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Η επιθυμία για μάθηση, η έμφυτη θέληση για εξερεύνηση και 
ανακάλυψη του κόσμου, είναι ένα φαινόμενο τόσο παλιό όσο και η εξέλιξη του 
ανθρώπινου είδους. Η ανθρώπινη συμπεριφορά για την κάλυψη των αναγκών 
της ανέκαθεν παρακινείτο από τα κίνητρα, είτε αυτά αποτελούν εσωτερικές 
διεργασίες, είτε αποτέλεσμα εξωτερικών μεταβλητών. Κυρίαρχο είναι το 
κίνητρο της μάθησης, της διερεύνησης και του ορισμού του περιβάλλοντος, 
ώστε αυτό να καταστεί προβλέψιμο. Το κίνητρο αυτό φαίνεται να εκδηλώνεται 
στους ανθρώπους ήδη από πολύ νεαρή ηλικία. Η καθαυτή μάθηση μπορεί να 
είναι μια βιωματική διαδικασία που να αφορά στην απόκτηση κοινωνικών και 
πρακτικών δεξιοτήτων, αλλά επίσης και μια ακαδημαϊκή διεργασία που 
σχετίζεται με τη σχολική επιτυχία. 

Τι συμβαίνει όμως όταν αυτή η έμφυτη περιέργεια φθίνει κατά τη 
σχολική πορεία και ο μαθητής δείχνει να έχει χάσει το ενδιαφέρον του για 
συμμετοχή στη μαθησιακή πράξη; Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η εσωτερικά 
ενεργοποιημένη παρώθηση των μαθητών για μάθηση παρουσιάζει τάση 
συστηματικής μείωσης μετά την προσχολική ηλικία που κορυφώνεται στην 
εφηβεία. Η έλλειψη μαθησιακού ενδιαφέροντος αποτελεί το σύμπτωμα ενός 
βαθύτερου προβλήματος και σχετίζεται τόσο με μειωμένα εσωτερικά κίνητρα 
από μέρος του εκπαιδευόμενου, όσο και με αδυναμία ενεργοποίησής του από 
το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ειδικότερα, η μη συσχέτιση του παιδαγωγικού 
υλικού από μέρος του διδάσκοντος με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του 
διδασκομένου φαίνεται  να έχει υψηλή συνάφεια με τη μειωμένη εμπλοκή του 
δεύτερου στην εκπαιδευτική πράξη. Καθώς η μάθηση λοιπόν δεν αποτελεί 
αποκλειστική εγκεφαλική λειτουργία, αλλά συμπεριλαμβάνει και το 
συναίσθημα, το παιδαγωγικό ερώτημα μεταστρέφεται από τις προσδοκίες του 
δασκάλου στις ανάγκες του μαθητή. 

Τα παιδιά τείνουν να επενδύουν χρόνο και ενέργεια σε ένα γνωστικό 
αντικείμενο εφόσον προσδοκούν να επιτύχουν. Για τον σκοπό αυτό, 
χρειάζεται αρχικά να βιώσουν έναν βαθμό πρόκλησης και κατόπιν να λάβουν 
άμεση επιβράβευση για την προσπάθειά τους, ώστε τελικά να βεβαιωθούν ότι 
είναι ικανά να ανταπεξέλθουν. Αυτή η μέτριας δυσκολίας πρόκληση έχει στόχο 
να διεγείρει την προσοχή του μαθητή και να δημιουργήσει τις κατάλληλες 
συνθήκες να ανταποκριθεί με επιτυχία, εφόσον αισθανθεί επαρκής. Ο 
εκπαιδευτικός δηλαδή χρειάζεται να ξεκινήσει από το υπαρκτό επίπεδο 
γνώσεων του παιδιού για να κινηθεί στο επιθυμητό. Εντούτοις, εάν αυξηθεί ο 
βαθμός πρόκλησης και δυσκολίας φαίνεται ότι αυξάνονται μαζί του και τα 
επίπεδα άγχους και φόβου αποτυχίας στον μαθητή γεγονός που μπορεί να 
οδηγήσει περαιτέρω σε εκδήλωση αποφευκτικών και αναβλητικών 
συμπεριφορών. 



 

Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι νοηματοδοτούν την ενασχόληση τους 
με μαθησιακό υλικό, εφόσον γνωρίζουν τα οφέλη από την προσπάθειά τους. 
Οι στόχοι λοιπόν που θα θέσει ο δάσκαλος προκειμένου να επιτευχθούν 
άμεσα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, ρεαλιστικοί (προοπτικές άμεσης 
εφαρμογής) και μετρήσιμοι (να μπορεί να ελεγχθεί η υλοποίησή τους). Εάν οι 
εκπαιδευόμενοι δε γνωρίζουν αν έχουν άμεσο όφελος από το πρόγραμμα 
εκπαίδευσής τους, αντιμετωπίζουν αρνητικά τη συμμετοχή τους σε αυτό. 
Παράλληλα, οι διδάσκοντες, γνωστοποιώντας την παιδαγωγική αξία του 
προεπιλεγμένου μαθήματος, απαντούν στις ανάγκες των μαθητών τους για 
πραγματοποίηση των πνευματικών και ψυχικών δυνατοτήτων τους και 
επιπλέον καλλιεργούν το κίνητρο για απερίσπαστη προσοχή και εμπλοκή 
στην κατάκτησή του. 

Εντούτοις, καθώς ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης 
προδιαθέτει αρνητικά πολλούς μαθητές, είναι ανάγκη ο εκπαιδευτικός να 
επιστρατεύσει τεχνικές που δημιουργούν ένα γνήσιο θετικό κλίμα που 
προωθεί τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Συγκεκριμένα, οφείλει να 
αναδείξει το παιδί σε συνυπεύθυνο συντελεστή για την έκβαση του μαθήματος 
δίνοντάς του ενεργητικό ρόλο μέσα στην τάξη. Η ενεργητική μάθηση 
επιτυγχάνεται με κίνητρα που κατευθύνουν τις ενέργειες των μαθητών στο 
κέντρο των στόχων του μαθήματος, ώστε να εκδηλωθεί συμπεριφορά 
διερεύνησης, συνεργασίας και διανοητικής επένδυσης. Tα κίνητρα 
διαφοροποιούνται ανάλογα με την προέλευσή τους σε εσωτερικά που 
προέρχονται δηλαδή από τον ίδιο το μαθητή (προδιάθεση για διερεύνηση) και 
εξωτερικά που έρχονται από το περιβάλλον (αμοιβή, ενθάρρυνση, ενίσχυση, 
επιδοκιμασία). Το κλειδί της παροχής κινήτρων δεν είναι άλλο από την από 
κοινού λειτουργία των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων με τρόπο που 
να ενεργοποιείται ο διδασκόμενος. 

Σε ένα ευέλικτο, θετικό, αλλά οριοθετημένο πλαίσιο ενθάρρυνσης, 
όπου κυριαρχεί η αρχή της ενεργητικής ακρόασης, ενισχύεται η αυτονομία 
στην κατάκτηση και επεξεργασία της γνώσης. Ο εκπαιδευόμενος παύει να 
είναι πειθήνιος δέκτης δεδομένων, αλλά πλέον συζητά και προτείνει, 
αποκτώντας προσωπική σχέση με το δάσκαλό του. Κατ’επέκταση, αρχίζει να 
αισθάνεται αυτάρκης, σημαντικός και ικανός και οδηγείται στην 
αυτοπραγμάτωσή του και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής του επιζητώντας 
διαρκώς να ανατροφοδοτεί αυτό το συναίσθημα όντας παρόν στη διαδικασία. 

Από τα παραπάνω συναγάγεται ότι τα παιδιά είναι πρόθυμα να 
ανταποκριθούν στα σχολικά τους καθήκοντα, με την προϋπόθεση ότι 
κινούνται σε ένα κλίμα ενθάρρυνσης, αποδοχής και θετικής πειθαρχίας, όπου 
δε θα ταπεινωθούν, δε θα εξαναγκαστούν, ούτε θα τιμωρηθούν. Σε ένα κλίμα 
όπου δε θα αναμετρώνται διαρκώς με τη σχολική ύλη, αλλά θα έχουν εξουσία 
πάνω της και τα λάθη θα θεωρούνται φυσικό και αναπόσπαστο μέρος της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε ένα πλαίσιο όπου ο μαθητής συνειδητοποιεί την 
ασυμφωνία στο «που βρίσκεται» και «που θέλει να είναι» και ο στόχος 
λειτουργεί ως ώθηση να μειώσει την ασυμφωνία αυτή. Σε μια κατάσταση που 



παράγει κίνητρα μάθησης και τα διατηρεί, καθώς είναι προσανατολισμένη 
στην ικανοποίηση των μαθητών από την επίτευξη των στόχων τους. 
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