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ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ/ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Παραδοσιακή προσέγγιση :

✓ Ανταμοιβή & Τιμωρία  = Εξωγενής Κινητοποίηση

Ανθρώπινα κίνητρα  :
περισσότερα χρήματα, βαθμοί, ανταμοιβές, φήμη,
φόβος για την άποψη των άλλων …

✓ Περισσότερα Κίνητρα  =  Περισσότερη Κινητοποίηση



Το καρότο και το μαστίγιο

• Δέλεαρ με κάποια ανταμοιβή
• Πίεση με απειλές ή τιμωρία

Αυτός ο τύπος κινητοποίησης :
▪ Δημιουργεί αίσθημα πίεσης και άγχους στους εκπαιδευόμενους
▪ Έχει αρνητικές συνέπειες στην απόδοση και την ευεξία τους
▪ Οι εκπαιδευόμενοι/ες χρησιμοποιούν τον συντομότερο δρόμο  

για το επιθυμητό αποτέλεσμα

Εξωγενής Κινητοποίηση των εκπαιδευόμενων/ 
καταρτιζόμενων :

(Εξωτερική κινητοποίηση)



Το πείραμα του Puzzle :
Richard Ryan - Edward Deci, 1971

Ομάδα Παιδιών #2
Για κάθε puzzle που 
έφτιαχναν δεν κέρδιζαν 
τίποτα

Ομάδα Παιδιών #1
Για κάθε puzzle που 
έφτιαχναν κέρδιζαν  3$

Μετά από λίγο η ομάδα #1
Δεν κέρδιζε τίποτα επίσης.
(Και οι δύο ομάδες ήταν 
ελεύθερες να συνεχίσουν να 
παίζουν) Τι έγινε?

Η πρώτη ομάδα σταμάτησε να παίζει, η 

δεύτερη συνέχισε κανονικά



Έτσι οδηγήθηκαν στις ανθρώπινες ανάγκες :

• εκτός από τις βασικές 
φυσιολογικές ανάγκες :
Τροφή, νερό, ύπνος,  οξυγόνο,  
βιταμίνες …    

Και:
• 3 βασικές ψυχολογικές  ανάγκες

«ψυχολογικές βιταμίνες» !!!
Αυτονομία  (Autonomy)
Ψυχολογική συγγένεια   
(Belonging ή Relatedness)
Επάρκεια  (Competence)

Επηρεάζουν θετικά :

✓ την υγεία

✓ την ευημερία 

✓ τις κοινωνικές σχέσεις 



Αυτονομία -
Επάρκεια  -

Ψυχολογική συγγένεια

Αυτονομία η ανάγκη να αισθάνεται κάποιος  ότι 
• Πραγματοποιεί μια εργασία που επιλέγει ο ίδιος
• Δεν αναγκάζεται ή  εξαναγκάζεται με οποιονδήποτε τρόπο

Επάρκεια η ανάγκη να αισθάνεται κάποιος  ότι 
• είναι αποτελεσματικός στο περιβάλλον του
• κατέχει τη γνώση πραγμάτων που είναι σημαντικά για αυτόν

Ψυχολογική συγγένεια  η ανάγκη να αισθάνεται κάποιος
• Έχει μια σύνδεση, αίσθηση «του ανήκειν», όπως ο μαθητής/τρια με τους 

συμμαθητές/τριες και τους/τις δασκάλους του



ΘΕΩΡΙΑ ΑΥΤΟ-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
self-determination theory (SDT)

Αυτονομία
Autonomy Επάρκεια

Competence

Ψυχολογική 
συγγένεια

Relatedness

Ενδογενή (εσωτερική) Κινητοποίηση = ενέργεια για δράση 



Ενδογενής Κινητοποίηση
(Εσωτερική Κινητοποίηση - Εσωτερικά κίνητρα)

Οι άνθρωποι υποκινούνται  εσωτερικά από :
• τα ενδιαφέροντά τους
• την  περιέργεια
• τις  σταθερές αξίες τους

Δεν ανταμείβονται ούτε υποστηρίζονται 
εξωτερικά, αλλά διατηρούν 

▪ το πάθος
▪ την δημιουργικότητα 
▪ την επιμονή στην προσπάθεια

Competence

Autonomy

Relatedness



Εσωτερική κινητοποίηση των 
εκπαιδευόμενων / καταρτιζόμενων

(Αυτόνομα Κίνητρα) 

• Βρίσκονται οι ίδιοι πίσω από τις δραστηριότητές τους
• Κινητοποιούνται γιατί έχει ενδιαφέρον για τους ίδιους/ες
• Αυτο-Υποστηρίζουν τις δράσεις τους σε μεγάλο βαθμό

Με αυτό τον τρόπο κινητοποίησης

οι εκπαιδευόμενοι/ες και καταρτιζόμενοι/ες: 

✓ Υποστηρίζονται με καλύτερη φυσική και ψυχολογική υγεία
✓ Δημιουργούν περισσότερα θετικά συναισθήματα
✓ Αναπτύσσουν μεγαλύτερη δημιουργικότητα
✓ Επιλύουν προβλήματα καλύτερα 
✓ Έχουν μεγαλύτερη απόδοση 



Εκπαιδευτικοί /εκπαιδευτές/τριες : οι αρχηγοί στο παιχνίδι της 
μάθησης …  

Στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 
τα εσωτερικά κίνητρα θεωρούνται πολύ σημαντικά  

διότι οδηγούν :

✓ Σε αύξηση της μάθησης
✓ Σε μείωση της Σχολικής διαρροής
✓ Βελτίωση του προφίλ και της ελκυστικότητας της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης



Μπορούμε να κινητοποιήσουμε τους μαθητές/τριες 
και τους καταρτιζόμενους/ες μας ;

- Παρέχοντας 

Διδασκαλία με Υποστηρικτική Αυτονομία

ή καλύτερα :

Πως μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες  
για να κινητοποιήσουν τους εαυτούς τους ;



Διδασκαλία με Υποστηρικτική Αυτονομία :

εφαρμογή στην τάξη με

σύγχρονες πρακτικές προσεγγίσεις - εφαρμογές

εφαρμόστηκαν στην :

➢ Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση
Τμήματα Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

Σχολικά έτη 2016-2019

➢ Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση Δ.ΙΕΚ
Τμήματα Δ.ΙΕΚ Πειραιά & Γλυφάδας - Τομέας Υγείας 

Εξάμηνα Εαρινά και Χειμερινά 2018-2020



Διδασκαλία Υποστηρικτικής Αυτονομίας
στους εκπαιδευόμενους/ες και καταρτιζόμενους/ες

«Τι είναι το καλύτερο για τους μαθητές μου;»

Αναγνώριση - καλλιέργεια του τι χρειάζονται και τι θέλουν οι 
μαθητές/τριες και οι καταρτιζόμενοι/ες

• Περιεχόμενο και μορφή διδασκαλίας προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους
• Ευκαιρίες να εργαστούν με το δικό τους τρόπο

Δόμηση του μαθήματος γύρω από τις ανάγκες τους 
• Επενδύουν χρόνο και προσπάθεια για να έρθουν στο μάθημα 
προετοιμασμένοι/νες

Ενθάρρυνση ενεργού συμμετοχής και υπευθυνότητάς τους 
• Ενεργητική μάθηση, συμμετοχή στην επιλογή εκπαιδευτικού υλικού
• Ενεργητική μάθηση με ανάληψη θεμάτων για προσωπική μελέτη
• Επικοινωνία των προσδοκιών και προοπτικών σαφώς και νωρίς στην πορεία



Επαύξηση του συναισθήματος
«Επάρκειας»

Οι  εκπαιδευόμενοι/ες και καταρτιζόμενοι/ες 
κλήθηκαν να εργαστούν με :

Παροχή βέλτιστων προκλήσεων
Σημαντικό στην Επαγγελματική Εκπαίδευση  & Κατάρτιση που απαιτούνται 
στάσεις, δεξιότητες και ικανότητες…
• Προκλήσεις  με αναθέσεις εργασιών, υπευθυνοτήτων, καθηκόντων, 

ανάλογα προσαρμοσμένων 
• Προκλήσεις αρκετά δύσκολες ώστε να “ζορίζουν” (βέλτιστος βαθμός 

δυσκολίας)
• Ενθάρρυνση της επιμονής και της προσπάθειας
• Τίθενται προκλήσεις αντί απειλών 

Παροχή θετικής και εποικοδομητικής ανατροφοδότησης
• Η ανατροφοδότηση διατυπώθηκε σαν «σημεία για βελτίωση»
• Προσφορά συμβουλών διακριτικά, όταν ο μαθητής/τρια έχει «κολλήσει»
• Έπαινος για σημεία βελτίωσης και απόκτησης ικανότητας
• Απαντήσεις στα σχόλια και τις ερωτήσεις 



Ψυχολογική συγγένεια -
καλλιεργήθηκε η αίσθηση «του ανήκειν»

(Relatedness or Belonging)

στους εκπαιδευόμενους/ες και καταρτιζόμενους/ες :

Δημιουργήθηκε περιβάλλον συναισθηματικής υποστήριξης στην 
τάξη (Δημιουργία ομάδας «ΕΜΕΙΣ»)
Η αίσθηση της επαγγελματικής κοινότητας και της προσωπικής 
συγγένειας δημιουργεί ισχυρό κίνητρο για μάθηση

Αναγνωρίσθηκαν αρνητικές εκφράσεις των μαθητών 

• Δόθηκαν ευκαιρίες να μιλήσουν και να ακουστούν προσεκτικά 
• Αναγνωρίστηκαν εκφράσεις του αρνητικού συναισθήματός τους 
• Ελεύθερη έκφραση επικριτικών απόψεων σε εκπαιδευτικά 

θέματα/διαδικασίες, αλλά χωρίς επίκριση 
• Επικοινωνήθηκε η αξία δραστηριοτήτων που θεωρούνται «πληκτικές»



Διατυπώθηκαν Σχόλια και προτάσεις με τρόπο ώστε να : 
- έχουν την ευκαιρία να αποφασίσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες 

καταρτιζόμενοι/ες  για τον εαυτό τους (αυτονομία)
- αποβαίνουν πολύ αποτελεσματικά στην ενίσχυση των εσωτερικών   

κινήτρων των μαθητών/τριων/ καταρτιζόμενων

✓Χρησιμοποιήθηκαν προτάσεις όπως :
"μπορείς να"
"ίσως θα μπορούσες"
"αν το επιλέξετε"
"σας ζητάμε να "
"αν έχετε μελετήσει αυτό, 
θα καταλάβετε καλύτερα "

✓ αντί για οδηγίες όπως :
"οφείλεις να"
"πρέπει να μάθεις"
"έχεις να κάνεις"
"πρέπει" 

"αυτό είναι υποχρεωτικό"

Γλώσσα Επικοινωνίας



Τα περισσότερα απομένουν ακόμη να 
μελετηθούν και να εφαρμοσθούν,

όπως:

Περαιτέρω ενθάρρυνση των εσωτερικών κινήτρων των
μαθητών/τριών/καταρτιζόμενων ώστε να καθοδηγούν την 
μαθησιακή συμπεριφορά τους

Παροχή  επιλογών στους μαθητές
Επιλογές στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων μάθησης, θεμάτων, 
μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης

Παροχή δομημένης καθοδήγησης
Μεταβίβαση ευθύνης  για μάθηση στους εκπαιδευόμενους
μπορούν να οδηγήσουν  συζητήσεις, με καθοδήγηση όπου         
απαιτείται



Τελικά :

Οι μαθητές δεν ενδιαφέρονται
πόσο πολλά γνωρίζεις
μέχρι να γνωρίσουν
πόσο πολύ ενδιαφέρεσαι

John C. Maxwell



Σας ευχαριστώ πολύ για  την προσοχή σας

Δεν ξέρω αν είναι καλοί οι βαθμοί μου… 
Ο καθηγητής τους  λέει Μοναδικούς!!!

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 21/11/2020
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