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ΔιαπροσωπικέςΔιαπροσωπικές σχέσειςσχέσεις ΕκπαιδευτικούΕκπαιδευτικού –– ΜαθητήΜαθητή..

ΗΗ διαπροσωπικήδιαπροσωπική επικοινωνίαεπικοινωνία πουπου αναπτύσσεταιαναπτύσσεται ανάμεσαανάμεσα στονστον
μαθητήμαθητή καικαι τοντον εκπαιδευτικόεκπαιδευτικό, , είναιείναι αυτήαυτή πουπου συχνάσυχνά καθορίζεικαθορίζει
τηντην θέσηθέση τουτου πρώτουπρώτου στοστο κοινωνικόκοινωνικό σύνολοσύνολο τηςτης τάξηςτάξης, , 
επηρεάζονταςεπηρεάζοντας σοβαράσοβαρά τηντην επικοινωνίαεπικοινωνία πουπου θαθα αναπτυχθείαναπτυχθεί
μεταξύμεταξύ τωντων μαθητώνμαθητών ((ΠυργιωτάκηςΠυργιωτάκης ΙΙ.,  2000, .,  2000, σελσελ. 303). . 303). 



ΟρισμόςΟρισμός ΠροσδοκιώνΠροσδοκιών..

ΜεΜε τοντον όροόρο προσδοκίεςπροσδοκίες ήή αλλιώςαλλιώς ««νοητικέςνοητικές προσλήψειςπροσλήψεις»»
ονομάζονταιονομάζονται οιοι σχηματιζόμενεςσχηματιζόμενες αντιλήψειςαντιλήψεις πουπου έχειέχει έναένα άτομοάτομο
γιαγια τιςτις μελλοντικέςμελλοντικές καταστάσειςκαταστάσεις τωντων επιδιωκόμενωνεπιδιωκόμενων σκοπώνσκοπών καικαι
στόχωνστόχων τουτου, , οιοι οποίεςοποίες μεμε τηντην σειράσειρά τουςτους επηρεάζουνεπηρεάζουν τόσοτόσο τηντην
παροντικήπαροντική όσοόσο καικαι τηντην μελλοντικήμελλοντική τουτου συμπεριφοράσυμπεριφορά..

ΠιοΠιο συγκεκριμένασυγκεκριμένα, , οιοι προσδοκίεςπροσδοκίες μπορείμπορεί νανα είναιείναι τόσοτόσο θετικέςθετικές ήή
αλλιώςαλλιώς προσδοκίεςπροσδοκίες επιτυχίαςεπιτυχίας μεμε συνέπειασυνέπεια νανα ενισχύουνενισχύουν τοτο
κίνητροκίνητρο απόδοσηςαπόδοσης καικαι επίδοσηςεπίδοσης, , όσοόσο καικαι αρνητικέςαρνητικές προσδοκίεςπροσδοκίες
συνεπιφέρονταςσυνεπιφέροντας αποδυνάμωσηαποδυνάμωση καικαι συνάμασυνάμα οδηγώνταςοδηγώντας, , ανάλογαανάλογα
μεμε τιςτις συνθήκεςσυνθήκες, , σεσε λανθασμένεςλανθασμένες ενέργειεςενέργειες ήή ακόμηακόμη καικαι στηνστην
εξάλειψηεξάλειψη κάθεκάθε πράξηςπράξης γιαγια απόδοσηαπόδοση καικαι επίδοσηεπίδοση..



οιοι προσδοκίεςπροσδοκίες τουτου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού γιαγια τηντην επίδοσηεπίδοση τωντων μαθητώνμαθητών
τουτου δενδεν επηρεάζουνεπηρεάζουν μόνομόνο τηντην αντίληψηαντίληψη καικαι τηντην κρίσηκρίση τουτου ίδιουίδιου, , 
αλλάαλλά παράλληλαπαράλληλα κατευθύνουνκατευθύνουν καικαι τηντην συμπεριφοράσυμπεριφορά τουτου, , καικαι ωςως
προέκτασηπροέκταση αυτήςαυτής, , καικαι τηντην συμπεριφοράσυμπεριφορά τωντων μαθητώνμαθητών τουτου. . 

ΗΗ καταλυτικήκαταλυτική αυτήαυτή επίδρασηεπίδραση τωντων προσδοκιώνπροσδοκιών αλλάαλλά καικαι τωντων
στάσεωνστάσεων, , προκαταλήψεωνπροκαταλήψεων καικαι διαθέσεωνδιαθέσεων τουτου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού στηστη
συμπεριφοράσυμπεριφορά τωντων μαθητώνμαθητών, , στιςστις μεταξύμεταξύ τουςτους σχέσειςσχέσεις καικαι στηνστην
επίδοσηεπίδοση τωντων μαθητώνμαθητών, , είναιείναι γνωστήγνωστή ωςως ««αποτέλεσμααποτέλεσμα τωντων
προσδοκιώνπροσδοκιών»» ήή αλλιώςαλλιώς ωςως ««αποτέλεσμααποτέλεσμα τουτου ΠυγμαλίωναΠυγμαλίωνα»» καικαι
λαμβάνειλαμβάνει χώραχώρα στηστη σχολικήσχολική τάξητάξη σεσε καθημερινήκαθημερινή σχεδόνσχεδόν βάσηβάση καικαι
απόαπό τιςτις πρώτεςπρώτες κιόλαςκιόλας ημέρεςημέρες τουτου σχολικούσχολικού έτουςέτους καικαι μάλισταμάλιστα
κατάκατά τρόποτρόπο ασυνείδητοασυνείδητο! ! 
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ΠαράγοντεςΠαράγοντες πουπου ΔιαμορφώνουνΔιαμορφώνουν τιςτις
 ΠροσδοκίεςΠροσδοκίες τουτου ΕκπαιδευτικούΕκπαιδευτικού..

ΕνδεικτικοίΕνδεικτικοί παράγοντεςπαράγοντες πουπου επιδρούνεπιδρούν
στηνστην εκτίμησηεκτίμηση τουτου μαθητήμαθητή απόαπό τηντην
πλευράπλευρά τουτου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού.  .  ΕίναιΕίναι οιοι
εξήςεξής:: ((ΒέβαιαΒέβαια οιοι παράγοντεςπαράγοντες αυτοίαυτοί σαφώςσαφώς καικαι δενδεν
επηρεάζουνεπηρεάζουν εξίσουεξίσου όλουςόλους τουςτους εκπαιδευτικούςεκπαιδευτικούς, , ούτεούτε
είναιείναι δυνατόνδυνατόν νανα υπολογιστείυπολογιστεί ποιοςποιος επηρεάζειεπηρεάζει
περισσότεροπερισσότερο καικαι ποιοςποιος λιγότερολιγότερο τοντον καθένακαθένα τουςτους))



ΗΗ κοινωνικήκοινωνική θέσηθέση τουτου μαθητήμαθητή..

ΠολλοίΠολλοί εκπαιδευτικοίεκπαιδευτικοί έχουνέχουν τηντην τάσητάση νανα υπερεκτιμούνυπερεκτιμούν τιςτις
ικανότητεςικανότητες τωντων μαθητώνμαθητών πουπου προέρχονταιπροέρχονται απόαπό τατα ανώταταανώτατα
κοινωνικάκοινωνικά στρωματάστρωματά καικαι νανα τουςτους συμπεριφέρονταισυμπεριφέρονται μεμε
ιδιαίτεροιδιαίτερο ενδιαφέρονενδιαφέρον. . 

ΟιΟι προσδοκίεςπροσδοκίες τουςτους μπορείμπορεί νανα επηρεάζονταιεπηρεάζονται καικαι νανα
προσδιορίζονταιπροσδιορίζονται μεμε βάσηβάση τηντην παράστασηπαράσταση πουπου έχουνέχουν γιαγια τουςτους
γονείςγονείς τωντων μαθητώνμαθητών τουςτους καικαι τηντην κατηγοριοποίησηκατηγοριοποίηση τηςτης
κοινωνικοπολιτισμικήςκοινωνικοπολιτισμικής τουςτους θέσηςθέσης σύμφωνασύμφωνα μεμε τοτο επάγγελμαεπάγγελμα
καικαι τατα διπλώματαδιπλώματα τουτου πατέραπατέρα καικαι τηςτης μητέραςμητέρας



ΤοΤο φύλοφύλο τουτου μαθητήμαθητή..

ΠαρόλοΠαρόλο πουπου τατα αποτελέσματααποτελέσματα τωντων διαφόρωνδιαφόρων ερευνώνερευνών δενδεν
συμφωνούνσυμφωνούν απόλυτααπόλυτα μεταξύμεταξύ τουςτους, , διαφαίνεταιδιαφαίνεται καθαράκαθαρά απόαπό τοτο
σύνολόσύνολό τουςτους, , ηη στάσηστάση τωντων εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών νανα συμπαθούνσυμπαθούν
περισσότεροπερισσότερο τατα κορίτσιακορίτσια

ΣεΣε πολλέςπολλές επίσηςεπίσης έρευνεςέρευνες διαπιστώνεταιδιαπιστώνεται ότιότι οιοι περισσότερεςπερισσότερες
παρατηρήσειςπαρατηρήσεις καικαι αυστηρέςαυστηρές συστάσειςσυστάσεις γίνονταιγίνονται σταστα αγόριααγόρια
συγκριτικάσυγκριτικά μεμε τατα κορίτσιακορίτσια. . 

ΣτοιχείαΣτοιχεία διαφοροποίησηςδιαφοροποίησης παρουσιάζονταιπαρουσιάζονται, , ακόμηακόμη, , ωςως προςπρος τοντον
τόνοτόνο τηςτης ομιλίαςομιλίας. . ΣυχνάΣυχνά φαίνεταιφαίνεται ηη τάσητάση τωντων εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών νανα
απευθύνονταιαπευθύνονται μεμε οξύοξύ τόνοτόνο απέναντιαπέναντι σταστα αγόριααγόρια, , ενώενώ σταστα
κορίτσιακορίτσια γιαγια τοτο ίδιοίδιο παράπτωμαπαράπτωμα κάνουνκάνουν απλώςαπλώς φιλικέςφιλικές
συστάσειςσυστάσεις. . 

ΥπάρχουνΥπάρχουν όμωςόμως καικαι έρευνεςέρευνες πουπου διαπιστώνουνδιαπιστώνουν καικαι αντίθετεςαντίθετες
προτιμήσειςπροτιμήσεις καικαι επαφέςεπαφές απόαπό τουςτους εκπαιδευτικούςεκπαιδευτικούς γιαγια τατα αγόριααγόρια..



ΗΗ σχολικήσχολική επίδοσηεπίδοση..

ΣεΣε σχετικέςσχετικές έρευνεςέρευνες μεμε θέμαθέμα τηντην επικοινωνίαεπικοινωνία τουτου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού
μεμε τοντον μαθητήμαθητή, , αποκαλύφθηκεαποκαλύφθηκε στηνστην πράξηπράξη ηη σαφέστατησαφέστατη τάσητάση τωντων
εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών νανα επικοινωνούνεπικοινωνούν ιδιαίτεραιδιαίτερα μεμε τουςτους μαθητέςμαθητές
εκείνουςεκείνους πουπου δείχνουνδείχνουν υψηλήυψηλή σχολικήσχολική επίδοσηεπίδοση..

ΗΗ θέσηθέση πουπου κάθεταικάθεται οο μαθητήςμαθητής..
ΣυνηθίζεταιΣυνηθίζεται πολλοίπολλοί εκπαιδευτικοίεκπαιδευτικοί νανα επικοινωνούνεπικοινωνούν ασυνείδηταασυνείδητα μεμε
τηντην μίαμία ήή τηντην άλληάλλη πλευράπλευρά τηςτης αίθουσαςαίθουσας, , μεμε τατα καθίσματακαθίσματα πουπου
βρίσκονταιβρίσκονται μπροστάμπροστά ήή πίσωπίσω..

ΣυνηθίζεταιΣυνηθίζεται, , επίσηςεπίσης, , μετάμετά τηντην υποβολήυποβολή μιαςμιας ερώτησηςερώτησης νανα
στρέφονταιστρέφονται, , επηρεασμένοιεπηρεασμένοι απόαπό τηντην ανατομικήανατομική δομήδομή τουτου ανθρώπουανθρώπου
πουπου θέλειθέλει τηντην δεξιάδεξιά πλευράπλευρά ισχυρότερηισχυρότερη απόαπό τηντην άλληάλλη, , προςπρος τηντην
δεξιάδεξιά πτέρυγαπτέρυγα..



ΔιάφοροιΔιάφοροι ερευνητέςερευνητές καταλήγουνκαταλήγουν στοστο
συμπέρασμασυμπέρασμα ότιότι στιςστις περισσότερεςπερισσότερες αίθουσεςαίθουσες
διδασκαλίαςδιδασκαλίας υπάρχειυπάρχει μιαμια συγκεκριμένησυγκεκριμένη
περιοχήπεριοχή, , ηη επονομαζόμενηεπονομαζόμενη ωςως ««ζώνηζώνη δράσηςδράσης»»
τουτου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού, , μέσαμέσα στηνστην οποίαοποία συνήθωςσυνήθως
κινείταικινείται. . ΈτσιΈτσι λοιπόνλοιπόν, , όσοιόσοι μαθητέςμαθητές βρίσκονταιβρίσκονται
εντόςεντός τωντων ορίωνορίων τηςτης ζώνηςζώνης αυτήςαυτής γίνονταιγίνονται
συχνότερασυχνότερα τοτο επίκεντροεπίκεντρο τουτου ενδιαφέροντοςενδιαφέροντος καικαι
επικοινωνίαςεπικοινωνίας τουτου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού τουςτους. . 

ΠιοΠιο συγκεκριμένασυγκεκριμένα ηη ««ζώνηζώνη δράσηςδράσης»» περιλαμβάνειπεριλαμβάνει συνήθωςσυνήθως τατα
πρώταπρώτα θρανίαθρανία καικαι εκτείνεταιεκτείνεται προςπρος τατα πίσωπίσω ωςως ισοσκελέςισοσκελές
τρίγωνοτρίγωνο πουπου ηη διάμεσοςδιάμεσος τουτου συμπίπτεισυμπίπτει μεμε τοντον μεσαίομεσαίο διάδρομοδιάδρομο
καικαι ηη βάσηβάση τουτου στηνστην πλευράπλευρά πουπου είναιείναι οο εκπαιδευτικόςεκπαιδευτικός. . 

ΈτσιΈτσι, , οιοι μαθητέςμαθητές πουπου κάθονταικάθονται προςπρος τοντον μεσαίομεσαίο διάδρομοδιάδρομο καικαι
σταστα πρώταπρώτα θρανίαθρανία βρίσκονταιβρίσκονται, , απόαπό άποψηάποψη επικοινωνιακήςεπικοινωνιακής
αλληλεπίδρασηςαλληλεπίδρασης, , σεσε πλεονεκτικότερηπλεονεκτικότερη θέσηθέση απαπ’’ ότιότι οιοι υπόλοιποιυπόλοιποι..



ΗΗ προσωπικότηταπροσωπικότητα τουτου μαθητήμαθητή..

ΣημαντικάΣημαντικά στοιχείαστοιχεία επίδρασηςεπίδρασης στιςστις προσδοκίεςπροσδοκίες τουτου
εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού φαίνεταιφαίνεται επίσηςεπίσης νανα αποτελούναποτελούν::

ΗΗ προσωπικότηταπροσωπικότητα τουτου μαθητήμαθητή. . 

ΤαΤα εξωτερικάεξωτερικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου μαθητήμαθητή, , όπωςόπως τατα μεγάλαμεγάλα
ωραίαωραία μάτιαμάτια, , τοτο χρώμαχρώμα καικαι τοτο κούρεμακούρεμα τωντων μαλλιώνμαλλιών, , τοτο
ντύσιμοντύσιμο καικαι ηη γενικότερηγενικότερη εξωτερικήεξωτερική εμφάνισηεμφάνιση..

ηη καλήκαλή γραφήγραφή τουτου μαθητήμαθητή καικαι τοτο καθαρόκαθαρό τετράδιοτετράδιο. (. (ΩςΩς
γνωστόνγνωστόν ««τοτο τετράδιοτετράδιο είναιείναι οο καθρέφτηςκαθρέφτης τουτου μαθητήμαθητή»»))

ΑκόμηΑκόμη καικαι ηη βαθμολογίαβαθμολογία πουπου οο μαθητήςμαθητής πήρεπήρε απόαπό τουςτους
προηγούμενουςπροηγούμενους εκπαιδευτικούςεκπαιδευτικούς τουτου. . 



ΤομείςΤομείς ΔιαφοροποίησηςΔιαφοροποίησης τηςτης ΣυμπεριφοράςΣυμπεριφοράς
 τουτου ΔασκάλουΔασκάλου προςπρος τοτο ΜαθητήΜαθητή..

ΣύμφωναΣύμφωνα μεμε αρκετούςαρκετούς ερευνητέςερευνητές τατα σημείασημεία εκείναεκείνα σταστα οποίαοποία
διαφοροποιείταιδιαφοροποιείται ηη συμπεριφοράσυμπεριφορά τωντων εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών, , ότανόταν
βέβαιαβέβαια συμβαίνεισυμβαίνει κάτικάτι τέτοιοτέτοιο είναιείναι τατα εξήςεξής::

ΔιαφοροποίησηΔιαφοροποίηση στηνστην επικοινωνίαεπικοινωνία
ΚατάΚατά τηντην επικοινωνίαςεπικοινωνίας τουςτους οιοι εκπαιδευτικοίεκπαιδευτικοί φαίνεταιφαίνεται νανα επικοινωνούνεπικοινωνούν
συχνότερασυχνότερα μεμε τουςτους καλούςκαλούς μαθητέςμαθητές παράπαρά μεμε τουςτους αδύνατουςαδύνατους. . 

ΝαΝα επαινούνεπαινούν καικαι νανα προσέχουνπροσέχουν συχνότερασυχνότερα τουςτους καλούςκαλούς μαθητέςμαθητές. . 

ΝαΝα υπάρχειυπάρχει μιαμια άμεσηάμεση διαπροσωπικήδιαπροσωπική επικοινωνίαεπικοινωνία, , ηη οποίαοποία εκδηλώνεταιεκδηλώνεται
μέσαμέσα απόαπό τοτο χαμόγελοχαμόγελο, , τηντην οπτικήοπτική επικοινωνίαεπικοινωνία καικαι τοτο ενδιαφέρονενδιαφέρον τωντων
εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών γιαγια τηντην ενδοσχολικήενδοσχολική καικαι εξωσχολικήεξωσχολική ζωήζωή τωντων μαθητώνμαθητών
αυτώναυτών..



ΝαΝα νανα ενθαρρύνουνενθαρρύνουν καικαι νανα βοηθούνβοηθούν τουςτους καλούςκαλούς μαθητέςμαθητές σεσε
περίπτωσηπερίπτωση πουπου οιοι απαντήσειςαπαντήσεις τουςτους δενδεν είναιείναι ανάλογεςανάλογες μεμε τιςτις
προσδοκίεςπροσδοκίες τωντων πρώτωνπρώτων. . ΉΉ καικαι νανα κρίνουνκρίνουν ευνοϊκάευνοϊκά κάθεκάθε
απάντησήαπάντησή τουςτους. . 

ΑναφορικάΑναφορικά μεμε τουςτους αδύνατουςαδύνατους μαθητέςμαθητές παρατηρείταιπαρατηρείται ηη τάσητάση
νανα τουςτους απομονώνουναπομονώνουν σταστα τελευταίατελευταία θρανίαθρανία καικαι τουςτους
εγκαταλείπουνεγκαταλείπουν εκείεκεί αγνοημένουςαγνοημένους, , χωρίςχωρίς νανα τουςτους προσφέρουνπροσφέρουν
κανένακανένα κίνητροκίνητρο γιαγια συμμετοχήσυμμετοχή στιςστις σχολικέςσχολικές δραστηριότητεςδραστηριότητες..

ΕνώΕνώ ότανόταν τουςτους απευθύνονταιαπευθύνονται αυτόαυτό γίνεταιγίνεται συνήθωςσυνήθως γιαγια νανα
τουςτους επιπλήξουνεπιπλήξουν. . 



ΔιαφοροποίησηΔιαφοροποίηση στοστο χρόνοχρόνο αναμονήςαναμονής καικαι
παροχήςπαροχής βοήθειαςβοήθειας..

ΠαρατηρείταιΠαρατηρείται ότιότι οιοι εκπαιδευτικοίεκπαιδευτικοί δίνουνδίνουν στουςστους αδύνατουςαδύνατους
μαθητέςμαθητές λιγότερολιγότερο χρόνοχρόνο νανα απαντήσουναπαντήσουν σεσε κάποιακάποια ερώτησηερώτηση
σεσε σύγκρισησύγκριση μεμε τουςτους καλούςκαλούς μαθητέςμαθητές. . ΑυτόΑυτό συμβαίνεισυμβαίνει διότιδιότι
έχουνέχουν προδικάσειπροδικάσει τηντην απάντησηαπάντηση τωντων αδύνατωναδύνατων μαθητώνμαθητών κικι
επομένωςεπομένως ηη αναμονήαναμονή είναιείναι γιγι’’ αυτούςαυτούς χάσιμοχάσιμο χρόνουχρόνου!!

ΑντίθεταΑντίθετα, , δίνουνδίνουν περισσότεροπερισσότερο χρόνοχρόνο στουςστους καλούςκαλούς μαθητέςμαθητές
καικαι τουςτους παρέχουνπαρέχουν μεγαλύτερημεγαλύτερη βοήθειαβοήθεια. . 

ΗΗ διάκρισηδιάκριση αυτήαυτή είναιείναι πιθανόπιθανό νανα γίνεταιγίνεται ασυνείδηταασυνείδητα καικαι ίσωςίσως
εξηγείταιεξηγείται απόαπό τοτο γεγονόςγεγονός ότιότι ηη αποτυχίααποτυχία τωντων καλώνκαλών μαθητώνμαθητών
δεδε θαθα σήμαινεσήμαινε μόνομόνο απλήαπλή διάψευσηδιάψευση τωντων προσδοκιώνπροσδοκιών τουςτους, , 
αλλάαλλά ταυτόχροναταυτόχρονα θαθα σήμαινεσήμαινε καικαι αποτυχίααποτυχία τηςτης διδασκαλίαςδιδασκαλίας
τουςτους..



ΔιαφοροποίησηΔιαφοροποίηση στονστον τρόποτρόπο αντιμετώπισηςαντιμετώπισης
τωντων λανθασμένωνλανθασμένων απαντήσεωναπαντήσεων..

ΗΗ προκατάληψηπροκατάληψη τωντων εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών απέναντιαπέναντι στουςστους αδύνατουςαδύνατους
μαθητέςμαθητές φαίνεταιφαίνεται καικαι απόαπό τοντον τρόποτρόπο μεμε τοντον οποίοοποίο αντιδρούναντιδρούν
στηστη λαθεμένηλαθεμένη απάντησηαπάντηση. . ΑμέσωςΑμέσως μετάμετά τηντην απάντησηαπάντηση
διορθώνουνδιορθώνουν τοτο λάθοςλάθος ήή ζητούνζητούν απόαπό κάποιονκάποιον άλλοάλλο νανα τοτο
διορθώσειδιορθώσει, , ενέργειαενέργεια πουπου συχνάσυχνά συνοδεύεταισυνοδεύεται κικι απόαπό κάποιοκάποιο
αρνητικόαρνητικό σχόλιοσχόλιο! ! 



ΥπάρχουνΥπάρχουν εκπαιδευτικοίεκπαιδευτικοί, , οιοι οποίοιοποίοι στηνστην προσπάθειάπροσπάθειά τουςτους νανα ενθαρρύνουνενθαρρύνουν
τουςτους αδύνατουςαδύνατους μαθητέςμαθητές, , επιβραβεύουνεπιβραβεύουν καικαι τιςτις πιοπιο ασήμαντεςασήμαντες επιτυχίεςεπιτυχίες
τουςτους ήή αξιολογούναξιολογούν θετικάθετικά καικαι τιςτις μερικάμερικά λανθασμένεςλανθασμένες απαντήσειςαπαντήσεις τουςτους. . ΟΟ
ιδιαίτεροςιδιαίτερος αυτόςαυτός τρόποςτρόπος αντιμετώπισηςαντιμετώπισης γίνεταιγίνεται αντιληπτόςαντιληπτός απόαπό όλουςόλους
τουςτους μαθητέςμαθητές καικαι υπογραμμίζειυπογραμμίζει τηντην αδυναμίααδυναμία τωντων μαθητώνμαθητών αυτώναυτών..

ΒέβαιαΒέβαια, , υπάρχουνυπάρχουν εκπαιδευτικοίεκπαιδευτικοί πουπου ενεργούνενεργούν μεμε τοντον εντελώςεντελώς αντίθετοαντίθετο
τρόποτρόπο. . ΣυγκεκριμέναΣυγκεκριμένα, , κρίνουνκρίνουν διαρκώςδιαρκώς καικαι αυστηράαυστηρά τιςτις λανθασμένεςλανθασμένες
απαντήσειςαπαντήσεις τωντων μαθητώνμαθητών αυτώναυτών, , μεμε αποτέλεσμααποτέλεσμα νανα αποθαρρύνουναποθαρρύνουν τιςτις
προσπάθειέςπροσπάθειές τουςτους..

ΠαρατηρείταιΠαρατηρείται ότιότι ««οιοι αδύνατοιαδύνατοι αλλάαλλά ήσυχοιήσυχοι μαθητέςμαθητές κερδίζουνκερδίζουν
ευκολότεραευκολότερα τητη συμπάθειασυμπάθεια καικαι τηντην επιείκειαεπιείκεια τωντων εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών, , ενώενώ οιοι
αδύνατοιαδύνατοι καικαι άτακτοιάτακτοι προκαλούνπροκαλούν μεμε τητη συμπεριφοράσυμπεριφορά τουςτους εκπαιδευτικούςεκπαιδευτικούς
μεμε αποτέλεσμααποτέλεσμα νανα δέχονταιδέχονται συχνότερασυχνότερα τιςτις επικρίσειςεπικρίσεις τουςτους»»

ΔιαφοροποίησηΔιαφοροποίηση στονστον τρόποτρόπο
ανατροφοδότησηςανατροφοδότησης..



ΠαιδαγωγικάΠαιδαγωγικά ΜέτραΜέτρα γιαγια τηντην ΑντιμετώπισηΑντιμετώπιση τουτου
 ΦαινομένουΦαινομένου

ΕνδεικτικάΕνδεικτικά μερικοίμερικοί τρόποιτρόποι συμπεριφοράςσυμπεριφοράς καικαι τεχνικέςτεχνικές μεμε τιςτις οποίεςοποίες οο
εκπαιδευτικόςεκπαιδευτικός θαθα μπορούσεμπορούσε νανα αμβλύνειαμβλύνει ήή νανα άρειάρει προβλήματαπροβλήματα στηστη
σχολικήσχολική τάξητάξη, , τατα οποίαοποία προέρχονταιπροέρχονται απόαπό τοτο ψυχολογικόψυχολογικό φαινόμενοφαινόμενο
τουτου ΠυγμαλίωναΠυγμαλίωνα, , είναιείναι οιοι εξήςεξής::

ΗΗ δημιουργίαδημιουργία θετικώνθετικών προσδοκιώνπροσδοκιών
ΟΟ εκπαιδευτικόςεκπαιδευτικός μπορείμπορεί νανα επηρεάσειεπηρεάσει θετικάθετικά τιςτις προσδοκίεςπροσδοκίες τουτου μαθητήμαθητή γιαγια
περαιτέρωπεραιτέρω μάθησημάθηση αναν αποδώσειαποδώσει τιςτις αποτυχίεςαποτυχίες τουτου σεσε μεταβλητούςμεταβλητούς
εσωτερικούςεσωτερικούς ήή εξωτερικούςεξωτερικούς παράγοντεςπαράγοντες καικαι όχιόχι σεσε μημη αμετάβλητουςαμετάβλητους
εσωτερικούςεσωτερικούς παράγοντεςπαράγοντες. . 

ΤότεΤότε οο μαθητήςμαθητής, , θαθα κατανοήσεικατανοήσει ότιότι οιοι αποτυχίεςαποτυχίες τουτου δενδεν εξαρτώνταιεξαρτώνται απόαπό
τιςτις ικανότητέςικανότητές τουτου ((εσωτερικούςεσωτερικούς--αμετάβλητουςαμετάβλητους παράγοντεςπαράγοντες) ) αλλάαλλά απόαπό τηντην
τύχητύχη //δυσκολίαδυσκολία εργασίαςεργασίας/ / προσπάθειαπροσπάθεια ((εξωτερικούςεξωτερικούς--εσωτερικούςεσωτερικούς
μεταβλητούςμεταβλητούς ήή απόαπό εξωτερικούςεξωτερικούς αμετάβλητουςαμετάβλητους παράγοντεςπαράγοντες).).



ΗΗ γεφύρωσηγεφύρωση τωντων μαθησιακώνμαθησιακών κενώνκενών..

ΑρχικάΑρχικά πρέπειπρέπει νανα γίνειγίνει διάγνωσηδιάγνωση τωντων μαθησιακώνμαθησιακών κενώνκενών τωντων
μαθητώνμαθητών. . 

ΣτηΣτη συνέχειασυνέχεια ακολουθήσειακολουθήσει θεραπευτικήθεραπευτική ήή ενισχυτικήενισχυτική
διδασκαλίαδιδασκαλία μεμε στόχοστόχο τητη συμπλήρωσησυμπλήρωση τωντων μαθησιακώνμαθησιακών κενώνκενών
τωντων μαθητώνμαθητών..

ΗΗ διδασκαλίαδιδασκαλία αυτήαυτή μπορείμπορεί νανα απευθυνθείαπευθυνθεί είτεείτε σσ’’ όληόλη τηντην τάξητάξη
εφόσονεφόσον έχουνέχουν αρκετοίαρκετοί μαθητέςμαθητές πρόβλημαπρόβλημα είτεείτε εξατομικευμέναεξατομικευμένα. . 



ΗΗ βίωσηβίωση τηςτης ««προσωπικήςπροσωπικής ευθύνηςευθύνης»» τουτου μαθητήμαθητή..
ΟιΟι μαθητέςμαθητές καικαι οιοι εκπαιδευτικοίεκπαιδευτικοί ασκούνταιασκούνται, , κάτωκάτω απόαπό κατάλληλεςκατάλληλες
συνθήκεςσυνθήκες, , στηνστην επικέντρωσηεπικέντρωση τηςτης προσοχήςπροσοχής τουςτους σταστα επιτυχήεπιτυχή
αποτελέσματααποτελέσματα τωντων πράξεώνπράξεών τουςτους καικαι στοστο νανα αντιληφθούναντιληφθούν τοντον
εαυτόςεαυτός τουςτους δημιουργόδημιουργό αυτώναυτών τωντων αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων ώστεώστε νανα
αναπτύξουναναπτύξουν αυτοπεποίθησηαυτοπεποίθηση, , υπευθυνότηταυπευθυνότητα καικαι αυτονομίααυτονομία. . 

ΓιαΓια τηντην επίτευξηεπίτευξη τουτου σκοπούσκοπού αυτούαυτού, , ηη τεχνικήτεχνική αυτήαυτή περιλαμβάνειπεριλαμβάνει
τατα παρακάτωπαρακάτω σημείασημεία άσκησηςάσκησης τωντων μαθητώνμαθητών::

ΆσκησηΆσκηση τωντων μαθητώνμαθητών στηνστην επιλογήεπιλογή καικαι θέσηθέση απόαπό τουςτους ίδιουςίδιους
πραγματοποιήσιμωνπραγματοποιήσιμων, , αλλάαλλά απαιτητικώναπαιτητικών στόχωνστόχων..

ΆσκησηΆσκηση τωντων μαθητώνμαθητών στηνστην επίγνωσηεπίγνωση τωντων δυνατοτήτωνδυνατοτήτων καικαι
αδυναμιώναδυναμιών τουςτους..

ΆσκησηΆσκηση τηςτης αυτοπεποίθησηςαυτοπεποίθησης τωντων μαθητώνμαθητών γιαγια έλεγχοέλεγχο τωντων
πράξεώνπράξεών τουςτους ήή ότιότι μπορούνμπορούν νανα επιδράσουνεπιδράσουν θετικάθετικά σεσε κάτικάτι..



ΆσκησηΆσκηση τωντων μαθητώνμαθητών στηνστην επιλογήεπιλογή τουτου τρόπουτρόπου σύμφωνασύμφωνα μεμε
τοντον οποίοοποίο θαθα επιτύχουνεπιτύχουν τουςτους σκοπούςσκοπούς πουπου θέτουνθέτουν..

ΆσκησηΆσκηση τωντων μαθητώνμαθητών στηνστην αξιολόγησηαξιολόγηση καικαι έλεγχοέλεγχο τηςτης
επιτυχίαςεπιτυχίας τωντων επιμέρουςεπιμέρους στόχωνστόχων τουςτους..

ΆσκησηΆσκηση τωντων μαθητώνμαθητών στηνστην ανάληψηανάληψη τηςτης ευθύνηςευθύνης τωντων δικώνδικών
τουςτους πράξεωνπράξεων καικαι τωντων συνεπειώνσυνεπειών τουςτους καικαι κυρίωςκυρίως τωντων
επιτυχώνεπιτυχών πράξεώνπράξεών τουςτους..



ΗΗ εμπιστοσύνηεμπιστοσύνη τουτου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού στοστο
 πρόσωποπρόσωπο τουτου μαθητήμαθητή..

ΕμπιστοσύνηΕμπιστοσύνη σημαίνεισημαίνει πρώταπρώτα αποδοχήαποδοχή τουτου αδύνατουαδύνατου μαθητήμαθητή..

ΧρειάζεταιΧρειάζεται καικαι ηη επίδειξηεπίδειξη απόαπό τηντην πλευράπλευρά τουτου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού
μιαςμιας ««ενσυναίσθητηςενσυναίσθητης»» συμπεριφοράςσυμπεριφοράς, , πουπου χαρακτηρίζεταιχαρακτηρίζεται απόαπό
τηντην ικανότηταικανότητα τουτου νανα ταυτίζεταιταυτίζεται μεμε τοτο μαθητήμαθητή τουτου ««γνωστικάγνωστικά»»
καικαι συναισθηματικάσυναισθηματικά..

ΟΟ ίδιοςίδιος θαθα πρέπειπρέπει νανα σχηματίζεισχηματίζει απόαπό τοτο έναένα μέροςμέρος μιαμια
ιδεαλιστικήιδεαλιστική εικόναεικόνα γιαγια τιςτις δυνατότητεςδυνατότητες τουτου μαθητήμαθητή τουτου καικαι απαπ’’
τοτο άλλοάλλο μίαμία ρεαλιστικήρεαλιστική ώστεώστε νανα μπορείμπορεί νανα αντιλαμβάνεταιαντιλαμβάνεται καικαι
νανα κατανοείκατανοεί τιςτις αδυναμίεςαδυναμίες τουτου καικαι παράλληλαπαράλληλα νανα τιςτις
αντικαθιστάαντικαθιστά μεμε τηντην ιδεαλιστικήιδεαλιστική εικόναεικόνα πουπου έχειέχει γιαγια τοτο πρόσωποπρόσωπο
τουτου μαθητήμαθητή τουτου..



ΠαροχήΠαροχή ««κοινωνικώνκοινωνικών ενισχυτώνενισχυτών»»

ΟιΟι εκπαιδευτικοίεκπαιδευτικοί συνήθωςσυνήθως αποφεύγουναποφεύγουν νανα αμείβουναμείβουν τουςτους
μαθητέςμαθητές τουςτους ήή νανα τουςτους δίνουνδίνουν ελάχιστεςελάχιστες ευκαιρίεςευκαιρίες νανα
αντιδράσουναντιδράσουν σεσε συγκεκριμένασυγκεκριμένα ερεθίσματαερεθίσματα καικαι νανα ενισχυθούνενισχυθούν
γιγι’’ αυτάαυτά ήή ότανόταν αυτόαυτό τοτο κάνουνκάνουν, , τοτο κάνουνκάνουν κατάκατά ένανέναν
ακατάλληλοακατάλληλο τρόποτρόπο..



ΓιαΓια νανα διορθωθείδιορθωθεί αυτήαυτή ηη κατάστασηκατάσταση, , οο SkinnerSkinner πρότεινεπρότεινε ((αα) ) 
τηντην προγραμματισμένηπρογραμματισμένη διδασκαλίαδιδασκαλία καικαι ((ββ) ) τηντην κατάλληληκατάλληλη
χρήσηχρήση αμοιβώναμοιβών καικαι ποινώνποινών κατάκατά τητη μάθησημάθηση..

ΈτσιΈτσι θαθα μπορούσανμπορούσαν οιοι ίδιοιίδιοι νανα χρησιμοποιήσουνχρησιμοποιήσουν τοντον έπαινοέπαινο, , 
τηντην ενθάρρυνσηενθάρρυνση, , τηντην προσοχήπροσοχή γιαγια νανα ενισχύσουνενισχύσουν τουςτους δειλούςδειλούς
μαθητέςμαθητές. . 

ΕπίσηςΕπίσης θαθα μπορούσανμπορούσαν νανα χρησιμοποιήσουνχρησιμοποιήσουν καικαι τηντην
προγραμματισμένηπρογραμματισμένη διδασκαλίαδιδασκαλία τουτου SkinnerSkinner, , προσαρμοσμένηπροσαρμοσμένη
σεσε νέεςνέες τεχνολογίεςτεχνολογίες. . 



ΟΟ σχεδιασμόςσχεδιασμός ««εργασιώνεργασιών»» μέσηςμέσης δυσκολίαςδυσκολίας
 στοστο σχολείοσχολείο..

ΟιΟι μαθητέςμαθητές στοστο σχολείοσχολείο παρωθούνταιπαρωθούνται καλύτερακαλύτερα γιαγια μάθησημάθηση
μόνομόνο αναν τατα μαθησιακάμαθησιακά αντικείμενααντικείμενα βρίσκονταιβρίσκονται σταστα πλαίσιαπλαίσια τουτου
μέσουμέσου βαθμούβαθμού δυσκολίαςδυσκολίας. . 

ΗΗ ψυχολογικήψυχολογική αυτήαυτή αρχήαρχή βασίζεταιβασίζεται στηνστην παιδαγωγικήπαιδαγωγική αρχήαρχή
««τηςτης μέγιστηςμέγιστης κατάκατά τοτο δυνατόνδυνατόν προσαρμογήςπροσαρμογής»» τωντων
μαθησιακώνμαθησιακών αντικειμένωναντικειμένων στοστο πνευματικόπνευματικό επίπεδοεπίπεδο τωντων
μαθητώνμαθητών. . 

ΗΗ επιλογήεπιλογή τωντων ««εργασιώνεργασιών»» μεμε τιςτις οποίεςοποίες θαθα έρθουνέρθουν σεσε
επαφήεπαφή οιοι μαθητέςμαθητές, , εξαρτάταιεξαρτάται κυρίωςκυρίως απόαπό τοτο εκπαιδευτικόεκπαιδευτικό. . 
ΑυτόςΑυτός πρέπειπρέπει νανα ‘‘ναιναι πολύπολύ προσεκτικόςπροσεκτικός καικαι νανα προσαρμόζειπροσαρμόζει
τατα μαθησιακάμαθησιακά αντικείμενααντικείμενα στοστο πνευματικόπνευματικό καικαι μαθησιακόμαθησιακό
επίπεδοεπίπεδο τωντων μαθητώνμαθητών. . 



ΕπίλογοςΕπίλογος
««ΟΟιι προκρίσειςπροκρίσεις τωντων εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών τουςτους γιαγια τηντην επίδοσηεπίδοση τωντων
μαθητώνμαθητών τουςτους μπορούνμπορούν νν’’ αποβούναποβούν προφητείεςπροφητείες πουπου
πραγματοποιούνταιπραγματοποιούνται δυστυχώςδυστυχώς ήή ευτυχώςευτυχώς αυτόματααυτόματα!!»»

««ΈναςΈνας εκπαιδευτικόςεκπαιδευτικός θεωρείταιθεωρείται επιτυχημένοςεπιτυχημένος αναν, , παράπαρά τηντην
αποτυχίααποτυχία τουτου μαθητήμαθητή τουτου, , περιμένειπεριμένει κάτικάτι απόαπό αυτόναυτόν καικαι παράλληλαπαράλληλα
κάνεικάνει κάτικάτι προςπρος τηντην κατεύθυνσηκατεύθυνση αυτήαυτή»»..

««οιοι μαθητέςμαθητές μπορούνμπορούν νανα βελτιωθούνβελτιωθούν πραγματικάπραγματικά, , φθάνειφθάνει μόνομόνο οιοι
δάσκαλοιδάσκαλοι τουςτους νανα έχουνέχουν διαμορφώσειδιαμορφώσει καλήκαλή γνώμηγνώμη γιαγια αυτούςαυτούς καικαι νανα
πιστεύουνπιστεύουν στηνστην αντίστοιχηαντίστοιχη βελτίωσήβελτίωσή τουςτους»». . 

ΓιατίΓιατί όπωςόπως αναφέρειαναφέρει καικαι οο FlitnerFlitner (1963) (1963) ««τίποτατίποτα δενδεν είναιείναι πιοπιο
οδυνηρόοδυνηρό, , καταπιεστικόκαταπιεστικό καικαι καταστροφικόκαταστροφικό γιαγια τηντην ζωήζωή ενόςενός παιδιούπαιδιού, , 
ενόςενός ανθρώπουανθρώπου, , απόαπό τοτο νανα μηνμην περιμένειπεριμένει κανείςκανείς τίποτατίποτα απόαπό αυτόαυτό..»»

ΤοΤο σύνθημασύνθημα ««ΕκπαιδευτικοίΕκπαιδευτικοί, , ελπίζετεελπίζετε περισσότεραπερισσότερα καικαι θαθα
πετυχαίνετεπετυχαίνετε περισσότεραπερισσότερα»», , πρέπειπρέπει νανα αποτελείαποτελεί γιαγια τοντον καθένακαθένα μαςμας
οδηγόοδηγό τηςτης παιδαγωγικήςπαιδαγωγικής μαςμας σχέσηςσχέσης καικαι πράξηςπράξης..»»
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