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Μια πρώτη παρατήρηση αφορά το ότι:
 Τα εκπαιδευτικά συστήματα
χαρακτηρίζονται από σοβαρά ελλείμματα,
γι’αυτό τα ερευνούμε.
 Αναγκαιότητα από τον παιδαγωγικό
εμπειρισμό στον παιδαγωγικό
επιστημονισμό.
 Αναγωγή της διεργασίας της μάθησης στο
βασικότερο επίπεδο, το βιολογικό.
 Νέα θεωρία μάθησης, ο βιοπαιδαγωγισμός.
 Δεν πρόκειται για μηχανιστική συσχέτιση
ούτε για καμιά φυσιοκρατική πλάνη ή για
χυδαίο βιολογικό ντετερμινισμό.
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 Γενετική Επιστημολογία του Piaget, όπως την
ονόμασε ο ίδιος, μπορεί να θεωρηθεί ως ο
πρόγονος της θεωρίας των νευρωνικών δικτύων.
Ζώνη Επικείμενης ανάπτυξης του Vygotsky
(συνέλαβε τον κατάλληλο επηρεασμό της
επαγωγικής ανάπτυξης του εγκεφάλου, μέσω
των ερεθισμάτων).





Σπειροειδής οργάνωση της σχολικής γνώσης
(Bruner, φαντάστηκε την ευπλαστότητα του
εγκεφάλου).
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Η μελέτη της νοημοσύνης και της συναισθηματικότητας
αποκάλυψε επίσης την εμπλοκή γενετικών στοιχείων,
όπως στην περίπτωση του νευροδιαβιβαστή
της σεροτονίνης (S-ht) στη συναισθηματικότητα.

Τα συναισθήματα έχουν μνήμες και οι μνήμες
συναισθήματα,με τη συναισθηματική επάρκεια του μαθητή
να είναι αναγκαία προϋπόθεση αποτελεσματικής μάθησης,

καθώς η συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται με την
εγκαθίδρυση επικοινωνίας μεταξύ των μερών του
εγκεφάλου, η λειτουργία του οποίου είναι ολιστική και πιο
αποτελεσματική σ’ ένα εμπλουτισμένο από πλευράς
ερεθισμάτων σχολικό περιβάλλον.
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Τα δομικά και λειτουργικά στοιχεία του εγκεφάλου μας, με τους τέσσερις
λοβούς του

(κροταφικός, μετωπιαίος, ινιακός, βρεγματικός)
σε κάθε ημισφαίριο,
τους εκατό δισεκατομμύρια νευρώνες (κατ’ άλλους περίπου 30) που
σχηματίζουν περίπου 1,5 τετράκις εκατομμύρια συνάψεις,
τον καθιστούν το πολυπλοκότερο και πολυτιμότερο όργανό μας,
το οποίο μορφοποιείται από το γενετικό προ-προγραμματισμό του
καθενός και τα παιδαγωγικά περιβαλλοντικά ερεθίσματα που δέχεται,
ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες.

Η δομή και η ανατομία του εγκεφάλου του νεογέννητου μοιάζει με του
ενήλικα.
.
Ωστόσο, η μορφοποίηση του
εγκεφάλου μας «χτίζεται» σταδιακά
διά της εμπειρίας και της μάθησης.
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Η ολιστική λειτουργία
του εγκεφάλου σαν όρχήστρα,
“ολιστικά” δηλαδή,
έχει καταδειχτεί με πολλές έρευνες
Όταν συσχετίζουμε λ.χ. δια της μάθησης
οπτικά σύμβολα με συγκεκριμένους ήχους,
στο άκουσμά τους δεν ενεργοποιούνται
μόνο οι ακουστικές περιοχές
αλλά και οι οπτικές
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Η νοητική λειτουργία,
ενώ φαίνεται εντοπισμένου επιπέδου
(περιοχές λ.χ. Brocka και Wernicke για τη γλώσσα – ομιλία),

όμως υποστηρίζεται περισσότερο
η ολιστική λειτουργία του εγκεφάλου,
επειδή και
μια απλή νοητική προσπάθεια εξαρτάται από
νευρωνικά δίκτυα ή εγκεφαλικές περιοχές
που συνήθως καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο
μέρος του
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Ο εγκέφαλος των παιδιών τείνει να στραφεί
κατά την ανάπτυξή του
από γειτονικούς, εστιασμένους υπολογισμούς
σε περισσότερο σφαιρικούς,
όσο αυξάνονται τα μονοπάτια διασύνδεσης των εγκεφαλικών
περιοχών, κατάσταση που αιτιολογεί τη διαθεματικότητα.
Μέσα στο περιορισμένο χρονικό πλαίσιο ενός
σχολικού μαθήματος, κατά τη διδασκαλία και εξάσκηση
λ.χ. στο λεξιλόγιο,
τα νευρωνικά δίκτυα προσαρμόζονται,
αλλάζοντας δραματικά.
Ανάλογες έρευνες
εστιασμένες στην πενθήμερη εξάσκηση της προσοχής,
με τρόπο που να ευχαριστεί το παιδί,
οδήγησαν στο συμπέρασμα
της δυνατότητας βελτίωσης των νευρωνικών δικτύων
παιδιών 4-6 ετών,
κατάσταση που οδηγεί στην ωριμότερη
9
εκτελεστική τους ικανότητα

Η διεργασία της μάθησης φωτίζεται περισσότερο από τη συσχέτιση γονιδίων,
εγκεφαλικών περιοχών και συμπεριφοράς.
Υπό ένα τέτοιο πρίσμα, διερευνάται η ανάπτυξη των νευρωνικών δικτύων στον
εγκέφαλο των παιδιών για να μορφοποιηθεί η γνωσιακή λειτουργία,
δηλαδή το συναίσθημα,
η προσοχή,
η μνήμη,
η ανάγνωση,
η γραφή,
η κατηγοριοποίηση,

η λογικοθεωρητική-αριθμητική δεξιότητα,
που όλα διαμορφώνουν τη νόηση.
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Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο, η νέα θεωρία του

βιοπαιδαγωγισμού
βασίζεται στην αξιοποίηση και συντονισμό
τριών κύριων αξόνων, οι οποίοι αφορούν
 την

εξέλιξη (φυλογένεση) του εγκεφάλου,

 την
 και

ανάπτυξή (οντογένεση) του

την κατάλληλη παιδαγωγική επένδυση.
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Η αύξηση του μεγέθους του εγκεφάλου κατά την
εξέλιξη του H. erectus οφείλεται στην αύξηση του
μεγέθους τριών περιοχών:
του ιππόκαμπου,
της παρεγκεφαλίδας και
του μετωπιαίου λοβού,
κατάσταση που έχει αφήσει τη δυναμική της στην
ανάπτυξη του εγκεφάλου του H. sapiens, καθώς
οι ίδιες περιοχές συνεχίζουν να αυξάνονται:
ο ιππόκαμπος και η παρεγκεφαλίδα στα νεογέννητα
και ο μετωπιαίος λοβός κατά την παιδική ηλικία,
έως την εφηβεία.
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Η προτεινόμενη από πολλούς
ερευνητές ιεραρχική εξελικτική σειρά
ορισμένων γνωσιακών μηχανισμών,
όπως των αισθήσεων, της προσοχής, των
συναισθημάτων, της μνήμης, των σκέψεων και
της φαντασίας, του σχεδιασμού, της
αυτοσυνειδησίας, της ελεύθερης βούλησης, της
γλωσσικής και αριθμητικής ικανότητας
συμβάλλει στην ανάδειξη σημαντικών
βιοπαιδαγωγικών θεωρήσεων·
όπως λ.χ. η ακολουθία διαδραστικής εμφάνισης
βασικών δεξιοτήτων,
που μπορεί να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά.
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Βασικές δεξιότητες
θεωρούμε εκείνες
που συνέβαλαν στην επιβίωση
του γένους Homo
κατά την εξέλιξη της σκέψης του,
ειδικότερα στα πρώτα εξελικτικά του
στάδια.
Οι δεξιότητες στις οποίες εστιάσαμε την
προσοχή μας είναι:η Τεχνολογική (Τ),
η Κοινωνική (S), η γλωσσική (L) και η
Αριθμητική (N/T)
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Μετά τη διαμόρφωση των στοιχείων της
προσοχής και του σχεδιασμού,
τα είδη του γένους μας Homo
άρχισαν να κάνουν πρωτόγονα εργαλεία,
να τα χρησιμοποιούν και να τα μεταφέρουν,
έχοντας κατακτήσει
την πρωτόγονη τεχνολογική δεξιότητα.
Στη βάση αυτής της συλλογιστικής υποστηρίζουμε ότι

η τεχνολογική (Τ) δεξιότητα εμφανίσθηκε εξελικτικά
πρώτη
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Η διαμόρφωση της αυτοσυνειδησίας
και της ελεύθερης βούλησης
θα πρέπει να αύξησε την αρμοστικότητα –
προσαρμοστικότητα του γένους μας
και του είδους μας
μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες
που είναι ο πυρήνας της κοινωνικοποίησης,
η οποία επεξέτεινε την τεχνολογική
επιδεξιότητα και προσέφερε περισσότερη
ασφάλεια.
Η κοινωνική (S) δεξιότητα, σε πρωτόγονο
βαθμό, θα πρέπει να εμφανίσθηκε
δεύτερη
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Προχωρημένη κοινωνικοποίηση
απαιτούσε αποτελεσματικότερη επικοινωνία,
η οποία επιτεύχθηκε
με την εμφάνιση της πρωτογλώσσας,
κάπου 2 εκ. χρόνια πριν,
από την εποχή του Homo habilis
Η γλωσσική (L) δεξιότητα θεωρείται
εξελικτικά τρίτη,
με ισχυρή ανατροφοδοτική επίδραση στις
δυο προηγούμενες, ενισχύοντάς τες
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Η απαρχή
του εσωτερικού και εξωτερικού μας κόσμου,
όπως και της περισσότερο εμφανούς
αφηρημένης σκέψης,
είναι η βάση προέλευσης
της ποσοτικής και αριθμητικής αντίληψης
με μια πρωτομαθηματική μορφή,
πριν αποκτήσουμε λέξεις για τους αριθμούς
Η αριθμητική δεξιότητα (N) λοιπόν μπορεί να
θεωρηθεί ως εξελικτικά
τέταρτη
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Στο πλαίσιο αυτό τοποθετείται η ιεραρχημένη εξελικτική
απαρχή τεσσάρων βασικών ικανοτήτων, με την
Τεχνολογική (T) να έχει προέλθει εξελικτικά πρώτη και να
ακολουθούν η Κοινωνική (S), η Γλωσσική (L) και η
Αριθμητική/Θεωρητική (N).

Οι βασικές αυτές βιοπαιδαγωγικές ικανότητες
μορφοποιούνται σε δεξιότητες, οι οποίες μπορούν να
ενδυναμωθούν στο έπακρο, μέσα από την
κατάλληλη παιδαγωγικο-εκπαιδευτική επένδυση
που θα είναι εναρμονισμένη με τη
βιολογική δυναμική του εγκεφάλου.
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Η ιεραρχημένη σειρά
εξελικτικής εμφάνισης
των τεσσάρων βασικών δεξιοτήτων
βρίσκεται σε «παραλληλισμό»
με την αντίστοιχη αναπτυξιακή εμφάνιση
των νευρωνικών δικτύων,

καθώς εμφανίζονται πρώτα
της προσοχής,
μετά της γλώσσας και
μετά της αριθμητικής
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Η νέα θεωρία
του βιοπαιδαγωγισμού
αξιοποιεί και
το βιογενετικό/ανακεφαλαιωτικό νόμο,
τη βιολογική ανακεφαλαίωση του Haeckel
όχι την πολιτισμική ανακεφαλαίωση του Spenser˙

τη θεώρηση δηλαδή κατά την οποία
η ανάπτυξη είναι μια μικρή και γρήγορη
ανακεφαλαίωση της εξέλιξης.
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Ο Homo sapiens εμφανίσθηκε πριν 200.000 χρόνια.
Σημαντικά όμως βήματα σύνθετης συμπεριφοράς παρουσίασε
~50.000 χρόνια πριν,
όπου τοποθετείται η 2η μεγάλη «έκρηξη» του εγκεφάλου μας,
κατά την οποία αυξήθηκε η πολυπλοκότητά του
μέσω της αναδιοργάνωσής του δια της εξελικτικής συνύπαρξης
των 4 βασικών δεξιοτήτων (T, S, L, N) και της διάδρασής τους.
Την περίοδο αυτή αποκαλέσαμε
Ευαίσθητη Διαδραστική Περίοδο (ΕΔΠ),
που οδήγησε σε αναδυόμενες γνωσιακες ιδιότητες, σε ανώτερες
νοητικές ικανότητες
(επινόηση πρώτων μόνιμων οπτικών συμβόλων).
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Κατά την ανάπτυξη
οι γενικοί χαρακτήρες
εμφανίζονται
πριν από τους ειδικούς
με τη διαφοροποίηση των συγγενών ειδών
να αυξάνεται κατά την οντογένεση.
Η βιογενετική βάση της γνωσιακής – νοητικής οντογένεσης

βρίσκεται σε σημαντική αρμονία με την αντίστοιχη της
φυλογένεσης.
Από αυτή τη σχέση αποστάξαμε τη θεώρηση
του Βήματος Αναστροφής.
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H βιοπαιδαγωγική διδακτική επένδυση
πρέπει να προσεγγίζει:



o
o

o

Τη σχέση T>>S>L>N, στο Νηπιαγωγείο και τις
μικρές τάξεις του Δημοτικού.
Τη σχέση T<S<L<N από τις μεσαίες τάξεις του
Δημοτικού και μετά, που η έμφαση
αναστρέφεται σταδιακά, μέσα από ένα Βήμα
Αναστροφής (ΒΑ), «ανακαιφαλαιώνοντάς» τες
κατά ένα τρόπο∙ το ΒΑ αναμένεται να ενισχύει
σε μεγαλύτερο βαθμό την οντογενετικά
αναδυόμενη αφηρημένη σκέψη και τη
μαθησιακή εγκεφαλική βάση.
Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες η σχέση μπορεί
να γίνεται συνδυαστική (Τ≥S≥L≥N ή T≤S≤L≤N).
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Μια επιστημονική μεθοδολογική ενέργεια
ολοκληρώνεται με δυο επεισόδια:
τη φαντασία (υπόθεση) και την κριτική
Ο έλεγχος μιας υπόθεσης απαιτεί
τέσσερα διαφορετικά βήματα:
i) Να έχει συνοχή, να μην είναι
αυτοαντικρουόμενη
ii) Να έχει λογική δομή για να έχει
επεξηγηματική αξία
iii) Να έχει συνοχή με άλλες γνωστές
αποδεκτές υποθέσεις προσφέροντας
πλεονεκτήματα
iv) Να ελεγχθεί εμπειρικά
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Ι)Βιοπαιδαγωγικός μετασχηματισμός της
προσφοράς της διδακτέας ύλης με τη
δημιουργία/ αξιοποίηση κατάλληλων
δραστηριοτήτων
ii)Γενικά κριτήρια αξιολόγησης των δεξιοτήτων

Ετοιμότητα
Μεθοδικότητα
Συνεργατικότητα
Κριτική σκέψη
Δημιουργικότητα
Αποτελεσματικότητα
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Οι αξιόλογες μετρήσεις έγιναν
τη 2η, 7η, 13η, 20η και 30η εβδομάδα
και αντιστοιχούν στη 1η, 2η, 3η, 4η και 5η
μέτρηση.
Χρησιμοποιήθηκαν κλίμακες τύπου Likert.
Επταβάθμια (7/μια) για το Νηπιαγωγείο.

Μεθοδολογική διαφορά μεταξύ Ε και Π τάξης του
Νηπιαγωγείου

(i) Ιεράρχηση δεξιοτήτων στην Ε τάξη S - L - N/T -T
(ii)

«»

«»

«»

Π «»

T - S - L- N/T

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τη
διαλεύκανση της έννοιας δεξιότητα, ώστε να την
θεωρούν και την αξιοποιούν:
(i) ως οριζόντια και διαθεματική γνώση που μπορεί
να αντιδρά με ποικίλες εξειδικευμένες
επιδεξιότητες
(ii) ως σταθερή πολυδυναμική γνωσιακή διεργασία
που μπορεί να αναπαραχθεί σε πολλά μέρη και
επικοινωνιακά πλαίσια

7,00

M.O μετρήσεων όλων των δεξιοτήτων

6,00
5,00
4,00
3,00
E
2,00
1,00
0,00

1η

2η

4η

3η

5Hh

Μετρήσεις
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Γενικό γραμμικό μοντέλο πρόβλεψης των Μ.Ο. των τεσσάρων δεξιοτήτων στην 5η
αξιολογική μέτρηση (ΜΟΔ5), η οποία θεωρείται ότι αντανακλά το τελικό
γνωσιακό/μαθησιακό αποτέλεσμα του σχολικού έτους.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Β

(Σταθερά)
ΤΑΞΗ (Π-Ε)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΟΔ1
(Μ.Ο.
όλων
δεξιοτήτων
μέτρηση 1)

Βeta

t

0.065
1,782**
0,388**

0,790
0,230

0,153
12,302
2,869

95%
Διάστημα
Επιστοσύνης
για Β
[-0,802. 0932]
[1,487. 2,076)
0,113, 0,664

0,360**

0,218

2,742

0,093, 0,627)

των
στη

R2=0,87 (Προσαρμοσμένο R2=0,86)
**p< .01 (Στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα σε επίπεδο 0,01
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Ανάδειξη της συσχετιζόμενης αξιοπιστίας των ευρημάτων, όπως αποτυπώνεται από τους υψηλούς συντελεστές
συσχέτισης μεταξύ των ατομικών βαθμολογιών των μαθητών/ριών (ποσοτική προσέγγιση) στην 1η αξιολογική
μέτρηση ανά δεξιότητα και της ανάλυσης των σχολίων των εκπαιδευτικών (ποιοτική προσέγγιση) ανά μαθητή/ρια / ανά
δεξιότητα.
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Ε
Γ
Γ
Ι
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Η

r Π Θετικά σχόλια

r Π Αρνητικά σχόλια

T

0, 90**

T

-0, 60*

S

0, 97**

S

-0, 69*

L

0,93**

L

-0, 70*

N/T0, 92**
r

E Θετικά σχόλια

N/T -0, 56*
r E Αρνητικά σχόλια

T

0, 92**

T

-0,60*

S

0, 90**

S

-0,97*

L

0, 92**

L

-0,91*

N/T0, 96**

N/T -0,77*

ΠΟΙΟ ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ποσοστό αύξησης των θετικών σχολίων στις Π και Ε τάξεις
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Δημιουργικότητα

Κριτική σκέψη

Αποτελεσματικότητα

Συνεργατικότητα

Ποιοτικά Κριτήρια

Μεθοδικότητα

Ετοιμότητα

ΠΕΙΡΑΜΑ (Π ΚΑΙ Ε ΤΑΞΕΙΣ)
Για τη συμπλήρωση του πίνακα κριτηρίων
τελικά απαιτείται:
 Αποτίμηση στην (κάθε 6 εβδομάδες
διδασκαλίας) του7/βαθμη κλίμακα /της κάθε
μαθητή/τριας για κάθε δεξιότητα όπου υπάρχει
και ο βαθμός ανταπόκρισης του/της
μαθητή/τριας στα επί μέρους σημεία.
 Επιπλέον ο/η εκπαιδευτικός συμπληρώνει με
περιγραφές την «εικόνα» του/της κάθε
μαθητή/τριας με αναφορές στα βασικά
κριτήρια αξιολόγησης της κάθε δεξιότητας.


Διάγραμμα που δείχνει τους Μ.Ο. των τεσσάρων δεξιοτήτων σε κάθε μια από τις πέντε αξιολογικές μετρήσεις

8

στις Πειραματικές τάξεις (Π) και στις τάξεις Ελέγχου (Ε) της Α΄ τάξης Δημοτικού.

ΜΟ ΤΙΜΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3
ΜΕΤΡΗΣΗ
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Γενικό γραμμικό μοντέλο πρόβλεψης των Μ.Ο. των τεσσάρων δεξιοτήτων στην 5η
αξιολογική μέτρηση (ΜΟΔ5), η οποία θεωρείται ότι αντανακλά το τελικό
γνωσιακό/μαθησιακό αποτέλεσμα του σχολικού έτους.

ANOVA
Mean
Sum of Squares df Square

ΤΑΞΕΙΣ Ε ΚΑΙ Π

F

Between Groups
16,245 35
,464
8,268
Within Groups
2,133 38
,056
Total
18,378 73
M.O. ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Between Groups
27,133 35
,775 20,187
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Within Groups
1,459 38
,038
Total
28,592 73
M.O. ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Between
Groups
22,523
35
,644
9,803
R2=0,87
(Προσαρμοσμένο
R2=0,86)
ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
**p< .01 (Στατιστικά
σημαντικό αποτέλεσμα
Within Groups
2,495 38σε επίπεδο
,066 0,01
Total
25,018 73

Sig.

,000

,000

,000
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ΟΜΑΔΑ Π: Εμφατική καλλιέργεια σύμφωνα με τη σχέση T>S>L>N/T …
T<S<L<N/T
Περιοδική προσέγγιση της σχέσης
Αλληλόδραση των δεξιοτήτων
Συνδυαστική καλλιέργεια των δεξιοτήτων Τ…T+S…(T+S)+L …(T+S+L)+N/T
A΄ Τρίμηνο

1η-3η εβδομάδα
4η-6η εβδομάδα
7η-9η εβδομάδα
10η-12η εβδομάδα

Αριθμητικό παράδειγμα

i
ii
iii
iv

T > S > L > N/T
T < S > L > N/T
T > S < L > N/T
T < S < L < N/T

v

T < S < L < N/T

T

S

L

N/T

20
8
7
5

8
20
5
7

7
7
20
8

5
5
8
20

8

10

16

Β΄ Τρίμηνο
Γ΄ Τρίμηνο
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τ

S

L

N/T

Δεδομένα εκπαιδευτικών

4

5

5

6

Δεδομένα ερευνήτριας

4

6

6

6

Δεξιότητες

20/βάθμια κλίμακα

4/βάθμια κλίμακα

Τ

0,93

0,79

S

0,81

0,81

L

0,93

0,92

N/T

0,91

0,80

(Ι) Υπόθεση:

Ο Πειραματικός έλεγχος της νέας θεωρίας του
Βιοπαιδαγωγισμού δια της αποτίμησης της επίδοσης της Τάξης.

(ιι) Σχεδιασμός: - Ε και Π τάξεις – διαφορετικές μεθοδολογίες – ποικίλης
κλίμακας αξιολογήσεις- όμοια αξιολογική βάση.
- Μαθητές (ριες) με όμοια κοινωνικοοικονομικά
χαρακτηριστικά.
- Εκπαιδευτικοί με όμοια εκπαιδευτική εμπειρία και
παιδαγωγικό στυλ (μετά την επιμόρφωσή τους).
(ιιι) Έλεγχος:

- Θετικός: Επαναλήψιμα αποτελέσματα σε Ν, Δ και Γ, σε
αρμονία με τα αναμενόμενα, σύμφωνα με τη θεωρία.
- Πολλαπλές πειραματικές (πριν το ΒΑ, μετά το ΒΑ) και
αναλυτικές προσεγγίσεις (ANOVA, Γραμμικό μοντέλο
πρόβλεψης, Συσχετιζόμενη αξιοπιστία).
- Ομοιότητα της δυναμικής ποσοτικών και ποιοτικών
ευρημάτων.
- Παράλληλη κινητική των καμπυλών των δεξιοτήτων που
καταδεικνύει την αλληλοδραστική τους ανάπτυξη, σύμφωνα
με τη θεωρία.
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Η παρουσιασθείσα ερευνητική προσπάθεια φωτίζει ποικίλα ζητήματα
για την εσαγωγή καινοτόμων παρεμβάσεων μέσω του
Βιοπαιδαγωγισμού, εντός των διαθεματικών ΑΠΣ – με τη
συμβολή και του εκπαιδευτικού – και αναδεικνύει:
(i) Την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού ποιοτικών και
ποσοτικών προσεγγίσεων σε συνθήκες τάξης.
(ii) Τη διαμόρφωση τεχνικών Δ-Μ-Α.
(iii) Τη μορφοποίηση εργαλείων (π.χ. σχετικά αξιολογικά κριτήρια).
(iv) Το γιατί η έως τώρα εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην
εκπαίδευση δεν μετασχημάτισε ουσιαστικά την Δ-Μ-Α και την
αποτελεσματικότητα του σχολείου (Mayer, 2010).
(v) Την αρμονία των αποτελεσμάτων μας, σχετικά με το χρόνο που
απαιτείται για την ανάδειξη του αποτελέσματος μιας
καινοτόμου διδασκαλίας, με άλλες πειραματικές έρευνες
αναφερόμενες στις αλλαγές των νευρωνικών δικτύων ως
αποτέλεσμα μάθησης (5η με 6η εβδομάδα Βιοπαιδαγωγισμού –
5η εβδομάδα Event Related Potential).
(vi) Σημαντικότητα έγκαιρης ένταξης των μαθητών στη
βιοπαιδαγωγική Δ-Μ-Α.
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(i)
(ii)
(iii)

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ:
Υπάρχουν διάφορες ευαίσθητες περίοδοι
που είναι άγνωστες.
Ο Βιοπαιδαγωγισμός μπορεί να συμβάλει
στη γενική ενίσχυσή τους.
Ο επαναπρογραμματισμός του
εγκεφάλου είναι δυνατός· και ο
Βιοπαιδαγωγισμός θα μπορούσε να τον
επάγει, σε κάποιο βαθμό, συμβάλλοντας
στη βελτίωση μισοχαμένων ευαίσθητων
περιόδων ή ακόμα και ήπιων
μαθησιακών δυσκολιών.
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i.

ii.

iii.

iv.

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ:
Η βιοπαιδαγωγική Δ-Μ-Α είναι απλή, εύκολη και
εφαρμόσιμη σε κάθε σχολείο στη χώρα μας και ανά τον
κόσμο.
Είναι μια πρόκληση για τον εκπαιδευτικό για να
επανεξετάσει τον τρόπο δουλειάς του και να συμβάλλει
στη βελτίωση των βιοπαιδαγωγικών εργαλείων,
προσαρμόζοντάς τα.
Ο Βιοπαιδαγωγισμός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
ήδη ως ένα βασικό και γενικά εφαρμόσιμο θεωρητικό
πλαίσιο, που συμβάλλει στη μαθησιακή βελτίωση, στην
ενδυνάμωση του ρόλου του εκπαιδευτικού και του
σχολείου και στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού
συστήματος.
Για να υπάρξει ουσιαστική μείωση του ελλείμματος
παιδείας.
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Για όλα αυτά χρειάζεται βούληση και
έμπνευση από τη Πολιτεία και τον
Εκπαιδευτικό, ο οποίος πρέπει να
γνωρίζει ότι:
« Ο καλός δάσκαλος λέει, ο μέτριος εξηγεί, ο
ανώτερος αποδεικνύει και ο μεγάλος
δάσκαλος εμπνέει».
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Η νέα βιοπαιδαγωγική θεωρία μάθησης
και η εμπειρική αξιολόγησή της έχουν δημοσιευθεί:
-
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Alahiotis, S. and E. Karatzia-Stavlioti (2013).
« Α Basic Competence Assessment through a Multimodal Biopedagogic
Classroom Design”,
The International Journal of Assessment and Evaluation (in press)
-
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Αλαχιώτης Σ. και Ε. Καρατζιά-Σταυλιώτη (2009).
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ της μάθησης και της
αξιολόγησης.
(Εκδόσεις Λιβάνη).
Σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ.
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