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Η καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία επικεντρώνεται σε πολλούς στόχους. Η
προσφορά κινήτρων στους μαθητές θεωρείται χρήσιμη. Ένα από τα κύρια
μελήματα των εκπαιδευτικών είναι η δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης
και ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον.
Παρατίθενται μερικές μόνο εισαγωγικές προτάσεις για την παροχή κινήτρων
στους μαθητές:
1. Επαινείτε τους μαθητές για τη συμμετοχή τους στο μάθημα κατά τη
διδακτική πράξη. Ένας απλός κι ευγενικός λόγος βελτιώνει τη διάθεση και
καλλιεργεί ένα ήρεμο περιβάλλον στη σχολική τάξη. Όσο συχνότερα
κάποιος εισπράττει αυτό το ωραίο συναίσθημα της ικανοποίησης, τόσο
πιο δραστήριος γίνεται και διατηρείται σε εγρήγορση.
2. Δημιουργείτε και παρέχετε ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές για
συμμετοχή. Η εισήγηση του εκπαιδευτικού δεν είναι αρκετή. Οι μαθητές
χρειάζεται να εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Καθιερώστε
σχέδια μαθήματος με μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών. Η ενεργή
συμμετοχή αυξάνει το βαθμό της εμπέδωσης της νέας γνώσης. Κάνει το
μάθημα πιο ευχάριστο. Μία συζήτηση για τη νέα ενότητα του μαθήματος,
ένα παιχνίδι ή μια ομαδική εμπλοκή, δίνει κίνητρα στους μαθητές και
διευκολύνει τη διαδικασία της μάθησης.
3. Προσφέρετε δυνατότητα επιλογής στους μαθητές σας! Η αίσθηση ότι οι
μαθητές έχουν τη δύναμη και δυνατότητα επιλογής , τους κάνει πιο
ευέλικτους και δραστήριους. Καλλιεργείστε στους μαθητές την ευελιξία,
ώστε να κατευθύνουν ως ένα βαθμό την επιλογή των ασκήσεων ή
εργασιών τους. Για παράδειγμα, αφήστε τους να επιλέγουν ερευνητικές
εργασίες οι οποίες τους ενδιαφέρουν αρκετά έως πάρα πολύ.

4. Συνεργατική μάθηση για βελτίωση των σχέσεων και συναναστροφή με
συνομιλήκους. Το αίσθημα «του ανήκειν» είναι σημαντικό για τους
εφήβους και τους προσφέρει το κίνητρο για συμμετοχή και
αλληλεπίδραση.
5. Συνδέστε και συνδυάστε τα μαθήματα με τη ζωή των μαθητών σας. Η
διαθεματική προσέγγιση και η σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την
καθημερινή ζωή, κάνει τους ανθρώπους πιο προσεκτικούς και
παρατηρητικούς. Η χρήση μέσων όπως Η/Υ, εφημερίδων, περιοδικών,
βιβλίων κά. προσφέρει θέματα προς συζήτηση και ανάλυση τα οποία
αποτελούν μαθήματα ζωής.
Εφαρμόζοντας και προσαρμόζοντας τις ανωτέρω προτάσεις μόνο θετικά
αποτελέσματα θα έχουμε στην εκπαιδευτική πράξη.
Καλή Επιτυχία!

