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Περίληψη 
Η αυτορρύθμιση  γενικά  και η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση ειδικότερα, προτείνονται ως 

καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και για διά ζώσης 
μαθήματα  άλλα  και  για  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση.  Στο  συγκεκριμένο  άρθρο 
παρουσιάζεται  μια  αναλυτική  περιγραφή  της  διδακτικής  μεθόδου,  γίνεται  αναφορά  στις 
προϋποθέσεις που πρέπει  να πληρούνται  για  την εφαρμογή  της,  τον  τρόπο με  τον οποίο 
υλοποιείται,  καθώς  και  στα  αποτελέσματα  που  προσδοκούμε  να  επιτύχουμε  με  την 
εφαρμογή  της.  Εν  συνεχεία,  γίνεται  αναφορά  στην  έννοια  της  καινοτομίας  και  τα 
πλεονεκτήματα που μπορεί να επιφέρει σ΄ έναν οργανισμό, όπως και στα χαρακτηριστικά 
εκείνα  που  καθιστούν  την  αυτορρυθμιζόμενη  μάθηση  καινοτομία  για  το  χώρο  της 
εκπαίδευσης. Διερευνάται η  τρέχουσα διεθνής πραγματικότητα σχετικά με τις  τάσεις που 
ωθούν την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και 
οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης παγκοσμίως, ώστε να ενσωματωθεί  στο 
Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Λέξεις  κλειδιά:  αυτορρύθμιση,  αυτορρυθμιζόμενη  μάθηση  καινοτόμες  εκπαιδευτικές 
πρακτικές. 

Εισαγωγή 
Σκοπός  της  εργασίας  είναι  να  αναδείξουμε  την  αυτορρυθμιζόμενη  μάθηση  ως  μια 

καινοτομία στο χώρο της εκπαίδευσης. Καθώς η έννοια της αυτορρύθμισης  είναι γενική και 
αναφέρεται  στην  συνολική  συμπεριφορά  του  ατόμου,  αναλογιζόμενοι  την 
αυτορρυθμιζόμενη  μάθηση  πρέπει  να  σκεφτούμε  τι  είδους  παιδιά  επιθυμούμε  να 
μεγαλώνουμε.  Εάν  επιθυμούμε  παιδιά  που  δεν  αναπαράγουν  απλά  γνώσεις,  σκέφτονται 
κριτικά, επιλέγουν, σχεδιάζουν, κρίνουν, και αξιολογούν, τότε η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση 
οδηγεί  προς  αυτή  την  κατεύθυνση.  Η  αυτορρυθμιζόμενη  μάθηση  συνδέεται  με  υψηλού 
επιπέδου δεξιότητες μάθησης, με αυτενέργεια του μαθητή και δεν αφορά μόνο τη σχολική 
μάθηση.  Σήμερα  μαθαίνουμε  από  διάφορες  πηγές,  η  γνώση  είναι  διάχυτη  γύρω  μας, 
ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτή συνεχώς, πρέπει να είμαστε σε θέση να την κρίνουμε, να 
την αξιολογήσουμε και μόνο όταν σκεφτόμαστε αναστοχαστικά, κριτικά απέναντι σ' αυτές 
τις  πληροφορίες  μπορούμε  να  σχηματίσουμε  έγκυρη  άποψη  και  γνώση.  Έτσι  αυτό  που 
αποκαλούμε,  βελτίωση  δεξιοτήτων  μάθησης,  καταλήγει  μακροχρόνια  όχι  μόνο  ως 
δεξιότητες  σχολικής  μάθησης,  αλλά  ευρύτερης  μάθησης  και  εν  τέλει  δεξιότητες  ζωής. 
Ξεπερνά τα όρια του σχολείου και βγαίνει έξω από το αυστηρά δομημένο πλαίσιό του, μας 
κάνει  σκεπτόμενους  ανθρώπους,  με  κριτική  διάθεση  απέναντι  σε  αυτά  που  συμβαίνουν 
γύρω μας. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών εδώ, είναι κομβικής σημασίας ώστε να οδηγηθούν 
οι μαθητές προς αυτή την κατεύθυνση, ακόμη κι ένας μαθητής να βελτιώσει τις μαθησιακές 
του δεξιότητές, το όφελος για τον ίδιο και την κοινωνία γενικότερα, είναι τεράστιο. 

Αυτό‐ρυθμιζόμενη μάθηση 
Ένας από  τους στόχους  κάθε  εκπαιδευτικού  συστήματος  είναι  να προετοιμάζει  και  να 

δίνει εφόδια στους μαθητές να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής για να συνεχίσουν 
με  επιτυχία  την  επαγγελματική  ή  την  ακαδημαϊκή  τους  πορεία  (Βλάχος,  2010).  Η  αυτό‐
ρυθμιζόμενη  μάθηση  συνδέεται  με  υψηλού  επιπέδου  δεξιότητες  και  επιδόσεις  (Schunk, 
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2005),  με  ενέργεια  του  μαθητή,  τόσο  εντός  σχολικού  περιβάλλοντος,  όσο  και  εκτός 
(Κωσταρίδου‐Ευκλείδη,  2011)  και  σε  βάθος  χρόνου  οδηγεί  σε  αποτελεσματικούς 
επαγγελματίες, επιστήμονες, πολίτες. 

H  δυνατότητα  ανάπτυξης  των  δεξιοτήτων  της  αυτορρύθμισης  στους  μαθητές  ξεκινάει 
από την πρώτη σχολική ηλικία, και με την πάροδο του χρόνου μπορεί να εξελιχθεί και να 
ενισχυθεί  (Bronson,  2000;  Κωσταρίδου‐Ευκλείδη,  2011).  Η  εξοικείωση  των  μαθητών  με 
στρατηγικές   αυτορρύθμισης είναι μεν ωφέλιμη, άλλα ταυτόχρονα ιδιαιτέρως χρονοβόρα, 
για  το  λόγο  αυτό  κρίνεται  σκόπιμο  να  ξεκινάει  από  μικρές  ηλικίες  και  να  γίνεται 
συστηματικά,  όχι  αποσπασματικά  και  τυχαία,  γιατί  έτσι  δεν  θα  οδηγήσει  στα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα (Παρασκευά, Β. 2005). Επιτρέπει τους μαθητές να εστιάζουν 
την προσοχή τους στα δεδομένα και τα ζητούμενα ενός προβλήματος, να ενεργοποιήσουν 
τις  γνώσεις που προϋπάρχουν για  το συγκεκριμένο θέμα,  να αναλύσουν  το πρόβλημα σε 
υποενότητες,  να  αυτοελέγχουν  την  πορεία  επίλυσης  (Snow,  2002)  και  να  καταλήγουν  σε 
ορθό  αποτέλεσμα.  Με  τον  τρόπο  αυτό  αναπτύσσουν  την  ικανότητα  κατανόησης  και 
παραγωγής γραπτού λόγου, της λογικής σκέψης και γενικά τις επιδόσεις τους (Gillespie & 
Graham,  2014;  Rogers  &  Graham,  2008).  Έχει  επίσης  αποδειχθεί  ότι  βελτιώνει  τις 
ακαδημαϊκές  επιδόσεις  μαθητών  με  μαθησιακές  δυσκολίες,  οι  οποίοι  αντιμετωπίζουν 
γενικά μεταγνωστικά προβλήματα (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007). 

Ιστοσελίδες  και πλατφόρμες υποστήριξης διαδικτυακών μαθημάτων  (tutoring  systems, 
Learning  analytics,  LMS,  MOOCs  κτλ.)  αξιοποιούν  τις  αρχές  της  αυτορρυθμιζόμενης 
μάθησης, καθώς σχεδιάζονται με σκοπό να προκαλούν μια αυτορρυθμιστική συμπεριφορά. 
Στα  προγράμματα  e‐learning,  η  αυτονομία,  η  μαθησιακή  επάρκεια  και  η  ενεργητική 
συμμετοχή  των  μαθητών  στην  διαδικασία  της  μάθησης,  αποτελούν    τα  κυρίαρχα 
χαρακτηριστικά  της διαδικασίας. Όλα αυτά τείνουν προς  την   αυτό‐ρυθμιζόμενη μάθηση, 
βάση  του  γεγονότος  ότι  καθιστούν  υπεύθυνο  τον  μαθητευόμενο  για  την  αφομοίωση  της 
γνώσης  μέσα    από  τη  διερεύνηση,  την  ανακάλυψη,  την  αναζήτηση  πληροφοριών,  την 
αναζήτησης βοήθειας, την αυτό‐αξιολόγηση, την αυτό‐παρακολούθηση και την αποδοτική 
διαχείριση του χρόνου του (Γιαγλή κ.ά.,, 2016).  

Οι ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις που συνοδεύονται με την εκπόνηση γραπτών 
εργασιών, αποτελούν επίσης πολύτιμα εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία ενεργοποιούν τους 
μηχανισμούς εκδήλωσης της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης στους μαθητές, στο πλαίσιο της 
μαθησιακής  τους  αυτονομίας  και  επάρκειας.  Το  γεγονός  αυτό  καταδεικνύει  την 
αναγκαιότητα  σχεδιασμού  και  οργάνωσης  παρόμοιων  δραστηριοτήτων,  καθώς  και  την 
ενσωμάτωσή  τους  μέσα  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  (Νικολάκη  κ,ά.,  2016).  Αυτού  του 
είδους εκπαιδευτικές διαδικασίες χρησιμοποιούνται με επιτυχία επί σειρά ετών, από πολλά 
πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας (ΕΑΠ, ΑΤΕΙΘ, και άλλα). 

Περιγραφή της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης 
Πρόκειται  για  εκείνον  τον  τύπο  της  μάθησης  που  το  ίδιο  το  άτομο  είναι  αυτό‐

ρυθμιζόμενο  και  παρεμβαίνει  ενσυνείδητα  στην  διαδικασία  του  πώς  μαθαίνει,  την 
μεταβάλει,  την ρυθμίζει, ώστε  να πετύχει  τα αποτελέσματα που επιθυμεί. Παρακολουθεί 
κατευθύνει, ελέγχει τις σκέψεις, τη συμπεριφορά του, αξιολογεί την πορεία επίλυσης του 
προβλήματος  και  στο  τέλος  ελέγχει  τα  αποτελέσματα.  Το  ίδιο  το  άτομο  παίζει  πολύ 
ενεργητικό ρολό σε όλη τη διαδικασία. 

Τα δομικά στοιχεία της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης είναι η γνώση, η μεταγνώση και τα 
κίνητρα, τα οποία πρέπει να συνυπάρχουν ώστε να υπάρξει εκδήλωση της συγκεκριμένης 
μαθησιακής διαδικασίας, αν κάποιο απουσιάζει τότε δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για 
την αυτορρύθμιση. Ως γνώση ορίζουμε όλες εκείνες τις πληροφορίες και τις δεξιότητες που 
διαθέτει  το  άτομο  (ο  μαθητής)  πριν  την  έναρξη  της  διαδικασίας  της  αυτορρυθμιζόμενης 
μάθησης.  Το  δεύτερο  στοιχείο  η  μεταγνώση  ορίζεται  με  αναφορά  σε  δύο  διεργασίες, 
πρώτον ο μαθητής να είναι ενήμερος για την γνωστική του δραστηριότητα και ταυτοχρόνως 
να σχεδιάζει, να   χρησιμοποιεί στρατηγικές, που τροποποιούν και αλλάζουν την γνωστική 
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του δραστηριότητα. Οι μεταγνωστικές δεξιότητες μας επιτρέπουν την παρακολούθηση της 
μαθησιακής δραστηριότητας η οποία είναι σύμφυτη με την έννοια της αυτορρυθμιζόμενης 
μάθησης. Τα κίνητρα του μαθητή τέλος, μας εξασφαλίζουν το γεγονός ότι το άτομο με δική 
του  θέληση  και  πρωτοβουλία,  εμπλέκεται  σ’  αυτή  τη  διαδικασία,  γιατί  δεν  αρκεί  ένας 
μαθητής να μπορεί, πρέπει  να θέλει  να εμπλακεί σε μια μαθησιακή διαδικασία, ώστε να 
την ξεκινήσει και να επιμείνει μέχρι την ολοκλήρωσή της.  

Η  αυτορρυθμιζόμενη  μάθηση  αποτελεί  μία  σύνθετη  κυκλική  διαδικασία  η  οποία 
αποτελείται  από  τρεις  φάσεις,  την  προμελέτη,  τον  εκούσιο  έλεγχο  της  δράσης  και  τον 
αναλογισμό.  Το  πριν  είναι  η  προμελέτη,  η  φάση  κατά  την  οποία  το  άτομο  εκδηλώνει 
ενδιαφέρον για την μαθησιακή δραστηριότητα. Σ’ αυτή τη φάση αναγνωρίζει, αναλύει, το 
μαθησιακό  στόχο  και  τα  κρίσιμα  στοιχεία,  φέρνει  το  έργο  σε  σχέση  με  τον  εαυτό  του, 
σχεδιάζει  επιλέγει  τις  διαθέσιμες  γνώσεις  και  στρατηγικές  που  είναι  πιο  σχετικές  με  το 
πρόβλημα.  Στη  συνέχεια  προχωρά  στην  εφαρμογή  του  σχεδίου  του,  υλοποιεί  τις 
στρατηγικές  που  επίλεξε,  αλλά  ταυτοχρόνως  δε  γράφει  αυτόματα,  αυτοπαρακολουθεί  τη 
συμπεριφορά  του  και  πολλές  φορές  αυτοκαθοδηγεί  την  δράση  του,  βρίσκεται  σε  έναν 
εσωτερικό μονόλογο, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχει η γνώση και η μεταγνώση. 
Στο  τέλος  ακολουθεί  η  διαδικασία  της  αυτοαξιολόγησης,  όπου  ο  μαθητής  αξιολογεί  το 
αποτέλεσμα  της  εργασίας  του  σε  σχέση  με  τα  ζητούμενα  του  προβλήματος.  Αν  τα 
αποτελέσματα προσεγγίζουν σε μεγάλο βαθμό τους επιδιωκόμενους στόχους της εργασίας, 
προφανώς  η  συναισθηματική  μου  αντίδραση  είναι  θετική,  χαίρεται,  νιώθει  μια 
ανακούφιση.  Αναλόγως  με  το  σύστημα  αιτιακών  αποδόσεων  που  υιοθετεί,  διαμορφώνει 
ένα σύνολο πεποιθήσεων για τον εαυτό του, για το τι είναι ικανότητα, τι είναι προσπάθεια 
και τελικά μπορεί να αποδώσει που οφείλεται η επιτυχία ή αποτυχία. Η ολοκλήρωση μιας 
τέτοιας  διαδικασίας  τροφοδοτεί  τον  μαθητή  με  συναισθήματα,  πεποιθήσεις  επάρκειας 
μικρότερες  ή  μεγαλύτερες  και  δημιουργεί  καλύτερες  προϋποθέσεις  για  μελλοντικές 
σχετικές συμπεριφορές. 

Η  εξοικείωση  και  καθοδήγηση  των  μαθητών  σ'  αυτή  την  ενεργητική  διαδικασία 
πραγματοποιείται με μία σειρά κρίσιμων ερωτήσεων ενημέρωσης, με τις οποίες θα πρέπει 
οι μαθητές να εξοικειωθούν και με αυτές να τους καθοδηγήσουμε: «Στάσου και σκέψου». 
«Τι ζητά το πρόβλημα;». «Είμαι σίγουρος ότι αυτό ζητά το πρόβλημα;». «Είμαι σίγουρος ότι 
κατάλαβα πλήρως το πρόβλημα;». «Προχωρώ καλά;». «Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος;». 
«Έλεγξα τις πράξεις;». «Για να δω αν είναι σωστές;». «Αυτά που έχω κάνει εξυπηρετούν το 
σκοπό μου και το στόχο;». «Τα αποτελέσματα που βρήκα είναι σωστά;» (Γωνίδα, 2017). 

Υπάρχουν  δύο  προσεγγίσεις  για  τους  τρόπους  με  τους  οποίους  μπορούμε  να 
υλοποιήσουμε την παραπάνω διαδικασία. Η πρώτη είναι η άμεση προσέγγιση, σύμφωνα με 
την οποία θα πρέπει να γίνει ένα ξεχωριστό μάθημα, στο οποίο οι μαθητές θα διδαχθούν 
τις τεχνικές και τα βήματα της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, και στη συνέχεια θα πρέπει να 
τις χρησιμοποιήσουν και να τις εφαρμόσουν ώστε να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα στα 
μαθήματα και τις εργασίες τους, η συγκεκριμένη όμως προσέγγιση, έχει το μειονέκτημα ότι 
μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές. Η δεύτερη μέθοδος είναι η 
μέθοδος  της  έγχυσης,  όπου  οι  μαθητές  εντρυφούν  σ΄  αυτό  τον  τρόπο  μελέτης 
εφαρμόζοντας τον καθημερινά στα επιμέρους μαθήματα και το πλεονέκτημά της έναντι της 
πρώτης, είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ηλικίες των μαθητών.  

Για  να  επιτευχθούν  οι  στόχοι,  θα  πρέπει  ο  εκπαιδευτικός  να  λειτουργεί  ως  πρότυπο, 
όπως  επίσης  και  ο  γονέας  στο  σπίτι  κατά  την  επίβλεψη  της  σχολικής  εργασίας.  Οι 
συλλογισμοί,  πρέπει  να  διατυπώνονται  προφορικά,  δηλαδή  «σκεφτόμαστε  φωναχτά  τις 
ερωτήσεις  αυτοενημέρωσης»,  συνέχεια  και  σε  καθημερινή  βάση,  συστηματικά  και  με 
συνέπεια, ώστε οι μαθητές να υιοθετήσουν αυτό τον τρόπο μελέτης. Οι συμμαθητές επίσης 
μπορούν  να αποτελέσουν μοντέλα προς μίμηση.  Για παράδειγμα, αν  ζητήσουμε από  ένα 
μαθητή που έχει λύσει το πρόβλημα να μας διατυπώσει το σκεπτικό που ανέπτυξε για να 
οδηγηθεί  στη  λύση,  τότε  αυτοί  που  δεν  καταφέραν  να  επιτύχουν  τα  προσδοκόμενα 
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αποτελέσματα  θα  διευκολυνθούν  και  θα  καταλάβουν  καλύτερα  τα  ζητούμενα  του 
προβλήματος και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουν. 

Επειδή  η  συνεργατική  μάθηση  με  τις  ομάδες  εργασίας  προτείνετε  σε  πολλές 
περιπτώσεις, μπορούμε να εφαρμόσουμε αντί για την αυτορρύθμιση την συρρύθμιση, όταν 
οι  μαθητές  έχουν  αφομοιώσει  την  αυτορρύθμιση,  τότε  μέσα  σε  ομάδες  μπορεί  ένας 
μαθητής  να  ρυθμίζει  και  τη  μάθηση  του  συμμαθητή  του.  Για  να  υλοποιηθεί  όμως  με 
επιτυχία μία τέτοια διαδικασία, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να είναι πολύ προσεκτικός με τη 
σύνθεση  των  ομάδων,  λαμβάνοντας  υπόψιν  το  γνωστικό  επίπεδο  του  κάθε  μαθητή,  θα 
πρέπει  σε  κάθε  ομάδα  να  υπάρχουν  μαθητές  διαφορετικών  επιπέδων  ώστε  οι  «καλοί» 
μαθητές να συμπαρασύρουν και τους υπόλοιπους σε υψηλότερες επιδόσεις. Θα πρέπει ο 
αυτορρυθμιστικός  λόγος  του  ενός,  να  ρυθμίζει  το  λόγο  του  άλλου,  γι’  αυτό  μιλάμε  για 
συνθήκες συρρύθμισης.  

Μία  ακόμη  εφαρμογή  της  αυτορρυθμιζόμενης  μάθησης  έχουμε  σε  εκπαιδευτικά 
προγράμματα  που  βασίζονται  στη  χρήση  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και  της  τεχνολογίας 
γενικότερα. Στην περίπτωση που τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα σε φυσική τάξη,  η  ευθύνη  
υλοποίησης  του  προγράμματος  και  ο  τρόπος  χρήσης  της  αυτορρυθμιζόμενης  μάθησης 
παραμένουν  στον  εκπαιδευτικό.  Εάν  όμως  αναφερόμαστε  σε  αμιγώς  εξ  αποστάσεως 
προγράμματα σπουδών, τα οποία εμπεριέχουν την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, τότε αυτά  
αποτελούν μια διαφορετική διαδικασία (Γωνίδα, 2017), όπου την ευθύνη υλοποίησης, έχει 
ο πάροχος των εξ αποστάσεως μαθημάτων, ο  ίδιος ο μαθητής ή ο γονέας του μαθητή σε 
περίπτωση που αυτός είναι ανήλικος.  

H καινοτομία 
Καινοτομία  είναι  η  σύλληψη  της  ιδέας  να  δημιουργηθεί  ένα  αγαθό  υλικό  ή  άυλο,  η 

εφεύρεση ενός νέου προϊόντος και η δημιουργία μιας αγοράς στην οποία θα διοχετευτεί το 
προϊόν (Myers & Marquis, 1969) και οι τρεις προϋποθέσεις αποτελούν αναγκαίες συνθήκες 
για υπάρξει καινοτομία. Μια εφεύρεση από μόνη της δεν αποτελεί καινοτομία καθώς δεν 
συνυπάρχουν και οι άλλοι δυο παράγοντες, η  ιδέα και η αγορά. Όπως ορίζει ο ΟΟΣΑ στο 
¨Oslo Manual Guidelines For Collecting and Interpreting Innovation Data 3nd edition¨ (Data, 
2005),  καινοτομία  είναι  η  παραγωγή  ενός  νέου  ή  σημαντικά  βελτιωμένου  προϊόντος  είτε 
είναι σε υλική ή άυλη μορφή ή η εφαρμογή μιας νέας διαδικασίας ή μεθόδου μάρκετινγκ ή 
μίας  νέας  οργανωτικής  μεθόδου  στις  επιχειρησιακές  πρακτικές  της  επιχείρησης,  στην 
διοίκηση,  τον  εμπορικού  τομέα,  της  διαχείρισης  των  εξωτερικών  σχέσεων.  Άρα  μία 
σημαντικά  βελτιωμένη  εκπαιδευτική  μέθοδος,  όπως  η  αυτορρυθμιζόμενη  μάθηση, 
αποτελεί  καινοτομία  καθώς  η  εκπαιδευτική  διαδικασία  αποτελεί  ένα  άυλο  προϊόν,  μια 
υπηρεσία (Apostolou et al., 20018; Voon, 2007). 

Καθώς ο Joseph Schumpeter (1934), διέκρινε πέντε μορφές καινοτομίας:  
•  την  εισαγωγή  ενός  νέου αγαθού  ή  μίας  σημαντικής  βελτίωσης  στην  ποιότητα    ενός 

αγαθού (καινοτομία προϊόντος).  
• την εισαγωγή μιας νέας μεθόδου παραγωγής (καινοτομία διαδικασίας).  
• το άνοιγμα μιας νέας αγοράς (καινοτομία αγοράς).  
•την αναζήτηση μιας νέας πηγής προμήθειας των πρώτων ή ημικατεργασμένων υλών. 
•τη δημιουργία μιας  νέου  τύπου βιομηχανικής οργάνωσης  (διοικητική ή διαχειριστική 

καινοτομία), 
η  αυτορρυθμιζόμενη  μάθηση  θα  μπορούσε  να  χαρακτηριστεί  ως  καινοτομία 

διαδικασίας  αφού  αλλάζει  αισθητά  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  υλοποιείται  η  εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

Διερευνώντας την σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα σχετικά με τις τάσεις που μπορεί να 
ωθούν την επιλεγμένη καινοτομία, τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και τις 
τελευταίες  εξελίξεις  της  τεχνολογίας  που  μπορούν  να  αξιοποιηθούν  ως  συστατικά  της 
επιλεγμένης  καινοτομίας  διαπιστώνουμε  ότι  οργανισμοί  και  ιδρύματα  με  επιρροή  στην 
παγκόσμια  εκπαιδευτική  κοινότητα  αναφέρονται  στα  πλεονεκτήματα  της 
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αυτορρυθμιζόμενης  μάθησης  και  την  αναγκαιότητα  εισαγωγής  της  στην  εκπαιδευτική 
διαδικασία. Για το ίδρυμα Hewlett Foundation (Deeper Learning, 2017) ένα σύνολο από έξι 
αλληλένδετες ικανότητες είναι το ζητούμενο  για τα παιδιά που θα αποφοιτήσουν από το 
σχολείο:  να  αποκτήσουν  γνώσεις,  να  μάθουν  να  σκέφτονται  κριτικά  και  να  λύνουν 
προβλήματα,  να  συνεργάζονται,  να  επικοινωνούν  στη  μητρική  τους  γλώσσα  και  στα 
Αγγλικά,  να  κατευθύνουν  τη  δική  τους  μάθηση  και  να  αναπτύσσουν  ακαδημαϊκή 
νοοτροπία,  με  πίστη  στην  ικανότητά  τους  να  αναπτύσσονται.  Όπως  επίσης  και  στο NMC 
Horizon Report Europe: 2014 Schools Edition αναφέρει την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση ως 
μια  πρόκληση  και  ζητούμενο  της  εκπαιδευτικής  πρακτικής,  για  τα  επόμενα  3‐5  χρόνια  
(Johnson et al., 2014).  

Παρά τα οφέλη που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική μέθοδο, υπάρχουν 
συγκεκριμένες πρακτικές  που δρουν ανασταλτικά στην άμεση  εφαρμογή  της. Οι  μαθητές 
που  εφαρμόζουν  δεξιότητες  αυτορρύθμισης  σημειώνουν  καλύτερα  μαθησιακά 
αποτελέσματα όταν οι εργασίες που τους ζητούνται και οι εξετάσεις είναι σχεδιασμένες με  
αυτή  τη  λογική,  εάν  απαιτούν  αποστήθιση,  απομνημόνευση  και  γρήγορα,  άμεσα 
αποτελέσματα, τότε προφανώς θα αποτύχουν στο να σημειώσουν βελτιωμένες επιδόσεις, 
γιατί  έχουν  εξασκηθεί  σε  ένα  διαφορετικό  τρόπο  σκέψης,  που  απαιτεί  κριτικό  νου  και 
διαθέσιμο χρόνο.  

Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα ζητάει από τους μαθητές κυρίως εξειδικευμένες 
γνώσεις  και  πληροφορίες,  που  σε  συνδυασμό  με  την  εκτεταμένη    ύλη  των  αναλυτικών 
προγραμμάτων,  περιορίζουν  τον  διαθέσιμο  χρόνο  για  άλλου  τύπου  δραστηριότητες  που 
προάγουν την αυτορρύθμιση. Αυτή η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου είναι ιδιαιτέρως εμφανής 
στις  τάξεις  του Λυκείου. Επίσης δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση στο άμεσο αποτέλεσμα και 
όχι στην διαδικασία της μάθησης, τόσο από τους εκπαιδευτικούς, όσο και από τους γονείς. 

Στο σπίτι, επίσης δεν προάγεται η αυτορρύθμιση, καθώς όπως δείχνει και η εμπειρία, οι 
γονείς,  δίνουν μεγαλύτερη  έμφαση στο άμεσο αποτέλεσμα και  όχι  τόσο στην διαδικασία 
της μάθησης. Σπάνια συζητάνε με τους εκπαιδευτικούς τεχνικές μελέτης και μάθησης, για 
να βοηθήσουν τα παιδιά στη μελέτη τους και το ενδιαφέρον τους συνήθως περιορίζεται σε 
θέματα που αφορούν τους βαθμούς και τις εξετάσεις. Γενικά δεν υπάρχει, στο βαθμό που 
θα  έπρεπε,  συνεργασία σχολείου οικογένειας με στόχο  την συμβατότητα  των διδακτικών 
πρακτικών που εφαρμόζονται στο σχολείο και στο σπίτι.  

Συμπεράσματα 
Η απάντηση στην ερώτηση «μπορούν να διδαχτούν οι δεξιότητες αυτορρύθμισης;» είναι 

καταφατική, μόνο που δεν είναι μία απλή διαδικασία. Η αποτελεσματική καλλιέργεια των 
δεξιοτήτων  αυτορρύθμισης μπορεί να γίνει κάτω από ορισμένες συνθήκες και όχι πάντα με 
τα  ίδια  αποτελέσματα.  Για  να  μπορούμε  να  περάσουμε  σε  παρεμβάσεις  οι  οποίες  είναι 
αποτελεσματικές,  θα πρέπει  να δημιουργήσουμε  εκείνες  τις  συνθήκες  που  διευκολύνουν 
την διδασκαλία της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης και εδώ ο ρόλος των εκπαιδευτικών στο 
σχολείο  και  των γονέων στο σπίτι  είναι  καθοριστικός.  Επειδή η πρώτη φάση εξοικείωσης 
και καθοδήγησης των μαθητών με ενεργητικές διαδικασίες μάθησης, είναι μία επίπονη και 
κουραστική διαδικασία, για να αποδώσει τα οφέλη της, απαιτεί χρόνο και επιμονή. Αφού 
εμπεδώσουν οι μαθητές τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται η μέθοδος, θα πρέπει να τους 
ασκήσουμε συστηματικά σ' αυτή τη διαδικασία αναστοχασμού, αναλογισμού, με στόχο την 
αυτοματοποίηση  της  διαδικασίας  (Γωνίδα,  2017).  Όταν  φτάσουν  στην  αυτοματοποίηση 
αυτής  της  διαδικασίας,  τότε  διευρύνουν  τον  τρόπο σκέψη  τους,  ανοίγουν  τους  ορίζοντές 
τους  και ανεξαρτητοποιούνται  σε μεγάλο βαθμό στο θέμα απόκτησης  νέων  γνώσεων  και 
κατάκτησης  νέων  δεξιοτήτων.  Πρέπει  να  πείσουμε  για  τα  οφέλη  και  την  αναγκαιότητα 
υιοθέτησής της και τους μαθητές και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.  

Αναφορές 
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