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Abstract: The socio-economic, political and cultural changes that took place during a period 

of great crisis and aggravation of social phenomena, influenced education. The need to adapt 

to the new reality, introduces the teacher to a refreshed, modern and demanding working 

environment, where technology and multiculturalism make its role in school and social 

education decisive. The avant-garde teacher is activated for the purpose of effective teaching. 

Reflection and critical thinking are the means of recognizing his values, knowledge and 

perceptions. The teacher’s new profile changes from a knowledge transmitter to a facilitator 

of the learning process. His role conquers critical thinking through reflection, for effective 

learning. The reflective teacher makes self-reflection and comprehends the pedagogical 

process with skepticism. As a result reflective practice can be a beneficial form of 

professional development of teaching. By gaining a better understanding of their own 

individual teaching styles through reflective practice, teachers can improve their effectiveness 

in the classroom. This study through a bibliographic review, aims to highlight the 

characteristics of the reflective teacher and his contribution to effective learning. 

Keywords: reflective teacher, critical thinking, effectiveness, learning process 

Πεπίλητη: Οη θνηλσληθννηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ 

ζε κηα πεξίνδν κεγάιεο θξίζεο θαη φμπλζεο θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, επεξέαζαλ ηνπο 

ρψξνπο ηεο Δθπαίδεπζεο. Ζ αλάγθε πξνζαξκνγήο ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα κπεί ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζε έλα αλαπιαηζησκέλν, ζχγρξνλν θαη απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο φπνπ ε 

ηερλνινγία θαη ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαζηζηνχλ ην ξφιν ηνπ ζηε ζρνιηθή θαη θνηλσληθή 

Δθπαίδεπζε θαζνξηζηηθφ. Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο ελεξγνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία. Ο ζηνραζκφο είλαη ην κέζν ηεο αλαγλψξηζεο ησλ αμηψλ, ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ηνπ. Σν λέν πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κεηαβάιιεηαη απφ 

κεηαδφηε ηεο γλψζεο ζε θαζνδεγεηή θαη δηεπθνιπληή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ο ξφινο 
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ηνπ θαηαθηά ηελ ζηνραζηηθνθξηηηθή ζθέςε κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε. Ο 

ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο, αλαζηνράδεηαη θαη θαηαλνεί ηελ Παηδαγσγηθή δηαδηθαζία 

κε ζθεπηηθηζκφ. Ωο απνηέιεζκα, ε ζηνραζηηθνθξηηηθή δηδαζθαιία εληζρχεη θαη πξνσζεί ηελ 

επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο ν ίδηνο αλαγλσξίδεη θαη θαηαλνεί ηηο 

δηάθνξεο κνξθέο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κε 

επηηπρία ζηελ ηάμε, σο απνηέιεζκα ηνπ ζηνραζκνχ ηνπ. Ζ παξνχζα αλαζθφπεζε κέζσ ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, έρεη ζηφρν λα αλαδείμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηνραζηηθνθξηηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε. 

Λέξειρ κλειδιά: ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο, απνηειεζκαηηθή κάζεζε, δηδαζθαιία 

Ειζαγυγή  

Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζε θνηλσληθννηθνλνκηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν, ν 

ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαη ε εκθάληζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θαζηζηνχλ 

αλαγθαία ηελ αλαηξνπή ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ κάζεζεο ζηελ θνηλσλία ηεο κάζεζεο θαη 

γλψζεο. Ο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο ζπκκεηέρεη ζηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο 

ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ιακβάλεη ππφςε ην ζεζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηδάζθεη. Σα 

επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη δηδαθηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη ην 

θιίκα ηεο ηάμεο ιεηηνπξγνχλ σο «πξνζηηζέκελε αμία» ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο 

(Laurillard, 2012). Ο εθπαηδεπηηθφο, κε ζθνπφ λα εθπιεξψζεη απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληά 

ηνπ, αμηνινγεί θαη επαλαπξνζδηνξίδεη ηε δξάζε ηνπ δηαξθψο, βξίζθεηαη ζε κηα πνξεία 

ζηνραζκνχ γηα ηε βειηίσζε ηεο δξάζεο ηνπ (Ληαθνπνχινπ, 2012). Ο ζηνραζηηθνθξηηηθφο 

εθπαηδεπηηθφο είλαη απαιιαγκέλνο απφ πξνθαηαιήςεηο, είλαη ζθεπηηθηζηήο θαη ππεχζπλνο. 

Κξίλεη πξηλ θαη κεηά ηε δηδαθηηθή πξάμε αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο θαη απνζθνπεί 

ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε (Schon, 1983). Ο ζηνραζκφο θαη ν αλαζηνραζκφο ζηελ θξηηηθή 

ηνπο δηάζηαζε εληζρχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο ε 

ζηνραζηηθνθξηηηθή δηδαζθαιία εμειίζζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ ελδπλακψλεη ψζηε λα 

αληαπνθξηζεί άκεζα ζηνλ ξφιν ηνπ. χκθσλα κε ηελ Ληαθνπνχινπ (2012), ε ηθαλφηεηα 

αλάιπζεο ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ ζηνραζκνχ θαη αλαζηνραζκνχ, είλαη απνηέιεζκα 

ζπζηεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ a 

priori θαη κε ηξφπν απφιπην νη δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο. Ζ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία 

εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ν απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο 

ραξαθηεξίδεηαη, επέιηθηνο, απζηεξφο, θαη νξγαλσηηθφο, ελψ ν ζηνραζηηθνθξηηηθφο 

ραξαθηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν αλνηρηφκπαινο. χκθσλα κε ηνλ Dewey (1859-1952), ν 

ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο δηέπεηαη απφ ηξία ραξαθηεξηζηηθά, έλα απφ απηά είλαη λα 

είλαη “αλνηρηφκπαινο”, αληηκεησπίδνληαο ηηο πξνθιήζεηο κε ζθεπηηθηζκφ. Ο 

ζηνραζηηθνθξηηηθφο θαη απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο αλαζηνράδεηαη θαη 

απηναμηνινγείηαη, αληηκεησπίδεη φιεο ηηο απφςεηο κε ζθεπηηθηζκφ, ιακβάλεη ππφςε ην 

ζεζκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηδάζθεη, αλαιακβάλεη ηελ αλάπηπμή ηνπ ζε 

κηα ζπλερήο επηκφξθσζε θαη ζπκκεηνρή  θαη πξνζθέξεη έλα πνιπηξνπηθφ καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ (Κάηζηθαο, 2016). Αλαθέξνληαο ηελ εξκελεία ηνπ ζηνραζκνχ φπσο ηνλ 
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παξνπζηάδεη ν Schon (1987), ν ζηνραζκφο πξνθχπηεη φηαλ απνθηάηαη ε γλψζε εκπεηξηθά κε 

εηο βάζνο ζεψξεζε θαη ζηελ εθ ησλ πζηέξσλ αλάιπζε ηεο κεζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, 

ψζηε λα βειηησζεί ε κάζεζε. Δπνκέλσο ν εθπαηδεπηηθφο ζηνράδεηαη θξηηηθά, θξίλεη ηηο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ επέιεμε ν ίδηνο θαη αλαζεσξεί ηηο δηδαθηηθέο ηνπ πξνζεγγίζεηο. Ο 

ζηνραζκφο, απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπλζεηφηεηαο ηεο 

Παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ (Ληαθνπνχινπ, 2012). Ο Schon (1987) αλαθέξζεθε ζηε ζχλδεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο επαγγεικαηία εθπαηδεπηηθνχ, κε ην δηαξθή ζηνραζκφ γηα ηηο 

επηινγέο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ελεξγεί. Απηή ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο 

θαιείηαη λα εθηηκήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ν ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο. χκθσλα κε 

ηνλ Mezirow (φπσο αλαθέξεηαη ζην Illeris, 2009), ε ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο 

είλαη κηα κεηαγλσζηηθή επηζηεκνινγία εξγαιεηαθνχ θαη δηαινγηθνχ ζπιινγηζκνχ θαη 

πεξηιακβάλεη θξηηηθφ ζηνραζκφ, επνκέλσο ε αλαδφκεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζεσξηψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε θαη αθεηεξία, γηα λα κπνξέζνπλ λα 

επηηειέζνπλ ηνλ ξφιν ηνπο σο θνξείο αιιαγήο.  

1. Ο ζηοσαζηικοκπιηικόρ εκπαιδεςηικόρ 

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζηελ αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

ζηαδηνδξνκίαο, αιιά, κε εκπεηξία, ππνκνλή θαη επηκνλή, εληνπίδνπλ δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, 

πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα εξγαζηνχλ δεκηνπξγηθά θαη επράξηζηα κε ηνπο καζεηέο ηνπο. Σν 

δηδαθηηθφ χθνο πνπ επηιέγνπλ, θαζψο ην εθαξκφδνπλ, ηνπο θέξλεη αληηκέησπνπο κε δηάθνξεο 

δηαθπκάλζεηο ζην καζεζηαθφ ζηπι ησλ καζεηψλ ηνπο θαη θάπνηεο δηδαθηηθέο κέζνδνη δελ 

έρνπλ ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα. Παξαηεξψληαο ηε δηδαζθαιία, δεκηνπξγνχληαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνηθίια εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή θαη δηεμαγσγή ηεο 

καζεζηαθήο πξάμεο. Απηφ νλνκάδεηαη ζηνραζηηθή δηδαζθαιία θαη αλαθέξεηαη ζηελ 

ζεσξεηηθή εθηίκεζε θαη εμέηαζε, κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ησλ γεγνλφησλ, πνπ ζπκβαίλνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο (Jack, 2016). Πνηθίια εξσηήκαηα δεκηνπξγνχληαη ζηνλ 

ζηνραζηηθφ εθπαηδεπηηθφ, φπσο «ηη λα θάλσ;» «πψο λα ην θάλσ;», «γηαηί ζπλέβε;», o 

εθπαηδεπηηθφο απνθηά θξηηηθή θαη ζηνραζηηθφηεηα θαη απνθαζίδεη λα ειέγμεη ηηο δηδαθηηθέο 

ηνπ ζηξαηεγηθέο θαη λα αλαζηνραζηεί πάλσ ζε απηέο, αλαπηχζζνληαο λέεο κεζφδνπο, νη 

νπνίεο ζα σθειήζνπλ θαη ζα ππνζηεξίμνπλ δπλεηηθά ηνπο καζεηέο (Jack, 2016). Ζ 

ζηνραζηηθή δηδαζθαιία πξαγκαηψλεηαη φηαλ ε εκπεηξία ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ, σζνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηνλ ζηνραζκφ θαη αλαζηνραζκφ, σο εθ ηνχηνπ 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε.  

1.1 Τα γνυπίζμαηα ηος ζηοσαζηικοκπιηικού εκπαιδεςηικού 

χκθσλα κε ηνλ Brookfield (1995), ν ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο αλαδεηθλχεη ηελ 

εζηθή θαη εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ηεο Δθπαίδεπζεο, επαλεμεηάδεη απηνλφεηα θαη παξαδνρέο, 

νδεγείηαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε, πξνζηδηάδεη κε ηε δηαιεθηηθή θχζε ηεο Παηδαγσγηθήο 
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ζρέζεο, αμηνπνηεί θαη αλαπηχζζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζεσξία θαη αλνίγεη δξφκνπο ζηε 

κεηακνληέξλα επηζηεκνινγία ηεο ζρεηηθφηεηαο, ηεο ακθηζβήηεζεο, ηνπ απξφβιεπηνπ, ηνπ 

ρανηηθνχ.  

Δλ ζπλερεία νη Zeichner & Liston (1996), αλαθέξνπλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο απνπεηξάηαη λα 

δψζεη ιχζε ζε δηιεκκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. πλεηδεηνπνηεκέλνο 

εθαξκφδεη ην θξπθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν δηδάζθεη, ζπκκεηέρεη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, φπσο επίζεο θαη ζηηο αλαδηαξζξψζεηο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία.  

Ο Dewey (1910/1997), κηιψληαο γηα ηε ζηνραζηηθνθξηηηθή ζθέςε, εμεγεί φηη είλαη ε θξηηηθή 

ππνςία, φηη αλαδεηψληαο πεξηζζφηεξν, είλαη πηζαλφ λα βξεζεί κηα απάληεζε γηα έλα δήηεκα 

πνπ ελδηαθέξεη. Ο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαλφεζε ελφο 

ππνηηζέκελνπ απνηειέζκαηνο θαη ζηνλ έιεγρν δηαθφξσλ κεζφδσλ, πξνο αλαδήηεζε λέσλ 

πιηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνπζηνχλ ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα. Αλαθέξεη ηξία ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηνραζηηθνθξηηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ, λα είλαη “αλνηρηφκπαινο” 

αληηκεησπίδνληαο ηηο πξνθιήζεηο κε ζθεπηηθηζκφ, λα δίλεηαη νιφςπρα ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

λα είλαη ππεχζπλνο. Ζ ελεξγή, επίκνλε θαη πξνζεθηηθή ζεψξεζε κηαο ππνηηζέκελεο γλψζεο 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο, απνηεινχλ κηα ζπλεηδεηή ζηνραζηηθνθξηηηθή ζθέςε.  

Ο Schon (1983) αλαθέξζεθε ζηε ζηνραζηηθνθξηηηθή ζθέςε, ε νπνία εκθνξείηαη πξηλ θαηά ηε 

δηάξθεηα θαη κεηά ηε δηδαθηηθή πξάμε. Πην αλαιπηηθά, ν εθπαηδεπηηθφο πεηξακαηίδεηαη ζηελ 

πξάμε, ακθηηαιαληεπφκελνο ζεηηθά θαη αξλεηηθά γηα ηα απνηειέζκαηά ηεο, θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηνπ απνηειέζκαηνο έρεη δεκηνπξγήζεη κηα λέα εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ θαη κηα 

αιιαγή ηεο πξάμεο.  Μεηαηξέπεηαη ζε εξεπλεηήο θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

δεκηνχξγεζαλ ηελ ζεσξία θαη ηελ ηερληθή, αιιά, δεκηνπξγεί κηα λέα ζεσξία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο. ηελ πξψηε κηζή ψξα κε ηνλ καζεηή, ν εθπαηδεπηηθφο έρεη 

ζθηαγξαθήζεη ην ζηηι ηνπ καζεηή θαη ζε πεξίπησζε πνπ βξεη θάπνην ζηνηρείν, νθείιεη άκεζα 

λα ην πιαηζηψζεη ζηνραζηηθνθξηηηθά θαη εκπεηξηθά ψζηε λα επηζπεχζεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηδαθηηθή πξάμε. Ο Schon (1987) εμεγεί ηα ηξία κνληέια αλάπηπμεο ηνπ ζηνραζκνχ, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο, ηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζηελ 

ηάμε, ηνλ ζηνραζκφ ζηα εζηθά δεηήκαηα ηζφηεηαο θαη δηθαηνζχλεο θαη γεληθφηεξα ηελ 

επηξξνή ησλ ζεζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ.  Αξγφηεξα, ν ίδηνο, ην 1996, εηζήγαγε ηε 

ζηνραζηηθή δηδαζθαιία σο κηα θξηηηθή απηνεθηίκεζε θαη απηναμηνιφγεζε ησλ δαζθάισλ θαη 

εθαξκφζηεθε ζε παλεπηζηήκηα ηεο Ακεξηθήο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηηο δπλάκεηο θαη ηα φξηά ηνπο φπσο επίζεο θαη ηε 

κεηαγλψζε κέζα απφ κία δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη απηφ είλαη κηα απηνθξηηηθή. Όηαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο ηνπο, παξαδέρνληαη ζηνλ εαπηφ 

ηνπο, φηη ηαπηφρξνλα αθνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη επαλαιακβάλνπλ ελδφκπρα ηε ζπκβνιή θαη 

ζπλεηζθνξά πξνο ηνπο καζεηέο, κε ζθνπφ λα ηνπο νδεγήζνπλ ζε έλα ζηνραζκφ θαη κηα 

θξηηηθή ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ησλ άιισλ. Ο εζσηεξηθφο δηάινγνο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, απνδεηθλχεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο αλαγλσξίδεη φηη κπνξεί λα βξεζεί κηα 
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αλαπάληερε εξψηεζε θαη λα πξέπεη λα αληηδξάζεη άκεζα. Ο δηαινγηθφο εθπαηδεπηηθφο, 

παξαθνινπζεί ζηνραζηηθά ηηο αληηδξάζεηο ηνπ εαπηνχ ηνπ, δηφηη αλαγλσξίδεη φηη είλαη ιάζνο 

λα κεηαθέξεη θελά γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο (English, 2016). Ζ ηθαλφηεηα ηεο απηνθξηηηθήο 

είλαη έλαο ηξφπνο αλαζηνραζκνχ θαη απηνειέγρνπ.  

χκθσλα κε ηνλ Slavin (2007), νη ζηνραζηηθνί εθπαηδεπηηθνί, αμηνινγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά 

θαη ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε ζέκαηα εζηθήο, 

ςπρνθνηλσληθήο θαη γλσζηηθήο αλάπηπμεο, φπνπ ιακβάλνπλ ηηο αλάινγεο εθπαηδεπηηθέο 

απνθάζεηο γηα ηελ επηηπρεκέλε δηεθπεξαίσζε ηεο γλψζεο. Οκνίσο, ν εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη 

αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ θαη κε ην ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. Όηαλ 

δηαπηζηψλεη φηη ρξεηάδνληαη πξφζζεηεο πξνθιήζεηο, ηξνπνπνηεί ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη 

παξαθνινπζεί ηελ αλάπηπμε ηνπ θάζε καζεηή, ψζηε λα πξνάγεη ηελ εμέιημή ηνπ κε ηνλ πην 

δπλαηφ ηξφπν. Ο ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο, αμηνινγεί ηελ αλαπηπμηαθή ιεηηνπξγία 

ησλ καζεηψλ ηνπ ππφ ην θσο ηεο γλψζεο ηνπο γηα ηα ζηάδηα ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο, 

αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπο. Οη ζηνραζηηθνί εθπαηδεπηηθνί  

εμεηάδνπλ ηα δεδνκέλα ηεο ηάμεο ηνπο θαη ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηηο ίδηεο ηνπο ηηο 

πξαθηηθέο, πξνζέρνληαο λα κελ πεξηζηέιινπλ άζεια ηνπο ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ, ιφγσ 

ηεο δηθήο ηνπο πνιηηηζκηθήο νπηηθήο. πιιέγνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη 

αλαζηνράδνληαη γηα ηελ δηθαηνζχλε θαη ακεξνιεςία ησλ πξαθηηθψλ ηνπο. Δπηπξφζζεηα, 

παξέρνπλ επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο, λα επηιέμνπλ ηξφπνπο αιιειεπίδξαζεο κε ηα καζήκαηα 

ηα νπνία αληαλαθινχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπο ζηηι κάζεζεο. ηνράδνληαη ζηνρεπκέλα, κε ηε 

δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ δαζθαινθεληξηθψλ θαη λννθαηαζθεπαζηηθψλ, 

καζεηνθεληξηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 

Ο εθπαηδεπηηθφο κε ζηνραζηηθνθξηηηθή ζθέςε είλαη ζεσξεηηθά, παηδαγσγηθά θαη 

θνηλσληνινγηθά επαηζζεηνπνηεκέλνο, εξκελεχεη ηηο εμειίμεηο κε θξηηηθή ππνδνρή ησλ 

ζεζκνζεηνχκελσλ ή δνκηθψλ αιιαγψλ ζην ζρνιείν, ζεσξψληαο ηε ζρνιηθή γλψζε σο 

αληηθείκελν δηαξθνχο δηεξεχλεζεο θαη αλαδήηεζεο (Σζνχθαο, 2015). Οκνίσο, 

πξνβιεκαηίδεηαη γηα ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ θαη ην δηθφ ηνπ έξγν, κε απνηέιεζκα, λα 

εξγάδεηαη ζζελαξά γηα ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ έξγν ηνπ ηζφηηκνπ ζρνιείνπ. 

Ο ζπλδπαζκφο ηερλνθξαηηθήο θαη ζηνραζηηθνθξηηηθήο αλάπηπμεο δηακνξθψλεη ηελ 

πξνζσπηθή ζεσξία δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ δηεξεχλεζή ηεο επεξεάδεη βαζηθέο 

παξακέηξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο, αλαιχνληαο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

ηαπηφηεηα θαη έρνληαο ππεχζπλν ιφγν ζε ζέκαηα ζρνιηθήο πξάμεο (Walkington, 2005). 

Ο ξφινο κεηαμχ ηνπ ζηνραζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ απνηειεζκαηηθνχ, είλαη 

ζπλπθαζκέλνο. Ζ απνηειεζκαηηθή κάζεζε, πξνυπνζέηεη νη εθπαηδεπηηθνί λα είλαη θαινί 

γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα δηδάμνπλ θαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνη. Οη ζηφρνη ηνπο λα 

είλαη ξεαιηζηηθνί θαη πξαγκαηνπνηήζηκνη, λα έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπο, λα 

επηιέγνπλ πνιπηξνπηθφηεηα ζηελ δηδαζθαιία ηνπο, λα είλαη θαηαξηηζκέλνη ζηηο παηδαγσγηθέο 

κεζφδνπο θαη λα πξνζθέξνπλ αλαηξνθνδφηεζε θαη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα απνδψζνπλ. 

Δπηπξφζζεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο εξσηναπαληήζεσλ θαη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο 

αμηνιφγεζεο. Να είλαη ελζνπζηψδεο, ελζαξξπληηθνί, ππνκνλεηηθνί, επέιηθηνη, επαίζζεηνη, 
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ζπκπαζεηηθνί, λα έρνπλ ρηνχκνξ θαη λα δίλνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ ειεπζεξία λα αθνχγνληαη 

θαη λα πξνάγνπλ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ζηηο απφςεηο. Δίλαη απνδεθηφ απφ πνιινχο εξεπλεηέο, 

φηη ε αιιειεπίδξαζε ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ, δεκηνπξγεί γεξέο βάζεηο κηαο θαιήο 

δηδαζθαιίαο θαη απνδνηηθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. πκπεξαζκαηηθά, ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία καο δίλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ ζηνραζηηθνθξηηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο ζηνράδεηαη 

πνηθηινηξφπσο, εμεηάδεη πξνζεθηηθά θαη ζπρλά ηηο πξαθηηθέο ηνπ, ηα πηζηεχσ ηνπ θαη 

αλαγλσξίδεη ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο γηα ηε βειηίσζή ηνπ (Cimer, Cimer & Vekli, 2013). 

1.2 Τα γνυπίζμαηα ηηρ ζηοσαζηικοκπιηικήρ διδαζκαλίαρ 

Σα γλσξίζκαηα ηεο ζηνραζηηθήο δηδαζθαιίαο παξνπζηάδνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα εμεηάδεη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο θαη φρη ηνπ κεξηθνχ ζπλφινπ ηεο ηάμεο, λα 

αλαζηνράδεηαη θαη λα απηναμηνινγείηαη ζπλερψο, γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ 

δεμηνηήησλ, λα είλαη πξφζπκνο λα ελεκεξψλεηαη θαη λα απνθηά ζηάζεηο ζε θαηλνχξγηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη λα αλαπξνζαξκφδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζχκθσλα κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο (Καζνχηαο, 2007). Ζ θαηλνχξγηα θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη 

ηεο δηα βίνπ κάζεζεο δηακνξθψλεη ζηαδηαθά ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε 

«ζηνραζηηθνθξηηηθφ εθπαηδεπηηθφ».  

Ζ χπαξμε θξηηηθήο ζθέςεο είλαη απαίηεζε ησλ θαηξψλ καο θαη ε αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο 

ελδέρεηαη λα είλαη ζεκαληηθφ πξνζφλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο 

ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο θαηέρεη ηηο αλάινγεο δεμηφηεηεο, ψζηε λα ζρεδηάζεη 

δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ελζάξξπλζεο θαη βνχιεζεο. Μέζα απφ ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ν ζηνραζηηθφο εθπαηδεπηηθφο πηνζεηεί ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ηεο 

ζπλδεηηθφηεηαο θαη ζπγθεηκελνπνίεζεο, ελνξρεζηξψλεη ηε δηδαζθαιία ψζηε νη καζεηέο λα 

εληάζζνληαη επηηπρψο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο γλψζεο θαη εθαξκφδεη ππεχζπλα ην θξπθφ 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Σν θξπθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, σο κηα αλεπίζεκε κνξθή 

πξνγξάκκαηνο θαη ζπρλά κε ζπλεηδεηή, φπσο νη θαλφλεο θαη ε ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηνπ 

ζρνιείνπ, ην νπνίν δξα παξάιιεια κε ην επίζεκν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, φπνπ νη 

καζεηέο παίξλνπλ κελχκαηα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κε βάζε ην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, 

πνιηηηζκηθφ θαη άιισλ, πιαίζην ζην νπνίν δνχκε. Σν θξπθφ πξφγξακκα είλαη αλεπίζεκν, δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη πνπζελά, φκσο καο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα κεξηθέο απφ ηηο αηηίεο ηεο 

επηηπρίαο θαη απνηπρίαο ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν (Χξηζηνδνχινπ, 2015). Ο 

ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα είλαη πξνζεθηηθφο ζηα κελχκαηα πνπ κεηαδίδεη 

ζηνπο καζεηέο ηνπ θαη λα ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία θξηηηθψλ θαη ειεχζεξσλ καζεηψλ. 

χκθσλα κε ηνλ Brookfield (1995), ε ζηνραζηηθή δηδαζθαιία, είλαη ην κέζν λα 

αλαγλσξίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη λα εμειηρζνχλ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, 

έρνληαο απηνεπίγλσζε ησλ πξάμεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, θαζψο δηδάζθνπλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ε δηδαζθαιία ζπρλά αληηθαηνπηξίδεη κηα αλαληίξξεηε απνδνρή ησλ αμηψλ, 

θαλφλσλ θαη πξαθηηθψλ, πνπ νξίδνληαη απφ άιινπο γηα ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζπλήζσο ελεξγνχλ ρσξίο λα γλσξίδνπλ ην ιφγν ησλ πξάμεψλ ηνπο, παξά κφλν 
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εθηεινχλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. Ζ ζηνραζηηθή θαη θξηηηθή δηδαζθαιία, αιιάδεη ηνλ δάζθαιν 

θαη εθείλνο ελεξγνπνηείηαη λα αλαθαιχςεη ηελ αλεπάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα 

δεκηνπξγήζεη θαιχηεξεο πξνζεγγίζεηο ηεο κάζεζεο. Ο ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο 

απηναμηνινγεί ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη αλαγλσξίδεη ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία εθαξκφδεη ηηο 

πξαθηηθέο ηνπ. Σέινο, πξνζπαζεί λα κελ ππάξρεη θελφ αλάκεζα ζηε καζεζηαθέο θαη 

δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, ζηηο αμίεο, ηα πηζηεχσ θαη ηηο ζεσξήζεηο ζρεηηθά κε ηε κάζεζε 

(Miller, 2010). 

χκθσλα κε ηελ Rocco (2010) ηα νθέιε απφ ηνλ ζηνραζκφ είλαη ζεκαληηθά γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο. Οη ζηνραζηηθνθξηηηθνί εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θαιχηεξεο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπο, πςειά ζηάδηα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

θαη απηνεθπιήξσζεο ησλ ζθνπψλ ηνπο, αλαιακβάλνπλ εχθνια λα κηιήζνπλ θαη λα γξάςνπλ 

γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο, εληζρχνπλ ηελ απηνλνκία ησλ καζεηψλ, ρξεζηκνπνηνχλ εξεπλεηηθέο 

κεζνδνινγίεο θαη αλακέλνπλ απφ ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο λα δξάζνπλ εζηθά. ηελ 

Απζηξαιία, νη ζηνραζηηθέο πξαθηηθέο έρνπλ εκπινπηίζεη ην βηνγξαθηθφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη θαηνρπξψλεηαη ζηα επαγγεικαηηθά πξφηππα, πνπ νδεγνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Rocco, 2010). Ζ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληζρχεη ηελ επηηπρία ηεο καζεζηαθήο 

δηεξγαζίαο θαζψο απνηειεί ζπληζηψζα ηεο απφδνζήο ηνπο. Ζ θαιή ζρέζε κε ηνπο καζεηέο 

ηνπο, ε ιήςε πξσηνβνπιηψλ, ε απηνλνκία ζηε δηδαζθαιία θαη νη θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο, είλαη θάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ηνπο ηθαλνπνηνχλ επαγγεικαηηθά 

θαη ηνπο βνεζνχλ λα απηνεθπιεξψζνπλ θάπνηνπο ζθνπνχο ηνπο. 

2. Ο αποηελεζμαηικόρ εκπαιδεςηικόρ 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, ζε αηνκηθφ θαη ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν. Με ζθνπφ λα αληαπνθξηζεί ζην έξγν ηνπ, νθείιεη λα δηαζέηεη δηδαθηηθέο 

δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ζην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν. Ο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο 

θάλεη εθηηκήζεηο γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαη δηαζέηεη επειημία, ελφξαζε θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί, θαηέρνληαο ηθαλφηεηεο ζηνραζκνχ δηεξεχλεζεο θαη 

ιήςεο απνθάζεσλ. Απηφ ζπλάγεη φηη ε ζηνραζηηθνθξηηηθή δηδαζθαιία, πξνάγεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Παπαλανχκ, 2005). 

Όπσο αλαθέξεη ν Shor (1992), έλαο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο, δεκηνπξγεί έλα ζεηηθφ 

θαη ππνζηεξηθηηθφ  θιίκα κέζα ζηελ ηάμε, αθήλνληαο ηνπο καζεηέο λα αλαπηχζζνπλ ηηο 

ζθέςεηο ηνπο, κε ππνκνλή, ψζηε λα θαηαθέξεη λα δηαηεξήζεη κηα ηζνξξνπία σο κεζνιαβεηήο 

ζηελ απφθηεζε ηεο θξηηηθήο γλψζεο. Ζ ελδπλακσηηθή Παηδαγσγηθή, αλαπηχζζεηαη κέζα απφ 

κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζθέςεο, πνπ θαινχληαη νη καζεηέο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί λα δηαπξαγκαηεπηνχλ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζηελ ελδπλάκσζε ησλ καζεηψλ 

θαηέρεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαη απφ απηφλ εμαξηάηαη ε ζεηηθή ζρέζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί 

κέζα ζηελ ηάμε. 
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χκθσλα κε ηνλ Freire (1977), ν εθπαηδεπηηθφο καδί κε ηνλ καζεηή, είλαη ηα ππνθείκελα 

γλψζεο, ζε κηα δηαδηθαζία κάζεζεο θαη απειεπζέξσζεο, καζαίλνπλ καδί θαη ν εθπαηδεπηηθφο 

δελ είλαη έλαο απιφο θνξέαο θαη κεηαβηβαζηήο γλψζεσλ θαη ν καζεηήο ν άθξηηνο θαη 

παζεηηθφο δέθηεο. Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα ακθηζβεηνχλ ηηο εξσηήζεηο θαη λα απαληνχλ 

θξηηηθά, λα βηψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, σο πξάμε πνπ νη ίδηνη θάλνπλ. Γελ είλαη 

«δνρεία φπνπ ν δάζθαινο ηα γεκίδεη θαη φζν πην πεηζήληα ηα δνρεία αθήλνληαη λα γεκηζηνχλ 

απφ ην δάζθαιν, ηφζν θαιχηεξνη καζεηέο είλαη» (Freire, 1977, ζ.77). Ζ Δθπαίδεπζε δελ 

αληηζηξαηεχεηαη ζηελ ειεπζεξία θαη απηνλνκία ησλ καζεηψλ. Αλ ζπκβαίλεη ην αληίζεην 

«απηή είλαη ε ηξαπεδηθή αληίιεςε ηεο εθπαίδεπζεο, φπνπ ε ζθαίξα δξάζεο πνπ επηηξέπεηαη 

ζηνπο καζεηέο πεξηνξίδεηαη ζην λα δέρνληαη, λα θαηαρσξνχλ θαη λα απνηακηεχνπλ ηηο 

θαηαζέζεηο ηνπ δαζθάινπ» (Freire, 1977, ζ.77). Οη καζεηέο παχνπλ λα είλαη παζεηηθνί δέθηεο 

ηεο γλψζεο, θαη απηελεξγνχλ κε ηελ παξφηξπλζε θαη ελίζρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ 

πνηνηηθή βειηίσζε ηεο Δθπαίδεπζεο, αθνινπζψληαο ηελ άπνςε ηνπ Freire, απαηηεί ηε ζπλερή 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία πξέπεη λα ζεκειηψλεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο 

πξαθηηθήο. Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα ππεξαζπίδνληαη ηηο δπλάκεηο ηνπο, λα αλαπηχζζνπλ 

ηελ θξηηηθή πεξηέξγεηα ησλ καζεηψλ θαη λα κελ είλαη πξνζθνιιεκέλνη ζηηο νδεγίεο ελφο 

ζπγγξάκκαηνο. θνπφο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ, είλαη λα κεηαηξέςεη ηελ 

Δθπαίδεπζε, ζε δχλακε θνηλσληθήο αλαγέλλεζεο θαη ηα ζρνιεία, ζε θέληξα κειέηεο θαη 

νηθνδφκεζεο ηνπ πνιηηηζκνχ (Γξφιιηνο, 2005). 

χκθσλα κε ηνλ Σζηάθαιν (2002) ζε κία ζπλέληεπμε ηνπ Πάνπιν Φξέηξε γηα ηνλ δηαρσξηζκφ 

ηνπ απφ παηδαγσγφ ζε πνιηηηθφ, ν Φξέηξε, δηαπίζησζε φηη ε ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπλεπάγεηαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ, γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ ηνπο. Όηαλ δελ ην 

θάλνπλ, ηφηε γίλνληαη αθνχζηνη κάξηπξεο θαη ελ κέξεη ζπλέλνρνη ηεο εθπαηδεπηηθήο 

απνηπρίαο. Ο ηξφπνο πνπ πνιηηεχνληαη νη εθπαηδεπηηθνί, εμαξηάηαη απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ 

ππφζρεζε ηεο Παηδαγσγηθήο, δειαδή ηελ ηδέα φηη νη άλζξσπνη ρξεηάδνληαη ηελ εθπαίδεπζε 

γηα λα γίλνπλ θαιχηεξνη νη ίδηνη θαη ε θνηλσλία, θαη φηη ε Δθπαίδεπζε κπνξεί λα γίλεη θηήκα 

φισλ ησλ αλζξψπσλ. 

Ο Κάζηαλνο (1995) ηνλίδεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη βνπιεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Οθείιεη λα μππλήζεη ην ζπλαίζζεκα ζηελ ςπρή 

ηνπ παηδηνχ, θαζνδεγψληαο ην, λα ραίξεηαη κέζα απφ ηε κάζεζε. ην θέληξν θάζε 

πξνζπάζεηαο πξέπεη λα βξίζθεηαη ε αξρή «Μάζαηλε θάζε ηη πνπ ζε κνξθψλεη θαη ζε θάλεη 

ηθαλφ γηα δξάζε» (Κάζηαλνο, 1995, ζ.33), απνθεχγνληαο ηελ ηάζε ηνπ εγσηζκνχ. Γη απηφ 

πξέπεη ηα εζηθναηνκηζηηθά ειαηήξηα λα ππνρσξήζνπλ κπξνζηά ζηα εζηθνθνηλσληθά, ψζηε λα 

εθαξκνζηεί ε θνηλσληζηηθή Παηδαγσγηθή. Όηαλ ν εθπαηδεπηηθφο θαηνξζψζεη λα εθαξκφζεη 

κηα παηδαγσγηθή κε θεληξηθφηεξε ζέζε ηα θνηλσληθά ειαηήξηα, έρεη επηηχρεη κεγάιν κέξνο 

ηνπ ζθνπνχ ηνπ.  
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2.1 Η αποηελεζμαηική διδαζκαλία 

χκθσλα κε ηνπο Ayres, Sawyer θαη Dinham (φπσο αλαθέξεηαη ζην Killen, 2005) ε 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία είλαη απνηέιεζκα ηεο ηερλνγλσζίαο θαη φρη κφλν ηεο εκπεηξίαο. 

Ζ εκπεηξία είλαη απαξαίηεηε, δηφηη είλαη ε βάζε πνπ νδεγεί ζηνλ ζηνραζκφ θαη ζηελ πνηθηιία 

ησλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο, αιιά φρη αξθεηή ψζηε λα πινπνηήζνπκε κηα απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία. χκθσλα κε ηνλ Borich (φπσο αλαθέξεηαη ζην Killen, 2005) ππάξρνπλ δέθα είδε 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ, ηα πέληε πξψηα είλαη ηα βαζηθά είδε θαη 

ηα ππφινηπα πέληε, θαηαιπηηθά είδε ζπκπεξηθνξάο. ηα βαζηθά είδε ζπκπεξηθνξάο 

ζπγθαηαιέγνληαη ε θαζαξφηεηα ηνπ ιφγνπ θαη ε ζαθήλεηα, ε πνηθηιία δηδαθηηθψλ κέζσλ, ε 

πξνζήισζε ζην θαζήθνλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

αλαηξνθνδφηεζή ηνπο, ε εκπινθή ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ κε ηε δηθή ηνπο 

ζπκκεηνρή ζην δηδαθηηθφ έξγν θαη ν ζηφρνο ηνπ κέηξηνπ ή πςεινχ βαζκνχ επηηπρίαο. Σα 

θαηαιπηηθά είδε ζπκπεξηθνξάο είλαη ε ρξήζε ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

ε δφκεζε ηνπ καζήκαηνο, ε ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ, ε ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ θαη ν 

απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο λα είλαη ελζνπζηψδεο, γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν κεηαδίδεη ηνλ 

ελζνπζηαζκφ ηνπ θαη ην θίλεηξν ηνπ ελζνπζηαζκνχ ηνπ, ζηνπο καζεηέο θαη απηφ έρεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ.  

Ζ Hoene (2016) αλαθέξεη ζηξαηεγηθέο ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο ζηνραζηηθξηηηθφ επαγγεικαηία θαη εξεπλεηή.  

ηξαηεγηθέο φπσο ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηηο δξάζεηο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο, λα ζπλεξγάδεηαη ιακβάλνληαο θαη παξέρνληαο ζπκβνπιέο ζε ζπλαδέιθνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη λα δεκηνπξγεί αλαζηνραζηηθέο αλαδεηήζεηο θαη ιχζεηο ζε 

πξνβιεκαηηζκνχο. Δπηπξνζζέησο, ε δεκηνπξγία ελφο εκεξνινγίνπ θαηαγξαθήο ησλ 

γεγνλφησλ θαη ησλ ζπκβάλησλ ηεο θάζε εκέξαο κε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο ζθέςεηο, 

ζα πξνζθέξεη επθαηξίεο ζηνραζκνχ θαη αλαζηνραζκνχ. Ζ αλαηξνθνδφηεζε κέζσ 

εξσηναπαληήζεσλ ησλ καζεηψλ, γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ 

εξσηήζεσλ σο δείγκα γηα κηα ζηνραζηηθή δηδαζθαιία, αλακθίβνια θαζηζηά ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζηνραζηηθνθξηηηθφ επαγγεικαηία θαζψο ζηνράδεηαη κέζα απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη 

ζπιιέμεη. Σέινο, ε βηληενγξάθεζε θαη θαηαγξαθή ηεο δηδαζθαιίαο, είλαη έλα 

απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν κε ζθνπφ ηνλ ζηνραζκφ ζηε δηδαζθαιία, κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή 

κηαο εκεξήζηαο έξεπλαο ζηνλ ρψξν δηδαζθαιίαο ηνπ. Γεληθφηεξα ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα 

αλαζηνράδεηαη δηαξθψο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, αιιά θαη ηε δηθή ηνπ 

πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε ζηνλ ηνκέα ηνπ. 

Δθθηλψληαο απφ ηελ παξαδνρή φηη ε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία πξαγκαηψλεηαη ζε 

θαηαζηάζεηο φπνπ ππάξρεη ζεηηθή δηάζεζε ησλ καζεηψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζε  καζεηέο 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα ηηο πξνιακβάλεη, αλαδεηθλχνληαο ηηο 

ζεηηθέο επηδφζεηο ηνπο ζε γλσζηηθά αληηθείκελα. Δπαηζζεηνπνηείηαη θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηηο 

ζχγρξνλεο απφςεηο ηεο Παηδαγσγηθήο θαη ηεο Ψπρνινγίαο θαη κεηαζρεκαηίδεη ηηο ζεσξεηηθέο 

γλψζεηο ηνπ, ζε δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο κε ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ. Δπηιέγεη 
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εξγαζίεο δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ δπζθνιίαο, δίλεη θαηαλνεηέο νδεγίεο, επηζεκαίλεη ηα θχξηα 

ζεκεία ηεο ελφηεηαο, επηιχεη φιεο ηηο απνξίεο ησλ καζεηψλ, ρξεζηκνπνηεί επνπηηθφ πιηθφ, 

δελ πηέδεη θαη δίλεη ρξφλν γηα ηηο απαληήζεηο, θαζνξίδνληαο θαιή ζπκπεξηθνξά ζηελ 

νινκέιεηα (Καξαληδήο, 2007). Ζ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία είλαη θαη ε δεκηνπξγία ζεηηθνχ 

ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε σο απνηέιεζκα ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο απφ ηνλ δάζθαιν. 

2.2 Ο πόλορ ηος αποηελεζμαηικού εκπαιδεςηικού 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν πξνζδηνξίδεηαη απφ ζπλεηδεηέο θαη 

αζπλείδεηεο πξνζδνθίεο θαη απαηηήζεηο φισλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, πνπ έρνπλ άκεζε 

ζρέζε κε ην ζρνιείν, φπσο είλαη νη γνλείο, νη ζχιινγνη, νη καζεηέο. Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ 

εκθνξείηαη απφ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ην ξφιν ηνπ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, ηε ζπλερφκελε 

επηζηεκνληθή θαηάξηηζή ηνπ αιιά θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε επεξεάδεη ζεηηθά ηε 

κάζεζε θαη αγσγή ηνπ καζεηή. Γηα λα επηηχρεη ηελ πνιπξνιηθή ηνπ απνζηνιή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ ηεο Πνιηηείαο, νθείιεη λα έρεη ζπλαίζζεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ θαη λα είλαη αλαλεσηήο, ελεκεξσκέλνο γηα ηηο εμειίμεηο ζε παηδαγσγηθφ, 

ςπρνινγηθφ, ηερλνινγηθφ θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ επίπεδν. Ο ξφινο ηνπ είλαη 

ζπκβνπιεπηηθφο ζπλεξγαηηθφο, ζπληνληζηηθφο θαη δηεπθνιπληηθφο. Βνεζάεη ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ, αλαπηχζζεη δεκηνπξγηθφ θιίκα θαη ζρέζεηο 

ζπλεξγαζίαο θαη ελζαξξχλεη ηελ δηαζεκαηηθή ζπλεξγαζία. Μηα επηπιένλ δηάζηαζε ηνπ ξφινπ 

ηνπ ζηηο πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο είλαη, φηη απνηειεί πξφηππν κίκεζεο απφ ηνπο 

καζεηέο, εμππαθνχεηαη φηη θαζίζηαηαη αλαγθαίνο ν απηνέιεγρνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ψζηε λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ραξαθηεξηζηηθά 

(Νηνχζθαο, 2007).  

Ο Μαηζαγγνχξαο (2000) αλαθέξεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα θξνληίζεη απφ ηελ αξρή 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Να επηζεκαλζεί φηη ην 

επίπεδν γλσξηκίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ κηαο ηάμεο δελ είλαη πάληνηε ζην βαζκφ πνπ ππνζέηεη 

ν εθπαηδεπηηθφο, επνκέλσο είλαη αλαγθαίν λα ελδηαθεξζεί γηα ηελ νινκέιεηα . Αλαληίξξεηα ε 

δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη ζπλεξγαζίαο είλαη θαζήθνλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

απνζθνπψληαο ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ πξνσζεί ηελ νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηηο 

καζεηνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε κάζεζε. 

Ο ξφινο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα βνεζά ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ 

γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, λα δεκηνπξγεί εξεζίζκαηα ζηνπο καζεηέο κε ζθνπφ λα θαζνξίδνπλ 

πςεινχο ζηφρνπο, λα ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, λα βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα 

απηναμηνινγνχληαη θαη λα πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γηα ηε ρξήζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο. Δπηπξφζζεηα, ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή κάζεζε, ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε λέσλ κνξθψλ κάζεζεο, αλαδηαξζξψλεη 

ηε δηδαθηηθή ηνπ, επηκνξθψλεηαη θαη ελζσκαηψλεη ηηο Νέεο Σερλνινγίεο, ππνζηεξίδεη ηε δηα 

βίνπ κάζεζε, θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζή ηνπ, αλαζηνράδεηαη θξηηηθά, ζπλερίδεη λα 

πξνβιεκαηίδεηαη θαη εμειίζζεηαη ζε ζηνραζηηθνθξηηηθφ δάζθαιν, αμηνινγψληαο ηελ 
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απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ (Εσγφπνπινο & Γθνιψλεο, 2014). 

εκαληηθφο ξφινο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ είλαη, λα δεκηνπξγεί έλα αζθαιέο θαη 

ειθπζηηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ βαζηζκέλν ζηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη ζηε ζπλεξγαζία, λα 

δηδάζθεη ζε αλνκνηνγελείο ηάμεηο κε δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, λα ζπλεξγάδεηαη κε γνλείο ζπλαδέιθνπο 

θαη ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα θαη λα ηεξεί εζηθέο αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο. 

2.3 Τα γνυπίζμαηα ηος αποηελεζμαηικού εκπαιδεςηικού 

Σα γλσξίζκαηα ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία, είλαη ζίγνπξα ε ηθαλφηεηα λα λνηάδεηαη γηα ηνπο καζεηέο ηνπ θαη λα είλαη 

αγαπεηφο. Δληνχηνηο, δελ αξθνχλ κφλν απηά ηα γλσξίζκαηα, αιιά, λα θηλεηνπνηεί ηνπο 

καζεηέο, λα γλσξίδεη πψο λα νξγαλψζεη ηελ ηάμε, λα αμηνινγεί ηελ πξνεγνχκελε γλψζε, λα 

έρεη απνηειεζκαηηθή κεηαδνηηθφηεηα γλψζεσλ θαη λα αλαπηχζζεη ηελ θξηηηθή ζθέςε ζηνπο 

καζεηέο ηνπ. Ο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο πξνζαξκφδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζχκθσλα κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ ηνπ, απηναμηνινγείηαη θαη αλαζηνράδεηαη γηα ηε ζσζηή 

δηεθπεξαίσζε ηεο καζεζηαθήο δηδαζθαιίαο. Ζ δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα εληζρχεη ηα 

εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ καζεηψλ, φπσο κηα δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο ηε 

βξίζθνπλ επράξηζηε θαη θηλεηνπνηεηηθή θαζψο απμάλεη ηε δηάζεζή ηνπο γηα κάζεζε, σο κηα 

παξσζεηηθή αμία ηεο ίδηαο ηεο χιεο. Γη’ απηφ ην ιφγν ν απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο 

ρξεζηκνπνηεί θαη εμσηεξηθά θίλεηξα φπσο ε αλαγλψξηζε, ε επηβξάβεπζε,  ή έλαο θαιφο 

βαζκφο, ακνηβή πνπ δελ είλαη εγγελήο ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη νχηε ηελ ππνλνκεχεη, αιιά 

βειηηψλεη ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ (Slavin, 2007). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ εληζρχεηαη 

θαη ελ κέζσ ηεο δηδαζθφκελεο χιεο ηελ νπνία νθείιεη λα ηελ παξνπζηάδεη κε ηξφπν 

ειθπζηηθφ, δηεγείξνληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ζπληεξψληαο ηελ πεξηέξγεηα 

ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίιεο ελδηαθέξνπζεο κεζφδνπο παξνπζίαζεο. Ο απνηειεζκαηηθφο 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ.  Ο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο 

επαλεμεηάδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζχκθσλα κε ην ειηθηαθφ θαη καζεζηαθφ επίπεδν ησλ 

καζεηψλ, πξνζπαζψληαο λα ηθαλνπνηήζεη έλα επξχ θάζκα ησλ αλαγθψλ ηνπο, ψζηε λα 

κάζνπλ λα θηάλνπλ ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, ζηελ απηνπξαγκάησζε, ε νπνία 

φπσο δηεπθξίληζε ν Maslow ην 1943, είλαη ν ηειηθφο ζηφρνο ηεο ςπρνινγηθήο πγείαο. 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ, είλαη ε αμηνπξεπήο 

παξνπζία ηνπ ζηελ ηάμε, ε κνλίκσο αλαλεσκέλε θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζή ηνπ, ψζηε λα 

γλσξίδεη πψο θαη κε πνηνλ ηξφπν ζα πξνζεγγίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε. Δθαξκφδεη ηηο 

αξρέο ηεο επνπηείαο, ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο, ηελ αιιεινδηδαθηηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή 

κέζνδν. Βνεζάεη ηνλ θάζε καζεηή μερσξηζηά, λα πξνζαξκνζηεί ζηελ θνηλσλία, θαηέρνληαο 

θξηηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ πλεχκα, αλαπηχζζνληαο δεμηφηεηεο θαη απηελέξγεηα. πλεξγάδεηαη 

κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιηθφ ζπγθείκελν, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή εληφο 

θαη εθηφο ζρνιείνπ, άιινηε ε νηθνγέλεηα δελ είζηζηαη, επνκέλσο ιεηηνπξγεί θαη σο γνλετθφ 

πξφηππν. Γελ μερλά λα ελζαξξχλεη θαη λα επαηλεί, λα δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα κάζεζε, λα 

πεγαίλεη ζην κάζεκα πάληα πξνεηνηκαζκέλνο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ππφινηπνπο 
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εθπαηδεπηηθνχο θαη πάλσ απφ φια ζέβεηαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ (Σζίξνο, 

2009). 

χκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα (2003) ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ηεο δηακφξθσζεο θαινχ θιίκαηνο ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή καζεζηαθή δηεξγαζία. Πιήζνο απφ δεμηφηεηεο 

θαη ζηάζεηο, απνηεινχλ θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη έρνπλ ζρέζε κε 

ηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία. Πάξαπηα, ην παηδαγσγηθφ θχξνο πξνέξρεηαη απφ ηελ αγάπε 

θαη αθνζίσζε πνπ θεξδίδεη ν εθπαηδεπηηθφο κε ην γλήζην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

πξνο ηνπο καζεηέο. Ο σθξάηεο θαη ν Pestallozzi ππήξμαλ αγαπεηνί ζηνπο καζεηέο ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηνλ Παπαλνχηζν (φπσο αλαθέξεηαη ζην Μαηζαγγνχξαο, 2003, ζ.227) 

ελζάξθσζαλ ηνλ «παηδαγσγηθφ έξσηα» ζηελ Παηδαγσγηθή θαη θέξδηζαλ ηηο ςπρέο ησλ 

καζεηψλ ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο γίλεηαη απνδεθηφο θαη απνθηά δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο απφ 

φινπο ηνπο καζεηέο. Ζ εμνπζία πνπ θαηέρεη, πεξηνξίδεηαη ζηελ εηδηθφηεηά ηνπ ζηελ 

Δθπαίδεπζε, κέζα απφ δηδαθηηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκφδεη ζηελ ηάμε θαη γίλεηαη αληηιεπηφο 

σο εγέηεο ηεο κάζεζεο κε ηελ αλαγλσξηζκέλε ηδηφηεηά ηνπ. Οη Lave and Wenger (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Μαηζαγγνχξαο, 2003, ζ.229) αλαθέξνπλ φηη ςπρνιφγνη θαη παηδαγσγνί 

δηαθφξσλ θαηεπζχλζεσλ, έρνπλ ηνλίζεη ηε ζεκαληηθφηεηα θαη έρνπλ ππνζηεξίμεη εξεπλεηηθά, 

φηη ε κάζεζε θαη ε αλάπηπμε, πξνσζνχληαη κέζα απφ ηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη ηηο 

ζρέζεηο ηηο νπνίεο εθθξάδεη θαη εδξαηψλεη.  

Ο ηδαληθφο εθπαηδεπηηθφο είλαη απηφο πνπ πξνθαιεί ηνλ καζεηή ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, αξλνχκελνο ηα ζηεξεφηππα, αλαδεηθλχνληαο ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε, ηνλ 

αιιεινζεβαζκφ, ηε ζπδήηεζε θαη ηνλ δηάινγν. χκθσλα κε ηνλ Delisle (φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Καξαληδήο, 2007), ν απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο βνεζάεη ην παηδί λα εθηηκήζεη ηελ 

νκνξθηά ησλ ιέμεσλ, λα αλαθαιχςεη πηζαλνχο ηξφπνπο λα ππεξεηήζεη ηελ θνηλνηήηά ηνπ θαη 

λα αλαπηχμεη ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπ γηα ηνπο άιινπο. Χαξαθηεξηζηηθά ηνπ γλσξίζκαηα, είλαη 

φηη αμηνινγεί ηνπο καζεηέο ηνπ πεξηγξαθηθά θαη κεκνλσκέλα θαη φρη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο καζεηέο ηεο ηάμεο. Δπαηλεί θαη ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο, ψζηε λα ηνλψζεη ην 

απηνζπλαίζζεκα θαη ηελ απηνεθηίκεζε, δίλνληαο βάζε φρη κφλν ζηε γλσζηηθή αιιά θαη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηελ θνηλσληθή πεξηνρή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. 

Ζ δηεξγαζία ηνπ ζηνραζκνχ πξνθχπηεη θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο αληηκεησπίδεη ηελ πξφθιεζε 

κηαο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο. Αλαζηνράδεηαη, ψζηε λα πξνθαιέζεη ηε κάζεζε κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Κάζε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ ηνλ θάλεη πην 

ελεξγφ θαη δξαζηήξην ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο Νηνχζθαο (2007), αλαθέξεη 

φηη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, νθείιεη λα 

πξνεηνηκάδεηαη γηα ηε λέα γλψζε πνπ ζα κεηαδψζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ, λα ιακβάλεη ππφςε 

ηνπ ην καζεζηαθφ επίπεδν θαη ην πξνζσπηθφ ζηηι κάζεζεο ηνπ θάζε καζεηή, λα θεληξίζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα πξνζαλαηνιίζεη ηνπο καζεηέο ζην ζηφρν. Δπηπξφζζεηα, 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, πξνγξακκαηίδεη ηελ χιε ζε κηθξνεπίπεδν θαη καθξνεπίπεδν, 
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δεκηνπξγεί ζπλζήθεο γηα αλάπηπμε ζεηηθήο απηναληίιεςεο, ελζάξξπλζεο ησλ καζεηψλ θαη 

ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ. 

Ο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ην πεξηβάιινλ έμσ απφ ην ζρνιείν, ηελ θνηλσλία. Δηδηθά ζε κηα πεξίνδν 

φμπλζεο θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ, κε ηελ ελζάξξπλζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ζηηο ηδέεο θαη έλλνηεο, νη καζεηέο δεκηνπξγνχλ πεξηβάιινληα, φπνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο δελ είλαη ε κφλε πεγή γλψζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκνχο, 

έηζη ψζηε νη καζεηέο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη λα απηελεξγήζνπλ, ζε επξχηεξα 

απνηειέζκαηα. Οκνίσο, νξγαλψλεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο, 

λα ζπλδέζνπλ ηε κάζεζε ζε πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη κάζεζε κε κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο. 

χκθσλα κε ηνπο Schraw θαη Moshman (φπσο αλαθέξεηαη ζην Slavin, 2007, ζ.256), νη 

ζηξαηεγηθέο κεηαγλψζεο είλαη κέζνδνη γηα ηε κάζεζε, φπσο ε αμηνιφγεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ 

ρξεηάδνληαη νη καζεηέο γηα λα κειεηήζνπλ θάηη ή λα επηιέμνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε 

γηα ηελ επίιπζε θάπνηνπ πξνβιήκαηνο αμηνινγψληαο ηελ θαηαλφεζε πνπ έρνπλ επηηχρεη.  Ο 

απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα αλαιάβνπλ ηελ επίιπζε 

πνιχπινθσλ πξνβιεκάησλ, θαηεπζχλνληάο ηνπο θαη παξέρνληάο ηνπο αλαηξνθνδφηεζε. 

Πξνσζεί ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη δίλεη ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο κάζεζεο ζε ζπλεξγαηηθά 

πεξηβάιινληα. Πξνσζεί ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ, εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ, παξέρνληαο 

ζηνπο καζεηέο ηελ επηινγή λα επηιέμνπλ ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν κάζεζεο θαη πξνζέγγηζεο κηαο 

δηδαζθαιίαο (Hammond, Austin, Orcutt & Rosso, 2001). 

χκθσλα κε ηνλ Πφξπνδα, (φπσο αλαθέξεηαη ζην Καξαληδήο, 2007), ν απνηειεζκαηηθφο 

εθπαηδεπηηθφο γλσξίδεη ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ καζεηή, 

δειαδή, πψο καζαίλεη ν καζεηήο, πψο αληηιακβάλεηαη, πψο ζπκάηαη, πψο κηιά, πψο δηαβάδεη, 

πψο ζθέθηεηαη, θαη γηαηί ν καζεηήο δελ καζαίλεη. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη αξσγφο 

ηνπ καζεηή, λα ηνλ βνεζά λα επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα ηνπ πξνηείλεη εξγαιεία 

κάζεζεο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα «καζαίλεη πψο λα καζαίλεη». Μέζα απφ κία δηεξγαζία 

ζηνραζκνχ θαη θξηηηθήο ζθέςεο. Όηαλ ππάξρεη ζθνπφο δηδαζθαιίαο, είλαη απαξαίηεην λα 

ππάξμεη θαη ζθέςε, ζθεπηηθηζκφο, γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα δηεμαρζεί ε δηδαζθαιία. 

Οη παξαπάλσ ηδηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ιακβάλνληαη ππφςε ζε έλα πιαίζην φπνπ ην 

ζχζηεκα δηνίθεζεο είλαη κεηαβαιιφκελν, ιφγσ ησλ ζπρλψλ αιιαγψλ ζηελ Δθπαίδεπζε αιιά 

θαη ηε ξεπζηφηεηα ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θνηλσληθή δπλακηθή ησλ 

ζρνιείσλ (Παπαλανχκ, 2005). Ζ ζπκπιήξσζε θαη ε νινθιήξσζε ηεο Παηδαγσγηθήο 

δηάζηαζεο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζχγρξνλε επνρή, βαζίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα 

επίδξαζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ. 

Να ηνληζηνχλ θαη νη επηπξφζζεηεο ηδηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ξφιν 

εκπλεπζηή, θαζνδεγεηή θαη ζπκβνχινπ θαη ηελ εμαζθάιηζε κηαο ζπκκεηνρηθήο θαη 

αλαπηπμηαθήο δξάζεο ηνπ ζηνλ ελδνζρνιηθφ ρψξν (Ξεζθηγθνχιε, 2014). Με απηφ ηνλ ηξφπν 

ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ αλάδεημή ηνπ σο κηα απηνηειή εθπαηδεπηηθή 

κνλάδα. 
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2.3.1 Ο ηεσνογνώζηηρ εκπαιδεςηικόρ 

Οη λέεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζήκεξα πξνζεγγίδνληαη σο κέξνο 

ηεο επξχηεξεο θνπιηνχξαο καο, φπνπ ε ζπιινγή, ε νξγάλσζε, ε αλάιπζε, ε επεμεξγαζία θαη 

ε επηθνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο παίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία 

(Roblyer, 2009). Ο ηερλνγλψζηεο εθπαηδεπηηθφο επηδεηά ηελ θαηάξηηζε ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ν ίδηνο λα απνθηήζεη 

απηνπεπνίζεζε, αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πεγψλ θαη ηηο καζεζηαθέο 

αμηψζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ, ζηνρεχνληαο ζηελ ζηνραζηηθνθξηηηθή δηδαζθαιία. χκθσλα κε ηνλ 

Walkington (2005) ν ζπλδπαζκφο ηερλνθξαηηθήο θαη ζηνραζηηθνθξηηηθήο αλάπηπμεο 

δηακνξθψλεη ηελ πξνζσπηθή ζεσξία δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε απνηέιεζκα λα 

επεξεάδεη βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ επαγγέικαηνο. Ο ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο 

κεηαβάιιεηαη απφ ηερληθφο ζχκβνπινο θαη ρεηξηζηήο ηεο ζπζθεπήο ηνπ ππνινγηζηή, ζε 

δηαρεηξηζηή ηνπ κέζνπ θαη ηεο πιεξνθνξίαο, ζην πιαίζην κηαο ζπλεξγαηηθήο θαη 

επνηθνδνκηζηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο. Ο ξφινο ηνπ είλαη λα ζθεθηεί ηξφπνπο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ καζεηή, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ππνινγηζηή, ζε δηαθνξεηηθέο 

θαηαζηάζεηο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Μέιεκά ηνπ είλαη ε ζπλερήο επηκφξθσζε, θαηάξηηζε 

θαη θαηάιιειε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, ψζηε λα δηαζέηεη ζθαηξηθή κφξθσζε, λα 

αλαπηχζζεη πξσηνβνπιίεο επηζηεκνληθνχ πεηξακαηηζκνχ θαη λα ιεηηνπξγεί κε λένπο 

ζπλεξγαηηθνχο ξφινπο θαη πξφηππα δηδαζθαιίαο (Ράπηεο & Ράπηε, 2006). 

Ο ηερλνγλψζηεο εθπαηδεπηηθφο παξαθνινπζεί ηηο αιιαγέο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, γηα λα 

πξνεηνηκαζηεί γηα ην ηερλνινγηθά δηαπνηηζκέλν κέιινλ, πηνζεηεί απνδνηηθέο ζηξαηεγηθέο, 

αθνινπζψληαο επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Πξνζπαζεί λα έρεη ελεξγφ 

ξφιν ζηηο επεξρφκελεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ζηελ νηθνδφκεζε φζσλ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

αιιαγή θαη αλάπηπμε. (Roblyer, 2009). Ζ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ησλ 

Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ Δθπαίδεπζε ζπλερίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο θαη είλαη 

ην πξψην βήκα, κηαο δηα βίνπ εμεξεχλεζεο ησλ ηξφπσλ ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη άιισλ 

πφξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο Δθπαίδεπζεο. Αξθεί  λα ζπλερηζηεί ην ελδηαθέξνλ ησλ ήδε 

θαηαξηηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζε κηα δηα βίνπ κάζεζε θαζψο ππάξρνπλ ηερλνινγηθά κέζα 

πνπ κπνξνχλ λα παξάζρνπλ κνλαδηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα.  

Ζ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ Δθπαίδεπζε θαζνξίδεηαη 

απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ θαζψο θαη ηνπ παηδαγσγηθνχ κνληέινπ 

ζην νπνίν ζηεξίδεηαη αξρηθά. Ο ηερλνγλψζηεο εθπαηδεπηηθφο εθαξκφδεη ηε δηδαζθαιία γηα λα 

πξνσζήζεη ηελ άκεζε αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο καζεηέο, λα δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε 

ρσξίδνληάο ηελ ζε ελφηεηεο, λα πξνσζήζεη ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε, λα παξέρεη ηε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη λα δηεπθνιχλεη ζηελ απηνζπγθέληξσζε θαη απηελέξγεηα ησλ 

καζεηψλ. Σν πην ζεκαληηθφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, είλαη ε δηδαθηηθή κέζνδνο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν ηερλνγλψζηεο εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 

ηερλνινγίεο σο κέζν γηα ηελ κεηάδνζε ηεο γλψζεο (McKnight at al., 2016). 
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Σςμπεπάζμαηα  

ηελ παξνχζα κειέηε αλαζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο επηρεηξήζεθε ε ελλνηνινγηθή 

νξηνζέηεζε ηνπ ζηνραζηηθνθξηηηθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ, κέζα απφ ηελ 

μελφγισζζε θαη ειιελφγισζζε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Πνιινί ζεκαληηθνί παηδαγσγνί 

θαη εξεπλεηέο αλαθέξνληαη ζηελ ζηνραζηηθνθξηηηθή δηδαζθαιία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ φξνπ ηεο. Ζ έλλνηα ηεο ζηνραζηηθήο ζθέςεο, παξνπζηάδεηαη αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα απφ 

ηνλ John Dewey θαη απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο. Ο ίδηνο παξέρεη ηε βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ ζηνραζκνχ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν κέζα απφ κία ζηαδηαθή αλάιπζε ηεο ζηνραζηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ηελ αλάδεημε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζηνραζηηθνθξηηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ. 

ηε ζπλέρεηα ν Donald A.Schon ηε δεθαεηία ηνπ ’80, θαη επεξεαζκέλνο απφ ηελ πξνζέγγηζε 

ηνπ Dewey, ζπλέδεζε ηελ έλλνηα ηνπ ζηνραζκνχ κε ηελ επαγγεικαηηθή πξαθηηθή θαη 

αλέπηπμε ηνλ ζηνραζκφ ζηελ θαζεκεξηλή επαγγεικαηηθή δσή. ήκεξα, ε αικαηψδεο 

αλάπηπμε ηεο γλψζεο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο, πξνηξέπεη ηνλ δάζθαιν λα ελεξγήζεη 

δεκηνπξγηθά κε ζθεπηηθηζκφ θαη ζηνραζηηθφηεηα ψζηε λα θαηαθηήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηδαζθαιία ηνπ. Πξνζπαζψληαο λα αληηκεησπίζεη ηε λέα 

πξαγκαηηθφηεηα, ζηνράδεηαη, σο κέζν θαηαλφεζεο θαη αλαγλψξηζεο ησλ αμηψλ, ησλ 

αληηιήςεσλ θαη ησλ γλψζεσλ πνπ δηαζέηεη, θαζψο θαη σο κέζν ειέγρνπ θαη πξνψζεζεο ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ αλάπηπμεο (Minott, 2008). Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά ν 

εθπαηδεπηηθφο ζηε ζρνιηθή ηάμε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πηέζεηο απφ ηνπο θξαηηθνχο θνξείο, ε 

αλάγθε ηνπ γηα εμέιημε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, σζνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πξνζαξκνζηεί 

ζηε ζχγρξνλε επνρή κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη (Σδηθφπνπινο, 2010). Ο αθαζφξηζηνο φγθνο 

πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ, πξνβάιεη ηελ αλάγθε 

γηα νξγαλσκέλε θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ. Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο 

επηκφξθσζεο είλαη ν αλαζηνραζκφο θπξίσο ζηελ θξηηηθή ηνπ δηάζηαζε, θαζψο ηνπνζεηεί ηελ 

αλάιπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο ζην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ-πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην (Zeichner & Liston, 1996), απνθπζηθνπνηεί ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Adler, 

1991) θαη εκπιέθεη εζηθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα (Gore & Zeichner 1991), πξνδηαγξάθνληαο 

έλα πεξηζζφηεξν κεηαζρεκαηηζηηθφ ξφιν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Δπνκέλσο, ζηελ 

επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία επηδηψθεηαη ε θξηηηθή θαη ζηνραζηηθή ελδπλάκσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζε έλα αζθαιέο, εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, κε ηα ηζρχνληα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ζην ζπλερψο αλακνξθνχκελν πεδίν εθπαηδεπηηθήο δξάζεο (Σζάθνο, 2014). 

Δληνχηνηο, γηα λα πεηχρεη ε επηκφξθσζε πξνυπνζέηεη ηελ θαηά ειάρηζηνλ ζεηηθή ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζην έξγν ηνπο, πξνζσπηθή δέζκεπζε ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ 

θαη δηάζεζε γηα απηνβειηίσζε (Παπαλανχκ, 2014). Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο έρεη ην δηθφ ηνπ 

πξνζσπηθφ εξκελεπηηθφ πιαίζην, θάλεη ηηο δηθέο ηνπ επηινγέο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο 

αθνινπζψληαο ην επίζεκν αλαιπηηθφ πξφγξακκα, επνκέλσο ε αλαζηνραζηηθή δηαδηθαζία ζα 

πξέπεη λα θσηίδεη ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα αθνινπζεί ζχγρξνλεο θαη 

ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο αλαπξνζαξκφδεη ηνλ ηξφπν 

εξγαζίαο ηνπ, πηνζεηεί λέεο ζηξαηεγηθέο πξφζθηεζεο ηεο γλψζεο, κεζνδεχεη ζηνραζηηθά θαη 

θξηηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη αλαιακβάλεη ν ίδηνο ηελ επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζή 
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ηνπ  θαηά ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμή ηνπ (Σδηθφπνπινο, 2010). Ο ζθεπηφκελνο 

εθπαηδεπηηθφο αληηκεησπίδεη ηα λέα δεδνκέλα εθαξκφδνληαο ηελ ζηνραζηηθνθξηηηθή ζθέςε, 

δηεξσηάηαη θαη θξίλεη ηε δηδαζθαιία ηνπ, βειηηψλεηαη θαη αλαζεσξεί κε δηνξαηηθφηεηα. 

Μεηαηνπίδεη ηε κάζεζε πνπ απφ δαζθαινθεληξηθή γίλεηαη καζεηνθεληξηθή, πξνσζεί λέεο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ψζηε λα πξνζεγγίζεη ηε κάζεζε κε καζεηνθεληξηθέο κεζφδνπο θαη 

λννθαηαζθεπαζηηθέο ζηξαηεγηθέο, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε. 

Ο ξφινο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ θαηαθηά έλα λέν εθφδην, ηελ 

ζηνραζηηθνθξηηηθή ζθέςε. Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ παξνχζα  βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ν 

ζηνραζκφο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπλζεηφηεηαο ηεο 

Παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ (Ληαθνπνχινπ, 2012). Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο ζηνράδεηαη θαη παξνπζηάδεη 

θαιχηεξν επίπεδν δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο καζεηέο, πςειφηεξν επίπεδν 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη αίζζεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαηαγξάθεη θαη 

ζπδεηά ηηο εκπεηξίεο ηνπ ,ππνζηεξίδεη ηελ απηνλνκία ζηε κάζεζε θαη απαηηεί απφ ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη ηνπο καζεηέο ηνπ λα δξνπλ κε εζηθή θαη δενληνινγία (Rocco, 2010). 

Πξνζπάζεηα ησλ ζηνραζηψλ ήηαλ θαη είλαη ε πξνζπάζεηα λα ζπλδέζνπλ ηνλ ζηνραζκφ κε ηελ 

εκπεηξία θαη λα απνδείμνπλ φηη ν ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, νδεγεί κε κία λέα 

θαηεπζπληήξηα γξακκή ζηνπο θφιπνπο ηεο Δθπαίδεπζεο. Απηφ πνπ πξέπεη λα απνηειεί 

δεηνχκελν θαη χςηζην ζηφρν θάζε εθπαηδεπηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ, είλαη ε 

πνξεία ηεο γλψζεο-εκπεηξίαο, ν δηαξθήο ζηνραζκφο γηα ηηο επηινγέο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

ελεξγεί. Απηή ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, θαιείηαη λα εθηηκήζεη θαη λα 

αμηνινγήζεη ν ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο. 
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