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Μαθαίνω να Μαθαίνω µέσα από το Βίωµα και τη Συνεργατικότητα
Βαρβάρα Ρεκλείτη, M.Sc, Ψυχολόγος
Περίληψη: Ως ενήλικες χρειάζεται να δηµιουργήσουµε ένα ασφαλές πλαίσιο, µέσα στο
οποίο τα παιδιά θα µπορούν να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν από µόνα τους, µε το
δικό τους ρυθµό και τρόπο, τη γνώση. Σε αυτήν την εισήγηση προσπαθήσαµε να δούµε
το ρόλο του εκπαιδευτικού ως συντονιστή/εµψυχωτή, έναν άνθρωπο που δεν µεταφέρει
απλά τη γνώση, αλλά φροντίζει να δηµιουργηθεί µια τέτοια µαθησιακή ατµόσφαιρα στην
τάξη που θα κάνει τους µαθητές να θέλουν να µάθουν.

Ας ξεκινήσουµε αυτήν την εισήγηση µε τα λόγια του Piaget ο οποίος έλεγε ότι:
« Η εκπαίδευση για τους περισσοτέρους σηµαίνει να προσπαθούµε να καθοδηγήσουµε
τα παιδιά έτσι ώστε να µοιάζουν µε τους τυπικούς ενήλικες της κοινωνίας τους ... αλλά
για µένα, και κανέναν άλλο, εκπαίδευση σηµαίνει να δηµιουργούµε δηµιουργούς ...
πρέπει να δηµιουργήσετε ανθρώπους δηµιουργικούς, εφευρετικούς και πρωτοπόρους»
(Bringuier, 1980, p. 132)

Και του εκπαιδευτικού και συγγραφέα John Holt ο οποίος έλεγε ότι:
«Εφόσον δεν µπορούµε να γνωρίζουµε ποια γνώση θα είναι απαραίτητη στο µέλλον,
είναι ανούσιο να προσπαθούµε να τη διδάξουµε προκαταβολικά. Αντ’ αυτού, θα έπρεπε
να προσπαθήσουµε να παράγουµε ανθρώπους που θα αγαπάνε την µάθηση τόσο πολύ
και θα µαθαίνουν τόσο καλά, ώστε να µπορούνε να µάθουνε ότι χρειάζεται να µαθευτεί»

Πως µπορεί όµως ένας εκπαιδευτικός να δώσει στα παιδιά τα απαραίτητα
εργαλεία έτσι ώστε να µην µάθουν συγκεκριµένες γνώσεις, αλλά αντ΄ αυτού να
κατακτήσουν την ίδια τη διαδικασία µάθησης;
Σε µια τέτοια αναζήτηση σκόπιµο θα ήταν να εστιάσουµε την προσοχή µας σε
τρία σηµαντικά σηµεία, τα οποία επισηµαίνει ο Diggory (1966) και τα οποία
επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά µαθαίνουν να µαθαίνουν. Αυτά τα
σηµεία είναι:
1. Το Κίνητρο
Έως τα έξι τα πράγµατα που µαθαίνουν τα παιδιά έχουν να κάνουν µε την φυσική
τους επιθυµία να κατακτήσουν το περιβάλλον, έχουν εξωτερικευµένη δηλαδή την
επιθυµία και το κίνητρο να µάθουν. Μετά τα έξι και πηγαίνοντας στο σχολείο τα
παιδιά µαθαίνουν σε ένα καινούργιο σύστηµα αξιολόγησης, µε αστεράκια, βαθµούς
και επιβράβευση από τον εκπαιδευτικό. Τα κίνητρά τους τροποποιούνται, οι µαθητές
αρχίζουν να αγωνίζονται για στόχους που δεν σχετίζονται µε τη διαδικασία της
µάθησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αποµακρύνονται από τη χαρά της γνώσης για
τη γνώση και τα κίνητρά τους να γίνονται από εσωτερικά εξωτερικά. ∆ηλαδή αντί να
λένε «θέλω να µάθω να διαβάζω για να δω τι λέει αυτό το ωραίο βιβλίο µε τα
χρώµατα», λένε «θέλω να µάθω να διαβάζω για να πάρω καλό βαθµό». Ένα
σηµαντικό κοµµάτι λοιπόν είναι ο εκπαιδευτικός να φέρει στην επιφάνεια τα
εσωτερικά κίνητρα του παιδιού.
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2. Ο Ορισµός των Μαθησιακών Στόχων
Το δεύτερο σηµείο που χρειάζεται προσοχή είναι το ποιος ορίζει τους µαθησιακούς
στόχους. Με το που αρχίζει ένα παιδί το σχολείο σταδιακά χάνει τον έλεγχο της
µάθησής του. Του λένε τι πρέπει να µάθει, πόσο γρήγορα πρέπει να το µάθει και αν
θα πρέπει να νιώθει ότι πέτυχε κάτι ή όχι . Οι στόχοι και τα βήµατα για την επίτευξή
τους έχουν µπει από κάποιον τρίτο (τον εκπαιδευτικό) χωρίς τη συµµετοχή του
παιδιού. Με αυτό τον τρόπο το παιδί µαθαίνει πώς να ακολουθεί εντολές για να
πάρει την επιβράβευση, χωρίς όµως να µαθαίνει πώς το ίδιο µπορεί να βάζει στόχους
και ποια βήµατα πρέπει να κάνει για να τους υλοποιήσει.
∆εν είναι τυχαίο ότι σε έρευνες που έχουν γίνει στην Αµερική (Covington M,
Beery R,1976) βρέθηκε ότι πολλοί µαθητές είχαν µη ρεαλιστικές προσδοκίες, γιατί
δεν είχαν µάθει να θέτουν στόχους λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητές τους.
3. Η Αξιολόγηση
Στο σχολείο η αξιολόγηση είναι επίσηµη, έξω από το παιδί και δηµόσια. Πολλές
φορές τα παιδιά λαµβάνουν ένα χαµηλό βαθµό ως προσωπική αποτυχία και θεωρούν
το λάθος ως κάτι κακό και µη αποδεκτό. Τα λάθη όµως είναι απαραίτητα για να
µπορέσουµε να µάθουµε και να εξελιχθούµε, άλλωστε η ικανότητα του ανθρώπου να
µαθαίνει από τα λάθη του είναι αυτή που τον έχει κάνει να ξεχωρίζει από το υπόλοιπο
ζωικό βασίλειο.
Βοηθώντας τα παιδιά να αποκτήσουν ένα σύστηµα αυτοαξιολόγησης, τους
δίνουµε τη δυνατότητα να δουν τα λάθη τους σε προσωπικό και ανεπίσηµο επίπεδο
και να µάθουν από αυτά. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά µπορούν να δουν το λάθος
σαν µια προσπάθεια που δεν πέτυχε και όχι σαν µια προσωπική αποτυχία. Για
παράδειγµα ένα παιδί που προσπαθεί να φτιάξει ένα παζλ δοκιµάζει µόνο του τα
κοµµάτια, τα βάζει σε λάθος σηµείο, βλέπει ότι δεν εφαρµόζουν, δοκιµάζει κάτι άλλο
και έτσι σταδιακά µαθαίνει να είναι πιο παρατηρητικό και µεθοδικό στη δουλειά του,
χωρίς να έχει την αίσθηση ότι απέτυχε σε κάτι. Από την άλλη ένα παιδί που στο
σχολείο έκανε λάθος µια άσκηση και η δασκάλα του έβαλε κακό βαθµό
στενοχωριέται, ντρέπεται και µπορεί να µην θέλει να πει στο γονιό του ότι έκανε
λάθος, γιατί λαµβάνει τον κακό βαθµό ως µια προσωπική αποτυχία και όχι ως µια
διαδικασία µάθησης.
Για να µπορέσει ο εκπαιδευτικός να κάνει µέρος της εκπαιδευτικής
διαδικασίας τα παραπάνω στοιχεία (εσωτερικά κίνητρα, συµµετοχή των µαθητών
στον ορισµό των µαθησιακών στόχων, αυτοαξιολόγηση) προτείνεται η χρήση της
Βιωµατικής και Συνεργατικής Μάθησης.
Λέγοντας βιωµατική και συνεργατική µάθηση εννοούµε µια διαδικασία που:
• Αξιοποιεί τα συναισθήµατα των µαθητών (πχ: τον ενθουσιασµό, τη χαρά, την
περιέργεια).
• Καλεί το µαθητή να δράσει και να ανακαλύψει µόνος του τη γνώση
• Αναγνωρίζει την έµφυτη επιθυµία του ανθρώπου για εξέλιξη
• Εστιάζει στη δουλειά σε µικρές οµάδες, όπου οι µαθητές θα πρέπει να φέρουν εις
πέρας έναν κοινό στόχο
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Για να γίνει σαφέστερος ο τρόπος µε τον οποίο ο εκπαιδευτικός µπορεί να
εντάξει τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω στην εκπαιδευτική διαδικασία,
παρουσιάζεται οπτικοακουστικό υλικό µε αποσπάσµατα από την εφαρµογή ενός
σχεδίου εργασίας µέσα στην τάξη. Το υλικό αυτό χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες
(σχεδιασµός οµάδων, θεµατολογία, δουλειά σε µικρές οµάδες και παρουσίαση) και
αναλύεται ο τρόπος δουλειάς µε τα παιδιά, εστιάζοντας κυρίως:
• Στον εντοπισµό από τα ίδια τα παιδιά των δυσκολιών: για να λυθεί µια δυσκολία
είναι πολύ σηµαντικό να µπορούν να εντοπίσουν τα παιδιά τι ήταν αυτό που τους
δυσκόλεψε και µελλοντικά να γίνει συζήτηση στην τάξη
• Στη συµµετοχή των παιδιών στην απόφαση της θεµατολογίας: µε αυτόν τον τρόπο
µαθαίνουν τα παιδιά πώς χωρίζουν σε υποενότητες ένα θέµα, για να λειτουργούν
πιο µεθοδικά και παράλληλα δεσµεύονται απέναντι στη δουλειά που θα κάνουν
• Στην αναζήτηση των πληροφοριών από τα παιδιά: τα παιδιά µαθαίνουν πώς να
ψάχνουν για να βρουν αυτό που θέλουν
• Στην παρουσίαση των πληροφοριών από τα παιδιά: για να µπορέσουν να
µεταφέρουν τις πληροφορίες τα παιδιά, χρειάζεται να έχουν κατακτήσει τη
γνώση, όχι απλά να την έχουν µάθει
• Στην αυτοαξιολόγηση: έτσι ώστε σταδιακά οι µαθητές να µπορούν από µόνοι
τους να εντοπίζουν τα δυνατά και τα αδύνατα τους σηµεία και να δρουν ανάλογα
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