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EΗΑΓΧΓΖ  

     Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία ζηεξίδεηαη ζηα επηζηεκνληθά πεξηερφκελα ησλ εθπξνζψπσλ 

ηεο ηζηνξηθήο- πνιηηηζκηθήο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Οπζηαζηηθά κε ηνλ φξν ηζηνξηθή-

πνιηηηζκηθή ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ελλννχκε ηελ ηζηνξηθή- πνιηηηζκηθή ςπρνινγία ηνπ 

Vygotsky, ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Λεφληηεθ θαη Rubinstein θαη ηελ 

επεθηεηλφκελε κάζεζε ηνπ Engeström. Ζ ζεκαζία ηεο ελ ιφγσ πξνζέγγηζεο έγθεηηαη ζηε 

δπλαηφηεηά ηεο λα θαηαλνεί ηνλ αλζξψπηλν ςπρηζκφ ζε ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δσήο. Ζ ςπρνινγία σο ζεσξεηηθή αιιά θαη 

πξαθηηθή επηζηήκε έρεη αλάγθε απφ ελαιιαθηηθέο ζεσξήζεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

εζσηεξηθή δσή ηνπ αλζξψπνπ. ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη, αλ ε ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί πξάγκαηη λα ιεηηνπξγήζεη δπλακηθά ζηελ ππέξβαζε ηεο δηρνηφκεζεο 

αλζξψπνπ θνηλσλίαο, πνπ πξνηάζζεη ε θιαζζηθή ςπρνινγία.  

     Ζ κνλαδηθφηεηα ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζην θαηλνηφκν ελλνηνινγηθφ 

ηεο ζχζηεκα. Δηζάγεη γηα παξάδεηγκα ηηο έλλνηεο ηεο εζσηεξίθεπζεο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ 

πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ησλ πνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ θαη ηεο εμσηεξηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε. Δπηπιένλ πξνηάζζεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηακεζνιάβεζεο θαη ηελ έλλνηα ησλ ηερλνπξγεκάησλ πνπ ζπλεπάγνληαη ελδηάκεζεο 

δηαδηθαζίεο ζηηο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ κε ηελ θνηλσλία θαη ηε θχζε. Οη εμσηεξηθνί παξάγνληεο 

θαη νη εζσηεξηθέο ζπλζήθεο ζπλδπάδνληαη θαη ζπκβάιινπλ κε δηαιεθηηθφ ηξφπν ζηελ 

αλζξψπηλε αλάπηπμε. Σα πεξηερφκελα ηεο αλάπηπμεο θαη ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ εληφο θαη 

εθηφο ηνπ αηφκνπ πξνσζνχλ κία ξεμηθέιεπζε ζεψξεζε γηα ηελ εξκελεία ηεο ςπρηθήο δσήο. 

     Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο έγηλε ζηε βάζε ηεο ζχλδεζεο ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε 

ην Μαξμηζκφ. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ηε ζρέζε ηεο ςπρνινγίαο κε ηα 

καξμηζηηθά-επαλαζηαηηθά πεξηερφκελα. Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε  ήηαλ αξθεηά επίπνλε 

έσο φηνπ πξνζδηνξηζηεί ην ηειηθφ ζέκα ηεο εξγαζίαο. Ζ δπζθνιία έγθεηην θπξίσο ζηε 

δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ησλ άγλσζησλ σο ηφηε ζε κέλα ηδεψλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ 

θηινζνθηθψλ ηεο πεξηερνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα ε πξαγκαηεία ηνπ Μαξμ «Οηθνλνκηθά θαη 

θηινζνθηθά ρεηξφγξαθα» απνηέιεζε κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ηεο εξγαζίαο. Αλ 

θαη νη αλαθνξέο είλαη ιίγεο, επηρείξεζα κία ζπλνιηθή θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

θηινζνθηθψλ ζέζεσλ. Αθφκα ε κνλνγξαθία ηνπ Λεφληηεθ «Γξαζηεξηφηεηα, πλείδεζε, 

Πξνζσπηθφηεηα» θαη ην άξζξν «Problems of psychology in the works of Karl Marx» ηνπ 

Rubinstein, έγηλαλ πνιιέο θνξέο αληηθείκελν κειέηεο ζηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο. Σν ίδην 
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ηζρχεη θαη γηα κία ζεηξά άιισλ άξζξσλ θαη βηβιίσλ ηα νπνία ήηαλ πνιχ δχζθνιν έσο 

αθαηφξζσην λα θαηαλνεζνχλ κε ιίγεο αλαγλψζεηο. Απαηηείην επίζεο κεγάιε πξνζνρή ζηελ 

απφδνζε ησλ λνεκάησλ απφ ηελ αγγιηθή ζηελ ειιεληθή θαζψο ε αγγιηθή γιψζζα δελ είλαη ε 

αξρηθή απηψλ ησλ θεηκέλσλ. Σα πξσηφηππα θείκελα ηεο ππφ δηεξεχλεζε βηβιηνγξαθίαο 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε Ρσζηθή θαη ηε Φηιαλδηθή γιψζζα. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 

«Psychomotor and socioemotional processes in literacy acquisition» βξίζθνπκε επραξηζηίεο 

ησλ ζπγγξαθέσλ πξνο ην κεηαθξαζηή. Ο θχξηνο ζχκκαρφο κνπ ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

πεξηερνκέλσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο έγηλε ην άξζξν ηνπ Καθαξίλνπ «Ζ Μαξμηζηηθή ζεσξία ηεο 

ζπλείδεζεο: Ζ πλεηζθνξά ηνπ Α.Ν. Leontiev». Ήηαλ ην άξζξν- θιεηδί γηα ηε ζπλέρεηα ηεο 

ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο.  

     Απφ ηε ζχλδεζε ηεο καξμηζηηθήο θηινζνθίαο θαη ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

πξνθχπηνπλ θαη ηα «εξεπλεηηθά» εξσηήκαηα ηεο κειέηεο. Μπνξεί κία ςπρνινγηθή ζεσξία λα 

θαηαλνήζεη ηνλ άλζξσπν ζθαηξηθά, ζε ζπλάξηεζε κε ην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην πνπ 

ηνλ πεξηβάιιεη; Δίλαη ζε ζέζε λα δψζεη θαηεπζχλζεηο γηα νπζηαζηηθή θνηλσληθή αιιαγή; 

Γχλαηαη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηηο θπξίαξρεο ςπρνινγηθέο αληηιήςεηο θαη λα παξάζρεη ζηελ 

επηζηήκε θαη ηελ θνηλσλία κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ηελ αλζξψπηλε νπζία θαη ηε ζρέζε 

ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ θφζκν;   

      ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο ηδέεο ηεο ηζηνξηθήο πνιηηηζκηθήο 

ςπρνινγίαο ηνπ Vygotsky θαη ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Λεφληηεθ θαη Rubinstein. 

Αλαδεηθλχεηαη ην δήηεκα ησλ ηξηψλ γελεψλ ηεο ηζηνξηθήο-πνιηηηζκηθήο ζεσξίαο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη θσηίδνληαη νη δηαθνξεηηθέο ηνπνζεηήζεηο ζε ζρέζε κε απηφ. 

     ηελ εξγαζία πξνβάιινληαη  απφςεηο απφ δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο ηζηνξηθήο-

πνιηηηζκηθήο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο αιιά ην θεληξηθφ ζέκα είλαη ε εθδνρή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Engeström. Γηα απηφλ αθξηβψο ην ιφγν ηα ππφινηπα θεθάιαηα είλαη 

αθηεξσκέλα ζηε ζεσξία ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο ηνπ Engeström.  κσο ε αλαθνξά ζε 

δηαθνξεηηθά κνληέια θαη απφςεηο είλαη δένπζαο ζεκαζίαο γηα λα μεδηπισζεί ην λήκα ηεο 

ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

     ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ ζπλδέζεθαλ 

κε ηελ εμέιημε ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη νη ζπνπδαηφηεξεο θάζεηο γηα ηε ζεσξία 

ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο. Δπηρεηξείηαη αθφκα ε ηζηνξηθή αλάιπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη ηεο κάζεζεο απφ ηελ νπηηθή ηνπ Engeström θαη ε ζθηαγξάθεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ησλ 

αληηζέζεσλ ζηελ εξγαζία, ηελ ηέρλε, ηελ επηζηήκε θαη ηελ εθπαίδεπζε. Γίλεηαη επηπιένλ 
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αλαθνξά ζηε ζρέζε αλάπηπμεο θαη κάζεζεο θαη ζηε δψλε εγγχηεξεο αλάπηπμεο σο θεληξηθή 

επηζηεκνληθή θαηεγνξία. Οξίδνληαη αθφκα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο 

θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ην αληίζηνηρν κεζνδνινγηθφ πιαίζην εθαξκνγήο ηνπο. 

     ην ηξίην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ησλ κεζφδσλ έξεπλαο θαη 

παξέκβαζεο ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. Γηαθαίλνληαη νη 

πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο ηνπ κνληέινπ ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Γηα παξάδεηγκα γίλεηαη αλαθνξά 

ζε παξεκβάζεηο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ηε βηνκεραλία, ηα Μ.Μ.Δ, ηελ εθπαίδεπζε, ηηο 

λνζνθνκεηαθέο δνκέο, ην παλεπηζηήκην θαη ηηο ηξάπεδεο.  

     Σν ηειεπηαίν θεθάιαην ζπληζηά κία θξηηηθή απνηίκεζε ηεο ζεσξίαο ηεο επεθηεηλφκελεο 

κάζεζεο. Ζ αλάιπζε ζηεξίδεηαη ηφζν ζηνπο θξηηηθνχο ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο φζν 

θαη ζηηο αλαθνξέο ηνπ ίδηνπ ηνπ Engeström πνπ θαίλνληαη λα είλαη αληηθαηηθέο. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ε θξηηηθή ζπλνςίδεηαη ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ, ππάξρνπλ αξθεηά θξηηηθά 

ζρφιηα ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο εξγαζίαο, ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ πιάγηα γξαθή. 

Ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν απφ απηά αθνξά ην πσο ν Engeström κεηαβαίλεη απφ ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην πνπ ππνζηεξίδεη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ζηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ 

κεζνδνινγηψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

ΜΔΧ ΣΧΝ ΒΑΗΚΧΝ ΣΖ ΔΚΠΡΟΧΠΧΝ 

     1.1 Ζ ηζηνξηθή πνιηηηζκηθή ςπρνινγία ηνπ Vygotsky 

     «Ζ έλλνηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο έρεη δηθνξνχκελν ραξαθηήξα παξά ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο, 

φπσο ε έλλνηα ηεο ζπκπεξηθνξάο γηα ηηο Ακεξηθάληθεο κειέηεο θαηά ηελ πεξίνδν 1920-1950 

θαη ηεο ζπλείδεζεο γηα ηελ επξσπατθή ςπρνινγία ζην ηέινο ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ αηψλα» 

(Kozulin, 2005,99). Δίλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα, θαζψο ήδε απφ ηελ είζνδφ 

ηεο έρεη ππνβιεζεί ζε πνιιαπιέο κεηακνξθψζεηο θαη έρεη γίλεη πνιιέο θνξέο αληηθείκελν 

δηακάρεο (Kozulin, 2005). πλεπψο έλαο πιήξεο πξνζδηνξηζκφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί 

λα γίλεη κφλν ζε έλα πιαίζην, ην νπνίν εμεηάδεη ηελ αλάπηπμε ηεο ελ ιφγσ έλλνηαο ηζηνξηθά 

(Kozulin, 2005). 

     Ζ έλλνηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηε νβηεηηθή ςπρνινγία ζπλαληάηαη γηα πξψηε θνξά ζηα 

γξαπηά ηνπ Vygotsky, ν νπνίνο πξφηεηλε φηη ε θνηλσληθά λνεκαηνδνηεκέλε δξαζηεξηφηεηα
1
 

απνηειεί εξκελεπηηθή αξρή γηα ηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε (Kozulin, 2005). Σν πξφβιεκα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο εκθαλίδεηαη αξρηθά ζην άξζξν ηνπ Vygotsky (1979) “Consciousness as a 

Problem of Psychology of  Behavior” (Kozulin, 2005). ηφρνο ηνπ άξζξνπ είλαη λα 

επαλεμεηάζεη ηε νξζφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζπλείδεζεο ην νπνίν δέρηεθε ζθνδξή 

θξηηηθή απφ ηνπο ζπκπεξηθνξηζηέο θαη ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο “παβινβηαλήο” θαη 

“κπερηεξεβηαλήο” “ξεθιεμνινγίαο”, νη νπνίνη ήηαλ ελάληηνη ζηελ ελδνζθφπεζε 

(Kozulin,2005).  

     Ο Vygotsky επεζήκαλε φηη νη ππνζηεξηθηέο ηεο ελδνζθφπεζεο εγθισβίζηεθαλ ζ’ έλαλ 

θαχιν θχθιν, φπνπ ε ζπλείδεζε εξκελεπφηαλ κε φξνπο απφ ην πεξηερφκελν ηεο ίδηαο ηεο 

ζπλείδεζεο (Kozulin, 2005). Αληίζεηα, νη ξεθιεμνιφγνη πξφηεηλαλ αλαγσγή φισλ ησλ 

ςπρνινγηθψλ θαηλνκέλσλ ζε αληαλαθιαζηηθέο δηαδηθαζίεο φπσο ε ζπκπεξηθνξά (Kozulin, 

2005). Ζ θαηαλφεζε απηψλ ησλ αληηζέζεσλ ηνλ βνήζεζε λα αλαθαιχςεη έλα ζχλνιν 

δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο απνηεινχλ γελεζηνπξγνχο αξρέο ηεο ζπλείδεζεο (Kozulin, 2005). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε αηνκηθή εκπεηξία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζηνξηθφηεηα (πξνγελέζηεξεο 

εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ) θαη πεξηιακβάλεη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο (εκπεηξίεο κε άιινπο 

αλζξψπνπο). Δπηπξφζζεηα, δηαθξίλεηαη απφ κία “δηπιή θχζε” ε νπνία ππαηλίζζεηαη ηε 

ζπλχπαξμε ησλ λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηεο πξάμεο (Vygotsky, 1979). Ζ ζέζε ηνπ 

Vygotsky φηη ε ζπλείδεζε δηακνξθψλεηαη ζηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο είλαη ζαθέζηεξε 

                                                           
1
 Στην πραγματικότητα ο Vygotsky αναφζρθηκε ςτην εργαλειακή πράξη(βλζπε ενότητα 1.5.) 
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ζην παξαθάησ απφζπαζκα: «Ο κεραληζκφο ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ηαπηίδεηαη κε ην 

κεραληζκφ ηεο ζπλείδεζεο… Γλσξίδνπκε ηνλ εαπηφ καο επεηδή αθξηβψο γλσξίδνπκε ηνπο 

άιινπο∙ θαη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζηε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ καο θαηέρνπκε ηελ ίδηα ζέζε πνπ 

έρνπλ νη άιινη ζε ζρέζε κε καο» (Vygotsky, 1979,29). ην άξζξν απηφ πηνζεηεί κία 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζπλείδεζεο, ε νπνία γελληέηαη κέζα απφ θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο 

θαη παξάιιεια (ζην ίδην άξζξν) ζέηεη ηηο βάζεηο κηαο ελνπνηεκέλεο ζεσξίαο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ην λνπ (Kozulin, 2005). 

     Ζ Δπξσπατθή ςπρνινγία θαη ε Μαξμηζηηθή θηινζνθία ζπληζηνχλ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν 

ζην νπνίν ζηεξίρηεθε ν Vygotsky  γηα λα αλαδείμεη ηε δξαζηεξηφηεηα σο εξκελεπηηθή αξρή 

ηεο ζπλείδεζεο (Kozulin, 2005). Ζ Ρσζηθή ςπρνινγία γεληθφηεξα θαη ν Vygotsky εηδηθφηεξα 

δέρηεθε κεγάιε επίδξαζε απφ ζεκαληηθνχο εθθξαζηέο ηεο Δπξσπατθήο ςπρνινγίαο, φπσο νη 

Wundt θαη  Janet (Γάιινο ςπρνιφγνο) (Kozulin, 2005). Ο ηειεπηαίνο έδσζε έκθαζε ζηε 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ 

ςπρηζκνχ (Kozulin, 2005). 

     Ο Vygotsky θαη νη καζεηέο ηνπ αμηνπνίεζαλ αθφκα ηε Μαξμηζηηθή θηινζνθία ζηελ 

πνξεία πξνο ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο (Kozulin, 2005). Ζ αμηνπνίεζε 

ηεο φκσο δελ νδήγεζε ζε κία πηζηή πηνζέηεζε ηεο ηάζεο ηνπ δηαιεθηηθνχ πιηζκνχ, εθφζνλ ν 

Vygotsky δελ απέδσζε ραξαθηεξηζηηθά ηδενινγηθνχ δφγκαηνο ζηελ ελ ιφγσ θηινζνθηθή 

πξνζέγγηζε (Kozulin, 2005). 

     Ζ Μαξμηζηηθή θηινζνθία φπσο θαη ε θηινζνθία ηνπ Υέγθει ζπληζηνχλ θνηλσληθέο 

ζεσξίεο θαη γηα ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. Ζ ζεκαζία ηνπο γηα ηνλ Vygotsky, έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη είλαη αληίζεηεο ζηελ ηδέα ηεο παζεηηθήο πξφζιεςεο εξεζηζκάησλ. Ζ ελεξγφο 

ζέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο δσήο  ακθηζβεηήζεθε νπζηαζηηθά απφ ηελ 

εκπεηξηθή παξάδνζε (ζπκπεξηθνξηζκφο, ξεθιεμνινγία) (Kozulin, 2005). Ζ ηζηνξηθή 

πξνζέγγηζε ε νπνία νξίδεη ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

Υέγθει θαη ε έλλνηα ηεο αλζξψπηλεο πξάμεο εηζάγεηαη απφ ηνλ Μαξμ (Kozulin, 2005).  Ζ 

ηειεπηαία, αλαθέξεη ν Vygotsky (1978-α), απνηειεί κία δηαθξηηή ηζηνξηθή δξαζηεξηφηεηα 

απφ ηελ νπνία αλαδχνληαη ηα πεξηερφκελα ηεο ζπλείδεζεο (Kozulin, 2005).   

     ην θηινζνθηθφ απηφ ππφβαζξν ζηεξίρηεθε ν Vygotsky γηα λα νξίζεη ηε ζπκπεξηθνξά σο 

αλζξψπηλε έθθξαζε πνπ ελέρεη ζθνπφ θαη πνιηηηζκηθά λνήκαηα (Kozulin, 2005).  Καη αθφκα 

ηα αληηθείκελα ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο (θαη ζπλεπψο ηα πεηξακαηηθά αληηθείκελα) 

νξίζηεθαλ σο θνηλσληθέο ππάξμεηο πνπ δηαζέηνπλ εμίζνπ πνιηηηζκηθφ λφεκα (Kozulin, 2005). 
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Σν πνιηηηζκηθφ λφεκα σο επηζηεκνληθή θαηεγνξία θέξεη ηζηνξηθφηεηα, πξνεξρφκελν απφ ηελ 

ηζηνξηθή  ζπζζψξεπζε εκπεηξηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη θαη ε δξαζηεξηφηεηα 

πξνζηίζεηαη ζην ζρήκα εξέζηζκα-αληίδξαζε, ην νπνίν ηειηθά παίξλεη ηε κνξθή αληηθείκελν-

δξαζηεξηφηεηα-ππνθείκελν (Kozulin, 2005). Σν λέν απηφ ζρήκα απνηειεί ηελ πξφηαζε ηνπ 

Vygotsky γηα ηελ ππέξβαζε ησλ αληηζέζεσλ πξνγελέζηεξσλ πξνζεγγίζεσλ, αλνίγνληαο ην 

δξφκν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ζηελ ςπρνινγία.  

     Έλα αθφκα δήηεκα ην νπνίν απαζρφιεζε ηνλ Vygotsky ήηαλ ε δηακφξθσζε ησλ 

αλψηεξσλ ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο ε θαηαλφεζε ηεο γιψζζα ζηελ νπνία έδσζε 

έκθαζε, νη αξηζκεηηθέο ιεηηνπξγίεο, ε βνχιεζε θαη ηα αλψηεξα επίπεδα πξνζνρήο θαη 

κλήκεο (Kozulin, 2005). Ο Vygotsky εηζήγαγε κία δηάθξηζε κεηαμχ ησλ θαηψηεξσλ 

ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ (ζηνηρεηψδεο αληίιεςε, πξνζνρή θαη κλήκε) θαη ησλ αλψηεξσλ 

πνιηηηζκηθψλ, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηαδηαθά απφ ην ξηδνζπαζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

πξψησλ (Kozulin, 2005). « Οη θαηψηεξεο ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο δελ εμαθαλίδνληαη ζε 

θάπνηα δηαδηθαζία σξίκαλζεο ηνπ ςπρηζκνχ αιιά δνκνχληαη θαη νξγαλψλνληαη ζηε βάζε 

ησλ ηδηαίηεξσλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ κέζσλ παξαγσγήο» (Kozulin, 

2005,103). ην ζεκείν απηφ ν Vygotsky ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν “αληηθαηάζηαζε” ηεο 

Υεγθειηαλήο θηινζνθίαο γηα λα αλαδείμεη φηη νη θαηψηεξεο ιεηηνπξγίεο δελ εμαθαλίδνληαη 

αιιά αλαδηνξγαλψλνληαη θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ςπρηζκνχ (Kozulin, 2005). Έηζη, ε 

απνζχλζεζε κηαο αλψηεξεο ιεηηνπξγίαο ζηα ζπληζηψκελα κέξε ηεο αληηζηνηρεί ζε έλα 

ζχλνιν θαηψηεξσλ δεμηνηήησλ (Kozulin, 2005). Απηφο ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ππεξβαίλεη ηηο κεηαθπζηθέο αληηιήςεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη 

αλψηεξεο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο απνηεινχλ έλα αλεμεξεχλεην ζηξψκα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

(Kozulin, 2005). Οη ιεηηνπξγίεο απνθηνχλ πιηθνχο πξνζδηνξηζκνχο θαη είλαη δπλαηφλ λα 

κειεηεζνχλ κε εκπεηξηθέο κεζφδνπο (Kozulin, 2005). Ζ παξαπάλσ ζέζε θαηαδεηθλχεη ηελ 

πιηθφηεηα ησλ αλψηεξσλ ιεηηνπξγηψλ, ρσξίο φκσο λα πξνζδηνξίδεη  ηνλ ηξφπν δφκεζήο ηνπο 

(Kozulin, 2005).  

     «Ζ αξρή δφκεζεο ησλ αλψηεξσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπνζεηείηαη εθηφο ηνπ αηφκνπ – ζηα 

ςπρνινγηθά εξγαιεία θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο» (Kozulin, 2005,103).« ηε δξάζε κε 

εξγαιεία, νη άλζξσπνη γίλνληαη θχξηνη ηνπ εαπηνχ ηνπο απφ ηα έμσ, κέζα απφ ςπρνινγηθά 

εξγαιεία» (Vygotsky, 1981,141). Με αληίζηνηρν ηξφπν νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

κεηαζρεκαηίδνληαη ζε ελδνπξνζσπηθέο ιεηηνπξγίεο (Kozulin, 2005). «Κάζε ιεηηνπξγία θαηά 

ηελ πνιηηηζκηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ εκθαλίδεηαη δχν θνξέο: Πξψηα ζην θνηλσληθφ 
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επίπεδν, θαη αξγφηεξα, ζην αηνκηθφ: Αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο (δηαςπρνινγηθά) θαη 

κεηέπεηηα εληφο ηνπ παηδηνχ (ελδνςπρνινγηθά)» (Vygotsky, 1978-α,57). πσο αλαθέξεη ν 

Haenen (1993) «αθξηβψο ε κεηάβαζε απφ ην θνηλσληθφ ζην ςπρνινγηθφ επίπεδν απνηειεί ηε 

δηαδηαθαζία ηεο εζσηεξίθεπζεο» (Καθαξίλνο, 2012,74).  

     H έλλνηα ηνπ ςπρνινγηθνχ εξγαιείνπ απνθηά ζεκειηψδε ζεκαζία ζηα πιαίζηα ηεο 

ζεσξίαο πνπ εμεηάδεηαη, δεδνκέλνπ φηη απνηειεί δηακεζνιαβεηή γηα ηε δηακφξθσζε 

νπζηαζηηθψλ ςπρηθψλ δηαδηθαζηψλ. «Ζ έλλνηα ηνπ ςπρνινγηθνχ εξγαιείνπ πξνέθπςε απφ ηελ 

αλαινγία ηνπ κε ην πιηθφ εξγαιείν ην νπνίν δηακεζνιαβεί κεηαμχ ηνπ αλζξψπηλνπ ρεξηνχ θαη 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο» (Kozulin, 2005,102). Σα πιηθά φπσο θαη ηα ςπρνινγηθά 

εξγαιεία απνηεινχλ εμίζνπ ηχπνπο ηερλνπξγεκάησλ ηα νπνία είλαη θνηλσληθά απφ ηε θχζε 

ηνπο (Kozulin, 2005). «Δλψ ηα πιηθά εξγαιεία δηεπθνιχλνπλ ηνλ έιεγρν ησλ θπζηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ηα ςπρνινγηθά πξνσζνχλ δηαδηθαζίεο επηηέιεζεο ηεο θπζηθήο ζπκπεξηθνξάο 

θαη ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ αηφκνπ (Kozulin, 2005,103). Σα πιηθά εξγαιεία 

ιεηηνπξγνχλ σο αγσγνί ζηε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηα αληηθείκελα, πξνζαλαηνιηδφκελα 

εμσηεξηθά (Kozulin, 2005). Αληίζεηα ηα ςπρνινγηθά πξνζαλαηνιίδνληαη εζσηεξηθά 

κεηαζρεκαηίδνληαο ηηο θπζηθέο ηθαλφηεηεο ζε αλψηεξεο ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο (Kozulin, 

2005). Ο εγθέθαινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδέεη κε θπζηθφ ηξφπν δχν δηαθξηηά γεγνλφηα 

(Kozulin, 2005). Με ηελ εκθάληζε ηνπ ςπρνινγηθνχ εξγαιείνπ πξνθχπηνπλ δχν λέεο ζρέζεηο, 

φπνπ θάζε γεγνλφο, ζπλδέεηαη μερσξηζηά κε ην ςπρνινγηθφ εξγαιείν φπσο έλα γξαπηφ 

θείκελν ή έλα κλεκνληθφ ζρήκα (Kozulin, 2005).           

     Γηα ηελ εκπεηξηθή απφδεημε ησλ ζέζεψλ ηνπ ν Vygotsky πξνρψξεζε ζηε δηεμαγσγή 

εξεπλψλ νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε εξγαιεηαθφ, αλαπηπμηαθφ θαη ηζηνξηθν-

πνιηηηζκηθφ επίπεδν (Kozulin, 2005). Οη έξεπλεο απηέο δηεμήρζεζαλ κε ηε βνήζεηα ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ, φπσο ν Alexander Luria, o Alexei Leontiev, ε Lidia Bozhovich, o Alexander 

Zaporozhets, ε Natalia Morozova, ε Rosa Levina θαη ε Liya Slavina (Kozulin,2005).  

     Σν πξψην επίπεδν έξεπλαο επηθεληξψζεθε ζηε ρξήζε ςπρνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη πσο 

κέζσ απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ε δηεπθφιπλζε ησλ αλψηεξσλ ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ φπσο 

ε κλήκε, ε πξνζνρή θαη ε ιήςε απνθάζεσλ (Kozulin, 2005). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απηνχ ηνπ ηχπνπ έξεπλαο απνηειεί ε θιαζζηθή έξεπλα ηνπ Leontiev (1932) ζρεηηθά κε 

δηακεζνιάβεζε ηεο κλήκεο θαη ηεο πξνζνρήο απφ εξγαιεία (Kozulin, 2005).                

     Ο Vygotsky δελ αληηιακβαλφηαλ ηελ ςπρνινγηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ σο απνηέιεζκα 

σξίκαλζεο αιιά σο κία δπλακηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ελέρεη αηθλίδηεο αιιαγέο θαη 
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κεηαζηξνθέο (Kozulin, 2005). Οη αλαπηπμηαθέο κειέηεο ηνπ Vygotsky ζηεξίρζεθαλ ζηελ 

παξαπάλσ ζεψξεζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη έλα κέξνο απηψλ ζπλνςίδεηαη ζηε κνλνγξαθία ηνπ 

“History of the Development of Higher Mental Functions”, ε νπνία νινθιεξψζεθε ην 

1931(Kozulin, 2005). 

     Σν ηξίην επίπεδν έξεπλαο αθνξά ηε κειέηε ηζηνξηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ησλ 

ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ππφ ηελ επίδξαζε ηζηνξηθά κεηαζρεκαηηδφκελσλ ςπρνινγηθψλ 

εξγαιείσλ (Kozulin, 2005). Ζ πλεπκαηηθφηεηα ηνπ πξσηφγνλνπ λνπ αληηζηνηρεί ζ’ έλα 

δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα ςπρνινγηθψλ εξγαιείσλ απ’ απηφ ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζην 

ζχγρξνλν άλζξσπν, φπσο ε γξαπηή γιψζζα θαη ε ινγηθν-καζεκαηηθή ζθέςε (Kozulin, 

2005). Απηφο ν ηχπνο έξεπλαο ζπλδέεηαη κε ηε “γελεηηθή αλάιπζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

ςπρηζκνχ” (Γαθέξκνο, 2002,145) θαη ζηεξίδεηαη θαη’ νπζίαλ ζηελ ηζηνξηθή κέζνδν, ε νπνία 

κειεηά έλα θαηλφκελν ζηηο δηαδηθαζίεο αιιαγήο ηνπ, φπσο πξνυπνζέηεη ε καξμηζηηθή 

δηαιεθηηθή κέζνδνο. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο νπζίαο ελφο θαηλνκέλνπ πξνηείλεηαη ε κειέηε 

ηνπ ζε φια ηα ζηάδηα εμέιημήο ηνπ απφ ηε γέλλεζε κέρξη ην ζάλαην (Vygotsky, 1978-α). «Ζ 

γελεηηθή αλάιπζε ηνπ αλζξψπηλνπ ςπρηζκνχ, δειαδή ε κειέηε ηνπ σο αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξία επίπεδα: ηεο θπζηθήο εμέιημεο ησλ ςπρηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ζηα αλψηεξα ζειαζηηθά, ηεο πνιηηηζκηθήο ηζηνξίαο ησλ ςπρηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαηά ηε θπινγέλεζε ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο αλάπηπμήο ηνπο ζηελ 

νληνγέλεζε ηνπ αηφκνπ» (Γαθέξκνο, 2002,145). Ζ πξνζέγγηζε απηή ε νπνία ζεκειηψζεθε 

ζεσξεηηθά απφ ηνπο Vygotsky θαη Luria απνθηά εκπεηξηθή δηάζηαζε κέζα απφ ηε κειέηε 

πεδίνπ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε  απφ ηνλ Luria ζηε νβηεηηθή θεληξηθή Αζία, κε ζθνπφ λα 

θαηαδείμεη ηελ επίδξαζε ησλ ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ ςπρνινγηθή αλάπηπμε (Kozulin, 

2005). 

     Ζ πξναλαθεξζείζα κειέηε πεδίνπ έιαβε ρψξα ζην Uzbekistan (1931-1932) θαη 

αζρνιήζεθε κε ηελ αλάπηπμε ζπιινγηζκνχ ησλ ρσξηθψλ πξηλ θαη κεηά ηελ εθκάζεζε 

αλάγλσζεο, γξαθήο θαη αξηζκεηηθήο (Nissen & Langmeyer, 2005). Πέξα απφ ηελ θαηαγξαθή 

ησλ δηαθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γλσζηηθά ηεζη 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ρσξηθψλ, θαηάιιεια δηακνξθσκέλα γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο (Nissen & Langmeyer, 2005). Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

πξνέθπςαλ γεληθέο ζεσξήζεηο αιιά θαη ζπκπεξάζκαηα κεζνδνινγηθνχ ηχπνπ, φπσο αιιαγέο 

ζηελ πξαθηηθή δηαδηθαζία θαη δεκηνπξγία λέσλ ηεζη (Nissen & Langmeyer, 2005).πσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Newman θαη  Holzman (1993),κηιάκε γηα κία κέζνδν φπνπ ην 
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εξγαιείν θαη ην απνηέιεζκα αλαπηχζζνπλ δηαιεθηηθή ζρέζε. Οη παξαπάλσ ζηνραζηέο 

εκπλεχζηεθαλ απφ ηελ παξαθάησ θξάζε ηνπ Vygotsky: «Ζ αλαδήηεζε κεζφδνπ είλαη έλα 

ζεκαληηθφηαην πξφβιεκα γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ησλ κνλαδηθψλ ηχπσλ ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε κέζνδνο είλαη ηαπηφρξνλα πξνυπφζεζε θαη 

πξντφλ, εξγαιείν θαη απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο» (Vygotsky, 1978-α,65).  

     Αθφκα, αλαθνξηθά κε ηε κειέηε ελφο θαηλνκέλνπ ην νπνίν έρεη εμειηρζεί θνηλσληθν-

ηζηνξηθά, ν εξεπλεηήο παίδεη ελεξγφ ξφιν ζηελ πεξαηηέξσ δηακφξθσζή ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο (Nissen & Langmeyer, 2005). Ζ κεζνδνινγηθή απηή  νπηηθή ε νπνία 

πηνζεηείηαη ζηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξνέξρεηαη απφ ηελ πεηξακαηηθή – γελεηηθή 

κέζνδν ηνπ Vygotsky.  χκθσλα κε απηήλ ε κειέηε ησλ αλψηεξσλ ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν ζε έλα πιαίζην αλαδηακφξθσζεο ησλ ηειεπηαίσλ (Nissen & 

Langmeyer, 2005). ηελ ίδηα ινγηθή ηεο αλαδεκηνπξγίαο θηλείηαη θαη ε άπνςε, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία νη άλζξσπνη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο δε κειεηψληαη σο εξεπλεηηθφ δείγκα αιιά σο 

πξσηφηππν θαη αληηκεησπίδνληαη εμ’ νινθιήξνπ σο νληφηεηεο πνπ δίλνπλ θάηη λέν ζηελ 

επηζηήκε (Nissen & Langmeyer, 2005). 

      πσο έρεη ήδε εηπσζεί νη αλψηεξεο ιεηηνπξγίεο δηακνξθψλνληαη κέζσ ςπρνινγηθψλ 

εξγαιείσλ δειαδή πνιηηηζκηθψλ αληηθείκελσλ ή αιιηψο θνηλσληθψλ ηχπσλ, νη νπνίνη έρνπλ 

δηακνξθσζεί ηζηνξηθά (Nissen & Langmeyer, 2005). Ο βαζηθφηεξνο θνηλσληθφο ηχπνο ζηελ 

ηζηνξηθή – πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ηνπ Vygotsky είλαη ε γιψζζα, ε νπνία νξγαλψλεη ηε 

ζθέςε, ηελ αληίιεςε, ην ζπλαίζζεκα θαη ηε δξάζε (Nissen & Langmeyer, 2005). 

     Ζ αλζξψπηλε εκπεηξία ζχκθσλα κε ηνλ Vygotsky δνκείηαη φπσο ε γιψζζα, θαζψο 

ζεσξνχζε φηη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο απνηππψλνληαη ζηε ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

παηδηνχ (Kozulin, 2005). ην ζπκπέξαζκα απηφ νδεγήζεθε θαζψο ζπλέθξηλε θαηλνκεληθά 

αλφκνηεο δηαδηθαζίεο (Kozulin, 2005). Σα ζήκαηα (ρεηξνλνκίεο), ην παηδηθφ ζρέδην, ε γξαθή 

θαη ην ζπκβνιηθφ παηρλίδη ζπκβάιινπλ εμίζνπ ζηελ θαηάθηεζε ηεο ζπκβνιηθήο ζθέςεο θαη 

ηεο γξαπηήο γιψζζαο (Kozulin, 2005). Σα πξψηα ζρέδηα ηνπ παηδηνχ δελ αληαλαθινχλ νπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ αιιά ζήκαηα (Kozulin, 2005). Σα ηειεπηαία απνηεινχλ 

ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηα πξψηα ζρέδηα θαη ην ζπκβνιηθφ παηρλίδη ησλ παηδηψλ (Kozulin, 

2005). Σν ζπκβνιηθφ παηρλίδη είλαη έλα πνιχπινθν ζχζηεκα ιφγνπ θαη πξαγκαηψλεηαη κέζα 

απφ ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία θαηαδεηθλχνπλ ην λφεκα ηνπ εθάζηνηε 

παηρληδηνχ (Vygotsky, 1978-α). Καζψο ην παηδί αλαπηχζζεηαη, αληηιακβάλεηαη φηη ηα 

δηάθνξα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηεί σο παηρλίδηα κπνξνχλ αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 
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ηνπο λα αμηνπνηεζνχλ απφ ην παηδί αλά πεξίζηαζε. Έηζη, θαιιηεξγείηαη ε ζπκβνιηθή ζθέςε, 

ε νπνία απνηειεί ηε γλσζηηθή βάζε ηεο γξαθήο. (Kozulin, 2005). πλεπψο απφ ηα παξαπάλσ 

γίλεηαη ζαθήο ε ζχλδεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ζθέςεο θαη ηεο γιψζζαο.  

     Αλαθνξηθά κε ηε ζθέςε ν Vygotsky  δηέθξηλε ην πεξηερφκελφ ηεο ζε επηζηεκνληθφ θαη 

απζφξκεην, αλαδεηθλχνληαο ηε ζπκβνιή θαη ησλ δχν γηα ηελ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο ζθέςεο (Kozulin, 2005). Ζ επηζηεκνληθή εκπεηξία, ε νπνία απνθηάηαη κέζα απφ 

ηε δηδαζθαιία, θαιιηεξγεί ηηο επηζηεκνληθέο έλλνηεο, ελψ ε εκπεηξία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

ηελ απζφξκεηε ζθέςε (Kozulin, 2005).  Σν θαζεκεξηλφ πεξηερφκελν δεκηνπξγεί δνκέο νη 

νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εμέιημε ζηνηρεησδψλ πιεπξψλ ηεο ζθέςεο, ελψ παξάιιεια 

αλνίγεη ην δξφκν γηα ηελ θαηαλφεζε επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ (Kozulin, 2005). Αληίζηξνθα ην 

επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν θαιιηεξγεί ηε ζπλεηδεηή θαη ζθφπηκε ρξήζε ελλνηψλ ζηα πιαίζηα 

ηεο θαζεκεξηλήο δξαζηεξηφηεηαο (Kozulin, 2005).  

     Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Vygotsky (1962) γηα λα κειεηήζεη ηε δηακφξθσζε 

πεξηερνκέλνπ ζπλίζηαηαη ζε κία δηαδηθαζία αληηζηνίρεζεο αληηθεηκέλσλ κε ιέμεηο, ε νπνία 

νλνκάδεηαη  ʺΜέζνδνο ηνπ Γηπινχ Δξεζηζκνχʺ (Kozulin, 2005). Μέζσ απηήο απνθάιπςε 

έλα ζχλνιν ζηαδίσλ ζην πεξηερφκελν ηεο ζθέςεο ηνπ παηδηνχ, ηα νπνία μεθηλνχλ απφ έλα 

αλνξγάλσην άζξνηζκα θαη θαηαιήγνπλ ζ’ έλα επηζηεκνληθφ, ινγηθφ πεξηερφκελν (Kozulin, 

2005). Απφ ηνλ παξαπάλσ δηαρσξηζκφ πξνθχπηεη θαη ε δηάθξηζε δχν ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ 

δξαζηεξηφηεηαο, ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηεο απζφξκεηεο. Μνλάρα ε πξψηε πξνζέιθπζε ην 

ελδηαθέξνλ ησλ νβηεηηθψλ ςπρνιφγσλ, ελψ ε δξαζηεξηφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

παξακειήζεθε εληειψο απφ ην πεδίν κειέηεο ηνπο (Kozulin, 2005). 

     Σα παξαπάλσ ζέκαηα φπσο θαη ε ζθέςε κε ηε κνξθή “εζσηεξηθήο νκηιίαο” απαζρφιεζαλ 

ηνλ Vygotsky ζηα πιαίζηα ηεο πξαγκαηείαο ηνπ “θέςε θαη Γιψζζα” (Kozulin, 2005). H 

έλλνηα απηή εηζάγεηαη πξψηα απ’ φια ζηελ πνιεκηθή ηνπ πξνο ηνλ Piaget, αλαθνξηθά κε ηνλ 

εγσθεληξηζκφ ηνπ παηδηνχ (Kozulin, 2005). χκθσλα κε ηνλ Piaget ε απηηζηηθή ζθέςε 

ζπληζηά πξσηαξρηθή κνξθή ζθέςεο θαη ε ινγηθή – θνηλσληθνπνηεκέλε ζθέςε εκθαλίδεηαη 

κεηαγελέζηεξα κε γέθπξα ηελ εγσθεληξηθή ζθέςε (Kozulin, 2005). Αληίζεηα ν Vygotsky ,  

αθνχ επαλέιαβε θάπνηα απφ ηα πεηξάκαηα ηνπ Piaget, δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη ν 

πξσηαξρηθφο ιφγνο ηνπ παηδηνχ είλαη θνηλσληθφο (Kozulin, 2005). Ο θνηλσληθφο ιφγνο 

κπνξεί λα πάξεη εγσθεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά φηαλ εληφο ηνπ παηδηνχ ιακβάλεη ρψξα έλαο 

εζσηεξηθφο δηάινγνο (Kozulin, 2005). Δίλαη επίζεο πηζαλφλ λα ιάβεη επηθνηλσληαθά 

ραξαθηεξηζηηθά φηαλ ζηφρνο είλαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο (Kozulin, 2005). Ο 
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εζσηεξηθφο ιφγνο γηα ηνλ Vygotsky είλαη απνηέιεζκα κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ιφγνπ, ν νπνίνο 

παιαηφηεξα εμππεξεηνχζε επηθνηλσληαθνχο ζθνπνχο (Kozulin, 2005). Αθφκα ν εγσθεληξηθφο 

ιφγνο απνηειεί κεηαβαηηθφ ηχπν κεηαμχ θνηλσληθνχ θαη εζσηεξηθνχ ιφγνπ (Kozulin, 2005). 

Καη γηα ηνπο δχν ζηνραζηέο (Vygotsky, Piaget) ε εγσθεληξηθή ζθέςε απνηειεί ζπλδεηηθφ 

θξίθν αλάκεζα ζην θνηλσληθφ θαη ην εζσηεξηθφ, κε ηε δηαθνξά φηη ν έλαο πξνηάζζεη ηελ 

απηηζηηθή ζθέςε σο πξσηαξρηθή θαη ν άιινο ηελ θνηλσληθή. 

     Γηα ηνλ Vygotsky ην νπζηψδεο δήηεκα δελ είλαη ε θνηλσληθνπνίεζε ηεο ζθέςεο αιιά πσο 

ην δηαςπρνινγηθφ επίπεδν κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ελδνςπρνινγηθή ιεηηνπξγία (Kozulin, 2005). 

ηαλ ην άηνκν κεηαβαίλεη απφ ηνλ εγσθεληξηθφ ζηνλ εζσηεξηθφ ιφγν, ιακβάλεη ρψξα ε 

εζσηεξίθεπζε ησλ επηθνηλσληαθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο (Kozulin, 2005). 

Ζ εζσηεξίθεπζε σο δηαδηθαζία επηβεβαηψλεηαη απφ ηε ζπληαθηηθή θαη γξακκαηηθή δνκή, ε 

νπνία ραξαθηεξίδεη ηνλ εζσηεξηθφ ιφγν (Kozulin, 2005). Ζ αλαθαηαζθεπή ηνπ πνιηηηζκνχ 

απφ ην άηνκν ζπληειείηαη αθξηβψο ζην πιαίζην απηήο ηεο εζσηεξίθεπζεο (Kozulin,2005). 

Γηαθαίλεηαη ινηπφλ κία ζρέζε ακθίδξνκε, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ην άηνκν δέρεηαη ελψ 

ηαπηφρξνλα αζθεί επίδξαζε ζηνλ πνιηηηζκφ. Καηά ηελ αλάπηπμε ηνπ εζσηεξηθνχ ιφγνπ 

πέξαλ ηεο εζσηεξίθεπζεο ιακβάλεη ρψξα ε κεηαηξνπή ησλ εζσηεξηθψλ ζθέςεσλ ζε 

γισζζηθνχο θαη επηθνηλσληαθνχο ηχπνπο (Kozulin, 2005). 

     Σν πξφβιεκα ηνπ εζσηεξηθνχ ιφγνπ εηζάγεηαη δεπηεξεπφλησο απφ ηνλ Vygotsky (1962), 

γηα ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηα πξνζσπηθά λνήκαηα ησλ ιέμεσλ (Kozulin, 2005). ηνλ 

εζσηεξηθφ ιφγν, δηαθνξεηηθά άηνκα είλαη πηζαλφλ λα πξνζδίδνπλ δηαθνξεηηθέο εξκελείεο 

ζηελ ίδηα ιέμε. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηα ςπρνινγηθά γεγνλφηα, ηα νπνία πξνβάιινπλ ζηε 

ζπλείδεζε ζπλδεφκελα κε κία ζπγθεθξηκέλε ιέμε (Kozulin, 2005). Σν λφεκα κίαο ιέμεο αλ 

θαη πνιηηηζκηθά αληηζηνηρεί ζ’ έλα γεληθεπκέλν θαη ζηαζεξφ πεξηερφκελν, ην νπνίν ηζρχεη 

θαηά γεληθή νκνινγία, ε πξνζσπηθή αίζζεζε κίαο ιέμεο πνηθίιεη θαζψο ην άηνκν κεηαβαίλεη 

απφ έλα θνηλσληθφ πιαίζην ζε έλα άιιν (Kozulin, 2005). 

     ε απηφ ην πιαίζην, φπνπ ε “αηνκηθή γιψζζα” δηαθξίλεηαη απφ ηα γεληθά πνιηηηζκηθά 

λνήκαηα, ε δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ςπρνινγηθφ κεραληζκφ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 

ζπκβφισλ θαη πξνζσπηθψλ ιεθηηθψλ λνεκάησλ, ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη ζην πνιηηηζκηθφ 

απφζεκα (Kozulin, 2005). Γηαλ παξάδεηγκα, ν Γνλ Κηρψηεο ήηαλ αξρηθά ην φλνκα κίαο 

ινγνηερληθήο πινθήο,  ην νπνίν κε ηελ εμσηεξίθεπζή ηνπ απέθηεζε γεληθεπκέλν λφεκα 

(Kozulin, 2005). 
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     Δλ θαηαθιείδη, ε πξνζέγγηζε ηνπ Vygotsky, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κεζνδνινγηθή, 

θαζψο εζηίαζε ζηελ έλλνηα ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ζηελ θαηαζθεπή κεζφδσλ ςπρνινγηθήο 

έξεπλαο, ζέκαηα ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνπο ζχγρξνλνπο ηνπ Vygotsky άπηνληαη ηεο 

θηινζνθίαο (Kozulin,2005). πσο επεζήκαλε ν Schedrovitsky (1982,62),» ε εξγαζία ηνπ 

Vygotsky δελ ήηαλ ςπρνινγηθή κε ηελ θνηλή έλλνηα ηεο ιέμεο» (Kozulin, 2005,109). 

     1.2. H oκάδα ηνπ Kharkov σο πξόδξνκνο ηεο ζεσξίαο ηνπ Leontiev 

     ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 ε ςπρνινγία ζηε νβηεηηθή έλσζε δηαλχεη κία πεξίνδν 

θξίζεο, κε ηελ επηζηήκε θαη ηνλ πνιηηηζκφ λα ππνβάιινληαη ζε πνιηηηθφ έιεγρν απφ ην 

θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ηνπ ηάιηλ (Kozulin, 2005). Οη νβηεηηθνί ςπρνιφγνη αδπλαηψληαο 

λα αληηζηαζνχλ, ελεπιάθεζαλ ζ’ έλαλ ζθιεξφ αγψλα κεηαμχ ηνπο (Kozulin, 2005). Ο 

αληαγσληζκφο ζπλίζηαην θπξίσο ζην πνηα απφ ηηο ςπρνινγηθέο ηάζεηο πξνζέγγηδε 

πεξηζζφηεξν ην Μαξμηζκφ, δειαδή ηελ αληηθεηκεληθή επηζηήκε (Kozulin, 2005). ε κία 

αηκφζθαηξα ινγνθξηζίαο, κε ηηο αλεμάξηεηεο ςπρνινγηθέο ηάζεηο λα θαηαπηέδνληαη, ην 

θαζεζηψο επέβαιε ζηνπο ςπρνιφγνπο λα εληνπίδνπλ ςπρνινγηθέο θαηεγνξίεο απεπζείαο απφ 

ηνλ Μαξμ, ηνλ Έλγθειο θαη ηνλ Λέληλ (Kozulin, 2005). 

   Οη ζπλζήθεο απηέο ππνλφκεπζαλ θαη ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ηνπ Vygotsky, ν νπνίνο 

ζεσξήζεθε εθιεθηηθηζηήο θαη αληηκαξμηζηήο (Kozulin, 2005). Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο φπσο 

θαίλεηαη θαη ν Luria εγθαηέιεηςε ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ ςπραλάιπζε, γηα λα αζρνιεζεί 

κε ηελ θιηληθή λεπξνςπρνινγία (Luria, 1979-α). ε παξφκνηα ζέζε βξέζεθε κάιινλ θαη ν 

Leontiev, ν νπνίνο ην 1930 παξαηηήζεθε απφ ηελ Αθαδεκία ηεο Κνκκνπληζηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη εγθαηέιεηςε ηε ζέζε ηνπ ζην Κξαηηθφ Ηλζηηηνχην Κηλεκαηνγξάθνπ 

(Kozulin, 2005).  

     ’ έλα ηέηνην πιαίζην κηζαιινδνμίαο,  αθφκα θαη πξηλ ην ζάλαην ηνπ Vygotsky ην 1934, 

κία νκάδα καζεηψλ ηνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Leontiev, επέιεμε λα κεηαθηλεζεί 

ζηελ Οπθξαληθή πφιε Kharkov, φπνπ ζηαδηαθά εγθαζίδξπζε έλα πξφγξακκα αλαπηπμηαθήο 

ςπρνινγίαο (Kozulin, 2005). « Οη κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ απφ ηελ νκάδα Kharkov κεηαμχ 

1934 θαη 1940, επηθεληξψζεθαλ ζην πξφβιεκα ηεο εζσηεξίθεπζεο θαη ζηε ζρέζε ηεο 

εμσηεξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ησλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

απηήλ» (Kozulin, 2005,110).  Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα απηψλ ησλ κειεηψλ ήηαλ φηη ε δνκή 

ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ απνηειεί ζηελ νπζία κία επαλάιεςε ηεο δνκήο ηεο εμσηεξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (Kozulin, 2005). Ο Leontiev (1980) αλαθέξεη φηη ε ζπλείδεζε 

δηακνξθψλεηαη απφ έλα ζχζηεκα ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο 
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θαζνξίδνληαη απφ ηε ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Kozulin, 2005). Ο Cole 

(1980-α) αλαθέξεη φηη ε  επηθέληξσζε ηεο νκάδαο ζε απηήλ ηε ζρέζε απνηέιεζε βαζηθφ 

ζεκείν δηαθσλίαο ηνπ Vygotky κε ηνπο καζεηέο ηνπ (Kozulin, 2005). 

     Ζ απνκάθξπλζε απηή νθεηιφηαλ ζε έλα βαζκφ θαη ζε πνιηηηθνχο ιφγνπο πέξαλ ησλ 

δηαθνξψλ ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν (Kozulin, 2005). Σν θνκκνπληζηηθφ θφκκα είρε απνξξίςεη 

ηελ παηδηαηξηθή εμαηηίαο ηνπ αζαθνχο ραξαθηήξα ηεο σο επηζηήκε, θαη δεδνκέλνπ φηη ν 

Vygotky είρε ζπλεξγαζηεί καδί ηνπο (κε παηδηάηξνπο) έιαβε ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ αηξεηηθνχ 

(Kozulin,2005). Αθφκα, ε ζέζε ηεο νκάδαο ηνπ Kharkov  πεξί “ζρέζεσλ κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα” βξηζθφηαλ πην θνληά ζην δηαιεθηηθφ πιηζκφ ησλ Μαξμ θαη Έλγθειο, απφ ην 

πνιχπινθν ηζηνξηθφ- πνιηηηζκηθφ κνληέιν ηνπ Vygotsky (Kozulin, 2005).  

     Ο Leontiev αλακθίβνια είρε θάπνηα ηδενινγηθά πξνλφκηα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

επηζηεκνληθή ηνπνζέηεζε, αιιά ε απνκάθξπλζή ηνπ απφ ην αξρηθφ ηζηνξηθφ- πνιηηηζκηθφ 

κνληέιν πξνήιζε θπξίσο απφ ηελ επηζηεκνληθή δηαθσλία ηνπ κε ηνλ Vygotsky (Kozulin, 

2005).Σν πνιηηηθφ πιαίζην γηα ην νπνίν έγηλε αλαθνξά κφιηο παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

επηζηεκνληθέο δηαθσλίεο κεηαμχ ηνπ Vygotky θαη ηεο νκάδαο, θαη ε παξαλφεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ηδεψλ ηνπ Vygotsky θαιιηέξγεζαλ ην θαηλφκελν, ην νπνίν αξγφηεξα έγηλε 

γλσζηφ σο “ Θεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο” ηνπ Leontiev (Kozulin, 2005). Σν βαζηθφ δήηεκα 

δηακάρεο αθνξνχζε ηηο ζρέζεηο ζπλείδεζεο, δξαζηεξηφηεηαο θαη πξαγκαηηθφηεηαο (Kozulin, 

2005). χκθσλα κε ηελ νκάδα ηνπ Kharkov ε πξαθηηθή εμνηθείσζε ηνπ παηδηνχ κε ηα 

αληηθείκελα ην νδεγεί ζε γλσζηηθή απηνλνκία απφ κία θαηάζηαζε (Kozulin, 2005).  πσο 

αλαθέξεη ν Asnin (1980,27), «ε πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε πξαθηηθή θαη 

πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα». Γηα ην παηδί πξνζρνιηθήο ειηθίαο ε ζεσξεηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζπληζηά αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο πξαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Asnin, 1980). «πλεπψο, ε 

πξαθηηθή πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πεξηέρεη ζηνηρεηψδεηο πιεπξέο ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεσξεηηθψλ ζηνηρείσλ, ζηνηρείσλ ζθέςεο» (Asnin, 1980,27).  Ζ νκάδα ηνπ Kharkov ινηπφλ, 

πξφηαμε ηελ πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα σο ζεκειηψδε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ςπρηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, θαη παξακέξηζε ηε ζεκαζία ησλ ςπρνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη ησλ ζεκάησλ, ηα 

νπνία νξίζηεθαλ απφ ηνλ Vygotsky σο δηακεζνιαβεηέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (Kozulin, 2005).   

     H έκθαζε πνπ έδσζε ε νκάδα ζηελ πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα σο δηακεζνιαβεηή αηφκνπ 

πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ έθεξε αληηκέησπε κε ηελ θεληξηθή ηδέα ηεο ηζηνξηθήο πνιηηηζκηθήο 

ςπρνινγίαο, αλαθνξηθά κε ηε ζεκαζία ησλ ςπρνινγηθψλ κέζσλ θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ ςπρηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ (Kozulin, 2005). To ζεκειηψδεο ζθάικα ηνπ 
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Vygotsky ζχκθσλα κε ηνλ Εinchenko (1984) αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ εξκήλεπζε ηε 

Μαξμηζηηθή έλλνηα ηνπ θνηλσληθφ- ηζηνξηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ (Kozulin, 

2005). Οη θνηλσληθφ- ηζηνξηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

αλζξψπηλνπ λνπ, αληηθαζίζηαληαη απφ ηελ πεξηνξηζηηθή έλλνηα ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ, 

κε απνηέιεζκα ε  θνηλσληθφ- ηζηνξηθή δηάζηαζε λα απνθηά  ηδεαιηζηηθφ ραξαθηήξα 

(Kozulin, 2005).   

    Ο Εinchenko (1984) άζθεζε επίζεο θξηηηθή θαη ζην πνιηηηζκηθφ πεξηερφκελν ησλ θπζηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ (Kozulin, 2005). Ο Vygotsky δηέθξηλε ηηο βηνινγηθέο απφ ηηο αλψηεξεο 

πνιηηηζκηθέο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο δέρνληαη δηακεζνιάβεζε απφ ηα ςπρνινγηθά εξγαιεία 

(Kozulin, 2005). Απηφο ν δηαρσξηζκφο ηνλ νδήγεζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξψησλ ζηαδίσλ 

ςπρηθήο αλάπηπμεο σο θαζαξά βηνινγηθά, κε ην ςπρηθφ ζηνηρείν λα εθιείπεη εληειψο απφ 

απηά (Kozulin,2005).  

     Ζ θξηηηθή ηνπ Εinchenko (1984) επεθηάζεθε θαη ζηε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν 

Vygotsky σο βάζε γηα ηε κειέηε ηεο κλήκεο (Kozulin, 2005). Ο Vygotsky φξηζε ηε κλήκε 

(θαη ην ζχλνιν ησλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ) σο δηαδηθαζία πνπ εμειίζζεηαη απφ ηε ζρέζε ησλ 

ζεκεησηηθψλ κέζσλ κε ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο (Kozulin, 2005). Σα ζεκεησηηθά 

κέζα αλαπαξηζηνχλ ηε δηαιεθηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ εζσηεξηθφ θαη ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν 

θαζψο ην λφεκα πνπ δίλεη ν θαζέλαο ζηα εμσηεξηθά ζήκαηα απνθαιχπηεη πνηφηεηεο απφ ηνλ 

εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν (Toomela, 2000).  Πεξηνξίδνληαο ηελ αλάπηπμε ησλ ςπρηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ζηελ πξναλαθεξζείζα αιιειεπίδξαζε απνθιείεη απφ ην πιαίζην εξκελείαο ηνπ 

ηε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Kozulin, 2005). πσο ε αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληψλ δελ κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ηελ πνιηηηζκηθή αλάπηπμε (ζηελ νπζία ε ηειεπηαία 

απνηειεί κέξνο ηεο πξψηεο), κε αληίζηνηρν ηξφπν θαη ε εξκελεία ηεο κλήκεο δελ κπνξεί λα 

πεξηνξηζηεί ζηε ζρέζε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ κέζσλ κε ην αληηθείκελν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο (Kozulin, 2005). 

     Απφ ηα ιφγηα ηνπ Εinchenko γίλεηαη ζαθήο κία αλαγσγή ηνπ ςπρνινγηθνχ ζην θνηλσληθφ. 

Ζ ςπρηθή δσή πεξηνξίδεηαη πιήξσο ζηελ έλλνηα ηεο πξαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

νπνηαδήπνηε άπνςε βξίζθεηαη έμσ απ’ απηήλ ηελ αληίιεςε δελ κπνξεί λα αθνκνησζεί απφ 

ηελ νκάδα. Δίλαη φκσο ε πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ην κνλαδηθφ κέζνλ γηα ηελ εξκελεία ηνπ 

αλζξψπηλνπ ςπρηζκνχ; Τπάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα γηα ηελ απφδεημε κηαο ηέηνηαο ζέζεο; 

Κιείλνληαο ηελ θξηηηθή ηεο νκάδαο πξνο ηνλ Vygotsky είλαη αμηνζεκείσην πσο ν Εinchenko 

παξέιεηςε λα θάλεη αλαθνξά ζηε κειέηε ηνπ Luria (Uzbekistan, 1931-32), ε νπνία θαηέδεημε 
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ηελ αλάπηπμε ησλ αλψηεξσλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ κέζα απφ ςπρνινγηθά εξγαιεία (Kozulin, 

2005). Μία απφ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πεξηέγξαςε θαη κειέηεζε ε ελ ιφγσ έξεπλα 

πξνζεγγίδεη αξθεηά  ηα θαηλφκελα πξαθηηθήο ζθέςεο κε ηα νπνία αζρνιήζεθαλ ηα κέιε ηεο 

νκάδαο ηνπ Kharkov (Kozulin, 2005). Πξνρσξψληαο πξνο ηελ αλάδεημε ηεο ζπκβνιήο ηεο 

ηζηνξηθήο πνιηηηζκηθήο ςπρνινγίαο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ν Εinchenko δελ 

θαηαλφεζε ηελ αμία ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ αλψηεξσλ (πνιηηηζκηθψλ) θαη θαηψηεξσλ 

(θπζηθψλ) ιεηηνπξγηψλ. Υσξίο ηνλ παξαπάλσ δηαρσξηζκφ δε ζα ήηαλ δπλαηφλ λα 

αλαγλσξηζηεί ην ςπρηθφ ζηνηρείν ζηηο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο (Kozulin, 2005). 

     Παξά ηελ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζηνλ Vygotsky, ε ζεσξία ηνπ αλαγλσξίζηεθε σο 

ζεκειηψδεο γηα ηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο. Ζ ζπκβνιή ηνπ έγθεηηαη θπξίσο ζην γεγνλφο 

φηη πξνζπάζεζε λα αλαδνκήζεη ηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο, θαη απηή ε πξνζπάζεηα είλαη 

ζαθήο ζηελ πξαγκαηεία ηνπ “ The Historical Meaning of The Crisis of Psychology” 

(Kozulin,2005).  Καηάθεξε λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην ππνθείκελν κειέηεο ηεο ςπρνινγίαο 

αθξηβψο επεηδή δελ πεξηνξίζηεθε ζηα ζηελά φξηα ηεο επαγγεικαηηθήο ςπρνινγίαο, θαη ππφ 

απηήλ ηελ έλλνηα “έιαβε ηνλ ηίηιν” ελφο γλήζηνπ ζηνραζηή (Kozulin, 2005).   

     Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ ηδεψλ ηνπ θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηε ζεκαληηθφηαηε επίδξαζε πνπ 

άζθεζαλ απηέο ζηε ζχγρξνλε Ακεξηθαληθή ςπρνινγία (Kozulin, 2005). « Έλαο αξηζκφο 

ζχγρξνλσλ εξεπλψλ δείρλνπλ πσο νη γισζζνινγηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ζηέθνληαη 

ζηελ θνξπθή, θαη φηη νη Ακεξηθαλνί ςπρνιφγνη κπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ζηελ εξγαζία 

ηνπο ηηο ηδέεο θαη ηηο κεζφδνπο ηνπ Vygotsky. Γηα παξάδεηγκα κειέηεο πάλσ ζηε βξεθηθή 

αλάπηπμε έρνπλ δείμεη πνιχπινθεο ζπκβνιηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ παηδηψλ ελφο έηνπο 

θαη ησλ θξνληηζηψλ ηνπο» (Kozulin, 2005,118). 

      1.3. Ζ ζεσξία ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Leontiev 

      1.3.1. Οληνινγηθέο ζέζεηο ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο  

     «Ζ ςπρνινγηθή ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Λεφληηεθ μεθηλά απφ ην γεγνλφο πσο 

πνηέ, εθηφο απφ ηηο αθαηξέζεηο καο, δε βξίζθνπκε ηνλ άλζξσπν πξηλ ηνλ θφζκν ή έμσ απφ ηνλ 

θφζκν, έμσ απφ ηνλ πξαγκαηηθφ, ζπγθεθξηκέλν δεζκφ ηνπ κε ηελ αληηθεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα» (Λεφληηεθ, 1974,12). 
2
 Ζ ζπλείδεζε σο αλζξψπηλε έθθξαζε πέξαλ ησλ 

θαηλνκέλσλ ηα νπνία ε ίδηα δεκηνπξγεί θαη ειέγρεη, ελέρεη θαη θαηλφκελα ηα νπνία 

ειέγρνληαη απφ ηελ αληηθεηκεληθή δσή (Λεφληηεθ, 1974). Σα θαηλφκελα απηά πεξλνχλ ζηε 

                                                           
2
  Ζ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ δελ είλαη αιεζήο. Ζ εκεξνκελία απηή αληηζηνηρεί ζηε 

Ρσζηθή έθδνζε. ην κεηαθξαζκέλν ειιεληθφ θείκελν δε γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εκεξνκελία έθδνζεο. Ζ ςεπδήο 

εκεξνκελία ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ λα  νξηζηεί  ε εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ έξγνπ θαηά πξνζέγγηζε.  



- 19 - 
 

 

ζπλείδεζε κέζα απφ ηε δξάζε ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο ν ίδηνο είλαη πξνηθηζκέλνο κε 

βηνδπλακηθή θαη αηζζεηεξηαθή πθή (Λεφληηεθ, 1974). Γηαζέηεη δειαδή έλα ζχλνιν 

δπλακηθψλ θαη αηζζήζεσλ πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα αλαπηχμεη κία νπζηαζηηθή θαη 

νινθιεξσκέλε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δθφζνλ  ε ζπλείδεζε θαη ε δξαζηεξηφηεηα 

ελέρνπλ εμίζνπ αληηθεηκεληθέο δηαζηάζεηο, κπνξνχκε λα ζπλάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη 

ζπληζηνχλ ηκήκαηα κίαο εληαίαο ελφηεηαο, ηεο πξαγκαηηθήο αληηθεηκεληθήο δσήο (Λεφληηεθ, 

1974). Σν νπζηψδεο ζην ζεκείν απηφ είλαη φηη ηα θαηλφκελα  ηεο ζπλείδεζεο ηα νπνία δελ 

ειέγρνληαη άκεζα απφ ηελ ίδηα, επηδέρνληαη αληηθεηκεληθή αλάιπζε θαη κπνξνχλ λα καο 

νδεγήζνπλ ζε κία αληηθεηκεληθή θαηαλφεζε ηνπ ςπρηζκνχ (Λεφληηεθ, 1974). 

     Ζ ζπλείδεζε γηα ηνλ Λεφληηεθ, εμφλ ησλ αληηθεηκεληθψλ δηαζηάζεσλ πνπ ηε δηαπεξλνχλ, 

πεξηέρεη δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην λφεκα θαη ηε ζεκαζία (Λεφληηεθ, 1974). Σν πξψην 

ελέρεη γλσζηηθέο δηαζηάζεηο, ζπγθηλεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία αλζξσπίλσλ 

ζρέζεσλ θαη αληηζηνηρεί ζηελ αηνκηθή ζπλείδεζε. Σν δεχηεξν ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπλείδεζεο ζηνλ πνιηηηζκφ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία δξαζηεξηνηήησλ, 

ζρέζεσλ  θαη αληηιήςεσλ γηα ηνλ θφζκν, θαη αληηζηνηρεί ζηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε 

(Λεφληηεθ, 1974). Ζ ζπλείδεζε, κε ηελ γεληθή έλλνηα, απνηειεί αλψηεξν ηχπν  έθθξαζεο ηνπ 

ςπρηζκνχ, ε νπνία δεκηνπξγείηαη ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο θαη πξνυπνζέηεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο (Λεφληηεθ, 1974). Αλαδπφκελε ινηπφλ απφ ηελ θίλεζε ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, δελ κπνξεί λα νξηζηεί απιντθά σο πεδίν πξνβνιήο εηθφλσλ ή 

ελλνηψλ (Λεφληηεθ, 1974). 

      Ζ δξαζηεξηφηεηα απνηειεί θεληξηθή έλλνηα ζηελ ςπρνινγηθή ζεσξία ηνπ Λεφληηεθ θαη 

φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά «δελ είλαη κνλάρα ε θαηεγνξία ηεο αθεηεξίαο, είλαη επίζεο ε 

νπζηαζηηθή θαηεγνξία» (Λεφληηεθ, 1974,25). Χο αληηθείκελν ηεο ςπρνινγίαο (ε 

δξαζηεξηφηεηα) θέξεη ηηο εζσηεξηθέο αληηθάζεηο θαη κεηακνξθψζεηο ηνπ ςπρηζκνχ νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνξεία αλάπηπμήο ηνπ (Λεφληηεθ, 1974). πλεπψο, θαηά ηελ ςπρνινγηθή 

αλάιπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηα ζηνηρεία ηνπ ςπρηζκνχ δελ κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ 

απνκνλσκέλα, φπσο πξνηάζζεη ε ελδνζθφπεζε, αιιά σο ηκήκαηα αληαλάθιαζεο ηα νπνία 

γελληνχληαη απφ ηελ ίδηα ηε δξαζηεξηφηεηα (Λεφληηεθ, 1974). Απφ ηηο αλαθνξέο ηνπ 

Καθαξίλνπ (2012) γηα ηε ζεσξία ηεο αληαλάθιαζεο κπνξνχκε λα ζπλαγάγνπκε φηη ε ςπρηθή 

αληαλάθιαζε ζπληζηά θαηλφκελν πξνβνιήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηε ζπλείδεζε κε 

ππνθεηκεληθφ ηξφπν.  



- 20 - 
 

 

     Ζ αληαλάθιαζε ζχκθσλα κε ηνλ Lenin απνηειεί ηδηφηεηα ηεο χιεο, ε νπνία ζ’ έλα 

νξηζκέλν επίπεδν εμέιημεο παίξλεη ηε κνξθή αίζζεζεο, αληίιεςεο θαη ζεσξεηηθήο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο (Λεφληηεθ, 1974). πλεπψο, φπσο αλαθέξεη ν Παηέιεο (1994) 

«ε αληαλάθιαζε δελ απνηειεί θαηλφκελν κφλν ησλ έκβησλ φλησλ ή ηνπ αλζξψπνπ, αιιά 

θαζνιηθή ηδηφηεηα ηεο χιεο, πνπ εθθξάδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε δηάθνξα επίπεδα 

ζπγθξφηεζεο ηεο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (θπζηθνρεκηθφ, βηνινγηθφ, θνηλσληθφ), 

ελψ ζπλίζηαηαη ζηε δηαθφξσλ βαζκίδσλ αλαπαξαγσγή γλσξηζκάησλ, δνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ηδηνηήησλ θαη ζρέζεσλ ηνπ αληαλαθιψκελνπ αληηθεηκέλνπ ή δηαδηθαζίαο» 

(Καθαξίλνο, 2012,77). Ζ ηζηνξηθή απηή αληίιεςε γηα ηελ αληαλάθιαζε ζπλεπάγεηαη φηη ν 

ςπρηζκφο κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν κειέηεο κφλν ζην πιαίζην αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ηνλ 

πιηθφ θφζκν (Λεφληηεθ, 1974). 

     χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο αληαλάθιαζεο ε νπνία απνηειεί βαζηθφ θεθηεκέλν ηεο 

Μαξμηζηηθήο θηινζνθίαο, ε αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ ηηο 

αλζξψπηλεο αηζζήζεηο θαη ηε ζπλείδεζε (Καθαξίλνο, 2012). χκθσλα κε ηνπο Λέληλ (1988) 

θαη Λεφληηεθ (ρρ), ε ηειεπηαία δηακνξθψλεη κία ππνθεηκεληθή νπηηθή ηνπ θφζκνπ, 

αληαλαθιά δειαδή ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ηξφπν ελεξγεηηθφ ζηε βάζε ησλ αλζξψπηλσλ 

επηζπκηψλ, αλαγθψλ θαη γλψζεσλ (Καθαξίλνο, 2012). 

     Ο Λεφληηεθ ,φπσο θαη άιινη ζνβηεηηθνί ςπρνιφγνη (Vygotsky, Rubinstein) επεζήκαλαλ ηε 

κεζνδνινγηθή θξίζε ηεο ςπρνινγίαο θαη ηελ αδπλακία ησλ ςπρνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο 

επνρήο λα ηελ ππεξβνχλ (Λεφληηεθ, 1974). Ζ νβηεηηθή ςπρνινγία αληίζεηα αθνινχζεζε 

έλαλ δηαθνξεηηθφ δξφκν (Λεφληηεθ, 1974). «ην κεζνδνινγηθφ πινπξαιηζκφ, νη ζνβηεηηθνί 

ςπρνιφγνη αληέηαμαλ κηα ελνπνηεκέλε κεζνδνινγία καξμηζηηθή-ιεληληζηηθή, πνπ επέηξεςε 

λα δηεηζδχζνπκε ζηελ αιεζηλή θχζε ηνπ ςπρηζκνχ θαη ηεο ζπλείδεζεο ησλ αλζξψπσλ» 

(Λεφληηεθ, 1974,18).  

     Ο Μαξμηζκφο  απνηέιεζε ηε θηινζνθηθή βάζε γηα ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

Λεφληηεθ θαη ηελ ηζηνξηθή πνιηηηζκηθή ςπρνινγία, γηα ηελ νπνία έρεη γίλεη ήδε αλαθνξά. 

Αθφκα ελέπλεπζε ηνλ Rubinstein ν νπνίνο αζρνιήζεθε αλαιπηηθά κε ηα δεηήκαηα ηεο 

ςπρνινγίαο ζηηο εξγαζίεο ηνπ Μαξμ. Καζψο ε ζεκαζία ηνπ Μαξμ ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

εμέιημε ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ακέζσο παξαθάησ ζα γίλεη αλαθνξά ζε νξηζκέλεο 

βαζηθέο αξρέο ηεο Μαξμηζηηθήο ςπρνινγίαο φπσο παξνπζηάζηεθαλ απφ ηνλ Λεφληηεθ.   
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     1.3.2. Γεληθέο αξρέο ηεο Μαξμηζηηθήο ςπρνινγίαο  

     Οη νβηεηηθνί ςπρνιφγνη ήηαλ νη πξψηνη πνπ πξνζπάζεζαλ λα δνκήζνπλ ηελ επηζηήκε 

ηνπο πάλσ ζηηο Μαξμηζηηθέο ηδέεο, ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 1920 (Λενληηεθ, 1974). Παξά ηελ 

είζνδν Μαξμηζηηθψλ ηδεψλ ζε θάπνηεο εξγαζίεο ηεο επνρήο, φπσο ε έλλνηα ηνπ δηαιεθηηθνχ 

πιηζκνχ ζηνλ Kornilov (1926), πνιιέο άιιεο ζεκειηαθέο έλλνηεο φπσο ε αληαλάθιαζε 

παξέκελαλ άγλσζηεο (Λεφληηεθ, 1974). Ζ ζεκαζία ηνπ Μαξμηζκνχ γηα ηελ ςπρνινγία 

θαηαλνήζεθε πνιχ αξγφηεξα θπξίσο κέζσ ησλ εξγαζηψλ ησλ Vygotsky θαη Rubinstein 

(Λεφληηεθ, 1974). «Αλέπηπμαλ ην ηζηνξηθφ πιεζίαζκα ηνπ ςπρηζκνχ, ηε ζπγθεθξηκέλε 

ςπρνινγία ηεο ζπλείδεζεο ζαλ αλψηεξε κνξθή ηεο αληαλάθιαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηε 

ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο δνκήο ηεο» (Λεφληηεθ, 1974,32). 

     Μία απφ ηηο βαζηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ Μαξμ αθνξά ηελ αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

απφ ηε θηινζνθηθή ηάζε ηνπ αξραίνπ πιηζκνχ (Λεφληηεθ, 1974). Σν ζεκειηψδεο ζθάικα ηνπ 

πιηζκνχ γηα ηνλ Μαξμ (1976) είλαη ε ζχιιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο σο έλα ζχλνιν 

αληηθεηκέλσλ, ελψ γηα ηνλ ίδην είλαη ζπγθεθξηκέλε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα κε 

ππνθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά (Λεφληηεθ, 1974). Γηα ηνλ αξραίν πιηζκφ ε γλψζε πξνέξρεηαη 

κνλάρα απφ ηελ επίδξαζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζηα αηζζεηήξηα φξγαλα ηνπ αλζξψπνπ, κε 

απνηέιεζκα λα κε δίλεηαη ε δένπζα ζεκαζία ζηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα (Λεφληηεθ, 

1974). 

    Αληίζεηα γηα ηνλ Μαξμ, ε δξαζηεξηφηεηα είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο  ζρέζεο ηνπ αηφκνπ κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. ηελ αξρηθή (ζεκειηαθή) ηεο κνξθή  

νξίδεηαη απφ ηνλ Μαξμ σο πξαθηηθή αηζζεηεξηαθή δξαζηεξηφηεηα, κέζσ ηεο νπνίαο νη 

άλζξσπνη αλαπηχζζνπλ κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε κε ηα αληηθείκελα ηνπ θφζκνπ (Λεφληηεθ, 

1974). Καη αθφκα (κέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο) δνθηκάδνπλ ηελ αληίζηαζή ησλ αληηθεηκέλσλ 

θαη ελεξγνχλ επάλσ ηνπο, ελψ παξάιιεια πξνζαξκφδνληαη ζηηο αληηθεηκεληθέο ηνπο ηδηφηεηεο 

(Λεφληηεθ, 1974).  Μία ηέηνηα πξνζέγγηζε γηα ηε δξαζηεξηφηεηα βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε 

ηελ ηδεαιηζηηθή ζεσξία, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ε δξαζηεξηφηεηα απνθηά κνλάρα 

αθεξεκέλνπο θαη ζεσξεηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο (Λεφληηεθ, 1974). 

     Ζ ζεκαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηε  ζεκειηαθή ηεο κνξθή επεθηείλεηαη  θαη ζην επίπεδν 

ηεο πλεπκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπνπ. Γηα ηνλ Μαξμ, ε πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα 

απνηειεί ηε βάζε ηεο αληίιεςεο θαη ηεο ζθέςεο θαη ζπληζηά θξηηήξην πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

αιήζεηαο (Λεφληηεθ, 1974). Ο Μαξμ δελ ηαχηηζε ηελ πξαθηηθή κε ηε γλψζε, αιιά απηφ πνπ 

ηζρπξίζηεθε είλαη πσο ε γλψζε δελ ππάξρεη έμσ απφ ηα πξνηζέο (δηαδηθαζίεο) ηεο δσήο πνπ 
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είλαη πιηθά απφ ηε θχζε ηνπο (Λεφληηεθ, 1974). Ζ αληαλάθιαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

δηακνξθψλεη ηελ ππνθεηκεληθή γλψζε γηα ηνλ θφζκν θαη βξίζθεηαη ζε δηαιεθηηθή ζρέζε κε 

ηηο αλζξψπηλεο πξαθηηθέο αιιειεπηδξάζεηο (Λεφληηεθ, 1974). Ζ ηειεπηαία πξφηαζε είλαη ην 

βαζηθφ επηρείξεκα ηνπ Μαξμ γηα ηελ πιηθή πξνέιεπζεο ηεο γλψζεο.  

     Οη άλζξσπνη θαζψο δξνπλ θαη παξάγνπλ ηα κέζα ηεο χπαξμήο ηνπο, αλαπηχζζνπλ κηα 

ελεξγεηηθή ζρέζε κε ηνλ θφζκν (Λεφληηεθ,1974). «πσο επηζεκαίλεη ν Μαξμ (2006), ν 

άλζξσπνο “επελεξγψληαο” … πάλσ ζηε θχζε πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ απηφλ θαη αιιάδνληάο 

ηελ, αιιάδεη ηαπηφρξνλα θαη ηε δηθή ηνπ θχζε» (Καθαξίλνο, 2012, 79). Ζ αλζξψπηλε νπζία 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ε πνξεία ηεο νπνίαο επεξεάδεηαη απφ ηελ νξγάλσζε 

θαη ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ κέζσλ (Λεφληηεθ,1974). ηα πιαίζηα απηψλ ησλ πιηθψλ 

ζρέζεσλ ε αλζξψπηλε ζθέςε θαη ηα πξντφληα ηεο κεηαζρεκαηίδνληαη θαη ππ’ απηήλ ηελ 

έλλνηα ε δσή πξνζδηνξίδεη ηε ζπλείδεζε θαη φρη ην αληίζεην (Λεφληηεθ, 1974). Ο 

πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπλείδεζεο απφ ηηο πιηθέο πξαγκαηηθέο ζρέζεηο, πξνυπνζέηεη πσο ν 

ςπρηζκφο δελ παξάγεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν, αιιά πσο ππάξρνπλ πεξάζκαηα ηνπ 

πιηθνχ ζην ηδεαηφ (ςπρηθή αληαλάθιαζε), θαηά ηηο ελδηάκεζεο ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ 

θφζκν (Λεφληηεθ, 1974). Αξρηθά ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ιακβάλεη ρψξα ζε έλα 

ζχλνιν δηαδηθαζηψλ κε εμσηεξηθή θαη πξαθηηθή κνξθή θαη αξγφηεξα παίξλεη ηε κνξθή 

εζσηεξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, γίλεηαη δειαδή ε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπλείδεζεο (Λεφληηεθ, 

1974).  

     Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο παξαπάλσ ζπιινγηζηηθήο πξψηα απ’ φια ζα πξέπεη λα δερζνχκε φηη 

ππάξρνπλ πεξάζκαηα απφ ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα πξνο ηελ εζσηεξηθή δσή ηνπ 

αηφκνπ. Όκσο,  σο θξηηηθνί ζηνραζηέο ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πσο ε εξκελεία γηα ηελ 

πξνέιεπζε ηεο εζσηεξηθήο δσήο ηνπ αηφκνπ απφ ηηο εμσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πέθηεη ζε θάπνηα 

θελά. Ναη κελ ν άλζξσπνο πξνζιακβάλεη ηε γλψζε θαη εμειίζζεη ηηο πλεπκαηηθέο ηνπ 

ηθαλφηεηεο κέζα απφ ηελ επαθή ηνπ κε ηνλ αληηθεηκεληθφ θφζκν, αιιά ην πξφβιεκα είλαη πσο ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπλείδεζεο απφ ηηο πιηθέο ζρέζεηο παίξλεη ηε κνξθή αμηψκαηνο. Η 

πιηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δσήο απνηειεί ην επηρείξεκα πνπ ηεθκεξηψλεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα σο πξαθηηθή ζηε ζεκειηαθή ηεο κνξθή. Είλαη φκσο απηφ ην επηρείξεκα επαξθέο 

γηα λα απνδείμεη απηή ηε ζχλδεζε (πξαγκαηηθφηεηαο, εζσηεξηθνχ θφζκνπ), ε νπνία έρεη 

ζνβαξέο πξνεθηάζεηο γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ ίδηα ηε δσή; Πάξα ηαχηα είλαη κία ζεκαληηθή 

πξνζπάζεηα ζην δξφκν πξνο ηελ επίιπζε ηνπ γξίθνπ, ν νπνίνο ζρεδφλ δχν αηψλεο κεηά ηνλ 

Μαξμ δελ έρεη  απαληεζεί. Μπνξεί άξαγε λα δψζεη θάπνηνο κία κφλν απάληεζε γη’ απηφλ;  
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     Χο ηψξα είδακε ηε ζεκαζία ησλ πιηθψλ θαη αληηθεηκεληθψλ ζρέζεσλ γηα ηελ ςπρνινγηθή 

αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο σο ελδηάκεζν θξίθν ησλ πιηθφ-πλεπκαηηθψλ 

κεηαβάζεσλ. Δπίζεο, κέζα απφ κία ζεηξά ζπιινγηζκψλ ν Μαξμ ζπκπέξαλε ηελ αλάδπζε ηεο 

ζπλείδεζεο κέζα απφ πιηθέο δηαδηθαζίεο. πσο αλαθέξεη ν Λεφληηεθ (1974), ε ζπλείδεζε 

είλαη κία δχζθνιε θαηεγνξία κειέηεο γηα ηελ ςπρνινγία, θαζψο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν 

άλζξσπνο αλαπαξηζηά ηνλ θφζκν παξακέλεη έλα κεγάιν αίληγκα. Ζ ζπλείδεζε ζεσξείηαη απφ 

πνιινχο ζηνραζηέο (Natorp,1888. Wund, 1911) κε αλαθαιχςηκε πνηφηεηα, έλα νπζηαζηηθφ 

ςπρνινγηθφ γεγνλφο ην νπνίν φκσο δελ επηδέρεηαη νξηζκφ (Λεφληηεθ, 1974). Κάπνηνη άιινη 

αθαηξνχλ εληειψο ηελ ςπρνινγηθή ηεο πνηφηεηα, νξίδνληαο ηε ζπλείδεζε κε απιντθφ ηξφπν 

σο ζθελή αλαπαξάζηαζεο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θαηλνκέλσλ (Λεφληηεθ, 1974). Ζ 

γαιιηθή θνηλσληνινγηθή ζρνιή πξνρσξάεη έλα βήκα παξαπέξα νξίδνληαο ηε ζπλείδεζε σο 

πξντφλ δηακφξθσζεο ηνπ θνηλσληθνπνηεκέλνπ ςπρηζκνχ (Λεφληηεθ, 1974). Δίλαη δειαδή 

απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο κεηαμχ αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλείδεζεο (Λεφληηεθ, 1974). 

πλεπψο ε θαηαλφεζή ηεο πεξηνξίδεηαη ζ’ έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ κφλν ζην 

επίπεδν ηεο εζσηεξηθήο δσήο (Λεφληηεθ, 1974). 

     Ζ ζπλείδεζε αληίζεηα γηα ηνλ Μαξμηζκφ απνηειεί πνηνηηθή έθθξαζε ηνπ ςπρηζκνχ θαη 

είλαη πξντφλ εμέιημεο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (Λεφληηεθ, 1974). Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο  ε δξαζηεξηφηεηα (σο ελδηάκεζνο θνξέαο εζσηεξηθνχ- εμσηεξηθνχ) 

θαη ζπλεπψο ε ζπλείδεζε εθηείλεηαη θαη πινπνηείηαη κέζα ζην πξντφλ ηεο εξγαζίαο 

(Λεφληηεθ,1974). « , ηη ππήξμε θίλεζε ζηνλ εξγάηε, γξάθεη ν Μαξμ (1976,138)  

παξνπζηάδεηαη ηψξα κέζα ζην πξντφλ ζαλ ηδηφηεηα ζε εξεκία» (Λεφληηεθ, 1974,42). 

     Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη νη αλζξψπηλεο ηδέεο πνπ πξνζαλαηνιίδνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα παίξλνπλ κνξθή αληηθεηκέλνπ, κία θίλεζε απφ ην εζσηεξηθφ ζην εμσηεξηθφ. 

Μεηαβαίλνπζεο νη ηδέεο ζην αληηθείκελν γίλνληαη νη ίδηεο αληηθείκελν αληαλάθιαζεο, κε 

απνηέιεζκα λα βξίζθνπλ ζηνλ εγθέθαιν ηελ αληίζηνηρε ηδεαηή ηνπο κνξθή (Λεφληηεθ, 1974). 

Ζ ηειεπηαία απηή κεηάβαζε ζπληζηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο (Λεφληηεθ, 1974). 

Πξνυπφζεζε γηα ηε κειέηε απηψλ ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ (εζσηεξηθφ- εμσηεξηθφ- εζσηεξηθφ 

κε ηε κνξθή αληαλάθιαζεο), είλαη ε έληαμή ηνπο ζην ζχζηεκα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ησλ γισζζηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ (Λεφληηεθ, 1974). Ζ ηδηνπνίεζε ηεο 

γιψζζαο είλαη ζηελ νπζία ε ηδηνπνίεζε ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο. Ζ θαηνλνκαζία ησλ 

αληηθεηκέλσλ είλαη ε αληίιεςε ηεο ηδεαηήο ηνπο κνξθήο θαη γη’ απηφ ε ζπλεηδεηνπνίεζε 

επηηπγράλεηαη δηα κέζνπ ηεο γιψζζαο (Λεφληηεθ, 1974).  Βέβαηα ε γιψζζα (ζεκαζίεο, 
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ιέμεηο, λνήκαηα) δελ αληαλαθιά κφλν ηα αληηθείκελα κε ηελ άκεζε κνξθή ηνπο, αιιά 

δηεπθνιχλεη ηνλ άλζξσπν ζηελ πξφζιεςε ηεο κεηαζρεκαηηζκέλεο θνηλσληθήο πξαθηηθήο ε 

νπνία απνθαιχπηεη ηελ αληηθεηκεληθή  πξαγκαηηθφηεηα (Λεφληηεθ, 1974). 

     Ζ αληίιεςε, ε ζθέςε φπσο θαη ε ζπλείδεζε αλαπηχζζνληαη αξρηθά ζην πιαίζην  ηεο 

πξαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο αληίιεςεο ελζαξθψλεη θαη αλαπαξηζηά ηελ 

θνηλσληθή πξαθηηθή παξά ην γεγνλφο φηη αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα ζε κία πνξεία 

ηζηνξηθήο εμέιημεο (Λεφληηεθ, 1974).  Σα φξγαλα ησλ αηζζήζεσλ (ηα κέζα γηα ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο αληίιεςεο) ελέρνπλ ηελ εκπεηξία ηεο ζπζζσξεπκέλεο θνηλσληθήο 

πξαθηηθήο θαη ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηε δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο λα εμαξηψληαη 

άκεζα απφ ηελ παξνπζία ηνπ εθάζηνηε αληηθεηκέλνπ (Λεφληηεθ, 1974). 

     Ζ ζθέςε σο ζεσξεηηθή κνξθή αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζπληζηά επίζεο πξντφλ 

θνηλσληθήο θαη ηζηνξηθήο εμέιημεο (Λεφληηεθ, 1974). Γη’ απηφ ε θαηαλφεζε ηεο κπνξεί λα 

γίλεη κφλν ζην πιαίζην ηεο ζπζζσξεπκέλεο γλψζεο θαη λνεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

θνηλσλίαο (Λεφληηεθ, 1974). Ζ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο πξνυπνζέηεη ηελ ηδηνπνίεζε ηεο 

γιψζζαο, ησλ ελλνηψλ θαη ηεο ινγηθήο πνπ αληαλαθινχλ ηε ζπζζσξεπκέλε θνηλσληθή 

εκπεηξία (Λεφληηεθ, 1974). χκθσλα κε ηε Μαξμηζηηθή ζεσξία, ε λφεζε γελληέηαη κέζα ζηελ 

εξγαζία θαηά ηελ επαθή ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ηα αληηθείκελα (Λεφληηεθ, 1974). ηαλ θαηά 

ηελ αιιειεπίδξαζε απηή δηακεζνιαβεί ε ρξήζε θάπνηνπ εξγαιείνπ, ε γλψζε ηνπ αηφκνπ 

ππεξβαίλεη ηελ άκεζε αηζζεηεξηαθή αληαλάθιαζε (Λεφληηεθ, 1974). πλεπψο ην ππνθείκελν 

δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επαθήο ηνπ κε απηφ (Λεφληηεθ, 1974). Με ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ην ππνθείκελν θαηαλνεί 

ηηο ηδηφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη δχλαηαη λα ην αμηνπνηεί ζε πνιιαπιέο ρξήζεηο.  

     Ζ γιψζζα αλ θαη κεηαθέξεη κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο έλα ζχζηεκα γλψζεσλ, 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ άκεζε αηζζεηεξηαθή αληίιεςε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηελ 

επηβεβαίσζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπο, εμαηηίαο ηεο γελίθεπζεο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ην ζχζηεκα ηεο (Λεφληηεθ, 1974). Χο θνξέαο ζεκαζηψλ ηεο εμσηεξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο παίξλεη ηε κνξθή έλαξζξεο θσλεηηθήο ιεηηνπξγίαο, δηεπθνιχλνληαο ηελ 

επηθνηλσλία (Λεφληηεθ, 1974). Καζψο ε ζθέςε εμειίζζεηαη, ε γιψζζα ληχλεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν κε εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, ιεηηνπξγψληαο κέζα ζην πλεχκα (Λεφληηεθ,1974). 

Δμαηηίαο απηήο ηεο ζπζζψξεπζεο ελλνηψλ ζε ηδεαηή κνξθή, νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο 

απνζπψληαη ζηαδηαθά απφ ηελ πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα (Λεφληηεθ, 1974). Ζ ζεσξεηηθή 
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ζθέςε ινηπφλ αλαπηχζζεηαη πέξα απφ ηελ πξάμε κε απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο δηείζδπζεο 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (Λεφληηεθ, 1974). 

    Δλψ γηα ηε Μαξμηζηηθή ζεσξία, κε ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ θνκκνπληζκνχ ε ζεσξεηηθή θαη 

πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα βξίζθνληαη ζε κία πνξεία ζπλεμέιημεο, ζην θεθαιαηνθξαηηθφ 

ζχζηεκα παξαγσγήο ππάξρεη πιήξεο δηαρσξηζκφο ησλ δχν παξαπάλσ ηχπσλ 

δξαζηεξηφηεηαο. Ο δηαρσξηζκφο απηφο «γελλήζεθε απφ ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο πνπ 

νδεγεί ζην πσο ε λνεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε πξαθηηθή πιηθή δξαζηεξηφηεηα αξκφδνπλ ζε 

δηαθνξεηηθά πξφζσπα. Με ηελ αλάπηπμε ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο ζηα κέζα παξαγσγήο θαη 

ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ζε αληαγσληζηηθέο ηάμεηο, ε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζθέςεο 

απνκνλψζεθε απφ ηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία θαη αληηηάρζεθε ζηελ πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα» 

(Λεφληηεθ, 1974,53).   

     1.3.3. Η Δξαζηεξηφηεηα θαη ην  Αληηθείκελν ηεο Δξαζηεξηφηεηαο  

     Γηα ηνλ Λεφληηεθ ε δξαζηεξηφηεηα απνηειεί αθεηεξηαθή θαηεγνξία κειέηεο γηα ηελ 

επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο. «ηε δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη έλα πέξαζκα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ζηελ ππνθεηκεληθή ηνπ κνξθή: ηελ εηθφλα. Σαπηφρξνλα, γίλεηαη επίζεο έλα 

πέξαζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηα αληηθεηκεληθά ηεο απνηειέζκαηα, ζηα πξντφληα ηεο»  

(Λεφληηεθ, 1974,92). πλεπψο ε δξαζηεξηφηεηα είλαη εθείλε ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο 

αλαπηχζζεηαη κία ακθίδξνκε ζρέζε ππνθεηκέλνπ- αληηθεηκέλνπ (Λεφληηεθ, 1974).  ηα 

πιαίζηα απηήο φπσο αλαθέξεη ν Μαξμ, μεδηπιψλνληαη ακνηβαία πεξάζκαηα κεηαμχ πιηθήο 

θαη εζσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, κε απνηέιεζκα ην ππνθείκελν λα αληηθεηκελνπνηείηαη θαη 

ην αληηθείκελν λα ππνθεηκελνπνηείηαη (Λεφληηεθ, 1974). Γηα ην πεδίν ηεο ςπρνινγίαο, ε 

δξαζηεξηφηεηα δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ ςπρηθή αληαλάθιαζε ε νπνία πξνζαλαηνιίδεη ην 

ππνθείκελν ζηνλ πεξηβάιινληα θφζκν (Λεφληηεθ, 1974). « Μ’ άιια ιφγηα, ε δξαζηεξηφηεηα 

δελ είλαη κία απιή αληίδξαζε, νχηε έλα ζχλνιν αληηδξάζεσλ, αιιά έλα ζχζηεκα πνπ έρεη κία 

δνκή, ηα πεξάζκαηά ηεο θαη ηηο εζσηεξηθέο κεηακνξθψζεηο ηεο, ηελ αλάπηπμή ηεο» 

(Λεφληηεθ, 1974,94). 

     Ζ έλλνηα ηνπ αληηθείκελνπ θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηελ ςπρνινγηθή ζεσξία ηνπ Λεφληηεθ 

θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ επηζηεκνληθή κειέηε ηεο δξαζηεξηφηεηαο (Λεφληηεθ, 

1974). Σν αληηθείκελν κεηαζρεκαηίδεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ψζηε νη ηδηφηεηέο 

ηνπ λα γίλνληαη πξντφλ ςπρηθήο αληαλάθιαζεο, ην νπνίν  δηακνξθψλεηαη ζηε βάζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ (Λεφληηεθ, 1974). πλεπψο κηιάκε γηα 
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κία δηαδηθαζία εμειηζζφκελε, θαηά ηελ νπνία αλαπηχζζεηαη κία πνιπεπίπεδε ζρέζε κεηαμχ 

ππνθεηκέλνπ, αληηθεηκέλνπ θαη δξαζηεξηφηεηαο, κε ζηνηρεία δηαιεθηηθήο.  

     Ζ δξαζηεξηφηεηα δηαζέηεη κεραληζκνχο κέζσ ησλ νπνίσλ ην ππνθείκελν έξρεηαη ζε 

επαθή κε ην αληηθείκελν (Λεφληηεθ, 1974). Οη κεραληζκνί απηνί απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε 

γέλλεζε ηεο ςπρηθήο αληαλάθιαζεο (Λεφληηεθ, 1974). Καηεπζχλνληαη αξρηθά απφ ην 

αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηηο αληαλαθιψκελεο ηδηφηεηέο ηνπ νη νπνίεο 

ζηαζεξνπνηνχλ θαη ελζσκαηψλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

(Λεφληηεθ, 1974). Παξαηεξνχκε ινηπφλ έλα δηπιφ πέξαζκα: απφ ην αληηθείκελν ζην 

ππνθείκελν κε ηε κνξθή ςπρηθήο αληαλάθιαζεο θαη απφ ην ππνθείκελν ζην αληηθείκελν σο 

ππνθεηκεληθή ηδηφηεηα ζε εξεκία (Λεφληηεθ, 1974). ζνλ αθνξά ην δεχηεξν πέξαζκα, ε 

ππνθεηκεληθή εηθφλα πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηε ζπλείδεζε κεηαζρεκαηίδεηαη ζε απηή κνξθή 

ζην ηειηθφ πξντφλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

     Σν αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο έρεη επίζεο ξφιν θηλεηεξίνπ δχλακεο θαζψο 

θηλεηνπνηεί αλάγθεο, ζπλαηζζήκαηα θαη ζπγθηλήζεηο (Λεφληηεθ, 1974). Οη θαηψηεξνη ηχπνη 

αλαγθψλ, απηέο πνπ έρνπλ ηε κνξθή βηνινγηθνχ ελζηίθηνπ, αδπλαηνχλ λα πξνζδψζνπλ ζηε 

δξαζηεξηφηεηα ζπγθεθξηκέλν πξνζαλαηνιηζκφ (Λεφληηεθ, 1974). Ζ κεηάβαζε απφ ηε 

βηνινγηθή ζηελ ςπρνινγηθή αλάγθε ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε ζπλάληεζε ηεο αλάγθεο κε ην 

αληηθείκελν (Λεφληηεθ, 1974). Καηά ηε ζπλάληεζε απηή ηφζν ε αλάγθε φζν θαη ην 

αληηθείκελν αλεβαίλνπλ ζην θπξίσο ςπρνινγηθφ επίπεδν (Λεφληηεθ, 1974). Ζ αλάγθε κέζσ 

ηνπ αληηθεηκέλνπ απνθηά πξνζαλαηνιηζκφ θαη θαηεπζχλεη ηε δξαζηεξηφηεηα, ελψ παξάιιεια 

ην αληηθείκελν παίξλεη ην πεξηερφκελν ηνπ θφζκνπ πνπ ην πεξηηξηγπξίδεη (Λεφληηεθ, 1974). 

Καζψο ην πεξηερφκελν ησλ αλαγθψλ εμειίζζεηαη, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξαγσγή λέσλ 

αληηθεηκέλσλ, πξνθχπηνπλ λέεο αλάγθεο νη νπνίεο μεθεχγνπλ απφ ην βηνινγηθφ επίπεδν θαη 

απνθηνχλ ςπρνινγηθή πνηφηεηα (Λεφληηεθ, 1974).  

     Ο Λεφληηεθ έδσζε έλαλ πιήξε νξηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη θαηέδεημε ην ξφιν ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ζηελ θίλεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Αθφκα αλέδεημε ηελ θνηλή δνκή εμσηεξηθήο 

θαη εζσηεξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πξνζδηνξίζεη κε αληηθεηκεληθφ 

ηξφπν ηελ εζσηεξηθή δσή θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ςπρηζκνχ. Δθφζνλ ε εμσηεξηθή 

δξαζηεξηφηεηα είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί αληηθεηκεληθά, δνκνχκελε αληίζηνηρα κε ηελ 

εζσηεξηθή, δίλεηαη απάληεζε ζην καθξνρξφλην αίληγκα αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο δσήο. Αξρηθά αλέδεημε ηε ζεκαζία ηεο πιηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα 

ηελ ςπρνινγία ηνπ αηφκνπ. Γχξσ ζηα 1930 ν Rubinstein ηφληζε κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ Μαξμ 
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ηε ζεκαζία ηεο πιηθήο βηνκεραλίαο γηα ηελ ςπρνινγία θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ νπζηαζηηθψλ 

δπλάκεσλ ηνπ αλζξψπνπ (Λεφληηεθ, 1974). Ζ ζεκαζία ηεο πξαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

επηζεκαίλεηαη θαη ζε κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο ηνπ Rubinstein (Λεφληηεθ, 1974). ηηο 

εξγαζίεο φκσο απηέο, νη πξάμεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ ςπρνινγηθφ αληηθείκελν κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ παίξλνπλ ηε κνξθή αίζζεζεο, ζθέςεο θαη εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ 

(Λεφληηεθ, 1974). 

     Ζ παξαπάλσ ζέζε γηα ηνλ Leontiev είλαη κνλφπιεπξε θαζψο ν ίδηνο νξίδεη ηελ πξάμε σο 

βάζε γηα ηελ έλαξμε ησλ ςπρηθψλ δηαδηθαζηψλ (Λεφληηεθ, 1974). πσο έρνπκε ήδε 

αλαθέξεη, ν Μαξμ φξηζε ηε δξαζηεξηφηεηα σο πξαθηηθή ζηελ αθεηεξηαθή θαη ζεκειηαθή ηεο 

κνξθή. Καη αθφκα ε πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηνλ Λεφληηεθ ζπληζηά κέξνο ηεο ςπρηθήο 

αληαλάθιαζεο θαη ηαπηφρξνλα ζπκβάιιεη ζηε γέλλεζή ηεο (Λεφληηεθ, 1974). «Αιιά γηα λα 

θαηαιάβνπκε ηε θχζε ηεο εηθφλαο απηήο, πξέπεη λα κειεηήζνπκε ην πξνηζέο πνπ ηελ έθαλε 

λα γελλεζεί θαη ζηελ πεξίπησζή καο ην πξνηζέο απηφ είλαη εμσηεξηθφ, πξαθηηθφ» (Λεφληηεθ, 

1974,103). 

     Ζ έλλνηα ηεο “εζσηεξηθνπνίεζεο” είλαη βαζηθή γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πιηθήο θαηαγσγήο 

ησλ εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ (Λεφληηεθ, 1974). «πσο είλαη γλσζηφ, νλνκάδνπλ 

εζσηεξηθνπνίεζε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εμσηεξηθψλ πξνηζέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

πάλσ ζηα πιηθά αληηθείκελα επίζεο εμσηεξηθά, ζε πξνηζέο πνπ μεηπιίγνληαη ζε λνεηηθφ 

επίπεδν, ζην επίπεδν ηεο ζπλείδεζεο. Έηζη, παζαίλνπλ κία εηδηθή κεηακφξθσζε, 

εκπινπηίδνληαη, ινγνπνηνχληαη, κηθξαίλνπλ θαη θπξίσο απνθηνχλ  κηα ηθαλφηεηα αλάπηπμεο 

πνπ μεπεξλά ην πεδίν ησλ δπλαηνηήησλ ηεο εμσηεξηθήο δξαζηεξηφηεηαο» (Λεφληηεθ, 

1974,107). 

     Ο ίδηνο ν Piaget (1965) αλαθέξεη πσο δελ κπνξείο λα ζπλαγάγεηο απφ ηελ αληίιεςε ηα 

δηεξγαζηθά ζρήκαηα ηεο ζθέςεο. Οη δηαθνξεηηθέο απηέο δηεξγαζίεο (ξχζκηζε, ζπλεηξκφο) 

εκθαλίδνληαη αξρηθά θαηά ηελ επηηέιεζε πξάμεσλ πνπ αζθνχληαη ζηα εμσηεξηθά αληηθείκελα 

θαη ζηε ζπλέρεηα αλαπηχζζνληαη ζην επίπεδν ηεο εζσηεξηθήο λνεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(Λεφληηεθ, 1974). 

     Ο Λεφληηεθ αθνχ αλέδεημε ην ξφιν ηεο εμσηεξηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηε δηακφξθσζε 

ηνπ ςπρηζκνχ πξνρψξεζε ζηελ αλάδεημε ηεο θνηλήο ηνπο δνκήο. Γηα ηνλ Λεφληηεθ, ηφζν ε 

εμσηεξηθή φζν θαη ε εζσηεξηθή δξαζηεξηφηεηα αλεμαξηεηνπνηνχλ ηηο ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ 

κε ηνλ θφζκν (Λεφληηεθ, 1974). « Οη ζεκαζίεο απφ κφλεο ηνπο δε γελλνχλ ηε ζθέςε, αιιά 

ηελ αλεμαξηεηνπνηνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ην εξγαιείν δε γελλάεη ηελ πξάμε αιιά ηελ 
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αλεμαξηεηνπνηεί» (Λεφληηεθ, 1974,110). πλεπψο ε εζσηεξηθή θαη ε εμσηεξηθή 

δξαζηεξηφηεηα δε ζπληζηνχλ δηαδηθαζίεο πνπ μεπεδνχλ απφ εληειψο δηαθνξεηηθέο ζθαίξεο 

(Λεφληηεθ, 1974). Απφ ηνλ θιαζζηθφ ςπρνινγηθφ δηαρσξηζκφ εμσηεξηθνχ εζσηεξηθνχ, ν 

Λεφληηεθ πέξαζε ζηε δηάθξηζε ηεο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ησλ ηδεαηψλ κνξθψλ 

ηεο (Λεφληηεθ, 1974). 

     Δμαηηίαο ησλ θνηλσληθν-ηζηνξηθψλ αιιαγψλ παξαηεξνχκε πνιιέο θνξέο  ζπγρψλεπζε ηεο 

εζσηεξηθήο κε ηελ εμσηεξηθή δξαζηεξηφηεηα, κε απνηέιεζκα λα αλαπηχζζνληαη κφληκα 

πεξάζκαηα κεηαμχ ηνπο (Λεφληηεθ, 1974). Γηα παξάδεηγκα έλαο εξεπλεηήο πνπ εξγάδεηαη 

πλεπκαηηθά είλαη δπλαηφλ λα επηηειεί εμσηεξηθέο πξάμεηο, ή θαη ην αληίζηξνθν, ε πξαθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ πνιχπινθεο λνεηηθέο δηαδηθαζίεο (Λεφληηεθ, 1974). Ζ 

θνηλή δνκή ησλ δχν ηχπσλ δξαζηεξηφηεηαο νθείιεηαη αθξηβψο ζηελ εγθαζίδξπζε απηψλ ησλ 

κφληκσλ πεξαζκάησλ (Λεφληηεθ, 1974). 

     Πξνρσξψληαο πεξηζζφηεξν ζηελ αλάιπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ν Λεφληηεθ πξνζδηφξηζε 

ηε δνκή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζπλδέζεηο. 

Αζθαιψο, ε δνκή ηελ νπνία φξηζε ν Λεφληηεθ, αθνξά ηφζν ηελ εμσηεξηθή φζν θαη ηελ 

εζσηεξηθή δξαζηεξηφηεηα. Κάζε επηκέξνπο  δξαζηεξηφηεηα ηεο δσήο αληηζηνηρεί ζε κία 

θαζνξηζκέλε αλάγθε ηνπ ππνθεηκέλνπ (Λεφληηεθ, 1974). Ζ δξαζηεξηφηεηα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ζπγθεθξηκέλε δνκή, ζπγθηλεζηαθή έληαζε, ρσξν-ρξνληθέο δηαζηάζεηο, ςπρηθνχο 

κεραληζκνχο θ.ιπ., φκσο ην αληηθείκελν είλαη ην πξαγκαηηθφ ηεο θίλεηξν, εθείλν πνπ ηελ 

πξνζαλαηνιίδεη θαη πξνυπνζέηεη πάληνηε ηελ χπαξμε κηαο αλάγθεο (Λεφληηεθ, 1974).  «Ζ 

έλλνηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ινηπφλ αλαγθαζηηθά ζπλδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηνπ θηλήηξνπ. 

Γελ ππάξρεη δξαζηεξηφηεηα δίρσο θίλεηξν. Μία δξαζηεξηφηεηα “δίρσο θίλεηξν” δελ είλαη κία 

δξαζηεξηφηεηα ζηεξεκέλε απφ θίλεηξν, αιιά κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ην θίλεηξφ ηεο είλαη 

ππνθεηκεληθά (ή) θαη αληηθεηκεληθά θξπκκέλν» (Λεφληηεθ, 1974,114). 

     Ζ θάζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηα απνηειείηαη απφ πξάμεηο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε ελφο ηειηθνχ απνηειέζκαηνο (Λεφληηεθ, 1974). Ζ πξάμε πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

παξάζηαζε (θαηαλφεζε απφ ην ππνθείκελν) ελφο ελδηάκεζνπ απνηειέζκαηνο, 

πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, ελψ παξάιιεια δέρεηαη ηελ επίδξαζε ηνπ 

αξρηθνχ θηλήηξνπ (Καθαξίλνο, 2012. Λεφληηεθ, 1974). Οη πξάμεηο δε ζπληζηνχλ κεκνλσκέλα 

ζηνηρεία ηεο δξαζηεξηφηεηαο αιιά ππάξρνπλ κε ηε κνξθή αιπζίδαο πξάμεσλ 

(Λεφληηεθ,1974). Ζ πξάμε  δηαζέηεη αλεμαξηεζία, δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ εθάζηνηε 
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δξαζηεξηφηεηα ηεο νπνίαο απνηειεί κέξνο, θαζψο είλαη πηζαλφλ λα απνηειεί ηκήκα 

δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Λεφληηεθ, 1974).  

     Οη δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηψλνληαη ζπλήζσο απφ κία ζεηξά πξάμεσλ, γηα θάζε κία απφ ηηο 

νπνίεο ην αξρηθφ θίλεηξν ή αιιηψο ν γεληθφο ζθνπφο κεηαζρεκαηίδεηαη ζ’ έλα λέν ζθνπφ 

(Λεφληηεθ, 1974). Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ ζθνπνχ παξνπζηάδεηαη κέζα ζηηο αληηθεηκεληθέο 

ζπλζήθεο επηηέιεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζή ηνπ απνηειεί κία καθξά 

δηαδηθαζία, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα κέζα ζηελ ίδηα ηελ πξάμε (Λεφληηεθ, 1974). Ζ πξάμε σο 

ηδηαίηεξε πνηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο νινθιεξψλεηαη απφ έλα ζχλνιν κέζσλ ηηο νπνίεο ν 

Λεφληηεθ απνθαιεί “ελέξγεηεο” (Λεφληηεθ, 1974). 

     Ζ δξαζηεξηφηεηα φηαλ ράζεη ην αξρηθφ θίλεηξν πνπ ηε γέλλεζε είλαη πηζαλφλ λα γίλεη 

πξάμε ε νπνία εκπίπηεη ζε κία δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα (Λεφληηεθ, 1974). Ζ πξάμε είλαη 

επίζεο πηζαλφλ λα απηνλνκεζεί κεηαζρεκαηηδφκελε ζε κία ηδηαίηεξε δξαζηεξηφηεηα, ή λα 

κεηακνξθσζεί ζε ελέξγεηα πνπ πξαγκαηψλεη δηαθνξεηηθέο πξάμεηο (Λεφληηεθ, 1974). ζνλ 

αθνξά ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο πξάμεο ζε δξαζηεξηφηεηα, ν ηειεπηαίνο ζπληειείηαη ζπλήζσο 

φηαλ κία πξάμε δελ κπνξεί λα νινθιεξσζεί κφλν κέζα απφ έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ (Λεφληηεθ, 

1974). ηελ πεξίπησζε απηή ν γεληθφο ζθνπφο ηεο αξρηθήο πξάμεο ελέρεη έλα ζχλνιν 

ελδηάκεζσλ ζθνπψλ πνπ πξνυπνζέηνπλ κία ζεηξά επηκέξνπο πξάμεσλ γηα ηελ πξαγκάησζε 

ηεο αξρηθήο (Λεφληηεθ, 1974). Δίλαη αθφκε πηζαλή ε αθξηβψο αληίζηξνθε δηαδηθαζία, 

δειαδή ε ζπγρψλεπζε ησλ ελδηάκεζσλ ζθνπψλ νη νπνίνη δελ είλαη πιένλ ζπλεηδεηνί απφ ην 

ππνθείκελν (Λεφληηεθ, 1974). 

     1.4. Ζ εθδνρή ηνπ Rubinstein γηα ηε δξαζηεξηόηεηα 

     1.4.1.  O Μαξμ κέζα απφ ηνλ Rubinstein  

     O Rubinstein ζην ζεκειηψδεο έξγν ηνπ “Εεηήκαηα Φπρνινγίαο ζηηο Δξγαζίεο ηνπ Καξι 

Μαξμ” αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε κίαο κεζνδνινγηθήο θξίζεο ζηελ ςπρνινγία, γηα ηελ νπνία 

γίλεηαη αλαθνξά ζε εζληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα ςπρνινγίαο (Rubinstein, 1987). Ο Bühler 

(1931) ζην εζληθφ ζπλέδξην ςπρνινγίαο ζην Ακβνχξγν αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε 

επαλαηνπνζέηεζεο ησλ βάζεσλ ηεο ςπρνινγίαο θαη ζην βηβιίν ηνπ “θξίζε ζηελ ςπρνινγία” 

ππνζηεξίδεη ηελ ίδηα ζέζε (Rubinstein, 1987). Αθφκα ν Köhler (1932) ζην δηεζλέο ζπλέδξην 

ςπρνινγίαο ζηελ Κνπεγράγε πξνεηδνπνηεί ιέγνληαο: « Αλ δε βξνχκε ηνπο ζπλδεηηθνχο 

θξίθνπο, ζα θαηαζηξαθνχκε» (Rubinstein, 1987,112). 

     Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ηα πξνβιήκαηα ζηνπο θφιπνπο ηεο ςπρνινγίαο 

πξνέθπςαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αληηπαξάζεζε δηαθνξεηηθψλ ηάζεσλ: ηεο 
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ελδνζθφπεζεο, ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ θαη ηεο πλεπκαηηθήο ςπρνινγίαο (spiritualist 

psychology) (Rubinstein, 1987). Ο ςπρηζκφο ζχκθσλα κε ηελ ελδνζθφπεζε θαηαλνείηαη 

κέζσ ηεο εμέηαζεο ησλ θαηλνκέλσλ ηεο ζπλείδεζεο. Ζ ςπρνινγία σο επηζηήκε ππνρξενχηαη 

λα κειεηά ηα θαηλφκελα ηεο ζπλείδεζεο ηα νπνία είλαη άκεζα δνζκέλα (Rubinstein, 1987). 

Κάζε ππνθείκελν κπνξεί λα πξνζιάβεη κφλν ηα θαηλφκελα ηεο δηθήο ηνπ ζπλείδεζεο, ηα 

νπνία δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηά απφ θαλέλαλ άιινλ παξαηεξεηή. Αιιά αθφκα θαη ην 

ππνθείκελν πνπ βηψλεη ηελ ςπρηθή-ζπλεηδεζηαθή εκπεηξία δελ έρεη αληηθεηκεληθή γλψζε ηνπ 

ςπρηζκνχ ηνπ (Rubinstein, 1987).  Ο ςπρηζκφο δεκηνπξγείηαη απηφλνκα ρσξίο αληηθεηκεληθέο 

δηακεζνιαβήζεηο θαη ε ςπρνινγία δελ αλαγλσξίδεηαη σο επηζηήκε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη 

αληηθεηκεληθή γλψζε. 

     Ο ζπκπεξηθνξηζκφο ηνπνζεηνχκελνο ζην άιιν άθξν απνθιείεη ηε κειέηε ηεο ζπλείδεζεο 

σο αληηθείκελν ηεο ςπρνινγίαο. Σν ελ ιφγσ επηρείξεκα ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε ησλ 

εθθξαζηψλ ηεο ελδνζθφπεζεο, φηη θάπνηνο ζα πξέπεη λα απνδερηεί ή λα απνξξίςεη πιήξσο ηα 

δεδνκέλα ηεο ζπλείδεζεο (Rubinstein, 1987). Δπηπιένλ απνθφπηεη ηελ αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα απφ ηα πξντφληα ηεο, απφ ηε ζθαίξα ηεο ζπλείδεζεο θαζψο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, πξνζέγγηζε πνπ ελέρεη ην ξίζθν ηνπ επηειηζκνχ ηεο ςπρνινγίαο 

ζηε θπζηνινγία (Rubinstein, 1987). Δλ ηέιεη, ν ζπκπεξηθνξηζκφο ζηνηρεηνζεηεί ηελ 

αλζξψπηλε χπαξμε σο έλα ζχλνιν αληηδξάζεσλ ζηα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα (Rubinstein, 

1987).  

     Ο αληη-ςπρνινγηζκφο πνπ θπξηαξρεί ζηηο ςπρνινγηθέο ηάζεηο ηνπ 20νπ αηψλα, δεκηνπξγεί 

ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ησλ ηδενινγηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ ςπρνινγία, γεγνλφο πνπ νδήγεζε 

ζηε δεκηνπξγία “ηεο ςπρνινγίαο ηεο ςπρήο” (psychology of the soul) (Rubinstein,1987). 

Έηζη πξνζηίζεηαη κία λέα ηάζε ζηελ ςπρνινγία εμφλ ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ θαη ηεο 

ελδνζθφπεζεο (Rubinstein, 1987). Οη ηάζεηο απηέο (ζπκπεξηθνξηζκφο, ελδνζθφπεζε, 

spiritualist psychology) πξνζπάζεζαλ λα ζπγρσλεπηνχλ ζε έλα ζπλνλζχιεπκα ηδεαιηζκνχ κε 

κεραληζηηθέο ηάζεηο, πξνζπάζεηα πνπ δελ θαηάθεξε λα βγάιεη ηελ ςπρνινγία απφ ην 

αδηέμνδν (Rubinstein, 1987). 

     ηφρνο φκσο δελ είλαη ε ζπζζψξεπζε εζθαικέλσλ ζέζεσλ αιιά ε αλάδεημε ησλ 

αληηζέζεσλ ηεο θάζε πξνζέγγηζεο. Σν ζεκειηψδεο ζθάικα απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ δελ 

εληνπίδεηαη ζην  αληηθείκελν κειέηεο ηνπο αιιά ζηνλ ηξφπν πνπ ην πξνζεγγίδνπλ 

(Rubinstein, 1987). Με βάζε απηήλ ηε ζέζε ηνπ Rubinstein ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ζπλείδεζε, 

ν ςπρηζκφο θαη ε ζπκπεξηθνξά απνηεινχλ ζέκαηα ελδηαθέξνληνο ηεο ςπρνινγίαο. Χο 
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απάληεζε ζηηο παξαπάλσ κνλνκεξείο πξνζεγγίζεηο, ν Rubinstein πξφηεηλε κία καξμηζηηθή 

ςπρνινγία κε δηαθξηηά θαη πξαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα έρεη σο ζεκείν έλαξμεο ηελ 

έλλνηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο (Rubinstein, 1987). H πξφηαζε απηή έρεη ηελ πξνέιεπζή ηεο ζηηο 

θηινζνθηθέο ζέζεηο ηνπ Μαξμ (1975) γηα ηελ ππέξβαζε ησλ ζεσξεηηθψλ αληηζέζεσλ 

αλαθνξηθά κε ηα δίπνια ππνθεηκεληθφηεηα-αληηθεηκεληθφηεηα, πλεπκαηηθφηεηα-πιηθφηεηα, 

δξαζηεξηφηεηα-παζεηηθφηεηα. «Μπνξνχκε λα δνχκε κε ηη ηξφπν ε ιχζε ησλ ίδησλ ησλ 

ζεσξεηηθψλ αληηζέζεσλ είλαη δπλαηή κφλν κε πξαθηηθφ ηξφπν, κφλν κέζα απφ ηελ πξαθηηθή 

ελεξγεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. Να δνχκε αθφκα φηη ε ιχζε ηνπο γηα ην ιφγν απηφ δελ είλαη 

θαηά θαλέλα ηξφπν κφλν πξφβιεκα ηεο γλψζεο, αιιά έλα πξαγκαηηθφ πξφβιεκα ηεο δσήο, 

έλα πξφβιεκα  πνπ ε θηινζνθία ζηάζεθε αλίθαλε λα ιχζεη, αθξηβψο επεηδή ην εληφπηζε ζαλ 

θαζαξά ζεσξεηηθφ πξφβιεκα» (Μαξμ, 1975,134). 

     Ζ αλνηθνδφκεζε ηεο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο βξίζθεηαη ζηε καξμηζηηθή ηδέα ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο (Rubinstein, 1987). ηα ρεηξφγξαθα ηνπ 1844 ν Μαξμ 

ρξεζηκνπνηψληαο Υεγθαιηαλή νξνινγία νξίδεη ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα σο 

“απναληηθεηκελνπνίεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκελνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ”  

(Rubinstein, 1987). « Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο “Φαηλνκελνινγίαο” ηνπ Υέγθει θαη ην ηειηθφ ηεο 

απνηέιεζκα – ε δηαιεθηηθή ηεο αξλεηηθφηεηαο ζαλ ε θηλνχκελε θαη παξαγσγφο αξρή- 

βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη ν Υέγθει αληηιακβάλεηαη ηελ απηνδεκηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ ζαλ 

κία δηαδηθαζία, ηελ αληηθεηκελνπνίεζε ζαλ απψιεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζαλ αιινηξίσζε θαη 

ζαλ παξακεξηζκφ ηεο αιινηξίσζεο απηήο ∙ φηη θαηαλνεί θαηά ζπλέπεηα ηε θχζε ηεο εξγαζίαο 

θαη αληηιακβάλεηαη ηνλ αληηθεηκεληθφ άλζξσπν -ηνλ αιεζηλφ, επεηδή είλαη πξαγκαηηθφο 

άλζξσπνο- ζαλ απνηέιεζκα ηεο δηθήο ηνπ εξγαζίαο» (Μαξμ, 1975,176). Αθφκα ν Μαξμ 

ηζρπξίδεηαη ζην θεθάιαην φηη κέζα απφ ηελ εξγαζία ην ππνθείκελν γίλεηαη αληηθείκελν θαη 

ζπλεπψο ε δξαζηεξηφηεηά ηνπ δελ είλαη απιή αληίδξαζε ζηα αληηθείκελα νχηε κνλνκεξήο 

επίδξαζε ζε απηά (Rubinstein, 1987). «πλεπψο εληνπίδεηαη ζχλδεζε φρη κνλάρα κεηαμχ 

ππνθεηκέλνπ θαη δξαζηεξηφηεηαο αιιά αλάκεζα ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηα πξντφληα ηεο» 

(Rubinstein, 1987,114). 

     Ζ αληηθεηκελνπνίεζε ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, δειαδή ε κεηάβαζε απφ ην 

αληηθείκελν ζην ππνθείκελν απνθαιχπηεηαη κέζα απφ ηα πξντφληα ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηζζεκάησλ θαη ηεο ζπλείδεζεο (Rubinstein, 1987). 

Αληηζηξφθσο, νη ππνθεηκεληθέο δπλάκεηο ηνπ αλζξψπνπ πεξλνχλ ζηα αληηθείκελα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, κεηάβαζε ε νπνία είλαη εκθαλήο ζην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο. Ζ 
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παξαπάλσ ζέζε έρεη ήδε αλαθεξζεί απφ ηνλ Λεφληηεθ σο ππνθεηκελνπνίεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. «Μπνξνχκε λα δνχκε πσο κε ηνλ ηξφπν πνπ ε ηζηνξία ηεο βηνκεραλίαο θαη ε 

αληηθεηκεληθή χπαξμε ηεο βηνκεραλίαο αλαπηχρζεθε, είλαη ην αλνηρηφ βηβιίν ησλ 

νπζηαζηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ αλζξψπνπ, ε ςπρνινγία ηνπ αλζξψπνπ παξνχζα ζε απηή κνξθή» 

(Μαξμ, 1975,134). Απηφ ινηπφλ πνπ ηζρπξίδεηαη ν Μαξμ είλαη φηη ε θαηαλφεζε ηεο 

ςπρνινγίαο ηνπ αλζξψπνπ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή κέζα απφ ηελ εμέηαζε ησλ πιηθψλ 

επηηεπγκάησλ ηεο βηνκεραλίαο. Ζ ελεξγεηηθή πιεπξά ηνπ αλζξψπνπ, δειαδή ε εξγαζία ηνπ 

απνηειεί ην θιεηδί ζηελ θαηαλφεζε ηνπ αλζξψπηλνπ ςπρηζκνχ. 

    Πξνρσξψληαο πεξηζζφηεξν ζηελ αλάιπζε ηνπ Rubinstein κέζα απφ ην ζχζηεκα ησλ ηδεψλ 

ηνπ Μαξμ δίλεηαη έκθαζε ζηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ πξντφλησλ 

ηεο. χκθσλα κε ηνπο Marks θαη Engel’s (1967,305), « ε δξαζηεξηφηεηα θαη ε ηθαλνπνίεζε 

ζην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν χπαξμήο ηνπο είλαη θνηλσληθέο, έηζη θάλνπκε ιφγν γηα 

θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα θαη θνηλσληθή ηθαλνπνίεζε (Rubinstein, 1987, 115-116). 

     Ζ δξαζηεξηφηεηα έρεη θνηλσληθφ ραξαθηήξα κε ηελ έλλνηα φηη ιακβάλεη ρψξα ζε έλα 

ζχζηεκα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Αθφκα θαη ηα πξντφληα ηεο αηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 

θνηλσληθήο θχζεσο εθφζνλ επεξεάδνπλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Απνθηνχλ αληηθεηκεληθφ 

λφεκα αληαπνθξηλφκελα ζε θνηλσληθέο ρξεζηκφηεηεο θαη αλάγθεο, πνπ βξίζθνληαη πέξα απφ 

ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο  επηδηψμεηο ηνπ αηφκνπ πνπ δηακνξθψλεη ην πξντφλ (Rubinstein, 1987). 

Καη’ αληηζηνηρία θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ έρεη ζπιινγηθφ ραξαθηήξα 

εθπιεξσλψκελε ζην ζχζηεκα δξαζηεξηφηεηαο ηεο εξγαζίαο.        

     Ζ ζπλείδεζε σο βαζηθή νληφηεηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο δηακνξθψλεηαη ζηα πιαίζηα 

ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη δέρεηαη αληηθεηκεληθή δηακεζνιάβεζε απφ ηα πξντφληα 

ηεο (πξαθηηθέο θαη ζεσξεηηθέο δξάζεηο) (Rubinstein, 1987). Κάζε κία απφ απηέο ηηο πξάμεηο 

ζπλδέεηαη κε ρηιηάδεο άιιεο, νη νπνίεο είλαη ηκήκα ηνπ ηζηνξηθά ζπζζσξεπκέλνπ πνιηηηζκνχ 

(Rubinstein, 1987). Ζ ζπλείδεζε ινηπφλ απνηειεί αληηθείκελν ηεο ςπρνινγίαο θαη ζα πξέπεη 

λα θαηαλνεζεί ζηελ ακνηβαία ζχλδεζή ηεο κε ηα πξντφληα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο 

(Rubinstein, 1987). Απηή ε αλαθαηαζθεπή ζηελ έλλνηα ηεο ζπλείδεζεο αλνίγεη ην δξφκν γηα 

ηελ αληηθεηκεληθή γλψζε ηνπ ςπρηζκνχ (Rubinstein, 1987). Ζ ζπλείδεζε ζπλεπψο 

δηακνξθψλεηαη απφ ηελ θνηλσληθή θαη αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ αιιά θαη απφ ην 

ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνεγήζεθε ηζηνξηθά ζε πξνγελέζηεξεο πεξηφδνπο ηεο 

θνηλσλίαο.  
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     Ζ νπζία ηεο ζπλείδεζεο βξίζθεηαη ζηε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ. Ζ ηδεαηή 

αληαλάθιαζε ιεηηνπξγεί δηακεζνιαβεηηθά ζηε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη 

γίλεηαη αληηιεπηή κέζσ ηεο γιψζζαο (Rubinstein, 1987).  ζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηεο 

αληαλάθιαζεο ν Λέληλ αλαγλσξίδεη φηη νη πξάμεηο δηακεζνιαβνχληαη απφ ζηφρνπο θαη πιάλα 

πνπ βξίζθνληαη πέξα απφ ηνλ πιηθφ θφζκν, πέξα απφ κία άκεζα δνζκέλε θαηάζηαζε 

(Rubinstein, 1987). Οη ζηφρνη απηνί ππάξρνπλ κε ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο ζε ηδεαηή κνξθή 

θαη αιιάδνπλ ην ραξαθηήξα ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηε θχζε ηνπ αηφκνπ (Rubinstein, 1987).  

Έηζη εθηπιίζζεηαη κία ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπλείδεζεο κε ηε 

ζπλείδεζε λα δηακνξθψλεηαη θαηά ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο 

(Rubinstein, 1987). 

     Τπάξρνπλ παξαδφζεηο φπσο ε γαιιηθή θνηλσληνινγηθή ζρνιή  πνπ θαηαλννχλ ηελ 

θνηλσληθή θχζε ηεο ζπλείδεζεο κε ηδενινγηθνχο φξνπο -δηαρσξίδνληαο ην ςπρνινγηθφ απφ 

ην θνηλσληθφ-  θαη παξαδφζεηο πνπ απνθιείνπλ εληειψο ηε ζπλείδεζε απφ ηελ επηθξάηεηα 

αλάιπζεο ηεο ςπρνινγίαο (Rubinstein, 1987). Ο καξμηζκφο αληίζεηα ππεξβαίλεη ηα δίπνια 

θνηλσληθνχ- αηνκηθνχ θαη εμσηεξηθνχ –εζσηεξηθνχ θαη θαηαλνεί ηε δηακφξθσζε ηεο 

ζπλείδεζεο σο απνηέιεζκα ηεο αλζξψπηλεο πξάμεο ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, κέζα ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο θνηλσληθήο πξαθηηθήο (Rubinstein, 1987). Γηα ηνλ Μαξμ ε ζπλείδεζε 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζηνξηθφηεηα θαη απνηειεί θνηλσληθφ πξντφλ ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο 

(Rubinstein, 1987). 

     Σν δήηεκα δελ είλαη ε ηζηνξηθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο απηή θαζ’ απηή αιιά πσο 

γίλεηαη θαηαλνεηή κηα ηέηνηα δηαδηθαζία (Rubinstein, 1987). Ζ θνηλσληθή ζπλείδεζε γηα 

παξάδεηγκα ζηνλ Levy-Brühl εξκελεχεηαη κέζσ αλαπαξαζηάζεσλ ζξεζθεπηηθνχ θαη 

κπζνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, κε απνηέιεζκα νη θνηλσληθέο ζρέζεηο λα ράλνπλ ην ραξαθηήξα 

ηνπο σο θηλεηήξηεο δπλάκεηο δηακφξθσζεο ηεο ζπλείδεζεο (Rubinstein, 1987). Οη αιιαγέο 

αθνξνχλ κφλν ηε ζθαίξα ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο, δειαδή αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηεο 

θνηλσληθήο εκπεηξίαο κε ηε κνξθή αλαπαξάζηαζεο (Rubinstein, 1987). 

     Ζ ηζηνξηθή αλάπηπμε ηνπ ςπρηζκνχ θαηαλνείηαη απφ ηνλ Μαξμ κε εληειψο δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν. Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο καξμηζηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ε ζρέζε ηεο θχζεο κε ηνλ 

άλζξσπν (Rubinstein, 1987). πσο αλαθέξεη ν Μαξμ ε εξγαζία πξψηα απ’ φια είλαη κία 

δηαδηθαζία πνπ ζπκβαίλεη αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηε θχζε (Rubinstein, 1987). Ζ θχζε 

είλαη ην πξψην αληηθείκελν κε ην νπνίν έξρεηαη ζε επαθή ν άλζξσπνο θαη ηα θπζηθά 

αληηθείκελα απνηεινχλ κέζα πξαγκάησζεο ησλ αλζξψπηλσλ αηζζήζεσλ θαη ηεο απηνγλσζίαο 
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ηνπ αηφκνπ (Μαξμ, 1975).  Ζ αλζξψπηλε ηζηνξία είλαη κέξνο ηεο θπζηθήο ηζηνξίαο θαη γη’ 

απηφ ε θπζηθή επηζηήκε ηνπ αλζξψπνπ ηαπηίδεηαη κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο θχζεο (Μαξμ, 1975). πλεπψο κία επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ αλζξψπνπ έρεη σο ζεκείν έλαξμεο ηελ “αηζζεηή λφεζε” δειαδή ηελ 

“αηζζεηή ζπλείδεζε” θαη ηελ “αηζζεηή αλάγθε” ηηο νπνίεο ν Μαξμ νξίδεη σο θχζε (Μαξμ, 

1975). 

     Ζ ζπλεμέιημε θχζεο θαη αλζξψπνπ γίλεηαη πην ζαθήο ζηελ παξαθάησ θξάζε: « Ο Μαξμ 

δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ ηζηνξηθφηεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαηαδεηθλχνληαο πσο νη 

αιιαγέο ζηηο θνηλσληθν-ηζηνξηθέο ζπλζήθεο επηδξνχλ ζηε ζρέζε ησλ πξαγκάησλ. ηαλ ε 

πξψηε χιε γίλεηαη εκπφξεπκα, ν άλζξσπνο παχεη λα αληηιακβάλεηαη ηε θπζηθή νκνξθηά 

απηνχ θαη ην ίδην παχεη λα ππάξρεη κφλνλ γηα ράξε ηεο χπαξμήο ηνπ» (Rubinstein, 1987,121). 

     Οη αιιαγέο θνηλσληθν-ηζηνξηθήο θχζεσο θαηέρνπλ κηα ζεκαληηθή ζέζε ζηε Μαξμηζηηθή 

ςπρνινγία αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ ςπρηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα νη 

αληηζέζεηο ζηελ εξγαζία εγείξνπλ δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ηεο αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο 

(Rubinstein, 1987). Ζ αηνκηθή ηδηνθηεζία απνηειεί κία απφ ηηο αληηζέζεηο ζην 

θεθαιαηνθξαηηθφ ζχζηεκα παξαγσγήο, ε νπνία ζεκαηνδνηεί θαη ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνλ αλζξψπηλν ςπρηζκφ εμαηηίαο ηεο αιινηξησκέλεο εξγαζίαο. πσο ήδε 

έρεη εηπσζεί θαηά ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά 

ππνθεηκεληθψλ δπλάκεσλ ηνπ αλζξψπνπ ζην αληηθείκελν. ηαλ ν άλζξσπνο απνκαθξχλεηαη 

απφ ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ (απφ ηελ ίδηα ηε θχζε) απνκαθξχλεηαη θαη απφ ηνλ 

εαπηφ ηνπ εθφζνλ απνηειεί ηκήκα ηεο (Μαξμ, 1975).  πλεπψο ην πξναλαθεξζέλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα δηακνξθψλεη ηνλ αιινηξησκέλν άλζξσπν πνπ απνκαθξχλεηαη 

απφ ηελ ίδηα ηνπ ηε δξαζηεξηφηεηα απνδίδνληαο ηνπο θαξπνχο πνπ επηθέξεη ε ηειεπηαία ζηνλ 

θεθαιαηνθξάηε, ηνλ θάηνρν ησλ κέζσλ παξαγσγήο (Μαξμ, 1975).   

     Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ ηελ νπνία εηζήγαγε ν Μαξμ παίξλεη 

δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα αλάινγα κε ην ζηάδην εμέιημεο ζην νπνίν βξίζθεηαη κία θνηλσλία 

(Rubinstein, 1987). Ζ δεκηνπξγία λέσλ αλαγθψλ ζην θαζεζηψο ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο 

ζεκαηνδνηεί  λέεο εμαξηήζεηο. Αληίζεηα, ζην ζνζηαιηζκφ ν πινχηνο ησλ αλζξψπηλσλ 

αλαγθψλ ζπλδέεηαη κε λέα εξεζίζκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη δπλακηθά θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα (Rubinstein, 1987). 
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      1.4.2.  Rubinstein θαη “Νηεηεξκηληζκφο”  

     Ο Rubinstein (1889-1960) ζχκθσλα κε ηνλ Hakkarainen (2004) παξνπζηάδεηαη καδί κε 

ηνλ Leontiev σο παηέξαο ηεο ςπρνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ο Rubinstein 

«πξφηεηλε θαη αλέπηπμε ζπζηεκαηηθά ηελ πξνζέγγηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ςπρνινγία, 

γεληθεχνληαο ηελ ζηε θηινζνθηθή αξρή ηνπ ληεηεξκηληζκνχ (αηηηνθξαηίαο) πνπ αλέπηπμε: νη 

εμσηεξηθέο αηηίεο ιεηηνπξγνχλ δηα κέζνπ ησλ εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ (ή, πην ιαθσληθά ην 

εμσηεξηθφ κέζα απφ ην εζσηεξηθφ)» (Brushlinskii, 2003,32). Σν δήηεκα πνπ ηίζεηαη ζε ζρέζε 

κε ηελ αξρή ηνπ ληεηεξκηληζκνχ αθνξά ηελ ειεπζεξία ηεο βνχιεζεο θαη ησλ ζπλεηδεηψλ 

πξάμεσλ ηνπ αηφκνπ. Πνιινί επηζηήκνλεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί θηινζνθηθά ζην αληίζεην άθξν 

απ’ απηφ ηνπ ληεηεξκηληζκνχ ππνζηεξίδνληαο ηελ απνζχλδεζε αηηηψλ θαη ζπκβάλησλ 

(Brushlinskii, 2003).  Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη νη εζσηεξηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα 

απφ ηηο εμσηεξηθέο αηηίεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Παξά ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζέκαηνο αθφκα θαη 

νη ηνπνζεηεζέληεο ππέξ ηνπ ληεηεξκηληζκνχ δελ πξνρψξεζαλ ζε εθ βαζέσλ αλάιπζή ηνπ 

αιιά πεξηνξίζηεθαλ ζε θάπνηα πεξηγξαθηθή έθζεζή ηνπ σο αηηηφηεηα, ξχζκηζε, ή 

αλαγθαηφηεηα (Brushlinskii, 2003). 

    Αθφκα θαη ν Rubinstein ζηε κνλνγξαθία ηνπ «Θεκέιηα Γεληθήο Φπρνινγίαο» ην 1946 θαη 

ζε άξζξα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ θαηαπηάζηεθε κε βαζηθά αμηψκαηα ηεο ηδέαο ηνπ ληεηεξκηληζκνχ 

(Brushlinskii, 2003).  ηε δηεζλή ζπλδηάζθεςε παηδαγσγηθψλ επηζηεκψλ (1941) αλαθέξζεθε 

ζηελ παξέκβαζε ηνπ παηδαγσγνχ ε νπνία ζχκθσλα κε ηνλ ίδην δελ επηδξά άκεζα ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Σν απνηέιεζκα πνπ παξαηεξείηαη κεηά ηελ παξέκβαζε δηαπεξλάηαη 

απφ ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ παηδηνχ ζην ζχλνιφ ηεο (Brushlinskii, 2003).  πλεπψο ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα κίαο παξέκβαζεο δηακεζνιαβείηαη απφ ηε θχζε ηνπ αηφκνπ ή ηνπ 

πξάγκαηνο πνπ δέρεηαη ηελ επίδξαζε (Brushlinskii, 2003).   

     ην ίδην έξγν (Θεκέιηα Γεληθήο Φπρνινγίαο) ππνγξακκίδεη φηη νη θπζηνινγηθέο θαη 

ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο επηβεβαηψλνπλ ηελ αληαλάθιαζε ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ θαζψο ην 

ππνθείκελν αιιειεπηδξά κε ην αληηθείκελν (Brushlinskii, 2003).  Αλαθέξζεθε ζηηο αιιαγέο 

πνπ ζπληεινχληαη ζηα φξγαλα ηνπ αηφκνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εγθεθάινπ) θαη 

ζηηο ςπρνθπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ φηαλ παξνπζηάδνληαη αιιαγέο ζην πεδίν ηεο δσήο 

(Brushlinskii, 2003). Ζ αλαθνξά απηή έγηλε αληηθείκελν παξεξκελείαο απφ ηνλ Leontiev ν 

νπνίνο ζπκπέξαλε φηη ν ςπρηζκφο θαζνξίδεηαη κέζα απφ δχν παξάιιειεο δηαδηθαζίεο: ηηο 

εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπληζηνχλ ηνλ εζσηεξηθφ θαζνξηζκφ θαη ηελ επαθή ηνπ αηφκνπ 

κε ην αληηθείκελν πνπ απνηειεί ηνλ εμσηεξηθφ (Brushlinskii, 2003).   
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     Ζ παξαπάλσ ηδέα αλαπηχρζεθε πεξαηηέξσ ζην ρεηξφγξαθν « Δίλαη θαη πλείδεζε» κε ηε 

κνληζηηθή αξρή ηνπ ληεηεξκηληζκνχ λα αλαιχεηαη βάζεη δχν αμησκάησλ. Ο ςπρηζκφο νξίδεηαη 

σο αληαλάθιαζε ηνπ θφζκνπ αιιά θαη σο ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ. Ζ ςπρηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζπλεπψο είλαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ ζηελ αιιειεπίδξαζή ηεο κε 

ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν (Brushlinskii, 2003). Ο εγθέθαινο θαη ην λεπξηθφ ζχζηεκα 

αλαπηχζζνληαη θπινγελεηηθά θαη νληνγελεηηθά θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ηνλ 

εμσηεξηθφ θφζκν. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν νη εμσηεξηθέο αηηίεο επηδξνχλ δηα κέζνπ ησλ 

εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ (Brushlinskii, 2003).           

     ηε βάζε ηεο αξρήο ηνπ ληεηεξκηληζκνχ πξνζπάζεζε λα ζεκειηψζεη κία ζεσξία γηα ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηε ζθέςε σο δξαζηεξηφηεηα, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε 

(Brushlinskii, 2003). Καηεγνξήζεθε απφ ην θαζεζηψο γηα παξάδνζε ζηηο μέλεο ηδέεο θαη 

ππνλφκεπζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Pavlov. O Rubinstein θαη άιινη ζηνραζηέο νη νπνίνη 

ζεσξήζεθαλ ππνλνκεπηέο ηεο ζεσξίαο ηνπ Pavlov εμαλαγθάζηεθαλ ζε έγγξαθε απηφ-

θξηηηθή, κε ζαθή αλαθνξά ζηα “επηζηεκνληθά ζθάικαηα” πνπ είραλ δηαπξάμεη ζχκθσλα κε 

ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο (Brushlinskii, 2003). Ο Rubinstein αλ θαη αληηζηάζεθε ζε απηήλ 

ηελ άδηθε απαίηεζε, ην 1952 αλαγθάζηεθε λα δεκνζηεχζεη έλα άξζξν ζην νπνίν 

παξαδερφηαλ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο (Brushlinskii, 2003).  

     Μεηά ην ζάλαην ηνπ Stalin ήηαλ ζε ζέζε λα δεκνζηεχζεη ειεχζεξα ηηο ηδέεο ηνπ γηα ηελ 

αξρή ηνπ ληεηεξκηληζκνχ, κε ηελ νπνία είρε αξρίζεη λα θαηαπηάλεηαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα 

(Brushlinskii, 2003). To πεξηνδηθφ “Voprosy Psikhologii” ηνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα 

δεκνζηεχζεη ηηο ηδέεο ηνπ νη νπνίεο έγηλαλ αληηθείκελν θξηηηθήο απφ πνιινχο εηδηθνχο, θαζψο 

ζεσξήζεθαλ ηδεαιηζηηθέο θαη αζχκβαηεο κε ηε ζεσξία ηεο αληαλάθιαζεο (Brushlinskii, 

2003). Μφλν κε ηελ χπαξμε εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ, ρσξίο δηακεζνιάβεζε είλαη αδχλαηε ε 

αληαλάθιαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ (Brushlinskii, 2003). Ζ θξηηηθή απηή πξνέθπςε απφ ηελ 

έκθαζε ηνπ Rubinstein ζηελ εζσηεξηθή δσή ηνπ αηφκνπ, ε νπνία ζεσξήζεθε φηη ππνζθειίδεη 

ηε ζεκαζία ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Αλακθίβνια φκσο κία 

ηέηνηα θξηηηθή ζεσξεί ηελ ςπρηθή αληαλάθιαζε σο παζεηηθή δηαδηθαζία άκεζεο επίδξαζεο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην ππνθείκελν (Brushlinskii, 2003).  

     Ζ έλλνηα ηνπ ληεηεξκηληζκνχ φπσο νξίζηεθε απφ ηνλ Rubinstein έρεη ηεξάζηηα θηινζνθηθή 

θαη ζπλεπψο επηζηεκνληθή ζεκαζία, αθξηβψο γηαηί ην ππνθείκελν έρεη έλαλ ελεξγφ ξφιν ζηε 

ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη κε ηνλ θφζκν. Ζ πξνζσπηθφηεηα ιεηηνπξγεί σο ελνπνηεκέλν ζχζηεκα 

εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ ην νπνίν αληαλαθιά φιεο ηηο εμσηεξηθέο πξάμεηο (Brushlinskii, 2003). 
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Ζ πξνζσπηθφηεηα δελ δηακνξθψλεη ηηο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο ηνπ αηφκνπ αιιά νη ηειεπηαίεο 

ζπληεινχλ ζηελ αλάδπζή ηεο σο βαζηθή ελφηεηα ηεο αλζξψπηλεο αηνκηθφηεηαο (Brushlinskii, 

2003). Οη εζσηεξηθέο ζπλζήθεο δηακνξθψλνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εμειηζζφκελεο 

εμσηεξηθέο θαη ε αληαλάθιαζε ηνπ εμσηεξηθνχ (κέζα απφ ην εζσηεξηθφ) ζπλεπάγεηαη φηη ε 

πξνζσπηθφηεηα εμειίζζεηαη ηζηνξηθά. Έηζη, πξνζδίδεηαη ηζηνξηθφηεηα ζηελ έλλνηα ηνπ 

ληεηεξκηληζκνχ (Brushlinskii, 2003). Ζ πξνζσπηθφηεηα εμειίζζεηαη ηζηνξηθά δεδνκέλνπ φηη 

νη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ελέρνπλ απφ ηε θχζε ηνπο ηζηνξηθφηεηα.  

     Απηή ε ηζηνξηθφηεηα αθνξά θαη ηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο (θπινγελεηηθή 

εμέιημε) ππνθξχπηνληαο ηε δνζκέλε θνηλσληθφηεηα ησλ αηφκσλ (Brushlinskii, 2003). 

πλεπψο ηφζν ην άηνκν φζν θαη ην αλζξψπηλν είδνο θέξνπλ κία ηζηνξία εκπεηξηψλ πνπ 

θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν πνπ νη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο επηδξνχλ ζε απηνχο. Με βάζε ηα 

παξαπάλσ, ε πξνζσπηθφηεηα νξίδεηαη απφ εμσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη ηαπηφρξνλα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ απηελέξγεηα.  

     Απφ ην πεξηερφκελν ηεο αηηηνθξαηίαο είλαη ζαθέο πσο ν Rubinstein αληηηάζζεηαη ζηελ 

αληίιεςε ηεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο απφ ηελ άκεζε επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ 

απαηηήζεσλ (Brushlinskii, 2003). Γηα ηνλ ίδην ιφγν είλαη αληίζεηνο κε ηε ζεσξία ηεο 

εζσηεξίθεπζεο ηελ νπνία εηζήγαγε ν Vygotsky θαη ελζηεξλίζηεθε επίζεο ν Leontiev. H 

αλζξψπηλε χπαξμε γηα ηνλ Rubinstein (1973) δελ κπνξεί λα κεηαζρεκαηηζηεί ζην 

δεκηνχξγεκα ελφο παηδαγσγνχ, ελφο εξγνδφηε ή πξντζηακέλνπ γεληθφηεξα (Brushlinskii, 

2003). Οη εζσηεξηθέο ζπλζήθεο δελ θαζνξίδνπλ κφλν ηελ πξφζιεςε κεκνλσκέλσλ 

εξεζηζκάησλ απφ ην ππνθείκελν αιιά ηε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζην ζχλνιν ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο δσήο (Brushlinskii, 2003). Ο άλζξσπνο ζπλεπψο θαζνξίδεη ηελ χπαξμή ηνπ 

θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ηειεπηαία πξνζιακβάλεηαη απ’ 

απηφλ κε ηδεαηή αληαλαθιψκελε κνξθή θαη είλαη πηζαλφλ λα πξνυπάξρεη ζε πιηθή κνξθή 

(Brushlinskii, 2003). Ζ πξαγκαηηθφηεηα δίλεη θίλεζε ζηηο πξάμεηο ηνπ αηφκνπ ελψ 

αληίζηξνθα, ηα θαηλφκελα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηψλνληαη  κέζα απφ 

αηνκηθέο πξάμεηο. 

     πσο αλαθέξεη ν Rubinstein (1957) απηή ε ζρέζε “εμάξηεζεο” απνηειεί θεληξηθφ 

θαηλφκελν ηεο ζπλείδεζεο θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ (Brushlinskii, 

2003). Ζ ακθίδξνκε ζρέζε αηνκηθψλ πξάμεσλ θαη πξαγκαηηθφηεηαο αλαγλσξίδεηαη απφ ην 

ζχλνιν ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ηδέα απηή ζηεξίδεηαη ζηε 

καξμηζηηθή αληίιεςε πεξί δηαιεθηηθήο ησλ πξαγκάησλ. «πσο επηζεκαίλεη ν Μαξμ (2006), ν 
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άλζξσπνο “επελεξγψληαο” … πάλσ ζηε θχζε πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ απηφλ θαη αιιάδνληάο 

ηελ, αιιάδεη ηαπηφρξνλα θαη ηε δηθή ηνπ θχζε» (Καθαξίλνο, 2012, 79).  

     O Rubinstein έιαβε ππφςε ηελ αλεμαξηεζία θαη ηνλ απζνξκεηηζκφ ζηελ πνξεία ηεο 

ηδηαίηεξεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αηφκνπ, θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε άιια άηνκα ή ηελ 

επηινγή κίαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο (Brushlinskii, 2003).πσο έρεη ήδε εηπσζεί ην 

κνληέιν ηνπ Rubinstein γηα ηνλ ληεηεξκηληζκφ (ην εμσηεξηθφ κέζα απφ ην εζσηεξηθφ) 

δέρηεθε θξηηηθή απφ ηνλ Leontiev, κε ζεκείν αλαθνξάο ηε θξάζε ηνπ Engels γηα ηελ 

αλεμάξηεηε δχλακε αληίδξαζεο (Brushlinskii, 2002). Ο Engels αλαθέξζεθε ζηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ αηφκνπ ζε επίπεδν νξγαληθφ ελψ ν Rubinstein έθαλε ιφγν γηα αλεμαξηεζία 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Brushlinskii, 2002). ε απηή ηε δηαθνξά ζηάζεθε ν Leontiev (1979) γηα 

λα αζθήζεη θξηηηθή θαη λα πξνβάιιεη ηε δηθή ηνπ άπνςε γηα ηε ζεκαζία ησλ εμσηεξηθψλ 

πξάμεσλ (Brushlinskii, 2002). 

     Η αλεμάξηεηε δχλακε αληίδξαζεο ιεηηνπξγεί κφλν ζε εμσηεξηθφ επίπεδν, έρεη ζεκαζία κφλν 

ζηε ζθαίξα ηεο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Η εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη ην φρεκα γηα 

ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ππνθεηκέλνπ ην νπνίν είλαη ζε ζέζε λα αληαλαθιά ηηο εμσηεξηθέο 

πξάμεηο αλαθνξηθά κε κία ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Η εμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλφεζε ηεο κεηακφξθσζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ζην επίπεδν 

ησλ ελζηίθησλ θαη ησλ αλαγθψλ ε νπνία μεθηλά απφ ηε ζηηγκή πνπ ην άηνκν αξρίδεη λα επηηειεί 

εμσηεξηθέο πξάμεηο (Brushlinskii, 2002). 

     1.5.Σξείο γεληέο εθπξνζώπσλ ηεο ζεσξία ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

     Γηα ηνπο δπηηθνχο ςπρνιφγνπο νη Vygotsky θαη Leontiev είλαη ππνζηεξηθηέο ηεο ίδηαο 

ςπρνινγηθήο ζεσξίαο, ηεο Cultural-Historical-Activity-Theory (CHAT) (Hakkarainen, 2004). 

Αληίζεηα γηα ηνπο Ρψζνπο ςπρνιφγνπο νη παξαπάλσ ζηνραζηέο αλ θαη αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

ςπρνινγηθή ζρνιή, απνηεινχλ εθθξαζηέο δηαθνξεηηθψλ εθδνρψλ, ηεο ηζηνξηθήο πνιηηηζκηθήο 

ςπρνινγίαο (Vygotsky) θαη ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (Leontiev) (Hakkarainen, 2004). 

Ο Leontiev πξφηεηλε ηελ πξνζέγγηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο αλαπηχζζνληαο έλα δνκηθφ 

κνληέιν γηα ηελ ηειεπηαία ζην βηβιίν ηνπ “Γξαζηεξηφηεηα, πλείδεζε, Πξνζσπηθφηεηα” 

(Hakkarainen,2004). Παξά ηε κνλαδηθφηεηα ηεο ζεσξίαο, νη ηδέεο ηνπ δελ θέξδηζαλ κεγάιε 

απνδνρή φπσο ζπλέβε κε ηηο ηδέεο ηνπ Vygotsky (Hakkarainen, 2004). 

     Μηα ζνβαξή πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηε Γχζε έγηλε απφ 

ην Center for Activity Theory and Developmental Work Research ζην Διζίλθη κε βαζηθφ 

εθπξφζσπν ηνλ Yrjö Engeström (Hakkarainen, 2004). Ο Engeström (1987) αλαθέξεη φηη ε 



- 39 - 
 

 

βάζε γηα ηελ εξγαζία ηνπ ήηαλ ην κνληέιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Leontiev (Hakkarainen, 

2004).Οη εθπξφζσπνη απηνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ απνθαινχλ ηελ πξνζέγγηζή ηνπο 

CHAT θαη ηνπο εαπηνχο ηνπο Σξίηε γεληά ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (Hakkarainen, 

2004).  

     Γηα ηε νβηεηηθή πξνζέγγηζε (θπξίσο ην κνληέιν ηνπ Leontiev) ε δξαζηεξηφηεηα απνηειεί 

εξκελεπηηθή αξρή θαη θαη’ αληηζηνηρία ν εξεπλεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπνζεηείηαη ζην 

επίπεδν ηεο αλζξψπηλεο πξάμεο (Hakkarainen, 2004). Αληίζεηα ην Φηιαλδηθφ εξεπλεηηθφ 

θέληξν επηθεληξψλεηαη ζηα ζπζηήκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηηο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο 

αλάδπζεο λέσλ ηχπσλ δξαζηεξηφηεηαο (Hakkarainen, 2004). «Ζ βαζηθή ελφηεηα αλάιπζεο 

απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ δχν ζπζηήκαηα δξαζηεξηφηεηαο πνπ αιιειεπηδξνχλ» 

(Hakkarainen, 2004,4).  

     Ζ δπηηθή CHAT έρεη πηνζεηήζεη κηα πνιπεπίπεδε πξνζέγγηζε (ελζσκαηψλεη πξνζεγγίζεηο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιινπο θιάδνπο) ελψ ε νβηεηηθή πξνζέγγηζε 

είλαη πεξηζζφηεξν ςπρνινγηθή (Hakkarainen, 2004). Ζ δηαθνξά απηή δε θαίλεηαη λα είλαη 

ηφζν αμηνζεκείσηε, θαζψο ηα ηξίγσλα ηνπ Engeström πνπ αλαπαξηζηνχλ ζπζηήκαηα 

δξαζηεξηφηεηαο ζπληίζεληαη απφ ηα ίδηα ζηνηρεία πνπ εηζήγαγε ν Leontiev ζην κνληέιν ηνπ 

γηα ηε δνκή ηεο δξαζηεξηφηεηαο (Hakkarainen, 2004). Παξά ηελ νκνηφηεηα ησλ ζεσξηψλ  

εκθαλίδνληαη δηαθνξέο ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη ε ζρέζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ κε ηελ θνηλφηεηα είλαη πην ζαθήο ζηνλ Engeström (Hakkarainen, 2004). 

     Οη πεξηζζφηεξνη ζπγγξαθείο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε φηη ε ζεσξία ηνπ Leontiev έκεηλε αλνινθιήξσηε, επηιχνληαο 

ζεκαληηθά δεηήκαηα φπσο ε δνκή ηεο εμσηεξηθήο θαη ηεο εζσηεξηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε 

απιντθφ ηξφπν (Hakkarainen, 2004). Έλα άιιν δήηεκα αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο 

θηλεηνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ ε νπνία απνηειεί πξφθιεζε γηα θάζε πξνζέγγηζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο (Hakkarainen, 2004). Ζ πξνέιεπζε ησλ αλαγθψλ φπσο παξνπζηάδεηαη κέζα 

απφ ην κνληέιν ηνπ Leontiev ζπληζηά κία θιαζζηθή δηακάρε (Hakkarainen, 2004). 

Αλακθίβνια είλαη πην εχθνιν λα θάλεηο κία ηερλνινγηθή αλάιπζε νξίδνληαο δηαδηθαζίεο 

ζηνρν-θαηεπζπλφκελεο ζπκπεξηθνξάο κε έκθαζε ζην ηειηθφ πξντφλ, απφ ην λα αλαιχεηο 

δπλακηθά θηλεηνπνίεζεο (Hakkarainen, 2004). Σν βαζηθφ ζηνηρείν ζε κία ηέηνηα αλάιπζε 

(ηερλνινγηθή) είλαη ε ζρέζε ηεο θηλεηνπνίεζεο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

(Hakkarainen, 2004). 
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     Με βάζε ηελ θιαζζηθή ζεσξία ε θηλεηήξηνο δχλακε ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη κία αλάγθε 

ε νπνία θαηά ηε ζπλάληεζή ηεο κε ην αληηθείκελν νδεγεί ζηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

(Hakkarainen, 2004). Καη αθφκα φηαλ ε πξάμε κεηαζρεκαηίδεηαη ζε απηφλνκε 

δξαζηεξηφηεηα, ν ζθνπφο ηεο πξάμεο αληίζηνηρα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε θίλεηξν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο (Hakkarainen, 2004). Οη δχν απηέο εξκελείεο γηα ηελ έλαξμε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην ζην νπνίν παξαηίζεηαη ε 

δνκή ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνλ Leontiev. Γηα ηελ ηξίηε γεληά νη αλάγθεο έρνπλ ζπιινγηθφ 

ραξαθηήξα, ελππάξρνπλ δειαδή ζε ζπζηήκαηα δξαζηεξηφηεηαο, κε ηα νπνία αζρνιείηαη ην 

Developmental Work Research (Hakkarainen, 2004). Ζ αλάιπζε ησλ ζπζηεκάησλ γίλεηαη ζε 

ηζηνξηθφ, ζεσξεηηθφ αιιά θαη πξαθηηθφ επίπεδν (Hakkarainen, 2004). Οη κειέηεο ηνπο 

επηθεληξψλνληαη ζην κεηαζρεκαηηζκφ κηαο επηκέξνπο δηαδηθαζίαο ζηελ εξγαζία, ζε 

δξαζηεξηφηεηα γηα έλα ζχλνιν αηφκσλ (Hakkarainen, 2004). 

     ηελ θιαζζηθή ζεσξία δίδεηαη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ελψ ζηελ 

ηξίηε γεληά εμεηάδνπλ θαηά βάζε νξγαλσζηαθέο δηαδηθαζίεο ζηελ εξγαζία. Οη αιιαγέο ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ζπληεινχληαη εμαηηίαο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ ζε απηέο (Hakkarainen, 

2004). Σν δήηεκα ζην νπνίν θαίλεηαη λα δίλεη έκθαζε ν Hakkarainen (2004), είλαη ε κειέηε 

απηψλ ησλ δχν φςεσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο σο κία ελφηεηα.  

     Δλψ νη δηαδηθαζίεο πνπ κειεηά ε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηε δχζε εξκελεχνπλ έλα 

κέξνο ησλ πηπρψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε θιαζζηθή ζεσξία πξνζπάζεζε λα εξκελεχζεη ην 

ζχλνιν ηεο πξνζσπηθφηεηαο απφ ηελ θίλεζε δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε θπξίαξρν ην 

ξφιν ηνπ παηρληδηνχ, ηεο κάζεζεο, ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ (Hakkarainen, 2004). 

     H πξνζσπηθφηεηα γηα ηνπο θιαζζηθνχο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη θαηά βάζε επίθηεηε 

(Subbotsky, 1999). Γηακνξθψλεηαη ζ’ έλα πιαίζην κάζεζεο θαη πξφζιεςεο ηεο 

πεξηβάιινπζαο θνπιηνχξαο (Hakkarainen, 2004). Τηνζεηψληαο κηα ηέηνηα άπνςε, ππάξρεη 

θίλδπλνο ην ππνθείκελν λα ραζεί κέζα ζηελ θίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ (Hakkarainen, 2004).  

Γηα λα απνθχγνπκε θάηη ηέηνην  κε βάζε ηνπο Zinchenko(1999) θαη Tolstykh (2000) ζα 

πξέπεη λα πξνζδψζνπκε ζηελ πξνζσπηθφηεηα ζηνηρεία απηφ-πξνζδηνξηζκνχ, ζεσξψληαο πσο 

φια ηα ζηνηρεία ηεο είλαη παξφληα θαηά ηελ έλαξμε ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ (Hakkarainen, 

2004).         

     χκθσλα κε ηελ θιαζζηθή ζεσξία, ε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πεξηφδνπο θξίζεσλ ζηηο νπνίεο ζπληειείηαη κηα ζπλνιηθή αιιαγή ζηελ πξνζσπηθφηεηα 

(Hakkarainen, 2004). Ο Vygotsky έδσζε έκθαζε ζηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηα νπνία 
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αλαδηακνξθψλνληαη ζε κία πεξίνδν θξίζεο (Hakkarainen, 2004). Σα επηηεχγκαηα θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ ράλνπλ ηε ζεκαζία ηνπο ζε κεηαγελέζηεξα 

ζηάδηα αλάπηπμεο (Hakkarainen, 2004). «Απφ ην ζηάδην ηεο απνζχλζεζεο πξνθχπηνπλ λέα 

ελδηαθέξνληα, θαηλνχξηεο αληηιήςεηο θαη λνήκαηα. Μηιάκε ινηπφλ γηα πνηνηηθέο αιιαγέο 

ζηελ πξνζσπηθφηεηα ζε κηα πεξίνδν θξίζεο» (Hakkarainen, 2004,7). Οη θξίζεηο απηέο 

κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηηο αληηζέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε έλα ζχζηεκα 

δξαζηεξηφηεηαο. Φπζηθά απνηεινχλ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο, 

αληηζηνηρνχκελεο ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο (Hakkarainen, 

2004).    

     Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο δηακεζνιάβεζεο ζηε δξαζηεξηφηεηα ε ηξίηε γεληά 

επαλαιακβάλεη ηελ ηδέα ηεο δηακεζνιάβεζεο κε ηερλνχξγεκα ηελ νπνία εηζήγαγε ν 

Vygotsky (Hakkarainen, 2004).  ην ηξηαδηθφ κνληέιν ηνπ Vygotsky , ε δηακεζνιάβεζε 

κέζσ ζεκάησλ ή εξγαιείσλ δχλαηαη λα εξκελεχζεη κφλν έλα κέξνο ζηε ζρέζε ππνθεηκέλνπ 

θαη αληηθεηκέλνπ (Hakkarainen, 2004). To κνληέιν ηνπ Engeström φληαο πην πινχζην 

πεξηιακβάλεη έλα δίθηπν δξαζηεξηνηήησλ ην νπνίν δέρεηαη δηακεζνιάβεζε απφ 

ηερλνπξγήκαηα (Hakkarainen, 2004).  ην ίδην δήηεκα ν Michailov (2001)  ηζρπξίδεηαη φηη ηα 

ζχκβνια θαη ηα ζήκαηα δε δηακεζνιαβνχλ ηεο ζρέζεο ππνθεηκέλνπ αληηθεηκέλνπ αιιά 

απνηεινχλ ηξφπνπο εμσηεξίθεπζεο ησλ θηλήηξσλ ηνπ αηφκνπ (Hakkarainen, 2004). Απηφ πνπ 

δηακεζνιαβεί είλαη ην ζχλνιν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ (Hakkarainen, 2004). 

Γηα ηνλ έιεγρν κηαο ηέηνηα ηδέαο απαηηείηαη έλαο λένο ηχπνο ςπρνινγίαο, ε “ςπρνινγία ησλ 

νξίσλ”(Hakkarainen, 2004). 

     Ο Engeström (1987), έρεη εθθξάζεη ηελ άπνςε πεξί χπαξμεο ηξηψλ γελψλ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, κε ηελ πξψηε λα αλαπηχζζεηαη ζηε βάζε ηεο ηζηνξηθήο πνιηηηζκηθήο 

ςπρνινγίαο (Vygotsky) θαη ηε δεχηεξε λα εκπλέεηαη απφ ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

Leontiev. Ζ Σξίηε γεληά πεξηιακβάλεη ηνλ ίδην θαη ηελ νκάδα ηνπ Developmental Work 

Research, ε νπνία θαιείηαη λα δψζεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ άθεζαλ αλαπάληεηα νη 

άιιεο δχν γεληέο. « Ζ Σξίηε γεληά ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμεη 

ελλνηνινγηθά εξγαιεία γηα λα θαηαλνήζεη ην δηάινγν, ηηο πνιιαπιέο πξννπηηθέο θαη θσλέο, 

θαη ηα δίθηπα ησλ αιιειεπηδξψλησλ ζπζηεκάησλ δξαζηεξηφηεηαο» (Engeström, 1999-α,6)
3
 . 

Ζ άπνςε απηή αλνίγεη κία κεγάιε ζπδήηεζε γηα ην ηη ελλννχκε ηειηθά φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε 

                                                           
3
 Θζςη προερχόμενη από το Learning by Expanding(1987). H ημερομηνία αναφοράσ αντιςτοιχεί ςτον πρόλογο 

τησ ανανεωμζνησ ζκδοςησ.  
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ηνλ φξν “ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο”. Ο Holzman (2006) αληίζεηα απφ ηνλ Engeström 

αλαθέξεηαη ζε κία πνηθηιία πξνζεγγίζεσλ πνπ εκπλένληαη απφ ηνλ Vygotsky (Dafermos, in 

press). πλεπψο κε βάζε ηελ παξαπάλσ ηνπνζέηεζε δελ ππάξρεη κία εληαία ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο αιιά δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Καη ην εξψηεκα 

απηφ ζπλερίδεη λα παξακέλεη αλαπάληεην. Τπάξρνπλ φκσο ζπγγξαθείο πνπ πξνζπαζνχλ λα 

πξνζδψζνπλ κεγαιχηεξν βάζνο ζην ελ ιφγσ δήηεκα. Γηα λα απαληήζνπκε ζε έλα ηέηνην 

εξψηεκα ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ λνεκάησλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

φπσο επίζεο ην επηζηεκνληθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην δηακφξθσζήο ηεο (Dafermos, in press). 

ηελ ακέζσο επφκελε ελφηεηα ηνπ δεπηέξνπ θεθαιαίνπ ζα αλαιπζεί ην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηθφ 

πιαίζην αλάδπζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη γη’ απηφ ζην παξφλ ζεκείν ζα πεξηνξηζηνχκε ζηε 

ζθηαγξάθεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πιαηζίνπ εμέιημεο ηεο.     

     χκθσλα κε ηνλ Bluden (2010), «ην πεξηερφκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο έρεη ηηο θηινζνθηθέο 

ηνπ ξίδεο ζην δέθαην έλαην αηψλα ηεο θιαζζηθήο γεξκαληθήο θηινζνθίαο (θπξίσο ηεο 

θηινζνθίαο ηνπ Hegel) θαη ζηηο εξγαζίεο ηνπ Karl Marx» (Dafermos, in press).  Ο Vygotsky 

εκπλέεηαη απφ ηνπο Hegel θαη Marx, ελψ νη Leont’ev θαη Rubinstein αλαδεηθλχνπλ κε 

ζαθήλεηα ην ξφιν ηνπ Marx γηα ηελ εμέιημε ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο έλλνηαο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

     Ο φξνο “tätigkeit”(δξαζηεξηφηεηα) πνπ εηζήρζε απφ ηε γεξκαληθή θηινζνθία (Kaptelin, 

2005) ππέζηε κία ζεηξά κεηαζρεκαηηζκψλ ζην πιαίζην ηεο νβηεηηθήο ςπρνινγίαο 

(Dafermos, in press).  Ο αληίζηνηρνο ξσζηθφο φξνο “deyatel’nos’t” πεξηιακβάλεη εμσηεξηθέο 

θαη εζσηεξηθέο πιεπξέο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο αλαπηπζζφκελεο κέζα ζηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία (Dafermos, in press).  Σν “deyatel’nos’t”  ζχκθσλα κε ηνλ Wertsch 

(1985) δελ αληηζηνηρεί ζηνλ αγγιηθφ φξν “activity”, νχηε ζην γεξκαληθφ  “aktivität” 

ζπκπιεξψλεη ν Kaptelin (2005) (Dafermos, in press).  πλεπψο ε έλλνηα ηεο 

“δξαζηεξηφηεηαο” αθνινπζεί κία κνλαδηθή πνξεία αλάπηπμεο ζηε νβηεηηθή ςπρνινγία.  

     Ζ ηζηνξηθή πνιηηηζκηθή δξαζηεξηφηεηα ζπληζηά ην έλα εθ ησλ δχν πεξηερνκέλσλ ηνπ  

“deyatel’nos’t”  ζηε νβηεηηθή επηζηήκε. Σν άιιν πεξηερφκελν, κε βάζε ηνπο  Bedny and 

Karwowski (2007), αληηζηνηρεί ζηε θπζηνινγηθή  δξαζηεξηφηεηα ησλ νξγαληζκψλ θαη  

πξνέξρεηαη απφ ηελ επηζηήκε ηεο θπζηνινγίαο θαη ηηο επηκέξνπο ζεσξίεο ηεο πνπ 

δηαηππψζεθαλ απφ ηνπο Pavlov, Sechenov , Bernstein θ.α. (Dafermos, in press).   

     πλεπψο ε θχζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη δηηηή ζηε νβηεηηθή 

επηζηήκε ζπκπεξηιακβάλνληαο ηφζν ζσκαηηθνχο φζν θαη ςπρνινγηθνχο πξνζδηνξηζκνχο. Σν 
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ζέκα φκσο δελ είλαη ηφζν απιφ φζν θαίλεηαη θαη εμειίζζεηαη κε πεξηζζή πνιππινθφηεηα. Ο 

Vygotsky αλ θαη αλήθεη ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο (ε πξνζέγγηζή ηνπ είλαη πεξηζζφηεξν 

δηεπηζηεκνληθή), ζχκθσλα κε ηνλ Veresov (2005) ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν “deyatel’nos’t”  κε 

ηε θπζηνινγηθή ηνπ ζεκαζία, φπσο θαη ν Pavlov ζηε ζεσξία ηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

αλψηεξνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (Dafermos, in press).   

     «Ο Vygotsky ρξεζηκνπνίεζε ηελ έλλνηα ηεο “εξγαιεηαθήο πξάμεο” θαη φρη ηελ έλλνηα ηεο 

“δξαζηεξηφηεηαο” κε ην λφεκα πνπ απέθηεζε κεηέπεηηα ζηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. ην 

πιαίζην ηεο εξγαιεηαθήο πξάμεο έλα ςπρνινγηθφ εξγαιείν εκθαλίδεηαη σο ελδηάκεζνο φξνο 

αλάκεζα ζην ππνθείκελν θαη ην αληηθείκελν. Ο Vygotsky ηζρπξίζηεθε φηη ηα ζχκβνια θαη ηα 

ζήκαηα σο ςπρνινγηθά εξγαιεία δηακεζνιαβνχλ ησλ ςπρνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν πνπ ηα πιηθά εξγαιεία δηακεζνιαβνχλ ζηελ αλζξψπηλε εξγαζηαθή δξαζηεξηφηεηα» 

(Dafermos, in press).  Οπζηαζηηθά, ηα εξγαιεία θαη ηα ζχκβνια ζπληζηνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ πιηθψλ πξάμεσλ θαη ησλ ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ αληηζηνίρσο 

(Dafermos, in press ). πλεπψο, ζην άξζξν ηνπ “ Consciousness as a Problem of Psychology 

of  Behavior” , δε ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν δξαζηεξηφηεηα κε ηνλ ηξφπν πνπ ηζρπξίδεηαη ν 

Kozulin (2005) αιιά κε ηελ έλλνηα ηεο θπζηνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ νπνία 

αλαδχνληαη ηα πεξηερφκελα ηεο ζπλείδεζεο. Άιισζηε, ν Εinchenko είρε επηθξίλεη ηνλ 

Vygotsky γηα ηελ άπνςή ηνπ πεξί βηνινγηθήο πξνέιεπζεο ηνπ ςπρηζκνχ (Kozulin, 2005).  

     Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγνπκε φηη ε δξαζηεξηφηεηα απέθηεζε δηαθνξεηηθά λνήκαηα κέζα 

ζηε νβηεηηθή επηζηήκε, αιιά θαη κέζα ζηελ ίδηα ηε νβηεηηθή ςπρνινγία. «ηηο αξρέο ηνπ 

1930 ζηε νβηεηηθή Έλσζε ε ηζηνξηθή πνιηηηζκηθή ςπρνινγία θαη ε ςπρνινγία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο παξνπζηάδνληαη σο αιιειέλδεηα αιιά αλεμάξηεηα εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα. Ζ ηζηνξηθή πνιηηηζκηθή ςπρνινγία πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ηεο αλάπηπμεο ησλ 

αλψηεξσλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Veresov, 2010). Ζ ςπρνινγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

αλαδχεηαη σο ε κειέηε ηεο εμσηεξηθήο, αληηθεηκεληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο επίδξαζήο 

ηεο ζηελ ςπρηθή δξαζηεξηφηεηα» (Dafermos, in press).  

     Γεδνκέλσλ απηψλ ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ αιιά θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ ηζηνξηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ αλάπηπμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηε Γχζε 
4
, είκαζηε ζε ζέζε λα 

                                                           
4
 Η ανάλυςη των ιςτορικών και κοινωνικών ςυνθηκών περιλαμβάνεται ςτην ενότητα “Ιςτορικό, κοινωνικό και 

επιςτημονικό πλαίςιο ανάπτυξησ τησ θεωρίασ τησ δραςτηριότητασ και τησ επεκτεινόμενησ μάθηςησ”  του 

δευτζρου κεφαλαίου.  
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κηιήζνπκε γηα κία εληαία ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο; Αλαγλσξίδνπκε ηα θνηλά ζηνηρεία 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεσξηψλ αιιά πηνζεηνχκε ηελ άπνςε ηνπ Holzmam (2005) πεξί 

δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ φρη γηαηί είλαη ε νξζφηεξε αιιά γηαηί θαίλεηαη λα πξνζεγγίδεη 

πεξηζζφηεξν ηελ αιήζεηα.  

     Χο ηψξα έγηλε ιφγνο γηα ηηο βαζηθέο ηδέεο ησλ Vygotsky, Leontiev θαη Rubinstein νη 

νπνίνη κε βάζε ηνλ Engeström αλήθνπλ ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε γεληά ηεο ζεσξίαο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Οη  Leontiev θαη Rubinstein νη νπνίνη αλήθνπλ ζηε δεχηεξε γεληά 

(Engeström, 1999-α) επειέγεζαλ γηα ηελ εξγαζία εμαηηίαο ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ έξγνπ 

ηνπο. Τπάξρεη έλαο αξηζκφο ζηνραζηψλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο νη νπνίνη ζα άμηδε λα 

αλαθεξζνχλ. Καζ’ φηη φκσο ην θεληξηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο αθνξά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

Engeström, απαηηείην κηα πην επηιεθηηθή, αθαηξεηηθή ζα ιέγακε καηηά ζην πξψην θεθάιαην 

ην νπνίν είλαη εηζαγσγηθφ. ηφρνο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ ήηαλ ε θαηαλφεζε βαζηθψλ ηδεψλ 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη πσο απηέο εμειίρζεθαλ ηζηνξηθά απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

ππνζηεξηθηέο ηεο. Οη παξαπάλσ ελφηεηεο αλέδεημαλ  ηηο κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο θαη ηελ ηάζε 

ηνπο γηα ζπλερή θξηηηθή, πηζαλφηαηα κε ζηφρν ηελ εμέιημε ηεο έλλνηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Πξνρσξψληαο ζην δεχηεξν θεθάιαην ζα αλαιπζεί ζπζηεκαηηθά ε ζεσξία ηνπ Engeström θαη 

ε ζπκβνιή ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Ζ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΔΠΔΚΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΜΑΘΖΖ  

       2.1. Ηζηνξηθό, θνηλσληθό θαη επηζηεκνληθό πιαίζην αλάπηπμεο ηεο ζεσξίαο ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο επεθηεηλόκελεο κάζεζεο 

     Σν πξψην ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ ζπλδέζεθε κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ήηαλ ε Ρσζηθή 

επαλάζηαζε ηνπ 1917 (Sannino, Daniels & Gutiѐ rrez, 2009).  Σελ επαλάζηαζε δηαδέρηεθε ν 

εκθχιηνο πφιεκνο κεηαμχ ησλ Μπνιζεβίθσλ θαη ησλ ππεξαζπηζηψλ ηεο κνλαξρίαο νη νπνίνη 

νξγαλψζεθαλ ζε αληίπαια ζηξαηφπεδα (Sannino θαη ζπλ., 2009). Παξά ηηο ζπλζήθεο 

αβεβαηφηεηαο ηα θνηλσληθά απηά γεγνλφηα ιεηηνχξγεζαλ σο αθεηεξία γηα ηηο  δεκηνπξγηθέο 

αλαηαξαρέο ζηελ επηζηήκε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη γεληθφηεξα ηελ θνηλσληθή δσή (Sannino θαη 

ζπλ., 2009). Απφ ηνλ Luria (1979-β, 3) καζαίλνπκε φηη « ε αηκφζθαηξα ακέζσο κεηά ηελ 

Δπαλάζηαζε δεκηνχξγεζε ηηο ζπλζήθεο πνιιψλ κεγαιεπήβνισλ εγρεηξεκάησλ. Οιφθιεξε ε 

θνηλσλία ειεχζεξε πιένλ θηλεηνπνίεζε ηηο δεκηνπξγηθέο ηεο δπλάκεηο κε ζθνπφ λα 

δηακνξθσζεί έλα λέν είδνο δσήο γηα ηνλ θάζε έλα. Ο γεληθφο ελζνπζηαζκφο, πνπ νδήγεζε ζε 

απίζηεπηα επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο, δελ αθνξνχζε κφλν ηελ παξαγσγή, αιιά θαη, ην 

ζπζηεκαηηθφ, πςειά νξγαλσκέλν επηζηεκνληθφ πιαίζην» (Dafermos, in press). « Γηα έλα 

κεγάιν αξηζκφ θαιιηηερλψλ, δηαλννπκέλσλ, θαη αθαδεκατθψλ, απηή ήηαλ κία μερσξηζηή 

επθαηξία γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο λέα θνηλσλίαο» (Sannino θαη ζπλ., 2009,8).  Γηα 

παξάδεηγκα ν Leont’ev επέιεμε λα αζρνιεζεί κε ηελ ςπρνινγία, ψζηε λα εξκελεχζεη 

θηινζνθηθά ηα βηψκαηά ηνπ απφ ηελ επαλάζηαζε (Sannino θαη ζπλ., 2009). 

     «Σν πεξηερφκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο απέθηεζε λέεο δηαζηάζεηο θαη λνήκαηα σο 

ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ πξφγξακκα ζην πιαίζην ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ θνηλσληθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ» (Dafermos, in press). Οη νβηεηηθνί ςπρνιφγνη επεμεξγάζηεθαλ 

ζπζηεκαηηθά ην πεξηερφκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ 

κία λέα ςπρνινγία πνπ ζα κπνξνχζε λα ππεξβεί ηα επηζηεκνληθά ζθάικαηα ησλ 

πξνγελέζηεξσλ ζεσξηψλ (Dafermos, in press). πσο έρεη ήδε εηπσζεί ζην πξψην θεθάιαην, ν 

ζπκπεξηθνξηζκφο θαη ε ελδνζθφπεζε σο θεληξηθέο ηάζεηο ηεο επνρήο, ζηάζεθαλ αλεπαξθείο 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ, αλαδπζέληα ζηελ θίλεζε 

ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ (Dafermos, in press). « Ζ ςπρνινγία ηεο 

Δλδνζθφπεζεο επηθεληξψζεθε ζηα άκεζα πεξηερφκελα ηεο ζπλείδεζεο: Ο πκπεξηθνξηζκφο 

ππνβίβαζε ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ νξγαληζκψλ ζηηο αληηδξάζεηο ησλ εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ 

(Rubinstein, 1987). Οη ππάξρνπζεο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο δελ κπφξεζαλ λα αληηκεησπίζνπλ 
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ηηο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο θαη ηα νπζηψδε δεηήκαηα ηεο θνηλσληθήο πξαθηηθήο» (Dafermos, 

in press).  

     Με ηελ επηθξάηεζε ηνπ ηάιηλ ην 1924 ην θίλεκα ηεο νβηεηηθήο Δπαλάζηαζεο 

κεηεμειίρζε ζηαδηαθά ζε δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο (Sannino θαη ζπλ., 2009). «Απηφ νδήγεζε ζε 

κία 30εηή πεξίνδν καξαζκνχ θαηά ηελ νπνία νη παξεθθιίλνληεο δηαλννχκελνη θαη 

αθαδεκατθνί απφ ηε ηαιηληθή ηδενινγία ππέζηεζαλ πνιηηηθέο δηψμεηο γηα ην έξγν ηνπο, 

ζσκαηηθφ εθθνβηζκφ, πεξηζσξηνπνηήζεθαλ, ή ζθνηψζεθαλ» (Sannino θαη ζπλ., 2009,9).  

     Πνιινί δηαλνεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ ππνζηήξηδαλ ηνλ νβηεηηθφ θνκκνπληζκφ, ηνλ νπνίν 

ζεσξνχζαλ σο δηέμνδν ζηνλ ηκπεξηαιηζκφ ησλ Ζ.Π.Α. (Sannino θαη ζπλ., 2009). Σα 

εγθιήκαηα απηά απνθαιχθζεθαλ ζηε δηεζλή θνηλφηεηα κεηά ηε δεθαεηία ηνπ ’50 θαη πνιινί 

άλζξσπνη ηνπ πλεχκαηνο έζηξεςαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην έξγν ησλ άγλσζησλ σο ηφηε 

νβηεηηθψλ επηζηεκφλσλ (Sannino θαη ζπλ., 2009).  Δλδερνκέλσο απηφ ην ελδηαθέξνλ λα 

απνηέιεζε παξάγνληα θηλεηνπνίεζεο θαη γηα ηελ ελαζρφιεζε ηνπ Engeström κε ηε νβηεηηθή 

Φπρνινγία.  

     «Σν θνηηεηηθφ θίλεκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 ζηελ Δπξψπε ππξνδνηεί μαλά ην ελδηαθέξνλ 

γηα ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο» (Sannino θαη ζπλ., 2009,10). Ζ βαζηθφηεξε ηζηνξηθή 

ζηηγκή ηνπ θηλήκαηνο ηνπνζεηείηαη ρξνλνινγηθά ζηελ εμέγεξζε ην Μάε ηνπ ’68, γεγνλφο πνπ 

έδσζε ην έλαπζκα κηαο ζεηξάο θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ αγψλσλ έσο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ’70 (Sannino θαη ζπλ., 2009). 

    Σελ ίδηα πεξίνδν (’60-’70), ε CHAT (Cultural Historical Activity Theory) – Ηζηνξηθή 

Πνιηηηζκηθή Θεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο επεθηείλεηαη ζηε Γχζε κέζσ ησλ Cole, 

Bronferbrener θαη Bruner νη νπνίνη εηζήγαγαλ ηε ζεσξία ζηνπο αθαδεκατθνχο θχθινπο 

(Sannino θαη ζπλ., 2009). Αθφκα,  πνιηηηθνί αθηηβηζηέο απφ ηελ Ηηαιία, ηε Γεξκαλία θαη ηελ 

Ηαπσλία ηαμίδεςαλ ζηε Ρσζία γηα λα κειεηήζνπλ καδί κε ηνπο Leont’ev, Luria θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπο (Sannino θαη ζπλ., 2009). «ην ίδην δηάζηεκα, νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο 

βίσζαλ κία παξφκνηα θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αθχπληζε ηεο λέαο γεληάο θνηηεηψλ θαη λέσλ 

επηζηεκφλσλ» (Sannino θαη ζπλ., 2009,11). ην ζεκείν απηφ ε CHAT παξνπζηάδεηαη σο 

εληαία ζεσξία (άπνςε ππνζηεξηδφκελε θαη απφ ηνλ Engeström), αιιά πάξα ηαχηα 

ακθηζβεηήζηκε απφ άιινπο κειεηεηέο.  

     Ο Engeström (1970) σο εμεγεξκέλνο θνηηεηήο άζθεζε θξηηηθή ζην θαπηηαιηζηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κέζα απφ ηελ πξαγκαηεία  “Education in Class Society: Introduction 

to the Educational Problems of Capitalism”(Sannino θαη ζπλ., 2009,11). Σν 1979 αμηνπνίεζε 
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γηα πξψηε θνξά ηελ CHAT, ζην έξγν ηνπ γηα ηε θαληαζία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, 

αλαιχνληαο ηηο αλαπαξαζηάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ πφιεκν, ηε βία θαη ηελ Δηξήλε. Παξά ηηο 

ζπλερείο αλαθνξέο ηνπ ζηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο δελ κπνξνχζε αθφκα λα πξνηείλεη 

ζπγθεθξηκέλεο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο (Sannino θαη ζπλ., 2009).  

     Ζ δεχηεξε ζεκαληηθή πεξίνδνο ηεο επηζηεκνληθήο δξάζεο ηνπ Engeström, μεθηλάεη πξνο 

ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, κε ηνλ ίδην λα απηναπνθαιείηαη σο ππνζηεξηθηήο ηεο ζεσξίαο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο (Sannino θαη ζπλ., 2009). ηφρνο ηνπ ζε απηφ ην δηάζηεκα ήηαλ ε 

αλάιπζε θαη δηακφξθσζε ηεο δηδαζθαιίαο, δπλάκελε λα επηθέξεη αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα (Sannino θαη ζπλ., 2009). Τπνζηήξημε επίζεο ηηο θαηλνηφκεο, ζε πνιηηηθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ηδέεο ηνπ Davydov γηα ηε δηδαζθαιία ζε κηθξέο ελφηεηεο ζηα ζρνιεία 

ηεο Γχζεο (Sannino θαη ζπλ., 2009). 

     Σν ίδην δηάζηεκα έζηξεςε ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε κειέηε ηεο κάζεζεο ησλ εξγαζηαθψλ 

πιαηζίσλ, μεθηλψληαο κε ηε δηαηήξεζε θαζαξηφηεηαο θηηξίσλ, επάγγεικα κε ην ρακειφηεξν 

θχξνο ζηε Φηιαλδία (Sannino θαη ζπλ., 2009). Ζ παξέκβαζε απηή είρε σο ζηφρν λα 

θαηαδείμεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αλάπηπμεο αθφκα θαη ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ. Απφ ηελ 

έξεπλα απηή (Τ. Engeström & R. Engeström, 1984), αλεδείρζε ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο 

ζεσξίαο ηνπ ην νπνίν είλαη γλσζηφ σο “κεζνδνινγία έξεπλαο ζηελ αλαπηπζζφκελε εξγαζία” 

(methodology of developmental work research) (Sannino θαη ζπλ., 2009). 

     ην δηάζηεκα πνπ αθνινχζεζε, ν Engeström ζπλέρηζε λα εξγάδεηαη εξεπλεηηθά ζε 

εξγαζηαθά ζέκαηα, επεμεξγαδφκελνο ηαπηφρξνλα ηε ζεσξία ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο 

(Sannino θαη ζπλ., 2009). Δκπλεπζκέλνο απφ ηηο ηδέεο ηνπ Davydov γηα ηελ αιιαγή ηνπ 

ζρνιηθνχ πιαηζίνπ, πξνψζεζε κέζσ παξεκβάζεσλ κεηαζρεκαηηζκνχο ζηελ εξγαζία κε 

ζθνπφ ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ (Sannino θαη ζπλ., 2009). Απφ ηηο 

παξεκβάζεηο απηέο πξνηάζεθε κία λέα κνξθή κάζεζεο “ε δξαζηεξηφηεηα ηεο κάζεζεο”  ε 

νπνία παξαηεξείηαη θαηά βάζε ζηνλ εξγαζηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ιηγφηεξν ζην ζρνιηθφ 

πιαίζην (Sannino θαη ζπλ.,2009). Σν ηξηγσληθφ κνληέιν γηα ηε δξαζηεξηφηεηα παξνπζηάδεηαη 

ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή ζην Learning by Expanding (Engeström, 1987).  Λεηηνπξγεί σο 

«εξγαιείν ζρεδηαζκνχ γηα ηελ ππέξβαζε ηνπ κχζνπ ηεο ακεζφηεηαο ζηε κάζεζε θαη ηε 

δηδαζθαιία, θαη ηνπ δπτζκνχ ησλ ππαξρφλησλ παξαδνζηαθψλ ζεσξηψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο 

ζρέζεηο ππνθεηκέλνπ-αληηθεηκέλνπ, καζεηεπφκελνπ-γλψζεο θαη αηφκνπ πεξηβάιινληνο» 

(Sannino θαη ζπλ., 2009,13).   
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     «Ζ  ηέηαξηε θάζε ηεο εξγαζίαο ηνπ Engeström κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζπλερήο 

πξνζπάζεηα κχεζεο ησλ θνηλνηήησλ ζηε ρξήζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ζθνπφ ηελ αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ (Sannino θαη 

ζπλ.,2009,14). Σν 1982 δεκηνπξγείηαη κία νκάδα εξεπλεηψλ απαζρνινχκελε κε δεηήκαηα 

πξαθηηθήο ζηελ αλάπηπμε αλζξσπίλσλ πφξσλ (Sannino θαη ζπλ., 2009).  ηελ νκάδα εμφλ 

ηνπ Engeström ζπκκεηέρνπλ νη Ritva Engestrom , Kirsti Launis , Rejio Miettinen, Kari 

Toikka , θαη Jaakko Virkkunen, νη νπνίνη δψδεθα ρξφληα αξγφηεξα ζηειερψλνπλ ην Center for 

Activity Theory and Developmental Work Research (Κέληξν ηεο Θεσξίαο ηεο 

Γξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο Έξεπλαο ζηελ Αλαπηπζζφκελε Δξγαζία) (Sannino θαη ζπλ., 2009). 

Σν Center for Activity Theory and Developmental Work Research αλαγθάδεηαη λα 

αλαπξνζαξκφζεη ηηο πξαθηηθέο ηνπ εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ καζηίδεη ηε 

Φηιαλδία ην 1995 (Sannino θαη ζπλ., 2009). Οη εξεπλεηέο εθήξκνζαλ παξεκβάζεηο 

κεηαζρεκαηηζκψλ, ηξηψλ έσο πέληε εηψλ, γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ εηαηξεηψλ 

(Sannino θαη ζπλ.,2009). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην θέληξν δεκηνχξγεζε ζπλεξγαζίεο κε 

νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (Sannino θαη ζπλ., 

2009). Σν θέληξν, φπσο ζα θαηαδείμνπκε κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα βξίζθεηαη ζε 

ζπλερή πνξεία εμέιημεο,  ελψ έρεη κεηνλνκαζζεί ζε CRADLE (Center for Research on 

Activity, Development and Learning) απφ ην 2009. 

     2.2. Ζ ηζηνξηθή αλάιπζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Engeström 

     Γηα ηε ζεσξία ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο, ε κάζεζε απνηειεί θεληξηθή δηαδηθαζία γηα 

ηελ εμέιημε ελφο ππφ κειέηε ζπζηήκαηνο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ζπνπδαηφηεηά ηεο ηελ θαζηζηά 

νπζηψδε επηζηεκνληθή θαηεγνξία ε νπνία κειεηήζεθε ζεσξεηηθά απφ ηνλ Engeström ππφ ην 

πξίζκα ηεο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ. πλεπψο αλαδεηήζεθε ε ινγηθή ηεο αλάπηπμήο ηεο, πσο 

εμειίρζεθε ηζηνξηθά κέζα απφ ηελ επίιπζε ησλ εζσηεξηθψλ ηεο αληηζέζεσλ. Πξηλ 

πξνρσξήζεη ζηε ζεσξεηηθή αλάιπζε ηεο κάζεζεο, εμέηαζε ηζηνξηθά θαη ηελ εμέιημε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο σο επξχηεξε επηζηεκνληθή θαηεγνξία ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε κάζεζε.  

     2.2.1. Αλάιπζε ηνπ επξχηεξνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

     Ζ εμέιημε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εηδψλ γηα ηνλ Lewontin (1982) δε ζπληζηά κία απιή 

πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο (Engeström, 1987).  

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε δξαζηεξηφηεηα δελ πξνζαξκφδεηαη ζην πεξηβάιινλ θαη 

ζηνρεχεη ζηελ αιιαγή ηνπ ηειεπηαίνπ. Καζνξίδεη έηζη κε ηνλ ηξφπν απηφ ηα πξνβιήκαηα φζν 

θαη ηηο ιχζεηο ζ’ έλα ζχζηεκα (Engeström, 1987). Ζ ζεκαζία ηεο θαηαδεηθλχεηαη απφ ην 
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γεγνλφο φηη απνηειεί κέζν γηα ηελ αλάπηπμε κηαο δηαιεθηηθήο ζρέζεο κεηαμχ δψνπ θαη 

πεξηβάιινληνο (Engeström, 1987). Ο Engeström (1987) ζπλεπψο μεθηλάεη ηελ αλάιπζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο απφ ην επίπεδν ηνπ δψνπ θαη εμεγεί κε πνην ηξφπν κέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

επηηπγράλεηαη ε επηβίσζε θαη ε θνηλσληθή πξνζαξκνγή.  

     Ο Engeström (1987) κέζσ ηνπ Schurig (1976) ηζρπξίδεηαη πσο  ε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ 

ήδε απφ ηνλ αλζξσπνεηδή πίζεθν απνηειεί αθεηεξηαθφ ζεκείν γηα ηε κεηάβαζε ηνπ δψνπ ζε 

αλψηεξα επίπεδα αηνκηθήο επηβίσζεο. Ζ ζπιινγηθή επηβίσζε νχζα εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ 

αηνκηθή πξνυπνζέηεη ηελ αλαπαξαγσγή, θαηάιιειεο πξαθηηθέο αλαηξνθήο θαη ηνλ 

θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, ν νπνίνο θπζηθά αθνξά ηε δηάθξηζε ησλ εξγαζηψλ θαη ζην 

επίπεδν ησλ δχν θχισλ (Engeström, 1987). Δμφλ ηεο επηβίσζεο, ζηελ θνηλσληθή δσή 

ιακβάλεη ρψξα κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ην επίπεδν πξνζαξκνγήο 

ησλ κειψλ κίαο θνηλσλίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλαπαξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (Engeström, 

1987). Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη γηα παξάδεηγκα νη ζπιινγηθέο παξαδφζεηο, νη 

ηειεηνπξγίεο θαη νη θνηλσληθνί θαλφλεο (Engeström, 1987). Ο Engeström (1987) σο 

ππνζηεξηθηήο ηεο δηαιεθηηθήο ζεψξεζεο ησλ πξαγκάησλ δελ πξνζιακβάλεη ηε ζρέζε ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ δξαζηεξηνηήησλ σο γξακκηθή αιιά σο δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα ππφ 

ηελ επίδξαζε δηαθνξεηηθψλ εμειηθηηθψλ παξαγφλησλ. Γηα παξάδεηγκα ν Keiler (1981) 

αλαθέξεη φηη ηα δειθίληα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα νξγαλψλνληαη ζε κεγάινπο πιεζπζκνχο 

θαη λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά σο νκάδα (Engeström,1987).   

     Ο Keiler (1981) επηζεκαίλεη αθφκα φηη ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ δειθηληψλ δε ζπλαληάκε 

ηελ πιηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζα ηνπο επέηξεπε λα αλαπηχμνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο κε 

ζθνπφ λα νδεγεζνχλ ζε δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, φπσο παξαηεξείηαη θπινγελεηηθά ζηελ 

πεξίπησζε ησλ πηζήθσλ (Engeström, 1987). πλεπψο γηα ηνλ Keiler (1981) ε θπινγελεηηθή 

πνξεία ησλ πηζήθσλ δηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά κεηάβαζεο απφ ηνλ δσψδε ςπρηζκφ ζηελ 

αλζξψπηλε ζπλείδεζε (Engeström, 1987). Ζ αλάδπζε ινηπφλ ηνπ αλζξψπηλνπ ςπρηζκνχ δελ 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ρξνλνινγηθά, αιιά κπνξεί λα νξηζηεί σο ηζηνξηθή δηαδηθαζία 

εμέιημεο απφ ηνλ πίζεθν ζηνλ άλζξσπν. 

     Ζ κεηάβαζε ζηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζπλεπάγεηαη 

ελνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ ηεο εμέιημεο (Engeström, 1987). Πηζαλφηαηα, ν Engeström 

ελλνεί πσο ζην πιαίζην ηεο παξαγσγήο επηηπγράλεηαη ηφζν ε επηβίσζε ηνπ αλζξψπνπ, φζν 

θαη ε αλάπηπμε πνιηηηζκηθψλ θαλφλσλ θαη παξαδφζεσλ. Αθφκα ιακβάλνπλ ρψξα 

κεηαζρεκαηηζκνί απφ ην θπζηθφ θαη νηθνινγηθφ ζην ηζηνξηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν 
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(Engeström, 1987). Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ εμέιημε ησλ 

θνηλσληψλ (δσηθψλ θαη αλζξψπηλσλ) , θαη θαη’ επέθηαζε γηα ηε κεηάβαζε ζηνλ αλζξψπηλν 

πνιηηηζκφ ,έρεη ήδε αλαθεξζεί. Ηζηνξηθά, ε ρξήζε εξγαιείσλ ελζσκαηψλεηαη ζηε ζθφπηκε 

θνηλσληθή πξαθηηθή θαη αξρίδεη λα δηαθνξνπνηείηαη κε ηελ εκθάληζε ησλ αλζξψπηλσλ 

θνηλσληψλ (Engeström, 1987). Αληίζεηα, ε ρξήζε εξγαιείσλ απφ ηνπο πηζήθνπο δε γίλεηαη κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη ζηελ νπζία απνηειεί κία εμαίξεζε ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά (Engeström, 1987).  

     Οη δηαθνξέο κεηαμχ πηζήθνπ (θαη ησλ άιισλ εηδψλ) θαη αλζξψπνπ είλαη ζαθείο ζηελ 

αλαθνξά ησλ Leaky θαη Lewin (1983): «Δπηζεκαίλνπλ φηη νη άλζξσπνη είλαη ην κνλαδηθφ 

είδνο απφ ηα πξσηεχνληα ζειαζηηθά πνπ ζπγθεληξψλεη ηξνθή κε ζθνπφ λα ηελ θαηαλαιψζεη 

ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν. ηελ νηθνλνκία ησλ πξσηφγνλσλ αλζξψπσλ απηφ ζπκβαίλεη κε ηε 

ζπγθέληξσζε θπηψλ, ηε ζπιινγή θαη ην θπλήγη θξέαηνο. κσο, “ην κνίξαζκα, θαη φρη ην 

θπλήγη ή ε ζπγθέληξσζε (ηξνθήο), είλαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ αλζξψπνπ”» (Engeström, 

1987,93). πλεπψο αλαθεξφκαζηε ζηε κεηάβαζε απφ ηελ αλνξγάλσηε δξαζηεξηφηεηα ζε έλα 

νξγαλσκέλν παξαγσγηθφ ζχζηεκα. ην πιαίζην απηψλ ησλ αιιαγψλ ζπληειείηαη ε αλάδπζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. Απφ ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζακε ίζσο λα ζπκπεξάλνπκε πσο ε 

γέλλεζε ηεο ζπλείδεζεο ζπληζηά έλα ηζηνξηθφ πέξαζκα θαη πξνυπνζέηεη κία ζεηξά πιηθν-

θνηλσληθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ. Ζ παξαπάλσ ζέζε αλαθνξηθά κε ηελ πιηθή πξνέιεπζε ηεο 

ζπλείδεζεο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζε πξνγελέζηεξε ελφηεηα κέζα απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ 

Λεφληηεθ γηα ηηο ζέζεηο ηεο Μαξμηζηηθήο ςπρνινγίαο.  

     Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ησλ πξσηφγνλσλ αλζξψπσλ ζπγθξνηείην θπξίσο απφ 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή (Engeström, 1987). ην νξγαλσκέλν 

αλζξψπηλν ζχζηεκα παξαγσγήο ν Μαξμ (1973) επηζεκαίλεη ηέζζεξηο βαζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο: ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο, ηελ θαηαλνκή, ηελ αληαιιαγή θαη ηελ 

θαηαλάισζε (Engeström, 1987). Ζ παξαγσγή θαζνξίδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ ηεο 

θνηλσλίαο θαη ε θαηαλνκή απφ έλα ζχζηεκα θνηλσληθψλ λφκσλ (Engeström, 1987). Ζ 

αληαιιαγή ησλ πξντφλησλ αλ θαη αθνξά ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηε 

βάζε ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ. Ζ θαηαλάισζε ζπληζηά ην ηειηθφ πξντφλ ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη θαζψο ηθαλνπνηεί κηα αλζξψπηλε αλάγθε, εθπιεξψλεη ην θίλεηξν πνπ 

νδήγεζε ζηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Engeström, 1987). Ζ παξαπάλσ 

πεξηγξαθή δηαδηθαζηψλ ηεο παξαγσγήο αληηζηνηρεί θπξίσο ζε πξψηκνπο ηχπνπο θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο (Engeström, 1987). Αθφκα φκσο θαη ζε κία πην πνιχπινθε θνηλσλία φπνπ 
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αλαπηχζζνληαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, γηα θάζε κία απφ απηέο ηζρχεη ε 

ίδηα πξναλαθεξζείζα δνκή (θαηαλάισζε, παξαγσγή, θαηαλνκή, αληαιιαγή) (Engeström, 

1987). 

     Παξά ηελ απιφηεηα ηεο πεξηγξαθήο ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία απνηειείηαη απφ έλα  

ζχλζεην ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ (Engeström, 1987). πλεπάγεηαη θαηαλάισζε αλζξψπηλσλ 

δπλάκεσλ θαη κέζσλ παξαγσγήο θαη παξάιιεια δηακφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ είλαη 

(Engeström, 1987). « Δπηπιένλ, ε θαηαλνκή δε θαίλεηαη λα είλαη κία απιή ζπλέπεηα ηεο 

παξαγσγήο αιιά ε ελππάξρνπζα αλαγθαία πξνυπφζεζε ππφ ηε κνξθή ηεο θαηαλνκήο 

εξγαιείσλ παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο ζηα δηαθνξεηηθά είδε 

παξαγσγήο. Δλ ηέιεη, ε αληαιιαγή επίζεο, ηνπνζεηείηαη ζηελ εζσηεξηθή δηαδηθαζία ηεο 

παξαγσγήο, ζηηο κνξθέο επηθνηλσλίαο, αιιειεπίδξαζεο θαη αληαιιαγήο αλνινθιήξσησλ 

πξντφλησλ κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ» (Engeström, 1987,95). Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο αλζξψπηλεο 

παξαγσγήο ζπλίζηαηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δπλαηφηεηά ηεο λα δεκηνπξγεί πιενλάζκαηα. 

Έλα κέξνο απφ απηά δηαλέκεηαη θνηλσληθά θαη έλα κέξνο κέζσ ηνπ θέξδνπο κεηαηξέπεηαη ζε 

εξγαιεία πνπ αμηνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή (Engeström, 1987).   

     Ζ παξαγσγή νχζα κία ζχλζεηε δηαδηθαζία, αλαθέξεη ν Μαξμ (1973), επεξεάδεη κία ζεηξά 

δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα έμσ απφ απηήλ (Engeström, 1987). Αληηζηξφθσο  

αιιαγέο ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή. Γηα παξάδεηγκα ε επέθηαζε 

ηεο αγνξάο ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη αιιαγέο 

ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο (Marx, 1973). Ζ βηνκεραλία σο ζχγρξνλε εθδνρή ηεο 

παξαγσγήο, είλαη έλα βηβιίν αλνηθηφ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο νπζίαο, καο ιέεη ν 

Μαξμ ζηα ρεηξφγξαθα ηνπ 1844. ε απηήλ ηε ζέζε ηνπ Μαξμ εληνπίδεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

κειέηεο ηεο αλζξψπηλεο εξγαζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο ηζηνξηθήο αλάιπζήο ηεο 

(δεδνκέλνπ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο νξίδεηαη απφ παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο).   

     ηελ αλάιπζε ηνπ Engeström (1987) γηα ηελ πξσηφγνλε δξαζηεξηφηεηα είλαη ζαθήο ε 

επίδξαζε πνπ δέρηεθε απφ ην κνληέιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Leont’ev’. Ζ ηξνθή νξίδεηαη 

σο ην αληηθείκελν ηεο πξσηφγνλεο δξαζηεξηφηεηαο. Πξνζιακβάλεηαη ζηελ ηειηθή ηεο κνξθή 

κέζα απφ κία αθνινπζία πξάμεσλ, νη νπνίεο ππάγνληαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο παξαγσγήο. 

Σα φξηα αλάκεζα ζε απηέο ηηο πξάμεηο δελ είλαη δηαθξηηά, κε απνηέιεζκα ε πεξηνρή 

δηαβίσζεο ησλ πξσηφγνλσλ λα ζπκπίπηεη κε ην ρψξν φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην θπλήγη θαη νη 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο (Engeström, 1987). 
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     ε θάζε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ελππάξρεη κία βαζηθή αληίζεζε ε νπνία απνθηά 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 

κεηαζρεκαηηζκνχο (ζηάδην εμέιημεο ηεο θνηλσλίαο) νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ηζηνξηθά 

(Engeström,1987). «Ζ βαζηθή αληίζεζε εθδειψλεηαη ζην επίπεδν ηνπ  θαηακεξηζκνχ ηεο 

εξγαζίαο» (Engeström, 1987,98). Ζ αθεηεξία ηνπ θαηακεξηζκνχ νξίδεηαη απφ ηνλ Μαξμ 

(1909) σο απζφξκεηε αλάιεςε θαζεθφλησλ κε βάζε ηελ ειηθία θαη ηε ζσκαηηθή δηάπιαζε 

(Engeström, 1987). Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε κία ζεηξά παξαγφλησλ, φπσο 

ε επηβνιή θπξηαξρίαο κεηαμχ ησλ πξσηφγνλσλ θπιψλ, νδήγεζαλ ζηελ επέθηαζε ηνπ 

θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο (Μαξμ, 1909). Ζ επαθή δηαθνξεηηθψλ θπιψλ πνπ είραλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο δηαθνξεηηθά κέζα παξαγσγήο θαη ζπληήξεζεο είρε σο απνηέιεζκα ηελ έλαξμε 

ηεο αληαιιαγήο ησλ πξντφλησλ (Μαξμ, 1909). Ζ αληαιιαγή είλαη πηζαλφλ λα απμάλεη ή λα 

κεηψλεη ηελ εμάξηεζε αλάκεζα ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο (Μαξμ, 1909). Ζ αληαιιαγή 

κεηαμχ ησλ πξσηφγνλσλ θπιψλ, δεκηνπξγεί ζρέζεηο εμάξηεζεο αλάκεζά ηνπο. Με ηελ 

θαζνιηθή κεηαηξνπή ησλ πξντφλησλ ζε εκπνξεχκαηα ε αξρηθή ζρέζε εμάξηεζεο παχεη λα 

ηζρχεη θαη ιακβάλεη πιένλ ρψξα ζην επίπεδν ησλ αγνξψλ.  

     Ζ βαζηθή αληίζεζε ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα πνπ πξνεγείηαη ηεο εκθάληζεο ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ είλαη ε εμάξηεζε ησλ παξαγσγψλ απφ ηνπο θαηφρνπο (ηδηνθηήηεο γεο) ησλ 

θένπδσλ, ε νπνία παίξλεη ηε κνξθή πξνζσπηθήο θαη άκεζεο θαηαπίεζεο (Engeström, 1987). 

Ο Μαξμ (1973) επηζεκαίλεη ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο δπλαηφηεηεο αληαιιαγήο θαη ηηο 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζρέζεηο (Engeström, 1987). Απηφ πνπ ζηελ νπζία ηζρπξίδεηαη ν Μαξμ 

(1973) είλαη πσο ε κεησκέλε ηζρχο ησλ αληαιιαθηηθψλ δπλαηνηήησλ αληηζηνηρεί ηζηνξηθά ζε 

ηζρπξέο ζρέζεηο εμάξηεζεο κεηαμχ θαηφρσλ θαη κε θαηφρσλ ηδηνθηεζίαο (Engeström, 1987). 

« Οη ζρέζεηο πξνζσπηθήο εμάξηεζεο (εληειψο αλνξγάλσηεο ζηελ αξρή) είλαη νη πξψηεο 

θνηλσληθέο κνξθέο κέζσ ησλ νπνίσλ αλαπηχζζνληαη νη παξαγσγηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ 

αλζξψπνπ ζ’ έλα κηθξφ βαζκφ θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο (Μαξμ, 1973, 158)» 

(Engeström, 1987,99). 

     Παξά ηε ζηαδηαθή ηεο εμέιημε ε αληαιιαγή είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή γηα ηνλ Μαrx 

(1909) θαζ’ φηη απνηππψλεη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο εξγαζίαο (Engeström, 1987). Δίλαη 

επίζεο ην κέζν γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ σο πξνο ηελ αμία ηνπο (Engeström, 

1987). ηελ πεξίπησζε ελφο αλεπηπγκέλνπ αληαιιαθηηθνχ ζπζηήκαηνο ην πξντφλ απνθηά δχν 

βαζηθνχο πξνζδηνξηζκνχο (Μαrx, 1909). Ο πξψηνο αθνξά ην επίπεδν ηεο ρξεζηκφηεηάο ηνπ 

ζε ζρέζε κε ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα ηθαλνπνηεί κία ζπγθεθξηκέλε αλάγθε (αμία ρξήζεο). Ο 
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δεχηεξνο αληηζηνηρεί ζηε δπλαηφηεηα ηνπ πξντφληνο λα ηθαλνπνηεί κία ζεηξά αλαγθψλ. 

Πξνυπνζέηεη έλα θνηλσληθά εδξαησκέλν ζχζηεκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ακνηβαίεο 

αληαιιαγέο ζε φια ηα είδε εξγαζίαο (αμία αληαιιαγήο) (Μαrx, 1909). Ο πξψηνο 

πξνζδηνξηζκφο είλαη πηζαλφλ λα ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζηνηρεηψδνπο θαηακεξηζκνχ 

εξγαζίαο θαη δελ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο εδξαησκέλνπ αληαιιαθηηθνχ ζπζηήκαηνο 

(Μαrx, 1909). 

     Ζ δηπιή απηή θχζε (ρξεζηηθή, αληαιιαθηηθή) ηνπ εκπνξεχκαηνο ζηνλ θαπηηαιηζκφ νδεγεί 

ζε πιήξε εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά ησλ ίδησλ ησλ 

αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ (Engeström, 1987).  Ο Μαrx (1973) ινηπφλ αλαθέξεηαη ζηελ ακνηβαία 

θνηλσληθή εμάξηεζε ησλ αηφκσλ ε νπνία απνηππψλεηαη ζηελ αμία αληαιιαγήο (ην ρξήκα) 

(Engeström, 1987).  Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θάζε παξαγσγφο ππνρξενχηαη λα δεκηνπξγήζεη 

πξντφληα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε αμία αληαιιαγήο, δειαδή ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ρξήκαηνο (Μαrx, 1973). Ζ θνηλσληθή ζέζε κεκνλσκέλσλ αηφκσλ 

φπσο θαη ε θνηλσληθή επεκεξία (πινχηνο) εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα ησλ ρξεκάησλ, 

δειαδή απφ ηελ αληαιιαθηηθή αμία ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη θάπνηνο (Μαrx, 1973).   

     Ζ θαηαλνκή ησλ πξντφλησλ ζηνλ θαπηηαιηζκφ αληηζηνηρεί ζε ζρέζεηο εμάξηεζεο, νη νπνίεο 

ππάξρνπλ αλεμάξηεηα απφ ηηο άκεζεο αλζξψπηλεο αιιειεπηδξάζεηο (Μαrx,1973). Ζ 

αλζξψπηλε εμάξηεζε ηνπ θενπδαξρηθνχ ζπζηήκαηνο, κεηαζρεκαηίδεηαη ζε θνηλσληθή ζρέζε 

κεηαμχ πξαγκάησλ ζηνλ θαπηηαιηζκφ ( Μαrx, 1973). Ζ εμάξηεζε αλάκεζα ζηελ αμία ρξήζεο 

θαη ηελ αμία αληαιιαγήο ραξαθηεξίδεη φιεο ηηο πιεπξέο θάζε ζπζηήκαηνο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη αλαπαξίζηαηαη κέζσ ηξηγσληθνχ ζρήκαηνο (Engeström, 1987). «Γηαπεξλά ηηο γσλίεο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ θαη ηεο θνηλφηεηαο θαζψο ην εξγαηηθφ δπλακηθφ απνηειεί κία ηδηαίηεξε κνξθή 

εκπνξεχκαηνο» (Engeström, 1987,101). ηελ νπζία ε εμάξηεζε απηή απνηειεί ηελ θχξηα 

αληίζεζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Ζ θαηαλφεζε ηεο, φπσο επεζήκαλε ν Leont’ev, είλαη ε 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηζηεκνληθή κειέηε ηεο δξαζηεξηφηεηαο (ζηνλ 

θαπηηαιηζκφ) (Engeström, 1987). Οη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζρέζεηο εμάξηεζεο νη νπνίεο 

αλαθέξζεθαλ κφιηο παξαπάλσ, ζχκθσλα κε ηνλ Leontyev (1981), δηαπεξλνχλ ηε ζπλείδεζε. 

Πξνβάιινπλ κε ηε κνξθή ςπρνινγηθήο αληαλάθιαζεο θαη απνηππψλνπλ ηελ αιινηξίσζε 

λνεκάησλ θαη αηζζήζεσλ (Engeström, 1987).  

     Ο Engeström σο ηψξα, ζηεξηδφκελνο θπξίσο ζηνλ Marx, πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά δχν 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα θνηλσηθν-νηθνλνκηθήο εμέιημεο αλαπηπζζφκελα κέζα ζε ζρέζεηο 

εμάξηεζεο. ηε θενπδαξρία ε βαζηθή αληίζεζε εληνπίδεηαη ζην επίπεδν ησλ άκεζσλ 
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θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ελψ ζηνλ θαπηηαιηζκφ ηνπνζεηείηαη ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ πξντφλησλ. 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ είλαη ζαθέο φηη πηνζεηεί πιήξσο ηελ άπνςε ηνπ Marx αλαθνξηθά κε ηε 

δεχηεξε αληίζεζε, πξνζδηνξίδνληαο ηελ σο θαζνιηθή γηα ην ζχλνιν ησλ ζπζηεκάησλ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ζπκπεξαίλνπκε φηη κία επεξρφκελε θνηλσληθή 

αιιαγή δχλαηαη λα επέιζεη κε ηελ επίιπζε ηεο πξναλαθεξζείζαο αληίζεζεο. Ζ αληίζεζε φκσο 

απηή απνηειεί κία αλαγσγή ηεο θνηλσληθήο εμέιημεο ζε νηθνλνκηθή. Αλ ιάβνπκε ππφςε ηηο 

απφςεηο ηνπ Engeström γηα ηε δνκή ηεο θνηλσλίαο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηεο γηα αιιαγή 

εληνπίδνπκε κία βαζηθή ζεσξεηηθή αλεπάξθεηα.  

     Η θνηλσλία γηα ηνλ Engeström δελ είλαη νξγαλσκέλε ζε  απζηεξέο δνκέο νη νπνίεο 

ιεηηνπξγνχλ ζηε βάζε ελφο κνλαδηθνχ θέληξνπ εμνπζίαο. Σπλεπψο ε θνηλσληθή αιιαγή είλαη 

απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο κεηαβνιψλ ζε επηκέξνπο ζπζηήκαηα δξαζηεξηφηεηαο (Engeström, 

1987). Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Engeström (1999-α,13) : «Οη πην αφξαηεο, 

απξφζσπεο θνηλσληθέο δνκέο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ζπληζηάκελεο απφ ηνπηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο δηεμάγνληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο κε ηε βνήζεηα 

δηακεζνιαβεηηθψλ ηερλνπξγεκάησλ, αθφκα θαη αλ ιακβάλνπλ ρψξα ζε πςειφβαζκα πνιηηηθά 

γξαθεία θαη εηαηξηθέο αίζνπζεο γεπκάησλ αληί γηα παηψκαηα εξγνζηαζίσλ θαη γσληέο ησλ 

δξφκσλ». Ο Engeström ινηπφλ πεξηνξίδεη ηα πξνβιήκαηα (ηηο αληηζέζεηο) κηαο θνηλσλίαο ζην 

νηθνλνκηθφ επίπεδν ελψ παξάιιεια εληνπίδεη ηε ιχζε ηνπο ζε πνιιαπιά επίπεδα. 

     Ο Engeström αλ θαη ζηεξίδεηαη ζηνλ Marx δηαηππψλεη ην δηθφ ηνπ κνληέιν γηα ηηο 

αληηζέζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κέζα ζηνλ θαπηηαιηζκφ. Οπζηαζηηθά ην πξψην επίπεδν 

αληηζέζεσλ πξνέξρεηαη απφ ηε Μαξμηζηηθή ζεσξία θαη έρεη ήδε αλαθεξζεί. «Ζ πξσηνγελήο 

αληίζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή δνκή ηνπ θαπηηαιηζκνχ πθίζηαηαη 

σο εζσηεξηθή αληίζεζε αλάκεζα ζηελ αμία αληαιιαγήο θαη ηελ αμία ρξήζεο θαη ηζρχεη γηα 

θάζε γσληά ηνπ ηξηγψλνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο» (Engeström, 1987,102). Γηα παξάδεηγκα ηα 

εξγαιεία ελφο γηαηξνχ ή ηα ζθεπάζκαηα πνπ ρνξεγεί πέξαλ ηεο πξαθηηθήο ρξεζηκφηεηάο 

ηνπο, είλαη εκπνξεχκαηα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηελ αγνξά, έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ηηκή θαη 

επηθέξνπλ θέξδνο (Engeström, 1987). «Κάζε γηαηξφο αληηκεησπίδεη απηήλ ηελ αληίζεζε θαηά 

ηελ θαζεκεξηλή ιήςε απνθάζεσλ» (Engeström, 1987,104). 

     Οη δεπηεξνγελείο αληηζέζεηο αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ ζπληζηψκελσλ κεξψλ ηνπ 

εθάζηνηε ζπζηήκαηνο δξαζηεξηφηεηαο (Engeström, 1987). Παίξλνληαο μαλά σο παξάδεηγκα 

ηελ πεξίπησζε ηεο άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ε αληίζεζε ζα κπνξνχζε λα 

εκθαληζηεί θαηά ηελ επηινγή ησλ ελλνηνινγηθψλ εξγαιείσλ, απηψλ δειαδή πνπ αθνξνχλ 
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ζηελ ηαμηλφκεζε θαη ηε δηάγλσζε ησλ αζζελεηψλ. Γεδνκέλνπ φκσο φηη νη πξνζεγγίζεηο απηέο 

εμειίζζνληαη ζπλερψο κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε πνιχπινθσλ αζζελεηψλ, ε ζχγθξνπζε 

εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ παξαδνζηαθψλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ (Engeström, 1987). 

     Αθνινπζνχλ νη αληηζέζεηο ηξίηνπ επηπέδνπ νη νπνίεο εκθαλίδνληαη κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ 

θηλήηξνπ πνπ νδεγεί ηα άηνκα ζηελ επηινγή κίαο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ θηλήηξνπ ην νπνίν 

εκθαλίδεηαη κε ηελ εμέιημε ηεο δξαζηεξηφηεηαο (Engeström, 1987). ηελ πεξίπησζε απηή ην 

δεχηεξν θίλεηξν κεηαζρεκαηίδεη ηε δξαζηεξηφηεηα θαζηζηψληαο ηελ πνιηηηζκηθά πην 

εμειηγκέλε (Engeström, 1987). Γηα παξάδεηγκα έλαο καζεηήο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

πεγαίλεη αξρηθά ζην ζρνιείν έρνληαο σο βαζηθφ θίλεηξν ην παηρλίδη (Engeström, 1987). ηε 

ζπλέρεηα νη γνλείο ηνπ θαη νη δάζθαινη πξνζπαζνχλ λα ηνπ εκθπζήζνπλ ηελ πξννπηηθή ηεο 

κάζεζεο κε απνηέιεζκα ν καζεηήο λα πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηε κειέηε (Engeström, 

1987). 

     Σν ηειεπηαίν επίπεδν αληηζέζεσλ (νη ηεηαξηνγελείο) αθνξά ηε ζρέζε αλάκεζα ζε έλα 

θεληξηθφ ζχζηεκα δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηα γεηηνληθά ηνπ ζπζηήκαηα (Engeström, 1987). «Οη 

“γεηηνληθέο δξαζηεξηφηεηεο ” πεξηιακβάλνπλ πξψηα απ’ φια ηηο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

εκπεξηέρνπλ ηα άκεζα αληηθείκελα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θεληξηθήο δξαζηεξηφηεηαο (αο 

ηηο απνθαιέζνπκε αληηθείκελα-δξαζηεξηφηεηεο). Γεπηεξεπφλησο, εκπεξηθιείνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξάγνπλ ηα εξγαιεία-θιεηδηά ηεο θεληξηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο εξγαιείσλ)» (Engeström, 1987,103). πλεπψο ε αληίζεζε 

κπνξεί λα εκθαληζηεί θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θεληξηθήο ζηε γεηηνληθή 

δξαζηεξηφηεηα-αληηθείκελν (Engeström, 1987). «Τπνζέζηε φηη έλαο γηαηξφο, θαζψο 

εξγάδεηαη ζε κία νιηζηηθή θαη ελνπνηεκέλε βάζε, πξνσζεί ή πξνηείλεη φηη ν αζζελήο ζα 

δερηεί ηε λέα ζπλήζεηα ή πιαίζην θαη ζα αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ δεη ζε έλα βαζκφ. Ο αζζελήο 

φκσο ελδέρεηαη λα αληηδξάζεη. Ο ηξφπνο δσήο ηνπ αζζελνχο ή νη ζπκπεξηθνξέο πγείαο πνπ 

πηνζεηεί ζπληζηνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα-αληηθείκελν» (Engeström, 1987,105). 

     Δπηπιένλ νη θνληηλέο απηέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη δπλαηφλ λα ζηνρεχνπλ ζηε δηακφξθσζε 

ησλ ππνθεηκέλσλ (π.ρ. εθπαίδεπζε), ή ζηελ παξαγσγή θαλφλσλ φπσο ε δηνίθεζε θαη ε 

λνκνζεζία (Engeström, 1987). ην αξρηθφ ζηάδην αιιειεπίδξαζήο ηνπο (νη γεηηνληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο) κε ηελ ππφ κειέηε δξαζηεξηφηεηα είλαη πηζαλφλ λα ζρεηίδνληαη θαη κε άιιεο 

θεληξηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θεληξηθή πνπ καο ελδηαθέξεη. Γειαδή ε 

αιιειεπίδξαζε απηή κπνξεί λα είλαη ζ’ έλα πξψην επίπεδν έκκεζε θαη αλαπηχζζεηαη κεηαμχ 

δξαζηεξηνηήησλ (θεληξηθέο), νη νπνίεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ θεληξηθή, θαη  κηαο ζεηξάο 
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άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη ηειεπηαίεο αξρίδνπλ λα ζπλδένληαη κε ηελ θεληξηθή εμαηηίαο ηεο 

ζχλδεζήο ηνπο κε άιιεο θεληξηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Engeström, 1987). 

     Μέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ Illyenkov (1977,330) ν Engeström (1987) επηζεκαίλεη ην 

αλαπφθεπθην ησλ αληηζέζεσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ε δξαζηεξηφηεηα νδεγείηαη ελ ηέιεη ζηελ 

αιιαγή. «Απηφ ζεκαίλεη φηη λέα πνηνηηθά ζηάδηα θαη κνξθέο δξαζηεξηφηεηαο αλαδχνληαη σο 

ιχζεηο ζηηο αληηζέζεηο ελφο πξνγελέζηεξνπ ζηαδίνπ. Ζ αλάδπζε απηή ιακβάλεη ρψξα 

δηαδνρηθά ππφ ηε κνξθή κίαο “ αθαλνχο πξνφδνπ”» (Engeström, 1987,105).  

     2.2.2. Αλάιπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Μάζεζεο 

     Ο Engeström πηνζεηεί ηελ άπνςε ηνπ Fichtner αλαθνξηθά κε ηελ επηζηεκνληθή κειέηε ηεο 

αλζξψπηλεο κάζεζεο. «Σν πεξηερφκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο κάζεζεο κπνξεί λα δνκεζεί 

κέζα απφ ηελ ηζηνξηθή αλάιπζε ησλ εζσηεξηθψλ αληηζέζεσλ ησλ ζχγρξνλσλ θπξίαξρσλ 

ηχπσλ ηεο θνηλσληθά νξγαλσκέλεο αλζξψπηλεο κάζεζεο» (Engeström, 1987, 106).  Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε θαηαλφεζε ηεο κάζεζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ ηζηνξηθή 

αλάιπζε ηεο παηδαγσγηθήο ζθέςεο, ησλ ζεζκψλ δηδαζθαιίαο θαη ηνπ ζρνιείνπ. «Ζ 

δξαζηεξηφηεηα ηεο κάζεζεο αλαπαξηζηά, θαηά ηνλ Fichtner (1985,47), έλα λέν βαζηθφ ηχπν 

κάζεζεο ζην ζρνιείν, ν νπνίνο είλαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηνο απφ ηελ παξαδνζηαθή κάζεζε 

ζην ζρνιείν ρίιηα ρξφληα πξηλ» (Engeström, 1987, 106).  

     χκθσλα κε ηνπο Alt (1975)  θαη  Wilhelmer (1979) νη πξψηεο κνξθέο κάζεζεο, 

εκθαλίδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εξγαζίαο, νχζεο αλνξγάλσηεο, κε ηελ 

έλλνηα φηη δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ (Engeström, 1987). Με βάζε ηε ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ζε απηφ ην θνηλσληθφ επίπεδν εμέιημεο, ε κάζεζε δηαθξίλεηαη θπξίσο απφ  

έιιεηςε ζπλεηδεηψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ελζσκαηψλεηαη πιήξσο ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηεο 

εξγαζίαο (Engeström, 1987).   

     ηαλ ε κεηαθνξά ηεο γλψζεο απνθηά ζπγθεθξηκέλε κνξθή, ηφηε αλαδχνληαη νη πξψηεο 

ζπλεηδεηέο πξάμεηο κάζεζεο (Fichtner, 1985). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε κάζεζε έρεη 

πξνζδηνξηζκέλν αληηθείκελν θαη θαηεπζχλεηαη απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ.  Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί νη αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο (αληηθείκελν θαη ζθνπφο) ιακβάλνπλ ρψξα θαη ζην 

πεδίν ηεο εξγαζίαο ε νπνία απνηειεί θεληξηθή δξαζηεξηφηεηα ήδε απφ ηελ εκθάληζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο εξγαζίαο σο ηε βαζηθή αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα εμεγεί  θαη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεηδεηήο κάζεζεο ζην πιαίζην αλάπηπμήο ηεο. 

Ο Engeström (1987) νξίδεη ηξεηο κνξθέο κεηαθνξάο γλψζεο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζηηο 

δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηνπ ηξηγψλνπ ηεο εξγαζίαο. Ο πξψηνο ηχπνο πξαγκαηψλεηαη κέζα ζηελ 
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θίλεζε ηεο παξαγσγήο θαη νξίδεηαη απφ ηνλ Fichtner (1985) σο κεηάβίβαζε “ηερληθψλ 

δεμηνηήησλ” (Engeström, 1987).   

     Ζ δεχηεξε κεηαθνξά ιακβάλεη ρψξα ζηα πιαίζηα ηεο θαηαλνκήο ηνπ πξντφληνο, φπνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη δηαρσξηζκφο θαη έιεγρνο ησλ παξαρζέλησλ πξντφλησλ θαη θαηαλνκή ηνπ 

πιενλάζκαηνο (Engeström, 1987). Σν ηξίην επίπεδν κάζεζεο αληηζηνηρεί ζ’ εθείλν ην ζεκείν 

ηνπ ηξηγψλνπ ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ αληαιιαγή (Engeström, 1987).  ηε κάζεζε ηεο 

αληαιιαγήο, καο ιέεη ν Fichtner (1985), θαιιηεξγείηαη ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ηα κέζα 

θαη νη ηξφπνη απεχζπλζεο ζ’ έλα επξχ θνηλφ (Engeström, 1987).  Αλ θαη ε ηειεπηαία πξφηαζε 

είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηα ζχγρξνλα δεδνκέλα, νη ηξεηο απηνί ηχπνη κεηαθνξάο εκθαλίδνληαη 

γηα πξψηε θνξά ήδε απφ ηα πξψηκα ζηάδηα θνηλσληθήο εμέιημεο.  

     Καζψο αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά ε νξγαλσκέλε θνηλσληθή πξαθηηθή εκθαλίδνληαη θαη νη 

αλψηεξεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο (πρ. δηακφξθσζε θαη έιεγρνο ππνζέζεσλ) κε ηε κνξθή 

πξάμεσλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο παξαγσγήο, ηεο αληαιιαγήο θ.ιπ. 

(Engeström, 1987).  Ζ ζπλεηδεηή κάζεζε αλαπηχζζεηαη αξρηθά γηα ζηνηρεηψδεηο  ιεηηνπξγίεο 

φπσο ε κλήκε, ε κίκεζε θαη ε κάζεζε κέζσ δνθηκήο θαη πιάλεο. Αληίζεηα νη αλψηεξεο 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο δε ζπλνδεχνληαη απφ ζπλεηδεηφ πξνζαλαηνιηζκφ (Engeström, 1987).  

Παξά ηελ έιιεηςε ζπλείδεζεο, ζεκεηψλεη ν Engeström (1987) νη αληαλαθιαζηηθέο 

πνιχπινθεο πξάμεηο είλαη πνιιέο θνξέο ρξήζηκεο ζ’ έλα εξγαζηαθφ πιαίζην αθφκα θαη 

ζήκεξα. Ζ ζρέζε παξφληνο παξειζφληνο ππνδειψλεη φηη ε θαηαλφεζε ηεο κάζεζεο κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κφλν κέζα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηζηνξηθψλ ηχπσλ κάζεζεο (Engeström, 

1987). Ζ πξνέιεπζε ηεο κάζεζεο ζθηαγξαθείηαη ζηα πιαίζηα ηεζζάξσλ δξαζηεξηνηήησλ: ηνπ 

ζρνιείνπ, ηεο εξγαζίαο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο (Engeström, 1987).   

     Σν ζρνιείν απνηειεί κία νξγαλσκέλε κνξθή κάζεζεο ε νπνία ζεσξείηαη αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ ηηο δχν ηειεπηαίεο ρηιηεηίεο (Engeström, 1987).  Ο 

Engeström (1987) θαζψο αλαιχεη ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ πνξεία γηα ηελ εμέιημε ηεο κάζεζεο 

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ απαληά ζε κία ζεηξά απφ εξσηήκαηα. Αξρηθά δίλεη κία ζχληνκε 

αιιά πεξηεθηηθή απάληεζε αλαθνξηθά κε ηε γέλλεζε ηνπ ζρνιείνπ. Δπηθαινχκελνο ηε 

Schmandt – Besserat (1978) νξίδεη ηελ εκθάληζε ηνπ ζρνιείνπ σο απνηέιεζκα εηζφδνπ ηεο 

γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο (Engeström, 1987).  Ζ εθκάζεζε ηεο 

αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο πξνυπνζέηεη έλα πην νξγαλσκέλν καζεζηαθφ πιαίζην, ζπγθξηηηθά 

κε ην πιαίζην ηεο κάζεζεο ζηελ εξγαζία (Engeström, 1987).  Ζ πξναλαθεξζείζα ζπγγξαθέαο 

εκβαζχλεη ηελ αλάιπζή ηεο ηζηνξηθά, αλαθεξφκελε ζηε ζεκαζία ηεο εθεχξεζεο ηεο γξαθήο 
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γηα κία ζεηξά (νηθνλνκηθψλ) ζπλαιιαγψλ. Γηα παξάδεηγκα κεηαβίβαζε ρξεψλ, θαηαγξαθή 

πηζηψζεσλ θαη πιεξσκψλ, θαζνξηζκφο ηεο πνζφηεηαο θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπ εθάζηνηε 

εκπνξεχκαηνο. πκπιεξσκαηηθά ζηε ζρέζε ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ θαη ζηελ εθκάζεζε ηεο 

γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο ν Fichtner (1985)  επηζεκαίλεη φηη ν ζεζκφο απηφο ηειεηνπνηείηαη 

θαζψο απμάλεηαη ε αλάγθε κεηαθνξάο απηήο ηεο γλψζεο (Engeström, 1987).   

     Ο γξαπηφο ιφγνο δηαθξίλεηαη απφ κία ζεηξά δπλαηνηήησλ φπσο ε ζαθήλεηα, ε 

ζπγθέληξσζε κεγάισλ πνζνηήησλ επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ε εμέιημε ηεο ινγηθήο ζθέςεο 

(Engeström, 1987).  O Fichtner (1985) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη o γξαπηφο ιφγνο δελ 

είλαη απιά έλα κέζν δηαηχπσζεο ηδεψλ, αιιά έλα κέζν δηακφξθσζεο (ηδεψλ) (Engeström, 

1987). Γεδνκέλσλ απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ε γξαθή ζα κπνξνχζε  λα θαηαζηήζεη ηα 

ζρνιεία θέληξα παξαγσγηθήο θαη θξηηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αλνίγνληαο ην δξφκν ζηε 

θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε (Engeström, 1987). Σα ζπκβνιηθά κέζα  (ράξηεο, 

ρξνλνδηαγξάκκαηα, κνληέια) επηηξέπνπλ ηελ αλάδεημε ησλ ζρέζεσλ, ησλ αληηζέζεσλ θαη ησλ 

ζθαικάησλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αιιαγή (Engeström, 1987).  Ζ ζέζε ηνπ Fichtner αλ θαη 

θάπσο αθεξεκέλε νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε κίαο δηαθνξεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηε γλψζε. 

Μία ηέηνηα αληίιεςε γηα ην ιφγν ζπλεπάγεηαη ηε ζεψξεζε ηεο γλψζεο σο δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο (Engeström, 1987).  

     Ο  Engeström (1987) ηνπνζεηνχκελνο επί ηνπ ζέκαηνο πξνζιακβάλεη ηελ θαηαζθεπαζηηθή 

δηάζηαζε ηεο γλψζεο σο δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηψλεηαη ζηα ζηελά φξηα ηεο επηζηήκεο θαη 

ησλ γξακκάησλ. Γηαηί ε καδηθφηεηα ζηε κάζεζε κέζα απφ ηελ επηβνιή ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο δε ζεκαίλεη πνηνηηθέο αιιαγέο ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο κάζεζεο (Engeström, 

1987).  Μέζσ ηνπ Lave (1985) ν Engeström (1987) καο κεηαθέξεη κία εηθφλα γηα ην ζρνιηθφ 

ζεζκφ, φπνπ επηθξαηεί αλαληηζηνηρία ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηψληαη κέζσ ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ησλ δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ιακβάλεη ρψξα κία αληηζηξνθή αληηθεηκέλνπ θαη εξγαιείνπ. Σν γξαπηφ θείκελν (αθφκα θαη 

κε ηε κνξθή αιγνξίζκνπ) αλ θαη απνηειεί εξγαιείν θαζίζηαηαη αληηθείκελν αλαπαξαγσγήο ή 

ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε (αληηθείκελν) ηξνπνπνίεζεο, κε ζθνπφ ηελ επίιπζε ελφο 

ππνζεηηθνχ πξνβιήκαηνο (Engeström, 1987). Σν γεληθφ ζρήκα ηεο εθπαίδεπζεο ηζρπξίδεηαη ν 

Davydov (1982) παξακέλεη ην ίδην απφ ηελ επνρή ηνπ Μεζαίσλα (Engeström, 1987). Σφζν 

ζηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε φζν θαη ζηε κεζαησληθή δελ αλαδεηθλχεηαη ε πξνέιεπζε ησλ 

επηζηεκνληθψλ ηδεψλ πνπ δηδάζθεηαη ν καζεηηθφο πιεζπζκφο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα 
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κελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα αλαζηνραζκνχ αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνγελέζηεξεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο (Engeström, 1987). 

     Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο πξνθχπηνπλ απφ ηε γεληθή αληίζεζε ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ πνπ άπηεηαη ηεο δηπιήο θχζεο ησλ εκπνξεπκάησλ (Engeström, 1987). Σν 

ζρνιηθφ αληηθείκελν (γξαθή, αλάγλσζε αξηζκεηηθή) παχεη λα είλαη ην πξαγκαηηθφ θίλεηξν 

ηνπ παηδηνχ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ εκπνξεχκαηνο ην βαζηθφ θίλεηξν παχεη λα είλαη ε ίδηα 

ηνπ ε ρξεζηκφηεηα. ηφρνο ηνπ παηδηνχ ή ηνπ εθήβνπ γίλεηαη ε ζπγθέληξσζε βαζκνινγηψλ 

πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίζνπλ κία κειινληηθή “αμία” ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Engeström, 1987).  

Δλ ηέιεη, ν Engeström κέζα απφ ηελ αλάιπζή ηνπ απαληά ζε ηξία βαζηθά δεηήκαηα. 

Καηαπηάλεηαη αξρηθά κε ηελ εκθάληζε ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ, θαηαδεηθλχεη ηηο θχξηεο 

αλεπάξθεηεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη θιείλεη κε ηε βαζηθή αληίζεζε απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ 

νη παξαπάλσ αδπλακίεο. 

     Ο Marx (1973) ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα είρε επηζεκάλεη ηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο 

εκπινθήο ηνπ αλζξψπνπ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (Engeström, 1987). Ζ βηνκεραληθή 

πξφνδνο θαη ε παξαγσγή ηνπ πινχηνπ, αλαθέξεη ν Marx (1973), παχεη λα εμαξηάηαη πιένλ 

απφ ηνλ εξγαζηαθφ ρξφλν. ηεξίδεηαη ζην επίπεδν ηεο επηζηήκεο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ ζην επίπεδν ηεο παξαγσγήο (Engeström, 1987). Χο θηλεηή 

αληίζεζε ην θεθάιαην αμηνπνηεί θαη ελεξγνπνηεί ηηο δπλάκεηο ηεο επηζηήκεο κε ζθνπφ λα 

κεηψζεη ηελ εμάξηεζε ηνπ πινχηνπ απφ ηνλ εξγαζηαθφ ρξφλν, ελψ παξάιιεια αμηνπνηεί ηνλ 

ηειεπηαίν σο κέζν θπξηαξρίαο «ηεο ήδε δεκηνπξγεζείζαο αμίαο σο αμία (Marx, 1973,706)» 

(Engeström, 1987,117).  Ζ δεκηνπξγεζείζα αμία αληηζηνηρεί ζηελ αληαιιαθηηθή δηάζηαζε 

ηνπ πξντφληνο, ε νπνία εληζρχεηαη κέζσ ηεο εξγαζίαο, αλ ζπκεζνχκε φηη ε ηειεπηαία γίλεηαη 

εκπφξεπκα ζηνλ θαπηηαιηζκφ. Άξα, ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ εδξαίσζε ηεο δηηηήο θχζεο 

ηνπ εκπνξεχκαηνο.  

     Αλ θαη φρη ηφζν εχζηνρα ν Engeström (1987) πξνζπαζεί λα καο δψζεη ηελ ηζηνξηθή 

δηάζηαζε ηεο δνκήο ηεο εξγαζίαο κε ζθνπφ λα πξνρσξήζεη ζε κία πην αλαιπηηθή θαηαγξαθή 

ησλ αληηζέζεψλ ηεο. Η έιιεηςε επζηνρίαο, ε νπνία είλαη εκθαλήο θαη ζε άιια ζεκεία ηεο 

ηζηνξηθήο αλάιπζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηελ απιντθφηεηα ηεο αλάιπζήο 

ηνπ. Τν “έιιεηκκα” εληνπίδεηαη ζηελ αδπλακία ηνπ λα δηαηππψζεη έλα νινθιεξσκέλν 

επηρείξεκα, κεηαθέξνληαο θαηά βάζε ηηο απφςεηο άιισλ ζπγγξαθέσλ κε ηε κνξθή 

παξαπνκπψλ.  
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     Παξά ηηο αδπλακίεο, κέζα απφ κία ζεηξά παξαπνκπψλ ηνπ Hirschhorn αλαδεηθλχεη ηε 

ζρέζε ηνπ ζθάικαηνο ζηελ εξγαζία κε ηελ αλεπαξθή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν 

ζπκπέξαζκά ηνπ ζην ζεκείν απηφ απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο θέξλεη ζηελ επηθάλεηα 

ηε ζρέζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ εξγαζία κε ηε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ. 

Ζ κνλνδηάζηαηε ζθέςε, ν δνγκαηηζκφο θαη νη πεξηνξηζκέλεο θηινδνμίεο είλαη απνηέιεζκα 

ησλ πεξηνξηζκέλσλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν ζθάικα πνπ πεξηγξάθεη ν Hirschhorn 

(1982) ζην λεζί Σξίην Μίιη, αλαθέξεηαη ζε κία ζεηξά βιαβψλ ζ’ έλαλ ππξεληθφ 

αληηδξαζηήξα. Σν παξάδεηγκα δείρλεη αθξηβψο ηελ αδπλακία ησλ εξγαδνκέλσλ λα ζθεθηνχλ 

εμφλ ηνπ ζπλήζνπο πιαηζίνπ εκθάληζεο πξνβιεκάησλ.  

     Απφ ηα παξαπάλσ είλαη ζαθέο φηη  κάζεζε ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο είλαη πην 

πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν, θαζ’ φηη παξεκπνδίδεηαη απφ ηελ επαλάιεςε 

θαζνξηζκέλσλ εξγαζηαθψλ πξάμεσλ (Engeström, 1987). Καζψο ε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία 

αληηθαζίζηαηαη ζηαδηαθά  εμαηηίαο ηεο  εθβηνκεράληζεο θαη ηεο απηνκαηνπνίεζεο ηεο 

εξγαζίαο, εληζρχεηαη ε κεραληζηηθή ηεο δηάζηαζε θαη ε κάζεζε παξακεξίδεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν (Engeström, 1987). ην πιαίζην απηφ ν θάζε εξγαδφκελνο θαιείηαη λα 

νινθιεξψζεη κηα ζεηξά επηκέξνπο πξάμεσλ ρσξίο λα έρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζην ζχζηεκα 

ηεο εξγαζίαο σο ζχλνιν (Engeström, 1987). Ζ εμεηδίθεπζε πξνθχπηεη σο άκεζε ζπλέπεηα  

ηεο νηθνλνκηθήο, ηερλνινγηθήο θαη νξγαλσζηαθήο πνιππινθφηεηαο ηελ νπνία αδπλαηνχλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ κεκνλσκέλνη εξγαδφκελνη (Engeström, 1987). πλεπψο γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο εξγαδφκελνπο νη δηαδηθαζίεο απηνκαηνπνηνχληαη, ελψ γηα θάπνηνπο ιίγνπο ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ζηελ εξγαζία ηνπο πξνυπνζέηεη ζπληνληζκφ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ. 

     ηε βάζε απηψλ ησλ  δηαθνξεηηθψλ εξγαζηαθψλ ξφισλ ν Engeström (1987) πξνζδηνξίδεη 

κία ζεηξά απαξαίηεησλ παξαγφλησλ γηα ηελ εξγαζία νη νπνίνη είλαη ηαπηνρξφλσο 

αληαγσληζηηθνί ζηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. « χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ζα 

κπνξνχζακε ίζσο λα πνχκε φηη ζηε κία πιεπξά ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

(δηακνξθσκέλν ζηε βάζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο)  πξνυπνζέηεη πςειή πνηφηεηα, 

επειημία, πνηθηιία θαη κεησκέλν ρξφλν κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ, δηαδηθαζίεο πνπ 

ηαπηφρξνλα απαηηνχλ πνιχπινθα απηνκαηνπνηεκέλα εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνχ» 

(Engeström, 1987,124). Ζ νπζία ηεο αλαθεξφκελεο αληίζεζεο απνηππψλεηαη ζηνλ 

θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. ηα πιαίζηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ κπνξεί λα πάξεη είηε ηε κνξθή 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο (απηνκαηνπνίεζε) είηε ηε κνξθή ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο 

(Engeström, 1987).  
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     Αλ ζπκεζνχκε ηε ζεσξία ηνπ Leontiev κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο γέλλεζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο ζε δξαζηεξηφηεηα 

(Engeström, 1987). Ζ κεηάβαζε απηή γηα ηνλ Engeström νξίδεηαη σο  επέθηαζε θαη 

πξνυπνζέηεη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αληηθαηηθήο θχζεο ηεο εξγαζίαο απφ ηα ίδηα ηα 

ππνθείκελα. Καη αθφκα, ηνλ νξακαηηζκφ κηαο επηθείκελεο επέθηαζεο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία ζε κία εξγαζία κε επξχηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ε νπνία ζα ζπλερίζεη λα εκπεξηέρεη 

ηκήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο (Engeström, 1987). Μία ηέηνηα δηαδηθαζία θαηαιήγεη ν  

Engeström (1987) κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ ελφο λένπ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηαο , “ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο κάζεζεο”.  

     Αλ θαη ε αθεηεξία ηεο κάζεζεο ηνπνζεηείηαη ηζηνξηθά ζην πεδίν ηεο εξγαζίαο, απνηειεί 

εμίζνπ κία ζεκαληηθή δηάζηαζε γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηέρλε. Ζ πξφνδνο ζηελ επηζηήκε 

θαη ηελ ηέρλε αληαλαθιά καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, θαζψο νη άλζξσπνη επηηπγράλνπλ ηε 

κεηάβαζε απφ έλα ρακειφηεξν ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν πλεπκαηηθφηεηαο. 

     Ο Engeström (1987) εληάζζνληαο ηε κάζεζε πξψηα ζην πιαίζην ηεο επηζηήκεο, μεθηλάεη 

ρξνλνινγηθά απφ ηελ πεξίνδν ηνπ κεζαίσλα. Ζ ελ ιφγσ πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ην 

δηαρσξηζκφ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ επηζηεκψλ. Ο δηαρσξηζκφο απνηππψλεη ηηο αληηζέζεηο 

ησλ αλψηεξσλ θαη ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ ηεο επνρήο. Ζ “επηζηήκε” ηεο ινγηθήο ζθέςεο ησλ 

νπκαληζηψλ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ πεξηβάιιεηαη απφ θχξνο θαη θνηλσληθή αλαγλψξηζε. 

Αληίζεηα νη πξαθηηθέο εθθάλζεηο ηεο επηζηήκεο (κεραληθνί, ζεξαπεπηέο θ.ιπ.)  γίλνληαη 

αληηθείκελν πεξηθξφλεζεο (Engeström, 1987). Μεηά ην πέξαο ηεο κεζαησληθήο πεξηφδνπ, ζηα 

πξψηκα ζηάδηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ αξρίδνπλ λα εμαζζελνχλ νη θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο 

θπξίσο εμαηηίαο ηεο ζπληεινχκελεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο (Engeström, 1987). 

     Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην πξαθηηθφ θαη ην ρεηξσλαθηηθφ θαηαιακβάλνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ρψξν ζηελ αμία ηεο επηζηήκεο. Βεβαίσο θάηη ηέηνην δε ζεκαίλεη φηη ην 

αληηθείκελν ηεο επηζηήκεο ζπλίζηαηαη κφλν απφ ηνλ άκεζα δνζκέλν θπζηθφ θφζκν. πσο 

επηζεκαίλεη ν Wartofsky (1979), ην θπζηθφ ζηα πιαίζηα ηεο επηζηήκεο δε δηακνξθψλεηαη 

απιά σο έλα αληηθείκελν άκεζεο ρξήζεο. Τθίζηαηαη έλαλ ηέηνην κεηαζρεκαηηζκφ πνπ ηνπ 

επηηξέπεη λα παίξλεη ηε κνξθή ηερλνπξγήκαηνο, κε απνηέιεζκα λα ελζσκαηψλεηαη ζηε 

ζπζζσξεπκέλε πνιηηηζκηθή γλψζε (Engeström, 1987). πλεπψο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επηζηήκεο πξνυπνζέηνπλ κηα ζεηξά κεηαζρεκαηηζκψλ ησλ άκεζσλ θαηλνκέλσλ ηεο δσήο. 

     Ζ επηζηήκε έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα δηαηππψλεη γεληθέο αξρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θφζκνπ. Πξαγκαηνπνηείηαη έηζη κία κεηάβαζε απφ ηελ θαηαλφεζε κηαο απιήο ζρέζεο ζηελ 
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θαηαλφεζε ελφο πνιχπινθνπ ζπζηήκαηνο (Engeström, 1987). ην ζεκείν απηφ ζπληειείηαη 

κία επεθηαηηθή θίλεζε απφ ηελ απνκφλσζε ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ θαηλνκέλσλ 

(Engeström,1987). «Μηα θαιή ζεσξία», αλαθέξεη ν Bronowski (1978,31), «ζα πξέπεη λα έρεη 

πξαθηηθέο ζπλέπεηεο, θαη πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα πξφβιεςεο, ηα νπνία βξίζθνληαη πέξα 

απφ ηα αξρηθά ηεο δεδνκέλα» (Engeström, 1987,129).   

     Παξά ηηο δπλαηφηεηέο γηα επέθηαζε (νπζηαζηηθά γηα κάζεζε) ε ζχγρξνλε επηζηήκε 

πεξηιακβάλεη κία πιεζψξα ζεσξηψλ πνπ είλαη κεηαμχ ηνπο αζχλδεηεο. Πεξηιακβάλεη ζηελ 

νπζία αληηθείκελα ηα νπνία παίξλνπλ ηε κνξθή μερσξηζηψλ πξνβιεκάησλ (Engeström, 

1987). Καη αθφκα ππνβηβάδεηαη ζην επίπεδν ηεο παξαγσγήο απνηειεζκάησλ κε 

ζπγθεθξηκέλε αμία αληαιιαγήο (Engeström, 1987). ηφρνο ηεο επηζηήκεο είλαη ε παξαγσγή 

απνηειεζκάησλ ηα νπνία πξφθεηηαη λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηελ θνηλσλία. Ζ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε φκσο κεηαηξέπεη ηνλ αξρηθφ ζηφρν ζε παξαγσγή απνηειεζκάησλ κε φζν 

ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αληαιιαθηηθή αμία (Engeström, 1987). Ζ πξναλαθεξζείζα αληίζεζε 

είλαη κία απφ ηηο εθθξάζεηο ηεο βαζηθήο αληίζεζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, γηα ηελ νπνία έρεη γίλεη 

ήδε ιφγνο θαη νθείιεηαη ηε δηπιή θχζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ.  

     ηελ επηζηήκε φπσο θαη ζηελ ηέρλε πξνυπνηίζεηαη πεηξακαηηζκφο, θαληαζία θαη 

δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ελαιιαθηηθψλ θφζκσλ (Engeström, 1987). Καη ηα δχν απηά πεδία 

ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ ππνρξενχληαη, ζχκθσλα κε ηνλ Wartofsky (1979), λα εμειίζζνπλ 

ηελ παξνχζα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ππεξβαίλνληαο ηα ήδε γλσζηά πεξηερφκελα 

(Engeström, 1987).  Μία ηέηνηα ππέξβαζε αζθαιψο δελ κπνξεί λα παξακείλεη ζηα ζηελά φξηα 

ηεο επηζηήκεο ή ηεο ηέρλεο αιιά ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί πίζσ ζηελ “παξαγσγηθή πξαθηηθή” 

(Engeström, 1987).  Ο Vygotsky (1971) πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα ην πέξαζκα ηεο ηέρλεο ζην 

θνηλσληθφ γίγλεζζαη (Engeström, 1987).  Μέζσ ηεο ηέρλεο ην αηνκηθφ ζπλαίζζεκα γίλεηαη 

θνηλσληθφ ελψ ηαπηφρξνλα ην θάζε κεκνλσκέλν άηνκν πθίζηαηαη έλαλ μερσξηζηφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ζην επίπεδν ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. πλεπψο ε ηέρλε δελ επηθέξεη κνλάρα 

πνζνηηθέο αιιαγέο (κεηαθνξά ησλ αηνκηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ θνηλσλία) αιιά ην 

πεξηερφκελφ ηεο δχλαηαη λα κεηαβάιιεη πνηνηηθά ηνλ θάζε άλζξσπν κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

     Απφ ηα παξαπάλσ ηεθκαίξεηαη ε ζεκαζία ηεο ηέρλεο γηα ηελ θνηλσληθή πξφνδν αιιά θαη 

γηα ηελ εμέιημε ηνπ θάζε αηφκνπ ρσξηζηά. Καζ’ φηη φκσο απνηειεί ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ 

αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ δελ κπνξεί λα μεθχγεη απφ ην γεληθφηεξν πιαίζην 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο επηζηήκεο, ε 

εκπνξεπκαηνπνίεζε  κέζσ ηεο νπνίαο πξνζηίζεηαη αληαιιαθηηθή αμία ζηελ ηέρλε, 
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απνπξνζαλαηνιίδεη ηελ ηειεπηαία απφ ηνλ πξαγκαηηθφ ηεο ζηφρν. Καη ελψ ε νπζία ηεο, φπσο 

αλαθέξεη ν Wartofsky (1979),  βξίζθεηαη ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ πεξηερνκέλνπ, 

ε ηέρλε γίλεηαη δξαζηεξηφηεηα ηεο εμσηεξηθήο εηθφλαο (Engeström, 1987). «ηελ πεξίπησζε 

απηή, κηιάκε γηα ηελ απνμελσκέλε αηζζεηηθή ζπλείδεζε, έλαλ θεηηρηζκφ ηεο ηέρλεο, φπνπ ην 

αληηθείκελν πξνζιακβάλεηαη σο κία  απηφλνκε θαη αλεμάξηεηε πξαγκαηηθφηεηα (Wartofsky, 

1979,367)» (Engeström, 1987,132).   

     πκπεξαζκαηηθά, ε κάζεζε ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

κε ηελ εκθάληζή ηεο λα ηνπνζεηείηαη ηζηνξηθά ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο παξαγσγήο. Ζ κάζεζε 

φπσο θαη ε “δξαζηεξηφηεηα ηεο κάζεζεο” ελέρνπλ εμίζνπ ηα ζηνηρεία ηεο εμέιημεο θαη ηεο 

επέθηαζεο. κσο ε δξαζηεξηφηεηα ηεο κάζεζεο δελ αληηζηνηρεί ζηελ θαζνιηθή έλλνηα ηεο 

κάζεζεο φπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηελ επηζηήκε. Ζ δξαζηεξηφηεηα 

ηεο κάζεζεο φπσο παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Engeström (1987) είλαη κία ελλνηνινγηθή 

θαηαζθεπή κέζσ ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη ε ζεσξεηηθή αλαθαηαζθεπή ελφο 

αληηθεηκέλνπ. Σν αληηθείκελν απηφ κπνξεί λα είλαη θάπνηα άιιε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

θνηλσληθήο δσήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, «ε δξαζηεξηφηεηα ηεο κάζεζεο (α) αλαιχεη θαη ζπλδέεη 

ηα δηαθξηηά ζηνηρεία κε ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, (β) ηα 

κεηαζρεκαηίδεη ζε αληηζέζεηο πνπ απαηηνχλ δεκηνπξγηθή επίιπζε, (γ) ηα επεθηείλεη θαη ηα 

γεληθεχεη ζε κία λέα πνηνηηθή δνκή ηεο θνηλσληθήο παξαγσγηθήο πξαθηηθήο» (Engeström, 

1987,134).  Δλ ηέιεη κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο κάζεζεο είλαη κία 

κεηαγελέζηεξε κνξθή κάζεζεο ε νπνία πξνέθπςε απφ ηελ εμέιημε πξνγελέζηεξσλ κνξθψλ 

κάζεζεο.  

     Η αλάιπζε ηνπ Engeström (1987) ήηαλ ζηελ νπζία κία πεξηγξαθή ησλ πξνεγνχκελσλ 

κνξθψλ ηεο κάζεζεο. Όκσο ην θείκελφ ηνπ θαηά βάζε δελ αλαθέξεηαη ζηελ επίιπζε ησλ 

αληηζέζεσλ απφ ηελ νπνία εκθαλίζηεθαλ θάζε θνξά νη λέεο κνξθέο κάζεζεο. Η αλεπάξθεηα 

απηή δηαπεξλά νιφθιεξε ηελ ηζηνξηθή αλάιπζε ηεο κάζεζεο κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο 

επηζηήκεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κεηάβαζεο απφ ην κεζαίσλα ζηα πξψηκα ζηάδηα ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ. Σην ζεκείν απηφ αλαθέξεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ησλ πξαθηηθψλ 

επηζηεκψλ σο απνηέιεζκα ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ.  
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     2.3. Ζ δώλε ηεο εγγύηεξεο αλάπηπμεο σο ζεκειηώδεο επηζηεκνληθή θαηεγνξία ηεο 

ζεσξίαο ηνπ Engeström 

     Ζ ζχγρξνλε αλαπηπμηαθή ςπρνινγία αγσλίδεηαη λα δψζεη απαληήζεηο ζε δχν ζεκειηψδε 

δεηήκαηα γηα ηα νπνία ε θιαζζηθή ςπρνινγία ηεο αλάπηπμεο ζηάζεθε αλεπαξθήο 

(Engeström, 1987). Σν πξψην αθνξά ηε ζρέζε κάζεζεο θαη αλάπηπμεο θαη ην δεχηεξν ηε 

ζρέζε αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο (Engeström, 1987).  Ζ νπζία ηεο πξψηεο ζρέζεο 

ζχκθσλα κε ηελ Brown (1982)  βξίζθεηαη ζηε κεηάβαζε απφ ην εηδηθφ ζην γεληθφ 

(Engeström, 1987). Γειαδή ζην πσο ν καζεηεπφκελνο ζπλδπάδεη δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ 

πξνέιζεη απφ δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο ψζηε λα δεκηνπξγήζεη θαλφλεο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα (Engeström, 1987).   

     Αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε ζρέζε ν Rigel (1979) επηζεκαίλεη ηελ απνπζία ηζηνξηθήο 

πξννπηηθήο ζηηο αλαπηπμηαθέο κειέηεο πνπ ζπγθξίλνπλ άηνκα κηθξφηεξσλ θαη κεγαιχηεξσλ 

ειηθηψλ (Engeström, 1987). Οη αιιαγέο γηα παξάδεηγκα ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

πγείαο, ηεο δηαηξνθήο, ηεο επηθνηλσλίαο θ.ιπ., νη νπνίεο είλαη δένπζαο ζεκαζίαο γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ αηφκσλ, παξακεξίδνληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηέηνηνπ ηχπνπ έξεπλεο 

(Engeström, 1987). Γηα ηνλ Bronferbrenner (1983) ηα ηζηνξηθά εμειηζζφκελα θνηλσληθά 

πιαίζηα επηβάιινληαη ζηνπο αλζξψπνπο θαη δελ αιιάδνπλ απφ ηε δξάζε ησλ αλζξψπσλ πνπ 

δνπλ ζε απηά (Engeström, 1987).  Αληίζεηα  νη Learner θαη Busch-Rossnagel (1981) 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο παξάδνζεο ηνπ Rigel λα αληηζηξέςεη απηήλ ηελ αληίιεςε 

πεξί παζεηηθφηεηαο, πξνβάιινληαο ηνπο αλζξψπνπο σο παξαγσγνχο ηεο δηθήο ηνπο 

αλάπηπμεο (Engeström, 1987).  

     Σεξάζηην ελδηαθέξνλ έρεη επίζεο ε πεξηγξαθή ηνπ Buss (1979) γηα ηελ αιιειεπίδξαζε 

αηφκνπ θνηλσλίαο (Engeström, 1987). Ο δηαιεθηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρέζεο ηνπ αηφκνπ 

κε ηελ θνηλσλία πεξηέρεη δχν βαζηθέο δηαζηάζεηο. Ζ πξψηε αληηζηνηρεί ζηελ ήδε ππάξρνπζα 

ζρέζε αηνκηθνχ θνηλσληθνχ θαη ελέρεη ζηνηρεία εμάξηεζεο. Ζ δεχηεξε ζπλερίδεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δχν (Engeström, 1987). ην θείκελν πνπ αθνινπζεί ν Engeström 

(1987) πξνζπαζεί λα θσηίζεη ηηο  δχν παξαπάλσ ζρέζεηο αιιά θαη λα βαζχλεη ηελ αλάιπζε 

ηνπο κε βαζηθφ εξγαιείν ην πεξηερφκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

     2.3.1. Η ζρέζε αλάπηπμεο κάζεζεο 

     Ο Bateson (1972) εληνπίδεη ζε θάζε καζεζηαθή πξάμε, κία δεπηεξνγελή κε ζπλεηδεηή 

δηαδηθαζία κάζεζεο, πνπ δηακνξθψλεη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ζηε ζθέςε (Engeström, 

1987).To βαζηθφ ζθέινο ηεο ζεσξίαο ηνπ ζπλίζηαηαη απφ ηελ ηεξαξρηθή δνκή δηαθνξεηηθψλ 
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επηπέδσλ κάζεζεο (Engeström, 1987). Μέζσ ηεο επίιπζεο ζθαικάησλ κάζεζεο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ επηπέδνπ ν καζεηεπφκελνο κεηαβαίλεη ζην αλψηεξν ηεξαξρηθά επίπεδν. Ζ 

“Μάζεζε Η” πεξηιακβάλεη θπξίσο αληαλαθιαζηηθέο δηαδηθαζίεο φπσο  ε εμάξηεζε, ε 

θιαζζηθή εμαξηεκέλε κάζεζε, ε ζπληειεζηηθή κάζεζε θ.ιπ., νη νπνίεο πξνηάζεθαλ κέζσ 

ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ.  

     Σν απνηέιεζκα ηεο  “Μάζεζεο ΗΗ” είλαη νη έμεηο ηνπ αηφκνπ, απηφ πνπ νλνκάδνπκε 

αιιηψο ραξαθηήξα. Μέζσ ηνπ ηειεπηαίνπ ην άηνκν είλαη ζε ζέζε λα εμεηάδεη θηινζνθηθά, 

αηζζεηηθά θαη εζηθά  δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ. «ην Δπίπεδν ΗΗΗ ην άηνκν καζαίλεη λα 

ειέγρεη, λα ζέηεη φξηα θαη λα θαηεπζχλεη ηε Μάζεζεο ΗΗ. Έηζη απνθηά ζπλείδεζε ησλ 

ζπλεζεηψλ ηνπ θαη ηεο δηακφξθσζήο ηνπο (Bateson, 1972,304)» (Engeström, 1987,148). Ζ 

ζεκαζία ηεο ελ ιφγσ ζεσξίαο απνδεηθλχεηαη κέζσ κηαο ζεηξάο αλαιχζεσλ ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, ηελ εξγαζία θαη ηνπο νξγαληζκνχο. Ζ αζπλείδεηε πιεπξά ηεο κάζεζεο 

επηβεβαηψλεηαη θαζεκεξηλά ζηα πεξηβάιινληα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εξγαζίαο (Engeström, 

1987).  

     Μία αθφκα ζεκαληηθή πηπρή ηεο ζεσξίαο ηνπ αθνξά ηελ ηζηνξηθή θαη εμειηθηηθή 

δηάζηαζε ζηελ αλάιπζή ηνπ, θαζφηη πξνζδηφξηζε ηηο εζσηεξηθέο αληηζέζεηο γηα ηε κεηάβαζε 

απφ ην δεχηεξν ζην ηξίην επίπεδν κάζεζεο (Engeström, 1987). Οη αληηζέζεηο πξνζδηνξίδνληαη 

ζεσξεηηθά κε ηνλ φξν “δηπιφο δεζκφο” (double bind). Δμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ζπλείδεζεο 

θάπνησλ έμεσλ, ην άηνκν έρεη ηελ εληχπσζε φηη δχν ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ είλαη 

ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο, ελψ ζηελ νπζία απνθιείνπλ ην έλα ην άιιν. ην επίπεδν απηφ νη 

άλζξσπνη βηψλνπλ κία ζχγθξνπζε θαη ε επίιπζε ηεο ηνπο νδεγεί ζηε Μάζεζε ΗΗΗ.  

     Η παξαπάλσ αλαθνξά πεξηγξάθεη ην βαζηθφ κεραληζκφ κάζεζεο ζηε ζεσξία ηνπ Bateson 

θαζφηη κία ιεπηνκεξήο αλάιπζε δελ απνηειεί ζηφρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Απηφ πνπ καο 

ελδηαθέξεη είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ αληηζέζεσλ απφ ηνλ Engeström. Η ζέζε ηνπ 

φκσο απηή γηα ηελ αμία ησλ αληηζέζεσλ βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηε δηθή ηνπ αλάιπζε. Αλ θαη 

πεξηέρεη κηα ππνηππψδε ηζηνξηθφηεηα αδπλαηεί λα αλαδείμεη ηηο αληηζέζεηο ζηελ εξγαζία, ηε 

κάζεζε θαη ηελ επηζηήκε.  

     Ζ δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε ηνλ Moscovici (1984) είλαη κία ελφηεηα ζπλχπαξμεο ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο αλαπαξαγσγήο θαη ηεο παξαγσγήο. Σν παιηφ ζπληεξείηαη ελψ ηαπηφρξνλα 

αλαδχεηαη ην θαηλνχξην (Engeström, 1987). «Σν βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε 

ζπλερήο δεκηνπξγία λέσλ εξγαιείσλ κέζσ ηεο νπνίαο ε ίδηα ε δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη πην 

πνιχπινθε θαη αιιάδεη πνηνηηθά ζην επίπεδν ηεο δνκήο» (Engeström, 1987,149). Ζ έλλνηα 
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ηεο δξαζηεξηφηεηαο φπσο δνκείηαη απφ ηνλ Engeström (1987) δελ πεξηνξίδεηαη ζε έλα 

κεκνλσκέλν άηνκν αιιά επεθηείλεηαη ζηελ θνηλφηεηα, φπνπ ιακβάλεη ρψξα κηα ζεηξά 

παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ θνηλσληθή αληαιιαγή θαη θαηαλνκή ησλ πξντφλησλ, ν 

θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο θαη ε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο 

αλαθεξφκελεο ελέξγεηεο,   αλαπαξίζηαληαη κε ηε βνήζεηα ελφο πνιπεπίπεδνπ ηξηγψλνπ.  

     Ο Engeström (1987) πξνρψξεζε ζε κία ελαιιαθηηθή εξκελεία ηεο ζεσξίαο ηνπ Bateson 

ρξεζηκνπνηψληαο σο βαζηθφ εξγαιείν ην πεξηερφκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο. ηελ νπζία 

αλαθαηαζθεπάδεη ηε ζεσξία ηνπ Bateson ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ ην κνληέιν ηεο 

ηεξαξρηθήο δφκεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Leontyev.To πξψην επίπεδν κάζεζεο ηνπ 

Bateson αληηζηνηρεί ζηνπο κε ζπλεηδεηνχο “ρεηξηζκνχο” ηνπ αηφκνπ νη νπνίνη επηιέγνληαη 

θάζε θνξά ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. Γηα ηελ έλλνηα ηνπ ρεηξηζκνχ έρεη ήδε 

γίλεη ιφγνο ζηελ ελφηεηα παξνπζίαζεο ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζεσξίαο ηνπ Λεφληηθ. Έλα 

εξγαιείν (εξγαζίαο) καο ιέεη ν Leontyev (1981)  δηακνξθψλεηαη απφ έλα ζψκα ρεηξηζκψλ, 

θαζψο θξπζηαιιψλνληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα κέζα ζηελ πιηθή κνξθή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ (Engeström, 1987). Σν ίδην εξγαιείν δχλαηαη λα αμηνπνηεζεί γηα πνιχ 

πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ δηαδηθαζίεο εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ αξρηθψλ 

ρεηξηζκψλ (Engeström, 1987). 

     Ο Wartofksy (1979) πεξηγξάθεη κε γιαθπξφ ηξφπν ηε κεηαβίβαζε δεμηνηήησλ ζηελ 

παξαγσγή, σο “ζησπεξή εηθφλα”  αληαλαθιψκελε ζε ζπκβνιηθέο εμσηεξηθεχζεηο φπσο νη 

γισζζηθέο θαη κνπζηθέο αθνινπζίεο, σο αζπλείδεηε έμε νινθιήξσζεο  ελφο έξγνπ 

ζπληεινχκελε ζηε Μάζεζε ΗΗ (Engeström, 1987). Πσο γίλεηαη φκσο ε αλαπαξάζηαζε λα 

εθθξάδεηαη εμσηεξηθά αιιά λα κε ζπλεηδεηνπνηείηαη απφ ηα ππνθείκελα; Γη’ απηήλ αθξηβψο 

ηελ αληίζεζε κίιεζε ν Bateson. ηαλ ε αληίζεζε επηιχεηαη ην άηνκν κεηαβαίλεη ζην επφκελν 

ζηάδην κάζεζεο (Engeström, 1987). Οη έμεηο ηνπ Bateson θαη νη ρεηξηζκνί ηνπ Leontyev 

ζπκππθλψλνληαη θαη εξκελεχνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ππφ ην πξίζκα κηαο εληαίαο ζεψξεζεο.  

     Οη Karmiloff-Smith θαη Inhelder (1975) πεξηγξάθνπλ ηηο εζσηεξηθέο ηαιαληεχζεηο ηεο 

Μάζεζε ΗΗ, γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ φξν ηνπ Bateson (Engeström, 1987). πσο 

αλαθέξεη ν Bartlett (1958) ε κάζεζε εκπεξηέρεη δπλάκεηο εμέιημεο φπσο θαη δπλάκεηο 

νπηζζνδξφκεζεο. Σνπνζεηνχληαη ζε ζέζε ζχγθξνπζεο, ζε έλαλ ζπλερή αγψλα γηα ηελ 

επηθξάηεζή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Engeström, 1987). Οη Karmiloff-Smith θαη 

Inhelder (1975) πξνζθέξνπλ πεηξακαηηθά δεδνκέλα πνπ επηβεβαηψλνπλ αιιά θαη εξκελεχνπλ 

ζε κεγαιχηεξν βάζνο ηηο πξναλαθεξζείζεο αληηζέζεηο. Ζ βαζηθή εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 
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απνηειείην απφ κία ζεηξά δνθηκαζηψλ δηαηήξεζεο ηεο ηζνξξνπίαο ελφο ζπλαξκνινγνχκελνπ 

παηρληδηνχ, ηηο νπνίεο θιήζεθαλ λα θέξνπλ εηο πέξαο κηθξά παηδηά (Engeström, 1987). Ο 

αξρηθφο ζηφρνο πνπ νξίζηεθε απφ ηνπο πεηξακαηηζηέο ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο. 

κσο, ελ ησ κέζσ ηνπ πεηξάκαηνο, ηα παηδηά πηνζέηεζαλ κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ 

πξνβιεκαηηθήο ηνπ παηρληδηνχ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο κεηάβαζεο ηα ππνθείκελα ζηακάηεζαλ 

λα ιεηηνπξγνχλ ζηε βάζε ελφο άκεζνπ απνηειέζκαηνο (ηζνξξνπίαο ή κε), θαη 

επηθεληξψζεθαλ ζηελ επηβεβαίσζε ελφο ππνζεηηθνχ κνληέινπ ην νπνίν ηα ίδηα είραλ 

δεκηνπξγήζεη (Engeström, 1987). Αθφκα θαη αλ ην απνηέιεζκα ηεο δνθηκαζίαο δελ ήηαλ ε 

ηζνξξνπία ηνπ παηρληδηνχ, ηα παηδηά ηθαλνπνηνχληαλ κφλν κε ηελ επηβεβαίσζε ηεο ππφζεζήο 

ηνπο. Γηα παξάδεηγκα αλ ην παηδί ππέζεηε φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπνζέηεζεο ζα νδεγνχζε 

ζε αληζνξξνπία, θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ φλησο ε αληζνξξνπία, ηφηε ζα έλησζε φηη έρεη 

θηάζεη ζην ζηφρν ηνπ (Engeström, 1987). « Με ηα ιφγηα ηνπ Bruner (1974, 218-238), ην 

ππνθείκελν εηζάγεηαη ζηε “γεληθή κάζεζε” ή θαηαπηάλεηαη κε ηελ “επηλφεζε ελφο 

ζπζηήκαηνο θσδηθνπνίεζεο” (Engeström, 1987,151). 

     Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ, εθθξαδφκελνο πεηξακαηηθά απφ ηνπο Karmiloff-

Smith θαη Inhelder, εξκελεχεη κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ηηο αλαπαξαγσγηθέο θαη παξαγσγηθέο 

ζπληζηακέλεο ηεο Μάζεζεο ΗΗ ηνπ Bateson (Engeström, 1987).Σν έλα ηκήκα ηεο Μάζεζεο ΗΗ, 

ην αλαπαξαγσγηθφ, απνηειείηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ απηνκαηνπνηεκέλεο αληηδξάζεηο ηνπ 

αηφκνπ. «ηε Μάζεζε ΗΗα, ην αληηθείκελν/απνηέιεζκα είλαη δνζκέλν θαη ην φξγαλν 

βξίζθεηαη δηα κέζνπ δνθηκήο θαη πιάλεο, πνπ ζεκαίλεη, κέζα απφ “ηπθιή έξεπλα” κεηαμχ 

ησλ πξνεγνχκελσλ γλσζηψλ κέζσλ» (Engeström, 1987,151). ηελ νπζία ην ππνθείκελν 

πεηξακαηίδεηαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ πνπ ηνπ είλαη ήδε νηθείεο ψζηε λα νδεγεζεί 

ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

     Ζ παξαγσγηθή πιεπξά, ε Μάζεζε ΗΗβ, νχζα πην αλαβαζκηζκέλε αλαδεηά κέζσ ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ έλα λέν εξγαιείν, κε απνηέιεζκα ζην πιαίζην δξάζεο ηνπ αηφκνπ λα 

εηζάγνληαη αλψηεξεο ζπλεηδεζηαθέο ιεηηνπξγίεο. Σν ππνθείκελν ινηπφλ ζπλεηδεηά επηιέγεη λα 

επηβεβαηψζεη ή λα απνξξίςεη ηελ αξρηθή ηνπ ππφζεζε, λα πεηξακαηηζηεί κε κνλαδηθφ ζθνπφ 

ηνλ ίδην ηνλ πεηξακαηηζκφ, ρσξίο ηελ απφθηεζε άκεζσλ νθειψλ (Engeström, 1987). Ο 

Engeström (1987) επηθαινχκελνο ηνπο Κöhler, Schön θαη Lopes επηζεκαίλεη ηελ αμία ησλ 

παχζεσλ πνπ παξεκβάιινληαη κεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ πξάμεσλ. ην ρξφλν απηφ ν 

εξεπλεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαζηνραζηεί ζε ζρέζε κε ην εξεπλεηηθφ δήηεκα θαη λα 
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αλαδηακνξθψζεη ηε ζέζε ηνπ κέζσ ηεο θξπζηάιισζεο ησλ πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ 

(Engeström, 1987). 

     Ζ πξνζπάζεηα ηνπ Engeström λα εξκελεχζεη ηε ζεσξία ηνπ Bateson κε βάζε ην 

πεξηερφκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνλ νδεγεί ζηε ζπζρέηηζε ηεο Μάζεζε ΗΗβ κε ηε ζηνρν -

θαηεπζπλφκελε πξάμε ζην ζρήκα ηνπ Leont’ev (Engeström, 1987). Ζ ζθφπηκε πξάμε 

ζχκθσλα κε ηνλ Leontyev (1981) νινθιεξψλεηαη κέζα απφ ζπλεηδεηνχο ρεηξηζκνχο πνπ 

εμειίζζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπλείδεζεο. Καη αθφκα πξνθαινχλ κία αλαπηπμηαθή πνξεία 

ζηε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ειέγρεη ην πεξηερφκελν ηεο (ζπλείδεζεο) (Engeström, 1987). 

«ην ζρνιηθφ πιαίζην, απηφ ζπλεπάγεηαη φηη νη καζεηέο πνπ δεηνχλ κία απάληεζε ζηε ζρέζε 

ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο θαη ησλ επξχηεξσλ πιαηζίσλ ηεο δσήο ζα επσθειεζνχλ απφ ηελ 

απφθηεζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξάμεσλ ηεο Μάζεζεο ΗΗβ» (Engeström, 1987,155).   

     Παξά ην γεγνλφο φηη ε Μάζεζε ΗΗ ζεκαηνδνηεί κία αλαπηπμηαθή κεηαηφπηζε γηα ηνλ 

άλζξσπν, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε πξαγκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο κάζεζεο, θαζφηη 

δχλαηαη λα εκθαληζηεί θπινγελεηηθά θαη ζε άιια είδε ζειαζηηθψλ εμφλ ηνπ αλζξψπνπ 

(Engeström, 1987). « Ο εηδνινγηθφο ηχπνο αλάπηπμεο ηνπ άλζξσπν, πνπ δε ζπλαληάηαη ζε 

θαλέλα άιιν είδνο, είλαη ε κεηάβαζε ζηε Μάζεζε ΗΗΗ. Απηφ γλσξίδνπκε απφ ηνλ Bateson. 

Αιιά πνηφο είλαη ν ηδηαίηεξνο κεραληζκφο ηεο Μάζεζεο ΗΗΗ;» (Engeström, 1987,152). Ζ  

Μάζεζε ΗΗΗ αλαδπφκελε απφ ηελ ππέξβαζε ηεο αληίζεζεο ηνπ δηπινχ δεζκνχ ζηε Μάζεζε 

ΗΗ, πεξηιακβάλεη ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο ην νπνίν θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ν άλζξσπνο 

(Engeström, 1987). 

     Αληίζεηα, θαη ζηα δχν ζηξψκαηα ηεο Μάζεζεο ΗΗ, αλεμαξηήησο ησλ εξγαιείσλ ηα νπνία 

φπσο είδακε είλαη δηαθνξεηηθά ζηε ΗΗα θαη ΗΗβ. ε πξνο επίιπζε πξνβιεκαηηθή είλαη δνζκέλε 

(Engeström,1987). Καη ελψ ζηε Μάζεζε ΗΗ ην αληηθείκελν δηαθξίλεηαη απφ κία αλεμάξηεηε 

αληηθεηκεληθή δπλακηθή, ζηε Μάζεζε ΗΗΗ ην ζχζηεκα ηνπ αληηθεηκέλνπ ελέρεη ην ππνθείκελν. 

Ζ πνηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ πθίζηαηαη κηα ζεκειηψδε αιιαγή ζηε Μάζεζε ΗΗΗ  (Engeström, 

1987).  Ζ έλλνηα ηνπ αηνκηθνχ εαπηνχ παχεη λα είλαη θνκβηθή ζην βίσκα ηεο εκπεηξίαο θαη ην 

άηνκν ζηνρεχεη ζηελ αλαδήηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ εαπηνχ. Ζ αλαθεξφκελε δηαδηθαζία 

ζπληειείηαη κνλάρα ζε αλεπηπγκέλα πιαίζηα σο πξνο ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, ηηο 

ηερλνινγηθέο θαη ζπκβνιηθέο δηακεζνιαβήζεηο (Engeström, 1987).  Ζ έλλνηα ηνπ 

αλεπηπγκέλνπ πιαηζίνπ δελ αλαιχεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ Engeström. Πηζαλφηαηα 

ππαηλίζζεηαη ηελ χπαξμε ελφο πιαηζίνπ πινχζην ζε εξεζίζκαηα, ηα νπνία ζα νδεγήζνπλ ηνλ 

άλζξσπν ζε αλψηεξα επίπεδα  ςπρν-πλεπκαηηθήο εμέιημεο. 
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     Ο Engeström (1987)  κέζσ ηνπ Wartofksy (1979) παξαιιειίδεη ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 

πξάμεσλ ζηε Μάζεζε ΗΗΗ κε ηε θαληαζησηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ νλείξνπ .Σα δχν 

πξναλαθεξζέληα πιαίζηα ηεο αλζξψπηλεο λνεηηθήο ιεηηνπξγηάο ππεξβαίλνπλ ηηο 

θαλνληθφηεηεο ηεο πξάμεο, θαζψο θπξηαξρεί ε ειεχζεξε θαηαζθεπή ζηε δεκηνπξγία θαλφλσλ 

(Engeström,1987). Ζ θαηαζθεπαζηηθή δηάζηαζε ζηε ζθέςε, αλακθίβνια, αθνξά 

θαηαζηάζεηο πνπ μεθεχγνπλ απφ ην θαζεκεξηλφ πιαίζην δξαζηεξηφηεηαο θαη παξαηεξνχληαη 

θπξίσο ζηελ επηζηήκε (Engeström, 1987).  « Ζ Μάζεζε ΗΗΗ κπνξεί ηψξα λα ραξαθηεξηζηεί 

σο ε θαηαζθεπή θαη εθαξκνγή απφςεσλ ή κεζνδνινγηψλ – ή ηδενινγηψλ, εάλ ζέιεηε» 

(Engeström,1987,153).  

     Γηα ηε Μάζεζε ΗΗβ πξνυπνηίζεηαη θαληαζία θαζψο ην άηνκν ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη 

κφλν ηνπ ηα κέζα γηα ηελ επίιπζε ηνπ δνζκέλνπ πξνβιήκαηνο. ηελ πεξίπησζε φκσο ηεο 

Μάζεζεο ΗΗΗ, νη αλζξψπηλεο δπλακηθέο πλεπκαηηθφηεηαο ππεξβαίλνπλ ηε ζηνηρεηψδε 

θαληαζία. Γίλνληαη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θφζκνπ κε ηε κνξθή “πλεπκαηηθψλ” 

ηερλνπξγεκάησλ γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα ιφγηα ηνπ Wartofksy (1979,209) (Engeström, 

1987,154). Σα ηερλνπξγήκαηα απηά νξίδνληαη σο ηξηηνγελή απφ ηνλ Wartofksy (1979) θαη 

πεξηιακβάλνπλ ειεχζεξε θαηαζθεπή θαλφλσλ. Απηνχ ηνπ είδνπο νη θαλφλεο 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο θαλφλεο πνπ θαηεπζχλνπλ ηηο ζπλήζεηο θαζεκεξηλέο πξάμεηο. Σν 

άηνκν βηψλεη πξνζσπηθέο θξίζεηο, ζηηγκέο ελαηέληζεο θαη αιιάδεη άξδελ ε πνηφηεηα ησλ 

ςπρν-πλεπκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ (Engeström, 1987).  

     Μέζσ ησλ παξαπάλσ ζεσξεηηθψλ ζπλδέζεσλ ν Engeström (1987)  δηακνξθψλεη έλα 

ηξίγσλν αλαπαξάζηαζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο κάζεζεο, δνκνχκελε ζε κία ηεξαξρία ηξηψλ 

επηπέδσλ. Σν κνληέιν απηφ απνηειεί έλα κίγκα ζεσξηψλ θαη αλαπαξίζηαηαη κέζσ δχν 

μερσξηζηψλ ζρεκάησλ. ηνλ πξψην πίλαθα  ηα ζηάδηα ηεο κάζεζεο απνηππψλνληαη ζε 

ελαιιαθηηθέο ζεσξεηηθέο θσδηθνπνηήζεηο. Σν ζρήκα είλαη απιφ θαη ζπλνςίδεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξηψλ επηπέδσλ ηεο  κάζεζεο. Σν δεχηεξν ζρήκα είλαη ην απνηέιεζκα 

ηεο ζπζρέηηζεο ησλ παξαπάλσ ζεσξηψλ. Ο Engeström  (1987)  ζηεξηδφκελνο ζηνπο 

παξαπάλσ ζεσξεηηθνχο, δηαηππψλεη κε δηθφ ηνπ ηξφπν ηα ζηάδηα ηεο κάζεζεο ηα νπνία 

αλαιχεη ζηε βάζε έμη δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ: 1)ππνθείκελν, 2)εξγαιείν 3)αληηθείκελν, 

4)θνηλφηεηα, 5)θαλφλεο θαη 6)δηαρσξηζκφο εξγαζίαο.  
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Table 3.1 

Characterizations of the hierarchical structure of activity 

Leont'ev Harré & 

al.  

Bateson Raiethel Wartofsky Judin 

(1978) (1985)  (1972) (1983) (1979) (1978) 

Activity / 

motive 

orders 

Deep 

structure of 

mind / 

social 

 

Learning 3 Rezentrieru 

ng 

 

Tertiary 

artifacts 

 

Theoretical 

substantiations 

Action / 

Goal 

Conscious 

awareness  

 

Learning 2 Dezentrier 

ung 

 

Secondary 

Artifacts 

 

Modeling 

Conceptions 

Operation 

/ 

condition 

s 

Behaviou 

ral 

routines 

 

Learning 

1 

 

Urzentrieru 

ng 

 

Primary 

Artifacts 

Procedures 

 

 

Table 3.2 

The proposed hierarchical structure of activity 

Subject  

 

Instruments Object 

 

Community 

 

Rules Division of 

Labor 

Collective 

Subject 

 

Methodolog 

y, ideology 

 

We in the 

world 

 

Societal 

network of 

activities 

Societal 

(state, law, 

religion) 

 

Societal 

division of 

labor 

Individual 

subject  

 

Models Problem 

task 

Collective 

organization 

 

Organization 

al rules 

 

Organization 

al division of 

labor 
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Nonconscious 

 

Tools Resistance 

 

Immediate 

primary 

group 

 

Interpersonal 

rules 

 

Interpersonal 

Division of  

labor 

 

 

     Καη γηα λα επαλέιζνπκε ζην αξρηθφ δεηνχκελν ηεο ζρέζεο αλάπηπμεο θαη κάζεζεο, ν 

Engeström (1987) δηαηππψλεη ηελ άπνςε, φηη ε πξαγκαηηθή αλάπηπμε ζπληειείηαη κφλν ζην 

επίπεδν ηνπ ζπιινγηθνχ ππνθεηκέλνπ. ηε Μάζεζε ΗΗΗ ηνπ Bateson, ζηηο ζεσξεηηθέο 

ηεθκεξηψζεηο ηνπ Judin (1978), ζηηο “νπηηθέο ηνπ θφζκνπ” ηνπ Wartofksy, ην άηνκν 

εθαξκφδεη κνληέια θαη ηαπηφρξνλα δηακνξθψλεη ην πεξηερφκελφ ηνπο. κσο νη δπλακηθέο 

ηνπ αηφκνπ σο ζπιινγηθφ ππνθείκελν δελ θαηαξγνχλ ηε ζεκαζία ησλ πξνγελέζηεξσλ 

επηπέδσλ κάζεζεο. Σα πξνγελέζηεξα ζηάδηα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ έλαξμε κηαο ζεηξάο 

αλαπηπμηαθψλ δηαδηθαζηψλ (Engeström, 1987). « Άξα, ε κάζεζε είλαη κία αλαγθαία θαη 

θαζνιηθή πιεπξά ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο πνιηηηζκηθά νξγαλσκέλεο αλάπηπμεο, ηδηαίηεξα ησλ 

αλζξψπηλσλ, ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ» (Engeström, 1987,155). πσο ηζρπξίδεηαη ν 

Vygotsky (1978), ε κάζεζε δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε, αιιά θαη νη δχν καδί ζπληζηνχλ 

κία ελφηεηα ζπλερψλ κεηαζρεκαηηζκψλ, κε ηε κάζεζε λα κεηαηξέπεηαη ζε αλάπηπμε θαη ην 

αληίζηξνθν (Engeström, 1987). 

     Μία αθφκα ζεκαληηθή δηάζηαζε ζηελ αλάπηπμε είλαη ε θαηεχζπλζή ηεο, ή αιιηψο ην 

ζεκείν εθθίλεζεο κηαο αλαπηπμηαθήο πνξείαο (Engeström, 1987). «χκθσλα κε ηνλ Wertsch 

(1985), ε αξρή ηεο αλάπηπμεο γηα ηνλ Vygotsky είλαη ε “απνπιαηζηνπνίεζε ησλ 

δηακεζνιαβεηηθψλ κέζσλ”» (Engeström, 1987,155). Μία ηέηνηα ζέζε ζπλεπάγεηαη έιιεηςε 

ηζηνξηθφηεηαο ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλάπηπμεο. Αληίζεηα ν Engeström (1987),  επηζεκαίλεη ην 

ξφιν ηνπ πιαηζίνπ θαη ηελ επίδξαζε ηεο αμίαο αληαιιαγήο γηα ηελ εκθάληζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

γλσζηηθψλ δνκψλ θαη δεμηνηήησλ ζηνπο ελήιηθεο ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο. 

Μέζσ ησλ  ηδηαίηεξσλ πνηνηηθά αληηζέζεσλ ηνπ εθάζηνηε θνηλσληθν- νηθνλνκηθνχ 

ζρεκαηηζκνχ, εγθαζηδξχνληαη δψλεο αιιεινθαζνξηζκνχ ζηηο δηαθνξεηηθέο αηνκηθέο θαη 

ζπιινγηθέο αλαπηπμηαθέο πνξείεο (Engeström, 1987).  

      2.3.2. Η ζρέζε αηνκηθνχ θνηλσληθνχ γηα ηελ αλάπηπμε 

     Ζ κία πιεπξά ζηελ ελφηεηα αλάπηπμεο θαη κάζεζεο αθνξά ηελ έλαξμε θαη πξαγκάησζε 

ηεο αλάπηπμεο απφ ηελ κεηαβαηηθή θίλεζε καζεζηαθψλ επηπέδσλ (Engeström, 1987). Ζ άιιε 

πιεπξά αληηζηνηρεί ζηελ αληίζηξνθε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε λα γίλεηαη ε πξνυπφζεζε ηεο 
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κάζεζεο (Engeström, 1987). Ζ πξναλαθεξζείζα δηαιεθηηθή νπηηθή ηνπ  Engeström πεγάδεη 

απφ ηε ζέζε ηνπ Vygotsky γηα ηελ ελφηεηα κάζεζεο θαη αλάπηπμεο. πλεπψο , ν Engeström 

πηνζεηεί ηε κία θαηεχζπλζε ηεο ζπιινγηζηηθήο ηνπ Vygotsky, ελψ απνξξίπηεη ηελ άπνςε ηνπ 

πεξί ηζηνξηθήο απνπιαηζηνπνίεζεο ηεο αλάπηπμεο. Ζ κνκθή ηνπ Engeström πξνο ηνλ 

Vygotsky είλαη ηδηαίηεξα αληηθαηηθή θαζψο ε ηζηνξηθφηεηα απνπζηάδεη εληειψο απφ ηα 

εξεπλεηηθά πιαίζηα ηνπ πξψηνπ. ην ηέηαξην θεθάιαην ζα θαηαδείμνπκε κε ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα ηελ έιιεηςε ηζηνξηθήο πξννπηηθήο ζηηο εξγαζίεο ηνπ Engeström. 

     Οη αλψηεξεο κνξθέο κάζεζεο (Μάζεζε ΗΗΗ) ππνθξχπηνπλ κία αθαλή δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο, κία θίλεζε ζηαδηαθή. Γηα λα γίλεη πην ζαθήο ε παξαπάλσ ζέζε ν Engeström 

(1987) ρξεζηκνπνηεί σο παξάδεηγκα ηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο. ηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο 

ην άηνκν έξρεηαη ζε επαθή κε γισζζηθά κνληέια ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ αλζξψπηλνπ 

πνιηηηζκνχ, ηα νπνία φκσο είλαη εληειψο λέα γηα ηνλ ίδην (Engeström, 1987).  Καζψο ν 

άλζξσπνο ρξεζηκνπνηεί θαη αθνκνηψλεη απηά ηα κνληέια αιιάδεη ηε ζπλνιηθή νπηηθή ηνπ γηα 

ηνλ θφζκν θαη ζηαδηαθά ζπκκεηέρεη ν ίδηνο ζηε δεκηνπξγία λέσλ κνληέισλ  (Engeström, 

1987).  Απηή ε δηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο, απνηππψλεηαη νινθάλεξα ζην πεδίν ηεο 

ινγνηερλίαο. Ο θάζε ζπγγξαθέαο αλαπηχζζεη έλα ηδηαίηεξν χθνο θνηλψο αλαγλσξίζηκν. Ζ 

κνλαδηθφηεηά ηνπ επηηπγράλεηαη κφλν κέζα απφ ηελ αθνκνίσζε άιισλ ινγνηερληθψλ 

παξαδφζεσλ. Τπ’ απηήλ ηελ έλλνηα ινηπφλ, ε Μάζεζε ΗΗ εκπεξηέρεη ζηνηρεία ηεο επηθείκελεο 

εκθάληζεο ηνπ ηξίηνπ επηπέδνπ κάζεζεο (Engeström, 1987).   

     Οη ηχπνη ηεο  κάζεζεο ΗΗΗ ππφ ηε κνξθή  πξνζσπηθψλ θξίζεσλ θαη αθαλνχο αλάπηπμεο 

πεξηγξαθείζεο  κφιηο παξαπάλσ, αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ κία βαζηθή δηάζηαζε ηεο 

αλάπηπμεο (Engeström, 1987).  πσο είδακε, ε αλάπηπμε δηαθξίλεηαη απφ ηδηαίηεξεο 

πλεπκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο πνηφηεηεο σο απνηέιεζκα ησλ πξνζσπηθψλ θξίζεσλ. Ζ 

νινθιήξσζή  ηεο φκσο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε θαη ηηο 

αληηζέζεηο ηνπ θνηλσληθν- νηθνλνκηθνχ  ζπζηήκαηνο (Engeström, 1987).  ην επίπεδν απηφ 

αλαδχεηαη ε “δξαζηεξηφηεηα ηεο κάζεζεο” ή αιιηψο  ε “επεθηεηλφκελε κάζεζε” ηνπ 

ζπιινγηθνχ ππνθεηκέλνπ. Έηζη ν Engeström δηαθξίλεη ηελ επεθηεηλφκελε κάζεζε - πνξεία 

πξνο ηελ αλαδήηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ εαπηνχ – απφ ην βίσκα ησλ πξνζσπηθψλ θξίζεσλ θαη 

ηεο ζησπεξήο αλάπηπμεο (αθνκνίσζεο θαη θαηαζθεπήο κνληέισλ). χκθσλα κε ηνλ  

Leont’ev (1978) ε αλεπηπγκέλε πξνζσπηθφηεηα  ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειά θίλεηξα ηα 

νπνία έρνπλ γίλεη ζηφρνη δσήο (Engeström, 1987). Σέηνηνπ είδνπο  θίλεηξα παίδνπλ  ξφιν 

ζπλδεηηθνχ θξίθνπ κεηαμχ αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο.  
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     Ζ αλάπηπμε ζπλεπψο δελ είλαη κνλάρα δήηεκα αηνκηθφ αιιά πξνρσξάεη ζηε βάζε κηαο 

δηαιεθηηθήο αιιειεπίδξαζεο αηνκηθνχ θνηλσληθνχ. Ο Engeström (1987) αλ θαη αλαθέξεηαη 

ζην δήηεκα ηεο πξνζσπηθήο εμέιημεο, ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ηελ εκθάληζε λέσλ ηχπσλ 

δξαζηεξηφηεηαο ζην επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα λα πεξηγξάςεη ηελ πξναλαθεξζείζα 

δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν “γεληθεπκέλε επέθηαζε” (expansive generation), ε νπνία 

πξνυπνζέηεη ζπλεηδεηή ππέξβαζε ησλ “δηπιψλ δεζκψλ”. O δηπιφο δεζκφο (ηνπ Bateson) 

επηιχεηαη κέζα απφ ζπλεξγαηηθέο, ζπιινγηθέο πξάμεηο, πνπ σζνχλ ζηελ εκθάληζε ελφο 

ηζηνξηθά λένπ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηαο (Engeström, 1987).  πσο είδακε ν δηπιφο δεζκφο 

αθνξά ηελ χπαξμε δχν ζηνηρείσλ ελφο ζπζηήκαηνο (αηνκηθνχ ή θνηλσληθνχ), ηα νπνία 

θαηλνκεληθά ζπκβαδίδνπλ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη αληηθξνπφκελα. 

     Οη Bratus θαη Lishin (1983) αμηνπνηνχλ ην ζεσξεηηθφ έξγν ηνπ Leont’ ev θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα δηθά ηνπο πεηξακαηηθά επξήκαηα πεξηγξάθνπλ ηα (ςπρνινγηθά) ζηάδηα 

εκθάληζεο ελφο λένπ ζπζηήκαηνο δξαζηεξηφηεηαο (Engeström, 1987). Σν κνληέιν ησλ 

παξαπάλσ εξεπλεηψλ πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο βαζηθέο αιιεινζρεηηδφκελεο δηαζηάζεηο ελφο 

ζπζηήκαηνο δξαζηεξηφηεηαο: 1) ηελ αλάγθε, 2) ηε δξαζηεξηφηεηα, 3) ην αληηθείκελν θαη 4) 

ην θίλεηξν. « Κάζε θαηλνχξηα επεθηεηλφκελε αλάγθε παξαγφκελε ζην πιαίζην ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία εγθαζηδξχεηαη ζηε βάζε κίαο πξνεγνχκελεο αλάγθεο , έρνληαο 

ζπλαληήζεη ην αληηθείκελφ ηεο, κεηαζρεκαηίδεηαη ζε θίλεηξν» (Engeström, 1987,161).ηελ 

πνξεία αιιειεπίδξαζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, δεκηνπξγνχληαη ξήμεηο κέζα ζην ζχζηεκα νη 

νπνίεο νθείινληαη, ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ ζπγγξαθείο, ζε δχν πεξηπηψζεηο 

αλαληηζηνηρίαο. ηελ πξψηε, ε λέα αλάγθε πνπ ζέηεη πιένλ ζε θίλεζε ηε δξαζηεξηφηεηα, δελ 

ηθαλνπνηείηαη απφ πξνγελέζηεξα κέζα δξαζηεξηφηεηαο. Δίλαη επίζεο πηζαλή ε αληίζηξνθε 

ζρέζε, δειαδή ε αδπλακία ησλ κέζσλ δηαρείξηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηελ θάιπςε παιαηφηεξσλ αλαγθψλ.  

     Οη παξαπάλσ αληηζέζεηο, αλαθέξνπλ νη Bratus θαη Lishin (1983, 44), νδεγνχλ ζηε 

γέλλεζε ελφο λένπ ζπζηήκαηνο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ εκθάληζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο 

δηαπεξλάηαη απφ ηξεηο δψλεο ζηαδηαθήο εγθαζίδξπζεο: «1) ηε δψλε επηθξάηεηαο ηεο αλάγθεο 

2) ηε δψλε ηεο δηακφξθσζεο ηνπ θηλήηξνπ θαη 3) ηε δψλε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ 

αλαγθψλ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο» (Engeström, 1987,161). Γηα ηνπο Bratus θαη Lishin (1983) 

νη αλάγθεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο επαλαπξνζδηνξίδνληαη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα εμαηηίαο 

ηεο εκθάληζεο λέσλ αληηθεηκέλσλ (Engeström, 1987). Σν αληηθείκελν ή αιιηψο θίλεηξν ηεο 
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δξαζηεξηφηεηαο ζπκβάιιεη ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο αλάγθεο ζε κία λέα πνηνηηθά ζέζε  

(Engeström, 1987). 

     Ο Engeström (1987) ηνπνζεηνχκελνο θξηηηθά ζην πξναλαθεξζέλ κνληέιν δηαηππψλεη 

ελζηάζεηο αλαθνξηθά κε ην επίθεληξν ησλ αληηζέζεσλ ζην ζχζηεκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Με 

βάζε ην κνληέιν ε βαζηθή αληίζεζε βξίζθεηαη ζηε δπλαηφηεηα ησλ αλαγθψλ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηα κέζα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Αληίζεηα ν Engeström, απνδίδεη ηελ 

αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα πξνζδηνξίζεη ην πεξηερφκελν ησλ αλαγθψλ ηνπ, ζηελ εγγελή 

αληίζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δηακνξθψλεηαη ηζηνξηθά ζηε βάζε ηνπ θνηλσληθν- 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηπξνζζέησο, αληηηίζεηαη ζηελ απιντθή εξκελεία ηεο αλάδπζεο 

ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, σο απνηέιεζκα εκθάληζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ επέθηαζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ κία απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία θαη ε 

επίιπζε ησλ αληηζέζεσλ ηεο πξνυπνζέηεη καθξνρξφληα θαη επίπνλε  πξνζπάζεηα. Γηα ηε 

βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο επέθηαζεο ν Engeström (1987) εηζάγεη ζηελ αλάιπζε ηνπ ηελ 

επηζηεκνληθή θαηεγνξία ηεο “δψλεο ηεο εγγχηεξεο αλάπηπμεο”.  

     2.3.3. Η αλαθαηαζθεπή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δψλε ηεο εγγχηεξεο αλάπηπμεο 

     Ζ παξαπάλσ θαηεγνξία αλαπηχρζεθε ζηελ ηζηνξηθή πνιηηηζκηθή ςπρνινγία ηνπ Vygotsky 

(1978-β). Οξίζηεθε σο ε απφζηαζε κεηαμχ ηεο παξνχζαο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο 

δπλάκεη αλάπηπμεο, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ ελειίθσλ θαη ησλ πην 

ηθαλψλ ζπλνκειίθσλ (Engeström, 1987).  Ο Vygotsky (1962) ζεψξεζε ηε δηδαζθαιία σο ην 

θχξην κέζν αμηνπνίεζήο ηεο κε βαζηθφ ζηφρν ηεο ηειεπηαίαο ηνλ νξακαηηζκφ ηνπ κέιινληνο 

(Engeström, 1987).  Σν παηδί δε ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζηε ζηείξα επαλάιεςε γλψζεσλ 

θαη κνληέισλ πνπ ηνπ δίλνληαη έηνηκα απφ ηνλ ελήιηθν θαζνδεγεηή. Δίλαη αλάγθε λα βξεζεί 

πέξα απφ απηά θαη λα δεκηνπξγήζεη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο θαη δπλάκεη πξάμεηο γηα ηνλ 

θφζκν. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ν Vygotsky (1962) επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηεο πξψηκεο 

κεηαβίβαζεο θάπνησλ δεμηνηήησλ (Engeström, 1987).  Γηα παξάδεηγκα, εάλ ηα παηδηά 

δηδαρζνχλ ηε γξαθή πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ έμη εηψλ είλαη πην πηζαλφ λα αλαπηχμνπλ ηε 

θαληαζία ηνπο ζε δεηήκαηα γξαπηνχ ιφγνπ (Engeström,1987). Υξεζηκνπνηψληαο ην 

παξάδεηγκα ηεο γξαθήο ν Vygotsky (1962), θαηαδεηθλχεη ηελ επίδξαζε ηεο δηδαζθαιίαο γηα 

ηηο πλεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη αθφκα ππφ δηακφξθσζε (Engeström, 1987). 

     Ζ δψλε ηεο εγγχηεξεο αλάπηπμεο (δ. ε. α.) σο επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν έρεη γίλεη 

αληηθείκελν ζπδήηεζεο απφ αξθεηνχο κειεηεηέο ηεο αλάπηπμεο. Οη Wood, Bruner θαη Ross 

(1976) ,εθήξκνζαλ ην πξναλαθεξζέλ επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν ζηε ινγηθή ηεο δεκηνπξγίαο 
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πεξηβαιιφλησλ αιιειεπίδξαζεο ησλ παηδηψλ κε ηνπο ελήιηθεο. ηφρνο ήηαλ ε απφθηεζε 

λέσλ δεμηνηήησλ θαη ε πξνψζεζε ηεο ηδέαο ηνπ “scaffolding” (ζχζηεκα επηπέδσλ). 

(Engeström, 1987). Μία ηέηνηα νπηηθή ηνπ δεηήκαηνο εγθισβίδεη  ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ 

ζηε ζνθία ησλ ελειίθσλ θαη ιεηηνπξγεί σο εκπφδην ζην εγρείξεκα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

(Engeström, 1987). 

     Αθφκα νη Cole θαη Griffin (1980-β), φξηζαλ ηελ αλάπηπμε σο ζπλερή κεηάβαζε απφ κία 

νληνγελεηηθά επηθξαηνχζα δξαζηεξηφηεηα ζε κία άιιε: «απφ ην παηρλίδη ζηελ ηππηθή 

κάζεζε, απφ ηελ ηππηθή κάζεζε ζηε δξαζηεξηφηεηα κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ζηελ εξγαζία» (Engeström, 1987,163). Ζ αθνινπζία 

απηψλ ησλ κεηαβάζεσλ δελ είλαη θαζνιηθή θαζψο ην θάζε παηδί –άηνκν λα αθνινπζεί κία 

μερσξηζηή πνξεία ζηελ ελαιιαγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ (Engeström, 1987). Παξά ην γεγνλφο 

φηη νη  Cole θαη Griffin (1980) αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο θαηλνηφκνπ θαη δεκηνπξγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζε άιιεο εξγαζίεο ηνπ Cole (1985) παξαηεξείηαη επηθέληξσζε 

ζηελ αθνκνίσζε ησλ πνιηηηζκηθψλ πξνηχπσλ (Engeström, 1987). 

     Αληίζεηα, ε βαζεηά θαηαλφεζε ηεο αλάπηπμεο πεξηέρεη αλαπφθεπθηα ηα δπλακηθά ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο (Engeström, 1987). Ο Bibler (1984) πξνβάιιεη απηά 

ηα δπλακηθά ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηεο εζσηεξίθεπζεο ηνπ Vygotsky 

(Engeström,1987). Ο εζσηεξηθφο ιφγνο πξνζιακβάλεηαη σο δηάινγνο πνιηηηζκηθψλ κνληέισλ 

πνπ εζσηεξηθεχνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο θσλέο ηνπ εαπηνχ (Engeström, 1987). Δπηπιένλ, ν 

Bibler (1984)  επηζεκαίλεη ηελ εμσηεξίθεπζε ηεο ζθέςεο σο δηαδηθαζία εκθάληζεο ηνπ λεν-

αλαδπφκελνπ  πνιηηηζκνχ, πνπ δελ έρεη αθφκα εδξαησζεί ζηηο εμσηεξηθέο θαη θνηλσληθέο 

ζρέζεηο. 

     Ζ αμία πνπ πξνζδίδεη ν Engeström ζηελ εξκελεία ηνπ Bibler αλαδεηθλχεη ζην δηθφ ηνπ 

πεξηερφκελν γηα ηελ αλάπηπμε. « Ζ αλζξψπηλε αλάπηπμε είλαη ε πξαγκαηηθή παξαγσγή λέσλ 

θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ δξαζηεξηφηεηαο» (Engeström, 1987,164). Ζ νπζία ηεο αλάπηπμεο 

βξίζθεηαη ζηε ζπιινγηθή επέθηαζε ε νπνία, σο πην εμειηγκέλνο ηχπνο αλάπηπμεο, δχλαηαη λα 

αζθήζεη επίδξαζε ζηελ αηνκηθή αλάπηπμε (Engeström, 1987).  Ζ ηειεπηαία έρεη ήδε 

πεξηγξαθεί κε ηηο κνξθέο ηεο πξνζσπηθήο θξίζεο θαη ηεο ζησπεξήο αλάπηπμεο.  

     Ζ ζέζε ηνπ Engeström (γηα ηελ αλάπηπμε) ηνλ νδεγεί ζηελ αλακφξθσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο δψλεο εγγχηεξεο αλάπηπμεο ην νπνίν πεξηγξάθεη σο αθνινχζσο : « Μία 

πξνζσξηλή αλακφξθσζε ηεο δψλεο εγγχηεξεο αλάπηπμεο είλαη ηψξα δπλαηή. Δίλαη ε 

απφζηαζε, αλάκεζα ζηηο παξνχζεο θαζεκεξηλέο πξάμεηο ησλ αηφκσλ θαη ζηνλ ηζηνξηθά λέν 
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ηχπν θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ κπνξεί λα γεληθεπζεί ζπιινγηθά σο ιχζε ζην δηπιφ 

δεζκφ δπλάκεη ελππάξρνπζα ζηηο θαζεκεξηλέο πξάμεηο» (Engeström, 1987,164).  πλεπψο, ε 

βαζηθή αληίζεζε πνπ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε βξίζθεηαη ζηελ αλζξψπηλε πξάμε. Γηεξεπλψληαο 

ζπζηεκαηηθά ην πεξηερφκελφ ηεο κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε ζηελ ππέξβαζε ηεο αληίζεζεο.  

      2.4. Θεσξία ηεο επεθηεηλόκελεο κάζεζεο 

      2.4.1. Οξηζκφο 

     «Ζ δνπιεηά ηνπ Engeström έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ θιεξνλνκηά ησλ Vygotsky θαη 

Leont’ev, εζηηάδεη ζηα ζχγρξνλα θνηλνηηθά πεξηβάιινληα θαη ζρεηίδεηαη κε ηε κάζεζε θαη 

ηελ αλάπηπμε ζηελ εξγαζηαθή πξαθηηθή» (Sannino θαη ζπλ., 2009,xiv).  Γηα ηνπο παξαπάλσ 

ζπγγξαθείο, ε ζεσξία ηνπ Engeström είλαη ην κέζν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο 

(θιαζζηθήο) ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο.  

     Οη  Sannino θαη ζπλ. (2009) πξνβάιινπλ έλαλ πίλαθα ηνπ Edelfelt γηα λα απνηππψζνπλ 

κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηεο επέθηαζεο, φπσο ηελ πεξηέγξαςε ν Engeström (1987) ζην 

Learning by Expanding. Παξαηίζεληαη ηαπηφρξνλα ν πίλαθαο θαη ηα ζρφιηα ηνπ Engeström 

αλαθνξηθά κε ην παηδηθφ παηρλίδη. Γηα ηνλ Engeström, ην αλαρξνληζηηθφ θαη ην πξννδεπηηθφ 

ζηνηρείν ζπλππάξρνπλ ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη απνηεινχλ εμίζνπ ηκήκα ηεο θνηλσληθήο δσήο. 

Σα παηδηά είλαη δπλαηφλ λα αλαπαξάγνπλ ή λα επαλαιακβάλνπλ παίδνληαο, αιιά ελδέρεηαη 

επίζεο λα θηηάρλνπλ θαηλνχξηα εξγαιεία θαη παηρλίδηα πάλσ ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

παηρληδηνχ. 

     Αλ θαη παξαδέρεηαη ηελ θπξηαξρία ηεο βηνκεραλίαο, δελ πεξηνξίδεηαη ζε απηήλ ηελ 

θνηλσληθν- νηθνλνκηθή ζπλζήθε γηα λα εμεηάζεη ηελ πνξεία αλάπηπμεο ηνπ παηδηθνχ 

παηρληδηνχ. Παξά ηελ έθπιεμε θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ, ηα παηδηά πνιιέο θνξέο 

ππεξβαίλνπλ ηνπο ζπλήζεηο επηβαιιφκελνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν 

πξνθαινχλ αιιαγέο ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ παηρληδηνχ.  
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     «Ζ επέθηαζε», γηα ηνλ Engeström (1999-β,64), «είλαη έλαο λένο ηχπνο κάζεζεο ν νπνίνο 

ππεξβαίλεη ηηο γξακκηθέο θαη θνηλσληθν-ρσξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ αηφκνπ θαη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο πξάμεηο ηνπ. ηελ επεθηαηηθή πξνζέγγηζε, ε κάζεζε θαηαλνείηαη επξχηεξα 

θαη ζε βάζνο ρξφλνπ ζε ζρέζε κε κία ηξίηε δηάζηαζε, ηε δηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο (Sannino θαη ζπλ., 2009). Ζ επέθηαζε νινθιεξψλεηαη θαηά ηε κεηάβαζε 

απφ ηελ αηνκηθή πξάμε ζηε ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα (Sannino θαη ζπλ., 2009). Δμφλ ηεο 

αλαθεξφκελεο κεηάβαζεο, πξνυπνζέηεη ηε γλψζε ησλ ππνθεηκέλσλ αλαθνξηθά κε ηηο 

αληηζέζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (Sannino θαη ζπλ., 2009). Με ηελ επίιπζε ησλ αληηζέζεσλ ε 

δξαζηεξηφηεηα δχλαηαη λα ιάβεη λέα κνξθή θαη λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε έλαλ πην εμειηγκέλν 

ηχπν  (Sannino θαη ζπλ., 2009). Οη εζσηεξηθέο αληηζέζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

εμειίζζνληαη ηζηνξηθά είλαη θηλεηήξηεο δπλάκεηο γηα ηελ αιιαγή ηεο  (Engeström, 1999-α).  

     Γηα ηνλ (Engeström, 1987,210), ε επεθηεηλφκελε κάζεζε νξίδεηαη σο «ζηνραζηηθή 

πξαγκάησζε ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο κάζεζεο» (Sannino θαη ζπλ., 2009). «Με ηνπο 

ζεσξεηηθνχο φξνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηα ζπζηήκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηαμηδεχνπλ δηα 

κέζνπ ησλ δσλψλ εγγχηεξεο αλάπηπμεο … έλα πεξηβάιινλ ζπλερνχο ηαιάληεπζεο, αγψλα θαη 

έθπιεμεο» ( Engeström, 1999-β,90). Ζ επέθηαζε είλαη έλαο πνηνηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο, κία 

αλαδηακφξθσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. «Απφ ηελ άιιε, ε επέθηαζε δε ζπλεπάγεηαη θάπνηα 

απφηνκε δηαθνπή κε ην παξειζφλ νχηε αληηθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο αληηθεηκέλνπ κε έλα 

εληειψο λέν. Ζ επέθηαζε ππεξβαίλεη θαη ηαπηφρξνλα δηαηεξεί πξνγελέζηεξα ζηξψκαηα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ» (Engeström, Puonti  & Seppänen, 2003-α, 181-183).  

       πλνςίδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επέθηαζεο σο ηψξα: 

1) Τπεξβαίλεη κεκνλσκέλεο αηνκηθφηεηεο 

2) Λακβάλεη ρψξα ζε ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

3) Πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλφεζε ησλ αληηζέζεσλ απφ ηα ππνθείκελα ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

4) Απαηηεί καθξνρξφληεο πξνζπάζεηεο 

5) Πεξηιακβάλεη αλαδηακφξθσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

6) Δλέρεη ηαπηφρξνλα ην παιηφ θαη ην λέν 

 

     Ζ βαζηθή ελφηεηα αλάιπζεο ζηε ζεσξία ηνπ Engeström, είλαη ε ζπιινγηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ θαηεπζχλεηαη απφ αληηθείκελν θαη δηακεζαιαβείηαη απφ ηερλνχξγεκα 

(Engeström, 1999-α). Ζ ελφηεηα απηή είλαη δένπζαο ζεκαζίαο φρη κφλν γηα ηελ ελ ιφγσ 

ζεσξία αιιά γεληθφηεξα γηα ηηο κειέηεο ηζηνξηθν-πνιηηηζκηθήο θαηεχζπλζεο (Engeström, 
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1999-α). Ζ δξαζηεξηφηεηα αλαιχεηαη ζε ζρέζε κε ηελ επεθηεηλφκελε κάζεζε. Ζ επέθηαζε 

φπσο είδακε ζπληζηά έλαλ λέν ηχπν κάζεζεο «θαζψο νη επαγγεικαηίεο αγσλίδνληαη κέζσ 

αλαπηπμηαθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ζην δηθφ ηνπο ζχζηεκα δξαζηεξηφηεηαο, κεηαθηλνχκελνη ζε 

ζπιινγηθέο δψλεο εγγχηεξεο αλάπηπμεο» (Engeström, 1999-α,7). 

     Ζ επέθηαζε αλαπαξίζηαηαη ζρεκαηηθά κε ηε βνήζεηα επεθηεηλφκελσλ θχθισλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Βαζηθφ εξγαιείν γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπο είλαη ε δηαιεθηηθή κέζνδνο αλάδπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απφ ην αθεξεκέλν 

(Engeström, 1999-α). Οη εξεπλεηηθέο κέζνδνη παξέκβαζεο ζηνρεχνπλ ζηε δηακεζνιάβεζε, 

θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ θχθισλ ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο ζε ηνπηθά ζπζηήκαηα 

δξαζηεξηνηήησλ (Engeström, 1999-α). πσο ζα δνχκε αλαιπηηθφηεξα ζηελ επφκελε ελφηεηα, 

ε ζεκαζία ελφο κνληέινπ επέθηαζεο, έγθεηηαη ζηε δπλαηφηεηά ηνπ λα εθθξάδεη θαη λα 

επηιχεη ηηο αληηζέζεηο ηνπ θχθινπ ζε κία ζπγθεθξηκέλε θάζε αλάπηπμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

(Engeström, 1999-α).  

     «Έλα ζχζηεκα δξαζηεξηφηεηαο πξνζδηνξίδεηαη σο πνιπθσληθφο ζρεκαηηζκφο. Έλαο 

επεθηεηλφκελνο θχθινο είλαη ε ελνξρήζηξσζε απηψλ ησλ θσλψλ, ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ 

θαη πξνζεγγίζεσλ δηαθνξεηηθψλ ζπκκεηερφλησλ. Υπφ ην πξίζκα απηφ, ε ηζηνξηθφηεηα 

ζπλεπάγεηαη αλαγλψξηζε ησλ πξνεγνχκελσλ θχθισλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Η 

ελνξρήζηξσζε ηεο πνιπθσλίαο δηεπθνιχλεηαη δξακαηηθά φηαλ απηέο νη δηαθνξεηηθέο θσλέο 

ηνπνζεηνχληαη αληίζεηα ζην ηζηνξηθφ ηνπο ππφβαζξν σο ζηξψκαηα κηαο ιίκλεο, 

ζπκπιεξσκαηηθά θαη αληηηηζέκελα ζην ζχζηεκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο (Engeström,1991-a,15)» 

(Engeström, 1999-α,8).  

     Ζ αλάπηπμε ζχκθσλα κε ηνλ Engeström (1999-α) πεξηιακβάλεη δχν βαζηθέο δηαζηάζεηο, 

ηελ νξηδφληηα θαη ηελ θάζεηε. H πξψηε ζπλδέεηαη κε ηελ επηθνηλσλία θαη ην κνίξαζκα 

λνεκάησλ ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ θάζεηε γίλεηαη αληηιεπηή σο αθνινπζία 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηαδίσλ (Engeström, 1999-α). Γηα ηελ εμέιημε ελφο ζπζηήκαηνο 

δξαζηεξηφηεηαο πξνυπνηίζεηαη ε θαηαλφεζε θαη ησλ δχν δηαζηάζεσλ (Engeström, 1999-α). 

πλεπψο ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα δελ κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ  κνλάρα ζηε κειέηε 

ηεο κηαο ή ηεο άιιεο δηάζηαζεο. Δάλ έλαο εξεπλεηήο επηθεληξσζεί απνθιεηζηηθά ζηελ 

νξηδφληηα αλάπηπμε ζα απνηχρεη λα θαηαλνήζεη ηε δπλακηθή θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ 

δηακεζνιαβεηηθψλ κέζσλ (Engeström, 1999-α). Αληίζεηα, αλ ε κνλφπιεπξε νπηηθή αθνξά 

ηελ ηεξαξρηθή (θάζεηε) αλάπηπμε ελππάξρεη ν θίλδπλνο ελφο ληεηεξκηληζηηθνχ κνληέινπ 

αλάπηπμεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, φπσο ηζρπξίδεηαη ν Holzman (1993), ζα έρνπκε αηηίεο 
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πνπ νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά πεξάζκαηα θαηά 

ηελ αλάπηπμε (Engeström, 1999-α). Ο Engeström (1999-α) ελζσκαηψλεη ζηε ζεσξία ηνπ θαη 

ηηο δχν απηέο αλαπηπμηαθέο εθθάλζεηο. Οξίδεη ηελ αλάπηπμε σο απνηέιεζκα γεληθψλ 

κεραληζκψλ, πνξεία δπλάκεη πεξηέρνπζα θαζνξηζκέλα ζηάδηα κάζεζεο. Σα επίπεδα ηεο 

κάζεζεο φκσο δελ είλαη πάληνηε θαζνξηζκέλα θαη ζπλδπάδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

αλάινγα κε ην πιαίζην θαη ηελ θαηάζηαζε (Engeström, 1999-α).   

     Σν εξγαιείν δηακφξθσζεο ηνπ επεθηεηλφκελνπ θχθινπ είλαη ε κέζνδνο ηεο δηαιεθηηθήο. . 

Αλαδεηά ηε ινγηθή ηεο αλάπηπμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ησλ 

εζσηεξηθψλ ηνπ αληηζέζεσλ (Engeström, 1999-α).  Έλαο επεθηεηλφκελνο θχθινο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεσξεηηθά πεξηερφκελα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο 

δηαδηθαζίεο (Engeström, 1999-α).  «’ έλαλ επεθηεηλφκελν θχθιν, κηα απιή ηδέα αξρηθά 

κεηαζρεκαηίδεηαη ζ’ έλα πνιχπινθν αληηθείκελν, ζ’ έλαλ λέν ηχπν πξαθηηθήο» (Engeström, 

1999-α). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εξεπλεηέο αθνχ θαηαγξάςνπλ ηηο αληηζέζεηο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο,  πξνσζνχλ δηαδηθαζίεο (ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο) κε ζθνπφ ηελ επίιπζή ηνπο. 

«Ζ αλάδπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απφ ην αθεξεκέλν επηηπγράλεηαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο 

επηζηεκνληθέο θαη καζεζηαθέο πξάμεηο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ πξάμεσλ δηακνξθψλεη έλαλ 

επεθηεηλφκελν θχθιν ή ζπείξα» (Engeström, 1999-α,12).  Με ηελ επέθηαζε ηνπ θχθινπ, ηα 

κεκνλσκέλα ππνθείκελα επεθηείλνληαη ζηαδηαθά ζε κία ζπιινγηθή ελφηεηα (Engeström, 

1999-α). 

     Απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζπκπεξαίλνπκε ηε ζρέζε ηεο επεθηεηλφκελεο ζεσξίαο κε 

δνκηθφ κνληέιν ηνπ Leont’ev. O ηειεπηαίνο φξηζε κία αθνινπζία πξάμεσλ πνπ εμππεξεηνχλ 

ελδηάκεζνπο ζθνπνχο. Ζ νινθιήξσζε ηνπο νδεγεί ζηελ εκθάληζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Οη 

επηκέξνπο απηέο πξάμεηο είλαη γηα ηνλ Engeström, θχθινη κηθξφηεξεο θιίκαθαο δπλάκεη 

επεθηεηλφκελνη, κε ηελ έλλνηα φηη αλνίγνπλ ην δξφκν γηα ηελ επέθηαζε (Engeström, 1999-α).  

Οη εξεπλεηέο είλαη πηζαλφλ λα αλαιχνπλ κηθξνχο θχθινπο δηάξθεηαο θάπνησλ σξψλ ή 

ιεπηψλ, ή θαη ελδηάκεζνπο πνπ δηαξθνχλ βδνκάδεο ή κήλεο (Engeström, 1999-α). κσο ε 

πξαγκαηηθή επέθηαζε ζπληειείηαη ζε θχθινπο κεγάιεο θιίκαθαο πνπ νινθιεξψλνληαη ζε 

βάζνο ρξφλνπ θαη πξνυπνζέηεη καθξνρξφληα πξνζπάζεηα θαη ζθφπηκεο παξεκβάζεηο 

(Engeström, 1999-α).   

      

 

     2.4.2. Τα κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηεο επέθηαζεο 
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     Με βάζε ηνπο Engeström,Virkkunen, Helle, Pihlaja θαη Poikela, (1996) ζηφρνο ηεο 

ηζηνξηθν-πνιηηηζκηθήο έξεπλαο είλαη ε αλάδεημε ησλ αληηζέζεσλ ζ’ έλα εξγαζηαθφ ζχζηεκα 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ γλψζε ησλ αληηζέζεσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηνπ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ λέα εξγαιεία θαη λα επαλαζρεδηάζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο (Engeström, 

1999-α). Ζ αλάιπζε ησλ αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ κέζσλ 

(Engeström, 1999-α). Απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο εξεπλεηέο νη επαγγεικαηίεο 

καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία κε ζθνπφ ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ (Engeström, 

1999-α). Απηφο ν ηχπνο έξεπλαο νλνκάδεηαη “Έξεπλα ζηελ Αλαπηπζζφκελε Δξγαζία” 

(Developmental Work Research) (Engeström, 1999-α). «Ζ “Έξεπλα ζηελ Αλαπηπζζφκελε 

Δξγαζία”  είλαη ε κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεη ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θπξίσο ηε 

ζεσξία ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

νξγαληζκψλ» (Engeström, 1999-α,7).  

     χκθσλα κε ηνπο  van der Veer θαη  Valsiner (1991) « ν βαζηθφο ζρεδηαζκφο ηέηνησλ 

παξεκβάζεσλ αθνινπζεί ηε κέζνδν ηνπ δηπινχ εξεζηζκνχ ηνπ Vygotsky» (Engeström, 1999-

α,15). ην ζεκείν απηφ αλαθεξφκαζηε ζηα εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη εξεπλεηέο 

θαη νη επαγγεικαηίεο ψζηε λα επηηχρνπλ ηελ επέθηαζε. Ο Vygotsky  εηζήγαγε ηερλνπξγήκαηα 

(εξγαιεία, ζήκαηα) ζηηο ςπρνινγηθέο δνθηκαζίεο κε παηδηά. Σν απνηέιεζκα ησλ 

παξεκβάζεψλ ηνπ ήηαλ ε εκθάληζε λέσλ ςπρνινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζην παηδί (Engeström, 

1999-α). Με ηε κέζνδν απηή δελ πξαγκαηνπνηείηαη έλαο απιφο έιεγρνο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

παηδηνχ. Σν παηδί κέζσ ησλ ηερλνπξγεκάησλ έρεη ηελ επθαηξία λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπ αλαθνξηθά κε κία ζπγθεθξηκέλε γλσζηηθή ή ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία. Γηα ηελ έξεπλα 

αλάπηπμεο ν δηπιφο εξεζηζκφο αληηζηνηρεί ζηε δπλαηφηεηα ησλ επαγγεικαηηψλ  λα 

αλαθαηαζθεπάδνπλ ηηο δνθηκαζίεο πνπ εηζάγνληαη αξρηθά απφ ηνλ εξεπλεηή (Engeström, 

1999-α). Παξά ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ επαγγεικαηηψλ ν ξφινο ησλ εξεπλεηψλ ζπλερίδεη 

λα είλαη νπζηαζηηθφο θαζ’ φηη νη ππεξεζίεο ηνπο παξέρνληαη απνθαζηζηηθά θαη κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν (Engeström, 1999-α). 

      Αξρηθά νη έξεπλεο πνπ αμηνπνίεζαλ ηελ πξναλαθεξζείζα κέζνδν πεξηνξίζηεθαλ ζηε 

δηακεζνιάβεζε κε έλα κνλαδηθφ εξγαιείν ή ηερλνχξγεκα, ηελ νπνία δερφηαλ έλα άηνκν ή 

κία δπάδα αηφκσλ (Engeström, 1999-α). Με ηελ εμέιημε ηεο κεζφδνπ ζηαδηαθά (απφ ηελ 

εξγαιεηαθή ζηε ζεκεησηηθή δηακεζνιάβεζε) θαη ηελ εκθάληζε ηεο ζεσξίαο ηεο 

επεθηεηλφκελεο κάζεζεο ε πνιηηηζκηθή έξεπλα πήξε κία άιιε ηξνπή (Engeström, 1999-α). 

Πξαγκαηνπνηήζεθε έλα πέξαζκα απφ ηελ απιή ζηελ πνιπεπίπεδε δηακεζνιάβεζε. Σν 
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ζεκεησηηθφ θαη εξγαιεηαθφ ζηνηρείν πεξηπιέθνληαη θαη αμηνπνηνχληαη ηα ζχγρξνλα 

ηερλνινγηθά κέζα, ηα νπνία ηεο πξνζδίδνπλ πςειή αμηνπηζηία θαη αθξίβεηα (Engeström, 

1999-α). 

     O Engeström (1987) έρεη νξίζεη ηε ζεσξία ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο σο ζπλέρεηα ηεο 

ηζηνξηθήο-πνιηηηζκηθήο ςπρνινγίαο ηνπ Vygotsky θαη ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

Leontiev. Δμαηηίαο ηεο ζέζεο ηνπ γηα ηηο ηξεηο γεληέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (πνιινί φπσο 

είδακε ηελ ακθηζβεηνχλ), μεθηλάεη ηελ παξνπζίαζε ηεο επεθηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο, 

παξνπζηάδνληαο ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο κεζνδνινγηθέο αξρέο ηνπ Vygotsky. χκθσλα κε ηελ 

Scribner (1985), ε πξψηε αξρή αλαθέξεηαη ζηελ ηξηκεξή δνκή θάζε πνιηηηζκηθνχ ηχπνπ 

ζπκπεξηθνξάο, ν νπνίνο απνθαιχπηεηαη κέζσ ησλ ζηνηρεησδψλ ηχπσλ (απζφξκεηε, 

θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά) (Engeström, 1987). Κάζε πνιηηηζκηθφο ηχπνο αλαπαξίζηαηαη κε ηε 

βνήζεηα ελφο ηξηγψλνπ θαη ζπλίζηαηαη απφ ην εξέζηζκα, ηελ αληίδξαζε θαη ηε ζπκβνιηθή 

δηακεζνιάβεζε κεηαμχ ησλ δχν.  

     Ζ δεχηεξε αξρή ζπλδέεηαη κε ηε κειέηε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ θαηψηεξσλ 

ζπκπεξηθνξψλ ζε αλψηεξεο πνιηηηζκηθέο. Ζ έξεπλα απηήο ηεο κνξθήο πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηε βνήζεηα ηζηνξηθψλ θαη εζλν-ςπρνινγηθψλ εξγαιείσλ (Engeström, 1987). Ζ ηξίηε 

κεζνδνινγηθή ζηηγκή ηνπ Vygotsky αληηζηνηρεί ζηε γελεηηθή – πεηξακαηηθή κέζνδν. Ζ 

ηειεπηαία εμεηάδεη ηνπο πξναλαθεξζέληεο κεηαζρεκαηηζκφο ζην πιαίζην ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζπγθεληξψλνληαη δεδνκέλα πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο ζε επίπεδν 

νληνινγίαο. Αλαδεηθλχεηαη δειαδή ε αλάπηπμε ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο παηδηψλ 

(Engeström, 1987). Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο Βηγθνηζηαλήο εξεπλεηηθήο πνξείαο πεξηιακβάλεη 

παξαηεξήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αλαπηπμηαθή πξφνδν ησλ παηδηψλ. 

      Ζ Scribner (1985) επηζεκαίλεη φηη αλ θαη κέζα απφ ηελ ελ ιφγσ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

θαηαλννχκε ηε γέλλεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ ζπκπεξηθνξάο ηνπ παξειζφληνο, κία ηέηνηα 

θαηαλφεζε είλαη αλεπαξθήο αλ ζέινπκε λα δηακνξθψζνπκε έλα κνληέιν αλάπηπμεο ηνπ 

παξφληνο (Engeström, 1987). Έλα αθφκα ζθάικα πνπ εληνπίδεη ε Scribner (1985) ζην 

πιαίζην ηνπ Vygotsky ζρεηίδεηαη  κε ηε κειέηε αηνκηθψλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζηνξία ηνπ θφζκνπ (Engeström, 1987). Αλακθίβνια ε 

πξνζσπηθή αλάπηπμε δελ κπνξεί λα εμηζσζεί κε ηελ ηζηνξηθή πνξεία ησλ θνηλσληψλ αιιά 

νχηε ε ηειεπηαία κπνξεί λα παξακεξηζηεί εληειψο απφ ην αλαπηπμηαθφ πιαίζην. πσο εμεγεί 

ε Scribner (1985), θάζε πνιηηηζκηθή νκάδα θνπβαιάεη κία ηζηνξία πνπ επεξεάδεη ηελ αιιαγή 

ηνπ παξφληνο (Engeström, 1987). 
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     Ζ ζεσξία ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο ζπλερηζηήο ηεο 

ηζηνξηθήο-πνιηηηζκηθήο ςπρνινγίαο, θπξίσο αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ην ηξίγσλν ηνπ 

Engeström είλαη κία επέθηαζε ηνπ αξρηθνχ ηξηγψλνπ πνπ παξνπζίαζε ν Vygotsky.  

   1.1.)Σξίγσλν Vygotsky  

 

    

                 1.2.)Σξίγσλν Engeström  

 

 Μειεηψληαο φκσο ηνλ Vygotsky ζε κεγαιχηεξν βάζνο, ζπκπεξαίλνπκε ηελ επηθαλεηαθή 

ζρέζε ησλ δχν ζεσξηψλ. Ζ παξεξκελεία ηεο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky απφ ηνλ Engeström 

γίλεηαη ζαθήο ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, ζην πιαίζην ηεο θξηηηθήο απνηίκεζεο 

ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο.  

     O Engeström (1987) αθνχ δηαηχπσζε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Vygotsky, 

πξνρψξεζε ζηελ παξνπζίαζε ησλ κεζνδνινγηθψλ αξρψλ ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο. 

ηφρνο ησλ κεζνδνινγηθψλ βεκάησλ πνπ ζα πεξηγξαθνχλ είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ελφο 

δνζκέλνπ ζπζηήκαηνο δξαζηεξηφηεηαο, ζε έλα λέν ζχζηεκα πην εμειηγκέλν θαη πνηνηηθά 

δηαθνξεηηθφ απφ ην αξρηθφ. Γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο κεζφδνπ ρξεζηκνπνηεί δχν ζρήκαηα 

εθ ησλ νπνίσλ ην πξψην πεξηγξάθεη κηα γεληθή δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ην δεχηεξν 

ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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Figure 5.2: The cycle of expansive transition 

 

 

Figure 5.3 The methodological cycle of expansive developmental research 
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     Ζ πξψηε κεζνδνινγηθή θάζε νξίδεηαη σο “θαηλνκελνινγία θαη ζθηαγξάθεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο” (Engeström, 1987). ε απηφ ην ζηάδην πξνζδηνξίδνληαη νη 

αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα βαζηθά πξνβιήκαηα (πξσηνγελείο αληηζέζεηο) πνπ 

αληηκεησπίδεη (Engeström, 1987). ε απηήλ ηε δηαδηθαζία ζπκκεηέρνπλ ηα ππνθείκελα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη εηδηθνί εκπιεθφκελνη ζε παξφκνηα ζπζηήκαηα. Γειαδή  άηνκα πνπ 

έρνπλ εμεηδηθεπκέλε γλψζε ηεο ιεηηνπξγίαο αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ (Engeström, 1987).  

     Σν ππφ κειέηε ζχζηεκα έρεη ζπγθεθξηκέλα γεσγξαθηθά θαη ηνπηθά φξηα. ηελ νπζία 

θαηέρεη ζέζε ππνζπζηήκαηνο ζ’ έλα επξχηεξν ζχζηεκα δξαζηεξηφηεηαο (Engeström, 1987). 

Ζ ζρέζε απηή κπνξεί λα θαηαλνεζεί αλ ζθεθηνχκε ηε ζρέζε κίαο λνζνθνκεηαθήο θιηληθήο κε 

ην ζχζηεκα πγείαο ζπλνιηθά. Δλ πξνθεηκέλσ νη εξεπλεηέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα 

κειεηνχζαλ ηελ θιηληθή θαη φρη ην ζχζηεκα πγείαο.  

     Ζ δεχηεξε θάζε ηεο επεθηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη δηαθξίλεηαη απφ ηξία επηκέξνπο βήκαηα (Engeström, 1987). Αξρηθά 

αλαιχεηαη ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ην νπνίν νξίζηεθε απφ ηνλ Leont’ev σο  

ηαπηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Σν αληηθείκελν εμεηάδεηαη  σο εζσηεξηθή 

θίλεζε δπλακηθψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη φρη σο εμσηεξηθφ 

ζηνηρείν.  

     Δλ ζπλερεία ιακβάλεη ρψξα κία ζεσξεηηθή αλάιπζε πνιηηηζκηθψλ ηερλνπξγεκάησλ 

(δεπηεξνγελψλ εξγαιείσλ). Σα ηειεπηαία είλαη ελ κέξεη απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 

παξάγνληαη δειαδή κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο. Σαπηφρξνλα φκσο πξνσζνχλ 

δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο κέζα απφ ηελ επίιπζε δεπηεξνγελψλ αληηζέζεσλ. Σα 

ελ ιφγσ εξγαιεία είλαη ζεσξεηηθήο θχζεσο θαη κπνξεί λα έρνπλ ηε κνξθή εγρεηξηδίνπ, 
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θαζνξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ ηαμηλφκεζεο θαη δηάγλσζεο ή θαη νδεγηψλ δηεθπεξαίσζεο 

εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ (Engeström, 1987).  

     Σν ηειεπηαίν βήκα ηεο αλάιπζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο δηαθξίλεηαη απφ ηελ εκπεηξηθή 

θαηαλφεζε ησλ κνληέισλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηα ππνθείκελα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Σα 

κνληέια ζπκβάιινπλ ζηελ νξγαλσζηαθή δηαρείξηζε θαη ηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ 

δηθηχσλ. Αμηνινγνχληαη κε ηε βνήζεηα ηεο ηζηνξηθήο αλάιπζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο 

ζεσξεηηθήο κειέηεο ησλ δεπηεξνγελψλ εξγαιείσλ (Engeström, 1987). 

     Απφ ηελ αλάιπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξνθχπηνπλ ηξία βαζηθά απνηειέζκαηα. Πξψηνλ 

πξνζδηνξίδεηαη ην αληηθείκελν-ελφηεηα απφ ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή ζην νινθιεξσκέλν, 

ηειηθφ πξντφλ (Engeström, 1987). Αθφκα ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ηνλ νξακαηηζκφ ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο. Πξνηάζζεηαη ζηελ νπζία έλα ππνζεηηθφ κνληέιν δξαζηεξηφηεηαο. Σν ηξίην 

απνηέιεζκα αθνξά ηελ επαθή ησλ ππνθεηκέλσλ κε ηηο δεπηεξνγελείο αληηζέζεηο θαη ηελ 

έλλνηα ηνπ δηπινχ δεζκνχ (Engeström, 1987). «Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί επηηξέπνληαο 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαδνκήζνπλ ηελ αλάιπζε κέζσ ησλ δηθψλ ηνπο πξάμεσλ. Μία 

ηέηνηα αλαθαηαζθεπή ηππηθά ιακβάλεη ρψξα ζηε βάζε επηιεγκέλσλ θαη ζπκπηπγκέλσλ 

πιηθψλ φπσο επίζεο θαη δνθηκαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ» (Engeström, 1987,252).  

     Σν ηξίην ζηάδην δηακφξθσζεο ηνπ επεθηεηλφκελνπ θχθινπ ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε 

κνληέισλ κε ζθνπφ ηελ επίιπζε ηνπ δηπινχ δεζκνχ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

(Engeström, 1987). Παξά ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ εξεπλεηψλ, ηα ππνθείκελα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θηλεηνπνηνχληαη ψζηε λα αλαθαιχςνπλ κφλνη/εο ηνπο ηα βήκαηα 

δεκηνπξγίαο ηνπ λένπ εξγαιείνπ (Engeström, 1987). ην ζεκείν απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κία 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ ππνζεηηθνχ κνληέινπ, ην νπνίν έρεη ήδε πξνηαζεί απφ ηελ 

αλάιπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο (δεχηεξν κεζνδνινγηθφ ζηάδην) (Engeström, 1987). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κία απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο (ηξηγψλνπ) πθίζηαηαη ζπζηεκαηηθή 

αλάιπζε. «Σππηθά, ε ζηξαηεγηθή δηάζηαζε είλαη ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο» 

(Engeström, 1987,254). Γηα παξάδεηγκα, ην αληηθείκελν ελφο ζεξάπνληνο ηαηξνχ είλαη ε 

αζζέλεηα. Ζ αζζέλεηα ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία εμειίζζεηαη δπλακηθά ζηε βάζε ςπρνινγηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ. Καη’ αληηζηνηρία ν ζεξαπεπηήο ππνρξενχηαη λα ζπκπεξηιάβεη 

ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ζην κνληέιν δηάγλσζεο  (Engeström, 1987). «Σέηνηνπ είδνπο 

κνληέια γίλνληαη γεληθά εξγαιεία κε ηα νπνία νη επαγγεικαηίεο κπνξνχλ λα 

αλαδηνξγαλψζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηάγλσζεο» (Engeström, 1987,254). 
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     ην ηξίην ζηάδην πεξηθιείεηαη επίζεο κία δηαδηθαζία εθκάζεζεο επηθνηλσληαθψλ θαη 

ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ νξηδφκελε απφ ηνλ Fichner (1984) σο “ζρεκαηηζκφο 

κηθξφθνζκσλ” (formation microcosms)  (Engeström, 1987). ηελ αξρή, ηα ππνθείκελα 

πξνζπαζνχλ λα ζπγρξνλίζνπλ αλεμάξηεηεο αηνκηθέο πξάμεηο. ηελ πνξεία δεκηνπξγνχληαη 

νκάδεο ησλ δχν αηφκσλ θαη ε θάζε κία πξνζπαζεί λα επηιχζεη ζπλεξγαηηθά έλα πξφβιεκα. Ζ 

εχξεζε ηεο ιχζεο πξνθχπηεη απφ ηελ ηζνξξνπία θαη ηελ ηαπηφρξνλε επίδξαζε πξάμεσλ θαη 

απνηειεζκάησλ ησλ δχν ππνθεηκέλσλ. Ο ζρεκαηηζκφο κηθξφθνζκσλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο “επηθνηλσληαθήο αληαλάθιαζεο”. Κάζε ππνθείκελν ζπληζηά έλαλ θνξέα 

γλψζεο. Με ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ππνθεηκέλσλ, ε γλψζε ζπζζσξεχεηαη θαη παίξλεη ηε 

κνξθή ζπιινγηθήο ππνθεηκεληθφηεηαο. Σν απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ηνλ 

Lektorsky (1984,241) δελ απνηππψλεηαη σο αιιαγή ζηηο εζσηεξηθέο δνκέο ηεο ζπλείδεζεο, 

αιιά ζηελ εμσηεξηθή πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη «ζηε ζπιινγηθή γλσζηηθή δξαζηεξηφηεηα 

πξνεξρφκελε απφ ηα ζπζηήκαηα ηεο αληηθεηκελνπνηεκέλεο γλψζεο» (Engeström, 1987,255). 

Οη ηξεηο πξναλαθεξζείζεο δηαδηθαζίεο (ζρεκαηηζκφο κηθξφθνζκσλ) ελδερνκέλσο 

αληηζηνηρνχλ ζηνπο ρεηξηζκνχο, ηηο πξάμεηο θαη ηε δξαζηεξηφηεηα, δειαδή ζηελ ηεξαξρηθή 

δνκή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Leont’ev. Δπηπιένλ, «ζην επηρείξεκα ηνπ Fichtner, ε 

αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο δη-ππνθεηκεληθφηεηαο δελ αθνξά νληνγελεηηθά ζηάδηα αιιά θάζεηο 

ελφο πξαγκαηηθνχ θχθινπ δξαζηεξηφηεηαο ηεο κάζεζεο» (Engeström, 1987,255). 

     Δλ ηέιεη ε επέθηαζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ λενδνκεζέλησλ εξγαιείσλ θαη 

ηελ επίιπζε ησλ ηξηηνγελψλ αληηζέζεσλ (Engeström, 1987). Οη ζπκκεηέρνληεο 

αληηκεησπίδνπλ έληνλεο ζπγθξνχζεηο σο απνηέιεζκα ηεο αληίζεζεο παιηψλ θαη λέσλ ηξφπσλ 

πξάμεο θαη ζθέςεο (Engeström, 1987). « Απηέο νη ζπγθξνχζεηο δχλαηαη λα ιάβνπλ πνηθίιεο 

κνξθέο. Δλδέρεηαη λα αλαπηπρζεί έλαο αγψλαο αλάκεζα ζηνπο παιηνχο θαλφλεο θαη ηα λέα 

εξγαιεία, ή αλάκεζα ζηνλ παιηφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο θαη ηηο λέεο επηθνηλσληαθέο 

απνηππψζεηο ηνπ κηθξφθνζκνπ. Δπίζεο κπνξεί λα είλαη δηακάρεο αλάκεζα ζηα παξαδνζηαθά 

θαη λέα εξγαιεία, ζπρλά εθθξαδφκελεο σο θφβνο, αληίζηαζε, ζηξεο θαη άιιεο έληνλεο 

ςπρηθέο ζπγθξνχζεηο εληφο ησλ αηφκσλ θαη ησλ ζπιινγηθνηήησλ» (Engeström, 1987,256). 

κσο, ε πην ζεκαληηθή δνθηκαζία είλαη ε αλάιπζε ησλ ιχζεσλ γηα ηελ ππέξβαζε ησλ 

παξαπάλσ αληηζέζεσλ (Engeström, 1987). «Σψξα νη εξεπλεηέο ζα πξέπεη μαθληθά λα 

απέρνπλ απφ ηελ ππνζηήξημε ησλ εξγαιείσλ θαη λα έρνπλ κάηηα αλνηρηά γηα λα θαηαγξάςνπλ 

ηα γεγνλφηα θαη ηηο ηδέεο πνπ είλαη μέλα ζηα κνληέια ή θάπνηεο θνξέο ηα θάλνπλ λα 

θαίλνληαη εμ’ νινθιήξνπ απνγνεηεπηηθά» (Engeström, 1987,256). πλεπψο, ε εθαξκνγή ησλ 
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εξγαιείσλ αθνινπζείηαη απφ κία δηνξζσηηθή δηαδηθαζία. Ζ ηειεπηαία ζηνρεχεη ζηελ πιήξε 

αληηζηνηρία ησλ ηξφπσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ πξάμεσλ ηνπ αηφκνπ θαη 

ηεο ζπιινγηθφηεηαο.  

     Ζ πνηθηιία ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ ηελ επεθηαηηθή δηαδηθαζία, 

πξνυπνζέηεη θαηάιιειεο κεζφδνπο παξνπζίαζεο (Engeström, 1987).  Μέζσ ηεο ηζηνξηθήο – 

γελεηηθήο κεζφδνπ παξνπζηάδεηαη ε αθξηβήο δηαδηθαζία ηεο επεθηεηλφκελεο κεηάβαζεο. Ζ 

άιιε δηάζηαζε ζηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ζπλίζηαηαη απφ ελλνηνινγηθέο, ζεσξεηηθέο 

θαη πεηξακαηηθέο γεληθεχζεηο (Engeström, 1987). Σα ελ ιφγσ πεξηερφκελα ζα πξέπεη λα 

πξνβάιινληαη έηζη ψζηε λα αληαλαθινχλ ηελ αλαδήηεζε ηεο λέαο νπηηθήο θαη φρη 

ηεηειεζκέλα γεγνλφηα κηαο δνζκέλεο εμσηεξηθήο ζνθίαο (Engeström, 1987). πλεπψο ηα 

πεηξακαηηθά επξήκαηα δελ είλαη ζηαηηθά αιιά ππνδειψλνπλ κία θίλεζε, σο δεδνκέλα 

δεθηηθά ζε κία πεξαηηέξσ εμέιημε.  
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     Χο ηψξα εμεηάζακε ηα ζεσξεηηθά ζηεξίγκαηα ηνπ κνληέινπ ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο 

θαη ζθηαγξαθήζακε ηε κεζνδνινγηθή πνξεία ηεο επέθηαζεο κέζα απφ βαζηθέο ζεσξεηηθέο 

αξρέο. Σν θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζηνρεχεη ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ κνληέινπ κε 

αλαθνξέο ζε ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο θαη εξεπλεηηθέο εθαξκνγέο. Θα εμεηαζζεί 

ζπζηεκαηηθά ε κέζνδνο ηνπ Change Laboratory σο έλα εθ ησλ βαζηθφηεξσλ εξγαιείσλ γηα 

ηελ αιιαγή ησλ ζπζηεκάησλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Δπηπξνζζέησο, ζα καο απαζρνιήζεη ε 

πξαθηηθή επέθηαζε, κε πξαγκαηηθνχο φξνπο αιιαγήο ησλ ζπζηεκάησλ ζην πεδίν ηεο 

εξγαζίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο.  

     3.1. Change Laboratory 

     To Change Laboratory απνηειεί κέζνδν γηα ηελ αλάπηπμε πξαθηηθψλ ζηελ εξγαζία απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο επαγγεικαηίεο (Engeström θαη ζπλ., 1996). H κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζην 

πεξηερφκελν ηνπ δηπινχ εξεζηζκνχ ηνπ Vygotsky θαη ζηε ζεσξία ηεο επεθηεηλφκελεο 

κάζεζεο ηνπ Engeström. Δθαξκφδεηαη απφ ην θέληξν ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ηεο έξεπλαο γηα ηελ αλαπηπζζφκελε εξγαζία (Center for Activity Theory and  Developmental 

Work Research) ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Διζίλθη (Engeström θαη ζπλ., 1996). Απφ ηηο ζεσξίεο 

απηέο πξνθχπηνπλ δχν βαζηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξαθηηθψλ ζηελ εξγαζία. 

ην πξψην κέξνο ζπγθεληξψλνληαη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ρψξνπ 

εξγαζίαο θαη ζην δεχηεξν ιακβάλνπλ ρψξα δηαδηθαζίεο κάζεζεο (Mukute, 2009).  

     O Engeström (1999-γ) νξίδεη επηά ζηάδηα επεθηεηλφκελεο κάζεζεο: εξσηήκαηα ζε ζρέζε 

κε ηελ ππάξρνπζα πξαθηηθή, ηζηνξηθή αλάιπζε ησλ δπλακηθψλ κάζεζεο, δεκηνπξγία λέσλ 

ηξφπσλ εξγαζίαο δειαδή δεκηνπξγία ελφο λένπ κνληέινπ θαη πεηξακαηηζκφο κε απηφ, 

εθαξκνγή ηνπ ζηελ πξαγκαηηθή δσή, αμηνιφγεζε θαη εδξαίσζε ηνπ κνληέινπ κε λέν θαη 

ζηαζεξφ ηξφπν. Τπάξρεη έλα ζχλνιν εξγαιείσλ πνπ δηεπθνιχλεη ηελ θαηαγξαθή ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ κνληέισλ ζηελ εξγαζηαθή πξαθηηθή.  

     Σν βαζηθφ εξγαιείν ηεο κεζφδνπ είλαη έλα ζχλνιν επηθαλεηψλ. ε έλα πξψην επίπεδν 

αλαπαξηζηνχλ ηηο ππάξρνπζεο πξαθηηθέο θαη ηα πξνβιήκαηα ζε έλαλ εξγαζηαθφ ρψξν. ηε 

ζπλέρεηα αλαπαξίζηαληαη νη αληηζέζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κνληέια πνπ 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ επαλνξγάλσζε ηεο. ην εξγαιείν ελζσκαηψλεηαη ην πιηθφ πνπ 

έρνπλ ζπγθεληξψζεη νη εξεπλεηέο φπσο νη ζπλεληεχμεηο απφ ην ρψξν ηεο εξγαζίαο, ηα ζρφιηα 

ησλ πειαηψλ, νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, ην βηληενζθνπεκέλν πιηθφ θαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ 

(Engeström θαη ζπλ.,  1996). Ζ ρξήζε εξγαιείσλ αληηζηνηρεί θαηά θάπνην ηξφπν ζηε κέζνδν 
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ηνπ δηπινχ εξεζηζκνχ ηελ νπνία πξφηεηλε ν Vygotsky. Ο ηειεπηαίνο πξνθάιεζε ηελ αλάδπζε 

λέσλ ςπρν-πλεπκαηηθψλ δνκψλ ζε παηδηά κε ηε δηακεζνιάβεζε ςπρνινγηθψλ εξγαιείσλ.  

     Ζ πξναλαθεξζείζα κέζνδνο έρεη εθαξκνγή ζε έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ εξγαζίαο φπσο 

είλαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ν αγξνηηθφο ηνκέαο, ε βηνκεραλία θαη ε δεκηνπξγία 

εξγαιείσλ γηα ηε κάζεζε ζε έλα εξγαζηαθφ πιαίζην. Οη δηαθνξεηηθέο απηέο εθθξάζεηο ηεο 

κεζφδνπ είλαη ρξήζηκν λα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθφηεξα γηα θάζε ηνκέα ψζηε λα γίλεη 

ζαθήο ν ηξφπνο εθαξκνγήο, νη δπλαηφηεηέο ηεο θαη νη δηαθνξέο απφ ηνλ έλαλ ηνκέα εξγαζίαο 

ζηνλ άιινλ.  

     Μία απφ ηηο εθθάλζεηο ηνπ Change Laboratory είλαη ην Media Concept Laboratory πνπ 

εθαξκφζηεθε απφ ηνπο Helle θαη Toyry (2009) γηα ηελ επέθηαζε ηεο παξαδνζηαθήο 

Φηιαλδηθήο εθεκεξίδαο “Paper” ζε δηαδηθηπαθή κνξθή. ηα πιαίζηα ηεο παξέκβαζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε έλα ζχλνιν ζπλαληήζεσλ αλάκεζα ζηνπο εξεπλεηέο, ηνπο 

δεκνζηνγξάθνπο, ηνπο εθδφηεο, ηνπο δηαθεκηζηέο θαη ηνπο πάζεο θχζεσο εκπιεθνκέλνπο γηα 

ηε δηακφξθσζε λέσλ πξαθηηθψλ κάζεζεο ζηελ εθεκεξίδα. Ζ έλλνηα ηεο κάζεζεο ζηε ζεσξία 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ εθκάζεζε αηνκηθψλ δεμηνηήησλ. Αλαθέξεηαη ζην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ηξφπνπ κάζεζεο ζ’ έλα ζχλνιν αηφκσλ πνπ κνηξάδνληαη έλα θνηλφ 

αληηθείκελν.  

     Ζ έλλνηα ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο αλαιχζεθε ππφ ην πξίζκα ηξηψλ δηαζηάζεσλ 

ψζηε λα θαηαλνεζεί σο φινλ πνπ ελέρεη ηνλ νξγαληζκφ, ηελ παξαγσγή θαη ην θνηλφ. Ζ πξψηε 

δηάζηαζε αθνξά ηνπο ζθνπνχο, ηηο αμίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθδνηψλ, ησλ δεκνζηνγξάθσλ 

θαη ηνπ θνηλνχ. Γηα παξάδεηγκα νη αλάγθεο ηνπ θνηλνχ θξχβνληαη πίζσ απφ ηηο αμίεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ θαη ηε ξεηνξηθή ηνπο γηα αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε. Ζ δεχηεξε δηάζηαζε 

εζηίαζε ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ νξγαληζκνχ φπσο νη δνκέο νξγάλσζεο, ε δηαρείξηζε θαη ε 

αξρηηεθηνληθή ηνπ πξντφληνο (π.ρ. δηακφξθσζε ζειίδαο). Ζ ηξίηε δηάζηαζε ηεο αλάιπζεο 

ζπλδέζεθε κε  ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή. πσο επεζήκαλαλ νη εξεπλεηέο νη αιιαγέο 

απνηπγράλνπλ ζπλήζσο εμαηηίαο ηεο αιιαγήο ζε απηφ ην επίπεδν.  

     Σα παξαπάλσ δεηήκαηα αλαιχζεθαλ ζηα πιαίζηα ζπλαληήζεσλ ησλ εξεπλεηψλ κε ηνπο 

επαγγεικαηίεο. ’ έλα αξρηθφ επίπεδν αζρνιήζεθαλ κε ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ειιεηκκάησλ 

ηνπ νξγαληζκνχ σο πξνο ηελ παξνπζίαζε ηνπ κέζνπ, ηε δηαθήκηζε, ηελ ηερλνινγία θαη ηηο 

δεμηφηεηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ. Δλ ζπλερεία εμέηαζαλ ηελ ηζηνξηθή αλάπηπμε ηεο εθεκεξίδαο 

αιιά θαη ηνπ κέζνπ ηεο εθεκεξίδαο κε ηελ επξχηεξε έλλνηα. Γηα παξάδεηγκα ηέζεθε ην 

δήηεκα ηνπ κεησκέλνπ θέξδνπο ηεο εθεκεξίδαο θαη ησλ ζπλεπαγφκελσλ απνιχζεσλ. ζνλ 
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αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ κέζνπ αζρνιήζεθαλ κε ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά παξαδείγκαηα 

δεκνζηνγξαθίαο ζηνπο δηαδηθηπαθνχο ρψξνπο.    

     Αθφκα κνληεινπνηήζεθαλ νη αληηζέζεηο αλάκεζα ζηηο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο ησλ 

δεκνζηνγξάθσλ θαη ηελ απφθαζε ηεο δηνίθεζεο λα επεθηείλεη ην κέζν ζην δηαδίθηπν. ηελ 

ηζηνξηθή εμέιημε ηεο εθεκεξίδαο άπηεηαη ε ηθαλφηεηά ηεο λα κεηαηξαπεί απφ παξαδνζηαθή 

κνξθή ζε δηαδηθηπαθή. Σν παιηφ παξαδνζηαθφ πεξηερφκελν ηεο εθεκεξίδαο  είλαη πηζαλφλ λα 

παξεκπνδίζεη κία ηέηνηα αιιαγή. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην θαιά εθπαηδεπκέλν εξγαηηθφ 

δπλακηθφ είλαη δπλαηφλ λα δηεπθνιχλεη δηαδηθαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ, ζε ζρέζε κε κία 

εθεκεξίδα πνπ δεκηνπξγείηαη απεπζείαο ζε δηαδηθηπαθφ επίπεδν. Ζ ζηξαηεγηθή επθηλεζία 

ζηνπο παξαδνζηαθνχο νξγαληζκνχο δελ κπνξεί λα επηθέξεη απνηειέζκαηα ζε επίπεδν 

θαηλνηνκίαο (Clotz & Niskanen, 2008). Οη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ κπνξνχλ 

λα πεξηνξηζηνχλ ζην επίπεδν ηεο ζηξαηεγηθήο. Ζ άπνςε απηή ζπλεπάγεηαη φηη γηα ηελ 

πξαγκάησζε ηεο θαηλνηνκίαο πξνυπνηίζεληαη βαζηέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ζπζρέηηζεο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. ην Media Concept Laboratory νη αιιαγέο απηέο επεηεχρζεζαλ 

φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο αλαγλσζηψλ θαη δεκνζηνγξάθσλ, ηηο ζρέζεηο δεκνζηνγξάθσλ κε ηα 

ζέκαηα παξνπζίαζεο, ηνλ ηξφπν πνπ νη δεκνζηνγξάθνη αληηιακβάλνληαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο 

θαη ην δηαρσξηζκφ ηεο εξγαζίαο πνπ πξνέθπςε απφ ηηο λέεο δηαδηθηπαθέο αλάγθεο. 

     Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηελ νκάδα ζηηο ηειεπηαίεο ζπλαληήζεηο ήηαλ 

ηα ελδηαθέξνληα θαη ν ηξφπνο δσήο ελφο δπλάκεη αλαγλψζηε. Οη ζπδεηήζεηο απηέο νδήγεζαλ 

ζε  αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ζπγγξαθήο, ζηελ παξνπζίαζε ησλ άξζξσλ ζην δηαδίθηπν, ζην 

πεξηερφκελν ησλ ζεκάησλ θαη ζην  βαζκφ εμεηδίθεπζεο ηεο γλψζεο. Αλ θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ 

Media Concept Laboratory παξνπζηάζηεθαλ ελ πεξηιήςεη, απνηππψλεηαη ζαθψο κία 

δπλακηθή δηαδηθαζία αιιαγήο ζηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ζηηο πξαθηηθέο ησλ αηφκσλ ηεο 

εθεκεξίδαο. Οπζηαζηηθά θαηέθηεζαλ λένπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο θαη αλάιπζεο ησλ 

δεηεκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπο. Μεηαηνπίζηεθαλ απφ παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο ζε 

θαηλνηφκνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο θαη παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνχ ηνπο.  

     Έλαο αθφκα ηνκέαο εθαξκνγήο ηνπ Change Laboratory αλαδεηθλχεηαη κέζσ ηεο 

παξέκβαζεο ηνπ Mukute (2009), γηα ηε βειηίσζε ηνπ “Permaculture” ζηελ θνηλφηεηα ηεο 

Εηκπάκπνπε. Σν “Permaculture” απνηειεί ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο γεο 

ζηε βάζε θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη νηθνινγηθψλ αξρψλ. Σν κνληέιν μεθίλεζε λα 

εθαξκφδεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο  “SCOPE” ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90, ζε 

έλα κεγάιν αξηζκφ ζρνιείσλ πνπ έθηαζαλ ηα 26 ην 2008 θαη ζηηο γχξσ θνηλφηεηεο. ην 
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Change Laboratory ηνπ  “Permaculture” ζπκκεηείραλ 4 αγξφηεο, 4 εθπαηδεπηέο ηνπ  κνληέινπ 

“Permaculture”, έλαο θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο θαη έλαο εξεπλεηήο (Mukute) κε ην βνεζφ 

ηνπ.  ηελ αξρηθή θάζε ηεο παξέκβαζεο έγηλε αλαπαξάζηαζε δχν ζπζηεκάησλ 

δξαζηεξηφηεηαο (αγξνηηθφ, ζρνιηθφ) ηα νπνία κνηξάδνληαη έλα θνηλφ αληηθείκελν.  

      

 

 

     Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαηέγξαςαλ ηα θίλεηξα εκπινθήο ησλ 

αγξνηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ ζην πξφγξακκα. Οη αγξφηεο ζηφρεπαλ ζηελ αχμεζε ηνπ 

εηζνδήκαηφο ηνπο, ζηελ αγξνβηνπνηθηιφηεηα, ζηε δηαηήξεζε πδάηηλσλ πφξσλ θαη ζηελ 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο. Οη εθπαηδεπηέο ελεπιάθεζαλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

Permaculture γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ζξέςε, ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

αγξνηψλ πνπ ζα δηεπθφιπλε ηε βησζηκφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηε δπλαηφηεηα θαιιηέξγεηαο βνηάλσλ πνπ ζα αμηνπνηείην απφ αζζελείο κε HIV. Απφ ηα 

θίλεηξα απηά κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηνί επξχηεξνη ζηφρνη ηεο θνηλφηεηαο, φπσο ε 

δηαηξνθή ησλ θαηνίθσλ θαη ε πγεία ηνπ πνπ δηακεζνιαβείηαη απφ ηε βησζηκφηεηα ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνκέα.  

     πσο έρεη ήδε εηπσζεί ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο κεζφδνπ (Change Laboratory) είλαη ε 

θαηαγξαθή ησλ αληηζέζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ελ πξνθεηκέλσ νη αληηζέζεηο δχν 

ζπζηεκάησλ. Ζ βαζηθή αληίζεζε πνπ παξαηεξήζεθε θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα ηνπνζεηείηαη 

ζηε ζρέζε αληηθεηκέλνπ δειαδή αλαγθψλ θαη αμηψλ βησζηκφηεηαο (νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο, 

νηθνινγηθήο) θαη δηακεζνιαβνχκελνπ εξγαιείνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο κεζφδνπο παξαγσγήο.  

Αληίζεζε θαηέγξαςαλ επίζεο ζε ζρέζε κε ηα εξγαιεία δηακεζνιάβεζεο δειαδή κεηαμχ ηνπ 
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ζπκβαηηθνχ ηξφπνπ θαιιηέξγεηαο θαη ηνπ Permaculture. ην αγξνηηθφ ζχζηεκα ε αηνκηθή 

κάζεζε γηα θάζε αγξφηε μερσξηζηά αληηηίζεηαη ζηε ζπιινγηθή κάζεζε κέζσ ηνπ 

Permaculture, θαη ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα ε θπξίαξρε δηδαζθαιία έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε 

δηδαζθαιία κέζσ ηνπ Permaculture. Οη αληηζέζεηο κνληεινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

Change Laboratory θαη παξνπζηάδνληαη ακέζσο παξαθάησ κε δηαγξακκαηηθή κνξθή.  

 

.  
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     Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξαπάλσ αληηζέζεηο αιιά θαη νη ιχζεηο ηνπο 

παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηξία γξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο κε ζθνπφ λα 

δηεπθνιπλζεί ε πινπνίεζε ησλ ιχζεσλ. Σν πξψην εθ ησλ γξακκάησλ απεπζχλεηαη ζην 

ζρνιείν St Margaret κε ζθνπφ λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο παξνρήο λεξνχ θαη 

απνθαηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Γηα παξάδεηγκα δηάλνημε 

γεσηξήζεσλ ή  εγθαηάζηαζε αλεκφκπισλ αληίζηνηρα. Σν δεχηεξν απεπζχλεηαη ζην δίθηπν 

αγνξάο γηα λα γλσζηνπνηήζεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο παξαγσγήο ρσξίο ρεκηθά. Σν ηειεπηαίν 

γξάκκα απνηείλεηαη ζην νδηθφ δίθηπν θαη παξνπζηάδεη ηα πξνβιήκαηα ησλ αγξνηψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα λαχια κεηαθνξάο. Μάιηζηα νη αηηνχληεο, ζην θιίκα ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ Change Laboratory, πξφηεηλαλ λα αλαιάβνπλ νη ίδηνη ηελ αληηθαηάζηαζε 

πξνβιεκαηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ δξφκνπ πνπ είραλ πξνθιεζεί απφ ηε δηάβξσζε.  

     Μία νκάδα ζπκκεηερφλησλ πνπ εθιέρζεθε απφ ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Change Laboratory 

αλέιαβε λα εξγαζηεί πάλσ ζηνλ επεθηεηλφκελν θχθιν, πξνσζψληαο πεξαηηέξσ ηηο ιχζεηο πνπ 

πξνηάζεθαλ. Παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ κε ηελ ηνπηθή εηαηξεία δηαλνκήο 

ειεθηξηζκνχ (ZESA) θαη ηε κεησκέλε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ θνηλφηεηα θαη ην ζρνιείν, 

θαηάθεξαλ λα αλαβαζκίζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ζην ζρνιηθφ θαη αγξνηηθφ ζχζηεκα. 

Ζ πνξεία ηνπ Change Laboratory θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ φπσο επεμεξγάζηεθαλ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλαπαξίζηαηαη ζηνλ ακέζσο παξαθάησ πίλαθα.  
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     Σν Change Laboratory απεδείρζε ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ γηα ηηο ζπιινγηθέο 

δηαδηθαζίεο κάζεζεο ζηελ θνηλφηεηα θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο. Άλζξσπνη απφ 

δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζπλεξγάζηεθαλ απνηειεζκαηηθά. Αξρηθά κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

εξεπλεηψλ θαη κεηέπεηηα κφλνη ηνπο, επέθεξαλ αιιαγέο ζε πνιιαπιά επίπεδα. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ Permaculture ζα σθειήζεη καθξνπξφζεζκα ην εηζφδεκα 

ησλ αγξνηψλ θαη ηελ επάξθεηα ησλ πξντφλησλ ζηελ θνηλφηεηα, αλαβαζκίδνληαο ην βηνηηθφ 

επίπεδν ησλ θαηνίθσλ.  

     πσο θάλεθε απφ ηελ παξέκβαζε ηνπ Mukute ζηε Εηκπάκπνπε (2009), ην Change 

Laboratory δελ πεξηνξίδεηαη ζηα ζηελά φξηα ηεο Φηιαλδίαο αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε άιιεο 

ρψξεο. Ζ παξέκβαζε πνπ ζα παξνπζηαζηεί ακέζσο παξαθάησ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 
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Change Laboratory γηα ηε ράξαμε ηεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ζηε Νέα Εειαλδία. πσο θαη 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ Permaculture ε παξέκβαζε ησλ Hill, Capper, Wilson, Whatman θαη 

Wong (2007) εκπιέθεη δχν δηαθξηηά ζπζηήκαηα δξαζηεξηφηεηαο ,ηε βηνκεραλία θαη ην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα. ην Change Laboratory ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη ηεο θπβέξλεζεο φπσο νη 

ππεχζπλνη ησλ εξγαζηαθψλ ζπκβάζεσλ, ησλ θαιιηεξγεηψλ, ησλ κεηαθνξέσλ θαη ησλ 

ειεγθηψλ πνηφηεηαο, δειαδή νη εθπξφζσπνη ησλ φζσλ εκπιέθνληαη ζην δηακνηξαζκέλν πεδίν 

ηεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο. 

     Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ΄90 ζηε βηνκεραλία παξαγσγήο κήισλ ε εξγαζία είρε 

ραξαθηεξηζηηθά καζεηείαο. Οη εξγαδφκελνη ηνπ θιάδνπ κάζαηλαλ ηηο εξγαζηαθέο πξαθηηθέο 

είηε απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο είηε απφ ηνπο εξγνδφηεο ηνπο. Σν ζηνηρείν απηφ εμειήθζε 

ζηαδηαθά, ελψ παξάιιεια ε αδήισηε εξγαζία αλήιζε ζε πνιχ πςειά πνζνζηά, εμαηηίαο ηνπ 

κεγάινπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηεο γεληθφηεξεο απνξξχζκηζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Άιια 

πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηζηνξηθή αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ήηαλ ν κηθξφο αξηζκφο 

εξγαδνκέλσλ πνπ παξείραλ ππεξεζίεο ρακειήο πνηφηεηαο, κε ρακεινχο κηζζνχο, ρσξίο λα 

εμαζθαιίδεηαη ε πγεία, ε αζθάιεηά θαη ε πξνζηαζία ηνπο απφ ηα εξγαζηαθά αηπρήκαηα (Hill 

θαη ζπλ., 2007). 

     Απφ ηελ αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πξνέθπςαλ νη αληηζέζεηο ησλ ζπζηεκάησλ φπσο ε 

αλαληηζηνηρία ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο εξγαζίαο θαη ησλ εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ. ηαλ 

κειεηάκε ηηο αληηζέζεηο ζηελ ηζηνξηθή ηνπο εμέιημε, νξακαηηδφκαζηε ηαπηφρξνλα θαη ηελ 

επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο (Engestöm, 1999-β). Οη ιχζεηο ινηπφλ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο 

πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ αληηζέζεσλ. Σν λέν κνληέιν ζπκπεξηέιαβε λένπο ηξφπνπο 

εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη λέεο κεζφδνπο παξαγσγήο, πνπ ελέρνπλ ηερλνινγηθά κέζα 

γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Αθφκα δεκηνπξγήζεθε έλα ζρέδην δηαηήξεζεο ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη έγηλαλ πξνηάζεηο γηα κία δπλάκεη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή. ηα 

πιαίζηα απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπξνζψπσλ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο 

βηνκεραλίαο δεκηνπξγήζεθαλ 5.000 ζέζεηο επνρηαθήο εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ 

λεζηψλ ηνπ Δηξεληθνχ. Έλα αθφκα ζεηηθφ ήηαλ ε πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, σο πξνυπφζεζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ζηε 

βηνκεραλία.  

     Παξά ηηο δπζθνιίεο φπσο ε θξίζε ηνπ θιάδνπ, ε ππεξπξνζθνξά κήισλ θαη ε 

ζπλεπαγφκελε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπο, ην πξφγξακκα δηεμήρζε θαλνληθά θαη είλαη ζαθέο φηη 

νδήγεζε ζε νπζηαζηηθέο αιιαγέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ε άζθεζε πηέζεσλ 
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γηα ηελ αιιαγή ηνπο, νδήγεζε ζε πνιπεπίπεδε κεηαηφπηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη αιιαγέο 

αθνξνχλ ηνλ ηξφπν επίιπζεο πξνβιεκάησλ (απφ αηνκηθφο ζε ζπιινγηθφο), ηελ άζθεζε 

πνιηηηθήο αιιά θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ βηνκεραλία ηνπ κήινπ. 

     Χο ηψξα αλαιχζεθε ε εθαξκνγή ηνπ Change Laboratory ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο 

εξγαζηαθνχο ηνκείο, ηε γεσξγία ηε βηνκεραλία θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Ζ κέζνδνο 

φκσο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη ζε πην εμεηδηθεπκέλεο πεξηπηψζεηο φπσο ε δηαρείξηζε ηεο 

κάζεζεο ζε έλα εξγαζηαθφ δίθηπν. Έλα δίθηπν εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηε ζπλεξγαζία αηφκσλ 

απφ δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ κάζεζεο γηα 

θάζε επαγγεικαηία. Έλα ηέηνην δίθηπν εληνπίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Νφηηνπ Savo ζηε 

Φηιαλδία θαη απνηειείηαη απφ 15 άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε έμη δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο 

(Toiviainen, Kerosuo & Syrjäla, 2009). ηφρνο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ε απφθηεζε γλψζεο 

γηα κεζφδνπο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα εμειηρζνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο. Οη κέζνδνη απηέο 

κεηαθέξνληαη ζην εξγαζηαθφ πιαίζην ησλ αηφκσλ κε ζθνπφ λα πξνθαιέζνπλ αιιαγέο ζηε 

ζπιινγηθή κάζεζε ηνπ νξγαληζκνχ.  

     ηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ δηθηχνπ εξγαζίαο ζρεδηάζηεθε έλα εξγαιείν κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ δηθηχνπ. Σν εξγαιείν νλνκάζηεθε Development Radar θαη 

δεκηνπξγήζεθε ζηε βάζε ησλ αξρψλ ηνπ Change Laboratory.Σν νπζηψδεο πνπ εληνπίδεηαη 

εδψ θαη ζπλδέεηαη κε ην Change Laboratory είλαη ε επίιπζε ησλ αληηζέζεσλ πνπ έδσζε ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ην Development Radar. Οη εξεπλεηέο πξφηεηλαλ έλαλ επεθηεηλφκελν 

θχθιν γηα ην Development Radar θαη νη ζπκκεηέρνληεο πξνρψξεζαλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

αληηζέζεψλ ηνπ. 

     Ζ νλνκαζία Development Radar πξνέθπςε κέζα απφ ην δηάινγν ζπκκεηερφλησλ θαη 

εξεπλεηψλ θαη αληηθαηέζηεζε ηελ αξρηθή νλνκαζία ηνπ εξγαιείνπ “Development Clock”. Οη 

ζπκκεηέρνληεο έζεζαλ ην δήηεκα ηεο ηεξαξρίαο κέζα ζην δίθηπν ην νπνίν αλαπαξίζηαηαη θαη 

ζηνλ επεθηεηλφκελν θχθιν ηνπ Development Radar.  Αλαθέξζεθαλ αθφκα ζηελ έιιεηςε 

ζπγρξνληζκνχ ησλ αλαπηπζζφκελσλ θχθισλ ζηα δηάθνξα επίπεδα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα 

κέιε ηνπ δηθηχνπ νδεγήζεθαλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  
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     Δλ θαηαθιείδη, ην Change Laboratory είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο 

πνπ νδεγεί ζε ζεηηθέο αιιαγέο, αθνινπζψληαο κία ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία. Απφ ηηο 

παξαπάλσ παξεκβάζεηο αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο ζπιινγηθήο κάζεζεο γηα ηε βειηίσζε 

ησλ πξαθηηθψλ ζηελ εξγαζία. Ηδηαίηεξα πνιχηηκε απεδείρζε ε αλαγλψξηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

θαη ησλ αληηζέζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ κνληέισλ ζηελ εξγαζία. Σα πινχζηα 

απνηειέζκαηα ησλ παξεκβάζεσλ ζε πνιιαπιά επίπεδα θαηαδεηθλχνπλ επίζεο ηε ζεκαζία 

ηεο κεζφδνπ.  

     3.2. Δξγαζία 

     3.2.1. Δνκέο πγείαο  

     Οη ζεσξίεο κάζεζεο θαη ζπλεπψο ε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο επεθηεηλφκελεο 

κάζεζεο, ππνρξενχληαη λα απαληήζνπλ ζε ηέζζεξα βαζηθά εξσηήκαηα. 1) Πνηά είλαη ηα 

ππνθείκελα ηεο κάζεζεο θαη ζε πνηά ζπζηήκαηα δξαζηεξηνπνηνχληαη; 2) Γηαηί καζαίλνπλ, ηη 

ηνπο θηλεηνπνηεί πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε; 3) Πνηφ είλαη ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο θαη 

πνηά ηα απνηειέζκαηά ηεο; 4) Πνηεο είλαη νη βαζηθέο πξάμεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχλ 

ζηε κάζεζε; (Engeström, 2001). Ο Engeström (2001) απαληά ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, 

παξνπζηάδνληαο κία απφ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Center for Activity Theory and Developmental 

Work Research, ε νπνία δηεμήρζε ζε κία απφ ηηο λνζνθνκεηαθέο δνκέο ηνπ Διζίλθη. Απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ εξσηεκάησλ ζα αλαδεηρζνχλ νη 5 βαζηθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο ηεο 
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δξαζηεξηφηεηαο. «Σα ηέζζεξα εξσηήκαηα θαη νη πέληε αξρέο ζα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ 

κπνχζνπια ψζηε λα ζπζηεκαηνπνηεζεί ε ζπδήηεζε γηα ηελ επεθηεηλφκελε κάζεζε» 

(Engeström, 2001,133).  

     Αξρηθά ζα πξνζδηνξίζνπκε απηέο ηηο αξρέο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηηο δνχκε λα μεηπιίγνληαη 

κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε. Ζ πξψηε αξρή πξνζδηνξίδεη ε βαζηθή ελφηεηα 

αλάιπζεο ηνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο. Ζ ελφηεηα απνηειείηαη 

απφ έλα ζχζηεκα δξαζηεξηφηεηαο πνπ δηακεζνιαβείηαη απφ ηερλνπξγήκαηα. Απνθηά 

θαηεχζπλζε δηα κέζνπ ηνπ αληηθείκελνπ θαη ηνπνζεηείηαη ζ’ έλα δίθηπν ζρέζεσλ κε άιια 

ζπζηήκαηα. Έλα ηέηνην ζχζηεκα ζπλίζηαηαη απφ πνιιαπιέο αηνκηθφηεηεο πνπ είλαη θνξείο 

δηαθνξεηηθψλ ηζηνξηψλ εμαηηίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ κέζα ζην ζχζηεκα 

(ε αξρή ηεο πνιπθσλίαο, δεχηεξε αξρή). Δλ πξνθεηκέλσ αλαθεξφκαζηε ζηα ζπζηήκαηα ηεο 

εξγαζίαο, φπνπ ε ηνπνζέηεζε ησλ ππνθεηκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο πξνθχπηεη απφ ηνλ 

θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο ζηε βάζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ πνιπθσλία 

αληαλαθιάηαη εμσηεξηθά ζηα πνιιαπιά ζηξψκαηα ηεο ηζηνξίαο ησλ ηερλνπξγεκάησλ, ησλ 

θαλφλσλ θαη ησλ ζπλεζεηψλ.  

     Ζ κνξθή ελφο ζπζηήκαηνο ζε ζπγθξηκέλν ρψξν θαη ρξφλν είλαη απνηέιεζκα κηαο 

ηζηνξηθήο πνξείαο κεηαζρεκαηηζκψλ κεγάισλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ. Ζ αξρή ηεο ηζηνξηθφηεηαο 

πξνυπνζέηεη φηη ε εκβξηζήο θαηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαπεξλάηαη απφ ηε κειέηε ηεο 

ηνπηθήο ηζηνξίαο ηνπ. Ζ ηζηνξηθή κειέηε πξνυπνζέηεη ηελ εμέηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί εμαηηίαο ηεο ζρέζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ην επξχηεξν ζχζηεκα.  

     Ζ ηέηαξηε αξρή πξνέξρεηαη απφ ηε ζεσξία ηνπ Il’enkov (1977), ν νπνίνο νξίδεη ηηο 

αληηζέζεηο σο θηλεηήξηεο δπλάκεηο αιιαγήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη αληηζέζεηο δελ νξίδνληαη σο 

απιέο ζπγθξνχζεηο ή πξνβιήκαηα αιιά δεκηνπξγνχληαη απφ ηζηνξηθέο ηάζεηο εληφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ή κεηαμχ ζπζηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα απφ ηελ πξφθιεζε αιιαγψλ ζηνπο 

θαλφλεο θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο εκθαλίδεηαη κία δεπηεξνγελήο αληίζεζε. Ζ ηειεπηαία 

γεληθεχεηαη σο ζχγθξνπζε παιηνχ θαη λένπ ζηνηρείνπ θαη δεκηνπξγεί ηαπηφρξνλα ζπλζήθεο 

αιιαγήο.  

     Ζ πέκπηε αξρή είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο γηα επέθηαζε κέζα απφ ηε κεηάβαζή 

ηνπ ζε κεγάινπο θχθινπο πνηνηηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ. Ζ επηδείλσζε ησλ αληηζέζεσλ δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ησλ κεγάισλ πνηνηηθψλ αιιαγψλ. Γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο επέθηαζεο ηα 

ππνθείκελα ζα πξέπεη λα ζηνραζηνχλ αλαθνξηθά κε ηηο εγθαζηδξπκέλεο λφξκεο θαη λα 
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πξνρσξήζνπλ ζε κία ζθφπηκε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα αιιαγήο. Ζ επέθηαζε ζα νινθιεξσζεί 

κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ σο ζπιινγηθφ ηαμίδη ζηηο δψλεο εγγχηεξεο αλάπηπμεο.  

     Ζ έλλνηα ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη θεληξηθή γηα ηε ζεσξία ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο 

φπσο θαη γηα ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Leontiev, ζηελ νπνία φπσο ηζρπξίδεηαη ν 

Engeström ζηήξημε ηε δηθή ηνπ εθδνρή γηα ηε δξαζηεξηφηεηα.« ην ζρήκα 3», πνπ 

παξαηίζεηαη ακέζσο παξαθάησ, «ην αληηθείκελν κεηαθηλείηαη απφ ην αξρηθφ ζηάδην ηεο κε 

αληαλάθιαζεο, ηνπ εθ ζπλζεθψλ δνζκέλνπ “σκνχ πιηθνχ” (αληηθείκελν 1: π.ρ., έλαο 

ζπγθεθξηκέλνο αζζελήο εηζέξρεηαη ζ’ έλα ηαηξείν) ζ’ έλα ζπιινγηθά λνεκαηνδνηεκέλν 

αληηθείκελν πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ην ζχζηεκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ( αληηθείκελν 2: π.ρ., ν 

αζζελήο παξνπζηάδεηαη σο δείγκα θάπνηαο βηνταηξηθήο θαηεγνξίαο αζζελεηψλ θαη άξα σο 

έθθξαζε ηνπ γεληθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο αζζέλεηαο/πγείαο), θαη ζ’ έλα δπλάκεη δηακνηξαζκέλν 

ή θνηλψο δεκηνπξγεκέλν αληηθείκελν (αληηθείκελν 3: π.ρ., ζπλεξγαηηθή θαηαλφεζε ηεο 

πνξείαο ηεο δσήο ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ ζρεδίνπ θξνληίδαο). Σν αληηθείκελν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη έλαο θηλνχκελνο ζηφρνο, πνπ δελ κπνξεί λα ππνβηβαζηεί ζε 

ζπλεηδεηνχο βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο» (Engeström, 2001,136). 

 

FIG. 3. Two interacting activity systems as minimal model for the third generation of activity 

theory. 

     ην ελ  ιφγσ ζρήκα εμφλ ηνπ αληηθεηκέλνπ παξνπζηάδνληαη θαη ηα ππφινηπα ζπζηαηηθά 

κέξε ελφο ζπζηήκαηνο δξαζηεξηφηεηαο: 1) Σν ππνθείκελν, 2) ε θνηλφηεηα, 3) ηα 

ηερλνπξγήκαηα, 4) ν θαηακεξηζκφο εξγαζίαο θαη 5) νη θαλφλεο. Ζ χπαξμε δχν 

αιιειεπηδξψλησλ ζπζηεκάησλ ππαηλίζζεηαη ηελ ηδέα ησλ δηθηχσλ δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

μεθίλεζε σο δηάινγνο αλάκεζα ζηε ζεσξία ηνπ Latour (1993) θαη ηε ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Engeström (Engeström, 2001). H ηξίηε γεληά ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 

επηθνξηηζκέλε κε ην θαζήθνλ ηεο δηακφξθσζεο εξγαιείσλ, πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ησλ πνιιαπιψλ πξννπηηθψλ πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε δχν δηαθξηηψλ ζπζηεκάησλ (Engeström, 2001). 
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     ην ζεκείν απηφ ζα επηζηξέςνπκε ζην κεζνδνινγηθφ παξάδεηγκα ην νπνίν εθαξκφζηεθε 

ζ’ έλα δίθηπν δνκψλ πγείαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε παηδηά. Σν δήηεκα πνπ 

απαζρφιεζε θπξίσο ηνπ εξεπλεηέο θαη ηηο νκάδεο ησλ επαγγεικαηηψλ ήηαλ ε παξνρή 

ππεξεζηψλ ζε παηδηά κε ρξφληεο αζζέλεηεο, πνπ πνιιέο θνξέο ζπλνδεχνληαλ απφ πξφζζεηα 

πξνβιήκαηα πγείαο. Σν βαζηθφ πξφβιεκα κε απηέο ηηο ππεξεζίεο ήηαλ ν δηαζπαζηηθφο ηνπο 

ραξαθηήξαο. Καλέλαο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο (λνζνθνκείν, πξσηνβάζκην θέληξν 

θξνληίδαο) δελ είρε ζπλνιηθή αληίιεςε ησλ πεξηζηαηηθψλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηα 

παηδηά λα επηζθέπηνληαη ζπλερψο δηαθνξεηηθέο δνκέο θαη λα απμάλεηαη ην θφζηνο ηεο 

ζεξαπείαο ηνπο (Engeström, 2001). Σν λνζνθνκείν παηδηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εξεπλεηηθή 

νκάδα ηνπ Engeström πξνρψξεζαλ ζε κία ζπιινγηθή πξνζπάζεηα αλαζρεδηαζκνχ ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, δηεπθνιπλφκελε απφ ηε κέζνδν ηνπ “Boundary Crossing 

Laboratory”  (δηαζηαχξσζε νξίσλ ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο) (Engeström, 2001). « Μέζα απφ 

επίπνλεο ζπδεηήζεηο θαη πξνζπάζεηεο ζρεδηαζκνχ, νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ Boundary Crossing 

Laboratory δφκεζαλ κία ιχζε επέθηαζεο ζηε βάζε ησλ αληηζέζεσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ» 

(Engeström, 2000,966).           

     Γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο έιαβαλ ρψξα 10 ζπλαληήζεηο, 60 

εθπξνζψπσλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο (λνζνθφκεο, ηαηξνί, 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ), πνπ νινθιεξψζεθαλ ην Φεβξνπάξην ηνπ 1998. ηα πιαίζηα ησλ 

ζπλαληήζεσλ αλαιχζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο αζζελψλ. H δηαδηθαζία ζηεξίρηεθε 

ζην βηληενζθνπεκέλν πιηθφ ησλ εξεπλεηψλ. Σν πιηθφ πεξηείρε δεδνκέλα ηνπ ηαηξηθνχ 

ηζηνξηθνχ κηαο ζεηξάο αζζελψλ. πδεηήζεθε ε έιιεηςε ζπγρξνληζκνχ θαη επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ δνκψλ πγείαο (αζάθεηα σο πξνο ηελ αλάιεςε αξκνδηνηήησλ), ν 

εθηεηακέλνο αξηζκφο επηζθέςεσλ θαη ε απνηπρία πιεξνθφξεζεο ηεο νηθνγέλεηαο αλαθνξηθά 

κε ην ζρεδηαζκφ ηεο ζεξαπείαο.  

  Δξψηεκα 1
ν
 : Πνηα είλαη ηα ππνθείκελα ηεο κάζεζεο ζην δίθηπν ησλ δνκψλ πγείαο; 

     Ζ κάζεζε ζην ππφ εμέηαζε πιαίζην δε ζα πξέπεη λα ζπιιεθζεί σο εθκάζεζε δεμηνηήησλ 

ζε κεκνλσκέλα άηνκα. Δίλαη κία ζπιινγηθή καζεζηαθή πνξεία ζηελ νπνία εκπιέθνληαη ηα 

ζπζηήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ, ηνπ πξσηνβάζκηνπ θέληξνπ θξνληίδαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

αζζελνχο. ηελ πξψηε ζπλάληεζε εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ελφο παηδηνχ κε αλαπλεπζηηθά 

πξνβιήκαηα ην νπνίν μεθίλεζε ηε ζεξαπεία ηνπ ζην λνζνθνκείν. Ζ ππεχζπλε φκσο ηαηξφο 

ηνπ θέληξνπ, ε νπνία ζα αλαιάκβαλε ζηε ζπλέρεηα ηε ζεξαπεία ηνπ παηδηνχ δελ είρε θακία 

ζρεηηθή πιεξνθφξεζε απφ ην λνζνθνκείν. Οη επαγγεικαηίεο ηνπ λνζνθνκείνπ αλέθεξαλ φηη 
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ηα έγγξαθα ηνπ αζζελνχο εζηάιεζαλ αιιά ράζεθαλ κέζα ζην θέληξν θξνληίδαο, ελψ νη 

επαγγεικαηίεο ηνπ θέληξνπ ηζρπξίζηεθαλ φηη ε κε επηζηνιή εγγξάθσλ είλαη έλα ζχλεζεο 

θαηλφκελν απφ ηελ πιεπξά ηνπ λνζνθνκείνπ. ην πιαίζην ησλ ινγνκαρηψλ, ν επηθεθαιήο 

ηαηξφο ηνπ λνζνθνκείνπ κε πην ζπγθαηαβαηηθή δηάζεζε, πξφηεηλε φηη ην δήηεκα είλαη κάιινλ 

ζαθέο θαη ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί αλ ηα έγγξαθα φλησο εζηάιεζαλ ζηελ πξσηνβάζκηα 

θξνληίδα. ην δηάινγν πνπ αθνινχζεζε δηαθνξεηηθά άηνκα εμέθξαζαλ ηηο απφςεηο ηνπο, κε 

ην θάζε ππνθείκελν λα αλαιακβάλεη θαζνδεγεηηθφ ξφιν ζε ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκέο ηνπ 

δηαιφγνπ. πλεπψο θάλνπκε ιφγν γηα έλα ζπιινγηθφ ππνθείκελν πνπ ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ 

αξρή ηεο πνιπθσλίαο.  

Δξψηεκα 2
ν
 : Πνηα είλαη ηα θίλεηξα ηεο κάζεζεο;  

     χκθσλα κε ηνπο Lave θαη Wegner (1991), ην θίλεηξν ηεο κάζεζεο είλαη ε ζπκκεηνρή 

ηνπ αηφκνπ ζε πνιηηηζκηθά πιαίζηα παξαγσγήο ρξήζηκσλ επηηεπγκάησλ (Engeström, 2001).  

Έλα ηέηνην ζρήκα φκσο δελ ηαηξηάδεη ζηνλ ηξφπν πνπ ε ζεσξία ηνπ  Engeström εξκελεχεη ηε 

κάζεζε ζ’ έλαλ εξγαζηαθφ ρψξν. Σν δήηεκα απνηππψλεηαη θαιχηεξα ζηε ζεσξία ηνπ 

Bateson. Ζ πξαγκαηηθή κάζεζε (Μάζεζε ΗΗΗ) νινθιεξψλεηαη ζηελ θίλεζε ησλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ, κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ελφο αλεπηπγκέλνπ εξγαζηαθά, ηερλνινγηθά θαη 

δηακεζνιαβεηηθά πιαηζίνπ. Ζ επέθηαζε φπσο πξνηείλεηαη απφ ηνλ Bateson πξνθχπηεη απφ 

ηελ επίιπζε ηνπ δηπινχ δεζκνχ (δεπηεξνγελψλ αληηζέζεσλ). Καη εδψ, ηα ππνθείκελα ηεο 

κάζεζεο αληηκεηψπηζαλ πξαγκαηηθέο αληηζέζεηο. Ζ παξνπζία ησλ γνλέσλ ζην “Boundary 

Crossing Laboratory” απέηξεςε ηνπο επαγγεικαηίεο απφ ην λα κεηαζέζνπλ ηελ επζχλε γηα 

ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ αζζελψλ. Γηακνξθψζεθαλ ινηπφλ 

ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αληηζέζεσλ πνπ ζα ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ ιίγν 

παξαθάησ. πλεπψο ην θίλεηξν ηεο κάζεζεο είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ 

δηαπεξλάηαη απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ηελ ππέξβαζε ησλ αληηζέζεσλ.  

     ηελ ηξίηε ζπλάληεζε δηεξεπλήζεθε ε πεξίπησζε ελφο παηδηνχ κε ζνβαξέο ρξφληεο 

αζζέλεηεο, γηα ηελ νπνία δελ είρε νξηζηεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηαηξφο πνπ ζα αλαιάκβαλε ηε 

ζεξαπεία ηνπ. Δπηπξνζζέησο έγηλε αλαθνξά ζηηο ειιηπείο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο 

επηζθέςεηο ηνπ παηδηνχ ζε άιιεο δνκέο θαη ηηο θαξκαθεπηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο 

παξεκβάζεηο πνπ είρε δερηεί σο ηφηε.  

     Οη εξεπλεηέο πξφηεηλαλ κία ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο 

ππεξεζίεο παξνρήο θξνληίδαο (αξρή ηεο ηζηνξηθφηεηαο). Ζ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ δνκψλ 

πγείαο κε ηε ζπλεπαγφκελε πνιππινθνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, νδήγεζε ζε 
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δηαζπαζηηθέο πξνζεγγίζεηο δηαρείξηζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ. Σν γεγνλφο απηφ επζχλεηαη γηα ην 

απμαλφκελν θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ. Απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζπλάληεζε ν επηθεθαιήο ηαηξφο 

ηνπ λνζνθνκείνπ είρε αλαθεξζεί ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελ 

ιφγσ δπζθνιίαο. 

     Απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, αλέθεξε ν επηθεθαιήο, είρε πξνηαζεί ην κνληέιν ησλ 

“critical pathways”, (θξηηηθά κνλνπάηηα) ην νπνίν αθνξά ζηελ νκαδνπνίεζε πεξηζηαηηθψλ κε 

θνηλέο αζζέλεηεο. Απνζαξξπληηθφ είλαη βέβαηα φηη ε θξηηηθή ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε είρε 

αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη κφιηο ηελ άλνημε ηνπ 1997. Δπηπιένλ ηελ ίδηα πεξίνδν (1980) 

ζηφρεπαλ ζηελ εγθαζίδξπζε κηαο καθξνρξφληαο ζρέζεο θξνληίδαο ηαηξνχ αζζελνχο (care 

relationships) πνπ ζα ιεηηνπξγνχζε σο αλάρσκα ζηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη ζην ζπλερψο 

απμαλφκελν θφζηνο.  

     Οη εξεπλεηέο επεζήκαλαλ φηη ηα κνληέια απηά δηακνξθψζεθαλ κία δεθαεηία λσξίηεξα θαη 

ήηαλ ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ κφλν ηηο αληηζέζεηο ελφο πξνγελέζηεξνπ ζηαδίνπ εμέιημεο 

απηψλ ησλ δνκψλ. Ζ έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο ζηηο πξάμεηο ησλ επαγγεικαηηψλ 

αληαλαθιά ηελ αλεπάξθεηα ησλ κνληέισλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Οη ηαηξνί 

ελζσκαηψλνληαο ζηελ πξαθηηθή ηνπο εξγαιεία αλαρξνληζηηθά επέβαιιαλ κία αζζελεην-

θεληξηθή νπηηθή κε πνιιαπιέο δηαγλψζεηο. Ζ θαηαλφεζε ηεο πηνζέηεζεο ελφο ηέηνηνπ 

κνληέινπ μεηπιίγεη ην θνπβάξη θαη θσηίδεη ηα ζπλεπαγφκελα απ’ απηφ ειιείκκαηα.  

     Λακβάλεη ρψξα έλαο δηάινγνο (ζπλάληεζε 7
ε
 ) κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ κε ζθνπφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο νκάδαο πνπ αλέιαβε ηε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ κε άζζκα, ηα νπνία είραλ 

ηαπηφρξνλα αλαπλεπζηηθά θαη αιιεξγηθά πξνβιήκαηα. Ζ επηθεθαιήο ηαηξφο ηεο νκάδαο, πνπ 

ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ “critical pathway”,  αληηιακβαλφηαλ ην άζζκα θαη ηελ 

αιιεξγία σο δηαθξηηέο δηαγλψζεηο θαη φρη σο επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο δπλακηθήο πνξείαο ηεο 

αζζέλεηαο (πξφζιεςε ηεο αζζέλεηαο σο φινλ).   

     πλεπψο, ε πξψηε δηακνηξαζκέλε αληίζεζε αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ αληηθεηκέλνπ  ησλ 

αζζελψλ (κεηαθηλνχκελνη απφ ην θέληξν ζην λνζνθνκείν θαη αληηζηξφθσο) θαη ηνπ θαλφλα 

ηνπ πςεινχ θφζηνπο, σο απνξξέσλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζε δηαθνξεηηθέο δνκέο. Ζ δεχηεξε 

αθνξά ηε ζρέζε ηνπ αληηθεηκέλνπ (αζζελείο κε πνιιαπιά πξνβιήκαηα) κε ηα παιηά εξγαιεία 

ηα νπνία ζηφρεπαλ ζηελ εμάιεηςε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ κεηαθηλήζεσλ, ππνιείπνληαλ φκσο 

ηεο δπλαηφηεηαο λα αληαπνθξηζνχλ ζην δήηεκα ησλ πνιιαπιψλ πξνβιεκάησλ. «Βαζηθά, 

ηφζν νη ζρέζεηο θξνληίδαο φζν θαη ηα θξηηηθά κνλνπάηηα απνηεινχλ γξακκηθέο θαη ρξνληθέο 

θαηαζθεπέο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Έρνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο ζηελ αλαπαξάζηαζε θαη 
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θαζνδήγεζε ησλ νξηδφληησλ θαη θνηλσληθν-ρσξηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 

κεηαμχ ησλ θξνληηζηψλ δηαθνξεηηθψλ δνκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ αζζελνχο θαη ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ σο ηνπο πην ζεκαληηθνχο πξσηαγσληζηέο ηεο θξνληίδαο» (Engeström, 

2001,144).   

     Μία ηέηνηα αλάιπζε εληνχηνηο δελ αλαηξεί ηε ζεκαζία ησλ γξακκηθψλ δηαζηάζεσλ ζηελ 

εξγαζία, «πνπ ζπλεπάγεηαη φηη νη πξάμεηο αθνινπζνχλ ε κία κεηά ηελ άιιε, νδεγψληαο ζε 

θάπνηνπ είδνπο ζπκπέξαζκα ή νινθιήξσζε»  (Engeström, 2007-α,258). Απφ ηελ άιιε νη 

θνηλσληθν-ρσξηθέο δηαζηάζεηο πξνζδίδνπλ ζπλεξγαηηθή θαηεχζπλζε ζηελ εξγαζία θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ αθνινπζία ησλ πξάμεσλ (γξακκηθή δηάζηαζε)                  

(Engeström, 2007-α). Ζ ηξίηε  αληίζεζε νξίδεηαη σο αλαληηζηνηρία κεηαμχ ηνπ αληηθεηκέλνπ 

(πνιππινθφηεηα αζζέλεηαο) θαη ηεο έιιεηςεο δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ γηα ηε δηαρείξηζή ηεο 

απφ ην ζχζηεκα ηεο νηθνγέλεηαο (αξρή ησλ αληηζέζεσλ).  

     Αλ θαη νη ζπλαληήζεηο μεθίλεζαλ ζ’ έλα πιαίζην δηαγσληζκνχ ηεο πην εχζηνρεο κνκθήο, 

ζηελ πνξεία νη ζπκκεηέρνληεο άξρηζαλ λα ελζηεξλίδνληαη απφςεηο πεξί ζπλνιηθήο αιιαγήο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κνηξάζκαηνο επζπλψλ, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο πξαθηηθψλ ζρεδίσλ θαη 

θαλνληζκψλ.  

Δξψηεκα 3
ν
 : Πνην είλαη ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο;  

     Οη πξναλαθεξζείζεο απφςεηο αλαπηχρζεθαλ ζηε βάζε ηεο ηδέαο ηνπ “knotworking” 

(εξγαζία κέζσ δεζκψλ) πνπ εηζήρζε απφ ηνπο εξεπλεηέο κε ζθνπφ λα θαηαλνεζεί ε αλάγθε 

γηα έλα λέν ζπλεξγαηηθφ κνληέιν. ηελ ηέηαξηε ζπλάληεζε ε πξντζηακέλε λνζνθφκα 

ηζρπξίδεηαη πσο έλα ηέηνην εγρείξεκα πξνυπνζέηεη πνιχ δνπιεηά, ελψ ηαπηφρξνλα πξνηείλεη 

έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν γηα ηελ πξνψζεζή ηνπ. Ζ πξφηαζή ηεο ζπλίζηαηαη απφ ην 

πεξηερφκελν ηεο γξαπηήο αλαηξνθνδφηεζεο, ην νπνίν ζα απνηεινχζε κέζν πιεξνθφξεζεο 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζεξαπεπηή ηνπ θέληξνπ γηα ηε ζπλέρεηα ηεο ζεξαπείαο. Ζ πξφηαζε 

φκσο απεξξίθζε εμαηηίαο ησλ ελζηάζεσλ πνπ πξνέβαιιε ν επηθεθαιήο ηαηξφο αλαθνξηθά κε 

ην θφξην εξγαζίαο θαη ηα έγγξαθα πνπ είραλ ραζεί ζην παξειζφλ. Δπηπιένλ αλεθέξζε ζηελ 

χπαξμε ηεο νκάδαο πνπ είρε ζπζηαζεί κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ 

ζπληνληζκνχ (αξρή ηεο ηζηνξηθφηεηαο θαη ησλ αληηζέζεσλ κε ηε ζπλχπαξμε λένπ -παιαηνχ). 

     ηελ πέκπηε θαη έθηε ζπλάληεζε πξνσζείηαη έλαο λένο ζρεδηαζκφο ππφ ηνπο φξνπο ηεο 

“ζπκθσλίαο θξνληίδαο” (care agreement) θαη ηεο “δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ επζχλε ηεο 

θξνληίδαο”.To λέν κνληέιν ζπκπεξηέιαβε γξαπηή αλαηξνθνδφηεζε εκπεξηέρνπζα ηηο 

ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα ηαηξηθά δεδνκέλα ηεο πεξίπησζεο. «Ζ λέα εξγαιεηαθφηεηα 
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ζεσξήζεθε βαζηθφ ζπζηαηηθφ γηα έλα λέν είδνο ζπλεξγαηηθήο θξνληίδαο ζην πιαίζην ηεο 

νπνίαο θαλέλα ηκήκα ηεο δελ είρε κία ζηαζεξή θπξηαξρία μέρσξα απ’ ηα ππφινηπα αιιά θαη 

δε ζα κπνξνχζε λα απνθχγεη ηελ επζχλε γηα ηε ζπλνιηθή πνξεία ηεο θξνληίδαο» 

(Y.Engeström, R. Engeström & Kerosuo, 2003-β, 290).  

     Ζ επηθνηλσλία ησλ επαγγεικαηηψλ γηα ηε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ 

επζπλψλ επξφθεηην λα μεθηλήζεη κεηά ηηο δχν επηζθέςεηο ηνπ αζζελνχο ζην λνζνθνκείν. ε 

πεξίπησζε δηαθσλίαο ζα αθνινπζνχζε δηαπξαγκάηεπζε κε ζθνπφ ηελ αλακφξθσζε ηνπ 

ζρεδίνπ. Ζ ηειηθή ζπκθσλία ζα πεξηείρε ηηο αιιαγέο ηνπ πιάλνπ θξνληίδαο θαη ηεο 

δηάγλσζεο. Ζ εηζαγσγή ηνπ λένπ κνληέινπ πξνήγαγε ηελ επέθηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηελ 

απιή επίζθεςε ζηελ εγθαζίδξπζε ηεο καθξνρξφληαο ζεξαπείαο. Καη αθφκα ζε επίπεδν 

νξηδφληησλ ζρέζεσλ, απφ ηελ απιή ζρέζε ηαηξνχ- αζζελνχο ζ’ έλα ζπληνληζκέλν δίθηπν 

παξνρήο θξνληίδαο (αξρή ηεο επέθηαζεο). πλεπψο ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο ζπλίζηαηαη 

απφ ην λέν κνληέιν ζπλεξγαζίαο. Ζ γλψζε απηήο ηεο κνξθήο δελ ζπλδέεηαη κε αθνκνίσζε 

δνζκέλσλ πιεξνθνξηψλ, αιιά κε ηε εθαξκνγή ελφο λένπ ζηπι εξγαζίαο πνπ θαηαζθεπάδνπλ 

ηα ίδηα ηα ππνθείκελα ηεο κειέηεο.  

     ηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη ακέζσο παξαθάησ παξνπζηάδεηαη  ζπλνπηηθά ε πνξεία πξνο 

ηε δηακφξθσζε ηνπ λένπ εξγαιείνπ. 

 

FIG. 9. Frequency of mentionings of three key concepts in the sessions of the Boundary 

Crossing Laboratory. 

1-4
ε
 πλάληεζε: Κπξηαξρεί ην κνληέιν ησλ “critical pathways”.  

4
ε
  πλάληεζε: Πξνηάζζεηαη ε ηδέα ηεο γξαπηήο αλαηξνθνδφηεζεο αιιά κε ηξφπν κε 

ιεηηνπξγηθφ σο κεραληθή αχμεζε εγγξάθσλ.  

5
ε
 πλάληεζε: Ζ ίδηα πξφηαζε παίξλεη κνξθή ζπλεξγαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

αλαθέξεηαη αξρηθά σο “care responsibility negotiation”.  

6
ε
 πλάληεζε: Σν κνληέιν παίξλεη ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ “care agreement”.  
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7-8-9
ε
 πλάληεζε: ηαδηαθά θπξηαξρεί ην λέν εξγαιείν ην νπνίν γίλεηαη πιήξσο απνδεθηφ 

ζηε 10
ν
 ζπλάληεζε.  

Δξψηεκα 4
ν
 : Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο; 

     ην ηειεπηαίν εξψηεκα ζπλνςίδεηαη ε καζεζηαθή πνξεία πξνο ηελ επέθηαζε κέζα απφ 

ηελ θσδηθνπνίεζή ηεο ζε πέληε καζεζηαθέο πξάμεηο. Ζ πξψηε πξάμε πεξηιακβάλεη ηα 

εξσηήκαηα ηεο αλάιεςεο πξάμεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ ηα ππνθείκελα νδεγνχληαη ζε κία 

βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ (δεχηεξε πξάμε). Με ηελ δηεηζδπηηθή θαηαλφεζε ησλ 

αληηζέζεσλ ηα ππνθείκελα κεηαβαίλνπλ ζηελ ηξίηε πξάμε ηεο κνληεινπνίεζεο πνπ 

θνξπθψλεηαη κε ηελ επηλφεζε ελφο λένπ εξγαιείνπ. Ζ ηέηαξηε πξάμε ζπλίζηαηαη απφ ηελ 

εμέηαζε (έιεγρν) ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ. ην παξφλ κεζνδνινγηθφ παξάδεηγκα 

ζπλαληάκε ηελ ηέηαξηε πξάμε ηξεηο θνξέο δεδνκέλεο ηεο πξννδεπηηθήο εκθάληζεο ηξηψλ 

ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ. Ζ ηειεπηαία πξάμε ζεκαηνδνηεί ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηελ 

χζηαηε κνξθή ηνπ. Ζ επέθηαζε φκσο δελ ηειεηψλεη εδψ αιιά ζπλερίδεη λα δηαδξακαηίδεηαη 

κε ηηο αλαηξνθνδνηήζεηο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο. Οπζηαζηηθά, ην 

ζηάδην απηφ αληηζηνηρεί ζηελ αληαλάθιαζε θαη εδξαίσζε ηνπ λένπ κνληέινπ (Engeström, 

1999). Ζ παξνπζίαζε ηεο παξέκβαζεο γηα ηε κάζεζε ζηηο δνκέο πγείαο νινθιεξψλεηαη εδψ 

κε ην ζρήκα 12 ηνπ Engeström πνπ ζπλνςίδεη ηηο αξρέο ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο ζε 

ζρέζε κε ηα ηέζζεξα εξσηήκαηα.  
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FIG. 12. Answers to the fourth question. 

     Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξαπάλσ παξέκβαζεο κέζσ ηνπ care agreement θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ knotworking ήηαλ ε ζπλεξγαηηθή παξνρή θξνληίδαο (collaborative care). 

Σν πεξηερφκελν ηνπ “collaborative care” παξειαχλεη φπσο ζα δνχκε θαη ζε κία ζεηξά άιισλ 

παξεκβάζεσλ πνπ δηεμάγνληαη ζην ρψξν ηεο πγείαο. Σν θεληξηθφ ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν 

ζην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί δνκείηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο αζπλέρεηαο σο 

βαζηθψλ πξνζδηνξηζκψλ ηεο αλάπηπμεο ησλ ζπζηεκάησλ. Ζ εμέιημε ζ’ έλα ζχζηεκα είλαη 

απνηέιεζκα καθξψλ πεξηφδσλ ζπλέρεηαο  θαηά ηηο νπνίεο ζπζζσξεχνληαη ζηνηρεηψδεηο  

αιιαγέο, πνπ δηαθφπηνληαη απφ έληνλεο πεξηφδνπο αζπλέρεηαο, δειαδή πεξηφδνπο  έληνλεο 

αλαδηνξγάλσζεο (Engeström, Kerosuo, Kajamaa, 2007-β).  

     Σν αληηθείκελν ηεο εζλνγξαθηθήο κειέηεο ησλ Engeström θαη ζπλ. (2007-β) ήηαλ νη 

αιιαγέο ζηελ νξγαλσζηαθή κάζεζε δχν θέληξσλ πγείαο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Working Health Center Project πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Τπνπξγείν 

πγείαο ηελ πεξίνδν 1990-1993. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε εγθαζίδξπζε ηνπ αζζελεην-

θεληξηθνχ κνληέινπ θαη ε νξγάλσζε δη-επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο ζα αλαηίζεην ε 

επζχλε γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο ζπγθεθξηκέλσλ ππν-πιεζπζκψλ. Καη’ νπζίαλ, ην Working 

Health Center Project ήηαλ κία πξνζπάζεηα δηεχξπλζεο -θαη πξνζαξκνγήο ζηηο ηνπηθέο 
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ζπλζήθεο- ησλ πεηξακαηηζκψλ πνπ μεθίλεζαλ ηε δεθαεηία ηνπ ’80. Σελ πεξίνδν εθείλε είρε 

πξνηαζεί ε αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ αζζελψλ απφ θάζε ηαηξφ θαη ε ζχζηαζε νκάδσλ 

δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ.   

     Σν εξεπλεηηθφ πιηθφ ζπγθεληξψζεθε κε ηε κέζνδν ηεο αξραηνινγηθήο εζλνγξαθηθήο 

κεζφδνπ. ην πιαίζην ηεο έξεπλαο θαηεγξάθεζαλ νη κλήκεο ησλ ζπκκεηερφλησλ (αθήγεζε) 

θαη ζπλειέγεζαλ έγγξαθα θαη πιηθά ηερλνπξγήκαηα. Γηα παξάδεηγκα νη ζπκκεηέρνληεο  

(επαγγεικαηίεο ηνπ θέληξνπ) επεζήκαλαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ είραλ 

αιιάμεη ζηελ πνξεία εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ή ρξεζηκνπνηνχζαλ έγγξαθα γηα λα 

αλαθαιέζνπλ ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα.  

Πεπίπηωζη 1   

     Σν πξψην θέληξν πγείαο θαη θξνληίδαο πνπ εμέηαζαλ βξίζθεηαη ζε κία κηθξή αζηηθή πφιε 

ζηε βφξεηα Φηιαλδία. Ζ θχξηα αηηία ζπκκεηνρήο ηνπ θέληξνπ ζην πξφγξακκα ήηαλ ε αλάγθε 

αιιαγήο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ κνληέινπ παξνρήο ππεξεζηψλ, ην νπνίν αδπλαηνχζε λα πξνσζήζεη 

ηε ζπλεξγαζία ηνπ θέληξνπ κε άιιεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Σν πξφγξακκα έπαημε 

θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε κεηαηξνπή ηεο ιεηηνπξγηθήο νξγάλσζεο ζε ζπλεξγαηηθή θξνληίδα 

παξερφκελε απφ δηαθνξεηηθέο δνκέο. Έλαο ηέηνηνο κεηαζρεκαηηζκφο πξνυπέζεηε αλάιεςε 

ηεο ζεξαπείαο ζπγθεθξηκέλσλ αζζελψλ απφ νκάδεο πνπ ζα ζπλίζηαλην απφ κέιε ησλ 

θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ θέληξνπ (δη-επαγγεικαηηθέο νκάδεο).  πσο απεδείρζε 

φκσο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ, ε πηνζέηεζε ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ δελ ήηαλ θαζφινπ εχθνιε 

ππφζεζε. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε δεκηνχξγεζε έλα θιίκα αλαζθάιεηαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

ηνπ θέληξνπ, ελψ παξάιιεια ππήξραλ πξνβιήκαηα ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, αλαθνξηθά κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ αζζελψλ.  

     Απφ ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ην ’93 κέρξη θαη ην 2004 έγηλαλ πξνζπάζεηεο 

πεηξακαηηζκνχ θαη εθαξκνγήο ησλ κνληέισλ πνπ πξνηάζεθαλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν 

1996 νξγαλψζεθε κία νκάδα ζεηηθά δηαθείκελε πξνο ηηο ηδέεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε νπνία 

ζπλέβαιε ζε κηθξφ βαζκφ ζηελ επέθηαζε ησλ δη-επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ. Σν δηάζηεκα 

1997-1998, εθαξκφζηεθαλ αθφκε δχν κνληέια: 1) Σν κνληέιν ηεο θξνληίδαο πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηνλ πιεζπζκφ θαη ζπλεπάγεηαη ηελ νξγάλσζε ηνπ θέληξνπ ζε νκάδεο πνπ εζηηάδνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ηνπ νξγαληζκνχ, 2) ην κνληέιν εθαξκνγήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ 

πνπ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη θάζε αζζελήο βξίζθεηαη ππφ ηελ επίβιεςε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ηαηξνχ κε ζθνπφ λα ππάξρεη ζπλέρεηα ζηε ζεξαπεία ηνπ. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη 
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ζαθέο φηη ε αλάπηπμε δη-επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ αθνξά ηφζν ηε ζπλεξγαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ εληφο ηνπ θέληξνπ φζν θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε κέιε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ. 

     Σν 1999 είρε παξακείλεη κφλν κία δη-επαγγεικαηηθή νκάδα εληφο ηνπ θέληξνπ θαη ππ’ 

απηήλ ηελ έλλνηα κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα επηζηξνθή ζην ιεηηνπξγηθφ κνληέιν. κσο νη 

απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ αλάγθαζαλ ηε δηνίθεζε ην 2004 λα 

δηελεξγήζεη ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επαλνξγάλσζε ησλ νκάδσλ. Σν ζρήκα 2 

αλαπαξηζηά ηελ πνξεία ησλ αιιαγψλ θαη επηπιένλ αλαδεηθλχεη ηα αληηθξνπφκελα ζηνηρεία 

(αληηζέζεηο) ,πνπ πξνψζεζαλ ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο (Engeström θαη 

ζπλ. , 2007-β). Σα αληηθξνπφκελα ζηνηρεία απνηππψλνληαη  ζην ζρήκα κε ηε κνξθή βειψλ-

αζηξαπήο. Μία εθ ησλ αληηζέζεσλ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ κνληέινπ θαη ησλ 

λέσλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ ζηηο νπνίεο ην κνληέιν δελ κπφξεζε λα  αληαπνθξηζεί. Ζ αθφκα 

βιέπνπκε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε ιεηηνχξγεζε αλαζηαιηηθά ζηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ 

ησλ δη-επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ ηνπ θέληξνπ θαη ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ.  

Πεπίπηωζη 2  

     Ζ δεχηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο (Working Health Center Project) ιακβάλεη ρψξα 

ζ’ έλα κεγαιχηεξν θέληξν θξνληίδαο ην νπνίν παξέρεη ππεξεζίεο ζε αζζελείο νθηψ 

δηαθνξεηηθψλ δήκσλ. πσο θαη ζην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα ε εκπινθή ηνπ θέληξνπ ζην 

πξφγξακκα νθεηιφηαλ ζηελ αλάγθε γηα έλα λέν κνληέιν πνπ ζα αληηθαζηζηνχζε ηε 

ιεηηνπξγηθή νξγάλσζε (γξαθεηνθξαηία, καθξέο ιίζηεο αλακνλήο, ζπλερείο αιιαγέο 

πξνζσπηθνχ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ). «Σν πξφγξακκα νξγαλψζεθε ζε νκάδεο εξγαζίαο, 

φπνπ θάζε κία ήηαλ ππεχζπλε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, φπσο ε αιιαγή ησλ νξγαλσζηαθψλ 

δνκψλ, ε θξνληίδα πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ πιεζπζκφ, ε νκαδηθή παξνρή ππεξεζηψλ, ηα λέα 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, θαη ε πνηφηεηα εξγαζίαο» (Engeström θαη ζπλ., 2007-β,10)  Σα 

πξνβιήκαηα φκσο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αιιαγψλ, δελ επέηξεςαλ ηελ 

εδξαίσζε ηνπ λένπ κνληέινπ. 

     Πξνο ην ηέινο ηνπ ’94 ε ρξεκαηνδφηεζε ζηαζεξνπνηήζεθε θαη εκθαλίζηεθε έλαο λένο 

ηχπνο ππεξεζηψλ πνπ ζηεξίρηεθε ζηε ζπλεξγαηηθή δξάζε ηαηξψλ, λνζειεπηψλ θαη 

βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ φπσο θαη ζηε ζχκπξαμε κε άιινπο δεκφζηνπο θνξείο. Αλέθπςε 

φκσο κία ζεηξά άιισλ πξνβιεκάησλ φπσο ν απμεκέλνο θφξηνο εξγαζίαο,  θπξίσο γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο ησλ πξσηνβάζκησλ ππεξεζηψλ, νη νπνίνη αλαιάκβαλαλ φιν θαη πην απαηηεηηθά 

πεξηζηαηηθά. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα (1999) πηνζέηεζαλ ηα κνληέια ηεο θξνληίδαο πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηνλ πιεζπζκφ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ γηα λα βειηηψζνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο 
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ζεξαπείαο. Οη πξνζπάζεηεο φκσο δελ επφδσζαλ θαζψο επαλεκθαλίζηεθαλ ηα πξνβιήκαηα 

ηνπ απμεκέλνπ σξαξίνπ θαη ηεο ππεξθφξησζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Σν απνθαζηζηηθφ βήκα γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ πεξηερνκέλνπ ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο έγηλε ην 2001, φηαλ 

βξηζθφηαλ ζηα ζθαξηά ην θηίζηκν κίαο λέαο θιηληθήο θαη ε αλαθαίληζε ηεο παιηάο. Ζ λέα 

θιηληθή πξνθαλψο ζήκαηλε θαη πξφζιεςε λένπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα έδηλε ιχζε ζην δήηεκα 

ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο.  

     Οη ζηηγκέο αζπλέρεηαο εληνπίδνληαη κε ηελ έλαξμε ηνπ Working Health Center Project ζηε 

δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ εληνπίδνληαη νη ειιείςεηο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ αιιά θαη 

πξνηείλνληαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο εξγαζίαο. Ζ επαλνξγάλσζε ησλ νκάδσλ ζην πξψην 

παξάδεηγκα ην 2004 φπσο θαη ην θηίζηκν κίαο λέαο θιηληθήο (2001) ζην  δεχηεξν θέληξν 

απνηεινχλ εμίζνπ παξαδείγκαηα αζπλέρεηαο. Δλ ησ κέζσ απηψλ έληνλσλ πεξηφδσλ 

αλαδηνξγάλσζεο παξαηεξνχκε κηθξφηεξα εγρεηξήκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αιιαγή ησλ 

νξγαληζκψλ. Γηα παξάδεηγκα ε δηαηήξεζε κίαο θαη κφλν δη-επαγγεικαηηθήο νκάδαο ζην 

(πξψην θέληξν) είλαη έλα ζηνηρείν ζπλέρεηαο. Γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε άιια γεγνλφηα φπσο ε 

πηνζέηεζε ηνπ κνληέινπ θξνληίδαο κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ ην 1999 (δεχηεξν θέληξν), ε νπνία 

δελ επέθεξε ην αλακελφκελν απνηέιεζκα. πλεπψο ηα επξήκαηα επηβεβαηψλνπλ ηελ αξρηθή 

ππφζεζε πεξί αλάπηπμεο ησλ ζπζηεκάησλ κέζα απφ πεξηφδνπο ζπλέρεηαο θαη αζπλέρεηαο.  

     3.2.2. Η θαηλνηφκνο κάζεζε ζηελ εξγαζία  

     ηελ πξαγκαηεία ηνπ Engeström “Innovative learning in work teams: Analyzing cycles of 

knowledge creation in practice” ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ηεο θαηλνηφκνπ κάζεζεο γηα ην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο νξγαλσζηαθήο πξαθηηθήο (Engeström, 1999-γ). Μία ζεκαληηθή 

πξνζπάζεηα κνληεινπνίεζεο θχθισλ θαηλνηφκσλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ εξγαζία 

έγηλε απφ ηνπο Nonaka θαη Takeuchi (1995) (Engeström, 1999-γ). Οη ηειεπηαίνη δηαηχπσζαλ 

ηε ζεσξία “δεκηνπξγίαο ηεο γλψζεο” ζηνπο νξγαληζκνχο ζηελ νπνία δνκήζεθε «έλα κνληέιν 

θχθισλ παξαγσγήο ηεο γλψζεο» (Engeström, 1999-γ,377).  

     «Ζ δηαδηθαζία ζηε δεκηνπξγία ηεο γλψζεο μεθηλά κε ηελ θνηλσληθνπνίεζε, ή ην κνίξαζκα 

ηεο αθαλνχο (ζησπεξήο), θνηλσληθνπνηεκέλεο γλψζεο. Ζ δεχηεξε θάζε είλαη ε θαηαζθεπή 

εμσηεξηθεπκέλεο ελλνηνινγηθήο γλψζεο, αλαθεξφκελε επίζεο θαη σο δεκηνπξγία 

πεξηερνκέλσλ» (Engeström, 1999-γ,378). ηνλ ηξίην θχθιν κάζεζεο ζπζηεκαηνπνηείηαη ε 

γλψζε ησλ πξνεγνχκελσλ επηπέδσλ, σο ην ζηάδην ηεο εξκελείαο ησλ πξνγελέζηεξα 

αθνκνηνζέλησλ πεξηερνκέλσλ (Engeström, 1999-γ). Ζ ηειεπηαία πξάμε ηνπ κνληέινπ είλαη ε 

εζσηεξίθεπζε ή αιιηψο ιεηηνπξγηθή γλψζε, απνηεινχκελε απφ δχν δηαθξηηέο ελέξγεηεο: ηε 
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δηακφξθσζε αξρεηχπνπ θαη ηε δηαζηαχξσζε ησλ επηπέδσλ ηεο γλψζεο. Σν ηειεπηαίν ζηάδην 

αθνξά νπζηαζηηθά ζηελ εθαξκνγή ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο. «ε κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο ελφο λένπ πξντφληνο, γηα παξάδεηγκα, απηφο ν θχθινο επαλαιακβάλεηαη μαλά θαη 

μαλά» (Engeström, 1999-γ,378). Ζ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζπλίζηαηαη ζε πεξηπηψζεηο 

κεγάιεο θιίκαθαο καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ φπνπ ε αλάπηπμε νινθιεξψλεηαη ζε κεγάιεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο (Engeström, 1999-γ). 

     Αλ θαη ηα πεξηγξαθηθά εξγαιεία ησλ Nonaka θαη Takeuchi ππαηλίζζνληαη δηαδηθαζίεο 

δηαιφγνπ (ζηάδην θνηλσληθνπνίεζεο) εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ πιαηζίνπ ην κνληέιν δε 

δεκηνπξγεί ζπλζήθεο γηα ηελ πξνψζεζε ηέηνησλ ελεξγεηψλ (Engeström, 1999-γ). ηφρνο ηνπ 

είλαη λα αλαγλσξίζεη ηξφπνπο κάζεζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ είλαη ήδε 

εγθαζηδξπκέλνη ζηελ νξγαλσζηαθή πξαθηηθή (Engeström, 1999-γ). Ζ γλψζε δελ 

παξνπζηάδεηαη σο αλνηθηή πξνβιεκαηηθή αιιά σο δνζκέλν δήηεκα (Engeström, 1999-γ).  

Άξα, ην κφλν κέιεκα ησλ εξεπλεηψλ είλαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ θαηαγξαθή ηνπ. Αληίζεηα 

γηα ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο φιεο νη γλψζεηο ελφο ζπζηήκαηνο είλαη απζαίξεηεο κε ηελ 

έλλνηα φηη απνηεινχλ ηκήκαηα κηαο πνξείαο (κάζεζεο) πνπ δελ θαηαιαγηάδεη πνηέ. Τπάξρνπλ 

ζπλερψο δπλακηθά πξνψζεζεο ηεο αλακφξθσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ «ζπρλά παίξλνπλ ηε 

κνξθή εχξεζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ  πξνβιήκαηνο» (Engeström, 1999-γ,381).   

     ε αληηδηαζηνιή κε ηε ζεσξία “δεκηνπξγίαο ηεο γλψζεο”, ε ζεσξία ηεο επεθηεηλφκελεο 

κάζεζεο ζηεξηδφκελε ζηνπο πξνθαηφρνπο ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο επηθεληξψλεηαη 

ζηελ έλλνηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ ηερλνπξγεκάησλ. Ο Engeström (1999-γ) 

ππνζηεξίδεη ηελ ελφηεηα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηελ νπνία πηνζέηεζε 

αξρηθά ν Leontiev. Σν εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ ζπληζηνχλ δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ζην 

εληαίν ζχζηεκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. ε αληηζηνηρία κε ηελ αδηακέιηζηε θχζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηα ηερλνπξγήκαηα ζα πξέπεη λα πξνζιεθζνχλ επίζεο σο νιφηεηα ελέρνπζα 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ρξήζεο. «Μία εζσηεξηθή αλαπαξάζηαζε εμσηεξηθεχεηαη κέζσ ηνπ 

ιφγνπ, ησλ ρεηξνλνκηψλ, ηεο γξαθήο, ηνπ ρεηξηζκνχ ηνπ πιηθνχ πεξηβάιινληνο – θαη 

αληηζηξφθσο, νη εμσηεξηθέο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθεχνληαη» (Engeström, 1999-γ,381).   

     ηε βάζε απηήο ηεο ζπλνιηθήο ζεψξεζεο πξφηεηλε ηέζζεξηο ηχπνπο ηερλνπξγεκάησλ :1) 

Σερλνπξγήκαηα αλαγλψξηζεο θαη πεξηγξαθήο ησλ αληηθεηκέλσλ 2) ηερλνπξγήκαηα πνπ 

θαζνδεγνχλ δηαδηθαζίεο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ, 3) ηερλνπξγήκαηα εξκελείαο ησλ 

ηδηνηήησλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αληηθεηκέλσλ, 4) ηερλνπξγήκαηα νξακαηηζκνχ ηεο 

κειινληηθήο αλάπηπμεο ησλ αληηθεηκέλσλ (Engeström, 1999-γ). Έλα ηερλνχξγεκα δχλαηαη λα 
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ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζθπξηνχ. 

Σν ηειεπηαίν δελ είλαη κνλάρα έλα κέζν ηαμηλφκεζεο ησλ ζθπξειαηήζηκσλ αληηθεηκέλσλ, 

αιιά ιεηηνπξγεί θαη σο ζχκβνιν ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, σο έκβιεκα ηεο κειινληηθήο 

θνκκνπληζηηθήο θνηλσλίαο (Engeström, 1999-γ). 

    Σπλνπηηθά σο ηψξα νη έλλνηεο πνπ πξσηαγσληζηνχλ ζηε ζεσξία ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο 

είλαη: Η δξαζηεξηφηεηα θαη ε δηηηή θχζε απηήο, ην αληηθείκελν, ην ηερλνχξγεκα, ε επέθηαζε, ε 

ηζηνξηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, νη αληηζέζεηο θαη ν δηαιεθηηθφο ραξαθηήξαο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Απφ ην ζεσξεηηθφ απηφ πιέγκα ην νπνίν έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ πξψηε θαη 

δεχηεξε γεληά ηεο  ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (ζχκθσλα κε ηνλ Engeström) ,ζπλάγεηαη ην 

κνληέιν ησλ θχθισλ ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο. Τίζεηαη εληνχηνηο ην εξψηεκα: Πνηά 

ζηνηρεία θαη επηζηεκνληθά δεδνκέλα ηνλ νδεγνχλ ζε κηα ηέηνηα κεηάβαζε; Ο Engeström (1999-

γ) επηζεκαίλεη φηη ην κνληέιν “δεκηνπξγίαο ηεο γλψζεο” ζηεξείηαη ζεσξεηηθψλ ζηεξηγκάησλ. 

Εμεηάδνληαο φκσο ην κνληέιν ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο θαηαιήγνπκε κάιινλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη θαη ε ζεσξία ηνπ Engeström εκπίπηεη ζε αληίζηνηρα ζθάικαηα.  

     Ζ θαηλνηφκνο κάζεζε κπνξεί λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα κε ηελ αλάιπζε ηνπ 

καγλεηνζθνπεκέλνπ πιηθνχ πνπ ζπλέιεμε ε εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Engeström ζην ρψξν κηαο 

θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο (Engeström, 1999-γ). Σα ηειεπηαία 

ρξφληα ε εηαηξεία είρε πξνζπαζήζεη λα θαζηεξψζεη κηα νκαδηθή θνπιηνχξα , αλαπηχζζνληαο 

έλα ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ, ελψ πξνσζνχζε 

παξάιιεια ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπο. Ζ κειέηε πεδίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα ηκήκα 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα ηεο εηαηξείαο, απνηεινχκελν απφ δχν νκάδεο ζηηο νπνίεο 

εξγάδνληαλ κεραληθνί, ζπλαξκνινγεηέο θαη ζπγθνιιεηέο.  

     Οη νκάδεο πξνέβεζαλ ζηε δηεμαγσγή δχν ζπλαληήζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ζπδεηήζεθαλ ε 

αγνξά λένπ εμνπιηζκνχ θαη ν έιεγρνο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ. Γηα ην πξψην ζέκα ε ιχζε 

θαηλνηνκίαο πνπ πξνηάζεθε ήηαλ ν πεηξακαηηζκφο κε έλα εθ ησλ λέσλ εξγαιείσλ ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ησλ πξντφλησλ. Γηα ην δεχηεξν ζέκα πξφηεηλαλ κηα 

δηαδηθαζία πνπ απέθιηλε απφ ηνλ πξνηεηλφκελν ζρεδηαζκφ ηεο εηαηξείαο. Ζ ηειεπηαία πξάμε 

ζπληζηά ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο κηα “ηξνρηά θαηλνηνκίαο”, κία κεζνδνινγία πνπ έρεη 

πξννπηηθέο λα εθαξκνζηεί θαη ζε άιιεο δηαδηθαζίεο, δηαθνξνπνηνχκελε απφ ηε “ιχζε 

θαηλνηνκίαο” πνπ εθεπξίζθεηαη γηα κία πνιχ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.  

      Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηεο νκάδαο αμηνπνηήζεθαλ ηφζν ην “κνληέιν 

δεκηνπξγίαο ηεο γλψζεο” φζν θαη ην κνληέιν ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο. Αλ θαη νη 
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θαηεγνξίεο ηνπ πξψηνπ κνληέινπ εμεγνχλ θαιχηεξα καθξνρξφληεο δηαδηθαζίεο, ε δπλαηφηεηά 

ηνπο λα πξνβιέπνπλ πνξείεο κάζεζεο κηθξήο θιίκαθαο θαηαδεηθλχεη ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ 

αλαιπηηθή δπλακηθή ηνπο. Οη γλσζηηθέο πξάμεηο πνπ θπξηάξρεζαλ εληφο ηεο ζπιινγηθφηεηαο 

ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη ελ ιφγσ γλσζηηθέο 

θαηεγνξίεο δελ πξνβιέπνληαη απφ θαλέλα κνληέιν.  

      Ο δηάινγνο πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ είζνδν ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ, ζηεξίρηεθε αξρηθά 

ζηελ θαηαγξαθή ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ απφ ηελ αγνξά ησλ 

εξγαιείσλ. Σέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξίεο εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο 

(κνληέιν δεκηνπξγίαο ηεο γλψζεο), θαζψο ε γλψζε πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ 

κεηαβηβάδεηαη απφ ηνλ επφπηε πξνο ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο. Απηφ δε ζπλεπάγεηαη 

φκσο φηη νη εξγαδφκελνη δηακνξθψλνπλ ηνλ θχθιν ηεο κάζεζεο έρνληαο ζην λνπ κηα ζαθή 

πξνβιεκαηηθή, φπσο δηαηείλεηαη ην κνληέιν δεκηνπξγίαο ηεο γλψζεο. ην ζηάδην ινηπφλ ηνπ 

“formulating/debating a problem” (δηακφξθσζε/ζπδήηεζε πξνβιήκαηνο), ηα ππνθείκελα 

πξνζδηφξηζαλ  ην ππφ κειέηε πξφβιεκα, ην νπνίν δελ ήηαλ εμαξρήο δνζκέλν αιιά αλεδχζε 

κέζσ ηνπ δηαιφγνπ. ην ζηάδην απηφ δελ παξαηεξείηαη αθφκα είζνδνο θαηλνηφκσλ ηδεψλ.  

      Ζ δηαζαθήληζε ηνπ δεηήκαηνο, θπξίσο ζηε δεχηεξε ζπλάληεζε, παίξλεη ηε κνξθή 

δηαηχπσζεο εξσηεκάησλ, εκπεηξηθήο αιιά θαη ηζηνξηθήο αλάιπζεο (θαηαλφεζε ππάξρνπζαο 

πξαθηηθήο). Σν κνληέιν δεκηνπξγίαο ηεο γλψζεο δελ πεξηιακβάλεη ηνπο ελ ιφγσ γλσζηηθνχο 

ηχπνπο. Μνιαηαχηα, πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ (δηακφξθσζε λένπ κνληέινπ), 

ηε δηθαηνιφγεζε πεξηερνκέλνπ (εμέηαζε κνληέινπ) θαη ηελ θαηαζθεπή ιεηηνπξγηθήο γλψζεο 

(εθαξκνγή κνληέινπ). Ζ δηακφξθσζε, εμέηαζε θαη εθαξκνγή ηνπ λένπ εξγαιείνπ, 

δηαδηθαζίεο πξνεξρφκελεο απφ ηε ζεσξία ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο, αληηζηνηρνχλ ζηελ 

εμσηεξίθεπζε, ζπζηεκαηνπνίεζε θαη εζσηεξίθεπζε ηεο γλψζεο ηνπ (2
ν
 , 3

ν
 , 4

ν
 ζηάδην 

θαηλνηνκίαο) ηνπ κνληέινπ ησλ Nonaka θαη Takeuchi.  

       Ζ αλάιπζή ησλ ζπλαληήζεσλ ζηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία πξνρσξάεη ζηε βάζε ησλ 5 

καζεζηαθψλ πξάμεσλ, φπσο πξνηείλεηαη απφ ηε ζεσξία ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο. Οη 

πξάμεηο ηεο αληαλάθιαζεο θαη ηεο εδξαίσζεο ηνπ λένπ κνληέινπ αλ θαη αλαπαξίζηαληαη ζηνλ 

θχθιν ηεο κάζεζεο, δελ απνηεινχλ ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο, θαζ’ φηη ην ππφ κειέηε 

παξάδεηγκα αληηζηνηρεί ζε θχθινπο κηθξήο θιίκαθαο.    

ηάδην πξψην: Διαηύπωζη επωηημάηων  

     Σα εξσηήκαηα ιεηηνπξγνχλ σο ηερλνπξγήκαηα πνπ θαηεπζχλνπλ ηε ζπδήηεζε 

(ηερλνπξγήκαηα πνπ θαζνδεγνχλ δηαδηθαζίεο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ). Γηα παξάδεηγκα 
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ζηελ αξρή ηεο πξψηεο ζπλάληεζεο κεηαβαίλνπλ απφ ηελ ηερλνινγηθή ζχγθξηζε ζην δήηεκα 

ησλ αληηηηζέκελσλ πνιηηηθψλ ελαιιαθηηθψλ θαη ζηε δεχηεξε απφ ηεο έλλνηα ηεο ιεηηνπξγηθήο 

δηαηήξεζεο ζην ζχζηεκα ησλ δηνξζσηηθψλ πξάμεσλ. Γνκείηαη έηζη έλαο ακθηιεγφκελνο 

δηάινγνο θαη ε δηεμαγσγή ππνβνεζείηαη απφ ηε “δηαηχπσζε εξσηεκάησλ”.  

ηάδην δεχηεξν: Ανάλςζη ζηην επεκηεινόμενη μάθηζη 

     πσο αλαθέξεηαη ζην δεχηεξν θεθάιαην ε αλάιπζε ζην πιαίζην ηνπ επεθηεηλφκελνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ κπνξεί λα είλαη ηζηνξηθή, ζεσξεηηθή ή εκπεηξηθή (σο ηερλνπξγήκαηα 

εξκελείαο ησλ ηδηνηήησλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αληηθεηκέλσλ). Ζ ηζηνξηθή αλάιπζε 

θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ζηε δεχηεξε ζπλάληεζε ζηελ πξνζπάζεηα ησλ ππνθεηκέλσλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ πξνέιεπζε ηεο πνιηηηθήο πνπ ξπζκίδεη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνηφηεηνο. 

Ζ θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παιηψλ θαη ησλ λέσλ εξγαιείσλ ήηαλ κία κνξθή 

εκπεηξηθήο αλάιπζεο, πνπ πξνζαλαηφιηζε  ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ (επαλαπξνζδηνξηζκφο πξνβιήκαηνο). Ζ αλαζεψξεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο θαη ε 

θαηλνηφκνο ιχζε πξνέθπςε απφ ηνλ αληηθξνπφκελν δηάινγν ησλ ππνθεηκέλσλ. Πην έθδειε 

ήηαλ ε ρξνηά ηεο αληίζεζεο ζηε δεχηεξε ζπλάληεζε θαηά ηελ νπνία εηέζε ην δήηεκα 

αηνκηθήο- ζπιινγηθήο επζχλεο.  

ηάδην ηξίην: Μονηελοποίηζη ηηρ νέαρ λύζηρ ζηην επεκηεινόμενη μάθηζη  

     «Ζ λέα ιχζε ήηαλ έλα ζπλεξγαηηθφ επίηεπγκα. Γηα άιιε κηα θνξά, απηφ ζα πξέπεη λα 

ζεσξεζεί σο παξάδεηγκα ηεο δψλεο εγγχηεξεο αλάπηπμεο ηνπ Vygotsky (1978) πνπ 

μεδηπιψλεηαη ζηελ νκαδηθή θαηλνηφκν κάζεζε» (Engeström, 1999-γ,394). Σν λέν εξγαιείν 

απνηειεί κηα εμειηγκέλε ηζηνξηθή δνκή εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο. Τπ’ απηήλ ηελ 

έλλνηα πξαγκαηνπνηείηαη κία κεηάβαζε απφ έλα ρακειφηεξν (πξνγελέζηεξν) ζ’ έλα 

πςειφηεξν (κεηαγελέζηεξν) επίπεδν αλάπηπμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

πξψηε ζπλάληεζε, έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηάζζεηαη ππέξ ηεο αγνξάο ηνπ λένπ 

εμνπιηζκνχ, ε πξφηαζή ηνπ φκσο απνξξίπηεηαη. Δλ ζπλερεία έλαο άιινο ζπκκεηέρσλ 

πξνσζεί ηελ απνδνρή ηεο ίδηαο ζέζεο, πξνβάιινληαο κία δηαθνξνπνηεκέλε εθδνρή ηεο 

αξρηθήο πξφηαζεο.  ηε δεχηεξε ζπλάληεζε εηζάγεηαη ν φξνο “teaming” (νκαδηθφηεηα) κε 

ζθνπφ ηελ ππέξβαζε ηνπ δηπφινπ αηνκηθή-ζπιινγηθή επζχλε.  

ηάδην ηέηαξην: Εξέηαζη ηος νέος μονηέλος επεκηεινόμενηρ μάθηζηρ 

      Ζ εμέηαζε ηνπ κνληέινπ ζπλίζηαηαη αθξηβψο ζηε δηαινγηθή πνξεία πνπ έρεη κφιηο 

αλαθεξζεί ζην ηξίην ζηάδην: α) Πξφηαζε ππέξ ηεο αγνξάο ησλ λέσλ εξγαιείσλ, β) απφξξηςε 

ηεο ελ ιφγσ πξφηαζεο, γ) αλαδηαηχπσζε ηεο αξρηθήο πξφηαζεο δ) δηακφξθσζε ηειηθνχ 
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κνληέινπ. ηε δεχηεξε ζπλάληεζε ε εμέηαζε ηνπ κνληέινπ δηαπεξλάηαη απφ ηελ ελδειερή 

εμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο επζχλεο.  

ηάδην πέκπην: Εθαπμογή ηος νέος μονηέλος επεκηεινόμενηρ μάθηζηρ  

      Ζ εθαξκνγή εδψ ηζνχηαη κε ηε ζχλνςε ησλ απνθάζεσλ ηεο πξψηεο ζπλάληεζεο απφ ηνλ 

ζπληνληζηή ηεο νκάδαο θαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζπλάληεζεο ηνπ εηδηθνχ ειέγρνπ 

πνηφηεηνο θαη ηνπ γεληθνχ ζπληνληζηή κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηνπ κνληέινπ ηεο 

“εζσηεξηθήο δηνξζσηηθήο πξάμεο” (δεχηεξε ζπλάληεζε). Ζ απνδνρή ηεο αγνξάο ησλ λέσλ 

εξγαιείσλ απνηειεί κία πξάμε θαηλνηνκίαο. Αληίζεηα ζηε δεχηεξε ζπλάληεζε ε θαηλνηνκία 

ησλ νκαδηθψλ δηνξζσηηθψλ πξάμεσλ (νκαδηθφο έιεγρνο πνηφηεηνο) απεξξίθζε απφ ηελ 

νκάδα. ηελ πεξίπησζε απηή εγθαζηδξχεηαη ζην ζχζηεκα κία δπλαηφηεηα θαηλνηνκίαο ε 

νπνία είλαη πηζαλφλ λα επαλεκθαληζηεί σο κεηαζρεκαηηζκέλε εθδνρή ηεο αξρηθήο.  

      Οινθιεξψλνληαο ην ζέκα ηεο θαηλνηφκνπ κάζεζεο ζην πεξηβάιινλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο 

εηαηξείαο ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη εξεπλεηέο θαηέγξαςαλ ηξεηο ηχπνπο 

ηερλνπξγεκάησλ. Έγηλε αλαθνξά ζηα ηερλνπξγήκαηα πνπ θαζνδεγνχλ δηαδηθαζίεο κεηαμχ 

ησλ αληηθεηκέλσλ (δηαηχπσζε εξσηεκάησλ) θαη ζηα ηερλνπξγήκαηα εξκελείαο ησλ ηδηνηήησλ 

θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αληηθεηκέλσλ (ηζηνξηθή, εκπεηξηθή αλάιπζε). Δπηπξνζζέησο, 

εληφπηζαλ ηερλνπξγήκαηα αλαγλψξηζεο θαη πεξηγξαθήο ησλ αληηθεηκέλσλ φπσο ν ιφγνο, ε 

ρξήζε αλαινγηψλ θαη ηερληθψλ φξσλ. ζνλ αθνξά ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία 

ηερλνπξγεκάησλ, ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή γξαθήκαηα κε ζθνπφ ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ λέσλ 

κνληέισλ. Ζ εθπφλεζε γξαθεκάησλ φκσο εμέθξαζε ηηο πξνζσπηθέο απφςεηο θαη γλψζεηο 

κεκνλσκέλσλ ππνθεηκέλσλ ηεο νκάδαο θαη ππ’ απηήλ ηελ έλλνηα ηα ηερλνπξγήκαηα δελ 

εξκήλεπζαλ ζπιινγηθέο ιχζεηο. Ζ απνπζία ζπιινγηθνχ ραξαθηήξα, θαζηζηά ηνλ  

πξνζδηνξηζκφ ηνπο σο  ηερλνπξγήκαηα νξακαηηζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ ακθηιεγφκελν.  

     3.2.3. Η θχζε ηεο επέθηαζεο θαη ε “ζπλδηακφξθσζε” ζηελ εξγαζία  

     Ζ επεθηεηλφκελε κάζεζε ζηελ εξγαζία δηαθξίλεηαη απφ ηε δηεχξπλζε ηνπ ζπιινγηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαζψο αιιάδεη άξδελ (κεηαζρεκαηίδεηαη) ν ηξφπνο πνπ καζαίλνπλ ηα 

ππνθείκελα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Δίλαη ε αξρή ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ζηε κάζεζε θαη ηελ 

εξγαζία πνπ πξνσζεί ηελ επέθηαζε ησλ ζπζηεκάησλ (Engeström, 2007-γ).  

     Μία αθφκα δηάζηαζε ηεο επέθηαζεο είλαη ε νξηδφληηα δηαινγηθή θχζε ησλ καζεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Ζ ηειεπηαία πεξηιακβάλεη δηαπξαγκάηεπζε θαη δηαζηαχξσζε νξίσλ 

δηαθνξεηηθψλ ππνθεηκέλσλ θαη ζπζηεκάησλ (Engeström, 2007-γ). Ο κεηαζρεκαηηζκφο θαη ε 
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επέθηαζε ελέρνπλ αθαλείο γλσζηηθέο αηξαπνχο ε ζεκαζία ησλ νπνίσλ έγθεηηαη ζηε 

δπλαηφηεηά ηνπο λα ζηαζεξνπνηνχλ λέα κνληέια ζην ζχζηεκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο  

(Engeström, 2007-γ). 

       Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηεο επέθηαζεο ζπλδένληαη θπξίσο ηελ έλλνηα ηεο 

“coconfiguration” (ζπλδηακφξθσζεο), έλαλ λέν ηζηνξηθφ ηχπν εξγαζίαο πνπ πξαγκαηψλεηαη 

ζ’ έλα δίθηπν αιιειεπηδξάζεσλ εληφο θαη κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ ηεο εξγαζίαο (Engeström, 

2007-γ). Ζ ζπλδηακφξθσζε πξνυπνζέηεη φηη ηα πξντφληα παξαγσγήο κηαο επηρείξεζεο 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηηο λέεο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κφλν κε ηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ πειαηψλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο 

(Engeström, 2007-γ). 

     Οη ζπληζηακέλεο ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο θαη ε έλλνηα ηεο ζπλδηακφξθσζεο 

αλαιχνληαη πεξεηαίξσ κε ηε βνήζεηα ηξηψλ παξαδεηγκάησλ παξέκβαζεο πνπ ζηεξίρηεθαλ 

ζηε κέζνδν ηνπ Change Laboratory (Engeström, 2007-γ). 

Παξάδεηγκα 1
ν
: Τπαπεζικόρ ηομέαρ 

     «Ζ πξψηε κνπ πεξίπησζε πξνέξρεηαη απφ ην εξγαζηαθφ πιαίζην ησλ δηαρεηξηζηψλ 

επελδχζεσλ ζε κία θαλδηλαβηθή ηξάπεδα» (Engeström, 2007-γ,25). Οη δηεζλείο έξεπλεο 

επηζεκαίλνπλ φηη ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ κεηαβάιιεηαη ζπλερψο 

ιφγσ ηεο απνξξχζκηζεο ζηηο αγνξέο θεθαιαίσλ, ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη ηεο ηερλνινγηθήο 

πξνφδνπ (Engeström, 2007-γ).  Ζ απνδπλάκσζε ησλ ηξαπεδψλ (ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο, 

απμεκέλνο αληαγσληζκφο θηι.) αλ κε ηη άιιν επέθεξε  αιιαγέο θαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ (Engeström, 2007-γ). Ζ ζέζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζηειέρνπο, ε νπνία 

κέρξη θαη πξηλ ιίγα ρξφληα ζεσξείην άλεηε θαη πςειά ακεηβφκελε, έρεη πιένλ κεηαηξαπεί ζ’ 

έλα ζηξεζνγφλν πεξηβάιινλ κε πνιιαπιέο απαηηήζεηο (Engeström, 2007-γ). 

      ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη, ζηφρνο ήηαλ ε δηακφξθσζε ελφο βηψζηκνπ πιαηζίνπ 

εγθαζηδξπφκελν ζηε βάζε καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ κε πειάηεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηε κείσζε 

ηεο εμάξηεζεο απφ ηα απνζεκαηηθά ησλ αγνξψλ. Γηεμήρζεζαλ δψδεθα εβδνκαδηαίεο 

ζπλαληήζεηο πξηλ θαη κεηά ην θαινθαίξη ηνπ 2005 ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ αζρνιήζεθαλ 

ζπζηεκαηηθά κε ην “πιάλν επελδχζεσλ” (investment plan), σο εξγαιείν δηαρείξηζεο ησλ 

θεθαιαίσλ ησλ πειαηψλ (Engeström, 2007-γ). Σν Change Laboratory βνήζεζε ηα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε λα αληηιεθζνχλ ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ πιάλνπ επελδχζεσλ , ηελ νπνία πξνζειάκβαλαλ 

σο ηφηε σο επηπξφζζεηε εξγαζία (Engeström,2007-γ). 
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      Ζ εθαξκνγή ηνπ λένπ εξγαιείνπ πξνυπέζεηε ζπλεξγαηηθή εθπφλεζε ηνπ πιάλνπ 

επελδχζεσλ θαη ζπλεπψο πξφζζεηε εξγαζία ησλ κάλαηδεξ (Engeström, 2007-γ). Γηα ηε 

κεηάβαζε απφ ην ζεσξεηηθφ ζρεδηαζκφ ζηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ έπαημε θαζνξηζηηθφ 

ξφιν κία πξνζνκνίσζε επελδπηηθνχ πιάλνπ ζηα πιαίζηα ηνπ Change Laboratory. Γχν εθ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αμηνπνίεζαλ ην θάθειν ελφο πειάηε κε ζθνπφ λα δηακνξθψζνπλ έλα πιάλν 

επελδχζεσλ ζηεξηδφκελνη ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία. Σν εγρείξεκα αλ θαη πξνθάιεζε έληαζε 

ζηελ νκάδα, έδσζε παξάιιεια ην έλαπζκα γηα ηε δηαηχπσζε κηαο ζεηξάο πξνηάζεσλ 

βειηίσζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ πιάλνπ. Δλ ηέιεη, ε πηνζέηεζε ηνπ λένπ 

κνληέινπ νδήγεζε ζηελ ππέξβαζε ηεο αληίζεζεο παιηνχ (απνζεκαηηθά αγνξψλ) θαη λένπ 

εξγαιείνπ, εμαζθαιίδνληαο ηε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπ γηα 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε.  

Παξάδεηγκα 2
ν
: Δομέρ ςγείαρ  

     Σν δεχηεξν παξάδεηγκα είλαη κία αθφκα εθαξκνγή ηνπ Change Laboratory ζ’ έλα θέληξν 

πγείαο ζηελ πφιε Έζπνν (Engeström, 2007-γ).  πσο θαη ζην παξάδεηγκα ηνπ λνζνθνκείνπ 

πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο κε ηνπο κε 

ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ θέληξνπ θαη ηνπο αζζελείο. ε απηέο ζπδεηήζεθαλ δηεμνδηθά κία ή 

θαη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αζζελψλ. Ζ βαζηθή αληίζεζε πνπ ραξαθηήξηδε ην ελ ιφγσ 

θέληξν, πξνεξρφηαλ απφ  δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αλαγθψλ ησλ αζζελψλ. Τπήξραλ αζζελείο κε 

απιά ηαηξηθά πξνβιήκαηα, εχθνια δηαρεηξίζηκα κε ηε βνήζεηα ζπκβαηηθψλ κέζσλ. «Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ππήξραλ επίζεο αζζελείο κε πνιιαπιά θαη πνιχπινθα πξνβιήκαηα πνπ 

ρξεηάδνληαλ έλα δηαθνξεηηθφ είδνο πξνζέγγηζεο, δηαθνξεηηθά εξγαιεία θαη θαλφλεο» 

(Engeström, 2007-γ,27). 

     Ο επηθεθαιήο ηαηξφο πξφηεηλε έλα κνληέιν ζχκθσλα κε ην νπνίν ην πιάλν ζεξαπείαο ζα 

αλαπξνζαξκνδφηαλ θάζε θνξά αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο αζζέλεηαο. Ζ αξρηθή απηή ηδέα πήξε 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή κέζα απφ ην πεξηερφκελν ηνπ community consultation (ζπκβνχιην 

θνηλφηεηαο) ην νπνίν ζπκπεξηέιαβε: α) ρεδηαζκφ ζεξαπείαο σο απνηέιεζκα δηαιφγνπ 

αζζελψλ- ηαηξψλ, β) ζπλεξγαζία επαγγεικαηηψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, γ) ζπιινγηθέο 

απνθάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ παξνπζία ησλ θξνληηζηψλ (νηθνγέλεηα 

αζζελνχο). Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ κνληέινπ πξνηάζεθαλ δχν εξγαιεία: 1) ην care table 

(πιαίζην θξνληίδαο) θαη 2) ην care trajectory (ηξνρηά θξνληίδαο). Σν πξψην ήηαλ κία έγγξαθε 

αλαθνξά φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο (νηθνγέλεηα, ηαηξνί, 

λνζειεπηέο θηι.). Ζ ηξνρηά θξνληίδαο πεξηείρε ηα ζεκαληηθφηεξα ηαηξηθά γεγνλφηα ζηελ 
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πνξεία ηεο δσήο ηνπ αζζελνχο. «πρλά ε θαηαζθεπή ησλ εξγαιείσλ αλαπαξάζηαζεο νδήγεζε 

ζηελ αλαγλψξηζε ζεκαληηθψλ θελψλ, αζπκθσληψλ, παξαλνήζεσλ , θαη αλεθπιήξσησλ 

αλαγθψλ ζηε θξνληίδα» (Engeström, 2007-γ,28).   

     Έλα ζεκαληηθφ επεηζφδην ζπλεξγαηηθήο δξάζεο θαη δηαζηαχξσζεο νξίσλ (ζπκθσλίαο 

επαγγεικαηηψλ) «ζπλέβε φηαλ έλαο ηαηξφο παξνπζίαζε ζηελ νκάδα ηνπ θέληξνπ πγείαο ηελ 

πεξίπησζε κηαο αζζελνχο ηεο νπνίαο ε ρξφληα αζζέλεηα εμειηζζφηαλ κε ηξφπν πνπ 

αλεζπρνχζε ππεξβνιηθά ηελ αζζελή, ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ θηλεηηθφηεηά ηνπ ζψκαηνο θαη 

ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα δεη αλεμάξηεηα» (Engeström, 2007-γ,28).  Δπηπιένλ, ν εζληθφο 

νξγαληζκφο αζθάιηζεο είρε δηαθφςεη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε πξνο ηελ αζζελή κε 

απνηέιεζκα λα αηζζάλεηαη αδχλακε, θαζφηη ε ίδηα δελ κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζην θφζηνο 

ησλ ζεξαπεηψλ. Έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ αληαπνθξίζεθε άκεζα πξνηείλνληαο ηελ 

αλάιεςε ηνπ θφζηνπο ησλ ζεξαπεηψλ απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην πγείαο, ην νπνίν φκσο 

απέξξηςε ηελ πξφηαζε. Δλ ζπλερεία απεπζχλζεθαλ ζ’ έλαλ λεπξνιφγν ηνπ δεκνηηθνχ 

λνζνθνκείνπ απφ ηνλ νπνίν ε αζζελήο ζα κπνξνχζε λα ιάβεη κία ζχζηαζε ζεξαπείαο. κσο 

ν ελ ιφγσ ηαηξφο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αλαιάβεη ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ εμαηηίαο ηεο 

πνιχπινθεο θχζεο ηνπ. πσο θαίλεηαη ινηπφλ απφ ηα παξαπάλσ ε νκάδα ηνπ θέληξνπ δελ 

κπφξεζε λα δψζεη κία δηέμνδν ζηελ αζζελή.  

     Πάξα ηαχηα ε έληνλε πξνζπάζεηα ηεο νκάδαο θηλεηνπνίεζε ηελ ίδηα ηελ αζζελή πξνο ηελ 

εχξεζε κηαο ιχζεο κε εληππσζηαθά απνηειέζκαηα. Οξγαλψζεθε έλα δίθηπν εξγαζίαο ζην 

νπνίν ελεπιάθεζαλ έλαο ηδηψηεο ηαηξφο ν νπνίνο ζπλέζηεζε ζεξαπεία απνθαηάζηαζεο, ν 

ππεχζπλνο νηθνλνκηθψλ ηνπ δήκνπ πνπ ελέθξηλε ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηε ζπλέρεηα 

ηεο ζεξαπείαο θαη κία λνζνθφκα (ηνπ δεκνηηθνχ θέληξνπ ζεξαπείαο) ε νπνία αλέιαβε λα 

ειέγμεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο αζζελνχο. Ο ζπληνληζκφο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ αληηζηνηρεί 

ζηε γεθχξσζε δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο κνληέινπ ηνπ πξνεγνχκελνπ παξαδείγκαηνο.  

Παξάδεηγκα 3
ν
: Εηαιπεία παπαγωγήρ ηεσνολογικών μέζων 

     «Ζ ηξίηε πεξίπησζε πξνέξρεηαη απφ κία θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία κεζαίνπ κεγέζνπο ε 

νπνία είρε αλαπηχμεη θαη δεκηνπξγήζεη πξντφληα πςειήο αζθάιεηαο, φπσο βηνκεηξηθά θαη 

ειεθηξνληθά δηαβαηήξηα, ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο, “έμππλεο θάξηεο” (πηζησηηθέο θάξηεο 

πεξηέρνπζεο ελζσκαησκέλα θπθιψκαηα), θαη θάξηεο SIM» (Engeström, 2007-γ,31).  « Ζ 

αξρηθή αληίζεζε ηεο εηαηξείαο είρε αλαγλσξηζηεί σο βαζηά έληαζε κεηαμχ ησλ παξαδνζηαθψλ 

εξγαιείσλ, ησλ θαλφλσλ, θαη ηνπ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, πνπ ζηεξίρηεθε ζηε καδηθή 

παξαγσγή θαη ηηο ηερληθέο δεμηφηεηεο ζηε κία πιεπξά θαη ζηηο λέεο απαηηήζεηο γηα ηαρεία 
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αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη παξακεηξνπνίεζε απφ ηελ άιιε» (Engeström, 2007-γ,31).  

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζπλαληήζεσλ κε ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ε εηαηξεία είρε δεκηνπξγήζεη 

έλα πιάλν βειηίσζεο θαη θφζηνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο ην νπνίν επίζεο πεξηείρε ηδέεο γηα ηε 

δηαρείξηζε (πξνζέιθπζε) πειαηψλ, ηελ αλάπηπμε ειθπζηηθψλ πεξηερνκέλσλ θαη ηε 

δηεζλνπνίεζε ησλ πξντφλησλ. Οη παξεκβάζεηο πξνψζεζαλ κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ 

πξαγκάησζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. ηφρνο ήηαλ λα απνθεπρζεί «ν θίλδπλνο ηεο δηάζπαζεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο ζε θνκκάηηα θαη ηκήκαηα δηεμαγφκελα απφ δηαθνξεηηθά κέξε ηεο εηαηξείαο, ζε 

απνκφλσζε απφ ηελ νιφηεηα» (Engeström, 2007-γ,31).  

     Μέζσ ηνπ “strategy table” (ζηξαηεγηθφ πιαίζην) πξνζδηνξίζηεθαλ ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη 

θαη θαζήθνληα θαη κέζσ ηνπ “competence table” (πιαίζην επάξθεηαο) δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

εξγαζίαο (π.ρ. καδηθή παξαγσγή, δηεχξπλζε ηνπ θνηλνχ απεχζπλζεο ησλ πξντφλησλ) θαη 

γλψζεο (π.ρ. ζπλδηακφξθσζε, δηαδηθαζίεο ελδπλάκσζεο) πνπ ππνρξενχην λα αλαπηχμεη θάζε 

ηκήκα ηεο εηαηξείαο. Παξά ηνλ αξρηθφ ελζνπζηαζκφ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ 

πξνέθπςαλ πξνβιήκαηα ζπγρξνληζκνχ θαζφηη θαλέλαο δελ αλαιάκβαλε ηελ επζχλε γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ εξγαιείσλ (strategy table, competence table). Τπήξραλ 

επίζεο δπζθνιίεο ζηελ πξνζνκνίσζε πεξηβαιιφλησλ αιιειεπίδξαζεο πειαηψλ θαη νκάδσλ 

εξγαζίαο. Καη απηφ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απφθιηζεο ζρεδηαζκνχ θαη 

εθαξκνγήο ηνπ λένπ κνληέινπ.  

     Απφ ηα  απνζπάζκαηα ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ παξαηίζεληαη βιέπνπκε ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ λα επελδχζνπλ ζηελ αλάπηπμε πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ. χκθσλα κε ηελ 

αλάιπζε ηνπ Engeström  ε πξναλαθεξζείζα πξνζπάζεηα εθιακβάλεηαη σο δπλακηθφ ζηελ 

εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ  πξνζσπηθή επάξθεηα γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο αληηζηνηρεί 

θαηά θάπνην ηξφπν ζηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ. ηελ αξρή ηεο 

ελφηεηαο φκσο ε κάζεζε απηήο ηεο κνξθήο ακθηζβεηείηαη σο πξνο ηε δπλαηφηεηά ηεο λα 

επηθέξεη κεηαζρεκαηηζκνχο ζ’ έλα ζχζηεκα δξαζηεξηφηεηαο. πλεπψο ε ηερλνινγηθή 

εηαηξεία δελ θαηάθεξε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πνιππφζεηε επέθηαζε, ε νπνία ζπληζηά θαη 

ην βαζηθφ ζηφρν απηψλ ησλ παξεκβάζεσλ.  

     πσο είδακε ζηελ αξρή ηεο αλάιπζεο ε επέθηαζε δηαθξίλεηαη απφ κεηαζρεκαηηζκφ, 

νξηδφληηεο αιιειεπηδξάζεηο, δηαδηθαζίεο ζπλδηακφξθσζεο θαη πξνυπνζέηεη ηελ αλάδεημε ησλ 

αζαθψλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ησλ ηξηψλ 

παξαδεηγκάησλ εκπινπηίδνπλ ην λφεκα ηεο επέθηαζεο κε ηελ έλλνηα ηνπ πεηξακαηηζκνχ. 

Μφλν κέζσ ηεο πξάμεο κπνξεί λα ειεγρζεί ε δπλαηφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο λα εζσηεξηθεχζεη 
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λέα πεξηερφκελα. « Δίλαη ε κάζεζε κέζσ ηνπ πεηξακαηηζκνχ πνπ θηλεηνπνηεί ηε θαληαζία 

ησλ ππνθεηκέλσλ  ζηελ πξνζνκνίσζε πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ απαηηεί πξνζσπηθή 

εκπινθή ζηηο πξάμεηο κε πιηθά αληηθείκελα θαη ηερλνπξγήκαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

άιισλ αλζξψπσλ) αθνινπζψληαο ηε ινγηθή ελφο πξνζδνθψκελνπ κειινληηθνχ κνληέινπ 

δξαζηεξηφηεηαο» (Engeström, 2007-γ,38).  

     3.2.4. Σχκπξαμε παλεπηζηεκίσλ επηρεηξήζεσλ 

     Μία αθφκα ελδηαθέξνπζα έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο αθνξά ηε κειέηε ηεο 

ζχκπξαμεο ησλ παλεπηζηεκίσλ κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (Tuunainen&Knuuttila, 

2009).  Ζ ελ ιφγσ κειέηε επηζεκαίλεη ηα εκπφδηα ζηε ζπλεξγαζία ησλ δχν ηνκέσλ πνπ 

νθείινληαη ζηε δπζθνιία δηαηήξεζεο ησλ κεηαμχ ηνπο νξίσλ (Tuunainen&Knuuttila, 2009). 

Ζ αδπλακία νξηνζέηεζεο αλαδχεηαη σο επαθφινπζν ησλ αληηηηζέκελσλ ξφισλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ νη εκπιεθφκελνη απφ ηελ ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή ηνπο θαη ζηνπο δχν ηχπνπο 

δξαζηεξηφηεηαο (Tuunainen&Knuuttila, 2009). 

     Πέξαλ απηψλ, ε ζέζπηζε νξίσλ δηαπεξλάηαη απφ ηελ αληίζεζε κεηαμχ ηεο δεθηηθφηεηαο 

ησλ παλεπηζηεκίσλ γηα λέεο ηδέεο, θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινληαη εμαηηίαο ηνπ 

δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηνπο (θνξναπαιιαγή, θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε παλεπηζηεκηαθψλ 

πξνγξακκάησλ) (Tuunainen&Knuuttila, 2009). Σν ζέκα ηεο θνηλήο δξάζεο παλεπηζηεκίσλ 

επηρεηξήζεσλ θαηαλνείηαη κέζα απφ δχν καθξνρξφληεο κειέηεο. Σν δείγκα ηνπο πξνήιζε απφ 

δχν νκάδεο πνπ είραλ αλαπηχμεη εξεπλεηηθφ έξγν ζε δχν δηαθνξεηηθά παλεπηζηήκηα 

(Tuunainen&Knuuttila, 2009). Σα δεδνκέλα (αιιεινγξαθία ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

δεκνζηεχζεηο, αλαθνξέο, αμηνινγήζεηο θηι.) πνπ ζπλέιεμαλ νη εξεπλεηέο αλαιχζεθαλ κε ηε 

δηαιεθηηθή κέζνδν θαη ε “δηαηήξεζε νξίσλ” απνηέιεζε βαζηθφ ελλνηνινγηθφ εξγαιείν ηεο 

αλάιπζεο (Tuunainen&Knuuttila, 2009). Οπζηαζηηθά αλεδείρζεζαλ ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο νξίσλ, απφ ην ηo γεληθφ πεξηερφκελν ησλ νξίσλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα (δηαιεθηηθή κέζνδνο).   

  Η πεξίπησζε ηνπ ηκήκαηνο βηνηερλνινγίαο θπηψλ 

      Έλαο αξηζκφο κειψλ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ ηκήκαηνο βηνηερλνινγίαο θπηψλ, είρε 

ηδξχζεη εληφο ηνπ παλεπηζηεκίνπ κία εηαηξεία αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ πνπ αμηνπνηνχζε ηα  

απνηειέζκαηα πνπ παξάγνληαλ απφ ηηο έξεπλεο ηεο νκάδαο. Οη αληηπαξαζέζεηο μεθίλεζαλ 

φηαλ  έλα κέινο ηνπ ηκήκαηνο βηνηερλνινγίαο απέδσζε ζηνλ πξφεδξν κνκθέο γηα ην γεγνλφο 

φηη δηαρεηξηδφηαλ κία εηαηξεία εληφο ηνπ ηκήκαηνο. Σν πεξηζηαηηθφ νδήγεζε ηνλ πξφεδξν λα 

δεηήζεη απφ ηελ θαζνδεγήηξηα ηεο νκάδαο δηεπθξηλήζεηο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο λέαο 
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επηρείξεζεο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ην ηκήκα βηνηερλνινγίαο. Ζ θαζνδεγήηξηα αξλήζεθε λα 

δψζεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, ηζρπξηδφκελε φηη ε λέα εηαηξεία είρε πιήξσο δηαρσξίζεη ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο απφ απηήλ ηνπ ηκήκαηνο.  

      κσο ν πξφεδξνο  έθαλε ζαθέο ζην θαζνδεγεηηθφ κέινο κε κία έγγξαθε λνπζεζία φηη ην 

δήηεκα δελ είλαη ηππηθφ, ππελζπκίδνληαο ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο απφ ηελ παξακέιεζε ησλ 

αθαδεκατθψλ ηεο θαζεθφλησλ, θπξίσο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Ζ ίδηα 

αληαπάληεζε φηη δηεθπεξαηψλεη επηκειψο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, επηζεκαίλνληαο ην δήηεκα ηεο 

θαηαλνκήο ησλ αθαδεκατθψλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ. 

     Παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο ηεο επηθεθαινχο εξεπλήηξηαο γηα δηαηήξεζε νξίσλ, νη 

εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο δηεθπεξαηψλνληαλ ζην ίδην εξγαζηήξην κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο εξγαζηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην 

ηκήκα. Οη ελέξγεηεο απηέο ελείραλ ηνλ θίλδπλν ηεο αμηνπνίεζεο ησλ θξαηηθψλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ηελ εηαηξεία. Γηα ην ιφγν απηφ ε εηαηξεία ζχλαςε κε ην παλεπηζηήκην 

κία ζπκθσλία ε νπνία ζηεξίρηεθε ζηελ ακνηβαία αληαιιαγή παξαρψξεζεο εξγαζηεξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ απφ ηελ εηαηξεία θαη ηερληθνχ εμνπιηζκνχ απφ ην παλεπηζηήκην. Ζ ζπκθσλία 

φκσο δηεθφπε εμαηηίαο ησλ παξαβηάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο. 

     Οη δηακάρεο ζπλερίζηεθαλ, κε επίθεληξν απηή ηε θνξά ην δήηεκα ηεο θπξηφηεηαο ησλ 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηεο παξαγφκελεο εξεπλεηηθήο γλψζεο. Αθνινχζεζαλ 

πξνζπάζεηεο ππέξβαζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνβιεκάησλ πνπ δελ είραλ εληνχηνηο ην 

αλακελφκελν απνηέιεζκα. Οη πεξηνξηζκνί πνπ επεβιήζεζαλ απφ ηελ νξηνζέηεζε αλάγθαζαλ 

ηα κέιε ηεο νκάδαο λα εγθαηαιείςνπλ πιήξσο ηελ αθαδεκατθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Έηζη 

κεηεμειίρζεζαλ ζε επηρεηξεκαηηθά ππνθείκελα δηαηεξψληαο σο κνλαδηθφ  ζεκείν ζχγθιηζεο 

κε ην παλεπηζηήκην ηελ εμ εκηζείαο θαηαβνιή ηνπ ελνηθίνπ ησλ εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ.  

     Ζ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ απφ ην ηκήκα γισζζηθήο ηερλνινγίαο πεξηηηεχεη θαζψο νη 

αληηζέζεηο θαη ε έθβαζε απφ ην εγρείξεκα ηεο ζχκπξαμεο παλεπηζηεκίνπ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

παξάδεηγκα. Καη νη δχν κειέηεο θαηέδεημαλ φηη ε νξηνζέηεζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε 

ηνλ πιήξε δηαρσξηζκφ ηνπ παλεπηζηεκίνπ απφ ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

      3.3. Δθπαίδεπζε 

      Ζ ελφηεηα απηή είλαη αθηεξσκέλε ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο 

επεθηεηλφκελεο κάζεζεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Μέζα απφ κία ζεηξά παξεκβάζεσλ ζα 
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αλαδεηρηεί ε δπλακηθή ηεο ππφ κειέηε ζεσξίαο, σο πξνο ηε δπλαηφηεηά ηεο λα πξνθαιεί 

αιιαγέο θαη εληφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ.  

     Θα μεθηλήζνπκε παξνπζηάδνληαο κία καθξνρξφληα κειέηε ζην γπκλάζην Jakomäki πνπ 

βξίζθεηαη ζε κία ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή ηεο πφιεο ηνπ Διζίλθη. ην ζρνιείν απηφ 

εξγάδνληαη 30 δάζθαινη θαη έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαηάγεηαη απφ 

νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ ή κεηαλαζηψλ. Ζ παξέκβαζε μεθίλεζε ην ζρνιηθφ έηνο 1998/99 θαη 

ρξεζηκνπνίεζε σο βαζηθή κέζνδν ην Change Laboratory (Y.Engeström,R. Engeström & 

Suntio, 2002). Σελ επφκελε ακέζσο ρξνληά ε παξέκβαζε ζπλερίζηεθε, απηή ηε θνξά κε κία 

λέα κέζνδν, ην Knowledge Work Laboratory, πνπ ζηελ νπζία απνηέιεζε ζπλέρεηα ηεο 

πξψηεο.  

     ηελ πξψηε παξέκβαζε απηφ πνπ εμέπιεμε ηνπο εξεπλεηέο ήηαλ φηη παξά ηε ιαλζάλνπζα 

θχζε ησλ αληηζέζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αιιαγέο ζηελ πξαθηηθή ησλ δαζθάισλ. πλήζσο 

ζηηο πεξηζζφηεξεο παξεκβάζεηο ζε νξγαληζκνχο ηα ππνθείκελα θηλεηνπνηνχληαη απφ 

αληηζέζεηο, ε επίιπζε ησλ νπνίσλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Καη αθφκα αληί λα ζηέθνληαη ζηελ αλάιπζε ησλ αηηηψλ ή ησλ πξνβιεκάησλ, αλέιαβαλ 

δξάζε γηα νπζηαζηηθέο αιιαγέο.  

     ηφρνο ηεο παξέκβαζεο ην 2000/01 ήηαλ ε ελζσκάησζε ηερλνινγηθψλ θαη 

πιεξνθνξηαθψλ κέζσλ ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο. Οη δάζθαινη νξγαλψζεθαλ ζε νκάδεο 

ησλ δχν ή ησλ ηεζζάξσλ γηα λα επηιέμνπλ ηα ζέκαηα ζηα νπνία ζα αμηνπνηείην ν ηερληθφο 

εμνπιηζκφο.   

     Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζπλαληήζεσλ καζεηέο θαη θαζεγεηέο πεηξακαηίζηεθαλ κε ηα λέα 

κέζα ζηε δηάξθεηα καζεκάησλ πνπ βηληενζθνπήζεθαλ απφ ηνπο εξεπλεηέο. Μεηά απφ θάζε 

κάζεκα δεηνχζαλ απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο λα ζπδεηήζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο 

θαη λα ζρνιηάζνπλ θξηηηθά ηελ είζνδν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, δηαδηθαζία πνπ επίζεο έγηλε 

αληηθείκελν βηληενζθφπεζεο. Σν πξναλαθεξζέλ πιηθφ απνηέιεζε ηε βάζε ησλ ζπδεηήζεσλ 

ηεο πξψηεο ζπλάληεζεο κέζα απφ επηιεγκέλα απνζπάζκαηα ησλ καζεκάησλ θαη ησλ 

ζρνιίσλ. Ζ πξαθηηθή επαθή κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ε αλάιπζε ηεο εκπεηξίαο νδήγεζε 

«ηνπο δαζθάινπο λα επηιέμνπλ ελλέα ζέκαηα θαη λα δηακνξθψζνπλ ελλέα νκάδεο κε ζθνπφ 

ην ζρεδηαζκφ ησλ ελνηήησλ ηεο λέαο δηδαθηέαο χιεο πνπ ζα απνηεινχζε ηελ αηρκή ηνπ 

δφξαηνο γηα ηελ αιιαγή» (Τ.Engeström θαη ζπλ., 2002,320 ). 

     Σα λέα ζέκαηα ζπδεηήζεθαλ ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ ην ρεηκψλα ηνπ 2001 θαη 

εθαξκφζηεθαλ ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο ηελ άλνημε ηνπ ίδηνπ έηνπο. Οη πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο 
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θαη ε κάζεζε εμεηάζζεθαλ ππφ ην πξίζκα δχν δηαζηάζεσλ, ηεο γλσζηηθήο θαη ηεο θνηλσληθν- 

θηλεηηθήο. Ζ πξψηε ηαιαληεχεηαη αλάκεζα ζηελ ηερληθή- πξαθηηθή δηάζηαζε ηεο γλψζεο πνπ 

ζεκαίλεη αζθήζεηο κε ηε κνξθή πξνβιεκάησλ (απηνκαηνπνηεκέλε γλψζε),  θαη ζε εθείλε ηε 

κνξθή ηεο γλψζεο πνπ παξάγεηαη κέζα απφ ηηο εξσηήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη νδεγεί ζηε 

δηαηχπσζε αξρψλ (αλαζηνραζηηθή γλψζε). Ζ δεχηεξε εθηείλεηαη απφ ηε κάζεζε πνπ 

ιακβάλεη ρψξα εληφο ηεο ηάμεο έσο ηε κάζεζε πνπ νξγαλψλεηαη ζε δίθηπα κεηαμχ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη άιισλ νξγαληζκψλ.  

     Έλα αθφκα ελλνηνινγηθφ εξγαιείν δνκήζεθε ζηε βάζε δχν κνληέισλ ηα νπνία 

πξνηάζεθαλ σο ελαιιαθηηθνί ηξφπνη δηδαζθαιίαο. χκθσλα κε ην πξψην έλα πξφβιεκα 

(δνθηκαζία) κπνξεί λα επηιπζεί κέζα απφ ιχζεηο πνπ είλαη φκνηεο σο πξνο ηελ νπζία ηνπο θαη 

δηαθέξνπλ κφλν ζηηο επηθαλεηαθέο ηνπο δηαζηάζεηο. Σν κνληέιν Β΄ αληίζεηα πξνηείλεη φηη έλα 

πνιχπινθν πξφβιεκα επηιχεηαη κέζα απφ πνηνηηθά δηαθνξεηηθέο δηεπζεηήζεηο.  

     ηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο (2000) νη δάζθαινη εμέθξαζαλ ελζηάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δεχηεξνπ κνληέιν ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ πιαίζην. πσο αλέθεξαλ, νη καζεηέο δελ είραλ 

βαζηθέο δεμηφηεηεο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, θαη απηέο ζα κπνξνχζαλ λα θαηαθηεζνχλ 

κφλν κε ηε δηδαζθαιία ηνπ πξψηνπ κνληέινπ. Δπηπιένλ ηζρπξίζηεθαλ φηη θάπνηνη καζεηέο 

είραλ εγθισβηζηεί ζηε κάζεζε ηεο επαλάιεςεο θαη δελ κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ λέα 

πεξηερφκελα. Μέζα απφ εξσηήζεηο θαη πξνηξνπέο νη εξεπλεηέο έδσζαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηα εξείζκαηα γηα λα ζηνραζηνχλ πάλσ ζηνπο δχν “κχζνπο” πνπ νη ίδηνη δηαηεξνχζαλ.   

     Έηζη, φηαλ μεθίλεζαλ νη ζπλαληήζεηο ηνπ ρεηκψλα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2001, ην χθνο ησλ 

ζπδεηήζεσλ είρε αιιάμεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη νη δάζθαινη δηέθεηλην πιένλ ζεηηθά πξνο ηνπο 

καζεηέο, δείρλνληαο εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Μάιηζηα πξφηεηλαλ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο νη νπνίνη έδεημαλ 

κεγάιν ελζνπζηαζκφ. Μία ηέηνηα ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο αλακθηβφισο ζπληζηά κία 

πξάμε επέθηαζεο, «κία κεηαηξνπή ηνπ αληηθεηκέλνπ , ησλ καζεηψλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ 

ηνπο» (Τ.Engeström θαη ζπλ., 2002,323 ). 

     πλνςίδνληαο, ζην παξάδεηγκα πνπ εμεηάζακε, πέξαλ ηεο εηζφδνπ ηερλνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ζα ζπλφδεπαλ ηε δηδαζθαιία, πξαγκαηνπνηήζεθε κία ζεηξά 

κεηαζρεκαηηζκψλ ζηηο δηαδηθαζίεο κεηαβίβαζεο ηεο γλψζεο. Σν ζρνιηθφ ζχζηεκα κεηέβε  

απφ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε ζηελ αλαζηνραζηηθή γλψζε θαη απφ ηε δηδαζθαιία κηαο 

πξνζδηνξηζκέλεο χιεο εληφο ηεο ηάμεο ζηε κάζεζε πνπ νξγαλψλεηαη ζε δίθηπα κεηαμχ ηνπ 
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ζρνιείνπ θαη άιισλ δνκψλ. Παξάιιεια νη δάζθαινη επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηνπο καζεηέο σο 

ηθαλά ππνθείκελα απνθάζηζαλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ Β΄.  

     ηα πιαίζηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο αλεδείρζε 

αθφκα ην ζεκαληηθφηαην θαη θαίξην δήηεκα ηεο αζπλέρεηαο ησλ ζρνιηθψλ γλψζεσλ κε ηηο 

πξαγκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δσήο (Engeström, 1991-β). Δίλαη έλα ζέκα πνπ έρεη 

απαζρνιήζεη πνιινχο εξεπλεηέο ηεο εθπαίδεπζεο φπσο ε Resnick (1987),  ε νπνία 

ππνζηεξίδεη φηη ην πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο γλψζεο αληηζηνηρεί ζηελ εθκάζεζε ζπκβνιηθψλ 

θαλφλσλ θαη νπδεκία ζρέζε έρεη κε ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα έμσ απφ ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ (Engeström, 1991-β). Καη αθφκα επηζεκαίλεη φηη ε πνιηηηζκηθή γλψζε πνπ 

ππάξρεη έμσ απφ ην ζρνιείν δελ αμηνπνηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ.  

     Ζ εξγαζία ησλ Collins, Brown θαη Newman (1989), νη νπνίνη πξφηεηλαλ ελαιιαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο, απνηέιεζε αθεηεξηαθφ ζεκείν γηα ηελ έλαξμε ελφο θξηηηθνχ 

δηαιφγνπ ζην δήηεκα ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο (Engeström, 1991-β). ην άξζξν ηνπ “Non 

scolae sed vitae discimus: Toward overcoming the encapsulation of school learning”,ν 

Engeström επηρεηξεί κηα ζπλέρεηα απηνχ ηνπ δηαιφγνπ, πξνηείλνληαο ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

ηππνπνηεκέλεο ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο απφ έλα δηεπξπκέλν αληηθείκελν ζρνιηθήο κάζεζεο 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη θξηηηθή ζεψξεζε ηεο γλψζεο, επξεκαηηθφηεηα θαη πξαθηηθή εκπινθή 

ησλ ππνθεηκέλσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο  κάζεζεο (Engeström, 1991-β).Ζ πξφηαζε ηνπ απνηειεί 

έλαλ ζπλδπαζκφ πξνζεγγίζεσλ, έλαο είδνο εθιεθηηθηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη ηε δηαιεθηηθή 

κέζνδν ηνπ Davydov, ηελ νπηηθή ησλ Lave θαη Wegner γηα ηε “λφκηκε πεξηθεξεηαθή 

ζπκκεηνρή” (legitimate peripheral participation) θαη ηηο θξηηηθέο ζεσξήζεηο ηεο 

επεθηεηλφκελεο κάζεζεο.  

     Ζ αλάιπζή ηνπ φκσο, δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ θαηαγξαθή θάπνησλ ζεσξεηηθψλ ηδεψλ. Σα 

ελ ιφγσ κνληέια παξνπζηάδνληαη σο ελαιιαθηηθέο κέζνδνη γηα ηε κεηαθνξά ηεο ζρνιηθήο 

γλψζεο θαη ζπλάκα σο εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο πξνζεγγίζεηο ζην παξαδνζηαθφ ζρνιηθφ 

κνληέιν ηεο κάζεζεο. ηελ αλάιπζή ηνπ ρξεζηκνπνηεί έλα εκπεηξηθφ παξάδεηγκα, 

πξνεξρφκελν απφ ηηο έξεπλέο ηνπ γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο, ην νπνίν 

εμεηάδεη ηελ εζθαικέλε θαηαλφεζε ησλ θάζεσλ ηεο ζειήλεο απφ ηνπο καζεηέο. Οη ηξείο 

πξνζεγγίζεηο ιεηηνπξγνχλ σο πξνηάζεηο γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ηππνπνηεκέλεο γλψζεο πνπ 

νδεγεί ζε ηέηνηνπ ηχπνπ παξαλνήζεηο.  
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Επεςνηηικό παπάδειγμα 

     Ο Engeström εκπλεχζηεθε  απφ ηνλ γεξκαλφ εθπαηδεπηηθφ Wagenschein o νπνίνο 

πξαγκαηνπνίεζε έλα άηππν πείξακα κε ελήιηθεο, ζηνπο νπνίνπο απεχζπλε ην εμήο εξψηεκα: 

Γηαηί ε ζειήλε παίξλεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ζην νπηηθφ πεδίν ηεο 

γεο; Σν 80% ησλ εξσηεζέλησλ έδσζε ιάζνο απαληήζεηο, ελψ πνιινί απ’ απηνχο εξκήλεπζαλ 

ην θαηλφκελν σο απνηέιεζκα ηεο επηζθίαζεο ηεο γεο ζηε ζειήλε. Ο Engeström (1984)  ζηε 

δηθή ηνπ κειέηε, δήηεζε απφ δχν νκάδεο καζεηψλ, ειηθηψλ κεηαμχ 14 θαη 17 λα απαληήζνπλ 

ην ίδην εξψηεκα. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο λεφηεξνπο αιιά θαη ηνπο κεγαιχηεξνπο καζεηέο 

ηεο πξψηεο νκάδαο απάληεζαλ φηη ε ζειήλε θαιχπηεηαη απφ ηε ζθηά ηεο γεο θαη ην γεγνλφο 

απηφ εμεγεί ηε κεξηθή εκθάληζή ή ηελ πιήξε εμαθάληζε ηεο. 

      «Απηφ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα  ζπληζηά κία αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ ζρεηηθά αζχλεζνπο 

γεγνλφηνο, ηεο έθιεηςεο ηεο ζειήλεο- θαη κία εληειψο ιάζνο εξκελεία ηνπ ζπρλνχ 

θαηλνκέλνπ ηεο λέαο ζειήλεο» (Engeström, 1991-β,246). Παξνπζηάδνληαο ην ίδην εξψηεκα 

ζηε δεχηεξε νκάδα, απνηεινχκελε κφλν απφ καζεηέο ειηθίαο 17 εηψλ, βξέζεθε φηη ην 50% 

εμ απηψλ επηθαιέζζεθε ηελ εθδνρή ηεο θάιπςεο ηεο ζειήλεο απφ ηε γε γηα λα απαληήζεη ζην 

ππνβιεζέλ εξψηεκα. ηαλ νη καζεηέο νινθιήξσζαλ ηελ απάληεζή ηνπο, ηνπο δεηήζεθε λα 

απαληήζνπλ ζε έλα επηπιένλ εξψηεκα, επηηξέπνληάο ηνπο λα θξαηήζνπλ ηα θχιια ησλ 

απαληήζεσλ απφ ηελ πξψηε εξψηεζε. « Κάπνηεο θνξέο ιακβάλνπλ ρψξα εθιείςεηο ηεο 

ζειήλεο, επίζεο. Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ; Δμεγείζηε ηελ απάληεζή ζαο κε ηε βνήζεηα ελφο 

ζρεδηαγξάκκαηνο» (Engeström, 1991-β,246). 

     Σν πξναλαθεξζέλ εξψηεκα εηζήρζε ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία γηα λα πξνθαιέζεη κία 

ελλνηνινγηθή ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο έθιεηςεο θαη ηεο πεξηνδηθήο 

εκθάληζεο ηεο ζειήλεο (Engeström, 1991-β). Ζ κεζνδνινγηθή απηή επηινγή κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο κνξθή δηακεζνιάβεζεο κε ηερλνχξγεκα ην ελ ιφγσ εξψηεκα.  Παξά ηελ 

παξνπζία ηερλνπξγήκαηνο, ην 80% ησλ καζεηψλ πνπ έδσζαλ εζθαικέλεο απαληήζεηο ζην 

πξψην εξψηεκα, επαλέιαβαλ ηελ απάληεζε θαη ζην δεχηεξν εξψηεκα. Οπζηαζηηθά έδσζαλ 

ηελ ίδηα απάληεζε ζε δχν δηαθνξεηηθέο εξσηήζεηο.  

      Σν πην πξνβιεκαηηθφ εληνχηνηο, αλαθέξεη ν Wagenschein (1977), δελ είλαη φηη ν 

ζχγρξνλνο άλζξσπνο δελ έρεη κάζεη λα παξαηεξεί, αιιά φηη έρεη έηνηκεο απαληήζεηο γηα 

θαηλφκελα πνπ θαη’ νπζίαλ δε γλσξίδεη (Engeström, 1991-β).  «Ο Wagenschein απνθαιεί  

απηφ ην θαηλφκελν “ζπλζεηηθή βιαθεία”. Ο ίδηνο εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη ε ζειήλε θαη ν 

ήιηνο ηεο ηάμεο γηα ηνπο καζεηέο δε ζρεηίδεηαη κε ηε ζειήλε θαη ηνλ ήιην πνπ παξαηεξνχλ 
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θαζεκεξηλά ζηνλ νπξαλφ» (Engeström, 1991-β,247). Ηζρπξίδεηαη ζπλεπψο ηελ απνμέλσζε ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Engeström, 1991-β). 

     Σα επηζηεκνληθά ζθάικαηα ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο 

εάλ εμεηαζζεί ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ θαηλνκέλσλ ηεο ζειήλεο απφ ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ βηβιίσλ δηαθνξεηηθψλ ηάμεσλ δελ ήηαλ ζεκαληηθέο. ια 

ηα εγρεηξίδηα έρηηδαλ ηελ εξκελεία ηνπο ζηε βάζε ελφο θνηλνχ δηαγξάκκαηνο. Ο Engeström 

απνθάιπςε δχν ζεκαληηθά πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηα εγρεηξίδηα πνπ ρεηξίδνληαη ην ππφ 

κειέηε θαηλφκελν.  Πξψηνλ, νη θάζεηο ζηελ θίλεζε ηεο ζειήλεο παξνπζηάδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθφ θεθάιαην απφ ην θαηλφκελν ηεο έθιεηςεο κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα κελ 

πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηε ζρέζε ησλ δχν θαηλνκέλσλ. 

     Ο Engeström επηζεκαίλεη αθφκα φηη ηα δηαγξάκκαηα ησλ εγρεηξηδίσλ δελ αμηνπνηνχληαη 

σο ηερλνπξγήκαηα πνπ δηακεζνιαβνχλ ζηελ πξφζιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά παίξλνπλ 

ξφιν αληηθεηκέλνπ ζην ζχζηεκα ηεο κάζεζεο. Απηφ θαηαδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη 

ακέζσο κεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ δηαγξάκκαηνο, νη εθπαηδεπηηθνί δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο 

λα επαλαιάβνπλ παζεηηθά ην δηάγξακκα, αλαγλσξίδνληαο θαη ηαμηλνκψληαο ηηο θάζεηο ηεο 

ζειήλεο.   

     Διιείςεηο παξνπζηάδνπλ θαη ηα δηαγξάκκαηα εληφο ησλ εγρεηξηδίσλ, πξνβάιινληαο κηα 

παξακνξθσκέλε εηθφλα ηνπ κεγέζνπο ησλ πιαλεηψλ θαη ησλ κεηαμχ ηνπο απνζηάζεσλ. ηαλ 

ε γε ζηα ελ ιφγσ δηαγξάκκαηα έρεη κεγαιχηεξν κέγεζνο απφ ηε ζειήλε θαη ε απφζηαζή 

κεηαμχ ησλ δχν πιαλεηψλ είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε, είλαη εχινγν πσο νη καζεηέο ζα 

απνδίδνπλ ηε κεξηθή ή νιηθή απφθξπςε ηεο ζειήλεο ζηελ θάιπςε ηεο απφ ηνλ “κεγάιν” 

πιαλήηε γε. Δπηπξνζζέησο, ηα επίπεδα ή δπζδηάζηαηα δηαγξάκκαηα ράλνπλ ηελ ηξίηε 

δηάζηαζε, ηελ πξννπηηθή ηνπ βάζνπο ηνπ δηαζηήκαην, κε απνηέιεζκα λα κελ αλαδεηθλχνληαη 

νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ πιαλεηψλ. Ίζσο απηή είλαη ε ζεκαληηθφηεξε αηηία γηα ηηο 

παξαλνήζεηο ησλ αζηξνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ.  

Τα θεωπηηικά πεπιεσόμενα ηος Davydov για ηη διδαζκαλία 

      «Ο ππξήλαο ηεο ζεσξίαο ηνπ Davydov είλαη ε κέζνδνο ηεο κεηάβαζεο απφ ην αθεξεκέλν 

ζην ζπγθεθξηκέλν. Δίλαη κία γεληθή επηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε, πξνηαζζφκελε απφ ηνλ 

Καξι Μαξμ ζην θεθάιαην κε ζθνπφ ηε δηαηχπσζε κίαο πεξηεθηηθήο, ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο 

ηνπ θαπηηαιηζκνχ απφ ην αθεξεκέλν θαη απιφ “ζπζηαηηθφ ζηνηρείν” ή “ππξήλα” ηνπ 

εκπνξεχκαηνο σο αληηθαηηθή ελφηεηα αμίαο ρξήζεο θαη αμίαο αληαιιαγήο» (Engeström,1991-

β,249).   
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     Ο αξρηθφο ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ζχκθσλα κε ηνλ Davydov (1977) είλαη ε αλαγλψξηζε 

ηεο βαζηθήο, γεληθήο ζρέζεο πνπ ραξαθηεξίδεη έλα ππφ κειέηε ζέκα, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο, κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Engeström, 1991-β).  Δλ ζπλερεία, νη καζεηέο ζα 

πξέπεη λα απνθαιχςνπλ ηηο πηζαλέο εθθάλζεηο απηήο ηεο γεληθήο ζρέζεο, ηηο νπνίεο φπσο 

αλαθέξεη ζην Problems of developmental teaching: The experience of theoretical and 

experimental psychological research (1988), ζα πξέπεη λα ελνπνηήζνπλ ζ’ έλα εληαίν ζχζηεκα 

θαηαλφεζεο (Engeström, 1991-β). Δμίζνπ απαξαίηεηε ζεσξείηαη απφ ηνλ Davydov (1988) θαη 

ε εθκάζεζε ηεο γελεηηθήο κεζφδνπ απφ ηνπο καζεηέο, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ απνθάιπςε ηεο 

πξνέιεπζεο ησλ απνθηεζέλησλ πεξηερνκέλσλ (Engeström, 1991-β). 

     Τη ζα πξφηεηλε φκσο απηή ε δηαιεθηηθή ζεψξεζε ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ησλ 

παξεξκελεηψλ ζηελ θίλεζε ηεο ζειήλεο; Ζ δηδαζθαιία θαη  θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο 

έθιεηςεο θαη ηεο πεξηνδηθήο εκθάληζεο ηεο ζειήλεο ζα μεθηλνχζε κε ηε δηαηχπσζε κηαο 

γεληθήο ηδέαο πνπ δηαπεξλά ην ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ησλ πιαλεηψλ. Σν πεξηερφκελν απηήο 

ηεο αθεξεκέλεο ζρέζεο δελ είλαη θαζνξηζκέλν αιιά ε δηακφξθσζή ηνπ ζα ήηαλ απνηέιεζκα 

ζπζηεκαηηθήο αλάιπζεο απφ εηδηθνχο ηνπ ζέκαηνο, ςπρνιφγνπο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Ζ 

θίλεζε ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ θαη ζπλεπψο ηεο ζειήλεο ζα εξκελεπφηαλ κε βάζε απηή ηε 

γεληθή ζρέζε. Ο ππνζεηηθφο ιφγνο ρξεζηκνπνηείηαη γηαηί ν Engeström αλαθέξεηαη ζε κία 

ππνζεηηθή αμηνπνίεζε ηνπ Νηαβηληνθηαλνχ κνληέινπ. 

     Σν παξάδνμν ηεο αλάιπζεο ηνπ Engeström έγθεηηαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πξνζαξκφζεη 

ηηο δηαζηάζεηο (ππνθείκελν, αληηθείκελν, εξγαιεία, απνηέιεζκα, θαλφλεο, θνηλφηεηα θαη 

δηαρσξηζκφο εξγαζίαο) ηνπ δηθνχ ηνπ κνληέινπ ζηηο ηδέεο ηνπ Davydov.  

Αλάιπζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ηξηγσληθνχ κνληέινπ ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο- 

πξνζαξκνγή ησλ ηδεψλ ηνπ Davydov  

Αληηθείκελν: Σν θαηλφκελν ηεο θίλεζεο ηνπ θεγγαξηνχ ζ’ έλα πιαίζην αζηξνλνκηθψλ 

αλαθαιχςεσλ  

Τερλνπξγήκαηα: Ζ κέζνδνο ππέξβαζεο ηνπ αθεξεκέλνπ απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

Υπνθείκελν: Μαζεηέο, νκάδα πξνψζεζεο ηεο κεζφδνπ  

Καλφλεο: Κψδηθαο ζπκπεξηθνξάο, θξηηήξηα βαζκνιφγεζεο 

Κνηλφηεηα: ρνιηθή ηάμε  

Δηαρσξηζκφο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ θαη αζθνχλ έιεγρν, καζεηέο πνπ 

κειεηνχλ  
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Απνηέιεζκα: Θεσξεηηθφ πιαίζην εξκελείαο ηεο θίλεζεο ηεο ζειήλεο θαη ζπλαθψλ 

θαηλνκέλσλ 

     Οη δηαζηάζεηο αλαπαξίζηαληαη ζ’ έλα ηξηγσληθφ γξάθεκα ην νπνίν δελ ήηαλ δπλαηφλ λα 

κεηαθεξζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία. Γη’ απηφ ην ιφγν, ε γξάθνπζα επέιεμε λα κεηαθέξεη ην 

θσδηθνπνηεκέλν πεξηερφκελν ηνπ κνληέινπ. Η νπζία φκσο βξίζθεηαη αιινχ. Ο 

Engeström(1991-β) ζηελ αξρή ηνπ άξζξνπ παξνπζηάδεη ηηο ηξεηο πξνζεγγίζεηο σο 

ζπκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο. 

Απηφ πνπ θαίλεηαη φκσο λα επηρεηξεί ζηελ πνξεία είλαη ε επηζθίαζε ησλ άιισλ πξνζεγγίζεσλ 

απφ ηε ζεσξία ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο. Ο θάζε ζπγγξαθέαο, ελ πξνθεηκέλσ ν Davydov, 

αλαπηχζζεη ηε δηθή ηνπ ζπιινγηζηηθή πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα πξνζαξηεζεί σο 

ηκήκα ζε κία άιιε πξνζέγγηζε.  

     Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο ,πνπ πξνθχπηεη απφ 

ην ζπλδπαζκφ δχν δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ν Engeström ραξαθηεξίδεη ηε ζηξαηεγηθή 

ηνπ Davydov γλσζηηθά θαη επηζηεκνληθά πεξηνξηζκέλε, ππνζηεξίδνληαο φηη κία ηέηνηα 

κέζνδνο δελ δχλαηαη λα θηλεηνπνηήζεη ην καζεηηθφ πιεζπζκφ ζην δξφκν ηεο νπζηαζηηθήο 

κάζεζεο. Καη σο ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδεη ηελ ελ ιφγσ κέζνδν σο αλεπαξθή. Αλαγλσξίδεη 

κνιαηαχηα ηε ζεκαζία ηεο εθκάζεζεο ηεο γελεηηθήο κεζφδνπ, σο δηάινγν ησλ καζεηψλ κε 

ηηο αλαθαιχςεηο ηνπ παξειζφληνο, σο ζηξαηεγηθή ελδπλάκσζεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ.  

Η θεωπία ηηρ νόμιμηρ πεπιθεπειακήρ ζςμμεηοσήρ ηων Lave και Wegner 

     «Οη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη ε θνηλσληθή πξαθηηθή είλαη ην πξσηαξρηθφ, 

γεληθεπκέλν θαηλφκελν, θαη ε κάζεζε είλαη έλα εθ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο» (Engeström, 

1991-β,252). πλεπψο, ε κάζεζε σο ηκήκα ηεο θνηλσληθήο πξαθηηθήο κπνξεί λα βειηησζεί 

κφλν κε ηελ αιιαγή ηεο ηειεπηαίαο. Ζ κάζεζε γηα ηνπο Lave θαη Wegner είλαη ειιεηκκαηηθή 

φηαλ δε ζπλνδεχεηαη απφ ζπκκεηνρή ησλ ππνθεηκέλσλ ζε θνηλφηεηεο πξαθηηθήο (Engeström, 

1991-β). «Ζ κάζεζε σο ζπκκεηνρή ζηηο θνηλφηεηεο πξαθηηθήο είλαη ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή: α) φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη παίδνπλ ελεξγφ ξφιν ζηηο θεληξηθέο δνθηκαζίεο ηεο, β) φηαλ ππάξρεη 

αλεπηπγκέλε αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, δηακεζνιαβεκέλε απφ ηζηνξίεο 

πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο ζπλαθφινπζεο ιχζεηο ηνπο, γ) φηαλ νη ηερλνινγίεο θαη 

νη δνκέο ζηελ θνηλφηεηα ηεο πξαθηηθήο είλαη δηαθαλείο, πνπ ζεκαίλεη φηη, νη εζσηεξηθέο 

εξγαζίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηθείκελν επηζθφπεζεο απφ ηνπο καζεηεπφκελνπο» 

(Engeström, 1991-β,252). 
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     Με βάζε ηα παξαπάλσ ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θίλεζεο ησλ πιαλεηψλ 

ζα ήηαλ ε πξνζνκνίσζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αζηξνλφκνπ-

εξεπλεηή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε θίλεζε ηεο ζειήλεο ζα γηλφηαλ έλα πξαθηηθφ δήηεκα πνπ 

ζα εμεηάδεην ζην πιαίζην κηαο επξχηεξεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ρξήζε ηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ζα ζπλίζηαην πηζαλφηαηα γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζνκνίσζεο ηνπ αζηξνλνκηθνχ 

πιαηζίνπ. πσο θαη κε ηε ζεσξία ηνπ Davydov, ν Engeström αλαιχεη ηελ πξφηαζε ησλ 

θνηλνηήησλ πξαθηηθήο ζηε βάζε ησλ “επηζηεκνληθψλ” θαηεγνξηψλ ηνπ κνληέινπ ηεο 

επεθηεηλφκελεο κάζεζεο.  

Αληηθείκελν: Σν θαηλφκελν ηεο θίλεζεο ηεο ζειήλεο ζ’ έλα πιαίζην πξαθηηθήο αλαπαξαγσγήο 

Τερλνπξγήκαηα: Σερλνινγηθά κέζα πξνζνκνίσζεο, εξγαιεία γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηεο 

αζηξνλνκηθήο πξαθηηθήο  

Υπνθείκελν: Μαζεηέο σο λφκηκνη ζπκκεηέρνληεο   

Καλφλεο: Κψδηθαο ζπκπεξηθνξάο, θξηηήξηα δεμηνηήησλ  

 Κνηλφηεηα: Κνηλφηεηα πξαθηηθήο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ  

Δηαρσξηζκφο εξγαζίαο: Σα θαζήθνληα απνλέκνληαη κε βάζε ηελ εκπεηξία, κεηάβαζε ησλ 

ππνθεηκέλσλ απφ απιέο ζε ζχλζεηεο δνθηκαζίεο 

Απνηέιεζκα: Γεμηνηερλία ζηελ ελαζρφιεζε κε ηα θαηλφκελα ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ  

     Ζ πξνζέγγηζε απηή, επηζεκαίλεη ν Engeström(1991-β,253), κπνξεί πνιχ εχθνια λα 

κεηαηξαπεί ζε «κηθξφθνζκνπο ηερλνινγηψλ ζηα ζρνιεία ρσξίο ηε ζνβαξή ζεψξεζε ηνπ 

λνήκαηνο απηψλ ησλ θφζκσλ γηα ηε δσή θαη ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ». 

Οπζηαζηηθά έλα ηέηνην πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο αζπλέρεηαο κε ηα 

πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα ηεο δσήο, φπσο ζπκβαίλεη δειαδή θαη κε ηηο θπξίαξρεο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο.  

Η θεωπία ηηρ επεκηεινόμενηρ μάθηζηρ 

     χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο, ε επηηπρεκέλε εθπαίδεπζε 

δηαπεξλάηαη απφ ηε δεκηνπξγία ελφο θξηηηθνχ πιαηζίνπ, φπνπ «νη καζεηέο έρνπλ πξψηα απ’ 

φια ηελ επθαηξία λα αλαιχζνπλ κε θξηηηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηε δηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο εζσηεξηθέο αληηζέζεηο ηεο» (Engeström, 1991-β,253). Γηα παξάδεηγκα 

ζα κπνξνχζαλ λα εμεηάζνπλ ηνλ αληίθηππν ηεο κάζεζεο γηα ηνπο ίδηνπο, δειαδή ζε πνην 

βαζκφ θαηαλννχλ θαη αληαπνθξίλνληαη ζηε κεηαβηβαδφκελε γλψζε. «Σν πιαίζην ηεο θξηηηθήο 

πξνσζεί ηα δπλακηθά ηεο αληίζηαζεο, ηνπ αλαζηνραζκνχ, ηεο αλάδεημεο ησλ αληηζέζεσλ, θαη 

ηνπ δηαιφγνπ (Engeström, 1991-β,255).  ηελ πεξίπησζε ηνπ εξεπλεηηθνχ παξαδείγκαηνο ε 
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θξηηηθή αλάιπζε ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη, έιεγρνο ησλ εγρεηξηδίσλ θαη ηεο δηδαθηέαο χιεο 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο.  

     ε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν ζεσξήζεηο, ην αληηθείκελν ζην κνληέιν ηεο επέθηαζεο 

δηεπξχλεηαη γηα λα ζπκπεξηιάβεη εμφλ ηνπ θξηηηθνχ πιαηζίνπ, ηελ ηδέα ηεο επξεκαηηθφηεηαο 

(πεηξακαηηζκφο, κνληεινπνίεζε, γελίθεπζε) ηνπ Davydov θαη ηε ζπκκεηνρηθή πξαθηηθή γηα 

ηελ εκπέδσζε ηεο γλψζεο ησλ Lave θαη Wegner. Δπηπιένλ ην κνληέιν ηνπ Engeström 

πξνυπνζέηεη αιιαγέο ζην επίπεδν ηεο θνηλφηεηαο, ησλ θαλφλσλ, ηνπ δηαρσξηζκνχ ηεο 

εξγαζίαο θαη δηεπξχλεη ηε ζχζηαζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο κάζεζεο.  

Πξνζδηνξηζκφο ησλ θαηεγνξηψλ ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ 

παξάδεηγκα 

Αληηθείκελν: Σα αζηξνλνκηθά θαηλφκελα κειεηψληαη ζην πιαίζην ηεο θξηηηθήο, ηεο 

επξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο  

Τερλνπξγήκαηα: Δξγαιεία θξηηηθήο αλάιπζεο, δηαιεθηηθή κέζνδνο Davydov, ηερλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο 

Υπνθείκελν: Οκάδεο καζεηψλ, δαζθάισλ, επαγγεικαηηψλ, κειψλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο  

 Καλφλεο: πκπιεξσκαηηθνί θψδηθεο θξηηηθήο, επξεκαηηθφηεηαο, πξαθηηθήο  

 Κνηλφηεηα: Γίθηπν κάζεζεο  

Δηαρσξηζκφο εξγαζίαο: ρεδηάδεηαη κε βάζε ην αληηθείκελν θαη ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην  

Απνηέιεζκα: α) Πξφζιεςε ηεο αζηξνλνκηθήο γλψζεο σο θνηλσληθά δνκνχκελε πξαθηηθή, β) 

επέθηαζε ζηε δνκή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο κάζεζεο  

     Έηζη ν Engeström (1991-β) πξαγκαηνπνηεί  κία ζεσξεηηθή αλαδηνξγάλσζε ζηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο, ππνθαζηζηψληαο ηηο παξαδνζηαθέο δηαδηθαζίεο κε 

πεξηερφκελα πνπ νξίδεη ν ίδηνο σο επεθηεηλφκελα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εθηεηακέλν 

αληηθείκελν αληηθαζηζηά ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζπιινγηθφ ππνθείκελν απνηεινχκελν απφ δαζθάινπο, επαγγεικαηίεο θαη κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο πξνηείλεηαη αληί ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ππνθεηκέλνπ ησλ καζεηψλ. Ζ δηεχξπλζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ζεκαηνδνηεί θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαδνζηαθήο ζρνιηθήο ηάμεο 

(θνηλφηεηαο) απφ έλα δίθηπν κάζεζεο.  

     Σα ηερλνπξγήκαηα ζηνρεχνπλ ζηελ πιήξε αλακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο δνκήο θαη 

πξνηάζζνληαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο ηππηθέο δεμηφηεηεο κάζεζεο πνπ θαιιηεξγνχληαη 

ζπλήζσο εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Οη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηα θξηηήξηα βαζκνιφγεζεο 

κεηαζρεκαηίδνληαη ζε θαλφλεο πξνψζεζεο ηεο θξηηηθήο, επξεκαηηθήο θαη πξαθηηθήο 
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κάζεζεο. Σέινο, ε αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ δε ζηεξίδεηαη πιένλ ζηνλ έιεγρν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αιιά ζρεδηάδεηαη κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ππφ κειέηε ζεκάησλ. 

     ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα είδακε φηη ηα πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζρνιηθήο 

γλψζεο νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην γεγνλφο φηη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ιεηηνπξγνχλ σο 

αληηθείκελν ηεο κάζεζεο. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα θαη ε δηδαζθφκελε χιε ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ σο εξγαιεία θαηαλφεζεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. ε αληηζηνηρία κε απηήλ ηε γεληθή ηδέα, ε Hedgaard (1999) ππνζηήξημε φηη 

ε ηζηνξηθή γλψζε ζπληζηά κέζν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, « έλα 

ςπρνινγηθφ εξγαιείν ην νπνίν είλαη απνηειεζκαηηθφ φηαλ κπνξεί λα αλαιχεη ηα θαηλφκελα 

ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ απφ κία ηζηνξηθή θαη θνηλσληθή πξννπηηθή» (Hedgaard, 1999,283). 

     Ζ ελ ιφγσ πξφηαζε εμεηάζζε ζην πιαίζην ηνπ δηεηνχο πεηξάκαηνο ηεο Hedgaard (1999), 

ιακβάλνλ ρψξα ζε έλα ζρνιείν ηεο Γαλίαο. Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ήηαλ νη δεθαελλέα 

καζεηέο κίαο ζρνιηθήο ηάμεο ζηνπο νπνίνπο εθήξκνζαλ κία ελαιιαθηηθή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο ηζηνξηθψλ ζεκάησλ, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηελ ηεηάξηε θαη 

πέκπηε ηάμε. θνπφο ηεο λέαο κεζφδνπ ήηαλ ε δηακεζνιάβεζε ζηελ ηζηνξηθή ζθέςε ησλ 

καζεηψλ, πξνσζψληαο- ζηα πιαίζηα ηξίσξσλ εβδνκαδηαίσλ ζπλαληήζεσλ- έλα πιέγκα 

ζεσξεηηθήο θαη εκπεηξηθήο γλψζεο.  

     Ο ζπλδπαζκφο ζεσξεηηθψλ θαη εκπεηξηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρεη 

ηελ πξνέιεπζή ηνπ ζηε κέζνδν ηνπ Davydov ,ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θαηαλφεζεο κηαο 

αξρηθήο αθεξεκέλεο ζρέζεο ζπληειείηαη κε ηε βνήζεηα ζπγθεθξηκέλσλ εκπεηξηθψλ 

παξαδεηγκάησλ. «Ζ δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ πεηξάκαηνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο δηπιή 

θίλεζε απφ ην αθεξεκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν θαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζην αθεξεκέλν» 

(Hedgaard, 1999,285). 

     Οη πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο αλαιχνληαη  απφ ηε ζπγγξαθέα ζηε βάζε ηεζζάξσλ αξρψλ 

ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο:1) Αλάπηπμε ελλνηνινγηθψλ 

κνληέισλ, σο εξγαιεία αλάιπζεο ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο, 2) ελλνηνινγηθφ πιαίζην 

ρξνλνιφγεζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, 3) αλάπηπμε πξαθηηθψλ 

δεμηνηήησλ ζηηο ηζηνξηθέο κεζφδνπο φπσο εξκελεία ηζηνξηθψλ ηεθκεξίσλ, θξηηηθή 

αμηνιφγεζε ηνπο θαη ρξήζε αλαινγηψλ, 4) αμηνπνίεζε ησλ ελλνηνινγηθψλ ζρέζεσλ γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ.  
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Ανάπηςξη εννοιολογικών μονηέλων   

     Μία απφ ηηο πξψηεο δνθηκαζίεο ήηαλ ε δεκηνπξγία ζχλδεζεο ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο θχζεο 

κε ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο. «Κπξίσο ζηηο πξντζηνξηθέο πεξηφδνπο απηή ε ζχλδεζε ήηαλ 

εκθαλήο, θαηαδεηθλπφκελε απφ βαζηθά παξαδείγκαηα αληηζέζεσλ κεηαμχ ηεο θπιήο Kung 

(ζηελ έξεκν Καιαράξη) θαη ησλ αλζξψπσλ ηεο  επνρήο ηνπ ηδήξνπ» (Hedgaard, 1999,286-

290). Έλα αθφκα παξάδεηγκα απηήο ηεο ζχλδεζεο ήηαλ ε ελζσκάησζε ηεο εμέιημεο ησλ 

δσηθψλ θνηλσληψλ ζηα κνληέια αλάιπζεο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο. Οη θνηλσληθέο 

δηαδηθαζίεο πεξηπιέθνληαη κε ηε θχζε θαζψο ε εκθάληζε ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ 

παξνπζηάδεηαη σο ζπλέρεηα ζηηο θνηλσλίεο ησλ δσηθψλ εηδψλ.  

     Γηακνξθψζεθε νπζηαζηηθά έλα κνληέιν γηα ην πεξηερφκελν ησλ εηδψλ, ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πιεζπζκψλ θαη ηεο θχζεο (κνληέιν εμέιημεο) πνπ ζηελ πνξεία κεηαζρεκαηίζηεθε ζε 

κνληέιν γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ αλζξψπνπ, ησλ νκάδσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν κνληέιν 

εμέηαζεο ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ εκπινπηίζηεθε κε θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο φπσο ε 

θαηαζθεπή εξγαιείσλ, ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο, νη αλζξψπηλεο αλάγθεο, νη ζεζκνί θαη νη 

πφξνη δηαηήξεζεο ηεο αλζξψπηλεο πξαγκαηηθφηεηαο (κνληέιν ηζηνξηθψλ αιιαγψλ).  

     Ζ δηδαζθαιία μεθίλεζε κε ηελ πξνβνιή θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ απφ δηαθξηηέο ηζηνξηθέο 

πεξηφδνπο δηαθνξεηηθψλ θνηλσληψλ, ην νπνίν έδσζε ην έλαπζκα γηα ηελ έλαξμε ελφο 

δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Οη ηειεπηαίνη ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ ζπδήηεζαλ ηα 

απεηθνληδφκελα γεγνλφηα πνπ αθνξνχζαλ ηφζν ηελ ηζηνξία ηεο Γαλίαο φζν θαη ζεκαληηθέο 

ηζηνξηθέο ζηηγκέο άιισλ ρσξψλ. «Σα επηιερζέληα γεγνλφηα επηθεληξψζεθαλ ζε ζέκαηα πνπ 

ζπλδένληαλ κε ηα πεξηερφκελα ηνπ κνληέινπ γηα ηελ θνηλσλία, φπσο ε αλάπηπμε εξγαιείσλ 

θαη ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηεο εηθφλεο έδεηρλαλ ηε ρξήζε 

εξγαιείσλ ζηε γεσξγία θαη ηηο μπινπξγηθέο εξγαζίεο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ 

θαη ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο» (Hedgaard, 1999,291-292). 

Χπονολόγηζη ηων ζημανηικόηεπων ιζηοπικών γεγονόηων 

     «Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ , αζρνιεζήθακε κε ηηο πξντζηνξηθέο πεξηφδνπο: ηε 

Λίζηλε επνρή, ηελ επνρή ηνπ Υαιθνχ, ηνπ ηδήξνπ θαη ηελ επνρή ησλ Βίθηλγθ. Σε δεχηεξε 

ρξνληά, επεθηείλακε ηε δηδαζθαιία γηα λα ζπκπεξηιάβνπκε ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο: ησλ 

Μέζσλ Υξφλσλ, ηεο Νέαο Δπνρήο ή ηεο Δπνρήο ησλ Δμεξεπλήζεσλ ηνπ Νένπ Κφζκνπ, θαη 

ηελ Πξψηκε Δθβηνκεράληζε» (Hedgaard, 1999,293).  Γηα θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν 

αλεδείρζεζαλ ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ κνληέινπ, φπσο ε ρξήζε εξγαιείσλ, ν 

θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο, νη θνηλσληθνί θαλφλεο θαη νη πεπνηζήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ν 
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θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο ηελ πεξίνδν ησλ Βίθηλγθ ζπλδέζεθε κε ηελ εκθάληζε δχν 

βαζηθψλ ηάμεσλ: ησλ δνχισλ θαη ησλ ειεχζεξσλ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. Αληίζεηα ,ζηηο 

πξντζηνξηθέο πεξηφδνπο ε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αλζξψπσλ ήηαλ ε ρξήζε εξγαιείσλ ε 

νπνία θαη δηακφξθσλε ηε ζρέζε ησλ αλζξψπσλ κε ηε θχζε.   

Ανάπηςξη ππακηικών δεξιοηήηων ζηιρ ιζηοπικέρ μεθόδοςρ 

     Σα παηδηά είραλ ελεξγφ ξφιν ζηε κειέηε ησλ ηζηνξηθψλ ζεκάησλ θαζψο κε ηελ επίζθεςή 

ηνπο ζε έλα πξντζηνξηθφ κνπζείν, ήξζαλ ζε επαθή ηηο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο ησλ 

ηζηνξηθψλ. Δπηπιένλ είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ηαηλίεο «γηα ηα δηαζσζέληα 

ηζηνξηθά πιηθά θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ επνρή ηνπο» (Hedgaard, 1999,295). Καη αθφκα 

αθνινχζεζαλ ζπδεηήζεηο θαη δνθηκαζίεο γηα ηε ρξήζε ησλ ηζηνξηθψλ ηεθκεξίσλ θαη ηελ 

εξκελεία ησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ.  

 Εννοιολογικά μονηέλα για ηην ανάλςζη ηων ζύγσπονων κοινωνιών 

     Οη καζεηέο εθήξκνζαλ ηα πξναλαθεξζέληα κνληέια γηα λα αλαιχζνπλ ηηο ηζηνξηθέο 

αιιαγέο ησλ θνηλσληψλ, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηελ έθηε θαη έβδνκε βαζκίδα. 

Αλ θαη ην πείξακα είρε νινθιεξσζεί, ε εξεπλήηξηα ζπλέρηζε ηελ επαθή ηεο κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή ηάμε. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο παξέκβαζεο βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα 

παηδηά κέζσ ηεο ελαιιαθηηθήο κεζφδνπ απέθηεζαλ ηα ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά εξγαιεία γηα 

λα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Σα κνληέια ηεο “εμέιημεο” θαη ησλ” ηζηνξηθψλ 

αιιαγψλ”  αμηνπνηήζεθαλ ζε κία ζεηξά ζεκάησλ, φπσο ε ζχγθξηζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο 

(γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιηεία, νηθνινγηθά πξνβιήκαηα) ζηε Υηιήο θαη ηνπο Νήζνπο 

Φεξφεο.  

     «Ζ βαζηθή ζπλεηζθνξά ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο 

ζπλίζηαηαη ζηε κεηαηξνπή ηεο ηζηνξίαο ζ’ έλα ζχλνιν εξγαιείσλ γηα ηα παηδηά, ηφζν γηα λα 

ζρεηηζζνχλ κε ην παξειζφλ ηνπο φζν θαη γηα λα θαηεπζπλζνχλ πξνο ην κέιινλ ηνπο. Απηφ ην 

ζεκείν έρεη ζαθείο πξνεθηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη ηζηνξηθήο ηαπηφηεηαο 

ησλ παηδηψλ, θπξίσο κεηαμχ ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ» (Hedgaard, 1999,296). 

     Μία αθφκα έξεπλα εθπαηδεπηηθήο θχζεσο πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

είλαη ε παξέκβαζε ησλ Bujarski, Hildebrand-Nilshon θαη Kordt (1999), ε νπνία ζηφρεπε ζηελ 

αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ 18ρξνλνπ Michael κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. Ο 

Michael παξά ηελ αλεπηπγκέλε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ κπνξνχζε λα 

εθθέξεη κφλν ιίγεο ιέμεηο.  
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      Ήδε απφ πνιχ κηθξή ειηθία ζπκκεηείρε ζηηο νκάδεο παηρληδηνχ ελφο ζεξαπεπηηθνχ 

θέληξνπ θαη παξαθνινχζεζε καζήκαηα λεπηαγσγείνπ ζηελ ίδηα δνκή. Αλ θαη κε ηηο παξνχζεο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ Γεξκαληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζα κπνξνχζε λα 

παξαθνινπζήζεη ηηο ηάμεηο ελφο θαλνληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ελ ησλ κέζσ ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ’70,  απηφ ήηαλ πνιχ δχζθνιν εμαηηίαο ηνπ απζηεξνχ δηαρσξηζκνχ ησλ παηδηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο. Έηζη ν Michael απφ ηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ έσο θαη ηα 20 ηνπ ρξφληα 

παξαθνινχζεζε έλα εηδηθφ ζρνιείν γηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε.  

     ε ειηθία 13 εηψλ εκθάληζε δπζιεμία ζηελ αλάγλσζε θαη γξαθή θεηκέλσλ ηεο 

παξαδνζηαθήο νξζνγξαθίαο. Ζ έιιεηςε επηηπρίαο δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο 

δεκηνχξγεζε ζθεπηηθηζκφ γηα ηηο καζεζηαθέο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ. Γχν ρξφληα αξγφηεξα, 

ν Michael εκθάληζε πξφνδν ζηελ νκηιία θαη ζηηο δνθηκαζίεο ηεο γξαθήο, κεηά ηελ έθζεζή 

ηνπ ζην ζχζηεκα ζπκβφισλ Bliss. ηαλ ν Michael ήζειε λα κεηαθέξεη έλα κήλπκα, 

πξνζέιθπε ην ζπλνκηιεηή ηνπ δείρλνληάο ηνπ ηε ζέζε ηνπ βηβιίνπ ζπκβφισλ Bliss πίζσ απφ 

ηελ αλαπεξηθή θαξέθια. Σν ελ ιφγσ βηβιίν πεξηείρε ηφζν ηα ζχκβνια φζν θαη ηε λνεκαηηθή 

αληηζηνηρία απηψλ ζηελ παξαδνζηαθή νξζνγξαθία. ην εκπξφζζην ηκήκα ηεο θεθαιήο ηνπ 

παηδηνχ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε κία ζπζθεπή πνπ ζπλδεφηαλ κε έλαλ ππνινγηζηή θαη ην 

ζπλνδεπηηθφ πιεθηξνιφγην. Ζ ζπζθεπή δηεπθφιπλε ηελ πιεθηξνιφγεζε ησλ αξηζκψλ πνπ 

νδεγνχζαλ ην δέθηε ζ’ έλα ζπγθεθξηκέλν ζχκβνιν ηνπ βηβιίνπ Bliss. Οη αξηζκνί απηνί 

αληηζηνηρνχζαλ ζηε ζειίδα, ηε ζεηξά θαη ηε ζηήιε ζηηο νπνίεο βξηζθφηαλ ην ζχκβνιν (ιέμε) 

πνπ επηζπκνχζε λα εθθέξεη ν Michael. Γηα παξάδεηγκα ην ξήκα πεγαίλσ αληηζηνηρεί ζηελ 

θσδηθνπνίεζε 232, βξίζθεηαη δειαδή ζηε δεχηεξε ζηήιε ηεο ηξίηεο ζεηξάο ζηε ζειίδα δχν. 

     Πξηλ ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο Bliss ν Michael είρε κάζεη λα εθθέξεη θαη λα αλαγλσξίδεη 

φια ηα γξάκκαηα κε ηε βνήζεηα ππνζηεξηθηηθψλ κέζσλ πνπ ήηαλ φκσο άβνια θαη 

θνπξαζηηθά γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν. Οη κέζνδνη απηέο απεδείρζεζαλ αλεπαξθείο, θπξίσο κεηά 

ηελ εθκάζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Bliss. Οη εξεπλεηέο απέδσζαλ ηηο δπζθνιίεο, ζηελ απνπζία 

άκεζσλ εθνχζησλ θηλήζεσλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ γξακκάησλ φπσο ζπλέβαηλε κε ην 

ζχζηεκα Bliss. πσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα παηδηά πνπ αθνινπζνχλ θπζηνινγηθή αλάπηπμε 

ζηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, ε εθκάζεζε ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ιέμεσλ πξνυπνζέηεη ηε 

ζχλδεζή ηνπο κε κία αθνινπζία θηλήζεσλ. πλεπψο, ε απνπζία ελφο ηέηνηνπ ζπληνληζκνχ 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ Michael, ιεηηνπξγνχζε σο εκπφδην ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ παξαγσγή 

ηεο γιψζζαο.  
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     Ζ δεχηεξε αηηία ηεο γισζζηθήο αδπλακίαο ηνπ Michael είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Οη δχν παξαπάλσ εξκελείεο ηεο θαζπζηεξεκέλεο γισζζηθήο 

αλάπηπμεο ηνπ Michael πξνέξρνληαη απφ ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Οη ζπγθεθξηκέλνη 

εξεπλεηέο, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, αλαπηχζζνπλ κία δηθή ηνπο εξκελεία γηα ηα ζπζηήκαηα 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ νπηηθή ηνπο  βξίζθεηαη πην θνληά ζηελ εθδνρή ηνπ Engeström, ελψ 

απέρεη παξαζάγγαο απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ νβηεηηθψλ ςπρνιφγσλ.  

     Αλαγλσξίδνληαο ηελ επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο Bliss, νη εξεπλεηέο αλέπηπμαλ έλα ζχζηεκα 

θσδίθσλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ αιθάβεηνπ κε θηλήζεηο ηεο θεθαιήο. Ζ δηακφξθσζε ηνπ 

εξγαιείνπ ζηεξίρηεθε ζηε γεληθή ηδέα πνπ εθπνξεχεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

Bliss, φηη δειαδή ην αηζζεζην-θηλεηηθφ ζχζηεκα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απφθηεζε 

ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. Ζ πινπνίεζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο πεξηερνκέλνπ επεηεχρζε κε 

ηε δεκηνπξγία ελφο ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ επέηξεπε ηελ πξνζνκνίσζε κίαο ή θαη δχν 

ζπζθεπψλ εηζφδνπ κε ην πιεθηξνιφγην.  

     Σν πξφγξακκα ζπκπεξηέιαβε ελλέα δηαδνρηθά ζρήκαηα (ηξίγσλα) πνπ πεξηείραλ ηα 

γξάκκαηα ηνπ αιθάβεηνπ θαη ηα πιήθηξα ελφο εθηεηακέλνπ πιεθηξνινγίνπ. Ο ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξείρε ζηνλ Michael δηεπθνιχλζεηο φπσο ε δπλαηφηεηά ηνπ 

λα  μεθηλάεη  πάληα απφ ην ίδην ζεκείν θαηά ηελ πιεθηξνιφγεζε ησλ ραξαθηήξσλ. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ Michael ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο κία ζπζθεπή εηζφδνπ  (Πξνζνκνίσζε ΗΗ),  ε 

νπνία πξνυπέζεηε ηξία βήκαηα (θηλήζεηο) γηα ηελ επηινγή ελφο ραξαθηήξα. Αξρηθά επειέγεην 

ην ηξηγσληθφ ζρήκα πνπ πεξηείρε ην γξάκκα ζηφρν, ελ ζπλερεία ε ζεηξά ηνπνζέηεζήο ηνπ θαη 

ελ ηέιεη κε ηελ ηξίηε θίλεζε ην γξάκκα.  

     Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ νθηάκελε δηδαζθαιία ήηαλ ελζαξξπληηθά. Ο εθπαηδεπφκελνο 

έκαζε ηηο αθνινπζίεο θηλήζεσλ γηα 26 ραξαθηήξεο ηφζν θαιά, ψζηε δε ρξεηαδφηαλ λα βιέπεη 

ηα ζρήκαηα γηα λα νδεγείηαη ζηελ επηινγή ελφο γξάκκαηνο. Αλ θαη ε κέζνδνο είρε ζεκαληηθά 

νθέιε ζην επίπεδν ηεο παξαγσγήο ηνπ ιφγνπ, δε βειηίσζε ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

παηδηνχ, ε νπνία εμππεξεηεί ηηο δεμηφηεηεο γξαθήο παηδηψλ κε θπζηνινγηθή αλάπηπμε. 

Αλαιχνληαο θείκελα ηνπ Michael, ηα νπνία ήηαλ ηκήκαηα ελφο γξαπηνχ δηαιφγνπ, εληφπηζαλ 

κία ζεηξά πξνβιεκάησλ φπσο ε παξάβιεςε γξακκαηηθψλ θιίζεσλ, ε παξαγσγή γξαπηνχ 

ιφγνπ ζηε βάζε πξνθνξηθψλ θαζεκεξηλψλ εθθξάζεσλ θαη νη δπζθνιίεο ζηε ρξήζε 

θαηάιιεισλ ζπληαθηηθψλ ηχπσλ.  

     Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο  νη εξεπλεηέο είραλ ακθηβνιίεο γηα ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

παηδηνχ λα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ ηηο γισζζηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. Οη ελζηάζεηο πξνήξρνλην 



- 135 - 
 

 

θπξίσο απφ ηηο απνηπρεκέλεο εθπαηδεπηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ παξειζφληνο. Σν βαζηθφ 

δήηεκα πνπ ηαιάληδε ηνπο ζπγγξαθείο ήηαλ ε ζέιεζε ηνπ παηδηνχ λα εκπιαθεί ζε κία λέα 

γλσζηηθή πξνζπάζεηα, δεδνκέλσλ ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληνχζε γηα αξθεηά ρξφληα. 

Πίζηεπαλ φηη ην παηδί είρε απνηηκήζεη αξλεηηθά ηηο εθπαηδεπηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ 

δαζθάισλ ηνπ. Δίραλ πεηζζεί φηη ε αληηκεηψπηζε ηεο δπζιεμίαο πξνυπέζεηε έλα πιαίζην 

θηλεηνπνίεζεο, πνπ ζα ελέπιεθε ηνλ Michael ζε γισζζηθέο δνθηκαζίεο γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Κηλεηνπνίεζε ζήκαηλε πξαθηηθά «ηελ ελζσκάησζε ηεο ππνινγηζηηθήο γξαθήο θαη 

ησλ ζπλαληήζεσλ ηεο αλάγλσζεο ζ’ έλα πνιχπινθν ζχζηεκα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ»  

(Bujarski θαη ζπλ., 1999,220).  Μία πνξεία αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ δε ζηέθεηαη 

ζηελ εθπιήξσζε βξαρππξφζεζκσλ ζηφρσλ γηα ηελ απφθηεζε άκεζσλ νθειψλ, φπσο 

παξαηεξείηαη ζην πιαίζην ηεο παξαδνζηαθήο ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο.  

     πλεπψο, ε δεχηεξε ππφζεζε ησλ εξεπλεηψλ, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο, 

ήηαλ πσο ε ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή αμηνιφγεζε, πξνσζνχκελε ζ’ έλα ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν 

ζρέζεσλ, ζα ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. «χκθσλα κε ηε ζεσξία 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο, απηή ε ελζσκάησζε ζπλεπάγεηαη ηηο αθφινπζεο δχν δηαδηθαζίεο:  

1) αλάπηπμε επηηπρψλ ιεηηνπξγηψλ σο κέζν γηα ηελ πξαγκάησζε ζπλεηδεηψλ, ζηνρν-

θαηεπζπλφκελσλ πξάμεσλ, 

2) δηακφξθσζε κίαο ζρέζεο κεηαμχ ηεο πξνζσπηθήο αίζζεζεο θαη ησλ αληηθεηκεληθψλ 

λνεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο» (Bujarski θαη ζπλ., 1999,220-221). 

     χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο δηαπεξλάηαη απφ ηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ αηζζεκάησλ ηνπ αηφκνπ. 

ηφρνο γίλεηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο παιηάο δνκήο ησλ θηλήηξσλ, πνπ ζπληζηνχλ εκπφδην 

ζηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο, ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ηειεπηαίεο «δχλαληαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ λένπο ηξφπνπο επίιπζεο ησλ αληηζέζεσλ κεηαμχ ηεο πξνζσπηθήο αίζζεζεο 

θαη ησλ αληηθεηκεληθψλ λνεκάησλ θαη λέεο κνξθέο βησκάησλ ζην επίπεδν ηεο πξνζσπηθήο 

αίζζεζεο» (Bujarski θαη ζπλ., 1999,221).          

     Γηαθνξνπνηνχκελνη απφ ηηο ζέζεηο ησλ νβηεηηθψλ ςπρνιφγσλ νη Bujarski θαη ζπλ. (1999) 

νξίδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα σο θνηλσληθν-ηζηνξηθφ ζχζηεκα πνπ πεξηέρεη θνηλσληθά δίθηπα 

θαη ζεζκνχο. «ια απηά νξγαλψλνληαη  θαη αλαπαξάγνληαη δη-ππνθεηκεληθά δηα κέζνπ ησλ 

αληηθεηκέλσλ, ησλ λνεκάησλ, ησλ θαλφλσλ θαη ησλ ξφισλ, ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη 

ησλ αμηψλ» (Bujarski, Hildebrand-Nilshon & Kordt, 1999,222).          



- 136 - 
 

 

     Σα αληηθεηκεληθά λνήκαηα, αλαδπφκελα απφ ην ζχζηεκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο,    

πξνζαλαηνιίδνπλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ. 

Ο ζπλαηζζεκαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο  θαζνξίδεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ αηφκνπ ζην ζχζηεκα θαη 

απφ ηε ζρέζε ηνπ ηειεπηαίνπ κε άιια ζπζηήκαηα. Ζ εκπινθή ησλ αηφκσλ ζε δηαθνξεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο παξάγεη δηαθνξεηηθά πξνζσπηθά λνήκαηα, ηα νπνία αληηκαρφκελα 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Bujarski θαη ζπλ., 1999). 

     ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη εδψ, ηα λέα εθπαηδεπηηθά θαη θνηλσληθά βηψκαηα 

(αληηθεηκεληθά λνήκαηα) ηνπ Michael αληηθαηέζηεζαλ ηελ παιηά δνκή θηλήηξσλ πνπ είρε 

δηακνξθσζεί ζηε βάζε απνηπρεκέλσλ πξνζπαζεηψλ θαηά ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο. Σα 

λέα αληηθεηκεληθά λνήκαηα θαη ην λέν ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν ηνπ παηδηνχ ήηαλ 

απνηέιεζκα ηεο εκπινθήο ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε έθζεζή ηνπ ζε ζπζηήκαηα 

ππνινγηζηψλ, ε επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο εξεπλεηέο- επηζηήκνλεο, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ 

αλάγλσζε βηβιίσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηαηληψλ θαη ε επαθή ηνπ κε εθπξνζψπνπο δνκψλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία. Οπζηαζηηθά, νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πξνζέιθπαλ ην παηδί, 

εγθαζηδξχνληαο ζηαδηαθά λέα λνήκαηα γηα ην ηη ζεκαίλεη εθκάζεζε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. 

     Ζ ζηνρνθαηεπζπλφκελε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο κάζεζεο (ελ πξνθεηκέλσ  

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ)  δνκήζεθε θαζψο ν Michael ζπλεηδεηνπνηνχζε- κε ηε βνήζεηα ησλ 

εξεπλεηψλ, ησλ ηερληθψλ κέζσλ θαη ηεο δηθήο ηνπ πιένλ επάξθεηαο, ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

ζηφρνπο ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή. πσο αλαθέξνπλ νη εξεπλεηέο: «Υσξίζακε ηελ 

πνιχπινθε δνθηκαζία ηεο κάζεζεο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο ζε επηκέξνπο  πξάμεηο θαη 

ελέξγεηεο ηηο νπνίεο κπνξνχζε λα δηαρεηξηζηεί ην ππνθείκελν» (Bujarski θαη ζπλ., 1999,221).   

     Ζ κειέηε πεξίπησζεο ηνπ Michael είλαη κία παξέκβαζε πνπ ζηεξίδεηαη ζην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ρσξίο φκσο λα αμηνπνηεί ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηεο 

επεθηεηλφκελεο κάζεζεο, φπσο ην Change Laboratory ή ε αλάιπζε θχθισλ επεθηεηλφκελεο 

κάζεζεο. Οη εξεπλεηέο θηηάρλνπλ έλα δηθφ ηνπο ζεσξεηηθφ ζρήκα πνπ βξίζθεηαη πην θνληά 

ζηνπο ζχγρξνλνπο κειεηεηέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ παξνχζα κειέηε φπσο θαη ε παξέκβαζε 

ηεο Hedgaard αλαπξνζαξκφδνπλ ηηο ηδέεο θαη ηα ζρήκαηα ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο ζηνπο δηθνχο ηνπο εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Ηδηαίηεξα ζηε 

κειέηε πεξίπησζεο ηνπ Michael, νη εξεπλεηέο δε θαίλεηαη λα πηνζεηνχλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

εθδνρή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ παξάιιεια δηαηππψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο αξρέο γηα ηα 

ζπζηήκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Τπ’ απηήλ ηελ έλλνηα, ε ζπλερήο ακθηζβήηεζε θαη 
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αλαζεψξεζε ησλ ηδεψλ ηεο ζεσξίαο ζα πξέπεη λα εθιεθζεί σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο, σο 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν απην-εμέιημεο. 

     Δμεηάδνληαο ηηο κειέηεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία σο ζχλνιν ζπκπεξαίλνπκε 

πξψηα απ’ φια ηε δπλαηφηεηα ηεο ζεσξίαο λα εθαξκφδεηαη ζε πνιιαπιά πιαίζηα. Μία αθφκα 

ζεηηθή δηάζηαζε ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηα θξηηηθά πεξηερφκελα ζηε 

δηδαζθαιία. Οη παξεκβάζεηο ηεο Hedgaard θαη ησλ Bujarski θαη ζπλ.  δεκηνπξγνχλ 

πξννπηηθέο αιιαγήο ζηελ εθπαηδεπηηθή κέζνδν. Οη εξεπλεηέο νξίδνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 

κεηαζρεκαηηζκνχο ζηνλ ηξφπν κάζεζεο θαη ζην πεξηερφκελν ηεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Ο 

ηξφπνο πνπ παξεκβαίλνπλ πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν ηε κέζνδν ηνπ δηπινχ εξεζηζκνχ ηνπ 

Vygotsky. Οη ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο ζπληζηνχλ ζεκαληηθά εξείζκαηα γηα ηε δεκηνπξγία 

λέσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ. Γηαθξίλνληαη απφ θαζνιηθφηεηα θαη κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ 

εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο αθφκα θαη ζε πνιχ πξνβιεκαηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα φπσο ην 

ειιεληθφ. Απφ ην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ είλαη, θαηά ηε γλψκε κνπ, 

νη πην νπζηαζηηθέο. Απνηππψλνπλ ηελ εμέιημε θαη ζπλάκα εγθαζηδξχνπλ κφληκνπο 

κεηαζρεκαηηζκνχο.  

     Οη παξεκβάζεηο ηνπ Engeström θαη ηνπ Center for Activity Theory and Developmental 

Work Research έρνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα (π.ρ. Εηκπάκπνπε, Νέα Εειαλδία). Γηαθξίλνληαη φκσο απφ ζηαηηθφηεηα. Με 

βάζε ην ηζηνξηθν-πνιηηηζκηθφ κνληέιν ηνπ Vygotsky, ε κέζνδνο  δελ είλαη κφλν εξγαιείν ηεο 

έξεπλαο αιιά θαη απνηέιεζκα. Αληίζεηα ζηηο παξεκβάζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ πηνζεηείηαη 

θάζε θνξά ην ίδην εξεπλεηηθφ κνηίβν. Τπάξρεη έλαο αξρηθφο ζεσξεηηθφο ζρεδηαζκφο πνπ 

επηβεβαηψλεηαη ζε θάζε μερσξηζηή εθαξκνγή. Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία παξνπζηάδεηαη σο 

ηαηξηαζηή γηα θάζε επηκέξνπο πιαίζην, αλεμαξηήησο ησλ δηαθνξεηηθψλ πεξηερνκέλσλ θαη 

ζπλζεθψλ ηνπ πιαηζίνπ. Γελ αλαδεηθλχνληαη νη αλεπάξθεηεο ηεο κεζφδνπ θαη δελ 

πξνηείλνληαη θαηεπζχλζεηο βειηίσζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ κνληέινπ.  

     Έλα αθφκα ζέκα κεζνδνινγίαο αθνξά ηε θχζε ησλ αιιαγψλ θαη ην πιαίζην παξέκβαζεο. 

Σν εξεπλεηηθφ πιαίζην εθαξκφδεηαη ζε ηνπηθά ζπζηήκαηα δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δελ ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο ζπλνιηθήο θνηλσληθήο αιιαγήο. Χο θνηλσληθή ζεσξία ε 

επεθηεηλφκελε κάζεζε ζα έπξεπε έζησ λα αλαθεξζεί ζε ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο 

έμσ απφ ηα ηνπηθά ζπζηήκαηα. Ζ ηζηνξηθή αλάιπζε πεξηνξίδεηαη ζηελ ηνπηθή ηζηνξία ησλ 

ζπζηεκάησλ. Ζ ζηάζε ηνπ Engeström γηα ην εμσηεξηθφ πιαίζην δηακφξθσζεο ησλ ηνπηθψλ 

ζπζηεκάησλ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ γηα ηε ζεκαζία ηνπ πιαηζίνπ. πσο 
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είδακε κέκθεηαη ηνλ Vygotsky γηα απνπιαηζηνπνίεζε, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν ίδηνο 

αθαηξεί θάζε έλλνηα ηζηνξηθφηεηαο ζηηο δηθηέο ηνπ παξεκβάζεηο. Σν κνλαδηθφ ζεκείν 

ηζηνξηθφηεηαο ζηε ζεσξία ηνπ αθνξά ηελ εμέιημε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ρσξίο φκσο λα 

πξνηείλεηαη θάηη λέν. Ζ ηζηνξηθή αλάιπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

αλαθχθισζε ησλ ήδε γλσζηψλ ζέζεσλ φπσο ε δηπιή θχζε ηνπ εκπνξεχκαηνο ζηνλ Μαξμ. 

Μνιαηαχηα, δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε φηη αλαθέξεηαη ζ’ έλα κεγάιν αξηζκφ 

κειεηεηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ. 

     Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην πιαίζην παξέκβαζεο είλαη πεξηνξηζκέλν. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ηε θχζε ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ πξνηείλνληαη. Αλαπηχζζεηαη έλα πιαίζην 

αιιαγψλ νξγαλσζηαθνχ-δηαρεηξηζηηθνχ ηχπνπ, πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ, δελ επηθέξεη βαζηέο 

αιιαγέο νχηε ζην επίπεδν ησλ ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ. Ο ηξφπνο ζθέςεο ησλ επαγγεικαηηψλ 

θαη νη δηαδηθαζίεο κάζεζεο δελ αιιάδνπλ νπζηαζηηθά, θαζψο νη καζεζηαθέο πξάμεηο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ θαλνληθφηεηα θαη επαλαιακβαλφκελεο πνξείεο. Ζ θάζε μερσξηζηή 

παξέκβαζε δελ αληηκεησπίδεηαη σο πξσηφηππν κε δπλαηφηεηεο λα δψζεη θάηη λέν ζηελ 

επηζηήκε. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαη νη επαγγεικαηίεο καζαίλνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ππφ ην 

πξίζκα κηαο έηνηκεο, ήδε γλσζηήο δηαδηθαζίαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΡΗΣΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ 

ΔΠΔΚΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΜΑΘΖH 

     4.1. Εεηήκαηα δηαιεθηηθήο ζηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο επεθηεηλόκελεο 

κάζεζεο 

     O Toomela (2000) αλαγλσξίδεη κία ζεηξά πξνβιεκαηηθψλ πηπρψλ ζηε ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αλεπαξθή ζηελ εξκελεία ησλ ςπρηθψλ θαηλνκέλσλ. 

ηεξηδφκελνο ζην άξζξν ηνπ Ratner (2000) “A cultural-psychological analysis of emotions”, 

επηζεκαίλεη πξνβιήκαηα δηαιεθηηθήο θαη ζέηεη ην δήηεκα ηεο επάξθεηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

σο θεληξηθήο επηζηεκνληθήο θαηεγνξίαο. H ηνπνζέηεζή ηνπ ζηεξίδεηαη θαηά βάζε ζηελ 

ςπρνινγηθή αλάιπζε ηνπ Ratner, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ζ’ έλα βαζκφ ηηο δπλαηφηεηεο 

γελίθεπζεο ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπ ζην ζχλνιν ησλ εθθξαζηψλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

     Σν πξψην ζέκα ηεο πξαγκαηείαο ηνπ αθνξά ηε κνλνδηάζηαηε θχζε ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ 

Ratner θαηά ηελ αλάιπζε ησλ ςπρηθψλ θαηλνκέλσλ. Ηζρπξίδεηαη ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ 

αξρψλ ηεο δηαιεθηηθήο ζεψξεζεο, θαζψο νη παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηνπ ςπρηζκνχ 

παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ Ratner σο ακεηάβιεηεο θαη αλεμάξηεηεο αηηίεο. Οη ςπρνινγηθέο 

ιεηηνπξγίεο κεηαηξέπνληαη ζε παζεηηθέο αληαλαθιάζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ, θαζψο ν ηειεπηαίνο 

θαζνξίδεη ηηο ηδηαίηεξεο πνηφηεηεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Μία ηέηνηα πξνζέγγηζε είλαη ζηαηηθή 

θαη δε ιακβάλεη ππφςε δηαδηθαζίεο αιιαγήο πνπ φπσο ζα δνχκε είλαη απαξαίηεηεο ζηε 

κέζνδν ηεο δηαιεθηηθήο. Ο Toomela (2000) ηζρπξίδεηαη φηη απηφο ν ηξφπνο ζθέςεο 

ζπλαληάηαη ζην ζχλνιν ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ρσξίο φκσο λα ηεθκεξηψλεη κε 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηε ζέζε ηνπ. Ζ ζεκαζία ηεο πξνβιεκαηηθήο πνπ εηζάγεη έγθεηηαη 

θπξίσο ζην έλαπζκα πνπ δίλεη γηα λα αλαζηνραζηνχκε εκείο ηα δεηήκαηα ηεο δηαιεθηηθήο 

ζηηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

     Οη Langemeyer θαη Roth (2006) ππνζηεξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο δηαιεθηηθήο γηα ηελ 

Πνιηηηζκηθή-Ηζηνξηθή-Θεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο θαη αλαθέξνπλ πέληε πξνυπνζέζεηο γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ κίαο ζεσξίαο σο δηαιεθηηθήο. Ζ δηαιεθηηθή ζεψξεζε πξνυπνζέηεη «ηε 

κειέηε κίαο νιφηεηαο αληί γηα ηε κειέηε απνκνλσκέλσλ κεξψλ ή ζηνηρείσλ ψζηε λα 

δηαηεξεζνχλ νη εζσηεξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο νιφηεηαο (νιηζηηθή 

πξννπηηθή)»  (Langemeyer & Roth , 2006,27). Ζ πιήξεο θαηαλφεζε ελφο θαηλνκέλνπ 

δηαπεξλάηαη απφ ηε κειέηε ησλ πξνγελέζηεξσλ ηζηνξηθψλ ηνπ κνξθψλ, απηφ πνπ ν Vygotsky 

απνθαινχζε ηζηνξηθή γελεηηθή πξννπηηθή. Δπηπιένλ, έλα πνιχπινθν αληηθείκελν ζα πξέπεη 

λαη κελ λα  δηεξεπλάηαη σο νιφηεηα, αιιά ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη εκβξηζψο ην 
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πεξηερφκελν ησλ επηκέξνπο ζπληζηψκελσλ ζηνηρείσλ ηνπ. Ο εξεπλεηήο ππνρξενχηαη αθφκα 

λα κειεηά ην ζέκα ζηελ πνξεία αιιαγήο ηνπ (πξννπηηθή ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ) θαη λα 

αλαγλσξίδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο (φξηα) ηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ ππνζηεξίδεη.  

     Ζ θξηηηθή ησλ Langemeyer θαη Roth (2006) ζηα πεξηερφκελα θαη ηηο ζρεκαηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ Engeström δε ζηνρεχεη ζηελ πιήξε απφξξηςε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εθδνρήο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα. Οη ζπγγξαθείο αλαγλσξίδνπλ ηε ζπλέπεηα ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ Engeström θαη ην πινχζην εκπεηξηθφ πιηθφ πνπ ζπρλά ζπλνδεχεη ηηο 

ηνπνζεηήζεηο ηνπ. Αληίζεηα, ζθνπφο ηνπο είλαη ε αλάδεημε «ζεκειησδψλ ζθαικάησλ» πνπ 

ζπλδένληαη κε «παξεξκελείεο δηαιεθηηθψλ πεξηερνκέλσλ» (Langemeyer & Roth , 2006,27). 

Σα πξνβιήκαηα ηεο δηαιεθηηθήο θαηαδεηθλχνληαη κέζα απφ αλαθνξέο ηνπ Engeström γηα ηε 

ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ “ζπζηεκάησλ” δξαζηεξηφηεηαο. 

     Ο Engeström (2005) παξαζέηεη έλα εξγαζηαθφ ζπκβάλ πνπ δηαδξακαηίδεηαη ζε κία 

θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία, πξνεξρφκελν απφ ηελ αλάιπζε ησλ Landberg θαη Reder (1997) 

(Langemeyer & Roth , 2006). Σν θεληξηθφ ζέκα ηνπ απνζπάζκαηνο είλαη ε βιάβε κίαο 

κεραλήο επεμεξγαζίαο κεηαιιηθψλ ξάβδσλ, γηα ηελ νπνία θαίλεηαη λα επζχλεηαη ε 

εξγαδφκελε Σεξέδα. Ζ ηειεπηαία εθθξάδεη αηζζήκαηα ελνρήο, αιιά αξθεηά κέιε ηεο νκάδαο 

ηε δηαβεβαηψλνπλ φηη ην πξφβιεκα δελ είλαη πηζαλφηαηα απνηέιεζκα ηνπ δηθνχ ηεο 

ρεηξηζκνχ. Μάιηζηα ν Chuck, o παιαηφηεξνο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πεξηγξάθεη ηε δηθή ηνπ 

εκπεηξία απφ ηε βιάβε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεραλήο θαη ηα βήκαηα πνπ αθνινχζεζε ν ίδηνο 

γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο. Έλαο εηδηθφο ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο κεραλψλ θάλεη ππνδείμεηο 

ζηελ Σεξέδα, επηπιήηηνληαο θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηελ εξγαδφκελε γηα ην ιάζνο ηεο. Σειηθά νη 

ζπκκεηέρνληεο, θαζηεξψλνπλ έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο (επεμεξγαζία 

κηθξφηεξσλ ξάβδσλ) γηα ηελ απνθπγή κειινληηθήο βιάβεο.  

     Με αθνξκή απηφ ην απφζπαζκα νη Langemeyer θαη Roth  (2006) επηζεκαίλνπλ 

αζπλέπεηεο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Engeström. Πξψηα απ’ φια ζηελ εηζαγσγή δελ αλαθέξεηαη 

ν ξφινο θαη ε εκπινθή ησλ εξεπλεηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εζλνγξαθηθή κειέηε (Langemeyer 

& Roth , 2006). « Γελ έρνπκε θακία εξκελεία γηα ην ηη θάλνπλ νη εξεπλεηέο ζην εξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα θαη γηαηί» (Langemeyer & Roth , 2006,31).  

     Οη Landberg θαη Reder (1997) αλαγλσξίδνπλ αληαγσληζηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ φπσο θαη πξνζπάζεηεο επηβνιήο εμνπζίαο πνπ απνθαιχπηνληαη ζηηο λνπζεζίεο 

ηνπ εκπεηξνγλψκνλα πξνο ηελ Σεξέδα (Langemeyer & Roth , 2006). Γηα ηνλ Engeström 

(2005, 140) ην ζπκπέξαζκα απηφ είλαη αλεπαξθέο θαζψο παξαβιέπεηαη ην ζεκαληηθφηαην 
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δήηεκα ηεο εχξεζεο ιχζεο, «ηεο λέαο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

ξάβδσλ» (Langemeyer & Roth , 2006,32). Αθφκα, γηα ηνλ Engeström (2005,142) ζηφρνο ηεο 

έξεπλαο δελ είλαη απιά ε αλάιπζε θάπνησλ δηαιφγσλ, «νθείινπκε λα γλσξίδνπκε», 

αλαθέξεη, «φηη νη νξγαληζκνί θέξνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία» (Langemeyer & Roth , 2006,32). 

κσο δελ αλαθέξεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ή γηα ηελ 

ηζηνξία ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (Langemeyer & Roth , 2006).  

     Σα αηζζήκαηα απηνθξηηηθήο ηεο Σεξέδα πξνζιακβάλνληαη  σο πξνβιεκαηηθή πηπρή ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο (ηνπ ζπζηήκαηνο σο φινλ) θαη φρη σο έθθξαζε  απζηεξψλ δνκψλ 

εμνπζίαο (Engeström ,2005). Οη ζρεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Engeström πξνβάιινπλ  

αηνκηθέο πξάμεηο (π.ρ. ζχγρπζε εξγαδφκελεο, αθήγεζε Chuck) ελψ ππνηίζεηαη φηη 

αλαπαξηζηνχλ ζπζηήκαηα δξαζηεξηφηεηαο (Langemeyer & Roth , 2006). Τπάξρεη ζπλεπψο 

κία ζχγρπζε αηνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ. «Σν πξνζσπηθφ θίλεηξν ηείλεη λα ηαπηίδεηαη κε ην 

απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαίλεηαη λα αγλννχληαη νη νπζηψδεηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ 

θνηλσληθνχ, ηνπ έλδν- θαη δηαπξνζσπηθνχ επηπέδνπ ηεο αλζξψπηλεο πξαθηηθήο. Απηφ ζα 

κπνξνχζε αλακθίβνια λα δηαηαξάμεη ηελ ηζηνξηθν-γελεηηθή πξννπηηθή γηα ην πψο 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνληαη θαη αιιάδνπλ ππφ ζπγθεθξηκέλεο, πην γεληθέο, 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο» (Langemeyer & Roth , 2006,32). Γηα παξάδεηγκα εδψ θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ νη ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα 

επξχηεξα νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ζπζηήκαηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία σο 

ηκήκα απηψλ ησλ δνκψλ είλαη πηζαλφλ λα  δέρεηαη επηδξάζεηο απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπο.  

     Βαζηθή δηαδηθαζία ηεο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ είλαη ε εθ βαζέσλ κειέηε ησλ επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ ηεο νιφηεηαο. ηα ζρήκαηα ηνπ Engeström (2005) δε γίλεηαη αλαθνξά ζηα 

ππνθεηκεληθά θίλεηξα ησλ πξάμεσλ ηεο Σεξέδα, «δε γλσξίδνπκε ηη πξαγκαηηθά ζεκαίλεη γηα 

ηελ Σεξέδα λα βηψλεη ηε βιάβε ηεο κεραλήο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο» (Langemeyer & Roth 

,2006,33). Καη αθφκα, δελ πιεξνθνξνχκαζηε γηα ηνπο πξαγκαηηθνχο ιφγνπο ηεο ππνζηήξημεο 

ησλ κειψλ ηεο νκάδαο πξνο ηελ Σεξέδα, αλ δειαδή ε ζηάζε ηνπο είλαη απνηέιεζκα 

αηζζεκάησλ αιιειεγγχεο πξνο ηε ζπλάδειθν, ή αλ είλαη κία αθφκα αληαγσληζηηθή 

ζπκπεξηθνξά κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ επίδεημε ηεο γλψζεο.  

     Ζ δεχηεξε αλαθνξά πνπ αμηνπνηείηαη απφ ηνπο Langemeyer θαη Roth (2006) ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο θξηηηθήο απνηίκεζεο ηνπ κνληέινπ ηνπ Engeström πξνέξρεηαη απφ ηελ 

παξέκβαζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζ’ έλα δίθηπν δνκψλ πγείαο ζην Διζίλθη. Ζ παξέκβαζε απηή έρεη 
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ήδε παξνπζηαζηεί ζηελ ελφηεηα 3.2.1. θαη φπσο είδακε είρε σο βαζηθφ ζηφρν ηνλ 

αλαζρεδηαζκφ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γηα παηδηά κε ρξφληεο αζζέλεηεο. ην ζεκείν 

απηφ παξαηίζεηαη απηνχζην ην απφζπαζκα πνπ επέιεμαλ νη Langemeyer θαη Roth (2006,34) 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπο.  

     «Έλα θεληξηθφ δήηεκα ζηελ πεξηνρή ηνπ Ειζίλθη είλαη ε εθηεηακέλε ρξήζε λνζνθνκεηαθψλ 

ππεξεζηψλ κε πςειφ θφζηνο, πξνθαινχκελε ηζηνξηθά απφ ηε ζπζζψξεπζε λνζνθνκεηαθψλ 

δνκψλ ζηελ πεξηνρή. Σηελ θξνληίδα ησλ παηδηψλ, ην πςειφ θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ 

απνηππψλεηαη ζην Ννζνθνκείν Παηδηψλ ην νπνίν έρεη ηε θήκε ηεο κνλνπψιεζεο ησλ αζζελψλ 

θαη δελ ηνπο ελζαξξχλεη ελεξγά ζηε ρξήζε ππεξεζηψλ απφ ηα πξσηνβάζκηα θέληξα θξνληίδαο. 

Εμαηηίαο ηνπ απμαλφκελνπ θφζηνπο, ππάξρεη πνιηηηθή πίεζε γηα λα αιιάμεη ν θαηακεξηζκφο ηεο 

εξγαζίαο ππέξ ηεο απμεκέλεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. Τν πξφβιεκα 

είλαη πην έληνλν γηα ηα παηδηά κε καθξνρξφληεο αζζέλεηεο, θπξίσο γη’ απηά πνπ έρνπλ 

πνιιαπιέο ή αζαθείο δηαγλψζεηο. Τα παηδηά απηά κεηαθηλνχληαη κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ 

θξνληίδαο ελψ θαλέλαο απ’ απηνχο δελ έρεη ζπλνιηθή αληίιεςε ή επζχλε γηα ηελ πνξεία ηεο 

θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ. Όια απηά ζπληζηνχλ έλα κεγάιν θνξηίν γηα ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηελ 

θνηλσλία» (Engeström, 2001, 139). 

     Σν θεληξηθφ ζέκα ηνπ απνζπάζκαηνο θαίλεηαη λα είλαη ε πνιηηηθή πίεζε πνπ αζθείηαη ζηηο 

δνκέο πγείαο θαη ιηγφηεξν ε ζπιινγηθή κάζεζε ησλ ζπζηεκάησλ (Langemeyer & Roth 

,2006). «Άξα, ε ηδέα ηεο αιιαγήο είλαη θάηη πνπ πξνέξρεηαη απφ έμσ, απφ έλα αλψηεξν 

πνιηηηθφ επίπεδν» (Langemeyer & Roth , 2006,34). Πάξα ηαχηα ε ιχζε πνπ πξνηάζζεηαη απφ 

ηελ εξεπλεηηθή νκάδα θαη ην λνζνθνκείν ζπλδέεηαη κε αιιαγέο νξγαλσζηαθνχ ηχπνπ φπσο ν 

ζπγρξνληζκφο ησλ δνκψλ πγείαο, ε ίζε θαηαλνκή ησλ αζζελψλ αλάκεζα ζην λνζνθνκείν θαη 

ην θέληξν θαη ε ελεκέξσζε ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηα ζεξαπεπηηθά βήκαηα.  

     Ο Engeström (2001) ηζρπξίδεηαη φηη δελ ππάξρνπλ έηνηκα κνληέια γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνβιεκάησλ ζε έλα ζχζηεκα. Ζ θαζνδήγεζε απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα δελ έρεη θακία 

ζεκαζία φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο δελ γλσξίδνπλ ην πεξηερφκελν απηψλ ησλ θαηεπζχλζεσλ 

(Langemeyer & Roth , 2006). ηελ πεξίπησζε ησλ δνκψλ πγείαο, ν Engeström (2001) 

πξνβάιιεη ηε δηθή ηνπ εθδνρή γηα ηηο αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ ππεξεζηψλ, 

ζηεξηδφκελνο ζηε γλψζε ηνπ απφ άιιεο δνκέο θαη εξγαζηαθά πιαίζηα (Langemeyer & Roth 

,2006). Καη ελψ κε βάζε ηα ιεγφκελα ηνπ (Engeström) ην πξφβιεκα θαη ην αληίζηνηρν 

κνληέιν επίιπζεο απηνχ δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλα, ν ίδηνο πξνηάζζεη ηελ εξκελεία ηνπ ελψ 

δελ έρεη αθφκα απνθηήζεη βαζηά γλψζε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δνκψλ.  
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     ηα πιαίζηα ηνπ Boundary Crossing Laboratory νη εξεπλεηέο είραλ επηζεκάλεη ηελ 

αλαρξνληζηηθή θχζε ηνπ αζζελεην-θεληξηθνχ κνληέινπ θαη ησλ πνιιαπιψλ δηαγλψζεσλ θαη 

ηελ αδπλακία ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηα ηξέρνληα πξνβιήκαηα. Οη Langemeyer θαη Roth 

(2006) δελ θξίλνπλ ηελ νξζφηεηα ηεο εξκελείαο, αιιά ππνγξακκίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα ε 

άπνςε απηή λα έρεη επηβιεζεί ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα. «Οη 

πεπνηζήζεηο θαη νη νπηηθέο ηνπο (νη εξκελεπηηθνί ηνπο νξίδνληεο) ελδερνκέλσο λα βξίζθνληαη 

ζε ζπκθσλία κε απηφλ ηνλ επίζεκν ηξφπν ζθέςεο, ρσξίο φκσο λα κπνξνχκε λα πνχκε κε 

βεβαηφηεηα θάηη ηέηνην. Κάπνηεο θνξέο νη άλζξσπνη  αλαπαξάγνπλ απιά απηφ πνπ ηνπο ιέλε 

ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζθέθηνληαη πνιχ δηαθνξεηηθά. Άξα, ζα πξέπεη λα ειέγμνπκε ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ιεθηηθψλ δεδνκέλσλ. Έλα γλσζηφ πξφβιεκα είλαη φηη νη 

πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο θαη πξννπηηθέο είλαη εμίζνπ πξνβιεκαηηθέο θαη αληηθαηηθέο γηα ηνπο 

εξεπλεηέο θαη ζπλεπψο απνξξίπηνληαη, παξαβιέπνληαη ή απνθιείνληαη σο άινγεο ή κε 

αληηπξνζσπεπηηθέο» (Langemeyer & Roth , 2006,35). 

     Έλα άιιν ακθηιεγφκελν δήηεκα ζηελ αλάιπζε ηνπ Engeström (2001) αθνξά ηα θίλεηξα 

ηεο κάζεζεο (Langemeyer & Roth , 2006). Οη εξγαδφκελνη ζχκθσλα κε ηνλ Engeström 

(2001) θηλεηνπνηνχληαη απφ ηηο αληηηηζέκελεο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο νδεγεί ζηε αλάιεςε δξάζεο κε ζθνπφ ηελ αιιαγή. 

Μπνξνχκε φκσο κε βεβαηφηεηα λα ηζρπξηζηνχκε φηη απηφ ήηαλ ην κνλαδηθφ θίλεηξν ησλ 

εξγαδνκέλσλ (Langemeyer & Roth ,2006); «Σν ππνηηζέκελν θίλεηξν ηεο επίιπζεο ησλ 

αληηζέζεσλ ζα κπνξνχζε λα αλακεηρζεί κε άιια θίλεηξα φπσο ε επραξίζηεζε ηνπ 

πξντζηακέλνπ γηα ηελ απφθηεζε ή ηε δηαζθάιηζε θάπνησλ πξνλνκίσλ» (Langemeyer & Roth 

,2006,36). Ζ απνπζία αηνκηθήο πξννπηηθήο ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη έλα αθφκε 

παξάδεηγκα παξαβίαζεο ηεο δηαιεθηηθήο αξρήο αλαθνξηθά κε ηε βαζεηά θαηαλφεζε ησλ 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

     πλνςίδνληαο ηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ Langemeyer θαη Roth (2006) εληνπίδνπκε δχν 

βαζηθά πξνβιήκαηα δηαιεθηηθήο ζηελ εξγαζία ηνπ Engeström. Ο ηειεπηαίνο έρεη κία 

νπδέηεξε ζηάζε γηα ηελ «ηζηνξηθή αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο πξαθηηθήο» θαη ηηο «επξχηεξεο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πξαθηηθή θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηζηνξηθά» (Langemeyer & Roth , 2006,36). Ζ παξακέιεζε ησλ θνηλσληθψλ 

δηαζηάζεσλ ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ζαθήο ζην πξψην απφζπαζκα πνπ 

αλαθέξεηαη ζ’ έλα εξγαζηαθφ ζπκβάλ ζε κία θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία. Ο Engeström (2005) 

παξαβιέπεη εληειψο ην δήηεκα ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηηο επξχηεξεο 



- 144 - 
 

 

θνηλσληθέο δνκέο. Ζ απνπζία αλαθνξψλ ζηηο επξχηεξεο θνηλσληθν-ηζηνξηθέο ζπλζήθεο 

ζπλαληάηαη ζην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεψλ ηνπ. 

     Οη δηαδηθαζίεο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ κειεηά φπσο θαη νη αληηζέζεηο απηψλ παξνπζηάδνληαη 

πάληα ππφ ην πξίζκα νξγαλσζηαθψλ πεξηερνκέλσλ θαη  δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Με ηε 

δηακεζνιάβεζε ησλ καζεζηαθψλ παξεκβάζεσλ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ Engeström φια 

ηα πξνβιήκαηα είλαη δπλαηφλ λα επηιπζνχλ. Οη δπζθνιίεο ζηελ εδξαίσζε λέσλ κνληέισλ 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ πξνζσπηθή αληίζηαζε ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο 

λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ νξίδνπλ νη λένη ηξφπνη δηαρείξηζεο.  

     ην Learning by Expanding (1987,256) αλαθέξεη  ραξαθηεξηζηηθά: «Απηέο νη ζπγθξνχζεηο 

δχλαηαη λα ιάβνπλ πνηθίιεο κνξθέο. Δλδέρεηαη λα αλαπηπρζεί έλαο αγψλαο αλάκεζα ζηνπο 

παιηνχο θαλφλεο θαη ηα λέα εξγαιεία, ή αλάκεζα ζηνλ παιηφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο θαη 

ηηο λέεο επηθνηλσληαθέο απνηππψζεηο ηνπ κηθξφθνζκνπ. Δπίζεο κπνξεί λα είλαη δηακάρεο 

αλάκεζα ζηα παξαδνζηαθά θαη λέα εξγαιεία, ζπρλά εθθξαδφκελεο σο θφβνο, αληίζηαζε, 

ζηξεο θαη άιιεο έληνλεο ςπρηθέο ζπγθξνχζεηο εληφο ησλ αηφκσλ θαη ησλ ζπιινγηθνηήησλ». 

     Σν δεχηεξν ζέκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δηαιεθηηθή ζεψξεζε είλαη ε ζχγρπζε αηνκηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ (Langemeyer & Roth ,2006).  ε θαλέλα απφ ηα δχν παξαδείγκαηα δελ ήηαλ 

ζαθήο ν δηαρσξηζκφο αηνκηθψλ πξάμεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ (Langemeyer & Roth , 2006). 

ηελ πξψηε πεξίπησζε ε ελνρή ηεο εξγαδφκελεο θαη ε πξνζσπηθή αθήγεζε ηνπ Chuck 

“βαπηίδνληαη” δξαζηεξηφηεηεο, ελψ παξάιιεια παξαιείπεηαη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηα 

πξνζσπηθά θίλεηξα ησλ αηνκηθψλ πξάμεσλ (Langemeyer & Roth , 2006). ηελ παξέκβαζε 

ησλ δνκψλ πγείαο παξαηεξείηαη εμίζνπ εμνκνίσζε αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ θηλήηξσλ 

(Langemeyer & Roth , 2006). Ζ ζχγρπζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ, φπσο θαη ε έιιεηςε 

ηζηνξηθήο πξννπηηθήο, παξαβηάδνπλ ηε δηαιεθηηθή αξρή ηεο κειέηεο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο.  

     Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν Engeström θαίλεηαη λα εγθισβίδεηαη ζε παξεκβάζεηο 

δηαρεηξηζηηθνχ ηχπνπ, απνθιείνληαο απφ ηελ εξγαζία ηνπ επξχηεξεο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο 

αιιά θαη αηνκηθά λνήκαηα. Αλαδεηά ηε ιχζε ζε επηθαλεηαθέο αιιαγέο, πξνηάζζνληαο έλα 

ζρήκα γηα ηελ νιφηεηα ην νπνίν φκσο αδπλαηεί λα θαηαγξάςεη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

θαη ηηο κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεηο (Langemeyer & Roth , 2006). 
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      4.2. Ζ ζρέζε ηεο επεθηεηλόκελεο κάζεζεο κε ηελ ηζηνξηθή πνιηηηζκηθή ςπρνινγία 

ηνπ Vygotsky 

     Δπηζηξέθνληαο ζηελ αλάιπζε ηνπ Toomela (2000), κία αθφκα θξηηηθή παξαηήξεζε αθνξά 

ηελ επάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο σο επηζηεκνληθήο θαηεγνξίαο γηα ηε κειέηε ησλ ςπρηθψλ 

θαηλνκέλσλ. «Τπνζηεξίδσ φηη ε αλάιπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη απαξαίηεηε αιιά φρη 

αξθεηή γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ αλζξψπηλνπ ςπρηζκνχ. Ζ αλάιπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ 

κφλε ηεο δελ κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε μεθάζαξα απνηειέζκαηα επεηδή ε εμσηεξηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη νη ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ηε ζηεξίδνπλ δελ αλαπηχζζνπλ ζρέζε 

αληηζηνηρίαο έλα πξνο έλα» (Toomela, 2000,356). Ζ κειέηε ηεο δξαζηεξηφηεηαο δελ επαξθεί 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ςπρηζκνχ, ηδηαίηεξα αλ ζθεθηνχκε φηη άλζξσπνη πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα έρνπλ δηαθνξεηηθά θίλεηξα (Toomela, 2000).  

     Αληίζεηα απφ ηελ ηδέα ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ςπρηζκνχ απφ ηελ άκεζε επίδξαζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ν Vygotsky (1931) ππνζηήξημε ηελ ηδηαίηεξε εζσηεξηθή θχζε ησλ 

ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ δειαδή ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν εζσηεξίθεπζεο ηεο εμσηεξηθήο 

πξννπηηθήο γηα θάζε άλζξσπν (Toomela, 2000). Αλ θαη νη ςπρηθέο δνκέο ησλ αλζξψπσλ 

κπνξεί λα είλαη παξφκνηεο, απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θάζε αηφκνπ κπνξεί λα 

κελ έρεη ηίπνηα θνηλφ κε ηηο ιεηηνπξγίεο άιισλ αλζξψπσλ (Vygotsky, 1931). Αθφκα θαη ν 

Leontiev πνπ φξηζε ηε δξαζηεξηφηεηα σο ηε βαζηθφηεξε επηζηεκνληθή θαηεγνξία, 

παξαδέρηεθε ζηηο ηειεπηαίεο εξγαζίεο ηνπ «φηη ην ίδην πεξηβάιινλ εμσηεξηθά ελδέρεηαη λα 

δεκηνπξγεί εληειψο δηαθνξεηηθά λνήκαηα γηα θάζε νξγαληζκφ» (Toomela, 2000,357). 

     O Vygotsky «δελ αξλήζεθε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο σο πεγή πιεξνθφξεζεο 

γηα ηηο ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο» (Toomela, 2000,357-358). κσο  ε πην ζεκαληηθή ελφηεηα 

αλάιπζεο γηα ηνλ ίδην ζα έπξεπε λα είλαη ην “sign meaning”, ην ζεκεησηηθφ λφεκα (Toomela, 

2000). Σν ζεκεησηηθφ λφεκα ζπληζηά κία δηαιεθηηθή ελφηεηα ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

εμσηεξηθψλ θνηλσληθψλ ζπλδηαιιαγψλ (Toomela, 2000). « ην έλα κέξνο ηεο, ε ρξήζε ηνπ 

ζήκαηνο είλαη εμσηεξηθή. Σα ζήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην κνίξαζκα ηεο πιεξνθνξίαο 

θνηλσληθά. Απφ ηελ άιιε, ε ρξήζε ηνπο πξνυπνζέηεη έλα ηδηαίηεξν είδνο πλεπκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο» (Toomela,2 000,358). Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ “sign meaning” σο 

επηζηεκνληθή ελφηεηα αλάιπζεο ζπλίζηαηαη ζην πιενλέθηεκα ηνπ ζπλδπαζκνχ εμσηεξηθψλ 

θαη εζσηεξηθψλ πεξηερνκέλσλ ηα νπνία είλαη εμίζνπ απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

ςπρηθήο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο.  
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     Ζ ρξήζε ησλ ζεκάησλ ζπληζηά απαξαίηεηε ςπρν-θνηλσληθή δηαδηθαζία απφ ηελ νπνία 

αλαδχνληαη νη ηδηαίηεξεο πνηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ ςπρηζκνχ (Toomela, 2000). Ζ ζέζε απηή 

εξκελεχεηαη απφ αξρή ηεο ζεκεησηηθήο. χκθσλα κε απηήλ ε είζνδνο κίαο λέαο πιεξνθνξίαο 

είλαη απνηέιεζκα αιιειεπίδξαζεο ηνπιάρηζηνλ δχν ζπζηεκάησλ πξφζιεςεο πιεξνθνξηψλ 

(Toomela, 2000). Οη άλζξσπνη φπσο θαη ηα ππφινηπα δσηθά είδε αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν 

κέζσ ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ ηνπο (Toomela, 2000). Ο άλζξσπνο φκσο, δηαθνξνπνηείηαη 

απφ ηα ππφινηπα δψα εμαηηίαο ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί θαη λα επεμεξγάδεηαη 

ζεκεησηηθά κέζα (Toomela, 2000). Άξα, ε θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ απφ ηνλ άλζξσπν 

εδξάδεηαη ζε δχν δηαθξηηά επίπεδα, ην αληηιεπηηθφ θαη ην ζεκεησηηθφ (Toomela,2000).  

     Ο Vygotsky φξηζε σο  βαζηθή ελφηεηα αλάιπζεο ην ζεκεησηηθφ λφεκα, ελψ ν  Engeström 

ηε ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα θαηεπζπλφκελε απφ ην αληηθείκελν θαη δηακεζνιαβεκέλε απφ 

ηερλνχξγεκα. Ο Engeström κειεηά ηνπηθά ζπζηήκαηα δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπιινγηθέο 

δηαδηθαζίεο κάζεζεο εληφο απηψλ. Αληίζεηα,  ν Vygotsky αζρνιήζεθε θπξίσο κε ηελ 

εζσηεξηθή δσή ηνπ αλζξψπνπ δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ αλψηεξσλ ςπρνινγηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ζε δηαδηθαζίεο φπσο ε εζσηεξίθεπζε, ν εζσηεξηθφο ιφγνο θαη ε 

αλαθαηαζθεπή ηνπ πνιηηηζκνχ απφ ηνλ άλζξσπν. Παξαηεξείηαη ζπλεπψο κεγάιε απφζηαζε 

κεηαμχ ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ηζηνξηθήο πνιηηηζκηθήο ςπρνινγίαο θαη ηεο 

ζεσξίαο ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο.  

     Ο Vygotsky γηα λα κειεηήζεη ηελ αλάπηπμε ελλνηψλ ζην παηδί ρξεζηκνπνίεζε κία κέζνδν 

ε νπνία ζπκπεξηέιαβε ηφζν ηελ έλλνηα φζν θαη ην «επνπηηθφ πιηθφ» , δειαδή ην αληηθείκελν 

πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εθάζηνηε έλλνηα (Γαθέξκνο, 2002,175). ηφρνο έγηλε ε θαηαλφεζε ηνπ 

ζρεκαηηζκνχ ηεο έλλνηαο απφ ην παηδί ηελ νπνία δελ δηεξεχλεζαλ επαξθψο πξνγελέζηεξεο 

κέζνδνη (κέζνδνο νξηζκνχ ελλνηψλ, κέζνδνο αθαίξεζεο θ.α.) (Γαθέξκνο, 2002). ηα πιαίζηα 

ηνπ πεηξάκαηνο, ζηα παηδηά δίδνληαλ αληηθείκελα ζηα νπνία αλαγξάθνληαλ ηερλεηέο έλλνηεο 

(Γαθέξκνο,  2002). Οη ηειεπηαίεο αληηζηνηρνχζαλ ζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά (κνξθή, ρξψκα, 

ζρήκα) ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ζηελ πνξεία ηνπ πεηξάκαηνο ζεκαζηνδνηνχληαλ, 

κεηαηξέπνληαλ δειαδή ζε θαλνληθέο έλλνηεο (Γαθέξκνο, 2002). Ζ κέζνδνο νλνκάζηεθε 

κέζνδνο ηεο δηπιήο δηέγεξζεο (εξεζηζκνχ) θαζφηη νη ηερλεηέο έλλνηεο αληαλαθινχζαλ ηφζν 

ιεηηνπξγίεο ησλ αληηθεηκέλσλ φζν θαη ιεηηνπξγίεο ησλ ζεκείσλ (ελλνηψλ) (Γαθέξκνο, 2002). 

     ηελ αξρή ηνπ πεηξάκαηνο ηα παηδηά θαινχληαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζεκαζίεο ησλ 

θαηαζθεπαζκέλσλ ιέμεσλ (Γαθέξκνο, 2002).  Μεηά απφ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο ν εξεπλεηέο 

απνθάιππηε  ηηο πξαγκαηηθέο νλνκαζίεο πνπ θξχβνληαλ πίζσ απφ ηηο ηερλεηέο έλλνηεο. Δλ 
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ζπλερεία δεηείην απφ ηα παηδηά λα ηνπνζεηήζνπλ ην αληηθείκελν ζηε ζσζηή ζέζε, αλάινγα 

κε ην ραξαθηεξηζηηθφ- νλνκαζία πνπ απνθαιχπηεην θάζε θνξά (Γαθέξκνο, 2002). Ο 

πεηξακαηηζηήο εμέηαδε ζπλερψο ηε ζπιινγηζηηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ θαηά ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ πεηξάκαηνο (Γαθέξκνο, 2002). 

     Απφ ηα πεηξάκαηα απηά πξνέθπςαλ ηξείο θιηκαθσηέο βαζκίδεο ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ελλνηψλ (Γαθέξκνο, 2002). Ο ζπγθξεηηζκφο, ε λφεζε βάζεη πιεγκάησλ θαη ε ελλνηνινγηθή 

λφεζε απνηππψλνπλ κία πνξεία εμέιημεο ζην ζπιινγηζκφ ηνπ παηδηνχ θαη αλαδεηθλχνπλ 

δηαθξηηά ζηάδηα ζηελ αλάπηπμε ησλ ελλνηψλ (Γαθέξκνο, 2002). Μία απφ ηηο  βαζηθφηεξεο 

αλεπάξθεηεο ηεο κεζφδνπ, επηζεκαίλεη ν Γαθέξκνο (2002,178) είλαη ε «απνπζία 

επεμεξγαζίαο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ». Παξά ηελ πξναλαθεξζείζα 

έιιεηςε ηεο κεζφδνπ θαη άιισλ πξνβιεκάησλ πνπ θαηαγξάθεη ν Γαθέξκνο (2002), ππάξρεη 

κία πνιχ ζεκαληηθή δηαδηθαζία πνπ απνηππψλεη ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν αληίιεςεο ηεο κάζεζεο 

απφ ηνλ Vygotsky. Σα πξνβιήκαηα πνπ θιήζεθαλ λα επηιχζνπλ ηα παηδηά δε ζπλνδεχνληαλ 

απφ νδεγίεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ήηαλ δπλαηφλ λα θαηαλνεζεί ην 

πξαγκαηηθφ επίπεδν θαηαλφεζεο ησλ ελλνηψλ απφ ην παηδί.  

     Ζ κέζνδνο απηή αλαθέξεηαη γηα ην ιφγν φηη ν Engeström επηθαιείηαη ηελ αμηνπνίεζή ηεο 

ζηα πιαίζηα ηνπ Change Laboratory. Ζ βαζηθή δηαθνξά ησλ δχν κεζφδσλ έγθεηηαη ζην φηη ν 

Engeström επηβάιιεη ηε δηθή ηνπ ζέζε γηα ην πξφβιεκα θαη ηηο αληίζηνηρεο ιχζεηο ζηα 

ππνθείκελα ηεο έξεπλαο (Langemeyer & Roth , 2006). Ζ νπηηθή ηνπ Vygotsky θαίλεηαη 

εληειψο δηαθνξεηηθή. Αξλείηαη λα ππνδείμεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν επίιπζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη αθήλεη ζρεδφλ ειεχζεξα ηα παηδηά λα μεηπιίμνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο.  

     Ο Hakkarainen (2004) έρεη αλαθέξεη φηη ε ηξίηε γεληά επαλαιακβάλεη ηελ ηδέα ηεο 

δηακεζνιάβεζεο κε ηερλνχξγεκα ηελ νπνία εηζήγαγε ν Vygotsky. Ζ ηξηγσληθή 

αλαπαξάζηαζε ππνθείκελν- αληηθείκελν- ηερλνχξγεκα ηνπ Vygotsky επεθηείλεηαη κε ην 

ηξίγσλν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Engeström ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ζηε βάζε πνιιαπιψλ 

δηακεζνιαβήζεσλ. 

     «ηελ πξαγκαηηθφηεηα, Ο Vygotsky δε δεκηνχξγεζε ην ηξίγσλν γηα λα κνληεινπνηήζεη ηε 

δηακεζνιαβεκέλε πξάμε φπσο ηζρπξίδεηαη ν Engeström. Σν ρξεζηκνπνίεζε κφλν γηα λα 

αληηηαρζεί ζηε ζχλδεζε ηεο ξεθιεμνινγίαο ηνπ Pavlov πνπ φξηδε ηε κάζεζε σο ελδηάκεζε 

ζπλζήθε αλάκεζα ζην εξέζηζκα θαη ηελ αληίδξαζε. Ζ δηακεζνιάβεζε δελ αθνξά ηε ζρέζε 

ππνθεηκέλνπ αληηθεηκέλνπ, αιιά ηνπνζεηείηαη κεηαμχ εξεζίζκαηνο θαη αληίδξαζεο» 

(Langemeyer & Roth ,2006,29). πλεπψο ην ηξίγσλν ηνπ Vygotsky έρεη πεξηζζφηεξν 
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πεξηθεξεηαθφ ξφιν ζηελ πνιηηηζκηθή-ηζηνξηθή ςπρνινγία θαη αλαθέξεηαη ζε θάηη εληειψο 

δηαθνξεηηθφ απφ ην ηξίγσλν ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο. Αληηζέησο, ην επεθηεηλφκελν 

ηξίγσλν πεξηθιείεη ηελ νπζία ηεο ζεσξίαο ηνπ Engeström. 

     Οη πξναλαθεξζείζεο παξαηεξήζεηο είλαη θάπνηα (ελδερνκέλσο ππάξρνπλ πνιχ 

πεξηζζφηεξα) απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαηξνχλ ηελ άπνςε ηνπ Engeström γηα ηηο ηξεηο γεληέο ηεο 

ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Αλαδεηθλχνπλ αθφκα ηελ αληίζεζε αλάκεζα ιεηηνπξγηζκφ ηνπ 

Engeström πνπ ζηνρεχεη ζην απνηέιεζκα θαη ησλ γφληκσλ κεζφδσλ ηνπ Vygotsky πνπ 

πξνζπάζεζαλ λα κεηαβάιινπλ ηελ ηππηθή επηζηεκνληθή ζθέςε, επηθέξνληαο νπζηαζηηθέο 

αιιαγέο.  

     4.3. Οη πεξηνξηζκνί ηεο ζεσξίαο ηνπ Leontiev  

     ηφρνο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο δελ είλαη ηφζν κία θξηηηθή ζηε ζεσξία ηνπ Leontiev. 

Γεδνκέλνπ φηη ε εξγαζία δελ αζρνιείηαη εθηελψο κε ηε ζεσξία ηνπ ηειεπηαίνπ, ζα ήηαλ 

άηνπν λα ηζρπξηζηνχκε φηη είκαζηε πξαγκαηηθά ζε ζέζε λα ηελ απνηηκήζνπκε θξηηηθά. Ζ 

εκπινθή ζε κία ηέηνηα θξηηηθή έρεη ζθνπφ λα αλαδείμεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ζεσξίαο ηνπ 

Leontiev ζε ζρέζε κε ηα πεξηερφκελα πνπ πηνζεηεί απ’ απηήλ ε ζεσξία ηνπ Engeström.  

     «Ζ ζεσξία ηνπ Leontiev έρεη δερηεί θξηηηθή απφ πνιινχο ςπρνιφγνπο εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ 

πνπ ζπζρέηηζε ηελ εμσηεξηθή, πξαθηηθή θαη εζσηεξηθή, ςπρηθή δξαζηεξηφηεηα» (Kakarinos, 

2011,2). O Leontiev φξηζε ηελ εζσηεξίθεπζε σο αληαλάθιαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηε 

ζπλείδεζε, σο κεηαζρεκαηηζκφ ηεο εμσηεξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε εζσηεξηθή ςπρηθή 

δξαζηεξηφηεηα (Kakarinos, 2011). Σν θεληξηθφ πεξηερφκελν ηεο ζεσξίαο ηνπ έγηλε ε δνκή 

θαη ε ιεηηνπξγία ηεο πξαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε απνηέιεζκα, αλαθέξεη ν Rubinstein κέζσ 

ηνπ Γαθέξκνπ (2002) , νη εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν ηεο ςπρνινγίαο 

λα κελ απνθαιχπηνληαη (Kakarinos, 2011). «Σελ ίδηα πεξίνδν» -ελλνεί ηελ πεξίνδν ηεο 

επηζηεκνληθήο δξάζεο ησλ Leontiev θαη Rubinstein- «άιινη νβηεηηθνί ςπρνιφγνη, φπσο ν 

Menchinskaia, άζθεζαλ θξηηηθή ζηνπο ππνζηεξηθηέο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Leontiev γηα 

αλαγσγή ηεο εζσηεξηθήο, ςπρηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ εμσηεξηθή, πξαθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ελψ ε ηδέα ηεο εζσηεξηθήο δξαζηεξηφηεηαο αλαθέξεηαη κφλν ζε ζρέζε κε ην 

πεξηερφκελν θαη ηε δνκή ηεο εμσηεξηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Haenen, 1993, 76)» (Kakarinos, 

2011,3).  

     πσο είδακε ζην πξψην θεθάιαην ν Λεφληηεθ (1974) παξνπζίαζε ηε δξαζηεξηφηεηα σο 

δηαιεθηηθή ελφηεηα ππνθεηκέλνπ, αληηθεηκέλνπ θαη πξαγκαηηθφηεηαο. Αλαθέξζεθε επίζεο 

ζηα ακνηβαία πεξάζκαηα ηεο εζσηεξηθήο δσήο απφ θαη πξνο ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα. 
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κσο ζηελ νπζία, ν Leontiev εζηηάδνληαο  ζηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα δελ θαηάθεξε λα 

ελζσκαηψζεη ζηελ πξνζέγγηζή ηνπ «ην δήηεκα ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ην 

πξφβιεκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο» (Kakarinos, 2011,3).   

     Ο Engeström (1999-γ) πηνζέηεζε επίζεο ηελ ελφηεηα εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο γηα λα ππνζηεξίμεη ηε δηζππφζηαηε θχζε ησλ ηερλνπξγεκάησλ. ηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα νη Langemeyer θαη Roth (2006) αλαθέξζεθαλ ζηε ζχγρπζε αηνκηθνχ 

θαη θνηλσληθνχ σο ραξαθηεξηζηηθή αλεπάξθεηα ζηηο παξεκβάζεηο ηνπ Engeström. Καηά 

θάπνην ηξφπν, ε εμίζσζε αηνκηθνχ θνηλσληθνχ ηζνδπλακεί κε ηελ εμίζσζε εμσηεξηθήο θαη 

εζσηεξηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σν πην ελδηαθέξνλ είλαη φηη απηή ε αζπλέπεηα πνπ μεθηλάεη απφ 

ηνλ Leontiev ζπλερίδεη λα αλαπαξάγεηαη σο ηηο κέξεο καο απφ ηε ζεσξία ηεο επεθηεηλφκελεο 

κάζεζεο. Ίζσο απηφ ην γεγνλφο λα ππνθξχπηεη  θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο γηα ηηο δπλαηφηεηέο 

καο λα αλαθαιχςνπκε ζε βάζνο ηε θχζε ηεο ςπρηθήο δσήο.  

     Μία αθφκα βαζηθή αδπλακία ηεο ζεσξίαο ηνπ Leontiev ζπλδέεηαη κε ην ξφιν ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο (Kakarinos, 2011). χκθσλα κε ηνλ Rubinstein-αλαθέξεη ν 

Γαθέξκνο (2002,201)- ε κάζεζε γηα ηνλ Leontiev ζπλίζηαηαη απφ ηελ αθνκνίσζε 

πξνθαζνξηζκέλσλ γλψζεσλ, γίλεηαη «κία ακηγψο αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαζψο ε 

παξαγσγή λέαο γλψζεο θαη λέσλ ηχπσλ δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνχληαη» (Kakarinos, 2011,3). 

Ζ ζέζε απηή ζπλεπάγεηαη φηη ε αιιειεπίδξαζε ππνθεηκέλνπ θαη εμσηεξηθνχ θφζκνπ 

κεηαηξέπεηαη ζε κνλφδξνκε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ ζηα πνιηηηζκηθά 

πεξηερφκελα (Kakarinos, 2011).  Αλ θαη δελ απέθιηζε εληειψο ην ξφιν ησλ αηνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ, ν Leontiev απιψο θαηνλφκαζε θάπνηεο απφ απηέο, 

φπσο ε δηακφξθσζε ηνπ ζθνπνχ, ρσξίο λα πξνρσξήζεη ζε πεξεηαίξσ ζεσξεηηθέο ή 

πεηξακαηηθέο επεμεξγαζίεο  (Kakarinos, 2011).   

     Πσο επεξεάδεη φκσο απηή ε πεξηνξηζκέλε νπηηθή ησλ ππνθεηκεληθψλ πεξηερνκέλσλ ηνλ 

Engeström; Ο παζεηηθφο ξφινο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηνλ Leontiev απνηππψλεηαη ζηελ έιιεηςε 

αηνκηθήο πξννπηηθήο ζηνλ Engeström. Ζ απνπζία ππνθεηκεληθψλ λνεκάησλ είλαη ζαθήο ηφζν 

ζηα παξαδείγκαηα πνπ αλέθεξαλ νη Langemeyer θαη Roth (2006) παξαπάλσ φζν θαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ηνπ Engeström. Σα αηνκηθά θίλεηξα θαηαξγνχληαη θαη αληηθαζίζηαληαη 

απφ έλα ζπιινγηθφ ζθνπφ πνπ ππνηίζεηαη φηη εθθξάδεη ην ζχλνιν ησλ ππνθεηκέλσλ.  

     Ο Λεφληηεθ (1974) φξηζε ηελ πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα σο πξσηαξρηθφ θαηλφκελν πνπ 

πξνεγείηαη ησλ ςπρηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο απνηειεί ηε βάζε γηα ηε γέλλεζε ηεο ςπρηθήο 

αληαλάθιαζεο. Τπνζηήξημε ζπλεπψο ηελ πιηθή πξνέιεπζε ησλ εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ. 
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κσο, ε έλαξμε θαη ε νινθιήξσζε κίαο δξαζηεξηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε θηλήηξσλ 

θαη εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ σζνχλ ην άηνκν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

(Kakarinos, 2011). «ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη αλαθνξέο ηνπ Leontiev ζε απηφ ην δήηεκα είλαη 

αξθεηά αληηθαηηθέο. Δλψ ζε θάπνηα θείκελά ηνπ ζεσξεί ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο σο 

απαξαίηεηε ζπλζήθε γηα ηελ εκθάληζε ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο (Leontiev,2009,214), 

πνπ ζεκαίλεη φηη ην πξσηαξρηθφ, ην ελαξθηήξην ζεκείν ηεο αλάιπζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε 

θαηεγνξία ηεο αλάγθεο, ζε άιιεο εξγαζίεο ηνπ πηνζεηεί ην ζρήκα δξαζηεξηφηεηα-αλάγθε- 

δξαζηεξηφηεηα  (αληί ηνπ ζρήκαηνο αλάγθε-δξαζηεξηφηεηα-αλάγθε), θαζηζηψληαο ηηο 

αλάγθεο παξάγσγα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο (Leontiev, xx, 201)» (Kakarinos, 

2011,6). 

     Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε δξαζηεξηφηεηαο θαη ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ ππάξρνπλ  επξήκαηα 

απφ ηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία (Kugiumtzakis, 2008) πνπ δείρλνπλ φηη ε ςπρηθή αλάπηπμε 

ηνπ ππνθεηκέλνπ πξνεγείηαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο (Kakarinos, 2011). χκθσλα κε απηά ηα 

επξήκαηα, «ν αλζξψπηλνο ςπρηζκφο εκθαλίδεηαη θαη αλαπηχζζεηαη πξηλ ηε γέλλεζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ, σο απνηέιεζκα αιιειεπίδξαζεο γελεηηθψλ πξνδηαζέζεσλ θαη εμσηεξηθψλ 

εξεζηζκάησλ» (Kakarinos, 2011,5). Δίλαη ζαθέο φηη ε αξρή ηεο εζσηεξίθεπζεο δελ κπνξεί λα 

ηζρχζεη γηα ηελ ελδνκήηξην δσή θαζφηη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο δελ ππάξρεη θάπνηαο κνξθήο 

εμσηεξηθή δξαζηεξηφηεηα. Αθφκα, απφ ηελ ηζηνξηθή αλάιπζε ησλ θνηλσληψλ (Βαδηνχιηλ, 

2004), δηαθαίλεηαη φηη νη αλζξψπηλεο αλάγθεο απνηεινχλ ηε βάζε ηεο θνηλσληθήο εμέιημεο 

θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο εξγαζίαο (Kakarinos, 2011). 

     Ο Engeström (1987), πηνζέηεζε ηελ άπνςε ηνπ Leontiev (1981) γηα ηε δηακφξθσζε 

ζπλεηδεηψλ θηλήηξσλ ζηε βάζε κίαο επξχηεξεο δξαζηεξηφηεηαο ζπληζηψκελε απφ επηκέξνπο 

δηαθξηηέο δξαζηεξηφηεηεο. Αθφκα ππνζηήξημε φηη ε ζέζε απηή απνηέιεζε κία κνξθή 

πξφβιεςεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο. Ο Engeström (1987) αλαιχεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα εμέιημεο ηεο θνηλσλίαο, φκσο 

δελ ηζρπξίδεηαη μεθάζαξα ηελ αλάδπζε ηνπ ςπρηζκνχ απφ ηελ εμσηεξηθή δξαζηεξηφηεηα (αλ 

θαη ηελ ππαηλίζζεηαη). Πάξα ηαχηα, ε  κάζεζε (Μάζεζε ΗΗΗ, Bateson) πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

πξαγκαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, πξνυπνζέηεη ηελ εκπινθή ησλ αλζξψπσλ ζε αλεπηπγκέλα 

ζπκβνιηθά θαη ηερλνινγηθά πεξηβάιινληα, δειαδή ζε εμειηγκέλνπο ηχπνπο δξαζηεξηφηεηαο 

(Engeström, 1987) .πλεπψο ε ζπλεηδεηή κάζεζε (δξαζηεξηφηεηα) θαη θαη’ επέθηαζε ε 

αλάδπζε ησλ αλψηεξσλ ςπρνινγηθψλ θηλήηξσλ ζπληειείηαη κφλν ζε εμειηγκέλα πνιηηηζκηθά 
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πεξηβάιινληα. Μία ηέηνηα ζέζε ζπλεπάγεηαη φηη ε αλάπηπμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαζνξίδεη 

ηηο αλψηεξεο πνηφηεηεο ηνπ ςπρηζκνχ. 

     Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγνπκε φηη νη Leontiev θαη Engeström πξνζεγγίδνπλ ηε ζρέζε 

δξαζηεξηφηεηαο θαη θηλήηξσλ απφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά. Παξακέλεη φκσο κία βαζηθή 

αληίζεζε πνπ δηαπεξλά θαη ηηο δχν ζεσξίεο: ν απνθιεηζκφο ησλ αηνκηθψλ θηλήηξσλ θαη ησλ 

εζσηεξηθψλ ςπρηθψλ δηεξγαζηψλ απφ ηελ επηζηεκνληθή ηνπο αλάιπζε.  
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 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

     Ζ ηζηνξηθή πνιηηηζκηθή ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

πξννδεπηηθφ  ξεχκα, θαζψο εκθαλίζηεθε ζε κία πεξίνδν πνιηηηθψλ αλαηαξαρψλ γηα ηε 

Ρσζία. Ο αληίθηππνο ηεο παιηάο ζεσξίαο απνηππψλεηαη ζηελ επίδξαζε ηνπ ηζηνξηθν-

πνιηηηζκηθνχ κνληέινπ ζηηο ζχγρξνλεο Ακεξηθάληθεο έξεπλεο. Με ηελ είζνδν ησλ 

Μαξμηζηηθψλ ηδεψλ ζηελ ςπρνινγία άιιαμε ν ηξφπνο πνπ ε ςπρνινγία αληηιακβάλεηαη ηνλ 

άλζξσπν θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ηε θχζε. Ο άλζξσπνο θαηαλνείην 

πιένλ ζηε βάζε ηνπ επξχηεξνπ ηζηνξηθνχ, πνιηηηζκηθνχ θαη θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν 

δεη.  

     Καηά ηε γλψκε κνπ ε ζεσξία ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο δελ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ 

ηζηνξηθή πνιηηηζκηθή ςπρνινγία ηνπ Vygotsky φπσο ηζρπξίδεηαη ν ίδηνο ν Engeström. 

Βξίζθεηαη πην θνληά ζηνλ Λεφληηεθ αιιά κφλν ζην επίπεδν θάπνησλ ζεσξεηηθψλ ηδεψλ 

(εζσηεξηθή-εμσηεξηθή δξαζηεξηφηεηα, αληηθείκελν, ηεξαξρηθή δνκή ηεο δξαζηεξηφηεηαο). Ο 

Engeström πξνβάιινληαο έλα ξηδνζπαζηηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην πξνζπαζεί λα καο πείζεη φηη 

νη παξεκβάζεηο ηνπ επηθέξνπλ θνηλσληθέο αιιαγέο. Μπνξεί φκσο κία θξηηηθή, ξηδνζπαζηηθή 

ςπρνινγία λα παξεκβαίλεη γηα ηελ αλάπηπμε επελδπηηθψλ ζρεδηαζκψλ ζε ηξαπεδηθά 

ζπζηήκαηα, ή λα πξνβάιιεη σο ζεηηθή ηε ζχκπξαμε ησλ παλεπηζηεκίσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο; 

Ζ επέθηαζε θαη νη βαζηέο αιιαγέο ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ν ζθνπφο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ 

εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ζην Διζίλθη, καο ιέεη ν Engeström. Ζ νπζηαζηηθή θνηλσληθή αιιαγή 

φκσο δελ κπνξεί λα επέιζεη κε ηε δηαρείξηζε θάπνησλ ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ. Έλα εξψηεκα 

ζπλεπψο πνπ παξακέλεη αλνηθηφ είλαη πσο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξφνδνο ζηηο 

ζχγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο. 

     Έλα αθφκα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο 

ζεσξίαο ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο γηα ηελ θνηλσλία θαη ηελ επηζηήκε. ηηο πξψηκεο 

κνξθέο ηεο μεθίλεζε σο θξηηηθή ζην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζηελ εθπαίδεπζε. ήκεξα, 

έρεη εμειηρζεί ζε ζπζηεκηθή ζεσξία, πνπ ρσξίο λα ην ζέιεη πηζαλφηαηα εμππεξεηεί ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ιίγεο δεθαεηίεο λσξίηεξα βξηζθφηαλ απέλαληί ηεο. ηφρνο 

ηεο έρεη γίλεη ε δηαρείξηζε, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε ε δηαηήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

κειεηά. Αθφκα επηθεληξψλεηαη ζην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ππνβηβάδεη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηνλ εαπηφ ηεο ζην ιεηηνπξγηζκφ. Ζ εζηίαζε ηεο ζεσξίαο ζηελ νξγαλσηηθή πιεπξά ησλ 

ζπζηεκάησλ νδεγεί ζηελ παξακέιεζε ησλ ηζηνξηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 
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πεξηβάιινπλ ηα ππφ κειέηε ηνπηθά ζπζηήκαηα. Έηζη ν άλζξσπνο θαηαλνείηαη κνλνδηάζηαηα 

ρσξίο λα αλαδεηθλχεηαη ε πξαγκαηηθή ηνπ ζρέζε κε ηε θχζε θαη ηελ θνηλσλία.  

     Καηά ηε γλψκε κνπ ε ζεσξία ηεο επεθηεηλφκελεο κάζεζεο δε ζπκβάιιεη δπλακηθά ζηελ 

εμέιημε ηεο ηζηνξηθήο-πνιηηηζκηθήο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Σν κνληέιν ηνπ Engeström 

δηαθξίλεηαη απφ κεζνδνινγηθή αζπλέπεηα θαη έιιεηςε ηζηνξηθφηεηαο. Δπηπξφζζεηα, δε 

δεκηνπξγεί ηελ πξννπηηθή κηαο βαζηάο θνηλσληθήο αιιαγήο. Κξηηηθνί φπσο ν Toomela, 

θαίλεηαη λα απνξξίπηνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα σο επηζηεκνληθή θαηεγνξία πνπ κπνξεί 

πξαγκαηηθά λα καο νδεγήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ςπρηζκνχ. Κιείλνληαο ινηπφλ αο 

αλαξσηεζνχκε, πνηα ε ρξεζηκφηεηα ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, πνηεο νη δπλακηθέο ηεο 

γηα αιιαγή θαη θαηαλφεζε ηνπ αλζξψπνπ.  
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