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ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
 
 

 

Attention (Προσοχή) 
Η νοητική συγκέντρωση των φοιτητών  κατά τη διδακτική 

διαδικασία, χωρίς εξωτερικούς περισπασμούς 
   

     

   

Attention Span Ο χρόνος που οι φοιτητές μπορούν να μείνουν συγκεντρωμένοι 

(Διάρκεια Προσοχής) σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα     
        

Communication Skills        

(Επικοινωνιακές 
 Δεξιότητες που σας βοηθούν να αλληλοεπιδράσετε με τους 
        

Δεξιότητες) 
 φοιτητές σας κατά τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, είτε 
        

  αυτή γίνεται δια ζώσης, είτε από απόσταση, ή συνδυαστικά.  

   

Concentration  Η ικανότητα των φοιτητών σας να μένουν προσηλωμένοι σε 

(Συγκέντρωση)  μία συγκεκριμένη δραστηριότητα.     
       

  Εάν και πώς εκφράζεστε / επικοινωνείτε με τους φοιτητές 

Emotions  σας κατά τη διδακτική διαδικασία (π.χ. εάν εκφράζετε ή όχι τα 

(Συναισθήματα)  συναισθήματά σας, με ποιους τρόπους αλληλεπιδράτε μαζί 

  τους, κλπ.       
   

  Όταν οι μαθητές  επιθυμούν να επενδύσουν σοβαρά  στη 

Engagement  μάθησή τους, τότε  παρακολουθούν το μάθημα με προσοχή, 

(Συμμετοχή)  ακούνε και βλέπουν   με ενδιαφέρον, παρακολουθούν το 

  μάθημα , κρατούν σημειώσεις και κάνουν ερωτήσεις.   
   

  Η συνάντηση της επιστήμης και της εκπαίδευσης, με κοινούς 

Neuropedagogy 
 επιστημονικούς  στόχους τη μαθησιακή διαδικασία, την 
        

  ενεργοποίηση νέων εγκεφαλικών περιοχών και τη δημιουργία 
(Νευροπαιδαγωγική) 

κατάλληλων συνδέσεων. Η Νευροπαιδαγωγική στοχεύει στην   

  τόνωση των εγκεφαλικών δυνατοτήτων όλων των μαθητών.  
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

Ο γενικός στόχος του έργου «Neuropedagogy» είναι να βελτιώσει την ποιότητα της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη, δημιουργώντας μια καινοτόμο διδακτική 

πρόταση βασισμένη στη Νευροεπιστήμη. Αν και οι παιδαγψγικές και γνωστικές 

επιστήμες προσφέρουν πληθώρα θεωριών και συναφών βέλτιστων πρακτικών με 

εφαρμογή στην τάξη, η Νευροεπιστήμη μπορεί να προσθέσει μια βιολογική 

προσέγγιση, η οποία θα είναι ικανή να εξηγήσει από τη μια το «γιατί» και «πώς» 

αυτών των πρακτικών, αλλά και να προτείνει νέες.  Αν θεωρήσουμε πως η μάθηση 

είναι το αποτέλεσμα μετασχηματισμών που λαμβάνουν χώρα στον εγκέφαλο (Hebb, 

1949), η τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει από τη μια στην κατανόηση 

αυτών των μετασχηματισμών και από την άλλη σε πρακτικές κατάλληλης 

«παρουσίασης» οποιονδήποτε νέων λαμβανόμενων πληροφοριών, με τέτοιο τρόπο, 

ώστε ο εγκέφαλος των φοιτητών θα μπορέσει αποτελεσματικότερα και πιο 

νοηματοδοτημένα να αφομοιώσει. 

 
Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των 

εκπαιδευτών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχέση με τη Νευροεπιστήμη και τη 

Νευροπαιδαγωγική για τη βελτίωση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας στα 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Η παρούσα μελέτη είναι η συλλογή των ερευνητικών 

δεδομένων, που συγκεντρώθηκαν από έξι (6)ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα οποία 

συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό έργο, και αποτελεί το πρώτο πνευματικό αποτέλεσμα των 

ερευνητών αυτού του προγράμματος. 

 

Μεθοδολογικά, ακολουθήθηκε ένας μικτός μεθοδολογικός σχεδιασμός με συνδυασμό 

ποσοτικών, και ποιοτικών δεδομένων. Δόθηκε βαρύτητα στις απόψεις των εκπαιδευτικών 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσα από την διαγνωστική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

τους αναγκών αλλά και των απόψεών τους. Οι ερευνητές του Προγράμματος σχεδίασαν 

ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, με ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις, το οποίο εστάλη 

προς ηλεκτρονική συμπλήρωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. 149 εκπαιδευτικοί 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από πέντε (5) ευρωπαϊκές χώρες ρωτήθηκαν σχετικά με 

τις τρέχουσες γνώσεις τους ως προς τη Νευροεπιστήμη και την εφαρμογή της στη 

διδασκαλία. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προέρχονταν από διαφορετικά επιστημονικά 

πεδία, απάντησαν σε ερωτήσεις των ακόλουθων ερευνητικών κατηγοριών: «Επικοινωνία 

και Συναισθήματα», «Συγκέντρωση και 
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Συμμετοχή», «Διδακτικές Μεθοδολογίες», «Δημιουργικότητα και Κριτική Σκέψη», 

καθώς και «Νευροεπιστήμη και Νευροπαιδαγωγική». 

 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

ανάλυση του ερωτηματολογίου, σε συνδυασμό με τα ευρήματα της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης, η οποία διεξάχθηκε παράλληλα με την ερευνητική διαδικασία και 

συζητήθηκε στη βάση αυτής για να προσδώσει εγκυρότητα στα αποτελέσματα της 

έρευνας. Τα συμπεράσματα αυτά προσανατολίζονται αποκλειστικά στις ανάγκες 

επιμόρφωσης που εκδήλωσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί. 

 

Ο προσδιορισμός αυτών των αναγκών αποτελεί το πρώτο στάδιο του ερευνητικού 

έργου «Neuropedagogy», με το δεύτερο στάδιο να είναι αυτό της δημιουργίας μιας 

καινοτόμου διδακτικής μεθοδολογίας και ενός οδηγού προτεινόμενων διδακτικών 

πρακτικών βασισμένων στη Νευροεπιστήμη. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες επιμόρφωσης 

που προέκυψαν από αυτή τη μελέτη, θα αποτελέσουν και το σημείο εκκίνησης 

ανάπτυξης  της μεθοδολογίας, που θα ακολουθήσει από εξειδικευμένους 

επιστήμονες. 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 149 ακαδημαϊκούς εκπαιδευτές από 

διαφορετικά πανεπιστήμια των 5 συμμετεχόντων χωρών (19 εκπαιδευτικοί από το Βέλγιο, 

11 από τη Βουλγαρία, 60 από την Ελλάδα*, 13 από την Πολωνία και 46 από την Ισπανία). 

Το δείγμα κατανεμήθηκε ομοιόμορφα και εκπροσωπήθηκε από μια ποικιλία 

επιστημονικών τομέων, όπως τις: Ανθρωπιστικές επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, 

Εκπαιδευτικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες, Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες 

Μηχανικών και Επιστήμες Υγείας. Σε γενικές γραμμές, όσον αφορά την ηλικία, το φύλο και 

την εμπειρία των συμμετεχόντων, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι άνω των 45 

ετών, διδάσκουν για περισσότερα από 10 χρόνια και υπάρχει μια μικρή πλειοψηφία του 

γυναίκειου φύλου. Δεν έχουν εξαχθεί συμπεράσματα με βάση το προφίλ των 

συμμετεχόντων και δεν έχει εντοπιστεί μοτίβο στις απαντήσεις τους, με βάση 

αποκλειστικά την εθνικότητά τους, το επιστημονικό πεδίο, την ηλικία, το φύλο ή τα έτη 

εμπειρίας τους. 

*Οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα έχουν ξεπεράσει τους 170, αλλά τα νέα δεδομένα θα προσμετρηθούν σε περεταίρω έρευνα των Ελλήνων 

ερευνητών.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Α.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
 

Η θετική επικοινωνία και οι συναισθηματικές δεξιότητες καθίστανται σημαντικές στη 

διδακτική πρακτική. Είναι κατανοητό ότι η μάθηση επηρεάζεται από συναισθήματα, 

τόσο στις διαδικασίες αποθήκευσης μνήμης όσο και στη μνήμη (Blasco et al., 2017). 

Στη διδασκαλία, τα συναισθήματα διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στις γνωστικές και 

αποτελεσματικές μαθησιακές διαδικασίες 

 

Μια μελέτη του 2020 από τους Jiménez et al. διαπίστωσε ότι, όπως ακριβώς η θετική 

επικοινωνία οδηγεί σε αποτελεσματική μάθηση, και οι αρνητικές χροιές της διάθεσής 

μας μπορεί επίσης να επιδράσουν στον εγκέφαλό, δημιουργώντας χαμηλά επίπεδα 

αφομοίωσης των πληροφοριών. Η μελέτη της βιβλιογραφίας αναδεικνύει ότι είναι 

απαραίτητο να αξιοποιούνται παιδαγωγικά νέα εκπαιδευτικά μοντέλα, τα οποία να 

περιλαμβάνουν τη συναισθηματική ανάπτυξη, τη θετική στάση αλλά και τη 

συναισθηματική ενίσχυση των φοιτητών. Προτείνεται ότι για να ενισχυθούν 

εκπαιδευτικές διαδικασίες όπως αυτή της μάθησης, είναι απαραίτητο να 

ενσωματωθούν στη διδακτική πράξη και να αξιοποιηθούν καινοτόμες και 

αναδυόμενες τεχνολογίες που θα ενισχύουν τα εκπαιδευτικά αυτά μοντέλα. Ως εκ 

τούτου, ένα κατάλληλο συναισθηματικό κλίμα θα πρέπει να καλλιεργηθεί στην τάξη, 

δημιουργώντας εμπιστοσύνη και αποτελεσματική επικοινωνία στην καθημερινή 

πρακτική στην τάξη και η αξιοποίηση των ΤΠΕ να συνδράμει όσο μπορεί στη 

δημιουργία του κλίματος αυτού με την αξιοποίηση κατάλληλων τεχνολογικών 

περιβαλλόντων. 
 

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε, οι συμμετέχοντες έκαναν διάφορες δηλώσεις. 

Συγκεκριμένα αναφέρουν πως «Η διδακτική και μαθησιακή διαδικασία επηρεάζονται 

από τα συναισθήματα διδασκόντων και διδασκομένων». (F1) και «διδάσκων με 

αυξημένες επικοινωνιακές ικανότητες νοείται αυτός/η που κερδίζει την προσοχή και 

προσελκύει το ενδιαφέρον των φοιτητών του στη διδασκαλία του χρησιμοποιώντας το 

συναίσθημα». (F2) Οι ερωτηθέντες σχεδόν ομόφωνα «συμφώνησαν» ή «συμφώνησαν 

έντονα», πως υπάρχει υψηλό επίπεδο της επίδρασης των συναισθημάτων στη 

μαθησιακή διαδικασία. 
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Figure 1- ‘Η διδακτική και μαθησιακή διαδικασία  Figure 2 - Διδάσκων με αυξημένες επικοινωνιακές 
 

ικανότητες νοείται αυτός/η που κερδίζει την επηρεάζονται από τα συναισθήματα   
  

προσοχή και προσελκύει το ενδιαφέρον των διδασκόντων και διδασκομένων’ (Απάντησαν ότι  
   

φοιτητών του στη διδασκαλία του 
 

«συμφώνησαν» ή «συμφώνησαν έντονα»)     
 

χρησιμοποιώντας συναίσθημα' (Απάντησαν ότι         

        «συμφώνησαν» ή «συμφώνησαν έντονα') 

BELGIUM     89.5%   BELGIUM     100% 

BULGARIA     82%   BULGARIA     82%  

GREECE     91.7%   GREECE     90.3%  

POLAND    84.6%   POLAND     92.3%  

SPAIN    84.8%   SPAIN     89.1%  

0% 20% 40% 60% 80% 100%  0% 20% 40% 60% 80% 100% 

                

 

Όταν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να συμφωνήσουν ή να 

διαφωνήσουν με τη δήλωση «Πιστεύω ότι έχω πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες» 

(F3), παρατηρήθηκε κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων πως, αν και υπήρχε κάποια 

ασυμφωνία μεταξύ των χωρών, η τάση ήταν ότι η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύει ότι 

κατέχει επικοινωνιακές δεξιότητες. 
 

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκαν αν συμφωνούν με τη δήλωση «Πιστεύω ότι διδάσκω 

εκφράζοντας τα συναισθήματά μου.» (F4), τα ποσοστά μειώθηκαν ελαφρά και σχεδόν 

το ένα τρίτο των ερωτηθέντων ήταν ουδέτεροι ως προς το θέμα αυτό ή ότι δεν 

δίδασκαν εκφράζοντας τα συναισθήματά τους. Επιπλέον, όταν ρωτήθηκαν αν 

συμφωνούν με το «Πιστεύω ότι διδάσκω λαμβάνοντας υπόψη τα συναισθήματα των 

φοιτητών μου», περίπου το ένα τρίτο των ερωτηθέντων είτε ένιωσαν ότι δεν εστιάζουν 

στο θέμα αυτό, είτε ότι δε λαμβάνουν καθόλου υπόψη τα συναισθήματα των φοιτητών 

κατά τη διδασκαλία. 
 

 

   Figure 3 - 'Πιστεύω ότι έχω πολύ καλές     Figure 4 - Πιστεύω ότι διδάσκω εκφράζοντας τα  
    επικοινωνιακές ικανότητες'         συναισθήματά μου’   

BELGIUM 

 

15.8% 

   

BELGIUM 

 

78.9% 21.1% 

 

84.2%      

BULGARIA 90% 10%    BULGARIA  72% 28%  

  GREECE 70% 30%     GREECE  70% 30%  

 POLAND 92.3% 7.7%     POLAND  69.3% 30.7%  

   SPAIN 54.4% 45.6%      SPAIN  71.7% 28.3%  
              

           

Agree or Strongly Agree   Disagree or indifferent 
 

   Agree & Strongly Agree   Disagree or Indifferent       
             

               

           

Από  την ανάλυση  των  αποτελεσμάτων  της  έρευνας προκύπτει  ακόμα ότι  οι   
 

εκπαιδευτικοί φαίνεται να γνωρίζουν τη χρησιμότητα των συναισθημάτων στην καλή 
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επικοινωνία, αλλά δεν φαίνεται να εφαρμόζουν αυτή την άποψη στη δική τους 

διδακτική πρακτική. Διαπιστώθηκε ότι σχεδόν το ένα τρίτο των συμμετεχόντων δεν 

πιστεύει πως διδάσκει, εκφράζοντας τα συναισθήματά του και δεν πιστεύει ότι 

λαμβάνει υπόψη τα συναισθήματα των φοιτητών κατά τη διδασκαλία. Αυτή η 

αναλογία είναι αρκετά σημαντική για να τονίσει την ανάγκη επιμόρφωσης στο πεδίο 

αυτό. Οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να επωφεληθούν μέσα από μια πρακτική 

εκπαίδευση αφενός για το πώς να διδάξουν ποιοτικά και αποτελεσματικά, 

χρησιμοποιώντας θετικά συναισθήματα και λαμβάνοντας υπόψη τα συναισθήματα 

των φοιτητών τους, και αφετέρου, αξιοποιώντας τη μεθοδολογία εκείνη που 

καλλιεργεί ένα συναισθηματικά θετικό μαθησιακό περιβάλλον. 

 
 

 

Β. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φαίνεται πως κατά τους συμμετέχοντες η 

ικανότητα των φοιτητών να παραμένουν συγκεντρωμένοι και να συμμετέχουν σε μία 

συγκεκριμένη δραστηριότητα για αρκετό χρόνο  είναι περιορισμένη. Τα επίπεδα 

προσοχής τους ποικίλουν ανάλογα με το κίνητρο, τη διάθεση, την αντιληπτή συνάφεια 

του διδακτικού υλικού και άλλους παράγοντες. Ο καθορισμός της ακριβούς διάρκειας 

της προσοχής των φοιτητών δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. 

 

Υπήρξε μια ποικιλία ευρημάτων και απόψεων σχετικά με το θέμα και δεν φαίνεται να 

υπάρχει συναίνεση μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας. Πολλοί συγγραφείς 

ισχυρίζονται ότι η προσοχή των φοιτητών διατηρείται για περίπου 10 έως 15 λεπτά σε 

διαλέξεις, ενώ άλλοι κρίνουν ότι οι φοιτητές μπορούν να παραμείνουν επικεντρωμένοι σε 

μία δραστηριότητα για 48 λεπτά (Wilson & Korn, 2007). Ωστόσο, δεν υπάρχουν αρκετά 

στοιχεία που να υποστηρίζουν καμία από τις δύο θεωρητικές προσεγγίσεις. Μελέτες που 

έγιναν από ψυχολόγους (Bunce et al., 2010), οι οποίοι παρακολούθησαν τη συγγραφή 

σημειώσεων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, παρατήρησαν ότι μετά από μια ορισμένη 

χρονική περίοδο, ο ρυθμός της συγγραφής μειώνεται, κάτι που θα μπορούσε να 

υποδηλώνει ως απώλεια συγκέντρωσης ή / και προσοχής, ωστόσο δεν βρέθηκε κάποιο 

σαφές πρότυπο που να μπορεί να αποτυπώσει τη διαδικασία αυτή. Σε άλλες μελέτες, οι 

παρατηρητές παρακολούθησαν τους φοιτητές κατά τη διάρκεια μιας 

 
 

This project (project n° 2020-1-PL01-KA203-081740) has been funded with support from the European 7  
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be 

held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 



διάλεξης και κατέγραψαν αντιληπτά διαλείμματα στην προσοχή τους. Παρατήρησαν ότι 
 

η προσοχή τους χάθηκε κατά τη διάρκεια των αρχικών λεπτών της «διευθέτησης» της 

διάλεξης, πάλι στα 10-18 λεπτά κατά τη διάρκεια της διάλεξης, και στη συνέχεια κάθε 
 

3-4 λεπτά μέχρι και το τέλος του μαθήματος. Και πάλι, οι παρατηρητές δεν μπόρεσαν 

να μετρήσουν με ακρίβεια τα χρονικά διαστήματα της προσοχής των μαθητών και 

σημείωσαν ότι ενώ υπήρχε ένα ορισμένο μοτίβο μείωσης της προσοχής των μαθητών 

κατά τη διάρκεια μιας διάλεξης, το ακριβές διάστημα του μέσου εύρους προσοχής δεν 

προσδιορίστηκε. 

 

Αυτή η έλλειψη συναίνεσης μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα, φαίνεται να επικρατεί και στους διδάσκοντες στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε δείχνει μια ασυμβατότητα στις 

απαντήσεις τους, όσον αφορά την ικανότητα συγκέντρωσης και συμμετοχής των 

φοιτητών τους. 

 

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν εάν γνωρίζουν τη διάρκεια προσοχής της ηλικιακής 

ομάδας που διδάσκουν. Με ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών (F5), η τάση 

ήταν θετική με το να δηλώνουν ότι γνωρίζουν τη διάρκεια προσοχής των φοιτητών 

τους. Όταν ρωτήθηκε εάν δομούν τις δραστηριότητες των μαθημάτων τους 

λαμβάνοντας υπόψη την διάρκεια προσοχής της ηλικιακής ομάδας που διδάσκουν, 

και πάλι, οι απαντήσεις τους έδειξαν παρόμοια επίπεδα συμφωνίας σε αυτό (F6). Οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα ρωτήθηκαν στη συνέχεια εάν ένιωσαν μείωση της 

προσοχής των φοιτητών μετά από μια ορισμένη περίοδο, η οποία έφερε σχεδόν 

ομόφωνες απαντήσεις συμφωνίας. 
 
 
 
 

 
Figure 5 - Γνωρίζετε τη «διάρκεια προσοχής» που 

κατέχουν οι φοιτητές σας κατά τη διδακτική 
διαδικασία;  (Απάντησαν ότι «συμφώνησαν» ή 

«συμφώνησαν έντονα»)  

 

BELGIUM     89.9%  

BULGARIA     100% 

GREECE    63%   

POLAND     92.3%  

SPAIN   60%   

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

 
 
 

 
Figure 6 - Όταν οργανώνετε τη διδασκαλία σας, 
συνυπολογίζετε τη «διάρκεια προσοχής» της 
ηλικιακής ομάδας που διδάσκετε; (Απάντησαν 
ότι «συμφώνησαν» ή «συμφώνησαν έντονα»)  

 

BELGIUM    73.7%   

BULGARIA     100% 

GREECE    82%  

POLAND     92.3%  

SPAIN    75%   

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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Κι ενώ φαίνεται πως όλοι συμφωνούν , όταν ρωτήθηκαν «Πόσο καιρό νομίζετε ότι μπορούν να 

παραμείνουν οι φοιτητές σας αφοσιωμένοι;» οι απαντήσεις ήταν εντελώς διαφορετικές (F7-

F11). Καμία χώρα δεν έδωσε την ίδια απάντηση και δεν βρέθηκε κανένα σαφές μοτίβο. Για 

παράδειγμα, ενώ η πλειοψηφία των συμμετεχόντων από την Πολωνία πίστευαν ότι οι 

φοιτητές μπορούσαν να παραμείνουν συγκεντρωμένοι για 45 λεπτά, άλλοι διαχώρισαν τις 

απαντήσεις τους πιστεύοντας ότι μπορούν να το κάνουν για 15 ή 30 λεπτά. Ένας πολύ μικρός 

αριθμός συμμετεχόντων πιστεύει ότι η προσοχή των φοιτητών παραμένει σταθερή και δε 

μεταβάλλεται. 
 
 

Figure 7 - Belgium 
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Figure 8 - Bulgaria  
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Figure 9 - Greece 
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Figure 11 - Spain 
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Figure 10 - Poland 
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Επιπλέον, όταν ρωτήθηκαν για τους παράγοντες που αποσπούν την προσοχή των 

φοιτητών περισσότερο, η πλειονότητα των ερωτηθέντων παρείχε παρόμοιες 

απαντήσεις, αναφέροντας ως τους πιο ισχυρούς και επαναλαμβανόμενους 

παράγοντες απόσπασης προσοχής το «μονότονο τόνο / στυλ διδασκαλίας» και την 

«υπερβολική παροχή θεωρίας». Η μάθηση γίνεται πιο αποτελεσματικά όταν οι 

πληροφορίες παρουσιάζονται με πολλαπλούς τρόπους (Hattie and Yates, 2014). Κατά 

συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί καλό είναι να γνωρίζουν βασικές αρχές αποφυγής 

μονότονων διδακτικών μεθόδων και παροχή υπερβολικής θεωρίας κατά τον 

προγραμματισμό των μαθημάτων τους. Επιπλέον, όταν οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν ποιοι παράγοντες κρατούν τους φοιτητές τους 

αφοσιωμένους / με ενεργό ενδιαφέρον, οι πιο συχνά συναντώμενες απαντήσεις ήταν 
 

η «διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων» και τρόποι που προάγουν την «ενεργή 

συμμετοχή τους». Αυτές οι απαντήσεις δείχνουν επίσης μια αποτελεσματική 

κατανόηση των τρόπων διατήρησης του ενδιαφέροντος των μαθητών. Εάν οι φοιτητές 

έχουν συνεισφέρει προσωπικά σε ένα μάθημα, είναι πολύ πιο πιθανό να συνεχίσουν 

να ενδιαφέρονται για να δουν πως θα εξελιχθεί (Bunce et al., 2010). 

 

Αυτά τα αποτελέσματα επισημαίνουν ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα διδάσκοντες 

της Ανώτατης εκπαίδευσης φαίνεται να είναι σίγουροι ότι η προσοχή των φοιτητών 

μειώνεται μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο, ότι γνωρίζουν την διάρκεια προσοχής 

της ηλικιακής ομάδας που διδάσκουν, και ότι σχεδιάζουν τα μαθήματά τους σύμφωνα 

τη γνώση αυτή. Ωστόσο, δεν φαίνεται να έχουν σαφή κατανόηση για το τι είναι αυτή η 

«διάρκεια προσοχής» και επομένως δεν είναι σε θέση να σχεδιάσουν τα μαθήματά 

τους σύμφωνα με αυτή. Αυτή η έλλειψη σαφούς κατανόησης  ως προς το θέμα αυτό 

συμβαδίζει πράγματι με την έλλειψη συναίνεσης μεταξύ των ακαδημαϊκών, και δε 

μπορεί να υποστηριχθεί ξεκάθαρα η άποψη ότι οι εκπαιδευτές χρειάζονται ειδική 

εκπαίδευση για τη λεγόμενη «διάρκεια της προσοχής», 
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ωστόσο θα μπορούσαν να επωφεληθούν από γνώσεις σχετικές με τις διάφορες 

μεθόδους μέτρησης αυξομείωσης του επιπέδου  της προσοχής. Επιπλέον, και παρόλο 

που οι εκπαιδευτικοί έχουν δείξει καλή γνώση των παραγόντων που αποσπούν την 

προσοχή, θα μπορούσαν να επιμορφωθούν σχετικά με τρόπους αποφυγής της χρήσης 

μονότονου στυλ τόνου / διδασκαλίας, αλλά και στο πώς να επικοινωνούν ενεργητικά 

με τους φοιτητές τους. Ακόμα, θα μπορούσαν να επιμορφωθούν για τεχνικές 

διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων τους, ώστε να ενισχυθεί η διαδραστική τους 

δύναμη. 

 
 

 

Γ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ 
 

Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η χρήση διαφορετικών διδακτικών 

μεθοδολογιών μπορεί να επηρεάσει θετικά τη μαθησιακή διαδικασία. Οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα ρωτήθηκαν για τη γνώση και τη χρήση διαφορετικών 

μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης. 

 

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν αρχικά «Ποιες μεθοδολογικές προσεγγίσεις αξιοποιείτε 

στη δια ζώσης διδασκαλία σας;» (F12-F19). Οι πιο συχνά συναντώμενες μέθοδοι ήταν 

οι διαλέξεις, η επίλυση προβλημάτων, οι πρακτικές ασκήσεις και η ομαδική εργασία. 

Είναι σαφές από αυτά τα δεδομένα ότι οι κυρίαρχες διδακτικές προσεγγίσεις είναι και 

οι πιο κλασικές. 

 
 

 
             

Figure 13 - Projects 
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Figure 14 - Επίλυση Προβλημάτων 
   Figure 15 - Ανεστραμμένη Τάξη  
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 Figure 16 - Πρακτικές Ασκήσεις /    Figure 17 - Συνεργατικές Δραστηριότητες 
  Εργαστηριακά Πειράματα              
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  Figure 18 - Παιχνιδοποίηση     Figure 19 - Σχεδιαστική Σκέψη  

BELGIUM 

  

17% 

      

BELGIUM 

   

44% 

   

              

BULGARIA    55%     BULGARIA   28%     

GREECE  15%       GREECE   27%     

POLAND  15.4%       POLAND   46.4%    

SPAIN   21%       SPAIN  15%     
                  

 0% 20% 40% 60% 80% 100%   0% 20% 40% 60% 80% 100% 
                    

 
 
 

 

Υπήρξαν βέβαια ορισμένες και λιγοστές εξαιρέσεις στην αξιοποίηση σύγχρονων 

διδακτικών προσεγγίσεων από κάποιες χώρες, όπως η ανεστραμμένη τάξη (flipped 

classroom), η παιχνιδοποίηση (gamification) ή η σχεδιαστική σκέψη (design thinking). 

Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας προκύπτει πως η παιχνιδοποίηση, για παράδειγμα, 

θεωρείται αποτελεσματική μέθοδος για την αύξηση των κινήτρων και της 

ακαδημαϊκής απόδοσης των φοιτητών (Baena-Extremera et al. 2021). Με βάση τη 

Νευροεπιστήμη, η παιχνιδοποίηση μπορεί να είναι μια ενδιαφέρουσα 
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προσέγγιση για την προώθηση της μάθησης. Σε ένα περιβάλλον παιχνιδιού, ο 

μαθητής-παίκτης μπορεί πάντα να ξεκινήσει ξανά, μειώνοντας τον φόβο της 

αποτυχίας και οδηγώντας σε πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη μάθηση (Luria et 

al. 2021). Λόγω του χαμηλού αριθμού των ερωτηθέντων που χρησιμοποιούν 

παιχνιδοποίηση στη διδασκαλία τους, αυτή έχει αναγνωριστεί ως μια από τις 

επιμορφωτικές ανάγκες στο παρόν έργο. Οι εκπαιδευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν από την εκμάθηση σχετικά με τα οφέλη από 

τη χρήση της ανεστραμμένης τάξης και της σχεδιαστικής σκέψης στην τάξη και πώς να 

εφαρμόσουν πρακτικά αυτές τις μεθοδολογίες στη διδασκαλία τους. 

 

Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν επίσης σχετικά με τις προτιμώμενες μεθόδους 

αξιολόγησης. Ρωτήθηκαν «Όταν σας δοθεί η ευκαιρία, χρησιμοποιείτε κάποια άλλη 

μέθοδο αξιολόγησης μαθητών εκτός από τις παραδοσιακές εξετάσεις με βαθμολόγηση;». 

Υπήρξαν ορισμένες αποκλίσεις στις απαντήσεις των συμμετεχόντων στο σημείο αυτό. 

Συνολικά, η πλειοψηφία απάντησε ότι χρησιμοποιούσαν κι άλλες μεθόδους, ωστόσο, 

υπήρξε υψηλό ποσοστό σε ορισμένες από τις συμμετέχουσες στην έρευνα χώρες (65% 

στην περίπτωση της Ελλάδας και 38% στην περίπτωση της Βουλγαρίας) που δε 

χρησιμοποιούσαν ούτε θα χρησιμοποιούσαν κάποια εναλλακτική μέθοδο αξιολόγησης, 

ακόμη και όταν θα τους δινόταν η επιλογή. Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας προκύπτει 

πως εάν η μάθηση επηρεάζεται θετικά από προκλήσεις και αρνητικά από απειλές (Blasco 

et al., 2017), όπως αυτής για παράδειγμα μιας αρνητικής αξιολόγησης, η ιδανική συνθήκη  

αξιολόγησης θα έπρεπε να ήταν απαλλαγμένη από καταστάσεις που μπορούν να 

θεωρηθούν απειλητικές για τους μαθητευόμενους. Οι εξετάσεις είναι γνωστό ότι είναι 

αγχωτικές καταστάσεις και δεν αντικατοπτρίζουν πάντα το σύνολο των γνώσεων και των 

ικανοτήτων των φοιτητών. Το άγχος μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του εγκεφάλου 

να κωδικοποιεί και να ανακαλεί πληροφορίες- μνήμες (Betts et al. 2019), κάτι που θα 

μπορούσε σαφώς να επηρεάσει την απόδοση της εγκεφαλικής λειτουργίας, κατά τη 

διάρκεια των εξετάσεων. Όταν οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν αν είχαν παρατηρήσει 

κάποια θετική ανταπόκριση ή καποιο θετικό αποτέλεσμα στη χρήση μιας συγκεκριμένης 

μη παραδοσιακής μεθόδου αξιολόγησης από τους φοιτητές τους, η μεγάλη πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών απάντησε θετικά (F20). 
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Figure 20 - Έχετε παρατηρήσει οι φοιτητές σας να 
ανταποκρίνονται θετικά σε κάποια εναλλακτική μορφή 

αξιολόγησής τους; '  
 

BELGIUM 77.8% 22.2% 

BULGARIA 55%   45% 

GREECE 94% 6% 

POLAND 76.9% 23.1% 

SPAIN 78.2% 21.8% 
      

      
    

Yes   No 
 

     
       

 
 
 
 

 

Αυτά τα δύο ευρήματα, από τη μια η παρατήρηση θετικής ανταπόκρισης των 

φοιτητών σε μη παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης, και από την άλλη το σημαντικό 

ποσοστό  άρνησης/επιφύλαξης των συμμετεχόντων να μην αξιοποιήσουν 

εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης, προτρέπει τους ερευνητές τους έργου σε 

παροχή επιμόρφωσης επάνω σε εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης, οι οποίες θα 

είναι σαφείς και κατάλληλες για τους φοιτητές με πολλά μαθησιακά οφέλη. 

 

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης εάν γνωρίζουν τον όρο «συσχετιστική μνήμη». 

Υπήρξαν σημαντικές αποκλίσεις στις απαντήσεις μεταξύ των χωρών (F21), ωστόσο θα 

μπορούσε να ειπωθεί ότι, αν και η τάση των περισσοτέρων ήταν θετική ως προς την 

οικειοποίηση του όρου, σχεδόν οι μισοί από τους διδάσκοντες δε φαίνεται να τον 

γνωρίζουν. Είναι ενδιαφέρον, βέβαια, πως όταν τέθηκε η ερώτηση εάν «προσπαθείτε 

να διδάξετε τις νέες έννοιες του μαθήματός σας μέσω πρακτικών παραδειγμάτων κι 

εφαρμογών από την καθημερινότητα;», διαδικασία η οποία είναι μέρος της 

συσχετιστικής μνήμης, οι συμμετέχοντες απάντησαν σχεδόν ομόφωνα ότι το έκαναν 

και ας μην το γνώριζαν. 
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Figure 21 - Είστε ενήμεροι του όρου “συσχετιστική μνήμη”;  
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Η μάθηση ενθαρρύνεται με την ανάπτυξη της συσχετιστικής μνήμης (Blasco et al., 

2017). Όσο περισσότερο οι νέες πληροφορίες απομακρύνονται από προηγούμενες 

ιδέες ή εμπειρίες, τόσο περισσότερο χρειάζεται η επανάληψή τους για να 

ενσωματωθούν αυτές στον εγκέφαλο. Συνιστάται ακόμα η αποφυγή της διδασκαλίας 

εστιάζοντας στην απομνημόνευση, αλλά η μετατροπή νέων πληροφοριών και  

θεωρητικών εννοιών σε πραγματικά σενάρια με  άντληση παραδειγμάτων από την 

καθημερινή ρουτίνα των μαθητών. 

 

Συνίσταται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη 

συσχετιστική μνήμη, αφού αν και φαίνεται να χρησιμοποιούν κάποιες πτυχές της στη 

διδασκαλία τους εν αγνοία τους, θα μπορούσαν να επωφεληθούν από μια 

επιμορφωτική  δράση ως προς την ορολογία και τα οφέλη της συσχετιστικής μνήμης 

για να αξιοποιηθεί κατάλληλα στη διδασκαλία τους. 

 
 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

 

Η δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη είναι επιθυμητές ιδιότητες τόσο για φοιτητές 

όσο και απόφοιτους που θέλουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, η 

τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν παρέχει πάντα την ευκαιρία στους φοιτητές να 

αναπτύξουν τις δυο αυτές δεξιότητες (Bresciani, Henning and Wolff, 2016). 
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Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για να 

ενθαρρύνουν και να καλλιεργήσουν τη δημιουργική και την κριτική σκέψη των 

φοιτητών τους. 

 

Αρχικά, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν εάν ενθάρρυναν τη δημιουργικότητα και την 

κριτική σκέψη (F22 και F23). Και οι δύο ερωτήσεις έλαβαν σχεδόν ομόφωνες 

απαντήσεις, με τους περισσότερους συμμετέχοντες να επιβεβαιώνουν ότι το έκαναν. 

Οι συμμετέχοντες που απάντησαν ότι δεν το έκαναν, δικαιολόγησαν την απάντησή 

τους λέγοντας ότι η δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη δεν σχετίζονται με τον 

τομέα τους. 
 
 
 
 

 
Figure 22 - Ενθαρρύνετε τους φοιτητές σας να 
αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους κατά τη 

διδασκαλία σας;  
 

BELGIUM 78.9%  21.1% 

BULGARIA 100% 0% 

GREECE 91%  9% 

POLAND 100% 0% 

SPAIN 82.6%  17.4% 
       

      
    

Yes   No 
  

      
        

 
 
 
 

 
Figure 23 - Ενθαρρύνετε τους φοιτητές σας να αναπτύξουν την 

κριτική τους σκέψη κατά τη διδασκαλία σας; 
 

BELGIUM 100% 0% 

BULGARIA 100% 0% 

GREECE 100% 0% 

POLAND 84.6%  15.4% 

SPAIN 93.5% 6.5% 
       

      
    

Yes   No 
  

      
       

 

 

Όταν οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν πώς ενθάρρυναν τους φοιτητές να αναπτύξουν 

τη δημιουργική σκέψη τους, μερικές από τις πιο επαναλαμβανόμενες απαντήσεις 

ήταν: 

 

- Επίλυση προβλημάτων με βάση μελέτες περιπτώσεων. 

 
- Αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις. 

 
- Επιτρέποντας στους μαθητές να σκεφτούν τις δικές τους ερωτήσεις για 

ερευνητικά papers 

 
- Εργασία με μορφή project. 

 

Όταν ρωτήθηκαν πώς ενθάρρυναν τους φοιτητές να αναπτύξουν την κριτική σκέψη 

τους, μερικές από τις πιο επαναλαμβανόμενες απαντήσεις ήταν: 
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- Δίνοντας στους φοιτητές διαφορετικές προοπτικές για το ίδιο θέμα, ώστε 

να μπορούν να αιτιολογήσουν το επιχείρημά τους με βάση στοιχεία / τη 

βιβλιογραφία. 

 
- Παρουσιάζοντας ηθικά ερωτήματα / διλήμματα προς συζήτηση. 

 
- Μέσα από ανάλυση υλικών. 

 

Τέλος, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν «Πιστεύετε ότι πρέπει να βελτιώσετε το υπάρχον 

πρόγραμμα σπουδών για να δημιουργήσετε ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των φοιτητών σας; Εάν ναι, εξηγήστε πώς». 
 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είπε ότι το έκαναν, με μερικές από τις 

πιο συχνά συναντώμενες απαντήσεις  να είναι: 

 
- Περισσότερος χρόνος πρόσωπο με πρόσωπο στην τάξη, επειδή η 

δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη χρειάζονται χρόνο για να ωριμάσουν. 

 
- Μικρότερη αναλογία μαθητών, ώστε να είναι σε θέση να 

δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στους φοιτητές. 

 
- Δίνοντας περισσότερο χρόνο για διάλογο και αλληλεπίδραση. 

 
- Λιγότερο άκαμπτο περιεχόμενο. 

 

Αυτές οι προτάσεις μπορεί να μην θεωρούνται καθ’ 'αυτές ανάγκες κατάρτισης, αλλά 

μπορούν σίγουρα να θεωρηθούν ως ανατροφοδότηση και προτάσεις βελτίωσης. 

 
 

 

Ε. Νευροεπιστήμη και Νευροπαιδαγωγική 
 
 
 
 
 

Η μετάφραση του πλαισίου της Νευροεπιστήμης σε καθημερινή πρακτική είναι μια 

πρόκληση για τους εκπαιδευτές(Bell & Darlington, 2020). Μια σειρά από ερωτήσεις 

σχεδιάστηκαν για να ανακαλύψουν τις γνώσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τη 

Νευροεπιστήμη και πώς εφαρμόζονται αυτές στη διδασκαλία τους.  
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Αρχικά, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν εάν είχαν ακούσει τους όρους 

«Νευροεπιστήμη» και «Νευροπαιδαγωγική» (F24). Η πλειοψηφία είχε ακούσει τους 

όρους, ωστόσο υπάρχουν ακόμη δύο χώρες με σημαντικά ποσοστά (Ισπανία με 47,8% 

και Ελλάδα με 28%), που δήλωσαν ότι δεν είχαν. Όταν ρωτήθηκαν εάν  «Είστε 

εξοικειωμένοι ή κατέχετε κάποιες βασικές έννοιες της Νευροεπιστήμης;» (F25), αν και 

υπήρχε διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων ανά χώρα προέλευσης, 

περισσότερο από το ένα τρίτο των απαντήσεων έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες δεν 

κατείχα βασικές έννοιες της Νευροεπιστήμη και της Νευροπαιδαγωγικής,  (F26). 

 
 
 
 
 

 

 Figure 24 - Έχετε ακούσει τους όρους 
Figure 25 - 'Γνωρίζετε κάποιες από τις βασικές 

«Νευροεπιστήμη» και «Νευροπαιδαγωγική»;   
αρχές της Νευροεπιστήμης;'          

BELGIUM 

     

10.1% BELGIUM 

 

78.9% 21.1% 89.9%   

BULGARIA 100% 0% BULGARIA  91% 9% 

GREECE 72%  28% GREECE  52% 48% 

POLAND 84.6%  15.4% POLAND  53.8% 46.2% 
        

SPAIN 52.2%  47.8% SPAIN 
 52.2% 47.8% 

        

             

              
    

Yes   No 
       

Yes   No 
 

            
              

               
 
 

 
Figure 26- 'Γνωρίζετε κάποιες από τις βασικές αρχές 

της Νευροπαιδαγωγικής;  
 

BELGIUM 57.9% 42.1% 

BULGARIA 36%   64% 

GREECE 77% 23% 

POLAND 53.8% 46.2% 

SPAIN 56.5% 43.5% 
       

      
    

Yes No 
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Επιπλέον, οι συμμετέχοντες που απάντησαν «ναι» στην τελευταία ερώτηση (ως προς 

τη Νευροπαιδαγψγική), όταν ρωτήθηκαν εάν «εφαρμόζετε τις γνώσεις σας για τη 

Νευροπαιδαγωγική στη διδακτική σας πράξη;», οι μισοί από τους συμμετέχοντες 

αρνητικά. Αυτό κρίθηκε από τους ερευνητές ότι  μπορούσε να σημαίνει ότι δε 

διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια για να το κάνουν. 

 

Ορισμένες επιμορφωτικές ανάγκες των συμμετεχόντων στην έρευνα θα μπορούσαν 

να εξαχθούν από αυτές τις απαντήσεις. Πρώτον, και αφού  στόχος αυτού του έργου 

είναι να ενσωματώσει τα πλεονεκτήματα από τη γνώση της Νευροεπιστήμης στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν μια 

βασική εκπαίδευση στις έννοιες της  Νευροεπιστήμης και της Νευροπαιδαγωγικής.  

 

Αυτό θα ήταν και το σημείο εκκίνησης για την υπόλοιπη επιμορφωτική δράση στην 

εφαρμογή των εννοιών στη διδακτική πράξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η 

συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων απάντησε ότι το επιθυμεί (F27). Τους 

ζητήθηκε επίσης να προτείνουν πώς θα μπορούσαν να επωφεληθούν από μια 

αντίστοιχη επιμορφωτική δράση ή τι θα ήθελαν να μάθουν. Οι πιο συχνά 

συναντώμενες απαντήσεις τους ήταν: η ενίσχυση της συγκέντρωσης και της προσοχής 

σε διαφορετικές ομάδες φοιτητών  διαφορετικών, η διδακαλία καλών πρακτικών στη 

Νευροπαιδαγωγική με αντίσοιχα παραδείγματα, η ειδική εκπαίδευση επιμόρφωση 

αυτή να  προέρχεται από εξειδικευμένους νευροεπιστήμονες (δόθηκε ιδιαίτερη 

έμφαση σε αυτήν την απαίτηση), και ιδέες ενσωμάτωσης βέλτιστων πρακτικών της 

επιστήμης αυτής σε μεγάλο αριθμό φοιτητών κατά τη διδακσλία. Αυτές οι αναφορές 

πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό της μεθοδολογίας κατάρτισης 

στο παρόν έργο. 
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Figure 27 -Κρίνετε ότι θα σας ωφελούσε μια εξειδικευμένη επιμόρφωση στη Νευροπαιδαγωγική για τη 

διδασκαλία και τη αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας;? 
 

 

BELGIUM 77.8% 22.2% 

BULGARIA 91% 9% 

GREECE 93% 7% 

POLAND 92.3% 7.7% 

SPAIN 89.1% 10.9% 
      

      
    

Yes   No 
 

     
      

 

 

ΣΤ. ΝΕΥΡΟΜΥΘΟΙ 

 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας για αυτήν τη μελέτη, το θέμα των «νευρομυθών» 

κρίνεται αξιοσημείωτο. Οι νευρομύθοι είναι το αποτέλεσμα προκατειλημμένων 

στρεβλώσεων και υπεραπλούστευσης πληροφοριών που λαμβάνονται από τη 

Νευροεπιστήμη (Howard-Jones, 2014). Αυτές οι μη επιστημονικές ιδέες συνδέονται 

συχνά με αναποτελεσματική ή αναξιολόγητη διδασκαλία στην τάξη και είναι συχνά 

συναντώμενες, 

 

Διάφορες μελέτες έχουν εξετάσει την επικράτηση των νευρομυθών μεταξύ των 

εκπαιδευτών και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που διδάσκουν. Πρόσφατη 

μελέτη των Torrijos-Muelas et al. (2021) διαπίστωσε ότι οι νευρομύθοι είναι συνέπεια 

της έλλειψης επιστημονικών γνώσεων, ενός επικοινωνιακού χάσματος μεταξύ 

επιστημόνων και εκπαιδευτικών, αλλά και των πηγών πληροφοριών χαμηλής 

ποιότητας που έχουν λάβει οι εκπαιδευτικοί από δάφορες πηγές. Η παρούσα μελέτη 

αναδυκνύει την ανάγκη βελτίωσης της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του 

λαμβανόμενου από διάφορες πηγές επιστημονικού περιεχομένου και υπογραμμίζει 

τη σημασία της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης των εκπαιδευτών. Οι συμμετέχοντες 

στην έρευνα εκπαιδευτικοί της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  συμμετέχουν ενεργά στην 

έρευνα για αυτό το θέμα και ζητούν από τη Νευροπαιδαγωγική να χρησιμεύσει ως 

γέφυρα που θα ενώσει τις επιστημονικές γνώσεις με την πρακτική εφαρμογή τους 

στην εκπαίδευση, μέσα από μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. 
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Άλλες μελέτες (Betts et al. 2019) έχουν καταγράψει τους νευρομύθους που 

θεωρούνται αληθινοί από τους εκπαιδευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 

 

- Η ακρόαση της κλασικής μουσικής αυξάνει την ικανότητα συλλογισμού. 

 
- Ένας πρωταρχικός δείκτης δυσλεξίας είναι να βλέπεις τα γράμματα ανάποδα. 

 
- Πιστεύοντας ότι λόγω ημισφαιρικής κυριαρχίας (αριστερός εγκέφαλος-δεξί 

εγκέφαλος) οι άνθρωποι μαθαίνουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. 

 
- Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μόνο το 10% του εγκεφάλου τους. 

 
 

 

Η παρούσα έρευνα, καθώς και  αποτελέσματα άλλων ερευνών, συνάδουν στο 

συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν μεν βασικές γνώσεις για την εγκεφαλική 

λειτουργία, αλλά ταυτόχρονα έχουν και κάποιες κοινές παρανοήσεις σχετικά με την 

επίδραση της λειτουργίας αυτής στη μάθηση. Το συμπέρασμα αυτό αντικατοπτρίζει 

το γεγονός ότι η Νευροεπιστήμη σπάνια συμπεριλαμβάνεται στην εκπαίδευση των 

εκπαιδευτών (Howard-Jones, 2014), οι οποίοι λογικά δεν είναι προετοιμασμένοι να 

εξετάσουν κριτικά ιδέες και εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά είναι ευάλωτοι στο να 

πιστεύουν κοινώς γνωστές αντιλήψεις που δεν διαθέτουν όμως επιστημονικό κύρος. 

 

Κατά συνέπεια, διαφαίνεται μια σαφής ανάγκη επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τους ισχύοντες νευρομύθους, ώστε να 

μπορούν κρίνουν οι ίδιοι εάν θα συνεχίσουν να τους υποστηρίζουν ή να τους 

ανατρέψουν. 

 
 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Ως αποτέλεσμα της μελέτης που ακολούθησε την παρούσα έρευνα, εντοπίστηκαν 

μια σειρά επιμορφωτικών αναγκών των συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Βρέθηκαν ελλείψεις σε  θέματα που σχετίζονται με 

τη Νευροεπιστήμη και την εφαρμογή της στη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο. 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συνιστά να εκπληρωθούν με την κατάλληλη 

εκπαίδευση. Κάποιες από τις επιμορφωτικές αυτές ανάγκες είναι οι παρακάτω: 
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Πρακτική εκπαίδευση/επιμόρφωση σχετικά με: 

- Τρόπους διδασκαλία, με αξιοποίηση θετικών συναισθήματων, 

καλλιεργώντας το κατάλληλο συναισθηματικό κλίμα στην τάξη και 

λαμβάνοντας υπόψη τα συναισθήματα των φοιτητών στη διδασκαλία, 
 

- Μεθόδους  διατήρησης της προσοχής των φοιτητών, ώστε να μένουν 

συγκεντρωμένοι σε ό,τι κάνουν. 
 

- Τρόπους αποφυγής μονότονου διδακτικού ύφους / στυλ διδασκαλίας και 

σε δυναμικούς τρόπους επικοινωνίας,  
 

- Τρόπους αποτελεσματικής διαφοροποίησης των διδακτικών 

δραστηριοτήτων και ενεργούς συμμετοχής των φοιτητών, 
 

- Τα οφέλη και την εφαρμογή της παιχνιδοποίησης, της ανεστραμμένης τάξης 

και της σχεδιαστικής σκέψης στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, 
 

- Κατάρτιση σε διάφορους τύπους μεθόδων αξιολόγησης,  οι οποίες είναι 

διαθέσιμες και κατάλληλες για φοιτητές πανεπιστημίου και ενημέρωση 

σχετικά με τα οφέλη τους. 
 

- Τα οφέλη της συσχετιστικής μνήμης στη διδακτική κι μαθησιακή διαδικασία, 
 

- Τις έννοιες της Νευροεπιστήμης και της Νευροπαιδαγωγικής καθώς και 

τις εφαρμογές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
 

- Στην ικανότητα συγκέντρωσης διαφορετικών ομάδων φοιτητών, διαφορετικών 

ηλικιών,  αλλά και πολυπληθών ακροατηρίων, μέσα από καλές  πρακτικές 

Νευροπαιδαγωγικής και ειδική εκπαίδευση από Νευροεπιστήμονες, 
 

-  Σε επικρατούντες νευρομύθους προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή 

μη επιστημονικών μεθόδων στη διδακτική πράξη. 
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