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Ο Sir Charles Sherrington (Sherrington, 1897),

πρωτοπόρος στον τομέα της Νευροφυσιολογίας,

χαρακτήρισε τον ανθρώπινο εγκέφαλο σαν ένα

«…μαγεμένο ιστό, όπου εκατομμύρια φωτεινές

σαΐτες υφαίνουν ένα πολύπλοκο σχέδιο που

συνεχώς τροποποιείται». «Είναι», είπε, «σαν ο

γαλαξίας να άρχισε έναν κοσμικό χορό». Οι

φωτεινές σαΐτες είναι τα ηλεκτρικά σήματα -

ερεθίσματα που διατρέχουν τον εγκέφαλο όλες

τις στιγμές της ζωής μας, και το πολύπλοκο

σχέδιο που συνεχώς τροποποιείται,

αναπροσαρμοζόμενο σε νέα εισερχόμενα, είναι

οι σκέψεις που κάνουμε και οι αποφάσεις στις

οποίες βασίζεται η συμπεριφορά μας.
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1. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι το πιο σύνθετο

σύστημα επεξεργασίας της πληροφορίας που

υπάρχει στο μέχρι σήμερα γνωστό σύμπαν.

Αποτελείται από 100 δις «νευρώνες» και από

πολλά τρισεκατομμύρια «συνάψεις»

2. Κι ενώ μέχρι πρόσφατα ο εγκέφαλος θεωρούνταν

το «μαύρο κουτί» της επιστήμης, στις μέρες μας

πολλά από τα μυστικά του έχουν αποκαλυφθεί.

Μερικές από τις εκπληκτικές διαπιστώσεις των

Νευροεπιστημών είναι οι ακόλουθες:
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3. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι το αποτέλεσμα της

διαλεκτικής αλληλεπίδρασης κληρονομικών

καταβολών και περιβαλλοντικών επιδράσεων.

Έχει πλέον σήμερα αποδειχθεί ότι η δομή της λεπτής

υφής του εγκεφάλου - οι εσωτερικοί νευρωνικοί

δρόμοι ή τα «νευρωνικά δίκτυα» - καθοδηγούνται κατά

το σχηματισμό τους από τα ερεθίσματα του

περιβάλλοντος (φυσικού και κοινωνικού).

4. Οι εμπειρίες δηλαδή του ατόμου δίνουν μορφή

στην εσωτερική «καλωδίωση» του εγκεφάλου - των

«δικτύων» και «στηλών» - που αποτελούν την υλική

βάση της μάθησης, της σκέψης και των συγκινήσεων.
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5. Έτσι η «γενετική προίκα» ενός ατόμου του παρέχει

ένα αχνό και πολύπλοκο σύστημα δικτύων, ενώ οι

αισθητηριακές εμπειρίες και οι πράξεις

προσδιορίζουν την καθαρή και λεπτομερή δομή του

εγκεφαλικού ιστού.

6.Ένα από τα πιο εκπληκτικά ευρήματα των

Νευροεπιστημών είναι ότι η συνεχής και ρυθμική

ηλεκτρική δραστηριότητα των νευρώνων, είναι αυτή

που κατευθύνει τις διασυνδέσεις των νευρώνων και μ’

αυτόν τον τρόπο αλλάζει τη φυσική δομή του

εγκεφάλου. Στις διαδικασίες αυτές σημαντικό ρόλο

παίζουν και τα γονίδια.
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7. Κάτω από την επίδραση γονιδίων που έχουν

πρόσφατα ανακαλυφθεί, ο νευρώνας παράγει

πρωτεϊνες που διευκολύνουν τη διασύνδεσή του με

δέσμες άλλων αξόνων, αλλά και με τα «σωστά»

κύτταρα.

Έτσι δημιουργούνται «λειτουργικές δομικές ενότητες»

(modules) για κάθε πληροφορία που δέχεται, αξιολογεί

και καταγράφει ο εγκέφαλος.
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8. Ο εγκέφαλος έχει δύο φάσεις «εγκεφαλικής έκρηξης». Η

πρώτη φάση διαρκεί από την όγδοη μέχρι και την

δέκατη τέταρτη εβδομάδα της κύησης και καθορίζεται

κυρίως από τη δράση γονιδίων.

9. Η δεύτερη φάση αρχίζει δέκα εβδομάδες πριν από τη

γέννηση και διαρκεί μέχρι το τέλος του δευτέρου έτους,

οπότε κλείνουν και οι πηγές του κρανίου. Κατά τη φάση

αυτή-που ονομάζεται «φάση αρχικής συναπτογένεσης»

- εγκαθίσταται το μεγαλύτερο μέρος των σταθερών

συνάψεων του εγκεφάλου, με εξαιρετικά ταχύ ρυθμό,

εξαρτάται δε άμεσα από τα ερεθίσματα του

περιβάλλοντος.
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10. Η συναπτογένεση συνεχίζει να είναι πολύ έντονη

μέχρι τα δέκα χρόνια, αρκετά έντονη μέχρι τα

δεκαοχτώ, ενώ αργότερα οι ρυθμοί της πέφτουν και

υποσκελίζεται από την αντίθετη διαδικασία -την

απόπτωση- δηλαδή την ατροφία των συνάψεων.

Στα επόμενα χρόνια ο εγκέφαλος θα καταστρέφει

χωρίς οίκτο τις αδύναμες συνάψεις του,

διατηρώντας μόνο εκείνες που, μέσω της εμπειρίας,

έχουν υποστεί μαγική μεταμόρφωση.
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11. ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Ο εγκέφαλος έχει «περιόδους ειδικής ευαισθησίας» ή

«παράθυρα ευκαιριών», δηλαδή χρονικά διαστήματα

κατά τη διάρκεια των οποίων είναι ανοιχτός, βιολογικά

προγραμματισμένος για την ανάδυση μιας ικανότητας.

Πιο συγκεκριμένα ο εγκέφαλος αποζητά ορισμένου

τύπου εισερχόμενα, προκειμένου να δημιουργήσει ή να

σταθεροποιήσει ορισμένες δομές του.

Όταν λήξει αυτή περίοδος από τη γέννηση μέχρι και τα

έξι περίπου χρόνια- η λεγόμενη «χρυσή εποχή» του

ανθρώπου - τα νευρωνικά κυκλώματα που έχουν ήδη

διαμορφωθεί, αναλαμβάνουν πλήρως συγκεκριμένες

λειτουργίες και είναι δυνατόν να μη μπορεί πλέον να

αναπτυχθεί στην πληρότητά της ή και ομαλά μια

ικανότητα ή επιδεξιότητα (Gardner, 1987).
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 Συναισθηματική ανάπτυξη 0-2

 Όραση 0-4

 Κοινωνικοποίηση 0-2

 Γλώσσα 0-4

 Γραμματική σύνταξη 0-6

 Ξένη Γλώσσα 0-6

 Μαθηματικά-Λογική 1-4

 Μουσική 3-10
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12. Όταν λήξει αυτή η περίοδος, - από τη γέννηση μέχρι

και τα πέντε περίπου χρόνια, η λεγόμενη «χρυσή

εποχή» του ανθρώπου - τα νευρωνικά κυκλώματα που

έχουν ήδη διαμορφωθεί, αναλαμβάνουν πλήρως

συγκεκριμένες λειτουργίες και είναι δυνατόν να μη

μπορεί πλέον να αναπτυχθεί στην πληρότητά της ή και

ομαλά μια ικανότητα ή επιδεξιότητα (Gardner, 1987).

13. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Έχει λοιπόν πολύ

μεγάλη σημασία να προσφέρονται στον

αναπτυσσόμενο εγκέφαλο του παιδιού κατά τη διάρκεια

αυτών των περιόδων, τα επαρκή σε ποσότητα και τα

κατάλληλα σε ποιότητα ερεθίσματα καθώς και ευκαιρίες

για δράση-πράξη και ενεργό μάθηση.
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14. Ο πιο σημαντικός από τους εξωγενείς παράγοντες

που επιδρούν καθοριστικά στην ανάπτυξη του

εγκεφάλου, είναι η εκπαίδευση.

Η θέση της UNESCO είναι η ακόλουθη:

«Έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί ότι η στραβή

εκπαίδευση και ακόμα χειρότερα η έλλειψη

εκπαίδευσης, ακόμα και σε παιδιά που ζουν μέσα σε

άνετες υλικές συνθήκες, έχει επιζήμια επίδραση

στην ανάπτυξη του φλοιού. (Faure et al., 1972).

Η εκπαίδευση δεν είναι απλά η προϋπόθεση για μια

καλύτερη ζωή. Είναι η προϋπόθεση για την ίδια την

ανάπτυξη του εγκεφάλου.
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15. ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
Η ανάπτυξη του εγκεφάλου επηρεάζεται από έναν σχετικά
αυστηρό χρονισμό διαλόγου του εγκεφάλου με το
περιβάλλον και στηρίζεται σε πολύ λεπτές ισορροπίες,
που ούτε παραβιάζονται, ούτε ετεροχρονίζονται.

16.Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι πίνακας, πάνω στον
οποίο μπορείς ατιμωρητί να γράψεις λαθεμένες
πληροφορίες και στη συνέχεια να τις σβήσεις. Είναι
ζωντανή ύλη, με τρισεκατομμύρια συνάψεις, είναι
νευρωνικά δίκτυα που δημιουργούνται με βάση τα
εξωτερικά ερεθίσματα.

17. ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ:
Οι δομές του εγκεφάλου δεν είναι ποτέ στατικές.
Διαμορφώνονται κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης, αλλά
στη συνέχεια μπορούν να μεταβάλλονται καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής του ατόμου.
Αυτό συνιστά την πλαστικότητα του εγκεφάλου.
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18. ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ:

Το θυμικό σύστημα (limpic cortex) που βρίσκεται

στον μεσεγκέφαλο, θεωρείται ως το κέντρο των

συγκινήσεων. Οι συγκινήσεις επηρεάζουν βαθιά τη

διαδικασία της μάθησης και παίζουν ουσιαστικό ρόλο

στη δημιουργία εγκεφαλικών προγραμμάτων

Συγκινήσεις και νόηση αλληλεπιδρούν, επηρεάζουν

και διαμορφώνουν η μια την άλλη.
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19.ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ: Οι συγκινήσεις

επηρεάζουν βαθιά τη διαδικασία της μάθησης. Ένα

παιδί που δεν βρίσκεται σε συγκινησιακή

ισορροπία, υπολειτουργεί ή υπερλειτουργεί, αλλά

οπωσδήποτε δεν λειτουργεί ομαλά.

20.Έτσι τα παιδιά υπό το κράτος έντονων

συγκινήσεων, είτε υπό το κράτος απάθειας, δεν

μπορούν να μάθουν.

Στην πρώτη περίπτωση ο λόγος είναι η υπερβολική

συγκέντρωση της προσοχής σε ένα θέμα. Στη

δεύτερη περίπτωση, λείπει από τα άτομα η

απαραίτητη ενέργεια, με αποτέλεσμα την αδυναμία

συγκέντρωσης.
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 Η έρευνα του Deloux έδειξε ότι 

αισθητηριακά σήματα μεταβιβάζονται 

πρώτα στο θάλαμο και ύστερα, μέσω 

μιας και μοναδικής νευρωνικής σύναψης 

προς την αμυγδαλή. Ένα δεύτερο σήμα 

από τον θάλαμο οδεύει προς το 

νεοφλοιό. Η διακλάδωση επιτρέπει στην 

αμυγδαλή να αρχίσει να αντιδρά πριν 

από το νεοφλοιό.
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21. ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια από τις

πιο εκπληκτικές πρόσφατες ανακαλύψεις είναι ότι το

άγχος που προκαλείται από άσχημες εμπειρίες, είναι

δυνατόν να επηρεάσει τα γονίδια, ενεργοποιώντας ή

και σταματώντας τη δράση τους σε λάθος χρόνο. Το

αποτέλεσμα είναι η δημιουργία «ανώμαλων» δικτύων

νευρωνικής διασύνδεσης.

22. Επίσης έχει βρεθεί ότι οι ορμόνες του στρες που

παράγονται λόγω μακροχρόνιων άσχημων

εμπειριών, μπορεί να συντελέσουν στη

«συρρίκνωση» του εγκεφάλου και ιδιαίτερα του

ιππόκαμπου.
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23. Ιδωμένη κάτω από το φως των εγκεφαλικών

λειτουργιών, η μάθηση είναι μια δημιουργική

διαδικασία δηλαδή μια διαδικασία που επηρεάζεται

από τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τα κίνητρα του

μαθητή. Επίσης στη μάθηση συμμετέχουμε με όλο

μας το σώμα.

24. Χρησιμοποιούμε δηλαδή το σώμα μας για να

κατασκευάσουμε γνώση. Οι αισθήσεις μας αλλά και η

στάση μας απέναντι στη ζωή (η ελπίδα, οι στόχοι και

η αποφασιστικότητα) δεν είναι απλά καταστάσεις του

μυαλού μας. Έχουν ηλεκτροχημικές διασυνδέσεις που

παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη μάθηση και γενικά

στην ισορροπία ολόκληρου του οργανισμού μας.
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25. Η ΥΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ: Προϋπόθεση της

μάθησης είναι η εγγραφή των πληροφοριών στη

μνήμη μακράς διαρκείας.

Σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες, τα ίχνη της

μνήμης δεν έχουν την έδρα τους σε μια συγκεκριμένη

περιοχή, αλλά στα σχήματα των νευρωνικών

κυκλωμάτων, σε συνδυασμό με ηλεκτρικές και

χημικές αλλαγές σε νευρώνες, διασκορπισμένους σε

ολόκληρο τον εγκέφαλο.

26. Πιο συγκεκριμένα, η μάθηση αλλάζει την

επιφάνεια των συνάψεων, που από επίπεδες και

ίσιες, διογκώνονται και γεμίζουν εξογκώματα. Όταν

παύουν να χρησιμοποιούνται, τα εξογκώματα αυτά

εξαφανίζονται, σβήνοντας τις μνήμες που υπήρχαν

κάποτε εκεί.
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27. Η ΜΑΘΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ:

Οι ευνοϊκότερες συνθήκες μάθησης για τον

ανθρώπινο εγκέφαλο είναι να υπάρχει πρόκληση,

μέσα όμως σ’ ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τον

μαθητή να εκτίθεται και να αναλαμβάνει ρίσκα.

28. Ωστόσο η μάθηση παρεμποδίζεται, όταν ο

μαθητής αισθάνεται ότι απειλείται. Κάτω απ’ αυτές τις

συνθήκες καθίσταται λιγότερο εύκαμπτος και

ξαναγυρίζει πίσω σε πρωτόγονες στάσεις και

διαδικασίες που έχουν ως γενεσιουργό αιτία το άγχος.
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29.ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Αυτό που αποκαλούμε

«νοημοσύνη», συμπεριλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα

ικανοτήτων. Υπάρχουν επτά τουλάχιστον μορφές

νοημοσύνης. (Gardner, 1983) και είναι πιθανόν να

φτάνουν τις είκοσι.

Το σχολείο επιβραβεύει δύο μόνο μορφές νοημοσύνης: α)

τη μαθηματική-λογική και β) τη λεκτική-γλωσσική.

30.Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Η τέχνη είναι από τους

πιο δυναμικούς «πλάστες» του εγκεφάλου.

Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι η μουσική (ιδιαίτερα

ακούσματα κλασσικής μουσικής) αυξάνει την δύναμη του

εγκεφάλου. Οι έρευνες της Rauscher έδειξαν ότι η μουσική

αυξάνει ιδιαίτερα την χωροταξική νοημοσύνη, μια

ικανότητα πολύ σημαντική για τον τύπο της λογικής που

χρησιμοποιείται στα μαθηματικά, τη φυσική και τη

μηχανική.
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 Σύμφωνα με τον Howard Gardner(1983) 

υπάρχουν επτά είδη νοημοσύνης:

 Η γλωσσική-λεκτική νοημοσύνη

 Η λογική-μαθηματική νοημοσύνη

 Η χωροταξική νοημοσύνη

 Η μουσική νοημοσύνη

 Η κιναισθητική νοημοσύνη (Μάρθα Γκράχαμ)

 Η διαπροσωπική νοημοσύνη (Καρλ Ρότζερς)

 Η ενδοπροσωπική νοημοσύνη (Μάρτιν Λούθερ 

Κίνγκ)
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31. ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ:

Ένα άλλο πολύ σημαντικό εύρημα αφορά τις

ηλεκτρικές συχνότητες του εγκεφάλου. Ο

εγκέφαλος διακινεί τα ερεθίσματα που

δέχεται κατά τρόπο ηλεκτροχημικό.

Έχει βρεθεί ότι υπάρχουν τέσσερα είδη

εγκεφαλικών κυμάτων, που έχουν άμεση

σχέση με τη μάθηση.

32



32. Όταν έχουμε συγκεντρωμένη την

προσοχή μας, είμαστε συντονισμένοι στο

κανάλι με την μεγαλύτερη συχνότητα (15

έως 30+ κύκλους το δευτερόλεπτο.

Χρησιμοποιούμε και τις πέντε αισθήσεις μας

με στόχο να αντιμετωπίσουμε μια

προβληματική κατάσταση. Κάτω από αυτές

τις συνθήκες η καινούργια μάθηση

αποθηκεύεται στη μνήμη βραχείας διαρκείας

και ξεχνιέται γρήγορα.

Έτσι χρειαζόμαστε πολλές επαναλήψεις

προκειμένου να εγγραφούν οι πληροφορίες

στη μνήμη μακράς διαρκείας.
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33. Το δεύτερο κανάλι αποτελεί μια ιδιαίτερη

συχνότητα που μας βοηθά ν’ απαλλαγούμε από το

άγχος. Κυμαίνεται μεταξύ 12 έως 14+ κύκλους το

δευτερόλεπτο. Οδηγούμε ένα άτομο να φανταστεί ότι

βιώνει μια κατάσταση που του προκαλεί ένταση και

έντονο άγχος. Στη συνέχεια το οδηγούμε να

χαλαρώσει.

Ο εγκεφαλογράφος με τον οποίον είναι συνδεδεμένο

το άτομο, θα δείξει ότι, όταν το υποκείμενο ένοιωθε

έντονο άγχος, τα κύματα του εγκεφάλου του είχαν

πηδήξει στο πρώτο κανάλι. Καθώς χαλαρώνει μέσω

των ευχάριστων παραστάσεων, το σχήμα των

κυμάτων του αλλάζει, εμπεριέχοντας περισσότερα

κύματα που ανήκουν στο τρίτο κανάλι. Ανάμεσα σ’

αυτά τα δύο κανάλια, βρίσκεται το δεύτερο κανάλι.
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34. Στο τρίτο κανάλι λειτουργούν οι μαθητές, εφόσον

το περιβάλλον της τάξης είναι φιλικό, με αποτέλεσμα η

μάθηση να είναι εύκολη, ευχάριστη και πιο

αποτελεσματική. Όταν είμαστε συντονισμένοι στο

τρίτο κανάλι, η μάθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με

αποτελεσματικότητα που φτάνει το 300% σε σύγκριση

με το πρώτο κανάλι, (Lozanov 1978; Schuster &

Gritton 1986).
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35. Το τέταρτο κανάλι μας βοηθά να αποδίδουμε στον

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των δυνατοτήτων μας. Σ’

αυτήν τη συχνότητα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση

στην ενόραση, τη δημιουργικότητα, την έμπνευση και

την εφευρετικότητα. Στη συχνότητα αυτή ξεπηδούν και

τα καλλιτεχνικά και τα επινοητικά μας ταλέντα.

Προκειμένου να προσεγγίσουμε αυτό το κανάλι κατά

βούληση, απαιτείται να έχουμε την ικανότητα να

φτάσουμε σε μία κατάσταση συνείδησης που μοιάζει με

την ονειροπόληση κατά την οποία είμαστε ταυτόχρονα

και χαλαροί και σε μεγάλη εγρήγορση.

Στη διεθνή βιβλιογραφία της τέχνης και της επιστήμης

αναφέρονται περιπτώσεις καλλιτεχνών και

επιστημόνων, οι οποίοι, ευρισκόμενοι σ’ αυτήν την

κατάσταση συνείδησης, βρήκαν τη λύση στο πρόβλημα

που τους απασχολούσε.
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36. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το τέταρτο

κανάλι προκειμένου να αναπρογραμματίσουμε τον

εγκέφαλό μας. Αυτό ονομάζεται «πρόγραμμα θετικού

αποτελέσματος».

Το χρησιμοποιούν οι αθλητές, οι ψυχίατροι και οι

ψυχονευροανοσοβιολόγοι προκειμένου να

βοηθήσουν τα άτομα να ελέγξουν τους

πονοκεφάλους, την πίεση του αίματος και άλλες

βιολογικές λειτουργίες μέσω μη λεκτικών

αλληλεπιδράσεων εγκεφάλου και σώματος.

38



37. Τα ευρήματα των Νευροεπιστημών που

προανέφερα, καθιστούν φανερό τον θεμελιακό ρόλο

που μπορεί να παίξει η προσχολική εκπαίδευση στην

μελλοντική ανάπτυξη του παιδιού

Σε άλλες χώρες, όπως η Η.Π.Α. για παράδειγμα, η

κοινή γνώμη έχει ήδη ευαισθητοποιηθεί πάνω σ’ αυτά

τα ζητήματα. Ένα χαρακτηριστικό γεγονός που

αποδεικνύει το μέγεθος του εθνικού ενδιαφέροντος για

το ζήτημα αυτό, είναι ότι ο πρόεδρος Κλίντον

συγκάλεσε Εθνική Συνέλευση στις 17-4-1997,

προκειμένου να συζητηθούν οι επιπτώσεις των

Νευροεπιστημών στην εκπαίδευση γενικά και ειδικά

στην προσχολική εκπαίδευση και στην πρώιμη

παρέμβαση.
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 Επίσης, στις 23 Νοεμβρίου (εφημερίδα τα 

«Νέα» ) ο πρόεδρος Ομπάμα πρότεινε την 

έναρξη μιας πανστρατιάς για την 

ανατροπή του εκπαιδευτικού μαρασμού. 

Εξήγγειλε το πρόγραμμα «Εκπαίδευση για 

Καινοτομία». Στόχος του προγράμματος 

αυτού είναι να καταστήσουν οι 

εκπαιδευτικοί στα μάτια των παιδιών 

θελκτικά τα μαθηματικά και τις επιστήμες. 

 Μιλούμε για συμμετοχική, βιωματική 

μάθηση που θα ενσωματώνει τις αρχές 

των μαθηματικών, της επιστήμης και της 

τεχνολογίας. «Χρειαζόμαστε δημιουργούς, 

όχι απλώς καταναλωτές». 
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38. Με βάση αυτά τα δεδομένα η αναδιάρθρωση και η

αναβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευσης καθίσταται

πλέον αναγκαία. Την ίδια ώρα τεκμηριώνεται και

επιστημονικά πλέον το πόσο επιζήμια μπορεί να είναι

για τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο του παιδιού

ακατάλληλα παιδικά κέντρα, νηπιαγωγεία και παιδικοί

σταθμοί, που μπορεί να παρεμποδίσουν ή και να

παραβλάψουν σοβαρά την ανάπτυξη του παιδιού,

αντί να την υποβοηθήσουν.

Αντίθετα, καλά σχεδιασμένα προσχολικά

προγράμματα που λαμβάνουν υπόψη τους τα

ευρήματα των Νευροεπιστημών, μπορούν να

βοηθήσουν πολλά παιδιά όχι μόνον να ξεπεράσουν

μεγάλες ελλείψεις στο οικογενειακό τους περιβάλλον,

αλλά να αναπτυχθούν εντυπωσιακά.
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39. Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Θεωρούμε ότι το

σχολείο βρίσκεται σε κρίση, ακριβώς διότι δεν άλλαξε.

Ό,τι δούλευε το 1900, δε θα μπορούσε σήμερα να

δουλεύει το ίδιο αποτελεσματικά, ακόμα κι αν είχε

διατηρηθεί σε τέλεια κατάσταση.

40. Θεωρούμε ότι υπάρχει μια βαθιά ασυμφωνία

ανάμεσα στις στατικές μορφές του εκπαιδευτικού μας

συστήματος και των δυναμικών χαρακτηριστικών της

σημερινής κοινωνίας, όπου το ζητούμενο είναι η

ευλυγισία της σκέψης, η ικανότητα να μαθαίνει κανείς

διαρκώς καινούργια πράγματα (να μάθει δηλαδή πώς

να μαθαίνει) και τέλος να μπορεί να αντιμετωπίζει με

επιτυχία ανθρώπους και δύσκολες καταστάσεις.
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41. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Θα πρέπει να

σχεδιαστούν νέες ριζοσπαστικές οργανωτικές μορφές

εκπαίδευσης, με στόχο την αποτελεσματικότητα της

μαθησιακής διαδικασίας.

Η φιλοσοφία που θα πρέπει να διέπει τις

περισσότερες από τις ανανεωτικές αυτές

προσεγγίσεις, θα έχει τα ακόλουθα κύρια

χαρακτηριστικά:

1. Να θεωρείται απαραίτητη μια συνεχής σύνδεση

ανάμεσα στη μάθηση, την εφαρμογή στην πράξη και

στη σκέψη.

2.Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας καθώς και η

βαθύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων που αυτή

προσφέρει στον άνθρωπο, να είναι βασική σε μια

τέτοια εκπαιδευτική προσέγγιση.
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42. Οι τάξεις θα πρέπει να μοιάζουν περισσότερο με

εργαστήρια, κατάλληλα εξοπλισμένα με πλούσιο

εκπαιδευτικό και τεχνολογικό υλικό, ανάλογα με τη

βαθμίδα εκπαίδευσης και την ηλικία του παιδιού.

43. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα παιδιά όχι

μόνο μαθαίνουν με μεγάλη ευκολία αλλά συνδέονται

συναισθηματικά κατά τρόπο θετικό με τη γνώση,

καθώς μέσα από την πράξη βιώνουν τη χαρά της

ανακάλυψης και της δημιουργίας.
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44. Ιδιαίτερα για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας

που δημιουργούν και σταθεροποιούν σ’ αυτήν τη

φάση της ανάπτυξής τους τα «νευρωνικά δίκτυα» στον

εγκέφαλό τους, είναι εξαιρετικά χρήσιμο να

αναπτύσσονται μέσα σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε

ερεθίσματα κάθε είδους, και να έχουν τη δυνατότητα να

κινούνται αυτόνομα και ελεύθερα, να επιλέγουν

δραστηριότητες και να δημιουργούν έργα που έχουν

νόημα γι αυτά.
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45. Θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν δραστηριότητες

και να δημιουργούν έργα που έχουν νόημα γι αυτά.

Βέβαια για την εξατομικευμένη μάθηση απαιτείται η

ύπαρξη πλούσιου εποπτικού υλικού που μπορεί να

βρει κανείς στη φύση ή να κατασκευάσει ή

επιστημονικά σχεδιασμένου υλικού νοητικής

ανάπτυξης, όπως είναι για παράδειγμα το υλικό της

Μοντεσσόρι για τα μαθηματικά που βοηθά το παιδί να

μεταβεί φυσικά και αβίαστα από το συγκεκριμένο, στο

συμβολικό και τέλος στο αφηρημένο.

46. Το υλικό αυτό αξιολογήθηκε το 2005, ως το καλύτερο

στον κόσμο για την ανάπτυξη της λογικής-

μαθηματικής σκέψης του παιδιού της προσχολικής

ηλικίας.
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47.Το τι μπορεί να κατορθώσει το παιδί της προσχολικής

ηλικίας, έχει ήδη καταγραφεί μέσα από τις

πρωτοποριακές παιδαγωγικές προσεγγίσεις

ιδιοφυών παιδαγωγών, όπως η Μοντεσσόρι ή

εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως το «Ηead Start»

στην Αμερική.

48.Το μικρό παιδί μπορεί - δουλεύοντας μόνο του πάνω

σε συγκεκριμένο παιδαγωγικό υλικό - να μάθει να

γράφει, να διαβάζει και να εκτελεί μαθηματικές

πράξεις όπως πρόσθεση, αφαίρεση διαίρεση και

πολλαπλασιασμό.
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