
1.Aκόμα και σήμερα δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν πως 
η επίτευξη αποτελεσματικής εκπαιδευτικής διαδικασίας 
είναι δυνατή αν ο εκπαιδευτικός διαθέτει τις απαραίτητες 

γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το αντικείμενο που πρό-
κειται να διδάξει. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι γνώσεις και 
οι δεξιότητες του αντικειμένου που πρόκειται να διδαχθεί δεν είναι 
αρκετές αν δεν συνοδεύονται και από τη γνώση του τρόπου με τον 
οποίο θα μεταδοθούν ώστε να επιτευχθεί μάθηση. Όλοι έχουμε την 
εμπειρία εκπαιδευτικών που γνώριζαν πολύ καλά το αντικείμενό 
τους και ήταν άριστοι σ’ αυτό, αλλά δεν μπορούσαν να το διδάξουν. 
Αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί όχι μόνο είναι γνώστες του αντικει-
μένου τους, αλλά μπορούν και να το μεταδώσουν στους σπουδα-
στές τους με τον κατάλληλο τρόπο. 

Εντούτοις, η αποτελεσματική διδασκαλία δεν είναι μια απλή δια-
δικασία όπου ένα άτομο με περισσότερη γνώση μεταφέρει αυτή 
τη γνώση σε κάποιο άλλο. Η αποτελεσματική διδασκαλία προϋπο-
θέτει τη χρήση πολλαπλών στρατηγικών, που περιλαμβάνουν την 
υποκίνηση των σπουδαστών, τη διαχείριση της τάξης, την εκτίμηση 
της προηγούμενης γνώσης, τη χρήση των κατάλληλων μεθόδων 
για τη μεταφορά του μαθησιακού υλικού και την αξιολόγηση, και 
αυτά με μικρές παραλλαγές αφορούν σε όλες τις βαθμίδες εκπαί-
δευσης. Καλός εκπαιδευτικός είναι εκείνος που έχει την ικανότητα 
να διεκπεραιώνει αποτελεσματικά και αποδοτικά όλα τα έργα που 
σχετίζονται με τη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης, ενώ 
παράλληλα διαθέτει ενθουσιασμό, ζεστασιά και φροντίδα για τα 
άτομα που διδάσκει και αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τόσο σημα-
ντικά όσο και η γνώση του αντικειμένου που πρόκειται να διδαχθεί 
(Slavin 2006).

Θεωρείται επίσης από πολλούς ότι οι αποτελεσματικοί δάσκαλοι 
είναι γεννημένοι με αυτό το χάρισμα. Είναι γεγονός ότι εξαιρετικοί 
εκπαιδευτικοί φαίνεται να έχουν ένα ιδιαίτερο προσόν, μια ιδιαίτε-
ρη ικανότητα που οι υπόλοιποι θνητοί είναι δύσκολο να πετύχουν. 
Ωστόσο, η έρευνα σήμερα έχει αρχίσει να αναγνωρίζει τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά ενός «μαγικού» δασκάλου, που δεν είναι τίποτα 
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άλλο παρά η γνώση των αρχών της αποτελεσματικής διδασκαλίας και της εφαρμογής 
τους. Αποτελεσματική διδασκαλία επομένως μπορεί να διδαχθεί, έτσι ώστε οι εκπαι-
δευτικοί να είναι γνώστες των αρχών της και να είναι σε θέση να τις εφαρμόζουν μέσα 
στο περιβάλλον της τάξης (Slavin 2006). Σημαντικό ρόλο βέβαια παίζει και η εμπειρία 
που μπορεί να αποκτηθεί μέσα από άσκηση αλλά και την καθοδήγηση από έμπειρους 
εκπαιδευτικούς (Berliner 2001).

Διδασκαλία
Η διδασκαλία είναι ένα πολύπλοκο και αφηρημένο φαινόμενο, για το οποίο έχουν 

δοθεί διάφοροι ορισμοί. Σύμφωνα με τους Hirst & Peters (1970), ως διδασκαλία μπορεί 
να προσδιοριστεί η πρόθεση κάποιου να προκαλέσει μάθηση. Αυτός είναι ένας αρκε-
τά ευρύς ορισμός για να συμπεριλάβει κάθε είδους εκπαιδευτική δραστηριότητα που 
λαμβάνει χώρα και που στοχεύει στην παραγωγή μάθησης (Jarvis 2004). Παρόμοιος 
είναι και ο ορισμός του Gagne (1985), που θεωρεί πως η διδασκαλία αναφέρεται στο 
σύνολο των ενεργειών που γίνονται από τον εκπαιδευτικό προκειμένου αυτός να 
προκαλέσει, να ενισχύσει και να προωθήσει τη μάθηση.

Η Bevis (1989) ορίζει τη διδασκαλία ως επιστήμη και τέχνη, όπου διαμέσου του 
δομημένου περιεχομένου και των διαδικασιών που εφαρμόζονται, επιδιώκεται η προα-
γωγή της μάθησης των σπουδαστών. Ο Davis (1993) προσδιορίζει επίσης τη διδασκαλία 
ως επιστήμη και τέχνη. Η επιστημονική της διάσταση ορίζεται από το σώμα γνώσης που 
προέρχεται από τις θεωρίες και την έρευνα. Για τον προσδιορισμό της διδασκαλίας ως 
τέχνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αναλογία της ορχήστρας με τον εκπαιδευτικό στη 
θέση του διευθυντή της (Eisner 1983), γιατί όπως οι διευθυντές ορχήστρας έτσι και οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιήσουν μια μεγάλη ποικιλία από δεξιότητες και πρέ-
πει να είναι προετοιμασμένοι να λειτουργούν δημιουργικά όταν αντιμετωπίζουν πολύ-
πλοκες καταστάσεις ή καταστάσεις που δεν είχαν προβλεφθεί. Για παράδειγμα, παρά 
το γεγονός ότι τόσο ο διευθυντής ορχήστρας όσο και ο εκπαιδευτικός γνωρίζουν τη 
μουσική ή το περιεχόμενο του μαθήματος αντίστοιχα, και οι δύο θα πρέπει να παρέχουν 
την απαραίτητη καθοδήγηση, να παρακολουθούν προσεκτικά τις αντιδράσεις των συμ-
μετεχόντων μελών, να διατηρούν και να προσαρμόζουν τον επιθυμητό ρυθμό, να κατα-
βάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να προκαλέσουν τις καλύτερες δυνατές αποκρίσεις και 
να είναι ευέλικτοι και δημιουργικοί όταν τα μέλη έχουν προβλήματα στην παραγωγή 
των καλύτερων δυνατών επιθυμητών αποτελεσμάτων (Vandeveer & Norton 2005). Ο 
Γεωργούσης (1989) προσδίδει στην έννοια της τέχνης στη διδασκαλία το χαρακτήρα 
της δημιουργίας και θεωρεί ότι είναι προϊόν έμπνευσης, επινοητικότητας και δημιουρ-
γικού οίστρου. 

Σύμφωνα με τον Jarvis (2004), οι εκπαιδευτικοί μπορεί να υιοθετήσουν μια ποικιλία 
από προσεγγίσεις κατά την επιτέλεση του ρόλου τους, όπως τη διδακτική προσέγγι-
ση, τη σωκρατική, τη διευκολυντική και την προσέγγιση της μάθησης με εμπειρία. 
Στη διδακτική προσέγγιση οι εκπαιδευτικοί παρέχουν στους σπουδαστές τη γνώση 
που αυτοί πρέπει να μάθουν. Στη σωκρατική προσέγγιση, καθοδηγούν τους σπου-
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δαστές στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τη διερεύνησή τους, μέσα από τη 
χρήση των κατάλληλων ερωτήσεων. Στη διευκολυντική προσέγγιση, οι εκπαιδευτι-
κοί δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μάθηση αλλά δεν επιδιώκουν τον έλεγχο των 
αποτελεσμάτων. Τέλος, στην προσέγγιση της μάθησης με εμπειρία επιδιώκουν την 
παροχή εμπειριών στους σπουδαστές, που εμπλέκουν το άτομο ως ολότητα. Οι διδα-
κτικού και σωκρατικού τύπου θεωρούνται δασκαλοκεντρικές προσεγγίσεις και μπο-
ρεί να οδηγήσουν τον σπουδαστή στην αποδοχή των αντιλήψεων του εκπαιδευτικού 
για την πραγματικότητα του κόσμου που μας περιβάλλει. Ωστόσο, στη σωκρατικού 
τύπου προσέγγιση υπάρχει το ενδεχόμενο να εξαχθούν διαφορετικά συμπεράσμα-
τα από αυτά που υποστηρίζονται από τον εκπαιδευτικό. Αντίθετα, η διευκολυντικού 
τύπου προσέγγιση καθώς και η προσέγγιση της μάθησης με εμπειρία ασκούν ελάχι-
στο έλεγχο στο αποτέλεσμα της μάθησης, που είναι προϊόν της δημιουργικής προ-
σπάθειας του σπουδαστή. 

Εκτός από το ρόλο του διευκολυντή, ο ρόλος του εκπαιδευτικού ορίζεται επίσης ως 
αυτός του καθοδηγητή, του μέντορα και γενικά του ενεργητικού εταίρου του σπουδα-
στή. Ο ρόλος του σπουδαστή, πάλι, προσδιορίζεται ως αυτός του διερευνητή και του 
ενεργητικού αναζητητή της γνώσης, μέσα από μια συμμετοχική σχέση σπουδαστή-
εκπαιδευτικού στη διαδικασία της μάθησης (Vandeveer & Norton 2005). 

Μάθηση
Η Ηeidgerken (1953) θεωρεί πως η μάθηση είναι μια διαδικασία κατανόησης, διευ-

κρίνισης και εφαρμογής των εννοιών της γνώσης που έχει αποκτηθεί. Επιπλέον, μάθη-
ση σημαίνει εξερεύνηση, ανακάλυψη, ξεκαθάρισμα και διεύρυνση των εννοιών της 
γνώσης του σπουδαστή. Μάθηση συμβαίνει όταν τροποποιείται η συμπεριφορά ή η 
γνώση του ατόμου που βρίσκεται σε διαδικασία μάθησης. Η μάθηση, ωστόσο, ανα-
φέρεται σε αλλαγή που δεν είναι τυχαία αλλά ούτε και αποτέλεσμα της ανάπτυξης 
αυτού που τη βιώνει. Με άλλα λόγια, δεν είναι μια αλλαγή όπως αυτή που παρατη-
ρείται στην εξωτερική εμφάνιση ενός ατόμου καθώς μεγαλώνει. Η μάθηση είναι μια 
σχετικά μόνιμη αλλαγή που έχει προκληθεί σχεδιασμένα και σκόπιμα. Όταν, για 
παράδειγμα, παρακολουθούμε τα μαθήματα σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή δια-
βάζουμε ένα εκπαιδευτικό βιβλίο, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για σκόπιμες ενέρ-
γειες που οδηγούν στη μάθηση. Η αλλαγή μπορεί να αφορά στην κατανόηση νέας 
γνώσης, στην ανάπτυξη μιας νέας δεξιότητας ή στην τροποποίηση μιας στάσης 
(Reece & Walker 2006). Σχετικός είναι και ο ορισμός που έχει δοθεί από τον Gagne 
(1985), σύμφωνα με τον οποίο η μάθηση ορίζεται ως μια αλλαγή στην ανθρώπινη 
συμπεριφορά και τις ικανότητες, που έχει διάρκεια και δεν μπορεί να αποδοθεί 
στη διαδικασία της ανάπτυξης.

Ως εκπαιδευτικές μαθησιακές διαδικασίες προσδιορίζονται αυτές που πραγμα-
τοποιούνται στο πλαίσιο ενός οργανωμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Οι πολλαπλές 
διαφορετικές μαθησιακές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στη διάρκεια της ζωής 
του ανθρώπου δεν μπορούν να θεωρηθούν εκπαιδευτικές, εφόσον δεν πραγματο-
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ποιούνται στο πλαίσιο μιας οργανωμένης από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας (Jarvis 2004). Μάθηση εντούτοις μπορεί να προκύψει και χωρίς σχε-
διασμό, όπως η μάθηση που συμβαίνει τυχαία ή που είναι αποτέλεσμα προσωπικής 
εμπειρίας. Μαθαίνουμε, για παράδειγμα, πώς να μαγειρεύουμε ένα φαγητό και πολλά 
άλλα πράγματα. Κάποια είδη μάθησης μπορεί να αποβούν και επικίνδυνα, αφού μπο-
ρεί να ανακαλύψουμε ότι ένα μαχαίρι είναι πολύ αιχμηρό κόβοντας το χέρι μας (Reece 
& Walker 2006). Η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση μπορεί να θεωρηθεί εκπαιδευτική, 
ωστόσο δεν αποτελεί πάντα μέρος των διαδικασιών του εκπαιδευτικού ιδρύματος 
εκτός αν αυτή χρησιμοποιείται ως μέθοδος διδασκαλίας (Jarvis 2004). Σε όλα τα είδη 
μάθησης, ωστόσο, υπάρχει μια εσωτερική επιθυμία να θυμόμαστε ό,τι μάθαμε αλλά 
και να κατανοήσουμε γιατί συνέβη κάτι, ώστε την επόμενη φορά να το κάνουμε καλύ-
τερα ή διαφορετικά (Reece & Walker 2006).

Ο Jarvis (2004) επικρίνει το συμπεριφορικού τύπου ορισμό που χρησιμοποιείται για 
τη μάθηση και που την προσδιορίζει ως σχετικά μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά, 
γιατί τον θεωρεί πολύ στενό για να συμπεριλάβει τις πολλαπλές απόψεις που μπορεί 
να εμπεριέχει η διαδικασία της μάθησης. Η μάθηση –όπως και η διδασκαλία– περι-
γράφεται ως ένα πολύπλοκο φαινόμενο, επίκεντρο του οποίου είναι ο σπουδαστής, 
και επειδή η εκπαίδευση ορίζεται από τον Jarvis (2004) ως ανθρωποκεντρική διαδι-
κασία, η διδασκαλία προσδιορίζεται ως μια ηθική δραστηριότητα και η διαδικασία 
διδασκαλίας και μάθησης ως μια ηθική αλληλεπίδραση. Έτσι, ο Jarvis (2004) θεωρεί 
ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης εξαρτάται από την αναγνώριση της αξίας του ανθρώ-
που και από την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στον σπουδαστή και τον 
εκπαιδευτικό και υποστηρίζει πως αν αυτά τα υψηλά ιδανικά δεν αποτελούν μέρος 
της μαθησιακής διαδικασίας, τότε είναι υπό αμφισβήτηση ο βαθμός στον οποίο αυτή 
είναι εκπαιδευτική. 

Παραδοσιακές και σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας
και μάθησης

Παραδοσιακά, ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν αυτός του διακομιστή των πληρο-
φοριών, του ατόμου δηλαδή που διαθέτει τις γνώσεις, τις οποίες και θα πρέπει να 
μεταφέρει στους σπουδαστές. Αυτού του τύπου η προσέγγιση οδηγεί στη γνωστή 
εικόνα της τάξης, όπου οι σπουδαστές κάθονται σε σειρές μπροστά στον εκπαιδευ-
τικό που μιλά και που τους μεταφέρει πληροφορίες, ενώ εκείνοι παρακολουθούν 
παθητικά. Μια τέτοια δασκαλοκεντρικού τύπου στρατηγική διδασκαλίας και μάθη-
σης εξακολουθεί ακόμα να χρησιμοποιείται από πολλούς εκπαιδευτικούς και αποτε-
λεί μια πρακτική που εφαρμόζεται ιδιαίτερα όταν το θέμα είναι καινούργιο, όταν οι 
σπουδαστές είναι εξαρτημένοι από τον εκπαιδευτικό ή είναι αποδιοργανωμένοι ως 
άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία μάθησης (Walkin 2000), ή ακόμα όταν οι ίδιοι 
οι εκπαιδευτικοί δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι να χρησιμοποιήσουν άλλου 
είδους εκπαιδευτικές στρατηγικές. Οι σπουδαστές εναποθέτουν τους εαυτούς τους 
στα χέρια των εκπαιδευτικών και αναπτύσσουν μια σχέση εξάρτησης, η οποία τους 
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παρέχει τη διαβεβαίωση ότι η διαδικασία της μάθησής τους οργανώνεται από κάποι-
ον που γνωρίζει καλύτερα από αυτούς (Reece & Walker 2006). Το αποτέλεσμα, βέβαια, 
είναι η διαδικασία της μάθησης να μετατρέπεται σε ρουτίνα και να επιτυγχάνεται μέσα 
από την κράτηση σημειώσεων, την ανία και τον περιορισμό της συμμετοχής και του 
αναστοχασμού των σπουδαστών. Η δεσπόζουσα διδακτική μέθοδος που εφαρμό-
ζεται σε ένα τέτοιο πλαίσιο είναι η διάλεξη, που εξακολουθεί να παραμένει η κυρί-
αρχη μέθοδος διδασκαλίας των ενηλίκων και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και να 
αναγνωρίζεται ως ένα χρήσιμο διδακτικό εργαλείο, καθώς μπορεί να αποτελέσει ένα 
πλαίσιο ανάπτυξης ιδεών και θεωριών (Banning 2005).

Η αντίθετη προσέγγιση ξεκινά από την εμπειρία των σπουδαστών που αποτελεί 
μέρος της ζωής, ή έχει οργανωθεί ως μέρος του προγράμματος. Εξαρτάται από τους 
ίδιους τους σπουδαστές και από την αναγνώριση και την αποδοχή της ανάγκης τους 
να μάθουν. Οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν εκπαιδευτικές στρατηγικές οι οποίες 
εμπλέκουν ενεργά τους σπουδαστές στη διαδικασία της μάθησης αντιλαμβάνονται 
ότι οι σπουδαστές μαθαίνουν καλύτερα όταν κατανοούν τη σημαντικότητα αυτών 
που μαθαίνουν. Επίσης, ενδιαφέρονται για τη μάθησή τους όταν αυτή μπορεί να 
εφαρμοστεί εδώ και τώρα και όταν είναι σχετική με τους μελλοντικούς ρόλους τους 
στην κοινωνία. Μια τέτοιου τύπου διδακτική προσέγγιση χαρακτηρίζεται ως μαθη-
τοκεντρικού, συμμετοχικού τύπου ενεργητική διδασκαλία και μάθηση ή διδασκα-
λία και μάθηση μέσα από λύση προβλημάτων (Bacay 2005, Reece & Walker 2006). Η 
διδασκαλία δεν θεωρείται πλέον ως η διαδικασία διαμέσου της οποίας μεταφέρεται 
η γνώση, αλλά επαναπροσδιορίζεται ως η διευκόλυνση της αυτοκατευθυνόμενης 
μάθησης. Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται μπορεί να περιλαμβά-
νουν:

•  Ομαδικές εργασίες (projects) που αναδύονται από την εμπειρία των σπουδαστών

•  Συζητήσεις που επιτρέπουν στους σπουδαστές να αναγνωρίσουν και να ενσωματώ-
σουν την εμπειρία που έχουν διδαχθεί, καθώς και να διακρίνουν τι άλλο χρειάζεται να 
μάθουν, αλλά και σε τι να ασκηθούν

•  Τεχνικές λύσης προβλημάτων, που μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικές κατα-
στάσεις

•  Δραστηριότητες σχεδιασμένες έτσι ώστε να παρέχουν ευκαιρίες μάθησης που στο-
χεύουν σε ειδικά μαθησιακά αποτελέσματα (Reece & Walker 2006).

Ωστόσο, σε ένα περιβάλλον ενεργητικής μάθησης, ακόμα κι όταν εφαρμόζεται η 
διάλεξη ως μέθοδος διδασκαλίας, είναι εμπλουτισμένη από μια ποικιλία από μαθητο-
κεντρικού τύπου δραστηριότητες, ενώ οι σπουδαστές αποκρίνονται ενεργητικά στις 
ερωτήσεις του εκπαιδευτικού και ακόμα μπορεί να αντιπαρατεθούν σε κάποιες από τις 
ιδέες που παρουσιάζει (Bacay 2005).

Ως ενεργητική μάθηση ορίζεται από τους Bonwell & Eison (1991) η μάθηση που 
εμπλέκει τους σπουδαστές στην εκτέλεση έργων, αλλά παράλληλα τους εμπλέκει και 
σε μια νοητική διαδικασία σε σχέση με τα έργα που εκτελούν. Η ενεργητική μάθηση 
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εκτείνεται πέρα από την απλή ακρόαση και την κράτηση σημειώσεων και επιτρέπει 
την ενεργό συμμετοχή των σπουδαστών στη διαδικασία της μάθησης (Beng 2005). Σε 
μια κατάσταση ενεργητικής μάθησης οι σπουδαστές συμμετέχουν στις συζητήσεις της 
τάξης, κάνουν ανάκλαση στη μάθησή τους και εμπλέκονται σε υψηλού επιπέδου νοητι-
κού τύπου δραστηριότητες, όπως είναι η ανάλυση, η σύνθεση και η αξιολόγηση. Η ενερ-
γητική μάθηση, επομένως, προϋποθέτει ότι οι σπουδαστές είναι πρόθυμοι και ικανοί 
μέτοχοι αλλά και υπεύθυνοι για την εκπαίδευσή τους. Επιθυμούν να επενδύσουν χρόνο 
και προσπάθεια για να βρουν τις απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να προάγουν 
τη μάθηση και την επίτευξη των στόχων της. Σε τελική ανάλυση, η εκπαίδευση δεν είναι 
ένας μονόδρομος που οι εκπαιδευτικοί παρέχουν και οι σπουδαστές δέχονται (Vermunt 
& Verloop 1999, Bacay 2005). 

Για να είναι επιτυχημένη η ενεργητική μάθηση οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κατανο-
ούν ότι είναι επιφορτισμένοι με ένα πολύ σοβαρό έργο. Οι εκπαιδευτικοί που εφαρ-
μόζουν την ενεργητική μάθηση πρέπει να δομήσουν μαθησιακές δραστηριότητες 
που να επιτρέπουν την εμπλοκή των σπουδαστών και αυτό προϋποθέτει χρόνο και 
προσπάθεια. Είναι σημαντικό, επίσης, στα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
του προγράμματος σπουδών να περιλαμβάνονται και μαθησιακά αποτελέσματα που 
θα αναφέρονται στην προσωπική ανάπτυξη αλλά και σε δεξιότητες όπως αυτές της 
λύσης προβλημάτων και της ομαδικής εργασίας. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί θα 
πρέπει να λάβουν υπόψη τους τους διαφορετικούς τύπους ή στυλ μάθησης και τις 
διαφορετικές ανάγκες των σπουδαστών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εμπλοκή του 
μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών στη μαθησιακή διαδικασία (Miller et al 1996, 
Beng 2005). 

Η έρευνα δείχνει ότι η ενεργητική μάθηση, που είναι και μαθητοκεντρική, συνδέεται 
με τη μάθηση σε βάθος παρά με την επιφανειακή μάθηση, καθώς βρέθηκε ξεκάθαρη 
σχέση ανάμεσα στις μαθητοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών 
και τις αντίστοιχες σε βάθος μαθησιακές προσεγγίσεις των σπουδαστών (Entwistle & 
Peterson 2004). Πιο συγκεκριμένα, πανεπιστημιακοί εκπαιδευτικοί που χρησιμοποι-
ούσαν μαθητοκεντρικού τύπου διδακτικές προσεγγίσεις με έμφαση στη μάθηση των 
σπουδαστών, σε αντίθεση με την προσέγγιση απλής μεταφοράς της γνώσης, ήταν πιο 
σύνηθες να έχουν στις τάξεις τους σπουδαστές που περιέγραφαν τους εαυτούς τους 
ως άτομα που υιοθετούσαν μια προσέγγιση μάθησης σε βάθος (Prosser & Trigwell 
1997, 1999).

Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής διδασκαλίας
Σύμφωνα με τον Slavin (2006), η αποτελεσματική διδασκαλία προϋποθέτει:

1.  Γνώση του αντικειμένου που πρόκειται να διδαχθεί και των διδακτικών βοηθη-
μάτων.

2.  Δεξιότητες κριτικής σκέψης και λύσης προβλημάτων.

3.  Γνώση των σπουδαστών και του επιπέδου της μάθησής τους.
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4.  Δεξιότητες διδασκαλίας και επικοινωνίας.

5.  Ικανότητα λήψης αποφάσεων.

6.  Ικανότητα αυτογνωσίας και αυτοελέγχου.

7.  Ικανότητα ανάκλασης ή αναστοχασμού.

8.  Ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής της έρευνας στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία.

Τα «βασικά» χαρακτηριστικά ενός καλού εκπαιδευτικού
Ο Brain (1998) αναφέρεται στα «βασικά» χαρακτηριστικά ενός καλού εκπαιδευτικού, 

όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από τους σπουδαστές του, και υποστηρίζει πως χωρίς 
αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καλή διδασκαλία:

1.  Καλή γνώση του αντικειμένου. Η καλή γνώση του αντικειμένου που πρόκειται να 
διδάξει αποτελεί το πρώτο και σημαντικότερο ποιοτικό χαρακτηριστικό για έναν 
καλό εκπαιδευτικό. 

2.  Ικανότητα να επικοινωνεί τη γνώση και την εμπειρία του στους σπουδαστές του. 
Ένας καλός εκπαιδευτικός βοηθά τους σπουδαστές του να κατανοήσουν το μαθη-
σιακό υλικό και την έννοιά του. Είναι έτοιμος να αφιερώσει χρόνο και να καταβάλει 
προσπάθεια για να ανακαλύψει καινοτόμους και δημιουργικούς τρόπους, ώστε να 
παρουσιάσει ακόμα και πολύπλοκες ιδέες και υλικό με τρόπο που να γίνει κατα-
νοητός. Ένας καλός εκπαιδευτικός δεν αρκείται στο να δώσει απαντήσεις σε ερω-
τήσεις των σπουδαστών του. Αντίθετα, προσπαθεί να τους δείξει τις τεχνικές που 
είναι απαραίτητες, προκειμένου να βρουν τις απαντήσεις μόνοι τους και να γίνουν 
αυτάρκεις. 

3.  Ενδιαφέρον. Επειδή ένας καλός εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται για το θέμα που διδά-
σκει, έχει την ικανότητα να κάνει και την τάξη να ενδιαφέρεται, δείχνοντας στους 
σπουδαστές του με ποιο τρόπο το μαθησιακό αυτό υλικό σχετίζεται και πού μπορεί 
να εφαρμοστεί στη ζωή τους και στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

4.  Σεβασμός. Ένας καλός εκπαιδευτικός επιδεικνύει ένα βαθύ ενδιαφέρον και σεβα-
σμό για τους σπουδαστές του στην τάξη. Άλλωστε, για ποιο λόγο ένας εκπαιδευ-
τικός θα κατέβαλε τόση προσπάθεια και θα έδινε το χρόνο του προκειμένου να 
αναπτύξει μια τάξη με υψηλή ποιότητα και ποια άλλη δύναμη θα τον καθοδηγούσε 
εκτός από το πραγματικό ενδιαφέρον και ο σεβασμός για τους σπουδαστές του;

Αρχές αποτελεσματικής διδασκαλίας και μάθησης
Η Calloway-Graham (2004) αναφέρεται σε επτά αρχές αποτελεσματικής διδασκαλίας, 

που είναι οι παρακάτω:

1.  Ενθάρρυνση της συχνής επαφής και επικοινωνίας εκπαιδευτικών και σπουδα-
στών. Η υποκίνηση των σπουδαστών και η ενεργός συμμετοχή τους επηρεάζεται από 
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τη συχνή επαφή και επικοινωνία ανάμεσα σ’ αυτούς και τους εκπαιδευτικούς, η οποία 
επομένως θα πρέπει να ενθαρρύνεται.

2.  Ανάπτυξη συνεργασίας και αμοιβαιότητας ανάμεσα στους σπουδαστές. Η καλή 
μάθηση είναι συνεργατική και κοινωνική, είναι δηλαδή μια ομαδική προσπάθεια, 
γιατί αυτή τελικά οξύνει τη σκέψη και την κατανόηση.

3.  Ενθάρρυνση ενεργητικής μάθησης. Η μάθηση δεν αποτελεί ένα άθλημα που το 
παρακολουθεί κάποιος ως θεατής. Οι σπουδαστές θα πρέπει να κάνουν τη μάθηση 
μέρος του εαυτού τους.

4.  Παροχή ανατροφοδότησης. Κατάλληλη ανατροφοδότηση στη διάρκεια του προ-
γράμματος είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και τη βελτίωση του σπουδαστή.

5.  Έμφαση στη διάθεση χρόνου, γιατί καλή μάθηση προϋποθέτει χρόνο και ενέργεια.

6.  Προσδοκία υψηλών απαιτήσεων από τους σπουδαστές. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
περιμένουν πολλά από τους σπουδαστές για να πάρουν πολλά.

7.  Επίδειξη σεβασμού στα διαφορετικά ταλέντα και τους διαφορετικούς τρόπους 
μάθησης. Με τη χρήση μιας ποικιλίας διαφορετικών εκπαιδευτικών στρατηγικών, 
όπως παιχνίδι ρόλων, παρουσιάσεις, ομάδες συνεργατικής μάθησης, συζητήσεις, επι-
χειρηματομαχία και εξιστόρηση, παρέχεται η ευκαιρία στους σπουδαστές να δείξουν 
τα ταλέντα τους και να μάθουν με τους δικούς τους προσωπικούς τρόπους.
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