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Η μάθηση του μέλλοντος

Ο ρόλος της Μεταγνώσης

Ευφυείς Τεχνολογίες
στην εκπαίδευση των

μεταγνωστικών δεξιοτήτων

Περίγραμμα Παρουσίασης



Η μάθηση του Μέλλοντος

Μάθηση οποτεδήποτε
& οπουδήποτε

Αυτορρυθμιζόμενη 

Βιωματική

Αυτοκατευθυνόμενη

Εξατομικευμένη

Υποστηριζόμενη 
από ευφυή 
συστήματα &
τεχνολογίες

Στηριζόμενη στα 
συνειδητά και τα 
υποσυνείδητα 
μονοπάτια μάθησης

OECD, 2021



Το σύνολο των ρυθμιστικών
λειτουργιών & μετα-δεξιοτήτων
που εφαρμόζονται συνειδητά και
επιτρέπουν την ομαλή
λειτουργία του γνωστικού &
ψυχοφυσιολογικού μηχανισμού
καθιστώντας το άτομο ικανό να
μαθαίνει εύκολα, γρήγορα και
αποτελεσματικά.

Τι είναι Μεταγνώση

Drigas & Mitsea, 2020-2022



ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΑΙΤΙΩΝ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ 

ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤIΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΣΩ & ΕΞΩ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΥΤΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΓΝΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΕΝΝΟΙΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ, 
ΕΝΘΥΜΗΣΗΣ & 
ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗΣ 
ΕΓΡΗΓΟΡΣΗΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

Το μοντέλο των 8 πυλώνων της Mεταγνώσης

Drigas & Mitsea, 2020-2022



Drigas & Mitsea, 2021; Drigas & Pappas, 2017; Gardner,2000

Η διαστρωματωμένη προσέγγιση της 
μεταγνώσης

8 επίπεδα της γνώσης8 πυλώνες 
της Μεταγνώσης

8 Νοημοσύνες



Μεταμάθηση είναι η 
διαδικασία μετάβασης σε 
υψηλότερα επίπεδα  
κατανόησης της γνώσης. 
Πρόκειται για μια 
προοδευτική διαδικασία
μετασχηματισμού της 
γνώσης σε ολιστικά και 
λεπτοφυή νοήματα.  

Μεταμάθηση



Τεχνητή Νοημοσύνη

Έξυπνα συστήματα διδασκαλίας για
αυτομάθηση παντού και διαρκώς

Μάθηση εξατομικευμένη αλλά και
συνεργατική

Επιτάχυνση της μάθησης. Μάθηση
που στηρίζεται στις προσωπικές
δυνατότητες και αδυναμίες. Στα
γνωστικά κενά, τις ανάγκες και τα
κίνητρα των μαθητών.

Drigas et al., 2015-2022; Ζhang et al., 2021



Ψηφιακά είδωλα & βοηθοί

Θετικές συνήθειες
Αυτορρυθμιζόμενες
συμπεριφορές

Εργαλεία 
αυτό-εκπαίδευσης 
& αυτογνωσίας

Oργανωτικές δεξιότητες, 

δεξιότητες ακρόασης &

αλληλεπίδρασης με τους 

συμβούλους

Drigas & Mitsea, 2022



Δεξιότητες αυτό-οργάνωσης

Διευκολύνει την πρόσβαση 
στην πληροφορία

Υποβοηθά την ευελιξία & 
αυτοδυναμία στη μάθηση

Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους

Koutsopoulos et al., 2021



Φορέσιμες Τεχνολογίες



12

Έξυπνες διεπαφές

Παρέχουν πλεονέκτημα
εξατομικευμένης μάθησης άσει
των δεδομέν που συλλέγονται

Μαζί την προσοχή ενισχύει
μια σειρά εξαρτώμενων
ικανοτήτων όπως εργαζόμενη
μνήμη επεξεργαστική
ισχύς της οπτικοχωρικές
δεξιότητες δημιουργικότητα

Papanastasiou et al., 2020; Βravou et al.,2022



Έξυπνα ρολόγια

Μέσω δεικτών ενημερώνουν 
το χρήστη για τη μαθησιακή 
του ετοιμότητα

Υποβοηθούν την ικανότητα 
αυτορρύθμισης & λήψης 
αποφάσεων

Drigas et al., 2021-2022; Ζheng et al., 2021



Έξυπνα Τηλέφωνα

Αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση

Επιτρέπουν στο χρήστη να 
έχει τον έλεγχο στις διεργασίες 

κατάκτησης της γνώσης

Ενθαρρύνουν τη συνεργασία ως 
μοχλό κινητοποίησης της 

μάθησης

Εκπαιδεύουν γνωστικές 
ικανότητες όπως η προσοχή 

και η μνήμη
Drigas et al., 2013-2022



Ρομποτική, Προγραμματισμός & 
Τρισδιάστατη εκτύπωση

Βαθύτερη κατανόηση σύνθετων εννοιών και εφαρμογή της
θεωρητικής γνώσης σε πραγματικές καταστάσεις

Ενθαρρύνει το μαθητή να πάρει πρωτοβουλίες, να θέσει
στόχους, να εντοπίσει πηγές μάθησης, να επιλέξει και να
αξιολογήσει μεταγνωστικές στρατηγικές

Βελτιώνουν δεξιότητες όπως η ηθελημένη δημιουργική
σκέψη, η εφευρετικότητα, η καινοτόμος σκέψη, η αναζήτηση
αιτιών και πραγματικών προβλημάτων

Αναπτύσσουν την ατομική και συλλογική συνείδηση ωθώντας
τη μάθηση που στόχο έχει τη προαγωγή της επιστήμης, τη
βιωσιμότητα, την ευημερία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Drigas et al., 2020-2022



Εικονική Πραγματικότητα

Εκπαιδεύει κρίσιμους μηχανισμούς της 
μάθησης σε συνειδητό & υποσυνείδητο 
επίπεδο.

Μέσω εμβύθισης τροποποιεί τις 
εμπειρίες, αλλάζει την προοπτική & 
μειώνει γνωστικές προκαταλήψεις

Επιτρέπει την εξερεύνηση, προσφέρει 
νέες εμπειρίες

Drigas & Mitsea, 2021-2022



Εμπλουτίζει την εμπειρία και 
αναβαθμίζει τις αντιληπτικές 
ικανότητες

Επαυξημένη 
Πραγματικότητα

Επιτρέπει καλύτερο έλεγχο της 
προσοχής

Διευκολύνει τη συγκράτηση των 
πληροφοριών στη μνήμη

Κινητοποιεί το διερευνητικό 
πνεύμα, την αυτορρυθμιζόμενη
και ανεξάρτητη μάθηση

Papanastasiou et al., 2019



Οι ευφυείς τεχνολογίες παρέχουν ένα ευρύ 
φάσμα χαρακτηριστικών και λειτουργιών 
που μπορούν να υποστηρίξουν τη μάθηση 
στο σχολείο του μέλλοντος.

Η μεταγνώση με τις αρχές, τις δεξιότητες 
και τις στρατηγικές μπορεί να προσφέρει 
περιεχόμενο στις νέες τεχνολογίες και να 
συμβάλλει στη διαμόρφωση ευφυών 
μεταγνωστικών περιβαλλόντων 
μεταμάθησης.

Συμπεράσματα



Μέρος της Βιβλιογραφίας




