Actituds

No importa conocer las respuestas exactas, lo que importa es estimular la curiosidad para que surjan nuevs preguntas
Maria Arcá, Hacer ciencia con los niños: 
de la experiencia a la estrategia de pensamiento.

Una de les lògiques pretensions en educació és que les ensenyances perdurin més enllà del contacte directe, que les maneres de fer que volem potenciar en els nens i nenes puguin acabar incorporant-se als infants, els acompanyin en el seu pas pel món i els serveixin per viure i contribuir positivament a la societat. 
Hi ha actituds concretes, afavoridores d’una bona educació en ciència, que es poden introduir des de petits, i que, incorporades en els futurs ciutadans, poden col·laborar al desenvolupament d’una cultura personal i científica de qualitat.  

Curiositat
Els nens i nenes de 3-8 anys mostres una curiositat natural envers qualsevol tema. Es tracta senzillament de cultivar-la, com a planta vividora que no demana sinó el seu espai per poder manifestar-se i una mica d’adob per arribar a florir.
Assegurar una gran quantitat d’oportunitats d’experimentar a través del joc, afavorir el contacte amb experiències diverses, crear oportunitats per preguntar (1), evitar el deixar morir discretament les aportacions incòmodes...  són estímuls per a la curiositat que faran multiplicar els interessos i donaran peu al naixement continuat de noves vies de recerca
A l’aula, no haurien de quedar preguntes sense resposta; respostes equilibrades que s’adeqüin a allò que es demana,  sense arribar a estirar tan de la corda que es trenqui i es perdi l’interès; respostes elaborades amb la participació de tots; respostes que intentin satisfer en alguna mesura les expectatives creades, buscant camins que aportin una mica de llum i noves preguntes, tot i fent-nos conscients que de vegades no podem accedir a aquests camins perquè no són al nostre abast.

Participació
Estimular els nostres infants a prendre iniciatives, a aportar idees, fer-los  sentir valorats en les seves col·laboracions, és tan positiu per al seu aprenentatge científic com per al seu progrés com a persones.
El desenvolupament de les pròpies idees necessita de la confiança suficient en un mateix i en la creença que els altres t’escoltaran. Per a poder exposar, compartir, comunicar, creure en  solucions pròpies, cal estar immers en un ambient de participació i respecte.
Acostumar-los a tenir iniciativa,  fer-los sentir importants, donar-los confiança per a expressar-se i exposar les seves opinions, és transmetre coherentment que no només el que nosaltres, mestres, diem i aportem és interessant, sinó que totes les aportacions de cada un dels membres de la comunitat són valorades. Una actuació conseqüent estendrà aquest hàbit no només als temes d’estudi, sinó  a la mateixa dinàmica de funcionament de la classe. 

Creativitat 
Un dels factors més influents en els avenços de la ciència ha estat la capacitat de determinades persones de veure els fenòmens des d’un angle nou. 
A l’escola es pot treballar per imaginar solucions noves, intentar trobar més d’una explicació davant un fenomen, donar peu a l’exploració lliure i autònoma, valorar les aportacions interessant i encara no sentides, tendir a evitar els repeticions... No es tracta de valorar la diferència per la diferència, però la disparitat és molt més atractiva i enriquidora que 25 repeticions d’una mateixa idèntica representació. Quantes idees diferents podem obtenir si permetem que els caps dels nostres nens pensin per sí sols, com podem aprendre dels companys si cadascú resol la situació a la seva manera...  
En altres èpoques s’havia optat per la uniformitat per evitar que es fessin evidents les diferències. Avui sembla clar que un maquillatge lleuger no les farà desaparèixer i que l’escola no pot desaprofitar un factor d’enriquiment tan notable en un clima de respecte i reconeixement.
Trobar maneres de trencar la rutina, de xocar, de sobtar per tal d’estimular el pensament a buscar respostes per sobre de la repetició mecànica., fer trampes, presentar situacions impossibles, sorprendre, equivocar-se, tenir cura d’evitar caure en una dinàmica de preguntes tancades amb resposta única ...  pot ser la contribució de l’escola a la potenciació de la creativitat

Perseverància 
Vivint com vivim en una cultura de l’oci, ens podria semblar contraproduent fer qualsevol aprenentatge que no mantingui per sobre de tot la  “motivació”.  Com en tot, s’ha de trobar el punt d’equilibri entre una situació d’aprenentatge atractiva i adequada a l’edat i el requeriment d’un cert esforç, adaptat també a l’edat dels nens i nenes que tenim al davant. 
Tot objectiu complex, tan a nivell científic com escolar, requereix en algun moment l’esforç dels que el volen aconseguir.  La feina més motivadora ens imposa en algun moment la necessitat d’un esforç conscient per dur-la a terme. Cal que sapiguem ser prou perseverants com per a treballar-hi amb fermesa i decisió fins a aconseguir la fita desitjada.
L’interès als 3-8 anys es pot donar sovint en forma d’explosions sobtades que desapareixen sense rastre en el moment, sense solució de continuïtat. És funció de la mestra trobar l’equilibri entre la diversió i l’exigència, una exigència que permeti mantenir el sentit de les feines, i no les deixi en simples maneres de passar l’estona. 

Respecte
Potser l’actitud més bàsica i fonamental, no només per l’aprenentatge i l’educació científica, sinó per moure’s per la vida. Respecte als companys, a les seves idees i aportacions, respectes als adults amb qui convivim, respecte al medi... Habituar-se  a respectar és un gran valor, que cal començar a introduir a partir del propi comportament respectuós de la mestra, amb els nens i nenes, amb els companys i amb l’entorn.


Podríem afegir moltes altres actituds interessants, totes elles interrelacionades : l’autoestima,  el pensament crític, la capacitat per a treballar en cooperació amb els altres,  la flexibilitat per a canviar les pròpies idees, el rigor, el compromís , la consciència ecològica .....
Com molt sovint, la fita que ens proposem a l’escola  és molt elevada i pot semblar molt inabastable. I ho serà si pretenem aconseguir-la amb la introducció de programes específics dissenyats al mil·límetre per multitud d’experts, o amb declaracions de principis molt ben sonants recollides en algun escrit de compromís.  En canvi, contribuirem en la mesura del possible a aconseguir-la si ens proposem senzillament ser honestes i coherents i conviure amb els nostre alumnes en harmonia amb les nostres idees, en la confiança que aquesta manera de fer esdevingui un granet de sorra en la futura manera de ser dels nostres nens i nenes (2).




(1)
La ansiedad provocada por la idea de que los alumnos hagan preguntas que no puedan responder lleva a muchos profesores a organizar el trabajo de los niños de manera que tengan pocas oportunidades de preguntar. El uso de fichas de trabajo que mantengan ocupados a los niños siguiendo instrucciones y que les proporcionen las respuestas tiene esta ventaja; otros profesores hablan y hacen todas las preguntas con el fin de impedir que las formulen los niños. La clave para liberarse de estas estrategias rígidas consiste en desarrollar técnicas adecuadas para tratar las preguntas, en vez de responderlas.
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 (2)
Educar en i amb valors
No s’ensenyen els valors, sinó que s’educa en i amb valors. Pares i mestres, fem el que fem, ens n’adonem o no, sempre eduquem en uns valors. És impossible estar-se’n.
(...)
Partirem de la necessitat, doncs, de no confondre l’ensenyar uns valors, entès sobretot com a un adoctrinament de baixa intensitat – tot i que també se’n fa d’altíssim voltatge – amb l’educació en i amb valors, que consisteix en la transmissió d’unes actituds bàsiques, actituds lligades necessàriament a l’experiència, perquè això en determina la seva solidesa i honestedat. I aquestes actituds bàsiques mai poden ser artificis com la solidaritat, la pau o la tolerància – ni com la democràcia si el que es té al cap és la defensa de la Constitució espanyola – sinó la confiança en la paraula donada, el joc net, el respecte crític, l’estimació madura, la generositat franca, el plaer de l’autoexigència ... 
(...)
Educar en valors, rai ! El problema és que els dijous a la tarda a la classe d’ètica o els divendres al vespre abans de sortir amb els amics, és a dir, a hores convingudes, es vulguin transmetre uns valors teòrics que, per postres, poden ser profundament contradictoris amb els valors en i amb què s’educa efectivament durant la resta de l’horari. 
(...) Una educació en i amb valors no porta pas a l’adoctrinament a hores fixes, sinó a la reflexió i al diàleg permanent, això és, al conflicte de parers. I la reflexivitat també s’educa com a part d’aquestes actituds bàsiques que es transmeten amb una manera de fer que, si tot va bé, s’acaba convertint en una manera de ser.
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