
 

 

Επιστήμη πίσω από αρχές 
μαθήματος 

έκδοση 2020-08-27 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αυτό το μάθημα αναπτύσσει την επιστήμη πίσω από τις αρχές λειτουργίας και τις πρακτικές 
μιας συνεργατικής τάξης μετά τον μετασχηματισμό. 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Ζώνη εγγύς ανάπτυξης 5 

επίπεδο 1 Κατανόηση 5 
Σχολικές πρακτικές εργαστηρίου μετασχηματισμού 6 

επίπεδο 2 Έκφραση: κουίζ στο κείμενο 7 

επίπεδο 3 Απομνημόνευση της σύνθεσης 10 

επίπεδο 4 Έκφραση 12 

επίπεδο 5 Αντανάκλαση: οι μαθητές μου 12 

Μάθηση Μάθησης 13 

επίπεδο 1 Κατανόηση 13 
Αρχές 13 
Σχηματική αξιολόγηση 13 
Επίτευγμα μαθητών 14 
Έρευνα 14 
Πρόβλημα 14 
Σχολικές μετασχηματιστικές πρακτικές 15 
βίντεο 15 

επίπεδο 2 Έκφραση: κουίζ στο κείμενο 17 

επίπεδο 3 Απομνημόνευση της σύνθεσης 19 

επίπεδο 4 Έκφραση 20 

επίπεδο 5 Αντανάκλαση: το θέμα μου 20 

Έρευνα στην εκπαίδευση 21 

επίπεδο 1 Κατανόηση 21 
Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές 21 
Τυπική απόκλιση από την τάξη ελέγχου 21 
Hattie 22 
2 Πρόβληματα Sigma 23 
Σχολικές πρακτικές εργαστηρίου μετασχηματισμού 23 
Βίντεο 24 

επίπεδο 2 Έκφραση: κουίζ στο κείμενο 25 

επίπεδο 3 Απομνημόνευση της σύνθεσης 27 

επίπεδο 4 Έρευνα σάρωσης 28 

επίπεδο 5 Αντανάκλαση: το θέμα μου 32 

επιστήμη πίσω από τις αρχές 1 

 



Ανάπτυξη νοοτροπίας 33 

επίπεδο 1 Κατανόηση 33 
Είμαι → Έχω γίνει 33 
Σταθερή έναντι ανάπτυξης 33 
Συνέπειες για μαθητές 34 
Αλλαγή νοοτροπίας 35 
Έπαινος 35 
Σχολικές μετασχηματιστικές πρακτικές σχετικές με το εργαστήριο 35 

Βίντεο 36 

επίπεδο 2 Έκφραση: κουίζ στο κείμενο 38 

επίπεδο 3 Απομνημόνευση της σύνθεσης 41 

επίπεδο 4 Έκφραση 41 

επίπεδο 5 Έκφραση 44 

Θετική πειθαρχία 45 

επίπεδο 1 Κατανόηση 45 

5 κριτήρια 45 

Προληπτικό περιβάλλονΕκπαίδευση 45 
Σχέση 45 
Κανόνες 45 

μαλακές δεξιότητες 46 

Διορθωτικές ενέργειες 46 
Τιμωρία 46 
Χρονικό όριο 47 
Συνέπειες 47 
Ανάκαμψη 47 

Εμπνευσμένο εγγενές κίνητρο 48 

Συμμετοχή μαθητών 48 

Αντίκτυπος 48 
Σχολικός μετασχηματισμός Εργαστηριακές πρακτικές 49 

επίπεδο 2 Έκφραση: κουίζ στο κείμενο 50 

επίπεδο 3 Απομνημόνευση της σύνθεσης 52 

επίπεδο 4 Έκφραση 53 

επίπεδο 5 Συνεδρίαση τάξης 54 

αυτορρύθμιση Μάθησης 55 

επιστήμη πίσω από τις αρχές 2 

 



επίπεδο 1 Κατανόηση 55 
Σχολικές πρακτικές εργαστηρίου μετασχηματισμού 56 

επίπεδο 2 Έκφραση: κουίζ στο κείμενο 57 

επίπεδο 3 Απομνημόνευση της σύνθεσης 57 

επίπεδο 4 Έκφραση 57 

επίπεδο 5 Σχέδιο μαθήματος 58 

Αυτορρύθμιση Μάθηση 59 

επίπεδο 1 Κατανόηση 59 
Σχολικός μετασχηματισμός Εργαστηριακές πρακτικές 62 

επίπεδο 2 Έκφραση: κουίζ στο κείμενο 63 

επίπεδο 3 Απομνημόνευση της σύνθεσης 63 

επίπεδο 4 Έκφραση 64 

επίπεδο 5 Σχέδιο μαθήματος 64 

Ενθάρρυνση 65 

επίπεδο 1 Κατανόηση 65 
Κατηγορίες θετικής ενίσχυσης / ενθάρρυνσης στην τάξη 65 

Διαφορά μεταξύ θετικής ενίσχυσης και αρνητική ενίσχυση 66 
Στρατηγικές / τεχνικές 66 

Λίστα θετικών φράσεων ενίσχυσης 67 
Αντίκτυπος 67 
Οφέλη και πλεονεκτήματα από τη χρήση θετικής ενίσχυσης / ενθάρρυνσης και πιθανών 
παγίδων 68 
Σχολικές πρακτικές εργαστηρίου μετασχηματισμού 69 

επίπεδο 2 Έκφραση: κουίζ στο κείμενο 69 
Μπορείτε να μετρήσετε στον εαυτό σας το κίνητρο με αυτό το κουίζ πέντε λεπτών 
από τον Richard Βήμα σε αυτόν τον σύνδεσμο 
https://richardstep.com/self-motivation-quiz-test/ 69 

επίπεδο 3 Απομνημόνευση της σύνθεσης 69 

επίπεδο 4 Έκφραση 70 

επίπεδο 5 Εφαρμογή ενθάρρυνσης στην τάξη 71 

Εκπαιδευτικές επιπτώσεις στη νευροεπιστήμη 72 

επίπεδο 1 Κατανόηση 72 
 

   

επιστήμη πίσω από τις αρχές 3 

 



 

Ζώνη εγγύς ανάπτυξης 
Επίπεδο 1 Κατανόηση 
ζώνης πλησίον εξέλιξη της εικόνας Παρακολουθήστε μια τάξη ή διαβάστε αυτό το 
επεξηγηματικό κείμενο. 
 

Στο παιχνίδι ένα παιδί 
συμπεριφέρεται πάντα πέρα από τη 

μέση ηλικία του, 
πάνω από την καθημερινή του 

συμπεριφορά. 
Στο παιχνίδι είναι σαν να ήταν 

ψηλότερος από τον εαυτό του. 
Lev Vygotsky 

 
Η ζώνη της εγγύς ανάπτυξης (μερικές φορές συντομευμένη ZPD), είναι η 
διαφορά μεταξύ του τι μπορεί να κάνει ένας μαθητής χωρίς βοήθεια και του τι μπορεί 
να κάνει με τη βοήθεια. Είναι μια ιδέα που αναπτύχθηκε από τον σοβιετικό ψυχολόγο και 
τον κοινωνικό κονστρουκτιβιστή Lev Vygotsky (1896 - 1934). 
Ένας άλλος τρόπος για να προσδιορίσετε τη ζώνη της εγγύς ανάπτυξης είναι: σκληρός 
(εκτός της ζώνης άνεσης του μαθητή)ζώνης, αλλά προσβάσιμος: μεταξύ τηςάνεσης και του 
πανικού. 

 
Ο Vygotsky θεωρεί την αλληλεπίδραση με τους 
συνομηλίκους ως έναν αποτελεσματικό τρόπο 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και στρατηγικών. Προτείνει 
ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν συνεργατικές 
μαθησιακές ασκήσεις όπου τα λιγότερο ικανά 
παιδιά αναπτύσσονται με τη βοήθεια πιο 
εξειδικευμένων συνομηλίκων - εντός της ζώνης 
της εγγύς ανάπτυξης. 
 
Παράδειγμα αριθμητικής: 
Πολλοί έφηβοι έχουν συσσωρεύσει τεράστια κενά 
στα μαθηματικά. Κάποιος μπορεί κάποτε να 
καταλάβει ότι 5 × 7 = 35. Αλλά δεν το  εξασκούσε 
για χρόνια και τώρα είναι 14 ετών. Εάν το 
πρόγραμμα σπουδών απαιτεί επίλυση (x + 1) / 

(35x² / 5x) = (x + 1) ² / (x² + 1 + 2x) και το παιδί δεν το θυμάται αυτό 35/5 = 7, τότε τον 
ρωτάμε να αγνοήσει το πρόγραμμα σπουδών της ηλικίας του και να περάσει μέρες 
κατάρτισης σε πίνακες πολλαπλασιασμού, την τρέχουσα ζώνη εγγύς ανάπτυξης του. 
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Παράδειγμα γραμματισμού: 
«Κατεύθυνε τον εύκαμπτο σωλήνα του προς τις φλόγες. Ποιός είναι αυτος?". 
Ένας αργός αναγνώστης που παίρνει 30 δευτερόλεπτα για να διαβάσει αυτή τη γραμμή, δεν 
μπορεί να μαντέψει ότι μιλάμε για έναν πυροσβέστη. Η αφαίρεση των σιωπηρών 
πληροφοριών δεν βρίσκεται ακόμη στη ζώνη εγγύς ανάπτυξης του. Αυτός ο μαθητής περνά 
περισσότερο χρόνο στην αρχική πρακτική ανάγνωσης, ακόμα κι αν είναι 16 ετών. 
Ένας άλλος μαθητής μπορεί να έχει καταλάβει αμέσως. Αυτή η άσκηση είναι πολύ εύκολο να 
βρεθεί στη ζώνη εγγύς ανάπτυξης του. Δεν μαθαίνει, βαριέται και σύντομα προκαλεί 
προβλήματα. Ή, αυτός ο μαθητής μπορεί να βρει μια καθησυχαστική άνεση σε ασκήσεις που 
ποτέ δεν αποτυγχάνει ακόμη και αν δεν μαθαίνει πια. 
 

Πρακτικές που σχετίζονται με το σχολείο Μετασχηματισμού Lab 
Διαφοροποίηση 
Ο κάθε μαθητήε πρέπει να είναι στο δικό του ακριβές επίπεδο, ακόμη και αν αυτό σημαίνει 
να πηγαίνεις 3 χρόνια πίσω για να καλύψει ένα κενό με μια απαραίτητη προϋπόθεση. 
 
Αμοιβαία βοήθεια 
Όταν κάθε μαθητής εργάζεται σε διαφορετική ζώνη εγγύς ανάπτυξης, είναι δύσκολο για τον 
εκπαιδευτικό να περάσει πολύ χρόνο δίνοντας μια ομαδική εξήγηση. Ούτε ο εκπαιδευτικός 
έχει χρόνο να δώσει ένα ιδιωτικό μάθημα σε καθέναν από τους 30 μαθητές του. Οι 
συμμαθητές γίνονται βασικές πηγές εξήγησης ο ένας στον άλλο. Ένας μαθητής θα πάρει 
βοήθεια στη ζώνη εγγύς ανάπτυξης από προχωρημένους συνομηλίκους, ή από υπολογιστή, 
ή τελικά από τον εκπαιδευτικό. 
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Ζώνη Proximal Ανάπτυξης - 2 ' 
https://youtu.be/kTIUAZbKidw 
Σύντομο αγγλικό βίντεο που εξηγεί οπτικά την ιδέα με 
διαγράμματα προόδου / χρόνου και κύκλους ανάπτυξης. 

 

Η θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης του Vygotsky: Πώς οι 
σχέσεις αυξάνουν τη μάθηση - 5 ' 
https://www.youtube.com/watch?v=8I2hrSRbmHE 
Μακρύτερο αγγλικό βίντεο που απεικονίζει πολύ όμορφα και 
εξηγεί περισσότερο τη φιλοσοφία του Vygotsky μαζί με τη 
ζώνη της εγγύς ανάπτυξης. 

https://youtu.be/kTIUAZbKidw
https://youtu.be/kTIUAZbKidw
https://www.youtube.com/watch?v=8I2hrSRbmHE
https://www.youtube.com/watch?v=8I2hrSRbmHE


επίπεδο 2 Έκφραση: κουίζ στηκειμένου 
ζώνητης εγγύς ανάπτυξης 🕑 Κάντε ένα άψογο σε 5 λεπτά. 
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1 Τερματίστε αυτό το απόσπασμα: 
"Στο παιχνίδι, ένα παιδί 
συμπεριφέρεται πάντα ... 

κάτω από τη μέση ηλικία 
του" 
στην μέση ηλικία του " 

πάνω από τη μέση 
ηλικία του" 
ωραία " 

C 1 

2 Οι μαθητές μαθαίνουν πιο γρήγορα 
όταν εργάζονται ... 

στη ζώνη άνεσής 
στη ζώνη εγγύς ανάπτυξης 

ακριβώς πάνω από τη 
ζώνη εγγύς ανάπτυξης 
σημαντικά πάνω από 
τη ζώνη εγγύς 
ανάπτυξης 

Β 2 

3 Στα μαθηματικά, ένας 
μαθητευόμενος που κάποτε 
κατάλαβε τα βασικά αλλά δεν τα 
καταφέρνει και τώρα προσπαθεί να 
λύσει προχωρημένες ασκήσεις ... 

A. βρίσκεται στη ζώνη 
εγγύς ανάπτυξη 

B. δεν είναι στη ζώνη 
εγγύς ανάπτυξη 

C. είναι ένοχος 
D. είναι γενναίος 

B 3 

4 Για το School Transformation Lab, 
η διαφοροποίηση σημαίνει ... 

A. να κάνει κάτι 
διαφορετικό, 

B. μια τάξη πρέπει να 
αποτελείται από 
μαθητές που έχουν 
διαφορετικά επίπεδα, 

C. κάθε μαθητής 
πρέπει  να έχει 
διαφορετικό 
εκπαιδυτικό 

D. ο κάθενας κάνει 
κάτι στη ζώνη εγγύς 
ανάπτυξης του 

D 4 

5 Η ζώνη εγγύς ανάπτυξης είναι ... που ένας μαθητής πρέπει 
να καθίσει στην τάξη 
το βέλτιστο μέρος για να 
γράψει στο σημειωματάριο 
του ο μαθητής  

τι μπορεί να κάνει με 
βοήθεια 
τι μπορεί να κάνει 
αυτόνομα 

C 5 

6 Ποιος εισήγαγε την έννοια της 
ζώνης εγγύς ανάπτυξης; 

Ivan Pavlov 
Joseph Staline 

Maria Montessori 
Lev Vygotsky 

D 6 

7 Ένας μαθητής που εργάζεται στη 
ζώνη εγγύς ανάπτυξής του ... 

θα μάθει γρηγορότερα 
θα μαθαίνει πιο αργά 

θα δουλεύει  πιο 
σκληρά 
θα μάθει πιο κοντά 

A 7 

8 Τελειώστε αυτό το απόσπασμα: 
"Στο παιχνίδι είναι σαν να το παιδί 
ήταν ένα κεφάλι ψηλότερο από ... 

τον εαυτό του " 
τους συνομηλίκους του" 

τον  δάσκαλο " 
τους γονείς του" 

A 8 

9 Ένας αργός αναγνώστης που δεν 
είχε πολλές λέξεις λεξιλογίου από 
το κείμενο ... 

είναι έτοιμος να καταλάβει 
τις έννοιες από το κείμενο 

πρέπει να διαβάσει 
μεγαλύτερα κείμενα 

B 9 



επιστήμη πίσω από τις αρχές 7 

 

δεν είναι έτοιμος να 
κατανοήσει τις έννοιες από 
το κείμενο 

μπορεί να μάθει 
έννοιες διαβάζοντας 

10 Για το εργαστήριο σχολικού 
μετασχηματισμού, ποια λέξη 
χρησιμοποιείται για να πει ότι κάθε 
μαθητής μαθαίνει στο δικό του 
ακριβές επίπεδο; 

εγγύτητα 
κατηγοριοποίηση 

συγχρονισμός 
διαφοροποίηση 

D 10 

11 Lev Vigotsky ζούσε κυρίως ... Στο 18ο αιώνα 
Τον 19ο αιώνα 

Στο πρώτο μισό του 
20ού αιώνα 
Στο δεύτερο μισό του 
20ου αιώνα 

 11 

12 Η ζώνη επικείμενης ανάπτυξης είναι 
η διαφορά μεταξύ ... και ανάμεσα 
σε αυτό που μπορεί να κάνει με τη 
βοήθεια. 

τι μπορεί να κάνει ένας 
μαθητής χωρίς βοήθεια 
τι μπορεί να κάνει ένας 
μαθητής με έναν 
υπολογιστή 

τι μπορεί να κάνει ένας 
μαθητής με τους 
συνομηλίκους του 
τι μπορεί να κάνει ένας 
μαθητής χωρίς 
εργαλεία 

A 12 

13 Εάν ένας μαθητής εργάζεται κάτω 
από τη ζώνη εγγύς ανάπτυξης του 
... 

θα μάθει πιο γρήγορα 
θα βαρεθεί ή θα νιώσει 
άνετα 

 θα ζητάει 
συστηματικά 
σκληρότερες ασκήσεις 
θα είναι πάντα 
χαρούμενος 

B 13 

14 Σύμφωνα με τον Vygotsky, ποιος 
είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και 
στρατηγικών ενός παιδιού. 

αλληλεπιδράσεις με 
συναδέλφους που 
ακούνε τον εκπαιδευτικό να 

διαβάζει ένα βιβλίο 
e-learning 

A 14 

15 Στη Σχολή Transformation Lab, 
πώς διασφαλίζει ο καθηγητής ότι 
κάθε μαθητής λαμβάνει μια εξήγηση 
στη ζώνη εγγύς ανάπτυξης του; 

ζητά από τους μαθητές να 
παρακολουθήσουν 
διαφορετικά βίντεο 

         δίνει ιδιωτικά μαθήματα σε 
         κάθε μαθητή 

 χωρίζει την τάξη του 
σε 3 ομάδες: 
χαμηλούς, κανονικούς 
και προχωρημένους 
μαθητές 
ζητά από πιο 
προχωρημένους 
μαθητές να εξηγήσουν 
όταν είναι απαραίτητο 

D 15 

16 Μια άσκηση βρίσκεται στη ζώνη της 
εγγύς ανάπτυξης εάν ... 

προέρχεται από το 
επίσημο πρόγραμμα 
σπουδών 

      δίνεται από τον εκπαιδευτικό 

 είναι δύσκολη, αλλά 
είναι εφικτη 
επιλύεται συνεργατικά 

C 16 
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17 Σύμφωνα με τον Lev Vygotsky, 
πώς θα πρέπει να γίνουν ασκήσεις 
συνεργατικής μάθησης; 

οι μαθητές προσπαθούν να 
λύσουν τις ασκήσεις 
μεμονωμένα και να 
συγκρίνουν τις λύσεις τους 
στο τέλος 
τους συνομηλίκους στο ίδιο 
επίπεδο να ανακαλύψουν 
τις ασκήσεις μαζί 

λιγότερο ικανά παιδιά 
να λάβουν τη βοήθεια 
από πιο επιδέξιους 
συνομηλίκους 
λιγότερο ικανά παιδιά 
να λάβουν τη βοήθεια 
από τον δάσκαλο 

C 17 



επίπεδο 3 Απομνημόνευση τηςσύνθεσης 
ζώνηςτης εγγύς ανάπτυξης 🕑 Αναπαραγωγή από τη μνήμη  

αυτών των 2 απλοποιημένων περιλήψης γραφικών σε λιγότερο από 8 λεπτά 
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επίπεδο 4 έκφρασης 
Ζώνητης εγγύς ανάπτυξης Ξεκινήστε από τη γραφική σύνθεση και εξηγήστε την 

με δικά σας λόγια στον καθηγητή. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

επίπεδο 5 η Αντανάκλαση των μαθητών μου 
ζώνη της εγγύς ανάπτυξης Δώστε τα παραδείγματα 

της Ζώνης της εγγύς ανάπτυξης. 
 
Δώστε δύο παραδείγματα μαθητών από την ίδια τάξη / ομάδα που έχουν διαφορετικές ζώνες 
εξελίξεων για το ίδιο θέμα 

1. Εσείς εναντίον άλλου μαθητή (για παράδειγμα όταν ήσασταν στο σχολείο) 
2. Τρεις από τους μαθητές σας (⇒ 3 διαφορετικές ζώνες ανάπτυξης) 

 
Για κάθε παράδειγμα, παρακαλώ να δώσετε: 

- τα ονόματα και τις ηλικίες του μαθητή, 
- το σχετικό θέμα, 
- εάν κάποιος έκανε / μπορούσε να βοηθήσει τον άλλο. 

 
Δεν παρέχεται λύση, θα πείτε τα παραδείγματα σας στον καθηγητή σας για να δείτε αν 
ανεβαίνετε επίπεδο. 
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Διαχείρηση Μάθησης 

level 1 Κατανόηση της 
διαχείρηση μάθησης  Παρακολουθήστε μια τάξη ή διαβάστε αυτό το επεξηγηματικό 
κείμενο. 
 

Η δημιουργικότητα 
ακολουθεί την κυριότητα, 

οπότε η γνώση των δεξιοτήτων 
είναι η πρώτη προτεραιότητα 

για τα νεαρά ταλέντα. 
Το Benjamin Bloom 

 

Η διαχείρηση μάθησης είναι μια παιδαγωγική στρατηγική όπου κάθε 
εκπαιδευόμενος απαιτείται να επιτύχει μια δεξιότητα πριν ξεκινήσει την επόμενη ενότητα. 

Αρχές 

Δεν υπάρχουν καλοί ή κακοί μαθητές, αλλά μάλλον αργοί ή γρήγοροι μαθητές (JB Caroll, 
1963). Από αυτήν την πεποίθηση, ο Μπέντζαμιν Μπλουμ έδωσε περισσότερο χρόνο και 
προσαρμοσμένες οδηγίες σε αργούς μαθητές που πέτυχαν απόλυτη γνώση: 85% ή 
περισσότερο στις αξιολογήσεις μονάδας. 

Το 1968 ο Bloom πρότεινε τη στρατηγική Διαχείρησης Μάθησης, ενώ ο Keller ανέπτυξε το 
εξατομικευμένο σύστημα διδασκαλίας με βάση τις ίδιες αρχές: 

1. Κάθε μαθητής πηγαίνει με τον δικό του ρυθμό. 
2. Αποκτήστε 85% πριν μεταβείτε στην επόμενη μονάδα. 
3. Τα παρεχόμενα βιβλία περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. 
4. Οι διαλέξεις είναι οχήματα κινήτρου και όχι πηγές κρίσιμων πληροφοριών. Οι 
5. Οι κοσμήτορες επιτρέπουν επαναλαμβανόμενες δοκιμές + άμεση βαθμολογία / 

ανατροφοδότηση + διδασκαλία. 

Διαμορφωτική αξιολόγηση  
Ο Bloom υποστήριξε ότι ένα βασικό στοιχείο της Μάθησης Μάστερ είναι καλά δομημένες 
διαμορφωτικέςτάξη αξιολογήσεις στην με σαφές κριτήριο του τι αποτελεί την κυριότητα. 
 

1. Πριν ξεκινήσει μια μικρή μονάδα, ένας εκπαιδευόμενος πρέπει να πετύχει σε μια 
δοκιμασία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της μονάδας. 

2. Στη συνέχεια μαθαίνει τη μονάδα. 
3. Στη συνέχεια, ο μαθητής παίρνει μια διαμορφωτική αξιολόγηση. 
4. Εάν το τεστ δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, δίνει πολύτιμα σχόλια, οπότε ο 

εκπαιδευτικός προτείνει διορθωτικά μέτρα προσαρμοσμένα στις δυσκολίες του 
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μαθητή και το στυλ μάθησης του. 
Οι μαθητές βγαίνουν στο σημείο 2. 

5. Όταν πετύχει το τεστ με 85%, ίσως μετά από πολλές προσπάθειες, ο μαθητής 
μετακινείται στην επόμενη ενότητα. 

 
 

Οι μαθητές και τα επιτεύγματα τους 
Συνήθως σε μια παραδοσιακή τάξη, μια ακολουθία διδασκαλίας τελειώνει με ένα τεστ και 
μετά προχωράμε στην επόμενη ακολουθία μετά από μια σύντομη διόρθωση που δεν 
επαρκεί για να επιτρέψει στον μαθητή να κατανοήσει τα λάθη του και να συμπληρώσει τα 
κενά του. 
 
Ο Bloom παρατήρησε ότι η διδασκαλία όλων των μαθητών με τον ίδιο τρόπο και η παροχή 
του ίδιου χρόνου για μάθηση συνήθως οδηγεί σε μεγάλη διακύμανση στη μάθηση των 
μαθητών. Εκείνοι με χαμηλή ικανότητα εκκίνησης θα λάβουν χαμηλό βαθμό επιτυχίας. 
"Αυτός ο τρόπος πραγματοποίησης πραγμάτων επιτρέπει τη συσσώρευση λαθών με την 
πάροδο του χρόνου, εάν δεν μπορούμε να βρούμε και να διορθώσουμε τα ελαττώματα στη 
διδασκαλία και τη μάθηση." (Bloom, 1979). 

          
 
Για να μειώσει τη διακύμανση στο επίτευγμα, ο Bloom υποστήριξε ότι οι εκπαιδευτικοί και 
οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αυξήσουν τη διακύμανση των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων 
και της μάθησης στο χρόνο. 

Η έρευνα 
Η διαχείρηση της μάθησης υπήρξε μια από τις πιο διερευνηθείσες μεθόδους 
διδασκαλίας τα τελευταία 50 χρόνια. 
Ο Bloom κέρδισε κέρδος 1,0  στα επίτευγματα των μαθητών, το οποίο είναι τεράστιο. Έχουν 
γίνει πολλές συζητήσεις στην κοινότητα από τότε. Η πρόσφατη μετα-ανάλυση 
(https://nintil.com/bloom-sigma/) υποδηλώνει ότι η μέθοδος Mastery Learning παράγει έναν 
κόκκο περίπου 0,33, που σημαίνει "εάν εφαρμοστεί σε σχολεία με χαμηλό επίπεδο τάξης, θα 
εξαλείψτε το τυπικό κενό επίτευξης μεταξύ κατώτερου και μέσου -κατάταξης παιδιών σε 3 
χρόνια - κανένα μικρό επίτευγμα. " Η πρόσφατη μετα-ανάλυση του Hattie αναφέρει ένα 
κέρδος 0,57 
 
Ερευνητικά στοιχεία δείχνουν ότι τα θετικά αποτελέσματα της διαχείρησης της  μάθησης δεν 
περιορίζονται στα γνωστικά αποτελέσματα. Οι μαθητές δείχνουν βελτιώσεις στην 
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εμπιστοσύνη, τα ποσοστά φοίτησης στο σχολείο, τη στάση απέναντι στη μάθηση και μια 
ποικιλία άλλων συναισθηματικών μέτρων. 

Πρόβλημα 
Παρά τα εμπειρικά στοιχεία, πολλά προγράμματα μάθησης στα σχολεία έχουν αντικατασταθεί 
από πιο παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας λόγω 

- του επιπέδου δέσμευσης που απαιτείται από τον εκπαιδευτικό, 
- τη δυσκολία στη διαχείριση της τάξης όταν κάθε μαθητής παρακολουθεί μια ατομική 

πορεία μάθησης, 
- την αναγκαιότητα να έχει ανώτερο ποιοτικό διδακτικό υλικό για τη μέθοδο που 

λειτουργεί. 

Πρακτικές που σχετίζονται με το εργαστήριο σχολικού 
μετασχηματισμού 
Εξομοίωση 
Οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν μια μονάδα πριν μεταβούν στην επόμενη. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τον γραμματισμό και την αριθμητική που έχουν ισχυρές προϋποθέσεις. Εάν 
ένας μαθητής δεν μπορεί να διαβάσει άπταιστα, θα δυσκολευτεί σε όλα τα άλλα θέματα 
όπως η ιστορία και η επιστήμη, ειδικά εάν του ζητηθεί να είναι αυτόνομος και να συνεργαστεί 
με γραπτό υλικό. 
 
Άμεσα σχόλια 
Δοκιμάστε και  χρησιμοποιήστε τα σχόλια από τις δοκιμές για να προσαρμόσετε τη μάθηση / 
τη διδασκαλία. 
 
Διαφοροποίηση 
Δεν είναι όλοι οι μαθητές στο ίδιο επίπεδο ταυτόχρονα. 
 
Αμοιβαία βοήθεια  
Οι προηγμένοι συνεργάτες βοηθούν στην αξιολόγηση άλλων μαθητών στο σύστημα Mastery 
Learning, οπότε ο εκπαιδευτικός δεν έχει κανένα πρόβλημα. 

Βίντεο 
Τι είναι η εκμάθηση δεξιοτήτων; - 1 '  
https://youtu.be/zRuiDvz8p5o 
Αυτό το σύντομο βίντεο δείχνει οπτικά το πρόβλημα της συσσώρευσης κενών στην 
παραδοσιακή διδασκαλία. 
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Mastery Learning - 2 ' 
https://www.youtube.com/watch?v=SCuG0WVTdGg 
Αυτό το κινούμενο βίντεο εστιάζει σε δοκιμές για να εξηγήσει την διαχείρηση της μάθησης. 

 
 
Προβολή της Ακαδημίας Khan στο Mastery Learning - 8 ' 
https://www.youtube.com/watch?v=GWa48XRnLh0 
Εξαιρετικό μάθημα που επικεντρώνεται στη συσσώρευση κενών στα μαθηματικά και 
παραδείγματα οικοδόμησης σπιτιών. 

  
 
Mastery Learning στην τάξη του κ. Vandenberg - 5 ' 
https://www.youtube.com/watch?v=1mL0FD7gnGQ 
Σύντομο ντοκιμαντέρ για την τάξη ενός καθηγητή μαθηματικών που προωθεί την Khan 
Academy, αλλά είναι ένα πολύτιμο και ρεαλιστικό παράδειγμα. 
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επίπεδο 2 Έκφραση: κουίζ για το κείμενο 
διαχείρηση της μάθησης 🕑 Κάντε άψογο σε 5 λεπτά. 
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1 Ποια είναι η βασική αρχή της 
στρατηγικής Διαχείρησης της 
Μάθησης; 

Βρίσκοντας τους 
καλύτερους μαθητές 
και βοηθώντας τους 
να γίνουν καλύτεροι. 
Μαθαίνοντας όσο το 
δυνατόν 
γρηγορότερα. 

Κατανοώντας πλήρως 
κάθε ενότητα πριν 
ξεκινήσετε την 
επόμενη. 
Έχετε καθηγητές 

C 1 

2 Στη Διαχείρηση της Μάθησης, τι θα 
συμβεί εάν ένας μαθητής αποτύχει σε 
ένα τεστ; 

Θα ξεκινήσει την 
επόμενη ενότητα  και 
θα επιστρέψει ένα 
μήνα αργότερα. 
Πρέπει να κάνει ξανά 
το τεστ αμέσως μετά 
την αποτυχία του.  

Πρέπει να 
χρησιμοποιήσει τα 
σχόλια για να κάνει 
διορθωτικές 
μαθησιακές ενέργειες 
και όταν είναι έτοιμος, 
μπορεί να δοκιμάσει 
ξανά το τεστ. 
Αυτό είναι πολύ κακό. 
Μπορεί να περάσει 
την επόμενη ενότητα. 

C 2 

3 Ποια πρόταση δεν αποτελεί αρχή από 
τη στρατηγική Mastery Learning; 

A. Τα σχόλια είναι 
άμεσα. 

B. Οι διαλέξεις θα πρέπει 
να βελτιώσουν τα 
κίνητρα. 

C. Ο ρυθμός 
προσαρμόζεται σε 
κάθε μαθητή. 

D. Ο κύριος στόχος της 
διάλεξης των 
εκπαιδευτικών είναι να 
δώσει κρίσιμες 
πληροφορίες για να 
μάθει. 

D 3 

4 Η στρατηγική Mastery Learning έχει 
δημοσιευθεί από το Bloom το ... 

A. 1945 
B. 1968 

C. 2000 
D. 2019 

B 4 

5 Προκειμένου να αυξήσει την 
ομοιομορφία στα επιτεύγματα,το 
Bloom είπε ότι αυξάνει την παραλλαγη 
... 

του χρόνου μάθησης 
και των εκπαιδευτικών 
προσεγγίσεων. 
εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις και 
κοινωνικός χρόνος. 

C. Μάθηση και ελεύθερος 
χρόνος. 

D. Η ζωή των μαθητών. 

A 5 

6 Σύμφωνα με τον Bloom, ποιο είναι το 
βασικό στοιχείο της μάθησης μάθησης; 

καλά 
κατασκευασμένες 

στρατιωτικοί δάσκαλοι A 6 
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διαμορφωτικές 
αξιολογήσεις 
λίγα μαθητές ανά τάξη 

έγραψαν μαθήματα 
(δάσκαλοι που 
ακολουθούν ένα 
κείμενο κατά τη 
διάρκεια της διάλεξής 
τους) 

7 Ποιο ποσοστό πρέπει να επιτύχει ένας 
μαθητής για «αριστεία» σύμφωνα με 
τη Διαχείρηση Μάθησης; 

A. 50% 
B. 75% 

C. 85% 
D. 100% 

C 7 

8     8 

9 Σύμφωνα με τον JB Caroll, δεν 
υπάρχουν καλοί ή κακοί μαθητές, αλλά 
μάλλον ... 

χαμηλοί  ή υψηλοί 
μαθητές 
ορατοί ή κρυμμένοι 
μαθητές 

λειτουργικοί ή 
σπαστικοί μαθητές 
αργοί ή γρήγοροι 
μαθητές 

D 9 

10 Πώς μπορεί ο δάσκαλος να γνωρίζει 
εάν ένας μαθητής έχει τις 
προϋποθέσεις για να ξεκινήσει μια 
ενότητα; 

A. Ο εκπαιδευόμενος 
πρέπει να περάσει 
ένα test πριν 
ξεκινήσει. 

B. Ο μαθητής πρέπει να 
μαντέψει. 

C. Ο μαθητής πρέπει να 
πει στον δάσκαλο εάν 
δεν έχει τις 
προϋποθέσεις. 

A 10 

11 Η μέθοδος Master Learning απαιτεί ... ένα υψηλής ποιότητας 
εκπαιδευτικό υλικό. 
έναν ιδιωτικό δάσκαλο 
για κάθε μαθητή. 

πραγματικά 
γρήγορους μαθητές. 
κυρίως αργούς 
μαθητές. 

A 11 

12 Στη μέθοδο Mastery, οι μαθητές που 
αποτυγχάνουν σε ένα τεστ ... 

παίρνουν μια 
ανταμοιβή, 
παίρνουν μια τιμωρία 

παίρνουν πολύτιμα 
σχόλια 
εγκαταλείπονται 

C 12 

13 Η παραδοσιακή μέθοδος ... φέρνει όλους τους 
μαθητές στο ίδιο 
επίπεδο στο τέλος. 
είναι πολύ σοβαρή. 

επιτρέπει σε όλους 
τους μαθητές να 
κατανοήσουν πλήρως 
μια ενότητα. 
κάνει τα κενά να 
συσσωρεύονται με την 
πάροδο του χρόνου. 

D 13 

14 
Το 

Mastery Learning έχει θετικό αντίκτυπο 
στην ... 

γνώση μόνο. 
μόνο μαλακές 
δεξιότητες. 

γνώση και μαλακές 
δεξιότητες. 
ούτε γνώση ούτε 
μαλακές δεξιότητες. 

C 14 
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15 
Οι 

Οι παραδοσιακές φόρμες στο σχολείο 
έχουν συχνά αντικαταστήσει τα 
προγράμματα αριστείας : ένας από 
τους λόγους είναι επειδή ...  

οι παραδοσιακές 
φόρμες είναι στην 
πραγματικότητα πιο 
αποτελεσματικές. 
Είναι δύσκολο να 
παρακολουθήσετε 
κάθε μαθητή σε 
διαφορετικά επίπεδα. 

Οι μαθητές δεν τους 
αρέσει η διαχείρηση 
μάθησης . 
Το Mastery Learning 
είναι πιο ακριβό. 

B 15 

16 
Ο 

Ο Μπέντζαμιν Μπλουμ είπε: «Η 
κυριότητα των δεξιοτήτων είναι η 
πρώτη προτεραιότητα για τα νεαρά 
ταλέντα γιατί ... 

A. χωρίς κυριότητα, οι 
άνθρωποι είναι 
άχρηστοι». 

B. δεν υπάρχει άλλη 
προτεραιότητα. " 

C. Η γνώση 
προηγείται της 
δημιουργικότητας. " 

D. Ο κόσμος ανήκει 
στους δασκάλους. " 

B 16 



επίπεδο 3 Απομνημόνευση της σύνθεσης 
διαχείρηση μάθησης 🕑 Αναπαραγωγή από τη μνήμη  

αυτές τις 2 απλοποιημένες γραφικές περιλήψεις σε λιγότερο από 8 λεπτά 
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επίπεδο 4 έκφρασης 
Εκμάθηση της μάθησης Ξεκινήστε από τη σύνθεση γραφικών και εξηγήστε την 

με τα λόγια σας στον καθηγητή. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επίπεδο 5 Αντανάκλαση τουθέματος μου 
διαχείρηση της μάθησης  Δώστε τα παραδείγματα της απαραίτητης γνώσης 
 
Για το θέμα που διδάσκετε (γραμματισμός, μαθηματικά, ξένη γλώσσα, φυσική, ...), δώστε 
δύο παραδείγματα ενότητας για τα οποία πολλοί από τους μαθητές σας δεν ξέρουν τα 
προαπαιτούμενα. Θα θέλατε τόσο πολύ ώστε να κατακτήσουν αυτές τις προϋποθέσεις 
προτού ξεκινήσετε το μάθημά σας, αλλά δυστυχώς, συχνά δεν το κάνουν. 
 
Δεν παρέχεται λύση, θα πείτε τα παραδείγματα σας στον καθηγητή σας για να δείτε αν θα 
αναιβείτε επίπεδο . 
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Έρευνα στην Εκπαίδευση 

Επίπεδο 1 Κατανόηση της 
διαχείρηση μάθησης Παρακολουθήστε μια τάξη ή διαβάστε αυτό το επεξηγηματικό 
κείμενο. 
 
Αυτοί οι δάσκαλοι που είναι 
μαθητές με δική τους επίδραση 
είναι οι εκπαιδευτικοί που 
έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή 

στην αύξηση των επιτευγμάτων 
των μαθητών. 

 

Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές  
Η ιστορία της επιστήμης της εκπαίδευσης είναι σχετικά σύντομη. Αρχίσαμε να εφαρμόζουμε 
οδηγίες μεγάλης κλίμακας πριν από 2 αιώνες. Ένα ισχυρό κίνημα για καινοτομία στην 
εκπαίδευση ξεκίνησε το πρώτο μισό του ΧΧ αιώνα (Deway, Decroly, Montessori, Freinet, 
Piaget,…). 
 
Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι ερευνητές άρχισαν να μετρούν την επίδραση των 
παρεμβάσεων στα επιτεύγματα των μαθητών. Απάντησαν σε ερωτήσεις όπως: «πόση 
επίδραση έχει μια μείωση μεγέθους τάξης από 28 σε 15 μαθητές στα μαθηματικά 
αποτελέσματα;» 
 
Τώρα, οι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές είναι κοινές: μια καινοτομία εφαρμόζεται σε 
μια τυχαία επιλεγμένη ομάδα μαθητών και δεν εφαρμόζεται σε άλλους μαθητές. Συγκρίνονται 
τα αποτελέσματα και των δύο ομάδων.  
 
Σύμφωνα με τον [Keenan 2018], από το 2008 έως το 2018, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές 
περισσότερες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές στην εκπαίδευση, από όλες τις 
δεκαετίες που προηγουμένως συνδυάστηκαν. 

Απόκλιση από την κατηγορία ελέγχου  
Οι ερευνητές της εκπαίδευσης υπολογίζουν έναν αριθμό για να πάρουν την επίδραση ενός 
πειράματος. 0 σημαίνει καμία επίδραση. Από 0,4, ο αντίκτυπος είναι υψηλός. Το 1.0 είναι 
σπάνιο και αξιοσημείωτο. 2.0 είναι η διαφορά μεταξύ ενός ιδιωτικού μαθήματος από έναν 
καλό εκπαιδευτικό και μιας τακτικής παραδοσιακής διδασκαλίας στην τάξη. 
 
Αυτός ο αριθμός είναι η τυπική απόκλιση από την ομάδα ελέγχου. Για παράδειγμα, εάν 
μειώσετε το μέγεθος της τάξης από 28 σε 15, έχετε αντίκτυπο 0,25 που σημαίνει ότι ο μέσος 
μαθητής της τάξης των 15 μαθητών, έχει 0,25 τυπική απόκλιση καλύτερα αποτελέσματα από 
τον μέσο όρο της τάξης των 28 μαθητών. Ο [Bloom 1984] το δηλώνει ως: «Με 0,25, ο μέσος 
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μαθητής της τάξης των 15 μαθητών έχει καλύτερα αποτελέσματα από το 60% των μαθητών 
από την τάξη των 28 μαθητών». 
 
Εδώ είναι ο αριθμός για άλλες τιμές: 
0,0 → 50% 
0,25 → 60% 
1,0 → 82% 
2,0 → 98% 
 
Αλλά .. Αυτό είναι περίπλοκο για τους γονείς, τους δασκάλους και τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής.  [Evans & Yuan 2019] προτείνουν έναν απλό τρόπο για να το δείτε:  

- 0 σημαίνει ότι τα παιδιά δεν μαθαίνουν γρηγορότερα από το συνηθισμένο. Είναι η 
κανονική ταχύτητα.  

- 0,25 προσθέτει ¼ του προγράμματος σπουδών αξίας του έτους. Έτσι, κατά τη 
διάρκεια ενός έτους, τα παιδιά από την τάξη 4 μαθαίνουν την τάξη 4 και το πρώτο 
τρίμηνο της τάξης 5. 

- 1,0 σημαίνει 1 έτος γρηγορότερη από την κανονική ταχύτητα. Ναι, μάθηση διπλής 
ταχύτητας! 

Ο Hattie 

John Hattie ανέλυσε την πιο σχετική ερευνητική έρευνα από τις τελευταίες δεκαετίες και 
ταξινόμησε  250 δράσεις που τα σχολεία μπορεί να προσπαθήσουν να βελτιώσουν τα 
αποτελέσματα, με σειρά επιπτώσεων στα ακαδημαϊκά επιτεύγματα.  
 
Ο Hattie πρότεινε μια κλίμακα για να εκτιμήσει τον 
αντίκτυπο από το σίγμα. 
➔ Κάτω από το 0, η ενέργεια είναι επιβλαβής. 
➔ Λίγα είναι. Μεταξύ 0,15 και 0,4, ο 

αντίκτυπος είναι χαμηλός και δύσκολο να 
διακριθεί από την ποιότητα του 
εκπαιδυτικού. 

➔ Πάνω από 0,4, το αποτέλεσμα είναι αρκετά 
μεγάλο για να αξίζει η Hattie σε μεγάλη 
κλίμακα υλοποίηση. 

 
Ο Hattie σημειώνει ότι εκπληκτικά οι περισσότερες δράσεις που συζητούνται στα μέσα 
ενημέρωσης και την πολιτική είναι δαπανηρές και έχουν σχετικά χαμηλό αντίκτυπο (αριστερή 
στήλη). Σύμφωνα με τον Hattie, πράγματα που έχουν σημασία αφορούν τις μαθησιακές 
μεθόδους και τη νοοτροπία των εκπαιδευτικών (δεξιά στήλη) 
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χαμηλό αντίκτυπο (<0,25) 
 

● μειώνουν το μέγεθος της τάξης, 

υψηλού αντίκτυπου (> 0,60) Οι 
 

1. εκπαιδευτικοί εργάζονται από κοινού, ως 
αξιολογητές του αντίκτυπου τους. 

2. Η δύναμη της μετάβασης από αυτό που 
γνωρίζουν οι μαθητές προς σαφή κριτήρια 

https://blogs.worldbank.org/impactevaluations/simpler-way-communicate-learning-gains
http://www.visiblelearningmetax.com/


 
Αυτά τα 6 στοιχεία που επέλεξε ο Hattie εξαρτώνται από τους δασκάλους, τοπικά και όχι από τα 
χρήματα ή την πολιτική. 

2 Το πρόβλημα Sigma 
Ο Bloom διαπίστωσε ότι ο μέσος μαθητής έμαθε ένα 
προς ένα χρησιμοποιώντας τεχνικές μάθησης που 
πραγματοποίησε 2 τυπικές αποκλίσεις καλύτερες από 
τους μαθητές που μαθαίνουν μέσω συμβατικών 
μεθόδων διδασκαλίας - δηλαδή, "ο μέσος μαθητής που 
εκπαιδεύτηκε ήταν πάνω από το 98% των μαθητών στη 
τάξη ελέγχου ". Είναι η πράσινη γραμμή στην 
κατανομή των αποτελεσμάτων δίπλα. Αλλά πώς να 
προσεγγίσετε την αποτελεσματικότητα της 
ατομικής διδασκαλίας με το κόστος της ομαδικής 
διδασκαλίας; Η τεχνολογία και οι κοινωνικές πτυχές φαίνονται σημαντικοί δρόμοι για να 
εξερευνήσετε σε αυτήν την πρόκληση με την ονομασία "το πρόβλημα του 2 σίγμα" το 1984. 
Το Sigma = 𝛔 είναι συνώνυμο της τυπικής απόκλισης. 

Πρακτικές που σχετίζονται με το εργαστήριο σχολικού 
μετασχηματισμού 
Ας ταιριάξουμε τη λίστα από τη Hattie με μερικές από τις βασικές αρχές μας. 
 
1. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται, ως αξιολογητές του αντίκτυπου τους. 
 
Αυτό δεν είναι στις αρχές μας, δεδομένου ότι επικεντρώνονται σε μια τάξη. Αλλά είναι ένα από τα 
πρώτα χαρακτηριστικά που εκπλήσσει τους επισκέπτες του εργαστηρίου μας: 2 έως 4 
εκπαιδευτικοί εργάζονται στο ίδιο δωμάτιο με 60 μαθητές (κύκλος 6 της μεταμόρφωσης της 
τάξης). 
Με τη «συνεργασία», πολλά σχολεία έχουν «συζήτηση μία ή δύο φορές την εβδομάδα σε μια 
αίθουσα συσκέψεων». Αλλά είναι πολύ πιο ισχυρό να παρακολουθείτε τους συναδέλφους σας σε 
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● αυξάνουν την αμοιβή των 
εκπαιδευτικών  ή πληρώνουν την 
απόδοση, 

● ομαδοποιούν τους μαθητές βάσει 
της ικανότητας, 

● τη διατροφή των παιδιών, την 
● κοινωνική οικονομική κατάσταση, 

την 
● εργασία στο σπίτι σε στοιχειώδεις 

τάξεις, 
● υπολογιστές, 
● καταστολή επαναλαμβανόμενων 

μαθημάτων, 
● περισσότερες σχολικές ημέρες 

επιτυχίας 
3. Τα λάθη και η εμπιστοσύνη χαιρετίζονται ως 

ευκαιρίες για μάθηση. 
4. Μεγιστοποιήστε τα σχόλια στους 

εκπαιδευτικούς σχετικά με τον αντίκτυπό 
τους. 

5. Λήψη των αναλογιών της επιφάνειας σε 
βαθιά διόρθωση. 

6. Οι αρχές της πρόκλησης Goldilocks (ζώνη 
εγγύς ανάπτυξης) και η σκόπιμη πρακτική 
για την επίτευξη αυτών των προκλήσεων.  

http://web.mit.edu/5.95/www/readings/bloom-two-sigma.pdf


δράση καθημερινά, να βρίσκεστε στην ίδια τάξη κατά τη διδασκαλία. 
 
2. Η δύναμη της μετάβασης από αυτά που γνωρίζουν οι μαθητές προς σαφή κριτήρια 
επιτυχίας  
 
Η διαφοροποίηση και η αφομοίωση αφορούν αυτό: ξεκινώντας από το σημείο όπου ο μαθητής 
είναι ακόμη κι αν σημαίνει να πηγαίνουμε πίσω 3 χρόνια προγράμματος σπουδών και να 
επαναλάβουμε την πρακτική μέχρι να κυριαρχήσουμε σε έναν σαφή στόχο. 
 
3. Τα λάθη και η εμπιστοσύνη χαιρετίζονται ως ευκαιρίες για μάθηση. 
 
Τα άμεσα σχόλια ενημερώνουν γρήγορα τον μαθητή για τα λάθη του. Και τα σφάλματα είναι 
διδακτικά, με λύσεις που είναι διαθέσιμες εκ των προτέρων. Η σχέση και η συνιδιοκτησία 
προάγουν ένα αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών και μεταξύ του προσωπικού και των 
μαθητών. 
 
4. Μεγιστοποιήστε τα σχόλια στους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον αντίκτυπό τους. 
 
Ο πίνακας προόδου συνοψίζει τον αντίκτυπο της διδασκαλίας σε πραγματικό χρόνο, ανοιχτός σε 
όλους. 
 
5. Να διορθώσουμε τις αναλογίες της επιφάνειας σε βάθος. 
 
Και πάλι, η αφομοίωση ή η εκμάθηση μέχρι την «αριστεία», συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών από καρδιάς και όχι μόνο ξύσιμο της επιφάνειας. 
 
6. Οι αρχές της πρόκλησης Goldilocks (ζώνη εγγύς ανάπτυξης) και η σκόπιμη πρακτική 
για την επίτευξη αυτών των προκλήσεων  
 
Και πάλι, ως σημείο 2, διαφοροποίηση και αφομοίωση. Επιπλέον κάποια παιχνιδοποίηση 
όπως και στον πίνακα προόδου. 

Βίντεο 
Το πρόβλημα 2 sigma και οι μαθητευόμενες πρακτικές - 6 ' 
https://www.youtube.com/watch?v=xZ_jh6EtTKU 
Ωραίο μάθημα για τη βελτίωση της τυπικής απόκλισης 1 και 2 και τις αρχές των πρακτικών 
που επικεντρώνονται στους μαθητές. 

 
 
Γιατί τόσοι από τους καθηγητές και τα σχολεία μας είναι τόσο επιτυχημένοι; - Η16 ' 
Η φόρμα διάσκεψης TEDxΤζον Χάτι διακρίνει τις παρεμβάσεις με χαμηλό και υψηλό 
αντίκτυπο σε σχολικά συστήματα και τάξεις. Η παραπάνω λίστα με τις 6 επιδράσεις 
προέρχεται από αυτήν την παρουσίαση. 
https://www.youtube.com/watch?v=rzwJXUieD0U 
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https://www.youtube.com/watch?v=xZ_jh6EtTKU
https://www.youtube.com/watch?v=rzwJXUieD0U
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επίπεδο 2 Έκφραση: κουίζ για το κείμενο 
διαχείρηση της μάθησης 🕑 Κάντε το  σε 5 λεπτά. 
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1 Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές 
σημαίνει 

ότι οι μαθητές έχουν 
αιφνιδιαστικές εξετάσεις 
σε τυχαίο χρόνο. 
ότι επιθεωρείται μια 
τυχαία επιλογή 
εκπαιδευτικών. 

ότι οι μαθητές που 
συμμετέχουν σε ένα 
πείραμα επιλέγονται 
τυχαία από την 
ομάδα ελέγχου 
που γίνονται 
πειράματα χωρίς 
τυχαία 
αποτελέσματα 
προϊόντος ομάδας 
ελέγχου. 

C 1 

2 Με αντίκτυπο τυπικής απόκλισης 0,25, 
ο μέσος μαθητής αποδίδει καλύτερα 
από το…% των μαθητών της ομάδας 
ελέγχου. 

25% 
60% 

100% 
125% 

B 2 

3 Από ποια τυπική απόκλιση, ο Hattie 
θεωρεί ότι ένα αποτέλεσμα είναι 
μέτριο ή υψηλό (ζώνη των επιθυμητών 
αποτελεσμάτων); 

0,25 
0,40 

0,80 
1,0 

B 3 

4 Ποιο είναι το όνομα του ακόλουθου 
προβλήματος; 
Πώς να προσεγγίσετε την 
αποτελεσματικότητα της ατομικής 
διδασκαλίας με το κόστος της ομαδικής 
διδασκαλίας; 

A. Το «2 sigma πρόβλημα» 
B. Το «Οι εκπαιδευτικοί 

πήραν πρόκληση 
ταλέντου» 

C. Το «δίλημμα του 
εκπαιδευτικού 
βατράχου» 

D. Το «πολυώνυμο 
έναντι του μη 
πολυωνυμικού 
προβλήματος» 

A 4 

5 A ομάδα ελέγχου είναι ... μια ομάδα ερευνητών που 
ελέγχουν το πείραμα. 
μια ομάδα μαθητών που 
δεν θα έχουν παρέμβαση. 

C. μια ομάδα 
εκπαιδευτικών που 
ελέγχουν το πείραμα 

D. μια ομάδα 
εκπαιδευτικών που 
δίνουν αξιολογήσεις 
στους μαθητές. 

B 5 

6 Σε ένα χρόνο, με τυπική απόκλιση 
0,25, οι μαθητές μαθαίνουν…. φορές 
γρηγορότερα από το σχολικό έτος "ως 
συνήθως". 

0.25 
1.25 

2.5 
25 

B 6 



 
  

επιστήμη πίσω από τις αρχές 27 

 

7 Ποιο από αυτά έχει το μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στην επίδοση των μαθητών; 

A. Σαφή κριτήρια επιτυχίας 
για μετάβαση από ό, τι 
γνωρίζουν οι μαθητές 

B. Το κοινωνικό οικονομικό 
υπόβαθρο των μαθητών 

C. Η πολιτική δωρεάν 
γεύματος για 
μειονεκτούντα 
παιδιά 

D. Ομαδοποίηση 
μαθητών ανά 
ικανότητα. 

A 7 

8 Στην έρευνα για την εκπαίδευση, μια 
τυπική απόκλιση 1,0 σημαίνει ... 

δεν έχει σημαντικό 
αντίκτυπο αλλά πιθανώς 
εξαρτάται από την 
ποιότητα του 
εκπαιδευτικού 

υψηλότερη 
επίδραση από τη 
μέση 
εξαιρετικά υψηλή 
επίδραση 

D 8 

9 Μια τυπική απόκλιση 1,0 σημαίνει ότι 
οι μαθητές μαθαίνουν …. 

ανόητα πράγματα 
σε κανονική ταχύτητα 

με διπλή ταχύτητα 
κατά καιρούς 

C 9 

10 Ποιο είναι το όνομα της μονάδας που 
λείπει σε αυτήν την πρόταση; 
Η μείωση του μεγέθους τάξη έχει 
επίπτωση των 0,25 ... ... 

μήλα 
ποσοστιαία 

τυπική απόκλιση 
Ευρώ 

C 10 

11 Σημαντικές μονοπάτια για να 
εξερευνήσετε την επίλυση του 
προβλήματος 2 σίγμα είναι: 

κοινωνικές πτυχές και 
τατης τεχνολογίας 
οφέληκαι τιμωρίες 

ανίχνευση των 
αντικαθιστούν τις 
χειρότερες 
καθηγητές 
λύσει τη φτώχεια 

Α 11 

12 Ποιος, από αυτούς τους επιστήμονες, 
συγκέντρωσε τα αποτελέσματα της 
εκπαιδευτικής έρευνας για να 
αξιολογήσει τον αντίκτυπο των κοινών 
παρεμβάσεων 

Maria Montessori 
Lev Vygotski 

Benjamin Bloom 
John Hattie 

D 12 

13 Ποιο από αυτά έχει το μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στην επίδοση των μαθητών; 

A. Εξοπλισμός υπολογιστών 
στην τάξη. 

B. Ενημερώντας συνεχώς 
τους εκπαιδευτικούς για 
τον αντίκτυπό τους. 

C. Μειώστε το μέγεθος 
της τάξης από 25 σε 
15 μαθητές 

D. Περισσότερη 
εργασία στο σπίτι σε 
δημοτικά μαθήματα 

B 13 



επίπεδο 3 Απομνημόνευση της σύνθεσης 
διαχείρηση μάθησης 🕑 Αναπαραγωγή από τη μνήμη και πανομοιότυπα σε λιγότερο από 
8 λεπτά 
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επίπεδο 4 Σάρωση της έρευνας  
διαχείρηση μάθησης  Προσδιορίστε τους 5 πιο θετικά επηρεαστικούς παράγοντες  

και 5 λιγότερο επιζήμιους ή επιβλαβής για το ακαδημαϊκό επίτευγμα του μαθητή 
. 
Αυτή η άσκηση είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκινήσετε συζητήσεις με άλλους 
εκπαιδευτικούς σχετικά με ορισμένους από αυτούς τους παράγοντες. 
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τυπική 
απόκλιση 

 

0,9  Αξιοπιστία εκπαιδευτικών 
Οι μαθητές που θεωρούν τον εκπαιδευτικό τους ως αξιόπιστη 
αρχή βάσει των αντιλήψεων τους σχετικά με την ικανότητα, 
την αξιοπιστία και την αντιληπτή φροντίδα. "Είναι αυτός ο 
εκπαιδευτικός κάποιος στον οποίο μπορώ να απευθυνθώ για 
ανατροφοδότηση, βοήθεια, γνώση και βάθος κατανόησης;" 
«Είμαι διατεθειμένος να επενδύσω σε αυτήν ή στα καθήκοντά 
του για να βελτιώσω τη μάθησή μου;» 

0.75  Η Σαφήνεια των εκπαιδευτικών  
Η σαφήνεια των εκπαιδευτικών σχετίζεται με την οργάνωση, 
την εξήγηση, τα παραδείγματα και την καθοδηγούμενη 
πρακτική και την αξιολόγηση της μάθησης των μαθητών. Μπορεί 
να περιλαμβάνει σαφή γνωστοποίηση των προθέσεων των 
μαθημάτων και των κριτηρίων επιτυχίας. Οι σαφείς 
μαθησιακές προθέσεις περιγράφουν τις δεξιότητες, τις 
γνώσεις, τις στάσεις και τις αξίες που ο μαθητής πρέπει να 
μάθει. https://youtu.be/nRDPty92u0w?t=489 

0.05   Απόδοση αμοιβής  
 Όταν οι εκπαιδευτικοί στόχοι συνδέονται με κάποιο μέτρο 
της απόδοσης των μαθητών τους (μερικές φορές ονομάζεται 
αμοιβή αξίας). 

0.15  Μείωση του μεγέθους της τάξης 
Μειώνει τον αριθμό των μαθητών στην τάξη συχνά με σκοπό την 
αύξηση του αριθμού των εξατομικευμένων αλληλεπιδράσεων 
μαθητή-εκπαιδευτικού για τη βελτίωση της μάθησης των 
μαθητών. 

0,10  Μουσική παρασκηνίου 
Αυτό σχετίζεται με την αναπαραγωγή μουσικής στο 
παρασκήνιο ενώ οι μαθητές εργάζονται. Τις περισσότερες 
φορές περιλαμβάνει μουσική χαμηλού ντεσιμπέλ, ορχηστρική / 
μη δημοφιλή / μη-λυρική υπόθεση με σκοπό τη μείωση του ρυθμού 
σφυγμού, τη βελτίωση της συμπεριφοράς στην τάξη και τη 
βελτίωση της απόδοσης σε μαθησιακές εργασίες. 

0.17  Έλλειψη πίεσης  
Το άγχος συνδέεται με το σχηματισμό μνήμης κατά μήκος καμπύλης 
σχήματος U, με τη μνήμη να αυξάνεται με το άγχος σε σημείο 

https://youtu.be/nRDPty92u0w?t=489
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καμπής, πέρα από το οποίο μειώνεται ο σχηματισμός μνήμης. Μια 
σημαντική πρόοδος ήταν να επικεντρωθεί στις διάφορες 
στρατηγικές αντιμετώπισης που πρέπει να κάνουν οι μαθητές 
σε αγχωτικά γεγονότα (από γνωστικά, όπως αναδιαμόρφωση, έως 
συναισθηματικά, όπως εξαερισμό). 

0.35  Διαχείριση τάξης 
Η διαδικασία με την οποία οι εκπαιδευτικοί διατηρούν στις 
τάξεις τους ένα περιβάλλον τάξης και σεβασμού. Οι 
αποτελεσματικές τεχνικές διαχείρισης της τάξης εξαρτώνται 
από το σχεδιασμό και την πρόληψη: την ομαλή διάταξη του 
φυσικού χώρου πριν από την άφιξη των μαθητών. τη θέσπιση 
δίκαιων και λογικών κανόνων · την εκ των προτέρων, στιγμή 
προς στιγμή προγραμματισμός της διδασκαλίας · σαφής και άμεση 
επικοινωνία · και εκ των προτέρων προγραμματισμός για τη 
διαχείριση των μαθητών. 

0.46  Δεξιότητες μελέτης 
Τεχνικές και στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές για 
την προετοιμασία και την ολοκλήρωση σχολικών εργασιών 
και δοκιμών. Αυτές οι δεξιότητες μπορούν να περιλαμβάνουν 
στρατηγικές λήψης δοκιμών, δεξιότητες διαχείρισης χρόνου, 
τεχνικές ανάγνωσης και πρακτικές λήψης σημειώσεων. 

0.47  Ανία - υποδιέγερση 
Αν και οι προηγούμενοι ερευνητές ανέφεραν την ανία ως την 
αιτία της πλήξης στους μαθητές, η πιο πρόσφατη «προσεκτική 
θεωρία» της ανίας υποδηλώνει ότι η πλήξη προκύπτει από 
έλλειμμα προσοχής - συχνά το αποτέλεσμα της πίστης ενός μαθητή 
στην ασυμφωνία του θέματος στο χέρι. Κατά την έρευνα, 
ωστόσο, οι μαθητές αναφέρουν συχνά πλησίον αιτίες πλήξης (όπως 
υπερβολική χρήση διαφανειών PowerPoint, εργασίες χαμηλής 
πρόκλησης ή όταν τους ζητηθεί να παραμείνουν παθητικοί και 
να ακούσουν άλλους, ειδικά τη συζήτηση και την ομιλία). Οι 
μαθητές συχνά αντιμετωπίζουν την πλήξη με ονειροπόληση, 
γραπτά μηνύματα ή στροφή στα κοινωνικά μέσα. 

0,53  Ισχυρή συνοχή στην τάξη 
Η αίσθηση ότι ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές 
συνεργάζονται για την επίτευξη θετικών μαθησιακών 
στόχων. Το μάθημα θεωρείται δίκαιο, σεβαστό και 
επικεντρώνεται στην υποστήριξη όλων των μαθητών στη 
μάθησή τους. 

0,23  Χαρακτηριστικά προσωπικότητας δασκάλου 

0,77  Διαχείριση προσπάθειας 
Η διαδικασία με την οποία ένας μαθητής χρησιμοποιεί 
τακτικές - όπως διαχείριση διάθεσης, αυτο-ομιλία, επιμονή, 
αυτο-ενίσχυση ή απόδοση της επιτυχίας στην προσπάθεια - 
προκειμένου να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος. 

0.16  One-to-one φορητοί υπολογιστές 
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-0,32  Διατήρηση 
Η πρακτική της διατήρησης ενός μαθητή σε ένα επίπεδο βαθμού 
κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος επειδή αυτός ή αυτός δεν έχει 
σημειώσει επαρκή πρόοδο. 

0,26  Άσκηση / χαλάρωση 
Αυτό περιλαμβάνει σωματική δραστηριότητα και ασκήσεις 
χαλάρωσης που συνήθως στοχεύουν στη μείωση των επιπέδων 
άγχους ή στη διατήρηση της εστίασης στις εργασίες. 
(προσεκτικότητα = 0,29) 

0,12  Θετική εθνοτική ταυτότητα  
H εθνική ταυτότητα ορίζεται ως η αίσθηση του ότι ανήκει 
στη γενεαλογία, την πολιτιστική κληρονομιά, τις αξίες, τις 
παραδόσεις, τις τελετές και συχνά τη γλώσσα και τη θρησκεία. 

0,90  Γνώσεις για θέματα - ADHD 

0,11  Εκπαιδευτικός  

0,04  Θηλασμός 

0,52  Κοινωνικοοικονομική κατάσταση  
Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση χρησιμοποιείται 
γενικά για να αναφέρεται σε μια θέση ατόμου ή οικογένειας 
στις αλληλένδετες ιεραρχίες πλούτου, δύναμης και 
κοινωνικού κύρους. 

0.32  ADHD - θεραπεία με ναρκωτικά 

0,28  Διαχωρισμός 
Ένα ολοκληρωμένο, νομικά επιβεβλημένο πρόγραμμα για την 
εξάλειψη των εμποδίων που κρατούσαν τα σχολεία φυλετικά 
ομοιογενή. Ο διαχωρισμός στοχεύει στην εξίσωση των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις 
φυλετικές μειονότητες, ιδίως για τους Αφροαμερικανούς. 

0,53  Ομότιμη καθοδήγηση 
Η ομότιμη διδασκαλία είναι μια στρατηγική διδασκαλίας που 
χρησιμοποιεί τους μαθητές ως εκπαιδευτές. Τα ζευγάρια 
μαθητών μπορεί να εργαστούν σε ακαδημαϊκές, κοινωνικές, 
συμπεριφορικές, λειτουργικές ή ακόμη και κοινωνικές 
δεξιότητες. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι σύζευξης 
μαθητών, όπως από το επίπεδο ικανότητας, τις δεξιότητες που 
αποκτήθηκαν ή την ηλικία. Πολλές μελέτες εξετάζουν τις 
επιπτώσεις τόσο στο μαθητή όσο και στον εκαιδευτικό. 

0,29  Εργασία 

1.44  Εκτίμηση εκπαιδευτικών επιτευγμάτων 
Οι εκτιμήσεις των επιτευγμάτων των μαθητών από τους 
εκπαιδευτικούς. Αυτές οι κρίσεις των εκπαιδευτικών: 
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μπορούν να βοηθήσουν στον καθορισμό των προσδοκιών να 
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της προηγούμενης 
κατανόησης, συμμετέχουν στον καθορισμό των επόμενων 
προκλήσεων, εντοπίζουν εκείνους που μπορεί να έχουν πρώιμα 
σημάδια δυσκολιών. Ενημερώνουν τις επιλογές τοποθέτησης 
και παρέμβασης · και επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές επιλογές. 
Αυτές οι κρίσεις προέρχονται από την ανάκριση, την 
παρατήρηση, τις γραπτές παρουσιάσεις εργασίας, τον τρόπο με 
τον οποίο ο μαθητής αντιδρά σε αυξημένη πρόκληση, και 
αναθέσεις και εξετάσεις. 

0.20  Δεσμευμένοι / απεμπλακωμένοι πατέρες 

0,37  Διευθυντές  σχολείων  
Οι διευθυντές και άλλοι ηγέτες του σχολείου 
αντιμετωπίζουν μοναδικές διαχειριστικές προκλήσεις 
επειδή τα σχολεία είναι μια δημόσια υπηρεσία με μια σειρά 
ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, των 
εκπαιδευτικών, των ενώσεων εκπαιδευτικών, των γονέων, των 
μελών της κοινότητας και των μαθητών. Το επίκεντρο αυτών 
των μελετών μπορεί να είναι η προοπτική διαχείρισης (π.χ. 
μετασχηματισμός, εκπαιδευτική, διανομη), εποπτεία και 
συμμετοχή στην επαγγελματική μάθηση, εστίαση και αποστολή, 
και οι έμμεσες και άμεσες επιπτώσεις των ηγετών στη μάθηση 
των μαθητών. 

0.12  Αρχικό πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών 

0,08  Σχολές ενός φύλου 

0.34  Παροχή διαμορφωτικής αξιολόγησης 
Αυτό περιλαμβάνει την παροχή διδασκαλίας ή 
ανατροφοδότησης κατά τη διάρκεια του μαθήματος και όχι 
στο τέλος (αθροιστικό) ενός μαθήματος ή μιας σειράς μαθημάτων. 
Όπως σημείωσε ο Bob Stake, όταν ο μάγειρας δοκιμάζει τη σούπα, 
είναι διαμορφωτική αξιολόγηση. όταν οι επισκέπτες 
δοκιμάζουν τη σούπα, είναι αθροιστική αξιολόγηση. 

0.42  Κίνητρα 
Υπάρχουν πολλοί εσωτερικοί και εξωτερικοί 
παράγοντες που παρακινούν και ενεργοποιούν τους 
μαθητές να ενδιαφέρονται συνεχώς και να δεσμεύονται 
στη σχολική μάθηση ή να κάνουν μια προσπάθεια για την 
επίτευξη ενός στόχου. 

0.61  Εκπαιδευτικοί που δεν επισημαίνουν μαθητές 
Σκεφτείτε δύο μαθητές της ίδιας προσωπικότητας, 
συμπεριφοράς ή ικανότητας. ετικέτα ένα (π.χ., Asperger's, 
άτακτος, αγωνιστής) και όχι οι άλλοι. Αυτή η έρευνα 
διερευνά τα αποτελέσματα αυτών των ετικετών. Η 
επισήμανση μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματική 
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παρέμβαση ή / και θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
διακρίσεις ή αποκλεισμό. 

0,01  Τεχνολογία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

0,33  Σωματική τιμωρία στο σπίτι 

0,59  Προκλητικοί στόχοι 
Μια απαραίτητη προϋπόθεση για ουσιαστική μάθηση, είναι 
κατάλληλα προκλητικοί στόχοι που παρέχουν τις 
προϋποθέσεις για την εμπλοκή των μαθητών και την ανάπτυξη 
εγγενών κινήτρων. Πολλοί μελετητές έχουν προτείνει ότι οι 
μαθητές ευδοκιμούν περισσότερο όταν οι εκπαιδευτικοί 
περιγράφουν σαφώς τους τελικούς στόχους μιας συγκεκριμένης 
πορείας διδασκαλίας και όταν διατυπώνουν αυτούς τους 
στόχους για να είναι προκλητικοί αλλά εφικτοί. Η αρχή της 
πρόκλησης της Goldilocks δεν είναι πολύ σκληρή, δεν είναι πολύ 
εύκολη και δεν είναι πολύ βαρετή. 

0.30  Προσωπικότητα μαθητή 

1.33  Βαθμοί αυτοαπόθεσης 
Μια πρακτική με την οποία οι μαθητές αξιολογούν την 
ποιότητα της δικής τους εργασίας ή το επίπεδο γνώσης τους σε 
ένα συγκεκριμένο θέμα. Η εγκυρότητα μιας τέτοιας 
αυτοαξιολόγησης συχνά αξιολογείται συγκρίνοντας την 
τάξη «αυτοαναφερόμενης» ενός μαθητή με αυτήν που παρέχεται 
από έναν εκπαιδευτή. 

1.39  Συλλογική αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. 
Η κοινή πεποίθηση μιας ομάδας εκπαιδευτικών σε ένα 
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον ότι έχουν τις 
δεξιότητες να επηρεάσουν θετικά τα αποτελέσματα των 
μαθητών 

0,74  Σύνοψη 
Η ικανότητα σύνοψης ενός κειμένου θεωρείται συχνά ως 
δείκτης κατανόησης της ανάγνωσης και για το λόγο αυτό 
πολλοί μελετητές υποστήριξαν ρητά συνοπτική εκπαίδευση 
για μαθητές που αγωνίζονται με κατανόηση. Αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει τη διαγραφή περιττού υλικού, τη διαγραφή 
περιττού υλικού, την αντικατάσταση ενός δευτερεύοντος 
όρου για μια λίστα αντικειμένων ή ενεργειών, την επιλογή 
μιας πρότασης θέματος και την κατασκευή ενός θέματος εάν 
προτείνεται μόνο σιωπηρά από το κείμενο. 

0.93  Στρατηγική ενσωμάτωσης με προηγούμενες γνώσεις 
Το επιχείρημα είναι ότι οι αναγνώστες που δημιουργούν 
περισσότερες συνδέσεις μεταξύ ενός κειμένου και της 
προηγούμενης γνώσης τους παράγουν ισχυρότερα μοντέλα 
κατάστασης ή γνωστικούς χάρτες μιας δεδομένης κατάστασης. 
Αυτό το μοντέλο κατάστασης, με τη σειρά του, στοχεύει στη 



 
 
 
 
 
 
 
 

επίπεδο 5 Αντανάκλαση: Το θέμα μου 
διαχείρηση μάθηση Δώστε παραδείγματα της απαραίτητης γνώσης 
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βελτίωση της κατανόησης και της ανάκλησης. 

0.82  Συζήτηση στην τάξη 
Μια μορφή διδασκαλίας στην οποία οι μαθητές καλούνται να 
μιλήσουν για το θέμα που βρίσκονται στο χέρι. Περιλαμβάνει 
πολύ περισσότερα από έναν δάσκαλο που θέτει μια τάξη σε μια 
ερώτηση, μετά μια άλλη, κ.λπ., αλλά περιλαμβάνει τους μαθητές να 
συζητούν μεταξύ τους, συχνά προτρέπονται από ένα ανοιχτό 
και όχι κλειστό σύνολο ερωτήσεων. 

0.88  Κριτήρια επιτυχίας  
Τα κριτήρια επιτυχίας είναι τα πρότυπα βάσει των οποίων το έργο 
θα κριθεί στο τέλος για να αποφασίσει εάν ήταν επιτυχές ή όχι. 
Συχνά είναι σύντομες, συν-δομημένες με μαθητές, στοχεύουν να 
υπενθυμίσουν στους μαθητές εκείνες τις πτυχές στις οποίες 
πρέπει να επικεντρωθούν και μπορούν να σχετίζονται με την 
επιφάνεια (περιεχόμενο, ιδέες) και βαθιά (σχέσεις, μεταφορά) 
μαθήματα από το μάθημα . 

0.49  Εκπαίδευση μνήμης εργασίας 
Η ικανότητα προσωρινής διατήρησης και χειρισμού 
πληροφοριών. Υποστηρίζεται συχνά ότι αποτελείται από 
τέσσερα συστατικά: ο φωνολογικός βρόχος αποθηκεύει 
προσωρινά φωνολογικές πληροφορίες. Το visuospatial sketchpad 
διατηρεί προσωρινά οπτικές ή χωρικές πληροφορίες · το 
επεισόδιο buffer  ενσωματώνεται ή «δεσμεύει» και, κατά 
συνέπεια, αποθηκεύει πληροφορίες από το φωνολογικό βρόχο 
και το οπτικοχωρικό σκίτσο με μακροχρόνια μνήμη. και 
έπειτα αυτά τα τρία συστήματα αποθήκευσης λειτουργούν υπό 
την επιρροή του κεντρικού στελέχους, το οποίο είναι 
υπεύθυνο για την ανάκτηση και τον χειρισμό πληροφοριών 
και τη διοίκηση πόρων στα στοιχεία αποθήκευσης. 

-0,05  Έλλειψη ύπνου 

0,38  Δράμα / καλλιτεχνικά προγράμματα 



Επιλέξτε 3 παράγοντες από τη λίστα επιπέδου 4 και, για καθένα, βρείτε ένα παράδειγμα από 
την προηγούμενη εμπειρία σας όπου είχατε διακύμανση μεταξύ αυτού του παράγοντα. Στη 
συνέχεια, συγκρίνετε την εμπειρία σας με τον μέσο αντίκτυπο της έρευνας. 
 
Για παράδειγμα, αν επιλέξετε "Καθαρότητα του εκπαιδευτικού", ίσως να θυμάστε ένα χρόνο 
όπου αισθανθήκατε ότι προκλήθηκε από τη δική σας σύγχυση ενώ διδάσκατε ένα νέο θέμα. 
Τότε τον επόμενο χρόνο αισθανθήκατε καλύτερα προετοιμασμένοι και πολύ πιο ξεκάθαροι, 
ίσως, με ορατό αντίκτυπο στους μαθητές. Αυτό το συναίσθημα ευθυγραμμίζεται με την 
τυπική απόκλιση 0,75 από τον Hattie. 
 
Μπορεί επίσης να είναι ένας εξωτερικός παράγοντας όπως ο «ύπνος των μαθητών». Ένας 
από τους μαθητές σας είχε καλή απόδοση. Στη συνέχεια, κάποιο οικογενειακό δράμα τον 
στερούσε από τον καλό ύπνο για μήνες και έχετε δει μια πλήρη κατάρρευση των 
αποτελεσμάτων της εργασίας και του σχολείου του, πολύ πέρα από τη μέση τυπική 
απόκλιση 0,05 από την έρευνα. 
 
Προσπαθήστε να προσαρμόσετε την περιγραφή κάθε παράγοντα σε σαφή περίληψη 1 
λεπτού, όταν την εξηγείτε στον εκπαιδευτή. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ 

level 1 Κατανόηση της 
αναπτυξιακής νοοτροπίας Παρακολουθήστε μια τάξη ή διαβάστε αυτό το επεξηγηματικό 
κείμενο. 
 

Πω πω, αυτό είναι ένα πολύ καλό 
σκορ. 

Πρέπει να έχετε εργαστεί πολύ 
σκληρά. 

Carol Dweck 
 

Είμαι → Γίνομαι 
 Ο Δρ Dweck μελετά τις στάσεις της αποτυχίας για χιλιάδες παιδιά. Όταν οι 
μαθητές πιστεύουν ότι μπορούν να γίνουν πιο έξυπνοι, καταλαβαίνουν ότι η προσπάθεια 
τους κάνει πιο δυνατούς. Επομένως, καταβάλλουν επιπλέον χρόνο και προσπάθεια, και 
αυτό οδηγεί σε υψηλότερα επιτεύγματα. 
 
Οι πρόσφατες εξελίξεις στη νευροεπιστήμη μας έδειξαν ότι ο εγκέφαλος είναι πολύ πιο 
ελαστικός από ό, τι γνωρίζαμε ποτέ. Με την πρακτική, τα νευρικά δίκτυα αναπτύσσουν νέες 
συνδέσεις, ενισχύουν τις υπάρχουσες και δημιουργούν μόνωση που επιταχύνει τη μετάδοση 
παλμών. Η πλαστικότητα του εγκεφάλου σημαίνει ότι μπορούμε να αυξήσουμε τη νευρική 
μας ανάπτυξη με τις ενέργειες που κάνουμε. 
 
Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, οι περισσότεροι επιστήμονες του εγκεφάλου πιστεύουν ότι 
η ικανότητα του εγκεφάλου μας να επανασυνδέεται ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. Στη 
γλώσσα του εκπαιδευτικού μεταφράστηκε σε «αυτός ο μαθητής είναι ηλίθιος». Οι 
αποτελεσματικοί  εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν τη μετάβαση σε «αυτός ο μαθητής δεν 
μαθαίνει ακόμα». Θα χρησιμοποιηθεί για να εξαρτώνται από το ποιος είναι ο μαθητής.Αντ 
'αυτού, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενημερώσουν τους μαθητές ότι εξαρτάται από τις 
ενέργειες του εκπαιδευόμενου . 

Η νοοτροπία της σταθερής έναντι στην αναπτυσσόμενη 
Ο Δρ Dweck διαπίστωσε ότι μπορεί να χωρίσει τους μαθητές σε δύο ομάδες: 

● σταθερή νοοτροπία: εκείνοι που πιστεύουν ότι η νοημοσύνη / ικανότητα είναι ένα 
στατικό ποσό -δώρων / ταλέντων 

● ανάπτυξιακης νοοτροπία: εκείνοι που πιστεύουν ότι η νοημοσύνη μπορεί να 
αναπτυχθεί. 

 
Πριν δώσει παζλ στα παιδιά, τους ρωτά αν πιστεύουν ότι η νοημοσύνη είναι σταθερή ή 
μπορεί να αναπτυχθεί. Όσοι ισχυρίστηκαν ότι η νοημοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί ζητούν 
πιο απαιτητικούς γρίφους και είναι ενθουσιασμένοι για να μάθουν περισσότερα. Εκείνοι που 
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ισχυρίστηκαν ότι η νοημοσύνη είναι σταθερή ζήτησαν να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο 
δυσκολίας, για να είναι σίγουροι ότι θα πετύχουν και θα φαίνονται καλά. 
 
 
 
 
 

 
Οι μαθητές με σταθερή νοοτροπία τείνουν να παραμένουν στη ζώνη άνεσής τους, ενώ 
εκείνοι με αναπτυξιακή νοοτροπία πηγαίνουν στη ζώνη εγγύς ανάπτυξής τους. 
 
Για παράδειγμα, στον αθλητισμό, οι αθλητές της νοοτροπίας ανάπτυξης: 

1. βρήκαν επιτυχία στο να κάνουν ό, τι καλύτερο στη μάθηση και  
2. βελτιώνοντας τα διαπιστωμένα μειονεκτήματα σε κίνητρα 
3. ανέλαβαν τη διαδικασία που φέρνει την επιτυχία 

Συνέπειες για τους μαθητές 
Πολλοί ερευνητές μέτρησαν τις συνέπειες του να έχουν μια σταθερή ή αναπτυξιακή 
νοοτροπία. Για παράδειγμα: 

- Οι μαθητές με αναπτυξιακή νοοτροπία κερδίζουν υψηλότερους βαθμούς με την 
πάροδο του χρόνου από τους άλλους. 

- Η νοοτροπία προβλέπει ποιος θα παρακολουθήσει πιο προχωρημένα μαθήματα. 
- Άτομα με αναπτυξιακή νοοτροπία επιδιώκουν να δουν τη δοκιμασία των ανθρώπων 

που έχουν υπερφόρτωση, ενώ τα άτομα με σταθερή νοοτροπία προτιμούν να δουν 
τη δοκιμασία των ανθρώπων που έχουν κάνει χειρότερα. 

- Μετά από ένα τεστ, όταν δίδονται οι σωστές απαντήσεις, η εγκεφαλική σάρωση 
ατόμων με αναπτυξιακή νοοτροπία είναι σημαντικά πιο ενεργή από τους εγκεφάλους 
ατόμων με σταθερή νοοτροπία. Άτομα με σταθερή νοοτροπία συντονίζονται αφού 
ανακαλύψουν εάν ήταν σωστά ή λάθος. Δεν ενδιαφέρονται να μάθουν τη σωστή 
απάντηση. 

 
Όταν αντιμετωπίζουν αποτυχία ή προκλήσεις, τα άτομα με αναπτυξιακή νοοτροπία 
επικεντρώνονται στην κυριαρχία. Επικεντρώνονται σε αυτά που μαθαίνουν και όχι στο 
πώς αισθάνονται. Η πρώτη συνέπεια της νοοτροπίας είναι ο βαθμός ευτυχίας και 
αυτοεκτίμησης όταν αντιμετωπίζετε μια πρόκληση. Οι σταθερές νοοτροπίες φοβούνται να 
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σταθερή 
⇒ επιθυμία να φανεί έξυπνη ⇒  

 
● αποφεύγει την πρόκληση 
● εγκαταλείπει εύκολα 
● βλέπει την προσπάθεια άκαρπη 
● απορρίπτει / αγνοεί χρήσιμη κριτική 

που 
● απειλείται από την επιτυχία των 

άλλων 

ανάπτυξη 
⇒ επιθυμία να μάθει ⇒  

 
● αγκαλιάζει την πρόκληση 
● επιμένει στο εμπόδιο 
● βλέπει την προσπάθεια ως 

απαραίτητη 
● υποδοχή / μαθαίνει από την κριτική 

που 
● εμπνέεται από άλλους  

https://www.mindsetkit.org/growth-mindset-parents/learn-about-growth-mindset/research-how-mindset-affects-learning


χάσουν. Οι αναπτυξιακές νοοτροπίες είτε κερδίζουν είτε μαθαίνουν και είναι ευχαριστημένοι 
με τα δύο. 
 
Η νοοτροπία μπορεί να έχει βαθιά επίδραση στο μαθησιακό επίτευγμα, στην απόκτηση 
δεξιοτήτων, στις προσωπικές σχέσεις, στην επαγγελματική επιτυχία και σε πολλές άλλες 
πτυχές της ζωής. Η λογοτεχνία της νοοτροπίας απαριθμεί συχνά ανθρώπους που 
αγωνίστηκαν, έμαθαν από τις αποτυχίες τους και εργάστηκαν πολύ σκληρά πριν πετύχουν: 
Michael Jordan, Albert Einstein, Walt Disney και Steve Jobs. 
 

Αλλαγή νοοτροπίας 
Η αλλαγή νοοτροπίας είναι δυνατή. Για παράδειγμα, σε ένα πείραμα, δόθηκε σε ορισμένους 
ενήλικες ένα κείμενο που εξηγούσε ότι η νοημοσύνη είναι σταθερή ενώ άλλοι ενήλικες 
έλαβαν ένα κείμενο που εξηγούσε το αντίθετο. Ακολούθησε μια δύσκολη εργασία και δοκιμή. 
Η επιμονή και τα αποτελέσματα των συμμετεχόντων εξαρτιόταν από το κείμενο που είχαν 
διαβάσει λίγο πριν. 

 
Πώς να εκπαιδεύσετε τους μαθητές; 

1. Δράστε ως παράδειγμα νοοτροπίας ανάπτυξης. 
2. Παρουσίαση δεξιοτήτων ως εκμάθησης (πλαστικότητα εγκεφάλου). 
3. Μεταφέρετε ότι το σχολείο εκτιμά τη μάθηση και την επιμονή, όχι το έμφυτο ταλέντο. 
4. Δώστε σχόλια που προωθούν τη μάθηση και τη μελλοντική επιτυχία. 
5. Παρουσιάστε το προσωπικό και τους συνομηλίκους σας ως πόρους για μάθηση. 

Έπαινος 
Η έρευνα σχετικά με τη νοοτροπία επιμένει στο πώς να επαινέσετε τους μαθητές, 
προκειμένου να τονώσει την αναπτυξιακή νοοτροπία τους. Για παράδειγμα, ο Gunderson 
έχει μετρήσει ότι η νοοτροπία των 8 ετών εξαρτάται σημαντικά από τον τρόπο που 
επαινέθηκαν από τους γονείς τους, όταν ήταν  σε ηλικία από 1 έως 3. 
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σταθερό 
 

➔ οροπέδιο νωρίς και να επιτύχει 
λιγότερο από το πλήρες δυναμικό 
τους 

➔ επιβεβαιώνει την ντετερμινιστική 
τους άποψη για την παγκόσμια 

ανάπτυξη 
 
➔ υψηλότερο επίπεδο επίτευξης 
➔ μεγαλύτερη αίσθηση ελεύθερης 

βούλησης 

 δεν 
 

● λένε «είσαι ...» (που σημαίνει ότι δεν 
θα μπορούσε να αλλάξει). 

● Έχετε μόνιμα χαρακτηριστικά και τα 
κρίνω. 

● Έπαινος νοημοσύνη και ταλέντο. 

λένε 
 

● «έχετε κάνει ...» (υπονοώντας θα 
μπορούσε να κάνει μια άλλη επιλογή 
την επόμενη φορά). 

● Είστε αναπτυσσόμενο άτομο και με 
ενδιαφέρει η εξέλιξή σας. 

● Έπαινος προσπάθεια και επιλογές 

https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cdev.12064


 
Εδώ είναι 4 επίπεδα που υμνούν, από το χειρότερο στο καλύτερο. 
 

1. Ωραίο αποτέλεσμα, πόσο έξυπνοι είστε! σταθερή νοοτροπία  
2. Ωραίο αποτέλεσμα, είμαι χαρούμενος με εσάς εξωτερικά κίνητρα 
3. Ωραίο αποτέλεσμα, πρέπει να είστε ευτυχισμένοι εσωτερικά κίνητρα 

4. Τι πιστεύετε; Πόση προσπάθεια κόστισε; αναπτυξιακή νοοτροπία  
ή, εάν χρειαστεί βοήθεια: Μελετήσατε πραγματικά για τη δοκιμή σας και η βελτίωσή 
σας το δείχνει. Διαβάζετε το υλικό πολλές φορές και δοκιμάσατε τον εαυτό σας σε 
αυτό, λειτουργεί πραγματικά. 

Σχολικές πρακτικές σχετικά με το εργαστήριο μετασχηματισμού 
Εκπαιδευτικό σφάλμα  
Το να είσαι εντάξει με το να κάνεις λάθος όταν προσπαθείς σκληρά είναι βασικό γνώρισμα 
μιας αναπτυξιακής νοοτροπίας. 
 
Άμεση Ανατροφοδότηση  
Τα άτομα με αναπτυξιακή νοοτροπία είναι πρόθυμα για σχόλια. Δίνοντας συστηματικά άμεση 
ανατροφοδότηση ή απαιτώντας από τους μαθητές να αναλάβουν την πρωτοβουλία να 
λάβουν αυτά τα σχόλια, τους εκπαιδεύουμε να αναζητήσουν σχόλια. 
 
Αμοιβαία βοήθεια 
Όταν χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον στη μάθηση, οι μαθητές 
φοβούνται λιγότερο να συγκριθούν και να φαίνονται ανόητοι. Τους δίνει τη δυνατότητα να 
προσπαθήσουν να βγουν από τη ζώνη άνεσής τους για να μεγαλώσουν. 
 
Μετα-γνώση 
Όταν εκπαιδεύετε τους εκπαιδευόμενους να είναι αυτοσυνείδητοι για το πώς 
συμπεριφέρονται, επισημαίνουμε όταν φαίνεται να βρίσκονται σε μια σταθερή ή αναπτυξιακή 
νοοτροπία. Έχουν επίσης ένα συγκεκριμένο μάθημα μαλακών δεξιοτήτων σε αυτό το θέμα. 
 
Εργασιακό κλίμα 
Έχοντας μια αίσθηση αυτοπειθαρχίας, βαρύτητας κατά τη μάθηση φαίνεται επίσης ένα 
χαρακτηριστικό της ανάπτυξης της νοοτροπίας των ανθρώπων. 

Βίντεο που 
αναπτύσσουν μια νοοτροπία ανάπτυξης με την Carol Dweck - 9 ' 
https://youtu.be/hiiEeMN7vbQ 
Συνέδριο εμπνευσμένο από την Carol Dweck. 
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https://youtu.be/hiiEeMN7vbQ


 
 
Νοοτροπία από την Carol Dweck | Animated Core Message - 7 ' 
https://youtu.be/2nF90sAW-Yg 
Εξαιρετικό βίντεο κοντά στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι νοοτροπίες στο αρχικό 
βιβλίο της Carol Dweck. 

 
 
Growth Mindset vs. Fixed Mindset - 5 ' 
https://youtu.be/KUWn_TJTrnU 
Πολύ ωραία κινούμενη εισαγωγή στην ιδέα, που θα μπορούσε να δείξει στα παιδιά. 

 
 
 
4 βήματα για να αναπτύξετε μια αναπτυξιακή νοοτροπία - 4 ' 
https://www.youtube.com/watch?v=aNHas97iE78 
Ωραία κινούμενη εισαγωγή στη σταθερή νοοτροπία, για παράδειγμα των ατόμων που 
αμύνονται για τα σχόλια. Τότε δείχνει πώς να βγείτε από αυτό. 
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https://youtu.be/2nF90sAW-Yg
https://youtu.be/KUWn_TJTrnU
https://www.youtube.com/watch?v=aNHas97iE78


επίπεδο 2 Έκφραση: κουίζ για το κείμενο 
νοοτροπία ανάπτυξης 🕑 Κάντε το άψογο σε 5 λεπτά. 
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1 Ολοκληρώστε αυτό το 
απόσπασμα από την Carol 
Dweck: «Ουάου, αυτό είναι ένα 
πολύ καλό σκορ. … " 

Πρέπει να είσαι πολύ 
έξυπνος. 
Πιθανότατα να πληρώσεις 
τον δάσκαλο. 

Οι γονείς σου σε 
μεγάλωσαν τόσο 
καλά. 
Πρέπει να έχετε 
εργαστεί πολύ 
σκληρά. 

D 1 

2 Στη σταθερή νοοτροπία οι 
άνθρωποι πιστεύουν ότι η 

Νοημοσύνη / ικανότητα 
είναι ένα στατικό ποσό που 
λαμβάνεται όταν 
γεννηθείτε. 
Η αλλαγή του νου θα 
πρέπει να αποφεύγεται με 
κάθε κόστος. 

Η ευφυΐα μπορεί να 
αναπτυχθεί 

 

A 2 

3 Τι  πιστεύουν οι αθλητές 
τηςνοοτροπίας ανάπτυξης για τις 
αποτυχίες; 

A. καταθλιπτικές 
B. κίνητρο 

C. απογοητευτικές 
D. ευχάριστο 

B 3 

4 Αντιμέτωποι με αποτυχία, άτομα με 
αναπτυξιακή νοοτροπία 
επικεντρώνονται περισσότερο ... 

A. στο πώς αισθάνονται 
B. πώς μοιάζουν με 

C. την κυριαρχία 
D. στην ανάπαυση 

C 4 

5 Τι είδους παιδική συμπεριφορά 
μελετά ο Δρ Dweck; 

Η στάση τους για αποτυχία 
Η βία στο σχολείο 

Η επίδραση του 
αθλητισμού στο 
μέγεθός τους. 
Οι διατροφικές τους 
συνήθειες 

A 5 

6 Ποια από αυτά τα χαρακτηριστικά 
παρατηρούνται σε άτομα με 
αναπτυξιακή νοοτροπία; 

εγκαταλείπουν εύκολα 
μαθαίνουνι από την κριτική  

απειλείται από την 
επιτυχία των άλλων 
αποφεύγει την 
πρόκληση 

B 6 

7 Οι άνθρωποι με νοοτροπία 
ανάπτυξης ... 

παίζουν λαχείο για να 
γίνουν πλούσιοι 
προσεύχονται για επιτυχία 

αναλάβουν τη 
διαδικασία που φέρνει 
την επιτυχία 
μίσος επιτυχία 

C 7 

8 Όταν οι μαθητές πιστεύουν ότι 
μπορούν να γίνουν εξυπνότερα, 
τότε ... 

κάνουν ένα τεστ IQ κάθε 
χρόνο, 

τρώνε περισσότερο 
σπανάκι 

B 8 
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καταλαβαίνουν ότι η 
προσπάθεια τους κάνει πιο 
δυνατούς, 

και φοβούνται 
περισσότερο να 
φαίνονται ανόητοι 

9 Τι επιθυμούν οι μαθητές σταθερής 
νοοτροπίας; 

να κάνουμε προσπάθειες 
για μάθηση 

να βοηθήσουν τους 
άλλους να πετύχουν 
να φαίνονται έξυπνοι 

D 9 

10 Ποιος έχει υψηλότερο επίπεδο 
επίτευξης και μεγαλύτερη αίσθηση 
ελεύθερης βούλησης; 

άτομα με σταθερή 
νοοτροπία 
άτομα με σταθερή 
νοοτροπία μισό χρόνο, και 
με αναπτυξιακή νοοτροπία 
τον άλλο μισό 

άτομα με νοοτροπία 
ανάπτυξης 

C 10 

11 Μπορούν οι άνθρωποι να αλλάξουν 
από μια σταθερή νοοτροπία σε μια 
αναπτυξιακή νοοτροπία 

όχι, είναι ένα βαθύ 
γνώρισμα ψυχολογίας που 
καθορίζεται μέσα τον 
πρώτο χρόνο της ζωής 
όχι, είναι ένα γενετικό 
χαρακτηριστικό 

ναι, αν πάρετε το 
σωστό φάρμακο 
ναι και κάποια 
καθοδήγηση θα 
βοηθήσει 

D 11 

12 Η πλαστικότητα του εγκεφάλου είναι 
η ικανότητα του εγκεφάλου ... 

να προσαρμόζει το σχήμα 
του όταν μεγαλώνει το 
κρανίο. 
να είσαι δημιουργικός στην 
τέχνη.  

να δημιουργήσετε / να 
αναπτύξετε συνδέσεις 
όταν μαθαίνετε 

 

C 12 

13 Ποιο από αυτά τα χαρακτηριστικά 
εμφανίζεται σε άτομα με σταθερή 
νοοτροπία; 

αγκαλιάζει την πρόκληση 
αγνοεί χρήσιμη κριτική 

βλέπει την 
προσπάθεια, όπως 
απαιτείται, 
επιμένει στο εμπόδιο 

B 13 

14 Οι μαθητές με αναπτυξιακή 
νοοτροπία ... 

κερδίζουν υψηλότερους 
βαθμούς από τους άλλους 
με την πάροδο του χρόνου. 
πετυχαίνει με λιγότερη 
προσπάθεια από ό, τι 
άλλοι 

μένουν στη ζώνη 
άνεσής τους να 
συναντηθούν τη νύχτα 
σε μια μυστική 
κοινωνία 

A 14 

15 Τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί με 
σταθερή νοοτροπία για τους 
μαθητές που αποτυγχάνουν; 

γεννιούνται ηλίθιοι ή 
τεμπέληδες και δεν θα 
αλλάξουν 
μπορούν να αλλάξουν τα 
αποτελέσματά τους 
δουλεύοντας σκληρά 

δεν μαθαίνουν ακόμη 
δεν τρώνε αρκετά 
λαχανικά 

A 15 
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16 Μετά από μια δοκιμασία, 
καθορίζονται οι μαθητές νοοτροπία 
που ενδιαφέρονται για ... 

εκμάθηση της σωστής 
απαντήστε σε 
μαθητές που τους 
ξεπέρασαν 

τίποτα, 
γνωρίζοντας το σκορ 
τους 

D 16 

17 Οι μαθητές με νοοτροπία 
ανάπτυξης συχνά πηγαίνουν στη 
ζώνη της / του ... 

άνεσης 
εγγύς ανάπτυξη 

πανικού 
απορρήτου 

B 17 

18 Ο καλύτερος τρόπος να επαινέσετε 
έναν υψηλό βαθμό είναι ... 

Είστε τόσο έξυπνοι ! 
Είμαι τόσο χαρούμενη για 
σένα! 

Θα μπορούσατε να 
έχετε κάνει ακόμα 
καλύτερα ... 
Τι προσπάθεια 
καταβάλατε σε αυτό; 

D 18 

19 Ο καλύτερος τρόπος να σχολιάσετε 
μια χαμηλή τάξη είναι ... 

Είστε ηλίθιοι; 
Είσαι τόσο τεμπέλης όσο ο 
πατέρας σου, και οι δύο 
δεν θα αλλάξετε ποτέ. 

Είναι εντάξει, είμαι 
ευχαριστημένος με τη 
χαμηλή βαθμολογία 
σας. 
Τι προσπάθεια 
καταβάλατε σε αυτό; 

D 19 
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επίπεδο 3 Απομνημόνευση της σύνθεσης 
νοοτροπίας ανάπτυξης 🕑 Αναπαραγωγή από μνήμης και πανομοιότυπη 

αυτή η απλοποιημένη γραφική περίληψη σε λιγότερο από 5 λεπτά 
 

 
 
 

 
 
 

επίπεδο 4 έκφραση 
Νοοτροπία ανάπτυξης 🕑 Σε 1 λεπτό, πείτε τη σταθερή και αναπτυξιακή νοοτροπία 2 
σεναρίων 
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Προετοιμάστε αυτά τα σενάρια. Όταν είστε έτοιμοι, ο δάσκαλός σας θα επιλέξει τυχαία 2 
σενάρια από τη λίστα και, στη συνέχεια, έχετε 1 λεπτό για να πείτε μια αντίστοιχη απάντηση 
σταθερής νοοτροπίας και μια αντίστοιχη απάντηση νοοτροπίας ανάπτυξης ανά σενάριο. 
Είναι 15 δευτερόλεπτα για κάθε απάντηση που είναι περισσότερο από αρκετό εάν είστε καλά 
προετοιμασμένοι. 
 
Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες ακριβώς λέξεις, μπορείτε ακόμη και να εφεύρετε 
μια άλλη πρόταση, αλλά κάθε απάντηση πρέπει να εμφανίζει ένα χαρακτηριστικό της 
αντίστοιχης νοοτροπίας. 
 
Κριτήρια επιτυχίας, 

- οι 4 απαντήσεις δίνονται εντός 1 λεπτού, 
- για κάθε απάντηση, ο δάσκαλος μπορεί να αναγνωρίσει εάν είναι αναπτυξιακή ή 

σταθερή νοοτροπία. 
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  σταθερή νοοτροπία ανάπτυξης νοοτροπίας  

1 Έχετε προταθεί στο 
«βραβείο καλύτερου 
εκπαιδευτικού» της πόλης 
σας. Σας εκπλήσσει, αφού 
δεν αισθάνεστε ότι κάνατε 
κάτι ιδιαίτερο για να λάβετε 
αυτήν την υποψηφιότητα. Τι 
λετε στους μαθητές σας; 

Ναι, σας είπα, είμαι ο 
καλύτερος! 
Αισθάνομαι τόσο χαρούμενος 
που οι άνθρωποι 
αναγνωρίζουν τελικά την αξία 
μου! 

Δεν νιώθω ότι έχω δουλέψει 
σκληρά για να πάρω αυτό το 
αποτέλεσμα, κάτι που καθιστά 
αυτή την υποψηφιότητα πολύ 
ικανοποιητική για μένα. 
 

1 

2 Το παιδί σας φέρνει μια 
χαμηλή κάρτα αναφοράς 
από το σχολείο, ενώ 
εργάστηκε σκληρά μαζί σας 
πρόσφατα για να βελτιώσει 
τους βαθμούς του. 

Είναι εντάξει  να έχει μια κακή 
έκθεση, σ 'αγαπώ ακόμα 
όπως είσαι. 
 
ή 
είσαι ηλίθιος ή απλώς 
τεμπέλης; 
Ή 
 Η ζωή είναι τόσο άδικη για 
σένα. Αύριο, θα μιλήσω στον 
ηλίθιο δάσκαλό σου. 

Πώς νιώθετε για αυτήν την κάρτα 
αναφοράς; 
 
Πιστεύετε ότι αντικατοπτρίζει τις 
προσπάθειές σας ακόμα; 
 
Σας έχω δει να εργάζεστε σκληρά 
και μπορείτε να είστε περήφανοι γι 
'αυτό. 

2 

3 
Ο 

Ο έφηβός γιος σας 
προσπαθεί να μάθει γαλλικά, 
αλλά είναι δύσκολο και θέλει 
να σταματήσει. 

Όπως εσύ, είμαι καλύτερος 
στα μαθηματικά από τις 
γλώσσες. Καταλαβαίνω πόσο 
αδύνατο πρέπει να είναι για 
εσένα. 
 
Οι ξένες γλώσσες είναι πολύ 
πιο εύκολο να τις μάθεις όταν 
είσαι νέος. Μπορεί να είναι 
πολύ αργά για εσένα. 

Όσο περισσότερη προσπάθεια 
καταβάλλετε, τόσο περισσότερο ο 
εγκέφαλός σας θα επανασυνδεθεί 
στη γαλλική γλώσσα. 
 
Δεν μπορείτε να μάθετε τίποτα 
από τον τρέχοντα τρόπο σπουδών 
σας; Τι θα χρειαστείτε για να 
μάθετε καλύτερα τα Γαλλικά; 

3 

4 Ένας εκπαιδευόμενος Παρακαλώ να είστε ευγενικοί Εσείς και εγώ είμαστε υπεύθυνοι 4 
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πρέπει να παραδώσει ένα 
μάθημα στους μαθητές σας, 
αλλά φοβάται. Τι λετε στους 
μαθητές σας; 

σε αυτόν τον  καημένο 
εκπαιδευόμενο, δεν είναι 
ιδιαίτερα ταλαντούχος και δεν 
φταίει. 

για να βοηθήσουμε αυτόν τον 
εκπαιδευόμενο να βελτιώσει τις 
διδακτικές του δεξιότητες. 
Σημειώστε προσεκτικά 2 πράγματα 
που θα μπορούσε να βελτιωθεί 
αυτός ο εκπαιδευόμενος. Στο τέλος 
της ημέρας, θα οργανώσω μια 
συνεδρία ανατροφοδότησης όπου 
θα έχει την ευκαιρία να λάβει με 
σεβασμό αυτές τις πολύτιμες 
πληροφορίες για την ανάπτυξή 
της. 

5 Μερικοί θυμωμένοι γονείς 
σας προσβάλλουν μπροστά 
στους μαθητές σας: 
«Είστε ανίκανοι να διδάξετε 
μαθηματικά. Ακόμα και ο 
γιος μου παρατηρεί τα λάθη 
σας! Τι έχετε να πείτε για 
αυτό; " 

Σςς, ήσυχα, σας παρακαλώ. 
Δεν θέλω να γνωρίζουν οι 
άνθρωποι ότι κάνω λάθη, θα 
με έκανε να φαίνομαι 
άσχημα! Ας μιλήσουμε 
ιδιωτικά. 
 
 

Έχετε δίκιο, είναι σημαντικό να 
κάνω όσο το δυνατόν λιγότερα 
λάθη. Εσείς, ο γιος σας και 
οποιοσδήποτε άλλος μαθητής 
είστε καλοδεχούμενοι  να το 
επισημάνετε μόλις το 
παρατηρήσετε, γιατί με αναγκάζετε 
να μαθαίνω. Στο τέλος του έτους, 
θα δώσω ένα βραβείο στον πιο 
προσεκτικό μαθηματικό που τα 
παρατήρησε. 

5 

6 Είστε άρρωστος και οι 
μαθητές σας μιλούν για τον 
αναπληρωτή δάσκαλο. Λένε 
πόσο σπουδαίος είναι αυτός 
ο συνάδελφος. Περιμένουν 
τώρα την αντίδρασή σας. 

Είναι εύκολο να σας 
ευχαριστήσω για 2 
εβδομάδες. Αλλά το να σας 
καθοδηγώ όπως κάνω 
μακροπρόθεσμα, είναι πολύ 
πιο δύσκολο. Αυτός ο 
εκπαιδευτικός θα αγωνιζόταν 
στην περίπτωσή μου. 

Θα ήθελα πολύ να γνωρίσω αυτόν 
τον δάσκαλο. Πιστεύεις ότι θα 
μπορούσα να μάθω από αυτόν; 

6 

7 Ένα παιδί κάνει τη ζωή του 
δασκάλου σας εφιάλτη λόγω 
της συμπεριφοράς του. Είστε 
μόνος μαζί του και θέλετε να 
του πείτε για το πρόβλημα. 

 Είσαι ένας ταραχοποιός.  Έχετε πάρει τη συμπεριφορά ενός 
ταραχοποιού (για μένα) μέχρι 
σήμερα. 

7 

8 Ακούτε έναν χοντρούλη 
μαθητή να διαμαρτύρεται για 
την επιθυμία του να φάει. 
Επαναλαμβάνετε σε αυτόν 
ό, τι είπε, σταθερή ή 
αναπτυξιακή νοοτροπία. 

 Είσαι ένας λαίμαργος που 
τρώει γλυκά? Μόλις έχετε ένα 
μπισκότο, δεν μπορείτε να 
σταματήσετε μέχρι να 
χορτάσετε. 

 Έχετε την τάση  ευκαιριακά  να 
καταναλώνετε αμέτρητα γλυκά? 
ήταν δύσκολο για εσάς (στο 
παρελθόν) να σταματήσετε μετά 
από ένα μόνο μπισκότο. 

8 

9 Οργανώσατε ένα ταξίδι με 
τους μαθητές σας, αλλά 
υπήρξαν  πολλά 
προβλήματα. Τι λέτε  στη 
συζήτηση; 

Δεν είμαι καλός στην 
οργάνωση ταξιδιών. 

Τι μου λείπει όταν οργανώνω 
ταξίδια; 

9 
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επίπεδο 5 έκφραση 
Νοοτροπία ανάπτυξης 🕑 Αναπαραγωγή διαλόγου με αναγνωρισμένα χαρακτηριστικά 
νοοτροπίας 
 
Προετοιμάστε ένα διάλογο με έναν ή δύο συμπαίκτες. Οποιαδήποτε κατάσταση που 
περιλαμβάνει σταθερή και αναπτυξιακή νοοτροπία. Καταγράψτε τα χαρακτηριστικά της 
σταθερής / αναπτυξιακής νοοτροπίας που ελπίζετε ότι το κοινό θα αναγνωρίσει. Γράψτε τα 4 
χαρακτηριστικά για το κοινό σας λίγο πριν ξεκινήσετε να παίζετε. Στη συνέχεια, παίξτε το 
διάλογο. Θα πρέπει να διαρκεί από 1 έως 5 λεπτά. 
 
Κριτήρια επιτυχίας: το κοινό σας μπορεί να προσδιορίσει πού βρίσκεται στο διάλογο το 
καθένα από τα 4 χαρακτηριστικά. 
 
 
Παράδειγμα: όταν η Fanny δεν κέρδισε διαγωνισμό τι θα της έλεγες; 
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Γονείς / εκπαιδευτικοί: Πώς νιώθεις για την 
3η θέση σου Fanny; 

Ενθαρρύνετε την αυτο-ανάλυση 
συναισθημάτων προτού πείτε τα 
συναισθήματά σας. Θα εκπλαγείτε πόσο 
συχνά τα παιδιά έχουν αυτογνωσία σχετικά 
με το ότι αξίζουν ένα αποτέλεσμα. 

Fanny: Μισώ να χάνω, είμαι τόσο 
απογοητευμένη! 

Αλλά εδώ, δείχνει σταθερή νοοτροπία ⇒ θα 
την επηρεάσει 

Ο δάσκαλό της: Ξέρω πώς νιώθεις. Είναι 
τόσο απογοητευτικό να έχεις τις ελπίδες 
σου και να αποδίδεις τα καλύτερα αλλά όχι 
να κερδίζεις. 

Ας αναγνωρίσουμε πρώτα τα συναισθήματα 
και ας ταυτιστουμε. 

Αλλά ξέρετε, δεν το έχετε κερδίσει ακόμα. Δεν παραμορφώνουμε την πραγματικότητα 
για να ευχαριστήσουμε την Φάνυ. 
Το «ακόμη» είναι κρίσιμο. Ανοίγει την πόρτα 
της ενδυνάμωσης. 

Υπήρχαν πολλά κορίτσια που είχαν στη 
γυμναστική περισσότερο από ό, τι έχεις και 
που έχουν εργαστεί πολύ πιο σκληρά από 
εσένα. 

Δεν λέμε τι είναι τα άλλα κορίτσια, αλλά τι 
έχουν κάνει. Δεν συγκρίνουμε τα παιδιά, 
συγκρίνουμε τις προσπάθειές τους. 

Εάν αυτό είναι κάτι που πραγματικά θέλετε, 
τότε είναι κάτι που πρέπει να εργαστείτε 
πραγματικά. 

Χρησιμοποιούμε υπό όρους. Δεν είναι η 
προσδοκία μας να κερδίσει (εξωτερικό 
κίνητρο). Εάν εκπαιδεύεται σκληρά, είναι να 
επιτύχει αποτελέσματα που θέλει (εγγενές 
κίνητρο). 
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Θετική πειθαρχίας 
επίπεδο1 Κατανόηση 
θετική πειθαρχία Παρακολουθήστε μια τάξη ή διαβάστε αυτό το επεξηγηματικό 
κείμενο. 
 
Από πού πήρατε την τρελή ιδέα 
ότι για να κάνουμε τα παιδιά 
να γίνουν καλύτερα, πρώτα 

πρέπει να τα κάνουμε να 
αισθάνονται χειρότερα; 
Σκεφτείτε την τελευταία 

φορά που αισθανθήκατε 
ταπεινωμένος ή 

μεταχειριστείκατε άδικα. 
Νιώθετε σαν να 

συνεργάζεστε ή να το κάνετε καλύτερα; 
Το Jane Nelsen 

 

Η θετική πειθαρχία είναι ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται από τα σχολεία και για τη 
γονική μέριμνα που αναπτύχθηκε από τη Δρ Jane Nelson, βασισμένη στο έργο των Alfred 
Adler και Rudolf Dreikurs που εισήγαγαν για πρώτη φορά την ιδέα της εκπαίδευσης γονέων 
στο κοινό των Ηνωμένων Πολιτειών τη δεκαετία του 1920. 

5 κριτήρια 
1. είναι καλή και σταθερή ταυτόχρονα. (Με σεβασμό και ενθάρρυνση)  
2. Βοηθά τα παιδιά να έχουν την αίσθηση της κυριότητας και της σημασίας. (Σύνδεση)  
3. είναι αποτελεσματική μακροπρόθεσμα. (Η τιμωρία λειτουργεί βραχυπρόθεσμα, 

αλλά έχει αρνητικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.)  
4. Διδάσκει πολύτιμες κοινωνικές  δεξιότητες της ζωής για καλά χαρακτηριστικά. 

(Σεβασμός, ανησυχία για τους άλλους, επίλυση προβλημάτων, λογοδοσία, 
συνεισφορά, συνεργασία)  

5. Προσκαλεί τα παιδιά να ανακαλύψουν πόσο ικανά είναι και να χρησιμοποιήσουν την 
προσωπική τους δύναμη με εποικοδομητικούς τρόπους.  

Προληπτικό περιβάλλον 

Σχέση  
Οι ενήλικες συνδέονται πριν το  διορθώσουν. Η επένδυση χρόνου και φροντίδας σε μια 
καλή σχέση με τα παιδιά είναι ζωτικής σημασίας για να είναι αποτελεσματική όταν 
προκύπτουν προβλήματα. 
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Πρέπει να φτάσετε στην καρδιά για να 

φτάσετε στο κεφάλι. 
ΟιJane Nelsen 
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κανόνες 
οι κανόνες πρέπει να είναι 

- σαφείς, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών, που 
- ορίζονται εκ των προτέρων, 
- δίκαιοι (ισχύουν και για ενήλικες), 

 
δραστηριότητες θετικής πειθαρχίας, όπως ο ετήσιος σχεδιασμός κανόνων τάξης και οι 
εβδομαδιαίες συναντήσεις τάξεων, κανόνες συνεργασίας  και συνέπειες για την παραβίαση 
τους. 

 Οι μαλακές δεξιότητες 
Η Διδασκαλία ενηλίκων  διδάσκει με παράδειγμα όταν: 

- εφαρμόζει τους κανόνες της κοινότητας στον εαυτό τους, 
- εστιάζουν στο πώς κάνουν τα πράγματα παρά στο τι κάνουν, 
- αμέσως αναγνωρίζουν οποιοδήποτε λάθος και επισκευάζουν , μαθαίνοντας από 

αυτό (αναπτυξιακή νοοτροπία). 
 
Η Θετική Πειθαρχία περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα σπουδών που θέτει μια κοινή κουλτούρα 
μεταξύ δασκάλων και παιδιών. Για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να υπενθυμίσει σε έναν 
ενήλικα: «Είναι φροντίδα και ενθαρρυντικό;». Ή δείχνοντας τον «εγκέφαλο στο χέρι» για να 
ρωτήσετε πώς αισθάνεται ένα παιδί. Ή ρωτώντας ένα παιδί αν αυτό που έκανε θα έβλαπτε 
τον Γουίλι. Το Hurting Willie και το Brain in the Hand είναι δραστηριότητες που έχουν 
σχεδιαστεί για να γίνουν με τα παιδιά για να δημιουργήσουν μια κοινή γνώση στην ομάδα. 

Διορθωτικές ενέργειες 

Τιμωρία 
Η παραδοσιακή τιμωρία προκαλεί συνήθως 4 αντιδράσεις  στα παιδιά: 

● δυσαρέσκεια - "Αυτό είναι άδικο. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ τους ενήλικες." 
● Εκδίκηση - "Κερδίζουν τώρα, αλλά θα τα καταφέρω". 
● Επανάσταση - "Θα τους δείξω ότι μπορώ να κάνω ό, τι θέλω" 
● Υπαναχώρηση  

○ Υπουλότητα  "Απλώς δεν θα την πιάσω την επόμενη φορά." 
○ Χαμηλή αυτοεκτίμηση: "Είμαι κακός άνθρωπος." 

Καμία από αυτές τις αντιδράσεις δεν έχει θετικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. 
 
Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη θετική πειθαρχία δεν αγνοούν τα προβλήματα. Αντίθετα, 
συμμετέχουν ενεργά στο να βοηθήσουν το παιδί να μάθει πώς να χειρίζεται καταστάσεις πιο 
κατάλληλα, ενώ παραμένει ήρεμο, φιλικό και δείχνει σεβασμό στα ίδια τα παιδιά . Καλό και 
σταθερό. 
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Time-out 
Μπορεί να ξεκινήσει με ένα χρονικό όριο όταν το παιδί ή ο ενήλικας βρίσκεται σε 
συναισθηματική κατάσταση. Ενθαρρύνει τον αυτοέλεγχο περιμένοντας να είναι σε θέση να 
χρησιμοποιήσει τη λογική πριν προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα. Συνήθως, 

1. ο εκπαιδευτικός δείχνει το ανοιχτό του χέρι για να ρωτήσει το παιδί εάν ο εγκέφαλός 
του είναι σε «αποσυνδεδεμένη» κατάσταση (εκπαίδευση αυτογνωσίας), 

2. ο εκπαιδευτικός (ή το εκπαιδευμένο παιδί) λέει «time out», 
3. το παιδί απομονώνει τον εαυτό του σε ένα ωραίο άνετο μέρος, τοποθετήστε το για 

λίγα λεπτά, ίσως σε ένα χώρο διαλογισμού, 
4. το παιδί επιστρέφει και το πρόβλημα συζητείται με καλοσύνη και σταθερότητα. 

Συνέπειες 
Η θετική χρήση σφαλμάτων απαιτεί πρώτα να απαλλαγούμε από λάθη. 
Οι ενέργειες έχουν συνέπειες: 

● φυσικές συνέπειες: ένα παιδί δεν θέλει να φορέσει το παλτό του έξω ⇒ θα είναι κρύο. 
● λογικές συνέπειες που αποφασίζονται από έναν ενήλικα ή μια συνάντηση τάξης. 

 
Για να κάνει ένα παιδί να σταματήσει μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά, οι ενήλικες μπορεί να 
προσφέρουν μια κλειστή επιλογή ως λογική συνέπεια: προτιμάτε να βάλετε την μπάλα 
πίσω στην τάξη, να την δώσετε σε μένα ή να την φέρετε στον διευθυντή; 
 
Όταν είναι δυνατόν, συζητάμε με το παιδί ιδιωτικά σχετικά με την κακή συμπεριφορά του, 
επειδή όταν δεν υπάρχει κοινό, δεν υπάρχει παράσταση για παράσταση. 
 
Για να μην είναι μια συγκαλυμμένη τιμωρία, μια λογική συνέπεια θα πρέπει να είναι: 

- σχετική (με την κακή συμπεριφορά ή τον αντίκτυπό της σε άλλους) 
- με σεβασμό (χωρίς φταίξιμο, ντροπή ή πόνος) 
- λογική (χωρίς πρόθεση εκδίκησης) 
- χρήσιμη (θα ενθαρρύνει την αλλαγή σε όλους τους εμπλεκόμενους) 

 
Όταν μια λογική συνέπεια έχει αποφασιστεί εκ των προτέρων σε μια συνάντηση τάξης όταν 
ψηφίζετε για τον αντίστοιχο κανόνα, είναι καλύτερα αποδεκτή και άλλα παιδιά θα επιβάλουν 
την εφαρμογή της συνέπειας. 

Ανάκαμψη 
Όταν ένας ενήλικας κάνει ένα λάθος, τα 3 σημεία της ανάρρωσης είναι: 

1. αναγνωρίστε το λάθος και αναλάβετε την ευθύνη, 
2. συμφιλιώθειτε ζητώντας συγγνώμη, 
3. επιλύστε το πρόβλημα αναζητώντας μια λύση. 

Με αυτόν τον τρόπο, διδάσκουμε στα παιδιά να κάνουν το ίδιο όταν κάνουν λάθος. 
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Εμπνέοντας το εγγενές κίνητρο 

Η ιδέα της κατάργησης τόσο της θετικής όσο και της αρνητικής ενίσχυσης όσο το δυνατόν 
περισσότερο προτείνεται ως ένας τρόπος για να εμπνεύσει το εγγενές κίνητρο. Το εγγενές 
κίνητρο είναι το κίνητρο που προέρχεται από εσωτερικές πηγές, από την αίσθηση της ηθικής ή 
από την επιθυμία να αισθάνεται καλά για τον εαυτό του. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το εξωγενές 
κίνητρο, όπου στο κίνητρο πηγάζει από την επιθυμία αποφυγής τιμωρίας ή επίτευξης 
ανταμοιβής. Ο συμπεριφορισμός προάγει τον «εξωτερικό» τόπο ελέγχου. Η θετική πειθαρχία 
προάγει τον «εσωτερικό» τόπο ελέγχου. 

Για παράδειγμα, στον τομέα του επαίνου, η θετική πειθαρχία αγκαλιάζει τις αρχές της νοοτροπίας 
ανάπτυξης (Carol Dweck): ο έπαινος ενισχύει τη σταθερή νοοτροπία, ενώ οι ενθαρρύνσεις 
ενισχύουν τη νοοτροπία ανάπτυξης. 

Ο έπαινος και η ενθάρρυνση είναι 
διαφορετικές. Ο έπαινος αποδίδεται σε 
όσους πετυχαίνουν ή τα καταφέρνουν. Η 

ενθάρρυνση είναι άνευ όρων επειδή 
δέχεται και υποστηρίζει ένα άτομο 
ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των 

προσπαθειών του. 
Η Jane Nelsen που 

Εμπλέξτε τους μαθητές  
Η θετική πειθαρχία έχει σχεδιαστεί για να διδάξει στους νέους να γίνουν υπεύθυνοι, 
αξιοσέβαστά και πολυμήχανα μέλη των κοινοτήτων τους. Η δημιουργία της αίσθησης του 
που ανήκει είναι το κλειδί. Η συνειδητή πειθαρχία επικεντρώνεται στην «ανάπτυξη πειθαρχίας 
μέσα στα παιδιά και όχι στην εφαρμογή πειθαρχίας σε αυτά. 
 
Η συμμετοχή των μαθητών κατά τη λήψη των κανόνων και των σχεδίων πειθαρχίας μπορεί να 
βοηθήσει στην αποτροπή ορισμένων μαθητών από το να ενεργήσουν. Διδάσκει στους μαθητές 
την ευθύνη και δημιουργεί μια συνειδητοποίηση των  καλών έναντι κακών συμπεριφορών. 
Επίσης κάνει τον μαθητή να αισθάνεται υποχρεωμένος και παρακινημένος να ακολουθήσει 
τους κανόνες από τότε που συμμετείχαν κατά τη δημιουργία τους. 
 
Σταδιακά, οι μαθητές σταματούν να αισθάνονται σχολικοί καταναλωτές. Γίνονται συνιδιοκτήτες 
του σχολείου τους.  

Η Επίδραση 
Η έρευνα έχει αποδείξει ότι τα σχολεία με υψηλό ποσοστό αναστολής δεν έχουν επιτυχημένο 
ακαδημαϊκό αποτέλεσμα. Μια μελέτη για την υλοποίηση συναντήσεων στην τάξη σε όλο το 
σχολείο σε ένα δημοτικό σχολείο χαμηλού εισοδήματος στο Σακραμέντο, Καλιφόρνια για μια 
περίοδο τεσσάρων ετών έδειξε ότι οι αναστολές μειώθηκαν (από 64 ετησίως σε 4 ετησίως ), ο 
βανδαλισμός μειώθηκε (από 24 επεισόδια σε 2) και οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν βελτίωση στην 
ατμόσφαιρα της τάξης, τη συμπεριφορά, τη στάση και ακαδημαϊκή απόδοση. (Platt, 1979)  
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Πρακτικές που σχετίζονται με το εργαστήριο σχολικού 
μετασχηματισμού 
Διαχείριση τάξεων + οικογένειες + πρόγραμμα σπουδώνπρόγραμμα 

ΤοSchool Transformation Lab χρησιμοποιεί 2 εκδόσεις της θετικής πειθαρχίας: 

- το πρόγραμμα διαχείρισης τάξεων (κανόνες τάξης, συναντήσεις τάξεων κ.λπ.) 
- το πρόγραμμα κατάρτισης γονέων για τις οικογένειες των μαθητών / μαθητών μας . 

Φέρνει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ σπιτιού και σχολείου. 

Επιπλέον, το πρόγραμμα School Transformation Lab περιλαμβάνει το δικό του πρόγραμμα 
μαθημάτων μαλακών δεξιοτήτων για μαθητές, σύμφωνα με τις αρχές της θετικής πειθαρχίας, της 
ανάπτυξης νοοτροπίας και των μεθόδων εκπαίδευσης (ασκήσεις, περιλήψεις γραφικών, επίπεδα 
διαφοροποίησης κ.λπ.). 
 
Επιβραβεύσεις 
Το School Transformation Lab προωθεί τη θετική εξωτερική ενίσχυση ως ένα βήμα για να πάει 
από την τιμωρία στο εγγενές κίνητρο για καλή συμπεριφορά. 

1. καθορίζονται σαφείς κανόνες με τους μαθητές, 
2. δίνονται ανταμοιβές για να υπογραμμιστεί η θετική συμπεριφορά (βαθμοί ικανοποίησης 

που δαπανήθηκαν κατά τη διάρκεια δημοπρασιών για την αγορά προσωρινών 
προνομίων),  

3. οι λογικές συνέπειες αντικαθιστούν προοδευτικά την τιμωρία, οι 
4. ανταμοιβές γίνονται σπάνιες όταν οι μαθητές συνηθίσουν στην επιθυμητή συμπεριφορά 

και την ατμόσφαιρα της τάξης. 
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Τι είναι η θετική πειθαρχία - 5 ' 
https://youtu.be/oTFuGgr_KMQ 
Ωραίο βίντεο κινουμένων σχεδίων από μια μαμά. Οτιδήποτε 
λέει στο βίντεο ισχύει και για τη σχέση δασκάλου-μαθητή. 

 

Συνάντηση θετικής πειθαρχικής τάξης - 8 ' 
https://youtu.be/eB7IshQgWT8 
Παράδειγμα συνάντησης τάξης με φιλοφρονήσεις, εκτιμήσεις 
και επίλυση προβλημάτων με παιδιά 7 ετών. Εάν τα μικρά 
παιδιά είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν μια τέτοια 
συνάντηση, φανταστείτε τι μπορούν να κάνουν οι έφηβοι. 

 

Πώς να πειθαρχήσετε ένα παιδί - 8 ' 
https://youtu.be/eB7IshQgWT8 
Τηλεοπτική συνέντευξη της Jane Nelson, με επίκεντρο τις 
λύσεις έναντι της τιμωρίας. Η συνέντευξη δίνει παραδείγματα 
γονέων που ισχύουν πολύ καλά στην τάξη. 

https://youtu.be/oTFuGgr_KMQ
https://youtu.be/eB7IshQgWT8
https://youtu.be/eB7IshQgWT8


 
Ενδυνάμωση 
Χάρη στους σαφείς και καλά κατανοητούς κανόνες που ορίζονται μαζί, οι μαθητές αισθάνονται 
πιο εξουσιοδοτημένοι και υπεύθυνοι. 

επίπεδο 2 Έκφραση: κουίζ στο κείμενο 
ζώνητης εγγύς ανάπτυξης 🕑 Κάντε το σε 5 λεπτά. 
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1 Τελειώστε αυτό το απόσπασμα από 
τη Jane Nelsen: «Από πού πήραμε 
την τρελή ιδέα ότι για να κάνουμε τα 
παιδιά να κάνουν καλύτερα, πρώτα 
πρέπει ... να 

διαβάσουμε βιβλία; 
να τους κάνουν να νιώσουν 
χειρότερα; 

τους διδάσκω; 
άστο να πάει? 

B 1 

2 Οι Οι ενήλικες θα πρέπει… προτού το 
διορθώσουν. 

να είναι διεφθαρμένοι 
να συνδεθούν 

να ακούσουν τη 
διάλεξη 
να υποστηρίζουν 

B 2 

3 Ποια από αυτά τα σημεία δεν είναι 
μια δράση αποκατάστασης που 
πρέπει να ληφθεί από έναν ενήλικα 
που έχει κάνει κάποιο λάθος; 

A. Αναγνώριση του λάθους 
B. Συμφιλίωση με συγνώμη 

C. Επίλυση του 
προβλήματος 

D. Επαναβεβαιώστε την 
εξουσία του 

D 3 

4 Η Η θετική πειθαρχία έχει 2 
προγράμματα: 

για το σχολείο και το 
στρατό, 
για γονείς και διευθυντές, 

για το σχολείο και τους 
γονείς, 
για στρατιωτικούς και 
επαγγελματίες 

C 4 

5 Ποιο είναι το τέλος αυτής της 
παραθέσεως ; 
«Πρέπει να φτάσεις στην καρδιά 
προτού φτάσεις ... 

στο κεφάλι 
στους στόχους 

η πειθαρχία 
η  ψυχή 

A 5 

6 Τι προκαλεί το εσωτερικό κίνητρο; οι εσωτερικές πηγές 
οι ανταμοιβές 

η τιμωρίας 
ο φόβος 

A 6 

7 Ποιο από αυτά ΔΕΝ είναι ένα από 
τα 5 θετικά κριτήρια πειθαρχίας; 

Είδος και σταθερής 
ταπείνωσης για εκδίκηση 

Αίσθηση του ανήκειν 
και της σημασίας 
αποτελεσματικό 
μακροπρόθεσμο 

B 7 

8 Τι ορίζει καλύτερα την 
«ενθάρρυνση»; 

η αναγνώριση της 
επιτυχίας 
η αναγνώριση των 
προσπαθειών 

η αναγνώριση της 
αξίας 
μια αισιόδοξη 
ενίσχυση 

B 8 



επιστήμη πίσω από τις αρχές 59 

 

9 Η θετική πειθαρχία έχει σχεδιαστεί για 
να διδάξει τους νέους να γίνουν 

ανόητοι, ηλίθιοι και άμυαλοι 
B. υπάκουοι, 

πειθαρχημένοι και 
άφοβοι 

Υπεύθυνοι, 
αξιοσέβαστοι και 
πολυμήχανοι 
Ευγενείς, χαρούμενοι 
και ευχάριστοι 

C 9 

10 Τι σημαίνει «ευγενικός και 
σταθερός» στη Θετική Πειθαρχία 

Είδος στην αρχή και μετά 
τιμωρημένος από έκπληξη. 
Έχοντας τη σταθερή 
πρόθεση να είσαι ευγενικός 
χωρίς περιορισμούς 

Με σεβασμό και 
ενθάρρυνση. 
Εναλλαγή μεταξύ 
ανεκτικού και 
τιμωρητικού. 

C 10 

11 
Οι 

Οι κανόνες ΔΕΝ πρέπει να είναι σαφείς, να 
ορίζονται εκ των προτέρων 

δίκαιοι 
μόνο για παιδιά 

D 11 

12 Η Η τιμωρία  λειτουργεί βραχυπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα 
εάν είναι σκληρή 
βραχυπρόθεσμα, αλλά έχει 
θετικό μακροπρόθεσμο 
αποτέλεσμα 

λειτουργεί 
βραχυπρόθεσμα αλλά 
έχει αρνητικό 
μακροπρόθεσμο 
αποτέλεσμα 
να μην λειτουργεί ούτε 
βραχυπρόθεσμα ή 
μακροπρόθεσμα 

C 12 

13 η συμμετοχή των μαθητών κατά τη 
θέσπιση των κανόνων τους κάνει 
να ... 

αισθάνονται υποχρεωμένοι 
και το κίνητρο να 
ακολουθήσουν τους 
κανόνες αυτούς 
χάνουν χρόνο 

είναι αλαζόνες και 
ασεβείς απέναντι 
στους  θεσμούς και 
τον νόμο 
χαλαροί  

A 13 

14, 
το 

ποια λίστα κοινωνικών δεξιοτήτων 
ταιριάζει καλύτερα στη Θετική 
Πειθαρχία; 

Σεβασμός, ανησυχία για 
άλλους, επίλυση 
προβλημάτων, λογοδοσία, 
συνεισφορά, συνεργασία 
Δύναμη, ηγεσία, 
ανταγωνισμός, διεκδίκηση 
και νίκη! 

Ταπεινότητα, ηθική, 
φιλανθρωπία, υπακοή, 
καλοσύνη, υποταγή. 
Εξέγερση, 
παρορμητικότητα, 
ελευθερία, ασυλία 

A 14 

15 Γιατί οι ενήλικες πρέπει να 
αναγνωρίζουν αμέσως 
οποιοδήποτε λάθος; 

Για να μειώσετε την 
τιμωρία από τον διευθυντή 
Για να ενθαρρύνετε τα 
παιδιά να κάνουν το ίδιο 

Για να φαίνονται 
γελοίοι, έτσι ώστε τα 
παιδιά να έχουν 
περισσότερη δύναμη. 
Όχι, οι ενήλικες δεν 
κάνουν ποτέ λάθη. 

B 15 
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16 Η θετική πειθαρχία οδηγεί σε περισσότερες ακαδημαϊκές 
επιδόσεις 
λιγότερες ακαδημαϊκές 
επιδόσεις λόγω του χρόνου 
που χάθηκε σε 
συναντήσεις τάξεων και 
άλλων δραστηριοτήτων 

λιγότερο ακαδημαϊκής 
απόδοσης λόγω της 
αδύναμης 
αυτοπειθαρχίας των 
μαθητών 
φήμη και χρήματα για 
τον εκπαιδευτικό 

A 16 

17 Ποιες είναι οι τυπικές αντιδράσεις 
σε τιμωρία 

περιφρόνηση, εκδίκηση, 
επανάσταση, υποχώρηση. 
Εξαργύρωση, 
επανασύνδεση, 
επισκευή,αποκατάσταση 

σχέση, σεβασμός, 
λόγος. 
Συμμόρφωση, ιδιότητα 
μέλους, εμπιστοσύνη 

A 17 



επίπεδο 3 Απομνημόνευση της σύνθεσης 
θετική  πειθαρχίς 🕑 Αναπαραγωγή από τη μνήμη και πανομοιότυπη 

αυτή η απλοποιημένη περίληψη γραφικών σε λιγότερο από 8 λεπτά 
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επίπεδο 4 έκφραση 
Θετική πειθαρχία Ξεκινήστε από τη σύνθεση γραφικών και εξηγήστε την 

με τα λόγια σας στον καθηγητή. 
. 
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επίπεδο 5 συνάντηση τάξης 
Θετική πειθαρχία 🕑 Διοργανώστε μια επιτυχημένη συνάντηση τάξης με 
μαθητευόμενους  
 
Οι συναντήσεις τάξης είναι η πιο σημαντική δραστηριότητα Θετικής Πειθαρχίας 
για τη μετατροπή ενός παραδοσιακού σχολείου σε ένα εξατομικευμένο μαθησιακό 
περιβάλλον που ανήκει σε εξουσιοδοτημένους μαθητές. 
 
Οργανώστε μια συνάντηση τάξης με τους μαθητές σας: 

- με μια απλή ερώτηση για να αποφασίσετε για έναν κανόνα, 
- 15 λεπτά, με έναν μαθητή να είναι ο μαθητής χρονομετρητής, 
- ξεκινώντας με μια περιήγηση συναισθημάτων όπου ο καθένας λέει 

γρήγορα πώς αισθάνεται («πώς εσείς νιώθετε; »), 
- με ένα ραβδί ομιλίας και έναν μαθητευόμενο οργανωμένο που μιλά στη 

συνέχεια κατά τη διάρκεια του καταιγισμού ιδεών, 
- με έναν μαθητευόμενο να αναλαμβάνει το ρόλο του γραμματέα, 

σημειώνοντας την ερώτηση, τις προτάσεις και την ψηφοφορία στο ταμπλό, 
- μαζί σας για να σας βοηθήσει όταν χρειάζεται, αλλά μιλώντας το πολύ 2 

λεπτά (και κατά προτίμηση λιγότερο), 
- η συνεδρίαση λήγει εγκαίρως με ψηφοφορία επί των προτάσεων. 

 
Γιατί μια απλή ερώτηση; 
Η ερώτηση της ημέρας πρέπει να είναι απλή και να προσφέρει μόνο μερικές 
εναλλακτικές απαντήσεις για να διαλέξετε, όπως: 

- Προτιμάτε να καθαρίσετε το μάθημα όταν φτάνετε ή όταν φεύγετε; 
- Πρέπει να ξεκινήσουμε το μάθημα με 1 ή 2 ασκήσεις 5 ' η  κάθεμια; 
- Σε ποια ρύθμιση πρέπει να μετακινήσουμε τους πίνακες τάξης για τις 

επόμενες 2 εβδομάδες; 
 
Θέτοντας πιο ανοιχτές ερωτήσεις, όπως "πού θέλετε να ταξιδέψει η τάξη φέτος;" 
είναι πιο δύσκολο για μια συνάντηση πρώτης τάξης, επειδή είναι πιο περίπλοκη η 
διαχείριση και οι μαθητές σας δεν έχουν ακόμη συνηθίσει τις συναντήσεις στην 
τάξη. 
 
Κάντε μια ανοιχτή φιλοσοφική ερώτηση σε μια ομάδα που δεν έχει εμπειρία στη 
συνάντηση τάξης και θα καταλήξετε να είστε πολύ σωστός στις οδηγίες για να 
αποφύγετε μια καταστροφή. Για παράδειγμα: «Τι πρέπει να κάνουμε για να 
είμαστε πιο παραγωγικοί στα ακαδημαϊκά επιτεύγματα αυτής της τάξης;». Εάν οι 
μαθητές σας πραγματοποιούν μια συνάντηση 15 'τάξης κάθε μέρα, μια τέτοια 
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ερώτηση μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μετά από ένα μήνα 
εμπειρίας. 
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