηρή δομή,

αλγοριθμικού χαρακτήρα (Arends, 2012). Υπάρχει μια συγκεκριμένη

αλυσιδωτή ακολουθία μικρών βημάτων μάθησης που θα ακολουθή-

σουν οι μαθητές. Εστιάζει στην εκμάθηση γνώσεων και δεξιοτήτων

με βάση στόχους, χωρίζοντας το έργο σε μικρότερα επιμέρους

έργα, που βρίσκονται εντός του εύρους των ικανοτήτων των μαθη-

τών (Skinner, 1968· Brophy, 2002). Αναπτύσσει διδακτικές δραστη-

ριότητες, που εξασφαλίζουν την εκμάθηση των επιμέρους και, τέλος,

οργανώνει ολόκληρη τη μαθησιακή κατάσταση σε μια σειρά σταδίων,

η οποία εξασφαλίζει τη μετάβαση από το ένα στο άλλο στοιχείο και

την επίτευξη της προαπαιτούμενης μάθησης πριν από την πιο προ-

χωρημένη μάθηση (Joyce κ.ά., 2009).
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Στην πρώτη φάση, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τους στόχους για

το μάθημα, δίνοντας βασικές πληροφορίες και εξηγώντας, γιατί το

μάθημα είναι σημαντικό. Ελέγχει το γνωστικό επίπεδο ετοιμότητας

των μαθητών για το νέο μάθημα και γράφει στον πίνακα τα σημαντικά

ερεθίσματα (Σαλβαράς, 2011· Arends, 2012).

Στη συνέχεια, προσεγγίζει βαθμιαία το στόχο, συναρμολογώντας

τα μικρά βήματα με τρόπο προσθετικό. Προχωρεί στο επόμενο

βήμα, μόνο τότε, όταν οι μαθητές έχουν κατακτήσει το προηγούμενο.

Φροντίζει να ανατροφοδοτεί και να ενισχύει τους μαθητές σε κάθε

βήμα. Κάθε στόχος-βήμα διδάσκεται, διατρέχοντας όλες τις φάσεις

της μαθησιακής ιεραρχίας, ώστε να επιτευχθεί η εκμάθηση (Σαλβα-

ράς, 2009· Schunk, 2012).

Στην επόμενη φάση, ο εκπαιδευτικός ορίζεις τις δραστηριότητες

της καθοδηγούμενης εξάσκησης στα ήδη μαθημένα βήματα, ώστε

να επιτευχθεί η διατήρηση της γνώσης. Παρέχει εξάσκηση συσσω-

ρευτικά με ταυτόσημες ασκήσεις, ώστε να επιτευχθεί η διατήρηση

των γνώσεων.

Στην τελευταία φάση, ο εκπαιδευτικός ορίζει τις προϋποθέσεις

για την εκτεταμένη εξάσκηση, εργοταξιακού τύπου, δίνοντας έμφαση

στη μεταφορά των αποκτημένων δεξιοτήτων σε πιο περίπλοκες

καταστάσεις (Arends, 2012). Ο εκπαιδευτικός, για να ελέγξει τη γενί-

κευση της μάθησης, χρησιμοποιεί διασπαστές, που ζητούν τη διά-

κριση μεταξύ νέας και παλιάς γνώσης (Σαλβαράς, 2006).

3.3.2. Στρατηγική διδασκαλίας της καταμάθησης

Η διάρθρωση της στρατηγικής διδασκαλίας της καταμάθησης περι-

λαμβάνει:

Έλεγχος προπαρα-

σκευής μαθητών.

Δήλωση μαθησια-

κού στόχου.

Παρουσίαση του

νέου μαθήματος

βήμα-βήμα. 

Αξιολόγηση με

τεστ-κριτηρίων

(Τ1).

Εργασία εμπλουτι-

σμού για τους

μαθητές που έφθα-

σαν σε επίπεδο

κυριαρχίας 

80-90%.

Επιπρόσθετη ενί-

σχυση για τους

μαθητές που υπο-

λείπονται. 

Επαναξιολόγηση

με τεστ-κριτηρίων

(Τ2).

Πηγή: Γ. Σαλβαράς (2011)
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Σχολιασμός:

Η στρατηγική διδασκαλίας της καταμάθησης επιδιώκει όλοι οι μαθη-

τές να μάθουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε ένα επίπεδο

κυριαρχίας στη μάθηση που να ξεπερνά το 90% (Bloom, 1968· Σαλ-

βαράς, 2011). Στηρίζεται στην υπόθεση ότι με την εξασφάλιση πρό-

σθετου διδακτικού χρόνου, μπορούν όλοι οι μαθητές να μάθουν

καλά. Αντί να δίνουμε σε όλους τους μαθητές τον ίδιο χρόνο και να

διαφέρουν τα αποτελέσματα, φθάνουμε στα ίδια αποτελέσματα, μοι-

ράζοντας διαφορετικά το διδακτικό χρόνο (Bloch & Burs, 1976· Σαλ-

βαράς, 1993· Guskey, 2010).

Η υπόθεση αυτή κοινοποιείται στους μαθητές στην αρχή του

μαθήματος, με τον εκπαιδευτικό να παρέχει τις απαραίτητες πληρο-

φορίες, προκειμένου η προσδοκία να επαληθευτεί, προσανατολίζο-

ντας την προσοχή των μαθητών στο σκοπό και τη διαδικασία που θα

ακολουθήσουμε, ανασκοπώντας τις προηγούμενες γνώσεις και

δεξιότητες των μαθητών (Slavin, 2006).

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το μάθημα βήμα-βήμα

και εξασκεί τους μαθητές με την καθοδήγησή του, παρέχοντας

συνεχή ανατροφοδότηση (Wiggins, 2013). Προβάλλονται απαιτήσεις

εκμάθησης των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε επίπεδα

κυριαρχίας και αυτό προϋποθέτει τη χρήση τεστ-κριτηρίων, για να

προσδιοριστεί τι έχουν μάθει καλά οι μαθητές και πού χρειάζονται

πρόσθετη ενίσχυση (Guskey, 2010).

Κατόπιν, οι μαθητές που έφθασαν στο προσδιορισμένο επίπεδο

κυριαρχίας 90% συνεχίζουν με εργασία εμπλουτισμού, με κατάλλη-

λες δραστηριότητες ανωτέρου επιπέδου, ενώ οι μαθητές, που δεν

έφθασαν στο προσδιορισμένο επίπεδο κυριαρχίας 90%, δέχονται

επιπρόσθετη διδασκαλία με εναλλακτικούς τρόπους εκμάθησης 

(De Weese & Randolph, 2011).

Στο τέλος, στους μαθητές που δέχτηκαν την ενισχυτική διδασκα-

λία, δίνεται ένα τεστ-κριτηρίων, ισότιμο και ισόκυρο με το πρώτο και

διορθώνεται με κοινή συζήτηση. Η αξιολόγηση των μαθητών, της

οποίας ο χαρακτήρας είναι διαμορφωτικός, ενδιαφέρεται να διερευ-

νήσει κατά πόσο η επιπρόσθετη ενίσχυση των μαθητών είναι επιτυ-

χημένη. Στους μαθητές που δεν έφθασαν στο επίπεδο κυριαρχίας

της μάθησης, παρέχεται μία δεύτερη ευκαιρία να επιτύχουν (Σαλβα-

ράς, 1993· Guskey, 2010).
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3.3.3. Στρατηγική διδασκαλίας προδρασιακής

αντιμετώπισης δυσκολιών μάθησης

Η διάρθρωση της στρατηγικής διδασκαλίας της προδρασιακής αντι-

μετώπισης των δυσκολιών των μαθητών περιλαμβάνει:

Εντοπισμός των

πιθανών δυσκολιών

των μαθητών.

Προδρασιακή εξοι-

κείωση των μαθη-

τών με τις πιθανές

δυσκολίες τους.

Αναγνώριση των

πιθανών δυσκο-

λιών στις πηγές

μάθησης.

Δράση των μαθη-

τών, ανατροφοδό-

τηση και ενί-

σχυση.

Πηγή: Γ. Σαλβαράς (2011)

Σχολιασμός:

Η στρατηγική διδασκαλίας της προδρασιακής αντιμετώπισης των

δυσκολιών μάθησης των μαθητών στηρίζεται στην ιδέα του συμπε-

ριφορισμού, ότι η συμπεριφορά των μαθητών βρίσκεται υπό τον

έλεγχο των συνακόλουθων συνεπειών της (Edwards, 1997). Επομέ-

νως, εάν οι συνέπειες που ακολουθούν τις αντιδράσεις των μαθητών

είναι θετικές, τότε αυτές τείνουν κι επαναλαμβάνονται. Αυτό μπορεί

να επιτευχθεί, αν η διδασκαλία κινηθεί προδρασιακά και ρυθμίσει

προκαταβολικά την πορεία μάθησης, ώστε οι μαθητές να μην κάνουν

λάθη (Maccario, 1988). Με τη ρύθμιση αυτή απαλείφονται τα πιθανά

λάθη των μαθητών και έτσι κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας

εμφανίζονται τα σωστά (Σαλβαράς, 2011).

Η στρατηγική διδασκαλίας της προδρασιακής αντιμετώπισης των

δυσκολιών μάθησης των μαθητών εφαρμόζει την «αρχή του μακρο-

πρόθεσμου ξεπεράσματος των δυσκολιών» (Λισένκοβα, 1979), που

σημαίνει ότι πριν οι μαθητές εκτεθούν στις δυσκολίες και κάνουν

λάθη, εξοικειώνονται μαζί τους, ώστε η διδασκαλία να ανιχνεύει

πάντα το σωστό. Στην προσαρμοστική αυτή πρακτική οι μαθητές

εμπλέκονται σε δραστηριότητες, στις οποίες έχουν μεγαλύτερο

έλεγχο του αποτελέσματος (Scardamalia & Bereiter, 2006).

Στην αρχή, ο εκπαιδευτικός εντοπίζει τις πιθανές δυσκολίες μάθη-

σης των μαθητών στο προς διδασκαλία μάθημα, π.χ. κατά την ανά-

γνωση του κειμένου οι μαθητές πιθανώς θα δυσκολευτούν στην ανα-

γνωστική κατανόηση 8-14 λέξεων, θα «μπλοκάρει» η ανάγνωσή τους

και θα χαθεί το νόημα.
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Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός εξοικειώνει προδρασιακά τους

μαθητές με τις πιθανές δυσκολίες, π.χ. γράφει τις λέξεις στον

πίνακα, βάζει τους μαθητές να τις διαβάσουν και τις εξηγεί σημασιο-

λογικά, τις συνοδεύει με φράσεις χρήσης κτλ.

Ύστερα, οι μαθητές αναγνωρίζουν τις πιθανές δυσκολίες στις

πηγές μάθησης, π.χ. διαβάζουν σιωπηρά το κείμενο και υπογραμμί-

ζουν τις λέξεις.

Στο τέλος, οι μαθητές ενεργούν, βιώνοντας θετικές συνέπειες,

π.χ. διαβάζουν το κείμενο φωναχτά, χωρίς να κάνουν λάθη στις

λέξεις που υπογράμμισαν.

Χρησιμοποιώντας την αρχή του μακροπρόθεσμου ξεπεράσματος

των δυσκολιών, δίνεται η δυνατότητα και στο πιο αδύνατο μαθητή να

δράσει, κάνοντας το σωστό. Η αρχή του μακροπρόθεσμου ξεπερά-

σματος των δυσκολιών αποτελεί νομοτέλεια για τη διδασκαλία (Σαλ-

βαράς, 2011).

3.3.4. Τύποι σκαλωσιάς των στρατηγικών διδασκαλίας

του συμπεριφορισμού

Οι τύποι της σκαλωσιάς, ως διδακτικές ενέργειες και μαθητικές δρα-

στηριότητες, είναι εκβλαστήματα των στρατηγικών διδασκαλίας και

έχουν καταχωρηθεί από τη διδακτική έρευνα ως βέλτιστες, γιατί

«δουλεύουν καλά» και έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογής (Μπαλούρδος

& Φρονίμου, 2011).

Οι τύποι σκαλωσιάς των στρατηγικών διδασκαλίας του συμπερι-

φορισμού θεωρούνται κατάλληλοι για την εκμάθηση γνώσεων και

δεξιοτήτων με μνημονικό χαρακτήρα (Ελληνιάδου κ.ά., 2008). Έχουν

αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμες στην ανάπτυξη διδακτικών παρεμβά-

σεων σε μαθητές που παρουσιάζουν υποεπίδοση (Woolfolk κ.ά.,

2013· Πασιάς κ.ά., 2016). Από τις στρατηγικές διδασκαλίας του

συμπεριφορισμού – για διευκόλυνση της διεξαγωγής της διδασκα-

λίας – προτείνονται οι εξής τύποι σκαλωσιάς:
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α. Έλεγχος προπαρασκευής και επιθυμίας των μαθητών

Σύμφωνα με αυτό τον τύπο σκαλωσιάς, ο εκπαιδευτικός στην αρχή

του μαθήματος δημιουργεί μια στάση ετοιμότητας, ώστε οι μαθητές

να είναι έτοιμοι να δουλέψουν για να μάθουν (Slavin, 2006· Κουρ-

κουτά, 2020). Επισκοπεί το περιεχόμενο του μαθήματος που διδά-

χθηκε στο προηγούμενο μάθημα, εφαρμόζοντας την προκαταρκτική

λειτουργία της αξιολόγησης (τι ξέρουμε) και καθορίζει τη φάση της

μαθησιακής ιεραρχίας: εκμάθηση-διατήρηση-γενίκευση-διάκριση

που βρίσκονται οι μαθητές του, ώστε να ξεκινήσει από αυτό που

ξέρουν οι μαθητές καλά να κάνουν. Προχωρεί ο εκπαιδευτικός στη

διατύπωση μαθησιακών στόχων, όταν έχει σταθμίσει ποιες από τις

προηγούμενες γνώσεις είναι προπαρασκευαστικές για τη νέα

μάθηση. Εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός το «νόμο της ετοιμότητας» του

Thorndike (1935), ο οποίος  αποβλέπει στον έλεγχο των συνθηκών

κάτω από τις οποίες θα γίνει η νέα μάθηση (Mayer, 2003). Ο εκπαι-

δευτικός, συγχρόνως με τη δήλωση του μαθησιακού στόχου, είναι

απαραίτητο να προβάλλει στον πίνακα και τα σημαντικά ερεθίσματα

του νέου μαθήματος, για να προκαλέσει την προσοχή των μαθητών

και να αποτυπώσει την επιθυμία τους για τη νέα μάθηση, εφαρμόζο-

ντας το «νόμο της επιλογής» του Thorndike (Σαλβαράς, 2013). 

β. Συγκεκριμενοποίηση των μαθησιακών στόχων

Η συγκεκριμενοποίηση των μαθησιακών στόχων καθορίζει την κατεύ-

θυνση της μάθησης (Marzano κ.ά., 2001). Λειτουργεί ως «οδικός

χάρτης», προκειμένου οι μαθητές να γνωρίζουν τι θα μάθουν (το

περιεχόμενο), κάτω από ποιες μεθοδολογικές συνθήκες (τη διαδι-

κασία) και τι θα ξέρουν καλά να κάνουν (την απόδοση) (Slavin, 2006·

Taylor & MacKenney, 2008). Με αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευτικός

κερδίζει την προσοχή των μαθητών και τη δέσμευσή τους ότι θα

παραμείνουν προσανατολισμένοι στους μαθησιακούς στόχους (Kay

& Kibble, 2016).

Η συγκεκριμενοποίηση των μαθησιακών στόχων λειτουργεί ως

σκαλωσιά μάθησης, γιατί προκαλεί μια κίνηση προς τα εμπρός μέσω

ενός συνεχούς που οδηγεί σε περισσότερη μάθηση, καθιστά τη διδα-
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σκαλία σκόπιμη διαδικασία και κάνει σαφείς τις συνδέσεις μεταξύ

επιδιώξεων, δραστηριοτήτων και της αξιολόγησης και αναπτύσσει

στους μαθητές την πεποίθηση ότι μπορούν να μάθουν, αυξάνοντας

τη φιλοπονία τους (The Education State, 2017).

γ. Προσθετική διάταξη των μικρών βημάτων

Ο εκπαιδευτικός στην ανάλυση έργου σπάει τις δεξιότητες σε υπο-

δεξιότητες και με τη διδασκαλία του δομεί τις υποδεξιότητες, δια-

τάσσοντας αυτές σε μια αλυσιδωτή ακολουθία, η οποία κοινωνείται

στους μαθητές (Minder, 2007). Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τις υπο-

δεξιότητες βήμα-βήμα, με το λόγο και με απεικονίσεις στον πίνακα.

Φροντίζει κάθε στόχος-βήμα να διατρέχει όλες τις φάσεις της μαθη-

σιακής ιεραρχίας: εκμάθηση-διατήρηση-γενίκευση και διάκριση. Οι

μαθητές λένε, επαναλαμβάνουν και εκτελούν, ανατροφοδοτούνται

και ενισχύονται από τον εκπαιδευτικό. Η συναρμολόγηση των μικρών

βημάτων γίνεται προσθετικά. Τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και οι μαθη-

τές, όταν λένε το δεύτερο βήμα επαναλαμβάνουν και το πρώτο, όταν

λένε το τρίτο βήμα επαναλαμβάνουν το πρώτο και το δεύτερο κτλ.

Η προσθετική διάταξη των μικρών βημάτων εγκλείει το ένα βήμα

μέσα στο άλλο. Μόνο, όταν οι μαθητές έχουν κατακτήσει το πρώτο

βήμα, ο εκπαιδευτικός περνάει στο επόμενο. Δηλαδή, το κάθε «ήδη

υπάρχον» γίνεται προαπαιτούμενο του αμέσως επόμενου τμήματος

της μάθησης, που είναι υψηλότερου επιπέδου (Σαλβαράς, 2006·

MacSuga-Cage κ.ά., 2012· Schunk, 2012).

Με την προσθετική διάταξη των μικρών βημάτων, ως σκαλωσιά

στη μάθηση των μαθητών, ο εκπαιδευτικός δημιουργεί διαφανείς,

προβλέψιμες και σκόπιμες ρουτίνες. Συμβάλλει διπλά, αφενός

συγκροτεί ένα σύνθετο ρεπερτόριο συμπεριφοράς και αφετέρου

διατηρεί τη συμπεριφορά σε ισχύ, ώστε να μπορεί να μεταβιβαστεί

(The Education State, 2017).

Η κατάτμηση της γνώσης σε εύληπτες συνιστώσες και η οργά-

νωσή τους με τη μορφή αλυσιδωτής ακολουθίας διευκολύνει την

απόδοση των μαθητών, αλλά και τον εντοπισμό των αδυναμιών των

μαθητών (Rosenshine, 2010). Χρειάζεται, όμως, προσοχή στην κατά-

τμηση των γνώσεων, γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος του κατακερματι-
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σμού και της περιπτωσιολογίας, γι’ αυτό και συνιστάται να γίνεται

εναλλακτικά και συμπληρωματικά (Collins, 2006· Σαλβαράς, 2013).

δ. Παροχή ευκαιριών καθοδηγούμενης εξάσκησης

Ο εκπαιδευτικός συναρμολογεί τις δραστηριότητες της καθοδηγού-

μενης εξάσκησης στα ήδη μαθημένα βήματα, ώστε να επιτευχθεί η

διατήρηση της γνώσης. Οι μαθητές, με την καθοδήγηση του εκπαι-

δευτικού, ασκούνται ομοιόμορφα και συντονισμένα, εκτελώντας τις

ασκήσεις μία-μία, ανατροφοδοτούμενοι και ενισχυόμενοι από τον

εκπαιδευτικό. Ζητείται από τους μαθητές να αναφέρονται στην αλγο-

ριθμική διαδικασία που ακολούθησαν και παρέχεται διορθωτική ανα-

τροφοδότηση. Τα λάθη των μαθητών εκλαμβάνονται ως προϊόντα

απροσεξίας και σύγχυσης και διορθώνονται με τη γραφή του σωστού

πολλές φορές. Ανατροφοδότηση παρέχεται μετά από κάθε άσκηση

και προβάλλεται η απαίτηση, αυτή να είναι άμεση (Rosenshine, 2010·

MacSuga-Gage κ.ά., 2012).

Οι ασκήσεις της καθοδηγούμενης εξάσκησης δίνουν έμφαση στην

αναπαραγωγή των γνώσεων για αποφυγή λανθασμένων απαντή-

σεων. Πρόκειται για ταυτόσημες ασκήσεις, όπως αρχική που διδά-

χθηκαν οι μαθητές. Η ταυτοσημία των ασκήσεων λειτουργεί αποφα-

σιστικά, προκειμένου να αποφευχθούν συγχύσεις και αδεξιότητες,

αλλά και για να ενεργοποιηθεί η μεταφορά μάθησης με βάση την

ομοιότητα ή την αναλογία των περιπτώσεων (νόμος της ομοιότητας

ή της αναλογίας του Thorndike για τη μεταβίβαση των γνώσεων (Σαλ-

βαράς, 2011).

Η μαθητική εργασία είναι στην αρχή κοινή, όπου όλοι οι μαθητές

εκτελούν μαζί το ίδιο, ομοιόμορφα και συντονισμένα από τον εκπαι-

δευτικό και αργότερα γίνεται ατομική, ομοιόμορφη, όπου καθένας
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μαθητής εκτελεί το ίδιο με τον άλλο, μόνος του, ομοιόμορφα και

συντονισμένα από τον εκπαιδευτικό (Σαλβαράς, 2013).

Μετά την ολοκλήρωση της καθοδηγούμενης εξάσκησης, ο εκπαι-

δευτικός ελέγχει το επίπεδο διατήρησης των γνώσεων και επαναδι-

δάσκει όσους μαθητές δεν έφθασαν στο προσδιορισμένο επίπεδο

απόδοσης/επιτυχίας 90%, ώστε να μπορούν να εργαστούν από μόνοι

τους.

Η καθοδηγούμενη εξάσκηση, ως σκαλωσιά μάθησης στηρίζεται

στο «νόμο της άσκησης και της αχρηστίας» του Thorndike (1935), ο

οποίος υποστηρίζει τη σπουδαιότητα της άσκησης «ό,τι δεν χρησι-

μοποιείται, χάνεται και σβήνει», γιατί έτσι η συνάφεια ερεθίσματος

και αντίδρασης γίνεται ισχυρή, αυτοματοποιείται, περιορίζεται η ανά-

πτυξη παρερμηνειών και διατηρείται επ’ αόριστον και, ακόμη, μπορεί

να οδηγήσει στην υπερ-μάθηση και στον αυτοματισμό των δεξιοτή-

των (Brophy, 2002· Ormrod, 2011).

ε. Χρήση διασπαστών

Το κύκλωμα της μάθησης στη συμπεριφοριστική διδασκαλία στηρί-

ζεται στη συνάφεια ερεθίσματος (Ε) και αντίδρασης (Α), στη φρο-

ντίδα η αντίδραση των μαθητών να είναι σωστή, ώστε τα επακόλουθα

από τη μάθηση να είναι θετικά και στην ανατροφοδότηση της αντί-

δρασης, ώστε αυτή να επαναληφθεί. Επομένως, το κύκλωμα της

μάθησης διαθέτει επανάδραση, με την οποία αντιδρά στις αποκλί-

σεις και ρυθμίζει τη συμπεριφορά, ως πράξη οδήγησης.

Η συμπεριφοριστική διδασκαλία ορίζει τους μαθησιακούς στό-

χους που θα επιτευχθούν, προσδιορίζει – με τη βοήθεια της ανάλυ-

σης έργου – μια ακολουθία πράξεων με ορισμένη διεύθυνση για την

επίτευξη των μαθησιακών στόχων και εξασφαλίζει την εκτέλεση

αυτών των πράξεων με το κύκλωμα της επανάδρασης, το οποίο ρυθ-

μίζει τη δράση και αντισταθμίζει αποκλίσεις (Δημητρίου, 1987· Cube,

1984).

Με τη χρήση διασπαστών εισάγουμε παρεμβάσεις στις συνθήκες

υλοποίησης του κυκλώματος μάθησης, αυξάνοντας τη μεταβλητό-

τητά τους. Ζητούμε από τους μαθητές, π.χ. να διακρίνουν διαφορές
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ανάμεσα στη νέα μάθηση και την παλιά ή να εφαρμόσουν τη δεξιό-

τητα που έμαθαν σε «μεταβαλλόμενες καταστάσεις» ανιχνεύοντας

διαφορές. Η αύξηση της παρεμβολής δυσκολεύει τις συνθήκες υλο-

ποίησης. Όμως, αυτός ο τρόπος έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελε-

σματικός, εφόσον η μεταβλητότητα περιορίζεται σε ρυθμίσεις, που

δεν ξεπερνούν το χαρακτηριστικό του «όμοιου, του παρόμοιου ή του

ανάλογου» για τη μεταβίβαση της μάθησης. Τότε, σε αυτή την περί-

πτωση αναπτύσσεται η ικανότητα διάκρισης, η οποία ελέγχει τη μετα-

φορά μάθησης (Σαλβαράς, 2011).

Βέβαια, οι διασπαστές εισάγονται τότε μόνο, όταν οι μαθητές

έχουν φθάσει την εκμάθηση σε επίπεδο κυριαρχίας που να ξεπερνά

το 90%. Με τους διασπαστές ελέγχουμε, αν οι μαθητές μας μπορούν

να κάνουν μεταφορά μάθησης εντός της δεξιότητας, με μεταβολή

μόνο των συνθηκών εκτέλεσης ή μεταφορά μάθησης μεταξύ δεξιο-

τήτων, όποιες είναι παρόμοιες ή ανάλογες. Εφαρμόζουμε το «νόμο

της αντίδρασης» κατ’ αναλογία του Thorndike (1935).

στ. Μακροπρόθεσμο ξεπέρασμα των δυσκολιών

Οι εκπαιδευτικοί δεν ανέχονται την αβεβαιότητα, όσον αφορά την

επιτυχία των μαθητών τους. Ανησυχούν μήπως εμφανιστούν λάθη

και δημιουργήσουν «άσχημα αντανακλαστικά». Η διδασκαλία με τη

σκαλωσιά του μακροπρόθεσμου ξεπεράσματος των δυσκολιών

οργανώνεται έτσι, ώστε να στήνεται «φράγμα» στην εμφάνιση των

λαθών (Margolivas, 2003). Αυτό επιτυγχάνεται με την προδρασιακή

λειτουργία της διαμορφωτικής αξιολόγησης.

Η διαμορφωτική αξιολόγηση ρυθμίζει τη διδακτική εργασία με

δύο τρόπους. Ο πρώτος εστιάζει σε ρυθμίζεις για να προχωρήσει η

διδασκαλία και ο δεύτερος, σε ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των

δυσκολιών των μαθητών. Ο δεύτερος τρόπος λειτουργεί άλλοτε

προδρασιακά και άλλοτε αναδρασιακά. Η προδρασιακή ρύθμιση της

διδασκαλίας έχει ως σκοπό να λειάνει τις δυσκολίες και να αποτρέ-

ψει την εμφάνιση των λαθών των μαθητών. Η αναδρασιακή ρύθμιση

της διδασκαλίας έχει στόχο να διορθώσει τα λάθη των μαθητών. Η

σκαλωσιά του μακροπρόθεσμου ξεπεράσματος των δυσκολιών στη-

ρίζεται στην προδρασιακή ρύθμιση, η οποία από τη διδακτική έρευνα

104 Παρατήρηση και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας

chapter3_:Layout 1  11/9/2020  12:19 μμ  Page 104


