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ΣΕ ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 

ΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

      Η διδασκαλία είναι µια πολύπλοκη διαδικασία της οποίας βασικός 

στόχος είναι να βοηθήσει τα παιδιά να µάθουν νέες δεξιότητες 

(γλωσσικές, επικοινωνιακές, κοινωνικές, γνωστικές, κινητικές κ.ά.), 

τρόπους συµπεριφοράς και στάσης και µεθόδους που θα τα 

βοηθήσουν για την επίλυση διαφόρων προβληµάτων. Αυτό είναι 

δυνατόν να επιτευχθεί µέσα από την αποτελεσµατική διδασκαλία στα 

ανεπίσηµα  αλλά ιδιαίτερα στα επίσηµα περιβάλλοντα µάθησης που 

είναι τα σχολεία.  

      Είναι πολύ σηµαντικό να προσδιοριστούν οι σχέσεις µεταξύ 

διδασκαλίας και µάθησης όπως και οι κανόνες, οι παράµετροι, τα 

κριτήρια και το περιβάλλον µέσα στο οποίο η διδασκαλία είναι 

αποτελεσµατική. Η διαδικασία της διδασκαλίας ξεκινάει µε τις 

καθηµερινές αλληλεπιδράσεις του παιδιού τόσο µέσα στο σπίτι, µε 

τους γονείς και τα αδέλφια, όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον. Τα 

παιδιά συµµετέχουν υποβοηθούµενα (ενισχυµένα) από τους ενήλικους 

πολλές φορές χωρίς να γνωρίζουν το στόχο της δραστηριότητας.  

      Με αφετηρία αυτά που προαναφέραµε η εργασία θα αναπτυχθεί 

σε τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος θα αναφερθούµε στη διδασκαλία και 

ειδικότερα κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι αποτελεσµατική µια 

διδασκαλία. Η διδασκαλία ως µαθησιακή διαδικασία και η ικανότητα 

του εκπαιδευτικού. Στο δεύτερο µέρος θα γίνει κριτική αναφορά σε 

θεωρίες της διδασκαλίας αποσαφηνίζοντας βασικές έννοιες όπως 

διαµεσολάβηση, αλληλεπίδραση, ζώνη της επικείµενης ανάπτυξης, 

καθοδηγούµενη συµµετοχή, εσωτερίκευση (ή οικειοποίηση) κ.ά. Στο 

τρίτο µέρος θα προσπαθήσουµε να βρούµε τις διαφορές ανάµεσα στα 

επίσηµα και ανεπίσηµα περιβάλλοντα µάθησης στα πλαίσια της 

αποτελεσµατικής διδασκαλίας.  

 

Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 
 

      Είναι σηµαντικό να πούµε ότι η διδασκαλία σαν διαδικασία ξεκινά 

το πρώτο διάστηµα της ζωής του παιδιού από τη µητέρα (ή άλλον 

ενήλικα) µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον τις πιο πολλές φορές 

ακούσια. Τα επίσηµα περιβάλλοντα µάθησης µετρούν πολύ µικρό 

χρονικό διάστηµα από τότε που έγιναν υποχρεωτικά. Για το λόγο 

αυτό θα ήταν πιο απλό να ψάξουµε για τους κανόνες διδασκαλίας 

στην προσπάθεια των µητέρων να βοηθήσουν την εξέλιξη των 
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παιδιών, να τα καθοδηγήσουν και να τα κάνουν κοινωνούς νέων 

γνώσεων και δεξιοτήτων:  

• Ο πρώτος κανόνας έχει να κάνει µε το επίπεδο αυξηµένης 

βοήθειας στην περίπτωση που το παιδί δεν µπορεί να οδηγηθεί 

στην εκτέλεση µιας ενέργειας µε µια πιο απλή εντολή αρχικά. 

Με τον ίδιο τρόπο και ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσφέρει 

µεγαλύτερη βοήθεια όταν το παιδί δυσκολεύεται να 

ακολουθήσει µια εντολή που του δίνεται.  

• Αντίθετα όταν το παιδί καταφέρνει να ακολουθεί τις εντολές 

του εκπαιδευτικού πρέπει να του δίνεται όλο και µικρότερη 

βοήθεια έτσι ώστε να έχει περισσότερο χώρο να πετύχει κάτι ή 

να αποτύχει, δεχόµενος από τον εκπαιδευτικό νέες οδηγίες.(D. 

Wood, 1999, σ. 192). 

      Εκεί έγκειται και η ικανότητα του εκπαιδευτικού να είναι σε θέση 

να δώσει οδηγίες στο παιδί τη χρονική στιγµή που είναι αναγκαίο. Να 

µπορεί να δώσει µια οδηγία ακριβώς τη στιγµή που το παιδί 

αποτυχαίνει ή τη στιγµή που το παιδί χρειάζεται µια βοήθεια για να 

προχωρήσει. Είναι βασικό να µπορεί το παιδί αξιοποιώντας τη 

βοήθεια του εκπαιδευτικού να µπορεί να κάνει περισσότερα πράγµατα 

µόνο του. Στα επίσηµα περιβάλλοντα όπου ο αριθµός των παιδιών 

είναι µεγάλος αυτή η υποχρέωση του διδάσκοντα να ανταποκριθεί 

στις ανάγκες των παιδιών είναι επίπονη και δύσκολη. Εποµένως όταν 

µιλάµε για αποτελεσµατική διδασκαλία στα σχολεία πρέπει να έχουµε 

στο µυαλό ότι πρόκειται για µια διαδικασία που είναι από πολύ 

δύσκολη µέχρι αδύνατη και τέλος εξαρτάται από την ικανότητα του 

εκπαιδευτικού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των παιδιών. 

Επιγραµµατικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι στόχος των 

εκπαιδευτικών είναι να µεταβιβάσουν την εκπαιδευτική γνώση στα 

παιδιά µε τρόπο που οι πληροφορίες θα µείνουν στη µνήµη και να 

καθοδηγήσουν τη µαθησιακή διαδικασία µε βάση το επίσηµο 

αναλυτικό πρόγραµµα. (Mercer, 1995). Εκτός από τις πληροφορίες 

και τα δεδοµένα είναι υπεύθυνοι να εµφυσήσουν και τρόπους σκέψης 

στους µαθητές που στην καλύτερη περίπτωση είναι οι δικοί τους 

τρόποι σκέψης. (D. Wood, 1999, σ. 186). 

      Όπως ο εκπαιδευτικός γνωρίζει περισσότερα από το παιδί έτσι και 

το παιδί γνωρίζει πράγµατα για τον εαυτό του που δεν γνωρίζει ο 

εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός έχει υποχρέωση να κατανοήσει τους 

µαθητές για να µπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξή τους και τον 

εµπλουτισµό των γνώσεών τους. Ένας τρόπος να επιτευχθεί η 

διυποκειµενικότητα (ανακάλυψη κοινών στοιχείων και συµβόλων) 

είναι η µέθοδος υποβολής ερωτήσεων. Έτσι ο διδάσκοντας είναι σε 

θέση να διαβάσει τη σκέψη των µαθητών. Η υποβολή ερωτήσεων έχει 

το µειονέκτηµα ότι ο χρόνος για τη συµµετοχή των παιδιών είναι 
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λιγότερος κάνοντας τη συµµετοχή τους όλο και πιο µονότονη και 

περιορίζοντας την δυνατότητα να εκφράσουν νέες ιδέες και να 

δώσουν διαφορετικές και πρωτότυπες ερµηνείες. (D. Wood, 1999, σ. 

202). 

      Το παιδί µέσα στο σχολείο µέσα από µια οµαδική δραστηριότητα 

και µε την καθοδήγηση και ενίσχυση του διδάσκοντα µπορεί να 

ξεπεράσει το δικό του επίπεδο. Το παιδί µπορεί και συνήθως δεν 

κατανοεί πλήρως τη δραστηριότητα και πολύ περισσότερο τη σχέση 

της µε άλλες δραστηριότητες. Αυτό που έχει σηµασία είναι η 

εκτέλεσή της  µέσω της ενισχυµένης αλληλεπίδρασης. Με αυτό τον 

τρόπο ενεργοποιείται η εξέλιξη και η µάθηση. Στα επίσηµα 

περιβάλλοντα µάθησης η ενισχυµένη αλληλεπίδραση πρέπει να 

οδηγεί σε οµαδική εκτέλεση σύµφωνα µε τους όρους της 

παιδαγωγικής. (Tharp και Gallimore, 1999, σ. 116-117).  

 

 

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

      Η εξέλιξη του παιδιού σύµφωνα µε τον Piaget συντελείται µέσα 

από διαδοχικά στάδια που ορίζονται από συγκεκριµένες ηλικίες και 

βασίζεται σε δυο βασικές διαδικασίες που είναι η αφοµοίωση και η 

προσαρµογή. Τονίζει ιδιαίτερα ότι η προσαρµογή των παιδιών στο 

περιβάλλον, και όχι µε άµεση καθοδήγηση, οδηγεί στη γνώση και την 

κατανόηση. Γίνεται κατανοητό ότι δεν παραδέχεται την 

αλληλεπίδραση και την απόκτηση γνώσεων και συνηθειών από το 

πολιτισµικό περιβάλλον. Εποµένως δέχεται ότι η διδασκαλία στα 

σχολεία δεν επηρεάζει τις ικανότητες των παιδιών. Αντίθετα µε τον 

Piaget ο Vygotsky υποστήριξε ότι οι γνωστικές ικανότητες 

µορφοποιούνται και δοµούνται σε αλληλεπίδραση µε το κοινωνικό 

περιβάλλον.  

      Το διανοητικό επίπεδο δεν είναι το ίδιο µε το εξωτερικό (τον λόγο 

και την πράξη) και καθώς το εξωτερικό επίπεδο εσωτερικεύεται 

επιδέχεται διάφορους µετασχηµατισµούς. Σε αυτό το σηµείο ο 

Vygotsky είναι περισσότερο κοντά µε τον Piaget από όσο µε άλλους. 

Είναι εντελώς αντίθετη η άποψη του Piaget µε του Vygotsky που 

υποστήριξε ότι η γλώσσα δοµεί τη σκέψη. Ο Schaffer δέχεται ότι ένας 

αποτελεσµατικός διδάσκοντας µεταφέρει σταδιακά την ευθύνη για τη 

δραστηριότητα στο παιδί. Με τον τρόπο αυτό ορίζει και την 

αποτελεσµατική διδασκαλία ως αυτή που κάνει το παιδί να αποδώσει 

καρπούς σε πιο προχωρηµένο στάδιο εξέλιξης. Περιγράφει δηλαδή µε 

άλλο τρόπο αυτό που ο Vygotsky περιέγραψε ως εσωτερίκευση. Η 

Rogoff υποστήριξε ότι η διαδικασία είναι αυτή της οικειοποίησης 

µιας και το παιδί ήδη συµµετέχει σε αυτή τη δραστηριότητα.( Rogoff 
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και συν., 1999, σ. 265). Η θεωρία αυτή της Rogoff ταυτίζεται µε του 

Daniels.  

      Ο διδάσκοντας µαζί µε το παιδί οικοδοµούν από κοινού καινούρια 

σχήµατα µέσα από αµοιβαία αλληλεπίδραση µιας και ο ενήλικας τις 

γνωρίζει ήδη. Αυτό λαµβάνει χώρα µέσα σε επίσηµα και ανεπίσηµα 

περιβάλλοντα µάθησης µέσα από δραστηριότητες που υπαγορεύονται 

από τον οικείο πολιτισµικό περίγυρο. ∆ιακρίνονται δυο διαφορετικοί 

πολιτισµικοί τρόποι για µάθηση µέσω της αλληλεπίδρασης. Αυτός 

των ∆υτικών µεσοαστικών κοινωνιών όπου οι συνθήκες 

προσαρµόζονται στο παιδί και αυτός σε µη ∆υτικές κοινωνίες που το 

παιδί προσαρµόζεται στις συνθήκες. ( Rogoff και συν., 1999, σ. 270). 

Ένας τρόπος αλληλεπίδρασης είναι αυτός που ενήλικας και παιδί 

παίζουν µαζί. Μερικές δυάδες προσπαθούν να κάνουν γρήγορη και 

σωστή εκτέλεση της δραστηριότητας αποφεύγοντας λάθη και 

προβλήµατα και άλλες που αφήνουν το παιδί να πάρει πρωτοβουλίες 

οδηγώντας το πολλές φορές σε λάθος αλλά δίνοντάς του και το 

περιθώριο να διορθωθεί. Όταν δυο συνοµήλικοι αλληλεπιδρούν 

µεταξύ τους µπορεί ο ένας να παρακινεί τον άλλο, να τον κάνει πιο 

πρόθυµο να συµµετέχει σε δύσκολες δραστηριότητες και από κοινού 

να µιµούνται τους άλλους. Ο πιο έµπειρος συνοµήλικος µπορεί να 

διδάξει τον άλλο εµπλουτίζοντάς τις γνώσεις του και να  βελτιώσει τη 

δική του αντίληψη.(Azmitia και συν., 1999, σ. 238). Μια µορφή 

αλληλεπίδρασης διακρίνεται από 

• την κατανοµή ρόλων µεταξύ ενηλίκου και παιδιού 

• τις µορφές επικοινωνίας που έχουν στη διάθεσή τους και 

• το στόχο ή τους στόχους που επιδιώκουν.(Hoogsteder και συν., 

1999, σ. 214). 

      Ο όρος «ζώνη επικείµενης ανάπτυξης» που εισήγαγε ο Vygotsky 

είναι πολύ σηµαντικός για τα επίσηµα περιβάλλοντα µάθησης γιατί 

από τη µια είναι µια θεωρία µάθησης και από την άλλη υπαγορεύει 

έναν τρόπο διδασκαλίας. Αναφέρεται στο κενό που υπάρχει στο παιδί 

ανάµεσα στην επίδοση που έχει σε κάποια δραστηριότητα τη 

δεδοµένη χρονική στιγµή και στην επίδοση που µπορεί να πετύχει 

µετά από διδασκαλία ή υπόδειξη. Το διαφορετικό στη θεωρία του 

Vygotsky είναι ότι για τη ευφυΐα θεωρεί πολύ σηµαντική την 

ικανότητα το παιδί να µάθει ή να βελτιωθεί σε µια δραστηριότητα 

µέσω της διδασκαλίας. Μας δίνει έναν τρόπο, µια µέθοδο να 

αξιολογήσουµε τη διδασκαλία. Με απλά λόγια η διδασκαλία κρίνεται 

αποτελεσµατική µόνο στην περίπτωση που βοηθά το παιδί να περάσει 

σε ένα στάδιο ωρίµανσης δηλαδή το βοηθά να µάθει και να εξελιχθεί. 

Τα τέσσερα στάδια της ζώνης επικείµενης ανάπτυξης είναι: 

1. όταν η εκτέλεση ενισχύεται από άλλους ικανότερους 

2. όταν η εκτέλεση γίνεται από το ίδιο το άτοµο 
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3. όταν η εκτέλεση αναπτύσσεται, αυτοµατοποιείτε και              

«απολιθώνεται» και 

4. όταν η αποαυτοµατοποίηση της εκτέλεσης οδηγεί στην 

αναδροµή µέσω της ζώνης επικείµενης ανάπτυξης.(Tharp 

και Gallimore, 1999, 119-124). 

Ένα παιδί θα µπορούσε να µαθαίνει και να εξελίσσεται 

δηµιουργώντας µια ζώνη επικείµενης ανάπτυξης ακόµη και σε 

συνεργασία µε έναν πιο έµπειρο συνοµήλικο. Σ’ αυτό το σηµείο 

αξίζει να πούµε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να αναζητηθεί τι 

προσφέρει η συνεργασία µε έναν συνοµήλικο όταν αυτός είναι 

µικρότερος και πιο άπειρος. 

      Η Rogoff αναπτύσσοντας την έννοια της καθοδηγούµενης 

συµµετοχής, αναθεωρεί τη θεωρία του Vygotsky της ζώνης 

επικείµενης εξέλιξης, συµπεριλαµβάνοντας τους στόχους εξέλιξης και 

τα επικοινωνιακά µέσα που διαθέτουν οι πολιτισµοί. Όλη η 

φιλοσοφία της Rogoff έχει να κάνει µε την καθηµερινή εµπλοκή (της 

µέσης αστικής τάξης) των παιδιών στις δραστηριότητες της 

κοινότητας. Είναι σηµαντικός ο ενεργός ρόλος των παιδιών 

συµµετέχοντας σε οργανωµένες κοινωνικές δραστηριότητες των 

ενηλίκων. ∆ίνεται µεγάλο βάρος στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 

παιδιών µέσα από τη συµµετοχή τους σε περισσότερες καθηµερινές 

δραστηριότητες που υπαγορεύει η πολιτισµική κοινότητα. ∆ίνεται 

µεγάλη σηµασία τόσο στο ύφος και στον τρόπο επαφής όσο και στους 

µαθησιακούς στόχους. ( Rogoff και συν., 1999, σ. 263-268). 

      Πολλές φορές µέσα σε µια τάξη χρησιµοποιείται και άλλο υλικό 

που παίζει το ρόλο πολιτισµικού µέσου. Αυτό λειτουργεί µε έναν 

τρόπο παρεµβατικό ή διαµεσολαβητικό όπως και η καθοδήγηση του 

διδάσκοντα, χωρίς βέβαια να διακόπτεται η ροή της δραστηριότητας. 

Ο ρόλος του διδάσκοντα µέσα στα επίσηµα περιβάλλοντα µάθησης 

µπορεί να είναι  

• καθοδηγητικός και υποστηρικτικός 

• ως ενεργό µέλος της µάθησης συµµετέχοντας στη διαδικασία 

µε τις ερωτήσεις που υποβάλλει και κατευθύνοντάς την 

• ως αξιολογητής της εξέλιξης των παιδιών τόσο σε ατοµικό όσο 

και σε συλλογικό επίπεδο 

• ως άτοµο που διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία.(Mole 

και Whitmore, 1999, σ. 178). 

      ∆εν πρέπει να παραβλέπουµε και τον υποστηρικτικό ρόλο του 

διδάσκοντα εκεί που το παιδί, κατά την διαδικασία επίλυσης ενός 

προβλήµατος, αγνοεί ή παραβλέπει κάποιο βήµα. Η υποστήριξη είναι 

µία από τις βασικές έννοιες της θεωρίας του Vygotsky. Η υποστήριξη 

είναι η παροχή βοήθειας στο παιδί που προσπαθεί να το φέρει σε ένα 

επίπεδο δεξιοτήτων ώστε να ολοκληρώσει µια διαδικασία µε τις δικές 
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του δυνάµεις. Ένα κριτήριο για να ξέρουµε αν η βοήθεια του 

διδάσκοντα έχει τις προδιαγραφές να γίνει υποστήριξη είναι να 

εξακριβώσουµε αν το παιδί έχει φέρει εις πέρας την διαδικασία που 

ξεκίνησε µε τη βοήθεια του διδάσκοντα.(Maybin και συν., 

παρατίθεται στο Mercer και Fisher, 1999, σ. 137). Η υποστήριξη είναι 

µια λεπτή διαδικασία µε την οποία ο διδάσκοντας προσπαθεί να 

βοηθήσει το παιδί να δοµήσει την αντίληψη του για την επίλυση του 

συγκεκριµένου προβλήµατος. Λειτουργεί πολλές φορές προνοητικά ή 

προληπτικά βοηθώντας το παιδί να µην αποτύχει και πολλές φορές 

διαµεσολαβητικά βοηθώντας το παιδί να κατανοήσει καλύτερα τα 

επιµέρους στοιχεία του προβλήµατος.(Stone, 1999, σ. 192). 

 

 

ΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

      Οι αλληλεπιδράσεις που συµβαίνουν στα ανεπίσηµα 

περιβάλλοντα µάθησης (ΑΠΜ) είναι αυθόρµητες σε αντίθεση αυτών 

που συµβαίνουν στα επίσηµα περιβάλλοντα µάθησης (ΕΠΜ) ή σε 

εργαστήρια ψυχολογίας και λειτουργούν υπό την καθοδήγηση 

ενήλικων. Τα ΕΠΜ πολλές φορές φαίνονται απειλητικά για τα µικρά 

παιδιά κάνοντάς τα να µη λειτουργούν αυθόρµητα και οι δεξιότητες 

που δείχνουν ότι κατέχουν να µην είναι ακριβείς. Ο εκπαιδευτικός 

είναι αυτός που καθορίζει τον στόχο που πρέπει να επιδιώξουν οι 

µαθητές. Πρέπει να επιδιώκει την ενεργή συµµετοχή όλων των 

µαθητών ώστε να υπάρχει συνεχής ροή της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Σ’ αυτή την κατεύθυνση βοηθάει η υποβολή ερωτήσεων 

κρατώντας αµείωτο το ενδιαφέρον, δηµιουργώντας δηλαδή οµαδική 

διυποκειµενικότητα. Είναι πολύ σηµαντικό να θέτονται οι στόχοι στα 

ΕΠΜ µε τέτοιο τρόπο που να προκαλούν το ενδιαφέρον των µαθητών 

έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα καλέσµατα του διδάσκοντα. 

      Είναι επιβεβληµένο να αναφερθούµε και στη στάση που πρέπει να 

έχει ο εκπαιδευτικός. Είναι άνθρωποι που έχουν την ικανότητα να 

παίξουν το ρόλο του υποκινητή. Ο τρόπος που µιλάει κάποιος, οι 

εκφράσεις που παίρνει το πρόσωπό του, η στάση του σώµατός του και 

άλλες λεπτοµέρειες στη συµπεριφορά του αποκαλύπτουν τόσο στους 

άλλους όσο και στα παιδιά πάρα πολλά, που δείχνουν κατά πόσο 

µπορεί να λειτουργήσει µέσα από µια οµαδική διαδικασία. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
    

      Η αποτελεσµατική διδασκαλία στα επίσηµα περιβάλλοντα 

µάθησης είναι ένα θέµα για έρευνα και µόνιµη διαπραγµάτευση. 

Βοηθά τα παιδιά να µάθουν και να βελτιώσουν τις γλωσσικές, 

κοινωνικές, γνωστικές, κινητικές κ.ά. δεξιότητες και να εξελιχθούν 

στο ευρύτερο κοινωνικό-πολιτισµικό περιβάλλον. Τα χαρακτηριστικά 

του είναι ότι τα παιδιά συµµετέχουν χωρίς τη θέλησή τους στα 

πλαίσια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Υπάρχει µια ειδοποιός 

διαφορά από τα ανεπίσηµα περιβάλλοντα στα οποία εµπλέκονταν το 

παιδί ως τώρα. Η διαφορά αυτή έγκειται στο µεγάλο αριθµό 

διδασκοµένων που υπό την καθοδήγηση του διδάσκοντα πρέπει να 

βελτιωθούν και να εξελιχθούν. Πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο 

λειτουργίας, µέσα από την αλληλεπίδραση τόσο των διδασκόντων 

όσο και των συνοµηλίκων, που τα παιδιά θα εξελίσσονται και θα 

εγείρονται λειτουργίες σε πιο ώριµα στάδια. 

      Υπάρχουν πολλοί περιορισµοί και αγκυλώσεις που πρέπει να 

παρακάµψει ο διδάσκοντας ώστε να πετύχει το στόχο του. Μερικοί 

από αυτούς είναι η εφαρµογή του αναλυτικού προγράµµατος και η 

υποχρέωση να γίνονται αξιολογήσεις, οι οποίες µε τον τρόπο που 

γίνονται δεν είναι βέβαιο αν βοηθούν τους µαθητές. Η διδασκαλία στα 

επίσηµα περιβάλλοντα µάθησης, όπως είπαµε παραπάνω, είναι µια 

πολύπλοκη διαδικασία που παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη 

του παιδιού. Η υλοποίηση των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω 

εναπόκεινται στον διδάσκοντα και στη σχέση που οικοδοµεί µε τους 

µαθητές. Έτσι απαιτούν διάθεση, προσπάθεια, γνώση καλή των 

θεωριών και αφοσίωση στο εκπαιδευτικό έργο.  
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