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Θεωρία, μζθοδοσ, εργαλεία: αςφμπτωτεσ ςχζςεισ
και ςυνεκτικζσ διαςυνδζςεισ ςτισ ανθρωπιςτικζσ ςπουδζσ

1. Ειςαγωγικά
Κα δείξω πωσ οι προχποκζςεισ μιασ λειτουργικισ και παιδαγωγικά αποτελεςματικισ
διδαςκαλίασ κα πρζπει να αναηθτοφνται: ςτο πλαίςιο, αφενόσ, μιασ ςυγχρονικισ ςφηευξθσ
ανάμεςα ςτθ κεωρία, τθ μζκοδο και τα θλεκτρονικά εργαλεία· ςτο περίγραμμα, αφετζρου,
μιασ διαχρονικισ ςχζςθσ που ςυνδζει τουσ τρεισ υπό ςυηιτθςθ όρουσ ωσ προσ τισ
παραδοςιακζσ και τισ ςφγχρονεσ όψεισ τουσ. Παραδειγματικό ςθμείο αναφοράσ κα είναι τα
παραδοςιακά αφθγθματικά κείμενα.
2. Το πρόβλθμα
Θ προθγοφμενθ, ςυγχρονικι και διαχρονικι, διαςφνδεςθ επιδιϊκεται εδϊ, προκειμζνου να
αποκαταςτακεί ζνα καταςτατικό ολίςκθμα που εντοπίηεται ςτα περιβάλλοντα ςυμβατικισ
και θλεκτρονικισ μάκθςθσ και περιγράφεται ωσ εξισ: αςφμπτωτεσ μεταξφ τουσ κεωρθτικζσ
αρχζσ, μζκοδοι και εργαλεία επιλζγονται προσ χριςθ από εκπαιδευτζσ εμπειρικά και
αποςπαςματικά, δίχωσ να ςτθρίηονται ςε κάποια ςυνεκτικι, αναγνωρίςιμθ κεωρθτικι βάςθ
και χωρίσ να αποβλζπουν ςτθν εξυπθρζτθςθ κάποιασ ενιαίασ πρακτικισ ςκόπευςθσ (Bonk &
Cunningham, 1998: 25). Θ επιλεκτικι αυτι ςυγκζντρωςθ ιδεϊν, ςτρατθγικϊν και εργαλείων
ςυγκροτεί εξ αποτελζςματοσ παιδαγωγικό patchwork, το οποίο δεν χρειάηεται να
αποτελζςει αντικείμενο ςυςτθματικισ μελζτθσ, αλλά, καλφπτοντασ ευκαιριακζσ ανάγκεσ
ταχφρρυκμων εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, πζφτει ςε αχρθςτία τόςο γριγορα όςο και τα
εργαλεία από τα οποία είναι ευκαιριακά εξαρτθμζνο.
Στον αντίποδα των προθγοφμενων εμπειρικϊν προςεγγίςεων προτείνεται μια ςυνεκτικι και
ολιςτικι προςζγγιςθ, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ οι παραδοςιακζσ όψεισ μονάδων γνϊςθσ και
μάκθςθσ, που προζρχονται από τουσ χϊρουσ τθσ φιλολογίασ, τθσ εκνογραφίασ, τθσ
ανκρωπολογίασ και τθσ λογοτεχνικισ κριτικισ, διαλζγονται με κζςεισ των γνωςτικϊν
επιςτθμϊν, τθσ γλωςςολογίασ, τθσ ςθμειωτικισ και των ψθφιακϊν ςπουδϊν ςτθν
προοπτικι τθσ διεπιςτθμονικότθτασ.
Στο πλαίςιο, ςυγκεκριμζνα, τθσ αξιοποίθςθσ των υπολογιςτϊν ςτον κλάδο των
ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν μζςω τθσ διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ δεν διαπλζκονται μόνο
ςχζςεισ ανάμεςα ςε όμορα επιςτθμονικά πεδία αλλά είναι δυνατόν να δθμιουργοφνται και
νζοι τομείσ ςτο διάκενό τουσ ι και να υπερβαίνονται τα δεδομζνα ςφνορα (Moran, 2002:
15· McCarty, 2005: 135-136).
3. Η κεωρία
Είναι παραδεκτό ςτθ φιλολογικι ζρευνα και τθ λογοτεχνικι κριτικι ότι ικανό μζροσ του
περιεχομζνου και τθσ φραςεολογίασ των παραδοςιακϊν αφθγθμάτων εμφανίηει ςτακερϊσ
επαναλαμβανόμενθ δομι. Θ ζρευνα των «μθχανιςτικϊν» αυτϊν διαδικαςιϊν
αφθγθματικισ ςφνκεςθσ, που ονομάςτθκαν «κζματα» (από τον Albert Lord, 1960: 4) και
«λειτουργίεσ» (από τον Vladimir Propp, 1987: 27), παρά τισ επιμζρουσ διαφορζσ ςτθν
ορολογία (Yen, 1973: 162-163), καταλιγει ςε κοινά, γενικότερα ςυμπεράςματα (Ramey,
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2007: 28-34). Θ ςτερεότυπθ κεματικι ςφνκεςθσ γίνεται καλφτερα αντιλθπτι, αν
αναδομθκεί πρϊτα θ ζκκεςθ των αφθγθματικϊν ςυμβάντων, που μζςα ςτθν
επαναλθπτικότθτά τουσ μζνουν ςτακερά, και φςτερα κακοριςτεί ο τρόποσ με τον οποίο ο
αφθγθτισ ζχει τροποποιιςει τθν ζκκεςθ αυτι. Από τθ μελζτθ των επαναλαμβανόμενων
ςτοιχείων κα μποροφςε να καταρτιςτεί ζνασ πίνακασ όλων των πικανϊν αφθγιςεων, ενϊ
από τισ παραλλαγζσ τουσ, τισ λοξοδρομιςεισ τουσ από τα προςδοκϊμενα ςχζδια (Bruner,
2004: 73), ο μεταςχθματιςμόσ τουσ ςε τζχνθ με αυτόνομθ αιςκθτικι αξία.
Θ αναηιτθςθ μιασ κοινισ «γραμματικισ» των αφθγθματικϊν ςυνκζςεων, ενιςχυμζνθ και
από τισ ςυμβολζσ τθσ γλωςςολογίασ, βρζκθκε ςτο επίκεντρο ενδιαφζροντοσ των
μετανεωτερικϊν κεωρθτικϊν τθσ λογοτεχνίασ (Brémond, Greimas, Barthes). Τϊρα, ωςτόςο,
τα ςτερεότυπα «κζματα» ι «λειτουργίεσ», ριηωμζνα ςτισ δομζσ τθσ γλϊςςασ,
αναηθτικθκαν και ςε οποιαδιποτε αφθγθματικι υπόκεςθ.
Με τθν εξζλιξθ των γνωςτικϊν επιςτθμϊν και ςτο πλαίςιο τθσ διάχυςθσ των μοντζλων
επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν, ωσ ζδρα των επαναλθπτικϊν δομϊν τθσ αφιγθςθσ
κεωρικθκε θ ανκρϊπινθ νόθςθ· ςτον βακμό που κάκε μορφισ διιγθςθ ιςτοριϊν είναι
πάνω απ’ όλα μια μορφι διανοθτικισ δραςτθριότθτασ, εξαρτϊμενθ κατά κφριο λόγο από τθ
μνιμθ. Ζτςι παραδοςιακά «κζματα» και «λειτουργίεσ» μεταλλάχκθκαν ςε: «ςχιματα» /
schemas (λ.χ., από τουσ Bartlett 1932: 199-200, 300-304· Rumelhart, 1980: 33-34, και Rubin,
1995: 21)· «πλαίςια» / frames (από τον Minsky, 1977, και 2006: 480) και «ςενάρια» / scripts
(από τουσ Schank & Abelson, 1977: 17-19, 41). Οι τρεισ αυτοί όροι παραπζμπουν ςε
αφθρθμζνεσ νοθτικζσ δομζσ ςτισ οποίεσ αποτυπϊνεται θ τυπικι αλλθλουχία ςυμβάντων ςε
μια ςυγκεκριμζνθ κακθμερινι κατάςταςθ. Θ δθμιουργία τουσ προχποκζτει: αφενόσ τθν
επαναλθπτικι ςυμμετοχι ςε ςυγκεκριμζνα ςτιγμιότυπα μιασ κοινωνικισ κατάςταςθσ και
αφετζρου τθ γενίκευςθ των κοινϊν χαρακτθριςτικϊν που διζπουν τα ςχετικά ςτιγμιότυπα
(Πόλκασ, 2008: 39-55).
Στον αφθγθματικό, ειδικότερα, λόγο (κείμενα, ταινίεσ, προφορικζσ ιςτορίεσ, κλπ) τα
«ςχιματα / πλαίςια / ςενάρια» ςυγκροτοφν τουσ «ιςτοριόκοςμουσ» / storyworlds: νοθτικά
μοντζλα που ωκοφν τουσ αναγνϊςτεσ / ερμθνευτζσ να φανταςτοφν τθν εξζλιξθ, ι και τθν
κατάλθξθ, μιασ κατάςταςθσ, ενόσ χαρακτιρα ι ςυμβάντοσ ςε μιαν αφιγθςθ, επιτρζποντασ
ζτςι τθ χαρτογράφθςθ του ποιοσ ζκανε τι, με ποιον, πότε, ποφ, γιατί και με ποιον τρόπο
(Herman, 2002: 9-22). Οι κακολικζσ αυτζσ νοθτικζσ αναπαραςτάςεισ, που εμπεριζχονται
ςτα αφθγθματικά ζργα, παρζχουν τα ςχζδια για τθ δθμιουργία ι τροποποίθςθ των νοθτικά
εςχθματιςμζνων ιςτοριόκοςμων, τουσ οποίουσ μπορεί να οικειοποιθκεί κάκε άνκρωποσ
από τθ μικρι του θλικία και όχι μόνο ζνασ χαριςματικόσ αφθγθτισ.
Αυτό ςθμαίνει, γενικότερα, ότι οι αναγνϊςτεσ ενεργοποιοφν τισ υπάρχουςεσ νοθτικζσ τουσ
αναπαραςτάςεισ όταν διαβάηουν ζνα κείμενο, προκειμζνου να υποςτθριχκοφν ςτθν
ερμθνεία τθσ πλθροφορίασ που περιζχεται μζςα ςε αυτό. Συγκροτϊντασ ευλφγιςτο δίκτυο
από «ςϊματα» πολιτιςτικισ γνϊςθσ, τα «ςχιματα / πλαίςια / ςενάρια», δεν κεωροφνται
οριςτικά προδιαμορφωμζνεσ, ατομικζσ γνωςτικζσ δομζσ για κάκε βακμίδα νοθτικισ
ανάπτυξθσ, όπωσ τισ κεωροφςε λίγο πολφ ο Piaget, αλλά εξαρτϊνται από, και
ενεργοποιοφνται μζςα ςε, ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ και κοινωνικο-πολιτιςμικά
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ςυμφραηόμενα. Γι’ αυτό και με τθν πρόοδο τθσ ανάγνωςθσ αναβακμίηονται ι
τροποποιοφνται (McVee, κ.ά, 2005). Θ εξάρτθςι τουσ αυτι εξθγεί και τουσ λόγουσ για τουσ
οποίουσ οι ζμπειροι ςε κάποιο κζμα ενεργοφν και αντιδροφν πιο αποτελεςματικά ςε ςχζςθ
με τουσ άπειρουσ, που ςτεροφνται ι διακζτουν ελλιπι γνωςτικά «ςχιματα» ϊςτε να
κατανοιςουν ζνα αφθγθματικό ζργο (Driscoll, 1994: 155). Αλλά πϊσ μακαίνει τθν τζχνθ του
ζνασ αφθγθτισ και πϊσ τθ μεταβιβάηει αργότερα ο ίδιοσ ωσ ζμπειροσ δάςκαλοσ ςτουσ
μακθτευόμενουσ;
4. Η μζκοδοσ
Θ παραδοςιακι μακθτεία ςτθν τζχνθ τθσ αφιγθςθσ διεκπεραιϊνεται ςε τρία κφρια
μακρόχρονα ςτάδια (Lord, 1960: 20-26). Στο πρϊτο ο μακθτευόμενοσ ακοφει προςεχτικά
και αφομοιϊνει τα παραδοςιακά «κζματα» και τον τρόπο με τον οποίο εκτελοφν ζμπειροι
βάρδοι τισ εκτενείσ τουσ ρυκμικζσ αφθγιςεισ. Στο δεφτερο ςτάδιο ο μακθτευόμενοσ
«ανοίγει για πρϊτθ φορά το ςτόμα του» και δοκιμάηει να ςυνκζςει, εκτελϊντασ κατά
κανόνα με τθ ςυνοδεία μουςικοφ οργάνου, αφθγθματικά τραγοφδια, όπωσ τα ζχει μάκει
ακοφγοντάσ τα από τουσ ζμπειρουσ βάρδουσ. Τζλοσ, ςτο τρίτο ςτάδιο ο εκπαιδευμζνοσ
πλζον αφθγθτισ εκτελεί μπροςτά ςε ακροατιριο ολοκλθρωμζνα εκτενι αφθγθματικά ζργα,
επεκτείνοντασ, εμπλουτίηοντασ και μεταςχθματίηοντασ το μακθμζνο κεματικό υλικό, με
τρόπον ϊςτε θ εκτζλεςι του να παρουςιάηεται ωσ κατάκτθςθ εντελϊσ προςωπικι.
Σιμερα, παρά τθν ζκρθξθ αφθγθματολογικϊν κεωριϊν, δεν ζχει διατυπωκεί κάποια
ςυγκεκριμζνθ, ειδικι μζκοδοσ μακθτείασ ςτθν τζχνθ των αφθγθμάτων, που να λαμβάνει
υπόψθ τθσ τθν παραδοςιακι. Σε παλαιότερθ μελζτθ μου, ωςτόςο, ζχω δείξει (Πόλκασ,
2008: 71-107) ότι όψεισ τθσ παραδοςιακισ μακθτείασ ςτθν τζχνθ τθσ αφιγθςθσ μποροφν να
ενςωματωκοφν ςτο γενικό μοντζλο εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ που είναι γνωςτό ωσ
«γνωςτικι μακθτεία»/cognitive apprenticeship.
Τον πυρινα των λειτουργιϊν τθσ γνωςτικισ μακθτείασ καταλαμβάνουν οι επονομαηόμενεσ
«Μζκοδοι» / Methods, με τισ ζξι περιεχόμενεσ διδακτικζσ τεχνικζσ (Collins, κ.ά., 1989·
Gzefaili 2003). Οι τρεισ πρϊτεσ, οι δαςκαλοκεντρικζσ, είναι:
α) θ αναλυτικι «επίδειξθ» / Modelling από τον ζμπειρο δάςκαλο για το πϊσ
εκτυλίςςεται θ διαδικαςία μάκθςθσ, τθν οποία οι μακθτευόμενοι επιχειροφν να μιμθκοφν·
β) θ ελεγχόμενθ «κακοδιγθςθ» / Coaching, που μεταφράηεται ςε περιοδικό ζλεγχο
των δραςτθριοτιτων των μακθτευόμενων από τον εκπαιδευτι, και
γ) θ διαβακμιςμζνθ «υποςτιριξθ» / Scaffolding που παρζχει ωσ παρατθρθτισ των
εκπαιδευόμενων ο δάςκαλοσ, μειϊνοντασ προοδευτικά (με βάςθ τισ αρχζσ τθσ «ηϊνθσ τθσ
επικείμενθσ ανάπτυξθσ» του Vygotsky (1997: 144-145) τισ διορκωτικζσ του παρεμβάςεισ.
Στισ τρεισ επόμενεσ, τισ μακθτοκεντρικζσ, περιλαμβάνονται:
δ) θ αιτιολογθμζνθ «ζκφραςθ» / Articulation από τουσ εκπαιδευόμενουσ των
ςτρατθγικϊν που χρθςιμοποίθςαν ςτθν εκτζλεςθ μιασ δραςτθριότθτασ·
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ε) ο «αναςτοχαςμόσ» / Reflection τουσ όςον αφορά τθ ςθμαςία και τθν αξία του
μακθςιακοφ ζργου που επιτζλεςαν ςε ςχζςθ: είτε με το παράδειγμα του ζμπειρου
δαςκάλου είτε με τισ εφαρμογζσ των ςυνεκπαιδευόμενϊν τουσ· τζλοσ,
ςτ) θ «εξερεφνθςθ» / Exploration –ςτρατθγικι με τθν οποίοι οι εκπαιδευόμενοι,
ζχοντασ κατακτιςει τον ζλεγχο των ςτρατθγικϊν που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ μιασ
δραςτθριότθτασ, είναι ςε κζςθ να διατυπϊνουν μόνοι τουσ τισ δικζσ τουσ υποκζςεισ
εργαςίασ και να τισ δοκιμάηουν, φτάνοντασ ςε προςωπικζσ ανακαλφψεισ ςε αυκεντικά
πλαίςια ςυνεργαςίασ (Σχιμα 1).

Σχιμα 1: «Μζκοδοι» και διδακτικζσ τεχνικζσ τθσ γνωςτικισ μακθτείασ

Θ παραδοςιακι μακθτεία ωσ μζκοδοσ αντιςτοιχεί ςτο κεωρθτικό πλαίςιο των τυπικϊν
«κεμάτων», ενϊ τθσ γνωςτικισ μακθτείασ ςε αυτό των «ςχθμάτων / πλαιςίων / ςεναρίων»·
υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ μάκθςθ δεν αντιμετωπίηεται ωσ αποκλειςτικά εξωτερικό
αντικείμενο που πρζπει να μακευτεί, αλλά κεωρείται ενδιάκετθ περιουςία του νου, που,
μζςω των κατάλλθλων γνωςτικϊν και μεταγνωςτικϊν ςτρατθγικϊν, μπορεί να οικοδομθκεί
ςταδιακά, να αναδυκεί και να γίνει κτιμα όλων των εκπαιδευομζνων.
Είναι χαρακτθριςτικό, πάντωσ, ότι οι δφο υπό ςυηιτθςθ μζκοδοι αντιμετωπίςτθκαν ωσ
αςφμπτωτεσ, κακϊσ ζμεναν για καιρό εγκλωβιςμζνεσ ςτισ διχαςτικζσ «κεωριςεισ τθσ
Μεγάλθσ Διαίρεςθσ» / Great Divide Theories (Mason,1998· Reder & Davila 2005)· όπου το
φωνοκεντρικό και κοινωνικο-πολιτιςμικά γειωμζνο πεδίο εφαρμογισ τθσ παραδοςιακισ
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μακθτείασ κεωρικθκε ολότελα αντίκετο, ζωσ εχκρικό, προσ το λογοκεντρικό και
νοθςιαρχικό τθσ γνωςτικισ. Σιμερα, ωςτόςο, δίχωσ να εκτοπίηονται οι ιςτορικοπολιτιςμικζσ διαφορζσ, οικοδομοφνται γζφυρεσ επικοινωνίασ ανάμεςα ςτισ δφο μεκόδουσ
(Σχιμα 2), ϊςτε το κάπωσ μθχανιςτικό και αςυνείδθτο ςτοιχείο του μοντζλου προγόνου να
μθν αποκλείει μια μορφι «γλϊςςασ ςκζψθσ»· οφτε, από τθν άλλθ μεριά, το μενταλιςτικό
μοντζλο επίγονοσ να διαγράφει τθν κοινωνικο-πολιτιςμικά «τοποκετθμζνθ» / situated
μάκθςθ (των Lave & Wenger, 2005). Όςο για τθν απουςία από τθν παραδοςιακι μακθτεία
των ςτρατθγικϊν τθσ «κακοδιγθςθσ» και τθσ «υποςτιριξθσ», δεν οφείλεται, όπωσ
υποςτθρίηεται, ςτθν α-γραματοςφνθ του προφορικοφ ςυνκζτθ, ο οποίοσ γι’ αυτόν τον λόγο
δεν είναι ςε κζςθ να εξθγιςει πϊσ ακριβϊσ ζχει μάκει τθν τζχνθ του (Lord, 1960: 24), αλλά
ςτο γεγονόσ ότι θ γνϊςθ του αυτι είναι ενδιάκετθ (Rubin, 1995: 190-191· Πωγωνδιϊτθσ,
1999: 75-76). Και ο απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ γνωςτικισ μακθτείασ, μζςω των δφο
διαμεςολαβθτικϊν τεχνικϊν, είναι να μεταςχθματίςει τθν ενδιάκετθ / αόρατθ γνϊςθ του
εκπαιδευόμενου ςε ρθτι / ορατι (Collins, κ.ά., 1991).

Σχιμα 2: Σχζςεισ παραδοςιακισ και γνωςτικισ μακθτείασ

5. Τα εργαλεία
5.1. Ωσ προσ τθ κεωρία
Παρά τισ κοινότοπεσ ριςεισ που διατυπϊνονται ςιμερα για τον κρίαμβο τθσ εικόνασ επί
τθσ γραφισ, που ςθματοδοτεί τθν απελευκζρωςθ των ανκρϊπων από τα δεςμά τθσ
«Γραμμοχϊρασ» (Staley, 2003), δεν κα πρζπει να ξεχνάμε ότι ςτθν ιςτορικι τθσ διαδρομι θ
γλϊςςα απεικονίςτθκε όχι μόνο με αφθρθμζνα ςφμβολα αλλά και με εικονογράμματα –
γεγονόσ που μαρτυρεί τθν πρϊιμθ οπτικότθτά τθσ (Woods, 2010). Εξάλλου, ακόμθ και θ
επιτζλεςθ / παράςταςθ μιασ προφορικισ αφιγθςθσ εννοείται, μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ
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μιμιςεωσ, και ωσ μια μορφι κεατρικισ ανα-παράςταςθσ (demonstratio ad oculos κατά τον
Bühler 1934, ςτον Bakker, 2005: 156), ενϊ οι πρϊιμεσ οπτικζσ-χωρικζσ ιδιότθτεσ του
αφθγθματικοφ λόγου, αποτυπωμζνεσ ςε όρουσ τθσ κλαςικισ και μετακλαςικισ ρθτορικισ
(λ.χ., ενάργεια, ζκφραςισ, ςχιματα διανοίασ, κλπ.) υποκαταςτάκθκαν από γνωςτικοφσ
όρουσ και αρχζσ, όπωσ είναι:
α) θ «νοθτικι εικονοποιία» / mental imagery ‒μια μορφι, οπτικισ κυρίωσ, μνιμθσ
που ανάγεται ςτθν αρχαία μνθμοτεχνικι των loci (Rubin, 1995: 40, 62)·
β) το «εικονόςχθμα» ‒ζνα είδοσ νοθτικοφ χάρτθ που, μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ
μεταφοράσ, υποςτθρίηει διαγραμματικά τθν κατανόθςθ μιασ ζννοιασ με τουσ όρουσ
κάποιασ άλλθσ (Lakoff & Johnson 1980· Oakley 2006). Τζλοσ,
γ) το «αφθγθματικό ςχιμα» / narrative schema, μζςω του οποίου οι αναγνϊςτεσ
ενόσ λογο-τεχνικοφ κειμζνου χαρτογραφοφν νοθτικά, τοποκετϊντασ και ςτον άξονα του
χϊρου, τθν τροχιά που διαγράφουν υποκείμενα και αντικείμενα μζςα ςτισ ατραποφσ του
ιςτοριόκοςμου (Herman, 2000· Bungaard, 2007: 248).
Ιδθ από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’40 (Tolman 1948), o νοθτικόσ χάρτθσ, ωσ χωρικι γνϊςθ
που αποκτάται από τα ηϊα και τον άνκρωπο ςτθ διαδραςτικι τουσ ςχζςθ τουσ με το
περιβάλλον, αναπαραςτάκθκε και με εξωτερικά διαγράμματα, ενϊ ςιμερα οι κεωρθτικοί
των ψθφιακϊν μζςων διεκδικοφν τον δικό τουσ «χϊρο τθσ διαγραμματικισ αφιγθςθσ», ςτο
πλαίςιο του οποίου μελετοφν τον τρόπο με τον οποίο οι ςχζςεισ ανάμεςα ςτα αφθγθματικά
ςτοιχεία αναπαριςτάνονται και ερμθνεφονται μζςω καταςκευϊν με γραφικά (Ryan 2007).
Ζτςι, από τα εντυπογραφικά διαγραμματικά παραδείγματα των κριτικϊν τθσ λογοτεχνίασ
(λ.χ., το ςθμειωτικό τετράγωνο του Greimas ι το μοντζλο αφθγθματικισ δράςθσ του
Bremond) (Ryan 2007: 12, 17) ζχουμε ιδθ περάςει ςτουσ ψθφιακοφσ χϊρουσ και χάρτεσ
των υπερκειμενικϊν μυκοπλαςιϊν (όπωσ το Storyspace) και των διαδραςτικϊν παιγνίων
(παράδειγμα το Common Tales των Nitche & Thomas 2003).
Παράλλθλα, ςτα περιβάλλοντα τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ για τθν εξωτερικι
αναπαράςταςθ τθσ γνϊςθσ ςε διαγραμματικι μορφι χρθςιμοποιοφνται οι «γραφικοί
οργανωτζσ» / graphic organizers: υπολογιςτικά εργαλεία με τα οποία θ αναπαριςτϊμενθ
ςτον άξονα του χϊρου πλθροφορία λειτουργεί ωσ «ζκκεμα ενίςχυςθσ» ενόσ κειμζνου, το
οποίο και υποςτθρίηει (παράδειγμα δικό
μου: Εικόνα 1). Στθν εφαρμογι των
διαγραμματικϊν αυτϊν εργαλείων υπόκειται θ αρχι ότι θ μάκθςθ ζχει νόθμα υπό τθν
προχπόκεςθ ότι θ νζα ζννοια ι ιδζα ςυςχετίηεται με τισ προχπάρχουςεσ που είναι
αποκθκευμζνεσ ςτθ γνωςτικι δομι του εκπαιδευόμενου. Ζτςι, οι γραφικοί οργανωτζσ
λειτουργοφν ωσ εργαλεία γνωςτικισ ςφνδεςθσ ανάμεςα ςτθν προχπάρχουςα και τθ νζα
πλθροφορία, παρζχοντασ τθ δυνατότθτα ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να ενεργοποιιςουν και
να τροποποιιςουν γνϊςεισ, οι οποίεσ είτε μζνουν αδρανείσ και ατελείσ είτε είναι
εςφαλμζνεσ (αναλυτικά: Πόλκασ, 2008: 146-171).
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Εικόνα 1: Στιγμιότυπο ςεναρίου / script τθσ ομθρικισ ξενίασ ςε θλεκτρονικό γραφικό οργανωτι

Οι γενικζσ αρχζσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται θ λειτουργία των γραφικϊν οργανωτϊν
επικοινωνοφν με το κεωρθτικό πλαίςιο των «ςχθμάτων / πλαιςίων / ςεναρίων»· ςτον
βακμό που και ςτισ δφο περιπτϊςεισ γίνεται αποδεκτό ότι: θ ανκρϊπινθ γνϊςθ, ωσ
αναπαράςταςθ του κόςμου που βιϊνουμε γφρω μασ, αποκθκεφεται ςτθ μνιμθ μ’ ζνα είδοσ
ιεραρχικισ δομισ, απαρτίηοντασ νοθτικά μοντζλα τα οποία με τθν επαναλθπτικι τουσ
χριςθ παγιϊνονται (Jonassen, κ.ά, 1993: 6-8· Ayersman, 1995: 535-536· Adesope, 2005: 10).
Θ παγίωςθ αυτι δεν είναι ςτατικι αλλά δυναμικι: αναδιαμορφϊνεται ι μεταςχθματίηεται
κάκε φορά που νζεσ γνϊςεισ δθμιουργοφνται για να ενςωματωκοφν / αφομοιωκοφν ςτισ
υπάρχουςεσ νοθτικζσ δομζσ. Εξάλλου, αν ευςτακεί θ υπόκεςθ ότι υπάρχουν δφο
υποςυςτιματα νοθτικοφ κϊδικα (για τθ λεκτικι και για τθν οπτικι πλθροφορία) και ότι θ
ςφνδεςθ ανάμεςά τουσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ευκολότερθ ανάκλθςθ (Paivio, 1986: 5383), τότε οι γραφικοί οργανωτζσ, οπτικοποιϊντασ αφθγθματικά κείμενα με τθν ίδια
πλθροφορία (τθ λεκτικι και τθν οπτικι), ενιςχφουν δυνθτικά τουσ μακθτζσ ςτο να
αποκθκεφουν το ίδιο υλικό ςε δφο τφπουσ μνθμονικϊν αναπαραςτάςεων.
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5.2. Ωσ προσ τθ μζκοδο
Για τουσ εκπροςϊπουσ τθσ γνωςτικισ μακθτείασ θ απόςταςθ του ςχολείου από τθν
κακθμερινι ηωι είναι που κακιςτά τθ ςκζψθ του μακθτι αόρατθ ι αδρανι, επειδι τα
διδαςκόμενα γνωςτικά αντικείμενα μετατρζπονται ςε μακιματα, ξεκομμζνα από τθ ηωι
και τισ εμπειρίεσ των εκπαιδευόμενων. Από τον λόγο αυτόν εξαρτϊνται, γενικότερα, οι
πρόςκετεσ διαφορζσ που αναφζρονται ςτον εγκακιδρυμζνο χϊρο εργαςίασ τθσ
παραδοςιακισ μακθτείασ, όπου οι δεξιότθτεσ εμπεριζχονται ςτο προσ μάκθςθ ζργο
(Collins, κ.ά., 1991).
Ηθτοφμενο, κατ’ επζκταςθ, για τθ γνωςτικι μακθτεία είναι θ «απο-ςχολειοποίθςθ» τθσ
διδαςκαλίασ, ϊςτε οι αδρανείσ γνωςτικζσ διεργαςίεσ να ζρκουν ςτο φωσ, και οι μακθτζσ να
ζχουν το κίνθτρο τθσ ενεργθτικισ παρατιρθςθσ, ςυμμετοχισ και ζκφραςθσ με τθν
κακοδθγθτικι υποςτιριξθ του δαςκάλου. Ο μεταςχθματιςμόσ τθσ γνϊςθσ από ενδιάκετθ /
αόρατθ ςε ρθτι / ορατι προχποκζτει ότι: από τθ μια μεριά οι μακθτζσ πρζπει να
ςυνκζςουν πράγματα που αναπαριςτάνουν αυτι τθ γνωςτικι διαδικαςία και, από τθν
άλλθ, ότι ο δάςκαλοσ οφείλει να παρουςιάςει τα εργαλεία, τισ ςτρατθγικζσ και τισ
δραςτθριότθτεσ που αναπαριςτάνουν τθ διαδικαςία τθσ ςφνκεςθσ αυτοφ που κα
δθμιουργιςουν οι μακθτζσ. Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ υποςτθρίηεται ότι οι υπολογιςτζσ
κεωροφνται δυναμικά παιδαγωγικά εργαλεία για τον μεταςχθματιςμό τθσ ενδιάκετθσ
γνϊςθσ ςε ρθτι και ενεργθτικι (Collins, 1991: 124).
Αν, ειδικότερα, το πρόβλθμα με τθ διδαςκαλία των αφθγθματικϊν κειμζνων ζγκειται ςτθν
αδυναμία των μακθτϊν να ανακαλζςουν με βάςθ τα γνωςτικά τουσ «ςχιματα» τον γενικό
ςχεδιαςτικό τουσ τφπο και να αναπαραςτιςουν εξωτερικά τον ιςτοριόκοςμό τουσ, τότε με
τθν αξιοποίθςθ των γραφικϊν οργανωτϊν είναι δυνατόν εργαλείο και μζκοδοσ να
λειτουργιςουν ςυμπλθρωματικά, ενιςχφοντασ τουσ μακθτζσ ςτο να εξωτερικεφςουν τα
γνωςτικά τουσ μοντζλα, να ςυνκζςουν, να αναδιοργανϊςουν και να ενςωματϊςουν τθν
υπάρχουςα και τθ νζα γνϊςθ ςε μια νζα ολοκλθρωμζνθ νοθματικι εφαρμογι (Novak &
Musonda, 1991).
6. Επίλογοσ
Υπζδειξα τθ διαλεκτικι ςχζςθ που ςυντθρείται ανάμεςα ςτθ κεωρία (των γνωςτικϊν
«ςχθμάτων»), τθ μζκοδο (τθσ γνωςτικισ μακθτείασ) και το θλεκτρονικό εργαλείο (τον
γραφικό οργανωτι), προτείνοντασ τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν ςιμερα να
εφαρμοςτεί ζνα μοντζλο διδαςκαλίασ, το οποίο, αντί να επιλζγει τυχαία ι ευκαιριακά τισ
τρεισ ςυνιςτϊςεσ τθσ μάκθςθσ, να τισ ςυνενϊνει, δικαιολογϊντασ κάκε φορά τθ
διαλειτουργικι τουσ ςχζςθ. Αν το ηθτοφμενο ςιμερα ςτον κλάδο των ψθφιακϊν
ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν είναι θ διαλειτουργικότθτα ανάμεςα ςτα πολλά και διάφορα
εργαλεία και τισ τεχνολογικζσ τουσ προδιαγραφζσ (Terras, 2010), θ διαλειτουργικότθτα
αυτι πρζπει να αφορά και ςτθ ςφνδεςθ του εργαλείου με τθ κεωρία του εκάςτοτε
γνωςτικοφ αντικειμζνου, με τρόπον ϊςτε να εκμαιεφεται θ ανάλογθ διδακτικι του
μζκοδοσ. Σε μια τζτοια παιδαγωγικι προοπτικι τα μζςα μεταςχθματίηονται ςε εργαλεία για
ςκζψθ, ςτο βακμό που αξιοποιοφνται ςε ςυνδυαςμό με ζνα νοθτικό ςχιμα, μια βακφτερθ
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δθλαδι γνϊςθ, με βάςθ τθν οποία εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτζσ μποροφν να
ςυνεργαςτοφν με δθμιουργικό και κριτικό τρόπο.
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