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Κλειδιά και Αντικλείδια 

 
 
Eίναι άραγε δυνατόν να δουλέψει κανείς αποτελεσµα-

τικά σε ένα αποµονωµένο, ορεινό χωριό της Θράκης, 

όταν νιώθει αδυναµία επικοινωνίας λόγω γλώσσας; Πώς 

βρίσκει ένας εκπαιδευτικός ισορροπία ανάµεσα στους 

κανόνες του σχολικού θεσµού, στις απαιτήσεις των εξε-

τάσεων, στα περιεχόµενα του αναλυτικού προγράµµατος 

και στις ανάγκες των παιδιών; Πώς διδάσκει κανείς ελ-

ληνικά, όταν πάνω από τα µισά παιδιά στην τάξη είναι 

αλλόγλωσσα; Yπάρχουν τρόποι να κινητοποιήσουµε τα 

παιδιά ώστε να ενδιαφερθούν για το σχολείο; Πώς αξιο-

λογούµε εάν οι µαθητές έµαθαν ή όχι ιστορία; Aντέχεται 

η σιωπή των µαθητών από το δάσκαλο; Πώς διορθώ-

νουµε τα λάθη των παιδιών; Πώς επικοινωνούµε σε µια 

σχολική τάξη; Yπάρχει χώρος για ευχαρίστηση στο 

σηµερινό σχολείο;  

 

Tα παραπάνω ερωτήµατα και πολλά άλλα απασχολούν 

τους εκπαιδευτικούς και συνδέονται άµεσα µε την καθη-

µερινή διδακτική τους πράξη. Kάθε τάξη ορίζεται ως συ-

νάντηση υποκειµένων µε διαφορετική το καθένα προ-

σωπική ιστορία που καλούνται να δράσουν σε ένα ενιαίο 

πλαίσιο. Aυτή η συνάντηση δεν είναι εύκολη ούτε ανέ-
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φελη και δεν υπακούει σε προδιαγεγραµµένους κανόνες. 

Aντιθέτως, είναι γεµάτη συγκρούσεις, δυσκολίες, συγκι-

νήσεις, απογοητεύσεις, ικανοποιήσεις και δηµιουργεί 

συνεχώς νέα ερωτήµατα που αναζητούν απαντήσεις.  

 

Tα Kλειδιά και Aντικλείδια δεν πρόκειται να αποπειρα-

θούν να δώσουν απαντήσεις, αλλά εερργγααλλεείίαα που θα επι-

τρέψουν στους αναγνώστες/χρήστες τους να συνθέσουν 

τις δικές τους λύσεις που αντιστοιχούν στη δική τους 

πραγµατικότητα. Αυτό βασίζεται στην αρχή ότι η σχο-

λική πραγµατικότητα είναι πολύπλοκη, δυναµική, απρό-

βλεπτη και κυρίως µοναδική. Άρα, δεν υπάρχει µία µόνο 

λύση, µία συνταγή µαγική που λύνει τα προβλήµατα. 

Kάθε εκπαιδευτικό πλαίσιο έχει τις δικές του παραµέ-

τρους που πρέπει πριν από όλα να εντοπιστούν για να 

αναζητηθούν στη συνέχεια οι κατάλληλες λύσεις.  

 

Tα Kλειδιά και Aντικλείδια είναι εερργγααλλεείίαα  ααννάάγγννωωσσηηςς  της 

σχολικής πραγµατικότητας. ∆ηλαδή, κάθε κείµενο που 

έχετε στα χέρια σας αποτελεί µια προσπάθεια σύντοµης 

απάντησης σε ένα ερώτηµα (π.χ. πώς µαθαίνουν τα παι-

διά;) από τη σκοπιά µιας επιστηµονικής προσέγγισης 

(π.χ. της γνωστικής ψυχολογίας). Mπορεί ωστόσο σε 

άλλο κείµενο να συναντήσετε απάντηση στο ίδιο ερώ-

τηµα από διαφορετική επιστηµονική σκοπιά (π.χ. την 
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κοινωνιολογία). Tα κείµενα, γραµµένα από εκπαιδευτι-

κούς και πανεπιστηµιακούς διάφορων ειδικοτήτων, ακο-

λουθούν την ίδια δοµή: ξεκινούν από µια σκηνή σε ένα 

σχολικό πλαίσιο, αναλύουν τι συµβαίνει και ύστερα δια-

τυπώνουν απαντήσεις στηριγµένες σε µία επιστήµη. ∆η-

λαδή, µε αφετηρία την εκπαιδευτική ππρράάξξηη, περνούν 

µέσα από µια διαδικασία ανάλυσης και σύνθεσης από τη 

θθεεωωρρίίαα, για να καταλήξουν στα χέρια σας σαν κκλλεειιδδιιάά 

για τη δική σας διδακτική πρακτική.  

 

Tα κείµενα συνδέονται λειτουργικά µεταξύ τους γιατί 

καθένα αναδεικνύει και µια ξεχωριστή ψηφίδα από την 

πραγµατικότητα της εκπαιδευτικής πράξης. Mελετώντας 

και δουλεύοντας πάνω στον τρόπο µε τον οποίο τα κεί-

µενα συνδέονται µεταξύ τους, φανταστήκαµε πολλά από 

τα κλειδιά που µπορούν να ξεκλειδώσουν πολλά από τα 

φαινόµενα που αναλύουµε. Ωστόσο, µόνο εσείς µπο-

ρείτε να κατασκευάσετε τα αντικλείδια που έχουν νόηµα 

τη συγκεκριµένη στιγµή για το δικό σας πλαίσιο, που 

κάνουν... κλικ και ανοίγουν µια «πόρτα» που οδηγεί σε 

δικές σας λύσεις.  

 

Aυτή η πολυπρισµατική, διεπιστηµονική προσέγγιση της 

καθηµερινής εκπαιδευτικής πράξης είναι προφανές ότι 

χρησιµοποιεί ως έναυσµα µια ευρεία ποικιλία αναφορών 
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σε σχολικές πραγµατικότητες: τάξεις στην πόλη, στο 

βουνό, µονοθέσια σχολεία, µειονοτικά σχολεία της Θρά-

κης, σχολεία µε πολλούς αλλόγλωσσους µαθητές, σχο-

λεία σηµερινά, στην Eλλάδα και αλλού, άλλοτε και 

τώρα. Eίναι κοινή πεποίθηση όλων όσοι συµµετέχουµε 

σε αυτή τη σειρά ότι συχνά βοηθάει να αναγνώσει κα-

νείς τη δική του εκπαιδευτική πραγµατικότητα βλέπο-

ντας κάτι ανάλογο που συµβαίνει σε µια άλλη τάξη, σε 

ένα άλλο πλαίσιο, ώστε µέσα από την ανάλυση και την 

κατανόησή του να µεταφέρει την εµπειρία αυτής της 

γνώσης στη δική του πραγµατικότητα, στο δικό του 

πλαίσιο. H απόσταση από τα δικά µας πράγµατα τελικά 

βοηθάει να τα καταλάβουµε καλύτερα. 

 

Tρεις θεµατικές ενότητες, η ∆ιδακτική Μεθοδολογία, το 

Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και τα 

ζητήµατα Ταυτότητας και Ετερότητας, αποτελούν τον 

καµβά πάνω στον οποίο, µέσα από διαφορετικές επιστη-

µονικές προσεγγίσεις, προσπαθούµε να απαντήσουµε 

στα ερωτήµατα της καθηµερινής εκπαιδευτικής πρακτι-

κής. ∆εν κρύβουµε τις δυσκολίες ούτε αποσιωπούµε τα 

όρια των προτάσεων που κάνουµε και δεν πιστεύουµε 

ότι η ευθύνη για τις λύσεις είναι µόνο στα χέρια των 

εκπαιδευτικών. Yποστηρίζουµε όµως ότι µπορούν οι εκ-

παιδευτικοί να πάρουν στα χέρια τους τα εργαλεία που 
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θα τους επιτρέψουν να καταλάβουν καλύτερα το πλαίσιο 

µέσα στο οποίο εργάζονται, να το βελτιώσουν και να 

αντλήσουν ικανοποίηση από τη δουλειά τους. 

 

Tα Kλειδιά και Aντικλείδια ευτύχησαν να συναντήσουν 

στη διαδροµή τους άξιους τεχνίτες που τόσο στην 

έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική µορφή τα έκαναν αν-

θεκτικά, λειτουργικά και… έτοιµα να ξεκλειδώσουν. Tους 

ευχαριστώ όλους και όλες θερµά. 

 

Aλεξάνδρα Aνδρούσου 
Εκπαιδευτική Ψυχολόγος 

Νοέµβριος 2002 
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Από τη σειρά «Κλειδιά και Αντικλείδια» κυκλοφορούν τα βιβλία: 
 
θεµατικό πεδίο ∆ιδακτική Μεθοδολογία 
 

• ∆ιδάσκοντας ιστορία 
Αβδελά Ε. 

• Κίνητρο στην εκπαίδευση 
Ανδρούσου Α. 

• Ανάγνωση και ετερότητα 
Αποστολίδου Β. 

• Εµψύχωση στην τάξη (Α’ και Β’ µέρος) 
∆ηµητρίου Α., Λαγοπούλου Β., Νικολάου Β. 

• Κοινωνικό πλαίσιο και διδακτική πράξη 
Ζωγραφάκη Μ. 

• Η επικοινωνιακή προσέγγιση του γλωσσικού µαθήµατος 
Ιορδανίδου Α., Σφυρόερα Μ. 

• ∆ηµιουργικές δραστηριότητες και διαδικασίες µάθησης 
Κουτσούρη Α. 

• Για τη µέθοδο project 
Μάγος Κ. 

• Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά 
Σακονίδης Χ. 

• ∆ιαθεµατική προσέγγιση της γνώσης 
Σφυρόερα Μ. 

• ∆ιαφοροποιηµένη παιδαγωγική 
Σφυρόερα Μ. 

• Η επεξεργασία της εικόνας στη σχολική τάξη 
Σφυρόερα Μ. 

 Το λάθος ως εργαλείο µάθησης και διδασκαλίας 
Σφυρόερα Μ. 
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• Φυσικές Επιστήµες: διδασκαλία και εκπαίδευση 
Τσελφές Β. 

• Μουσική στο σχολείο 
Τσιρίδης Π. 

• ∆ιδασκαλία και αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών 
Χοντολίδου Ε. 

• ∆ιδασκαλία σε οµάδες 
Χοντολίδου Ε. 

• Η επανατροφοδότηση των µαθητών στα γραπτά τους κείµενα 
Χοντολίδου Ε. 
 

θεµατικό πεδίο Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης 
 

• Κοινωνικές ανισότητες στο σχολείο 
Ασκούνη Ν. 

• Οικογένεια και σχολείο 
∆ραγώνα Θ. 

• Στερεότυπα και προκαταλήψεις 
∆ραγώνα Θ. 

• Η µη λεκτική επικοινωνία στο σχολείο 
Κούρτη Ε. 

• Πολιτισµός και σχολείο 
Πλεξουσάκη Ε. 

• Η µειονοτική εκπαίδευση της Θράκης 
Τσιτσελίκης Κ. 

• Γλώσσα του σπιτιού και γλώσσα του σχολείου 
Φραγκουδάκη Α. 

 Η εθνική ταυτότητα, το έθνος και ο πατριωτισµός 
Φραγκουδάκη Α. 

• Η ικανότητα του λόγου και η γλωσσική διδασκαλία 
Φραγκουδάκη Α. 
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θεµατικό πεδίο Ταυτότητες και Ετερότητες 
 

• Ετερογένεια και σχολείο 
Ανδρούσου Α., Ασκούνη Ν. 

• «Εµείς» και οι «άλλοι»: εµπειρίες εκπαιδευτικών 
∆ηµητρίου Α., Λαγοπούλου Β., Πετρίδης Τ. 

• Ταυτότητα και εκπαίδευση 
∆ραγώνα Θ. 

• Επικοινωνία και ταυτότητες σε µια πολύγλωσση οικογένεια 
Μανουσοπούλου Α. 

• Γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα 
Μπαλτσιώτης Λ. 

• Ταυτότητες και λογοτεχνία στο σχολείο 
Χοντολίδου Ε. 
 
 

• ∆ηµιουργώντας γέφυρες 
Ανδρούσου Α., Πανούτσος Α. 

 
 

 

 

Για περισσότερα «Κλειδιά και Αντικλείδια»: 
 

www.kleidiakaiantikleidia.net 
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Κίνητρο στην εκπαίδευση 
 
 

Σκηνή 1η 

 

Θράκη, Nοέµβριος 1998. Oρεινά του νοµού Pοδόπης. H 

δασκάλα στο διθέσιο µας λέει: Eίναι δύσκολη η κατά-

σταση. Tα παιδιά δε µιλάνε ελληνικά. Προσπαθώ µε 

διάφορους τρόπους και τίποτε δε γίνεται. Σήµερα όµως 

έγινε κάτι διαφορετικό στην τάξη µου. Aποφάσισα να 

ξεκινήσω το βιβλίο «Στο παζάρι». Τους το έδειξα, το πε-

ριεργάστηκαν και ζήτησα να κοιτάξουν τις πρώτες σελί-

δες. ∆είχνοντας τις φωτογραφίες, όπου φαίνεται το πα-

ζάρι της περιοχής µε γυναίκες µε µαντίλες, ετοιµαζό-

µουν να ζητήσω να µου πουν τι βλέπουν, όταν µια πρω-

τόγνωρη για αυτή την τάξη φασαρία µε πρόλαβε: πνιχτά 

γέλια, σκούνταγε το ένα το άλλο και άκουγα: «Κυρία, 

πατάτ, κυρία, ντοµάτ, κυρία, παζάρ, παζάρ, γκιουζέλ!». 

Xαµόγελα, διάθεση για κουβέντα και κυρίως ενδιαφέρον 

για αυτό που είχαν µπροστά τους! Σχεδόν τα έχασα από 

τη χαρά µου. Mιλούσαν! 
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Σκηνή 2η 

 

Θράκη, Aπρίλιος 1999. Oρεινά του νοµού Ξάνθης. O 

δάσκαλος παρατηρεί: Zουν αποµονωµένα τα παιδιά εδώ. 

Kλεισµένα σε έναν κόσµο χωρίς καινούριες παραστάσεις. 

Bέβαια τελευταία άρχισα να µιλάω για ταξίδια και παρα-

τήρησα ότι κάτι τους έλεγε αυτό. Kάτι κινιόταν µέσα 

στην τάξη: «Κύριε, κύριε, Γερµανία και ο µπαµπάς µου» 

ή «Mποµπάη µεγάλο λιµάνι, έχω κάρτα, κύριε». Σύ-

ντοµα συνειδητοποίησα ότι οι περισσότεροι πατεράδες 

των µαθητών και µαθητριών µου λείπουν είτε µετανά-

στες είτε ναυτικοί.  

 

Σκηνή 3η 

 

Γαλλία, ∆εκέµβιος 1961. O Kλοντ, 7 χρονών, παρακο-

λουθούσε κανονικά το σχολείο από την πρώτη µέρα της 

Α’ δηµοτικού. Ήταν ένα παιδί συνεσταλµένο, συµµετείχε 

ελάχιστα στις δραστηριότητες. Για την ανάγνωση και τη 

γραφή δεν έδειχνε κανένα ενδιαφέρον. ∆εν τον πίεζε 

κανείς, µια και η βασική παιδαγωγική αρχή του σχολείου 

ήταν ο σεβασµός στο ρυθµό κάθε παιδιού. Πάντα ανα-

ρωτιόµουνα τι ήταν αυτό που είχε ανάγκη για να αρχίσει 

να ενδιαφέρεται για το τι συνέβαινε στο σχολείο. 

Ένα πρωί έφτασε κλαίγοντας και µέσα στα αναφιλητά 
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του µας διηγήθηκε ότι χάθηκε το αγαπηµένο του σκυ-

λάκι. Ήταν απαρηγόρητος. Aµέσως κάλεσα συνέλευση 

του σχολείου και αρχίσαµε να συζητάµε µε ποιο τρόπο 

θα µπορούσαµε να τον βοηθήσουµε. «Nα βρεθεί ο σκύ-

λος µου, τίποτε άλλο δε µε ενδιαφέρει» µας έλεγε µονό-

τονα ο Kλοντ. O Πιερ πρότεινε καθένας από µας να 

σκεφτεί και να πει µια ιδέα για να βρεθεί το σκυλάκι. 

«Nα βγούµε στη γειτονιά να µιλήσουµε σε όλους τους 

γείτονες! Kάποιος µπορεί να τον είδε!», «να πάµε στην 

αστυνοµία!», «να ειδοποιήσουµε το δήµαρχο!», «να το 

γράψουµε στην εφηµερίδα του χωριού». «A, ωραία 

ιδέα, δε φτάνει όµως η περιγραφή µας. Kλοντ, έχεις µια 

φωτογραφία του;». «E, ίσως κάτι θα βρω». «Tο 

βρήκα», λέει η Mαρί, «να τυπώσουµε µικρές αφίσες, µε 

τη φωτογραφία του και να γράψουµε ένα µικρό κείµενο 

που να λέει πότε και πού τον έχασες και πού θα σε 

βρουν για να σε ειδοποιήσουν όταν τον δει κάποιος. 

Ύστερα να βγούµε και να κολλήσουµε τις µικρές αφίσες 

σε όλο το χωριό: στα µαγαζιά, στις κολόνες του ηλε-

κτρικού, στα καφενεία! Παντού!». Η ιδέα υιοθετήθηκε 

αµέσως από όλους. O Kλοντ µε µεγάλη αγωνία υπαγό-

ρευε το κείµενο, οι υπόλοιποι έγραφαν και έφτιαχναν τις 

αφίσες και όλοι µαζί βγήκαµε το µεσηµέρι και µοιράσαµε 

και κολλήσαµε αφίσες παντού. 

Τρεις µέρες αργότερα το σκυλάκι βρέθηκε και ο Kλοντ, 
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λάµποντας από χαρά, µας ευχαρίστησε όλους. Aπό την 

ηµέρα εκείνη και χωρίς καµία άλλη συζήτηση άρχισε να 

ενδιαφέρεται για καθετί που σχετιζόταν µε τη γραφή και 

την ανάγνωση, και µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα κά-

λυψε την απόσταση από τους άλλους και συµµετείχε 

ενεργά σε καθετί που γινόταν στο σχολείο.1  

 

Tι συνέβη στις τρεις περιπτώσεις; 

 

Οι τρεις διαφορετικές σκηνές διαδραµατίστηκαν σε εκ-

παιδευτικές και κοινωνικοπολιτισµικές συνθήκες που 

διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους. Το κοινό τους σηµείο 

ωστόσο είναι ότι «κάτι» συνέβη και τα παιδιά στην τάξη 

άλλαξαν στάση: βρήκαν ενδιαφέρον, κινητοποιήθηκαν 

και άρχισαν να συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικα-

σία. Ας δούµε αναλυτικά τι συµβαίνει σε καθεµία από 

αυτές. 

 

Στην πρώτη περίπτωση, τα παιδιά αναγνωρίζουν στα 

σχολικά βιβλία εικόνες καθηµερινές, οικείες, όπως το 

παζάρι. ∆ηλαδή, οι εικόνες τα αφορούν, «ακουµπούν» 

στις εµπειρίες τους και λειτουργούν σαν ένας µοχλός, 

σαν κίνητρο, που απελευθερώνει την έκφρασή τους και 

                                                 
1 Freinet C., Oeuvres pédagogiques, Seuil, Paris, 1994, σ. 159 
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ονοµατίζουν στη µητρική τους γλώσσα τα λαχανικά που 

βλέπουν στις εικόνες. 

 

Στη δεύτερη περίπτωση, οι αναφορές του δασκάλου σε 

ταξίδια και χώρες µακρινές ξαφνικά ενδιαφέρουν και 

κινητοποιούν τα παιδιά στην τάξη, επειδή ανασύρουν 

προσωπικές µνήµες, βιώµατα και αποκτούν νόηµα για τα 

παιδιά. 

 

Στην τελευταία περίπτωση, ο Kλοντ άρχισε να συµµετέ-

χει ενεργητικά στην εκπαιδευτική διαδικασία όταν το 

σχολείο απάντησε σε µια προσωπική του ανάγκη, του 

απέδειξε ότι αυτά που του προτείνονται µπορούν να εί-

ναι χρήσιµα στη ζωή του και, κυρίως, η διαδικασία αυτή 

του δηµιούργησε το κίνητρο και την επιθυµία να µάθει.  
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TTιι  σσηηµµααίίννεειι  κκίίννηηττρροο;;    
 

Το κίνητρο ορίζεται ως αυτό που θέλουµε να κάνουµε σε 

αντιπαράθεση µε αυτό που ξέρουµε να κάνουµε. Μπορεί 

δηλαδή να είµαστε απολύτως σε θέση να πράξουµε κάτι, 

αλλά να επιλέγουµε να µην το κάνουµε γιατί τίποτε δε 

µας κινητοποιεί για αυτό. Έχω κίνητρο να κάνω κάτι 

σηµαίνει επιθυµώ να κάνω κάτι. 

 

Στις τρεις σκηνές που περιγράψαµε παραπάνω ούτε τα 

παιδιά της Θράκης ούτε ο Kλοντ είχαν κάποιο εγγενές 

διανοητικό πρόβληµα που τους εµπόδιζε να µπουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό που έµοιαζε να λείπει 

κάθε φορά ήταν το κίνητρο, το οποίο σε κάθε περί-

πτωση παίρνει διαφορετική µορφή. 

 

Tο κίνητρο αποτελεί, µε άλλα λόγια, το µοχλό της εκ-

παιδευτικής διαδικασίας. Πόσες φορές οι εκπαιδευτικοί 

λένε: «Τα παιδιά σήµερα δεν ενδιαφέρονται για το σχο-

λείο, τίποτε δεν τα κινητοποιεί για να µάθουν». Πώς 

όµως ακριβώς δηµιουργείται το κίνητρο για τη µάθηση; 

Mε ποιους τρόπους οι εκπαιδευτικοί µπορούν να δη-

µουργήσουν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ούτως ώστε 

να κινητοποιούν τους µαθητές και τις µαθήτριές τους; 
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Η συζήτηση των παιδαγωγών αλλά και των ερευνητών 

για θέµατα µάθησης γύρω από την έννοια του κινήτρου 

στην εκπαιδευτική διαδικασία διαρκεί πολλά χρόνια και 

έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί πολλές απόψεις και επι-

χειρήµατα. 

 

Aπόψεις για την έννοια του κινήτρου 

 

Για τον B. Skinner, κύριο εκπρόσωπο της συµπεριφορι-

στικής προσέγγισης2, οι µαθητές χάνουν το κίνητρο 

όταν έχουν συχνές και απανωτές αποτυχίες. Aρκεί, 

σύµφωνα µε τη θεωρία του, να βρεθούν µέσα στην εκ-

παιδευτική διαδικασία τα σωστά εξωτερικά ερεθίσµατα, 

όπως κατάλληλες δραστηριότητες, επιβραβεύσεις εναλ-

λασσόµενες µε ποινές, για να επιτευχθεί η επιθυµία για 

µάθηση και η άµεση κινητοποίηση των δυνατοτήτων 

των µαθητών. 

 

Για µια επιτυχηµένη διδασκαλία, σύµφωνα µε αυτή την 

άποψη, πρέπει κανείς να κατέχει την τεχνική ανεύρεσης 

αυτών των παραγόντων που θα κινητοποιήσουν τις δια-

                                                 
2 Για περισσότερα σχετικά µε τη συµπεριφοριστική προσέγγιση 
βλ. στο κεφάλαιο «Συµπεριφορικές θεωρίες κινήτρων», σ. 81-
105, στο Kωσταρίδου-Eυκλείδη A., Ψυχολογία κινήτρων, 
Eλληνικά Γράµµατα, Aθήνα, 1999. 
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δικασίες µάθησης. Η αντίληψη αυτή θεωρεί το κίνητρο 

εξωγενή παράγοντα, και σύµφωνα µε αυτήν αρκούν 

εξωτερικά ερεθίσµατα για να το δηµιουργήσουµε ή 

ακόµη και να το αποκαταστήσουµε, όταν διαπιστώσουµε 

ότι αυτό λείπει. 

 

Στην αντίθετη όχθη βρίσκονται παιδαγωγοί και ερευνη-

τές που ήδη από τη δεκαετία του ’60, µε κύριο εκπρό-

σωπο τον C. Rogers3, υποστηρίζουν ότι το κίνητρο είναι 

ενδογενές, εξαρτάται δηλαδή από το κάθε άτοµο, το 

οποίο µόνο του και σε συνάρτηση µε την προσωπική του 

ιστορία χτίζει τις υποκειµενικές του προσδοκίες: η ενί-

σχυση σε αυτή την περίπτωση προέρχεται από το αί-

σθηµα πλήρωσης ή όχι των προσωπικών του στόχων. H 

επιτυχηµένη διδασκαλία, σύµφωνα µε αυτή την άποψη, 

είναι εκείνη που καταφέρνει να ανταποκριθεί στις εσω-

τερικές ανάγκες των µαθητών.  

 

Oι ενεργητικές µέθοδοι µάθησης4 και οι παιδαγωγοί της 

                                                 
3 Για µια συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας του C. Rogers 
σχετικά µε το κίνητρο βλ. στο Kωσταρίδου-Eυκλείδη A., ό.π., 
σ. 75-80. 
 
4 Oι ενεργητικές µέθοδοι µάθησης (méthodes actives) στην 
παιδαγωγική βιβλιογραφία εµφανίζονται ήδη από τις αρχές του 
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Nέας Aγωγής στηρίχτηκαν κατεξοχήν σε αυτή την 

άποψη, αµφισβητώντας τις συµπεριφοριστικές µεθόδους 

διδασκαλίας των προηγούµενων ετών που βασίζονταν 

στην αντίληψη ότι η διδασκαλία είναι µια απλή µετάδοση 

γνώσεων από τον ποµπό (δάσκαλο) στο δέκτη (µα-

θητή), µια γραµµική πορεία η οποία κινδύνευε να διατα-

ραχτεί µόνο από την απώλεια ενδιαφέροντος εκ µέρους 

των µαθητών. Για τους υποστηρικτές της ενεργητικής 

µάθησης, δηλαδή της µάθησης όπου το υποκείµενο 

συµµετέχει ενεργά και δεσµεύεται στη διαδικασία αυτή, 

το κίνητρο δεν µπορεί να είναι µια απλή εξωτερική 

ώθηση (π.χ. ένας καλός βαθµός ή ένας κακός βαθµός, η 

περίφηµη «θεωρία του καρότου και του µαστιγίου»), 

αλλά µια σύνθετη διαδικασία στην οποία καθένας βρί-

σκει απαντήσεις στις εσωτερικές του ανάγκες όχι µόνο 

                                                                                       
20ού αιώνα µε τους παιδαγωγούς της Nέας Aγωγής, που δί-
νουν έµφαση στην εµπειρία, στη δράση και στην εργασία στο 
σχολείο. Σε αυτούς συγκαταλέγονται ο John Dewey, o Edouard 
Claparède, o Olive Decroly και ο Célestin Freinet. Για περισσό-
τερα σχετικά µε τις ενεργητικές µεθόδους και τις παιδαγωγικές 
θεωρίες βλ. στα: Houssaye J., ∆εκαπέντε παιδαγωγοί. Σταθµοί 
στην ιστορία της παιδαγωγικής σκέψης, Mεταίχµιο, Aθήνα, 
2000˙ Hameline D., Jornod A. & Belkaïd M., L’école active, 
Textes fondateurs, PUF, Paris, 1995˙ Grimont A. (sous la dir), 
Les chemins de l’apprentissage. L’actualité des méthodes 
d’“éducation nouvelle”, Retz, Paris, 1996. 
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µέσα από την «αυθεντία» του δασκάλου αλλά και µέσα 

από τη συνάντηση µε όλους τους άλλους.  

 

Aς επιστρέψουµε στις τρεις σκηνές µας και ας τις ανα-

γνώσουµε υπό το πρίσµα της έννοιας του κινήτρου.  

 

1. Γιατί τα παιδιά στην πρώτη σκηνή συνήθως δε συµµε-

τέχουν και δε µιλάνε στο µάθηµα; Tι τους λείπει για να 

κινητοποιηθούν; 
 

Στην περίπτωση αυτή τα παιδιά µε διαφορετική µη-

τρική γλώσσα από την ελληνική (τουρκική, ποµακική 

ή ροµανί) που ζουν συνήθως σε αποµονωµένες κοι-

νωνικές συνθήκες, έχοντας λίγες επαφές µε την ελ-

ληνική γλώσσα, βρίσκονται αντιµέτωπα µε έναν κώ-

δικα άγνωστο για αυτά. H εικόνα από τα παζάρια, µια 

εικόνα της δικής τους πραγµατικότητας, λειτουργεί 

σαν γέφυρα µεταξύ ενός κόσµου άγνωστου και του 

δικού τους κόσµου. H αναγνώριση της εµπειρίας τους 

από το σχολείο δηµιουργεί µια αίσθηση ασφάλειας, 

επιτρεπτικότητας και απελευθερώνει τις εκφραστικές 

τους δυνατότητες. Tο κίνητρο εδώ είναι η εικόνα, 

που συνδέει τη σχολική γνώση µε την πολιτισµική 

εµπειρία.  
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2. Mε ποιο τρόπο λειτουργούν οι αναφορές στα ταξίδια 

στη δεύτερη τάξη; 
 

Tο κίνητρο εδώ είναι η σύνδεση των αναφορών του 

δασκάλου µε τα προσωπικά βιώµατα των παιδιών: η 

Γεωγραφία δεν είναι µόνο µια σχολική γνώση απο-

κοµµένη από την πραγµατικότητα, αλλά µια γνώση 

που συνδέεται µε την οικογενειακή ιστορία των παι-

διών. Oι σχολικές αναφορές (ονόµατα πόλεων, πλη-

ροφορίες για άλλους πολιτισµούς) αποκτούν νόηµα 

για τους µαθητές και µε τον τρόπο αυτό κινητο-

ποιούνται όλες οι µαθησιακές διαδικασίες. 

 

3. Γιατί ο Kλοντ στην τρίτη σκηνή δε συµµετέχει στην 

εκπαιδευτική διαδικασία; Γιατί απέχει από τις δραστηριό-

τητες που προτείνει το σχολείο για την ανάγνωση και τη 

γραφή;  
 

O Kλοντ είναι µαθητής σε ένα σχολείο όπου εφαρµό-

ζονται καινοτόµα για την εποχή προγράµµατα. H εκ-

παιδευτική διαδικασία απέχει πολύ από τη συνηθι-

σµένη αντίληψη για το σχολείο5. Eδώ, προτεραιότητα 

                                                 
5 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στα: Meirieu Ph., Célestin 
Freinet. Comment susciter le désir d’apprendre?, PEMF, Paris, 
2001˙ Clanché P., Debarbieux É. & Testanière J., La pédagogie 
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δίνεται στον πειραµατισµό, στην πιθανότητα να 

µπορεί καθένας να ανιχνεύσει τις δυνατότητές του µε 

το δικό του ρυθµό και µε βάση τις δικές του επιθυ-

µίες. Στο συγκεκριµένο σχολείο η έννοια του κινή-

τρου ως µοχλού απαραίτητου για την εκπαιδευτική 

διαδικασία αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία έχει 

στηριχτεί το ίδιο το πρόγραµµα του σχολείου. 
 

Tο κίνητρο εδώ νοείται και µε τις δύο διαστάσεις που 

αναφέραµε προηγουµένως: ως εξωγενής παράγοντας 

(εδώ είναι το ίδιο το πρόγραµµα του σχολείου) και 

ως ενδογενής παράγοντας (η στιγµή που για τον κα-

θένα η γνώση αποκτά προσωπικό νόηµα). Aυτό λοι-

πόν που έλειπε από τον Kλοντ δεν ήταν το κίνητρο 

µε τη µορφή οργανωµένης δραστηριότητας από το 

σχολείο, αλλά εκείνη η εσωτερική παρώθηση που θα 

µπορούσε να δώσει προσωπικό νόηµα σε αυτά που 

το σχολείο πρότεινε. Mε άλλα λόγια, το ζήτηµα εδώ 

δεν ήταν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία ήταν οργα-

νωµένη µε τρόπο που δεν έδινε εναύσµατα στα παι-

διά για να συµµετέχουν. Aντιθέτως, ήταν οργανω-

µένη µε τρόπο που να δηµιουργεί στα παιδιά τη 

«δίψα» για µάθηση. Aλλά αυτό δεν ήταν αρκετό, 

                                                                                       
Freinet. Mises à jour et perspectives, Presses Universitaires de 
Bordeaux, 1994. 
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γιατί η χρονική στιγµή που καθένας εντάσσεται στη 

διαδικασία αυτή διαφέρει και παραπέµπει στις προ-

σωπικές αναφορές και εµπειρίες που κουβαλάει µαζί 

του.  

 

Mόνο το κίνητρο αρκεί; 

 

Kαι στις τρεις περιπτώσεις είδαµε ότι αν το κίνητρο νοεί-

ται ως εξωγενής παράγοντας, δεν αποτελεί την εγγύηση 

για την πρόσβαση όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

∆εν αρκεί δηλαδή η οργάνωση δραστηριοτήτων από 

τους εκπαιδευτικούς που να θεωρούνται κατάλληλες για 

να κινητοποιήσουν γενικώς το ενδιαφέρον των παιδιών, 

γιατί η κινητοποίηση ούτε είναι ταυτόχρονη για όλους 

και για όλες, αλλά ούτε γίνεται αυτοµάτως. ∆εν αρκεί 

µια καλά σχεδιασµένη δραστηριότητα µε βάση κάποια 

κριτήρια. Xρειάζονται δραστηριότητες που να ανταπο-

κρίνονται στις ανάγκες των συγκεκριµένων κάθε φορά 

παιδιών και να επιτρέπουν τη συνεχή αναπροσαρµογή 

τους, µε βάση τις αλλαγές που πραγµατοποιούνται κατά 

την υλοποίησή τους. Με άλλα λόγια, η αντίληψη ότι το 

κίνητρο µπορεί να αποτελεί ένα είδος «µαγικού φίλ-

τρου» που µετατρέπει τους µαθητές και τις µαθήτριες 

από παθητικούς δέκτες σε ενεργητικούς συµµέτοχους 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν ισχύει. 
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AAππόό  ττοο  κκίίννηηττρροο  σσττοο  ννόόηηµµαα  
 

Το κίνητρο αποτελεί µια έννοια της ψυχολογίας που 

χρησιµοποιείται κατεξοχήν από τους ψυχολόγους της 

µάθησης. Ωστόσο, οι σύγχρονες ερευνητικές τάσεις µάς 

δείχνουν ότι οι ανάγκες, οι επιθυµίες, οι διαθέσεις, τα 

ενδιαφέροντα µπορούν επίσης να αναλυθούν από τη 

σκοπιά της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της κοινω-

νιολογίας µε όρους όπως το ανήκειν σε µία κοινότητα, 

σε έναν πολιτισµό/κουλτούρα, σε µια κοινωνική τάξη, 

καθώς επίσης και µε αναλυτικά εργαλεία όπως οι στρα-

τηγικές των υποκειµένων, οι σχέσεις εξουσίας, η υπακοή 

στις κοινωνικές συµβάσεις6. H ύπαρξη ή όχι κινήτρου 

δεν αρκεί για να εξηγήσει τις πολλές και διαφορετικού 

τύπου αντιδράσεις των µαθητών σε µια δραστηριότητα 

στην οποία από κοινού συµµετέχουν µέσα σε µία τάξη. 

Στην τάξη του Kλοντ, π.χ., οι υπόλοιποι µαθητές µοιά-

                                                 
6 Για το θέµα αυτό βλ. στα: Prosser J. (dir), School culture, 
Sage, London, 1999 και McLaren P. & Giroux H.-A. (dir), 
Between Borders. Pedagogy and the politics of cultural studies, 
Routledge, New York, London, 1994. Θα κυκλοφορήσει επίσης 
στη σειρά «Kλειδιά και Aντικλείδια» και στη θεµατική ενότητα 
Kοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ένα βιβλίο µε 
θέµα «Πολιτισµός και σχολείο».  
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ζουν να ανταποκρίνονται στους σχεδιασµούς και στις 

προσδοκίες του δασκάλου, αλλά ο Kλοντ όχι. Aυτό που 

του λείπει δεν είναι απλώς ένα εξωτερικό κίνητρο, αλλά 

κάτι που να αποκτά για αυτόν τον ίδιο ένα νόηµα.  

 

Tι θέση έχει το νόηµα στην εκπαιδευτική διαδικασία;  

 

Tο νόηµα είναι κοινό για όλους; Πώς παράγεται και γιατί 

είναι σηµαντικό για την εκπαιδευτική διαδικασία; 

 

Aς πάρουµε το παράδειγµα µιας τάξης παιδιών τα οποία 

ο δάσκαλος της γυµναστικής ρωτάει ποιος θέλει να παί-

ξει ποδόσφαιρο εκείνη τη µέρα: έξι στα δέκα χέρια ση-

κώνονται. Kαι οι έξι απαντούν «ναι» για τους ίδιους λό-

γους; Oι εξηγήσεις µπορεί να είναι: 
 

• για κάποιους σχολικά κανονιστικές (να ικανοποιή-

σουν την επιθυµία του δασκάλου), 

• για κάποιους άλλους µια διάθεση δήλωσης ότι ανή-

κουν στην ίδια οµάδα των συνοµηλίκων (να αισθαν-

θούν ότι έχουν τις ίδιες προτιµήσεις µε τους άλ-

λους), 

• για κάποιους µια επιθυµία που έχει να κάνει µε τον 

τρόπο που µεγαλώνουν µέσα στην οικογένειά τους 

(π.χ. το ποδόσφαιρο αποτελεί µια αξία του πατέρα), 

αλλά και πολλές άλλες.  
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Tο νόηµα δηλαδή που κάθε υποκείµενο προσδίδει στις 

πράξεις του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: «O 

καθένας αντλεί από την κληρονοµιά του, από το πολιτι-

σµικό του κεφάλαιο, που τον βοηθούν να σκεφτεί την 

κάθε του προσπάθεια, το στόχο, τις ανταµοιβές, τους 

ενεχόµενους κινδύνους, να αξιολογήσει το κόστος σε 

σχέση µε κάθε σχολική υποχρέωση, καθώς και το τι 

µπορεί να περιµένει από αυτή την επένδυση. (...) Kανείς 

δε βρίσκεται µόνος του σε αυτή την οικοδόµηση του 

νοήµατος. Oι µαθητές και οι µαθήτριες εντάσσονται σε 

µια µαθητική κοινότητα µε τους δικούς της κανόνες και 

προδιαγραφές, µε τις δικές της µνήµες και συνήθειες. 

(...) Aντλούν όµως και από την οικογενειακή τους κουλ-

τούρα. Ωστόσο, εδώ οι κληρονοµιές διαφέρουν σηµα-

ντικά: τα παιδιά των εκπαιδευτικών ή των µεσαίων τά-

ξεων έχουν άλλες προσλαµβάνουσες για να οικοδοµή-

σουν ένα νόηµα για το σχολείο από αυτό που έχουν τα 

παιδιά των µεταναστών».7 

 

H τοποθέτηση του Perrenoud υπογραµµίζει ότι η οικο-

δόµηση του νοήµατος στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν 

εξαρτάται µόνο από το τι γίνεται στο διδακτικό επίπεδο 

                                                 
7 Perrenoud Ph., “Sens du travail et travail du sens à l’école”, 
Cahiers Pédagogiques, Numéro hors série, mars 1996, σ. 21-
22 
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µέσα στην τάξη αλλά και από τις κοινωνικοπολιτισµικές 

καταβολές δασκάλων και µαθητών. Oι διαφοροποιήσεις 

που επισηµαίνει καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο 

κάθε υποκείµενο προσλαµβάνει και νοηµατοδοτεί τη 

σχολική πραγµατικότητα. Αν «διαβάσουµε» από αυτή 

την οπτική γωνία τις δύο σκηνές που άνοιξαν το κείµενο 

αυτό, µπορούµε να πούµε ότι στη Θράκη αυτό που κα-

θορίζει τη στάση των παιδιών απέναντι στην εκπαιδευ-

τική διαδικασία είναι η µητρική γλώσσα, οι κοινωνικές 

καταβολές και η πολιτισµική εµπειρία τους, που διαφέ-

ρουν σηµαντικά από αυτή του δασκάλου και της δασκά-

λας τους. Για να οικοδοµήσουν ένα νόηµα που να αντα-

ποκρίνεται στις δικές τους προσδοκίες χρειάστηκε να 

αισθανθούν ότι οι προσωπικές τους καταβολές όχι µόνο 

γίνονται σεβαστές στο σχολικό πλαίσιο, αλλά και µπο-

ρούν να αποτελέσουν υλικό επεξεργασίας µέσα στην 

τάξη.  

 

Ένα πρώτο συµπέρασµα που µέχρι στιγµής µπορούµε να 

βγάλουµε είναι ότι το κίνητρο στην εκπαιδευτική διαδι-

κασία, για να αποδώσει, πρέπει να εγγράφεται, να συν-

δέεται µε το νόηµα που οικοδοµείται ατοµικά αλλά και 

συλλογικά µέσα στη σχολική τάξη. 
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Πώς συνδέονται το κίνητρο και το νόηµα µε τις διαδικα-

σίες µάθησης; 

 

Tο ερώτηµα που τίθεται πάντα στην εκπαίδευση είναι: 

«Tελικά πώς µαθαίνουν τα παιδιά;». «∆ε µαθαίνουν αν 

δεν έχουν κίνητρο!» είναι η πρώτη απάντηση, στην 

οποία συγκλίνουν όλες οι σύγχρονες αλλά και παλαιότε-

ρες παιδαγωγικές αντιλήψεις. Ήδη, ο Jean-Jacques 

Rousseau έγραφε το 1762 στο έργο του Aιµίλιος: 

«Kαλλιεργήστε στο παιδί την επιθυµία να µάθει και 

οποιαδήποτε µέθοδος είναι κατάλληλη». Eίναι αρκετό 

αυτό; 

 

H απάντηση καταρχήν της καθηµερινής εκπαιδευτικής 

εµπειρίας αλλά και της επιστηµονικής ανάλυσης της δι-

δακτικής πράξης είναι αρνητική. Tο κίνητρο είναι βέβαια 

το έναυσµα, η αρχή κάθε προσπάθειας, ίσως και το 

90%. Όµως δεν εξασφαλίζει από µόνο του το αποτέλε-

σµα.  

 

Aν ξαναγυρίσουµε στις δύο σκηνές στη Θράκη, θα 

δούµε ότι τα παιδιά κινητοποιήθηκαν βέβαια και ενδια-

φέρθηκαν, αυτό όµως δεν εξασφαλίζει αυτοµάτως ότι θα 

µάθουν ελληνικά την επόµενη στιγµή. Όπως επίσης 
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στην περίπτωση του Kλοντ, το γεγονός ότι το σχολείο 

πριµοδοτούσε µε κάθε τρόπο το κίνητρο δεν ήταν αρ-

κετό για να εξασφαλίσει την ταυτόχρονη συµµετοχή 

όλων των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Mε 

άλλα λόγια, το κίνητρο και ο ρόλος του στις διαδικασίες 

µάθησης δεν είναι µια απλή υπόθεση. Kαι αυτό γιατί η 

ίδια η έννοια του µαθαίνω είναι ήδη πολύπλοκη.  
 

Mαθαίνω σηµαίνει δραστηριοποιούµαι και επεξεργάζοµαι 

το νόηµα. 
 

Oποιαδήποτε γνώση κατακτιέται µόνο όταν το υποκεί-

µενο την επενδύσει µε ένα νόηµα για αυτό το ίδιο, για 

τη δική του ζωή, για την προσωπική του ιστορία. Aυτό 

σηµαίνει ότι στην εκπαιδευτική διαδικασία στόχος δεν 

είναι µόνο να µοιραστούµε το ενδιαφέρον για ένα θέµα 

µε τα παιδιά (π.χ. τη γεωγραφία), να βρούµε τον τρόπο 

µε τον οποίo θα εισαχθούν σε έναν κώδικα επικοινωνίας 

(π.χ. τη γλώσσα), αλλά το σπουδαιότερο: να εξασφαλί-

σουµε τη συνεχή επανατροφοδότηση του ενδιαφέροντός 

τους. 

  

Αυτό δεν εξασφαλίζεται µε µια υπερπροσφορά παιδαγω-

γικών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Αντιθέτως, αυτό που µπορεί να διασφαλίσει 

την ενεργητική συµµετοχή των παιδιών σε διάρκεια 



. ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΕΙ∆ΙΑ 

 

 30

χρόνου είναι οι παιδαγωγικές δραστηριότητες να είναι µε 

τέτοιο τρόπο σχεδιασµένες, ούτως ώστε να ανταποκρί-

νονται στις δικές τους επιθυµίες, στις δικές τους απορίες 

και ερωτήµατα. Γιατί µαθαίνω σηµαίνει επίσης: 
 

• µου δηµιουργούνται απορίες (π.χ. πώς λένε στα 

ελληνικά τα λαχανικά που ξέρω στη µητρική µου 

γλώσσα),  

• συναντώ γνωστικά εµπόδια και προσπαθώ να τα 

ξεπεράσω (π.χ. δεν ξέρω πώς τα λένε, αλλά τα ανα-

γνωρίζω και τα λέω στη δική µου γλώσσα), 

• συνδέω αυτά που µαθαίνω µε τις εµπειρίες µου (π.χ. 

η Mποµπάη σχετίζεται µε τον πατέρα µου που είναι 

ναυτικός). 

 

  

YYππάάρρχχεειι  ττρρόόπποοςς  νναα  δδιιαασσφφααλλιισσττεείί  ηη  εεννεερργγηηττιικκήή  σσυυµµµµεε--

ττοοχχήή  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  σσττηηνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα;;    

 

Η απάντηση είναι καταφατική. Αρκεί να βρεθούν οι τρό-

ποι που καθετί θα ανταποκρίνεται κάθε φορά στις συ-

γκεκριµένες ανάγκες των συγκεκριµένων παιδιών στις 

συγκεκριµένες συνθήκες.  
 

Το πρώτο βήµα για να πετύχει κανείς κάτι τέτοιο είναι η 

κατανόηση του πλαισίου µέσα στο οποίο παράγεται η 
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εκπαιδευτική διαδικασία. Στις σκηνές της Θράκης χρειά-

ζεται κανείς να καταλάβει πρώτα τη σηµασία της µητρι-

κής γλώσσας, τη συναισθηµατική επένδυση σε αυτήν, 

τις διαφορετικές πολιτισµικές αναφορές, για να µπορεί 

να σχεδιάσει δραστηριότητες που να κινητοποιούν το 

ενδιαφέρον των παιδιών.  

 

Tο δεύτερο βήµα είναι να χρησιµοποιήσει υλικό που να 

λαµβάνει υπόψη του τις ανάγκες των παιδιών, τις ανα-

παραστάσεις τους για τον κόσµο, τις πολιτισµικές τους 

αναφορές. Πάλι στην περίπτωση της Θράκης, οι εικόνες 

παίζουν αυτόν το ρόλο, συνιστώντας ταυτοχρόνως 

έναυσµα για τη διδασκαλία και γέφυρα ανάµεσα στον 

κόσµο του σπιτιού και στον κόσµο του σχολείου.  

 

Tο τρίτο βήµα είναι να προσπαθήσει κανείς να κατανοή-

σει τις επιθυµίες των παιδιών, αλλά και να δηµιουργήσει 

καινούριες, προκαλώντας γνωστικά κενά προς πλήρωση. 

Mε άλλα λόγια, όπως στην περίπτωση του Kλοντ, χρειά-

ζεται µια διαφοροποιηµένη παιδαγωγική προσέγγιση που 

να επιτρέπει σε καθένα να επιλέξει το δρόµο για τη µά-

θηση που του ταιριάζει και κυρίως τη χρονική στιγµή 

που θα γίνει κάτι τέτοιο. 
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Kαι η ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευτικών; 

 

Σε όλη αυτή τη συζήτηση για το κίνητρο, το νόηµα και 

την επιθυµία για µάθηση η έµφαση δινόταν στο πώς οι 

εκπαιδευτικοί θα δηµιουργήσουν κατάλληλες παιδαγω-

γικές καταστάσεις για τους µαθητές και τις µαθήτριές 

τους. Tι µπορεί όµως να εξασφαλίσει για εκείνους το 

κίνητρο σε σχέση µε τη διδακτική πράξη;  

 

H σύγχρονη διεθνής βιβλιογραφία υιοθετεί, ήδη από τη 

δεκαετία του ’80, µια νέα αντίληψη για το ρόλο των εκ-

παιδευτικών: ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής του ίδιου 

του έργου του8. Μια τέτοια προσέγγιση δίνει την απά-

ντηση στο ερώτηµα πώς τροφοδοτεί κάποιος µε ενδια-

φέρον την ίδια του την παιδαγωγική πρακτική. Θέτοντας 

κανείς ερωτήµατα και αναλύοντας την ίδια του την 

πράξη τροφοδοτεί τον εαυτό του µε ερωτήµατα, µε κενά 

                                                 
8 Πρόκειται για τη σύγχρονη αντίληψη σχετικά µε το ρόλο των 
εκπαιδευτικών, η οποία έχει ήδη αρχίσει να εµφανίζεται τόσο 
στην αρχική κατάρτιση όσο και στην επιµόρφωση των εκπαι-
δευτικών και στον ελληνικό χώρο. Για περισσότερα βλ. στα: 
Mπαγάκης Γ. (επιµ.), O εκπαιδευτικός ως ερευνητής, Mεταίχµιο, 
Aθήνα, 2002˙ Altrichter H., Posch P. & Somekh B., Oι εκπαι-
δευτικοί ερευνούν το έργο τους. Mια εισαγωγή στις µεθόδους 
της έρευνας δράσης, Mεταίχµιο, AΘήνα, 2001. 
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που αναζητούν πλήρωση, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις 

για να επιθυµεί τη µάθηση.  

 

Με άλλα λόγια, κίνητρο στην εκπαιδευτική διαδικασία 

σηµαίνει κίνητρο για όλους τους συµµέτοχους σε αυτήν. 

∆εν είναι δυνατόν να καταφέρνει ο δάσκαλος να δη-

µιουργεί συνεχώς κίνητρα για τους µαθητές, αν ο ίδιος 

δεν έχει εµπλακεί ενεργητικά σε µια διαδικασία και αν 

αυτή δεν του προκαλεί ικανοποίηση. Μόνο ως ερευνητής 

του ίδιου του έργου του ο δάσκαλος θα επιτυγχάνει να 

αναπροσαρµόζει συνεχώς τους στόχους, τη µεθοδολο-

γία, να κατανοεί το πολλαπλώς εξελισσόµενο πλαίσιο και 

να δρα έτσι ώστε να είναι αποτελεσµατικός, άρα περισ-

σότερο ικανοποιηµένος από την παρέµβασή του. Είναι 

λοιπόν φανερό πόσο πλατιά είναι η έννοια του κινήτρου, 

πόσο περιλαµβάνει όλους τους εµπλεκόµενους στην εκ-

παιδευτική διαδικασία και πόσο αποτελεσµατική µπορεί 

να γίνει για την ενεργητική συµµετοχή όλων. 
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