
Οι ζηότοι – εμπόδια: 

ηα εμπόδια ζηη μάθηζη ως ζηότοι 

ηων διδακηικών διαδικαζιών  



Οι παραδοζιακοί διδακηικοί ζηότοι 

 

Εκπεηξηθή ηνπνζέηεζε ζηόρσλ ή Ταμηλνκίεο δηδαθηηθώλ 

ζηόρσλ 

 

 Δηάιπζε ησλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ 

 

 Απνπζία θξηηεξίσλ ηεξάξρεζεο 

 

 Σηόρνη αζύκβαηνη κε ηα γλσζηηθά εκπόδηα (;) 

 



Η έννοια ηοσ εμποδίοσ 

Τα εκπόδηα: γλσζηηθνί, εκπεηξηθνί, ςπρνινγηθνί, επηζηεκνινγηθνί 

πεξηνξηζκνί νη νπνίνη παξεκβάιινληαη ζε θξίζηκεο ζηηγκέο ησλ 

καζεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ θαη πςώλνπλ αλππέξβιεηα  θξάγκαηα 

ζηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία 

 

 ηα εκπόδηα δελ παξάγνληαη από ηελ έιιεηςε γλώζεσλ ζε θάπνην 

αληηθείκελν, αιιά αληηζέησο από ηελ παξνπζία λνεηηθώλ 

νληνηήησλ νη νπνίεο αληηζηέθνληαη θαη απνθιείνπλ ηελ 

επηζηεκνληθή γλώζε   

 

 Τν εκπόδην δελ είλαη άγλνηα, αιιά κηα πξαγκαηηθή γλώζε ε 

νπνία, ζε νξηζκέλεο ζπλζήθεο, ζα ιεηηνπξγνύζε αξθεηά θαιά σο 

εξγαιείν ηεο ζθέςεο 



Η έννοια ηοσ ζηότοσ – εμποδίοσ 

 

Πόηε έλαο ζηόρνο έρεη δηδαθηηθό ελδηαθέξνλ; 

 Γηα ηνλ J. L. Martinand (1986), είηε ζην επίπεδν ηνπ καθξν-

ζρεδηαζκνύ είηε ζην επίπεδν ηνπ κηθξν-ζρεδηαζκνύ, κπνξνύκε λα 

επηιέγνπκε απηνύο ηνπο ζηόρνπο νη νπνίνη αληηζηνηρνύλ ζε 

εκπόδηα πνπ ζέινπκε λα ππεξβνύκε  

 Οη δηδαθηηθνί ζηόρνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζε εκπόδηα είλαη νη  

 ζηότοι – εμπόδια 

 

Η επηινγή σλ ζηόρσλ-εκπνδίσλ βαζίδεηαη ζε δύν αθεηεξηαθέο 

ππνζέζεηο: 

 Η πξώηε ζρεηίδεηαη κε ην πιήζνο  

 Η δεύηεξε κε ηελ πνηόηεηα   



Οη δύν ππνζέζεηο: 

 

1. Υπάξρεη πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο απνθαζηζηηθώλ πξνόδσλ, άξα θαη ζηόρσλ-

εκπνδίσλ, νη νπνίεο:  

 δελ ζπληεινύληαη απζόξκεηα αιιά δηακέζνπ εηδηθώλ δηδαθηηθώλ  

παξεκβάζεσλ 

 θξίλνπκε όηη έρνπλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία επηζηεκνληθήο ή ηερλνινγηθήο 

ζθέςεο, ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ   

 

2. Σε κηα δεδνκέλε ζηηγκή ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ππάξρεη έλα απνθαζηζηηθό 

εκπόδην θαη πξνο απηό πξέπεη λα ζηξέςνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο: 

 ηα εκπόδηα απηά κπνξεί λα είλαη γλώζεσλ, κεζόδσλ, δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ 

 ρξεηάδεηαη ζηαζεξή πξνζήισζε ζηελ παξαδνρή όηη δελ εξγαδόκαζηε κε ηε 

ζθέςε ησλ παηδηώλ ζε παξζέλν έδαθνο αιιά ζε πξνϋπάξρνπζεο  

παξαζηάζεηο  



Πσο εξγαδόκαζηε κε ηνπο ζηόρνπο-εκπόδηα 

(Astolfi & Develay 1989); 
 

1) Εληνπίδνπκε ηα εκπόδηα κηαο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, 

ρσξίο λα ηα ειαρηζηνπνηνύκε ή λα ηα ππεξεθηηκνύκε. 

 

2) Οξίδνπκε αληηζηξόθσο θαη κε δπλακηθό ηξόπν ηε 

λνεηηθή πξόνδν πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα ελδερόκελε 

ππέξβαζή ηνπο. 

 

3) Επηιέγνπκε κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ εκπνδίσλ πνπ έρνπκε 

εληνπίζεη, απηό ή απηά πνπ θαίλνληαη ππεξβάζηκα θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο δηδαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη πνπ 

κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζηελ παξαγσγή απνθαζηζηηθώλ 

λνεηηθώλ πξνόδσλ. 



4) Πξνζδηνξίδνπκε σο ζηόρν ηελ ππεξπήδεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εκπνδίνπ ην νπνίν θξίλακε σο ππεξβάζηκν. 

 

5) Τνπνζεηνύκε απηόλ ην ζηόρν κεηαμύ ησλ νηθνγελεηώλ ζηόρσλ 

ηηο νπνίεο δηαθξίλνπλ νη θιαζηθέο ηαμηλνκίεο θαη επηιέγνπκε ηελ 

θύξηα όςε ηνπ ζηόρνπ-εκπνδίνπ πξνηάζζνληάο ηελ πάληα κεηαμύ 

ησλ άιισλ (ζηόρνη ζρεηηθνί κε ζηάζεηο, κεζόδνπο, γλώζεηο, 

δεμηόηεηεο, πξόζθηεζε θσδίθσλ θιπ). 

 

6) "Μεηαθξάδνπκε" απηόλ ην ζηόρν κε ιεηηνπξγηθνύο όξνπο κε 

βάζε ηηο θιαζηθέο κεζνδνινγίεο δηακόξθσζεο, ζρεκαηηζκνύ θαη 

δηαηύπσζεο ζηόρσλ. 

 

7) Σπγθξνηνύκε κηα ή πεξηζζόηεξεο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο, 

ζπλαθείο κε απηόλ ηνλ ζηόρν, όπσο επίζεο θαη δηαηάμεηο νη νπνίεο 

ζα καο επηηξέςνπλ δηαδηθαζίεο επαλόξζσζεο ζε πεξίπησζε 

δπζθνιηώλ  


