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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η αποτελεσματική επικοινωνία και αλληλεπίδραση και οι 
καλές σχέσεις του εκπαιδευτικού και των μαθητών μεταξύ τους 
αποτελούν βασική προϋπόθεση για την σημείωση σχολικής 
επιτυχίας. 

Α) Τι σημαίνει κατά τη γνώμη σας «σχολική επιτυχία»?

Β) Να αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 
θετικών διαπροσωπικών σχέσεων.

Γ) Να αναλύσετε την επίδραση τους στους μαθητές. 

 



Σχεδιάγραμμα Απάντησης:

Α. Το  περιεχόμενο  του  όρου  «Σχολική  επιτυχία»   έχει 
πολλαπλές εκφάνσεις. Η φοίτηση στο σχολείο δεν στοχεύει μόνο 
στην γνωστική ανάπτυξη αλλά στη διαμόρφωση σχέσεων φιλίας 
ώστε μέσα από αυτές  ο μαθητής να κατανοήσει τον εαυτό του  και 
τη  συμπεριφορά  του.  Πρέπει  δηλαδή  ο  μαθητής  να  αναπτύξει 
ικανότητες  αλληλεπίδρασης  με  ομάδες.   Το  σχολείο  είναι 
αγωνιστικός  χώρος  –  κατανόηση  του  εγώ.  Το  υποστηρικτικό 
περιβάλλον  του  σχολείου  διασφαλίζει  συνθήκες  σχολικής 
επιτυχίας. Απαραίτητο στοιχείο η συνεργασία με την οικογένεια και 
τους  φορείς  της  κοινότητας.  Είναι  βέβαιο   η  ανάπτυξη   των 
κοινωνικών δεξιοτήτων ορίζει σε μεγάλο βαθμό τη σχολική επιτυχία 
γι αυτό στον κοινωνικό στίβο παρατηρούμε παιδιά που στο σχολείο 
είχαν αναπτύξει  κοινωνικές δεξιότητες να πετυχαίνουν καλύτερες 
επιδόσεις  από  αυτά  που  είχαν  μονεμερώς αναπτύξει  γνωστικές 
δεξιότητες. 

Β.  Η   διαπροσωπική  επικοινωνία   για  να  είναι  ουσιαστική 
προϋποθέτει  την  καλλιέργεια  συναισθηματικής  νοημοσύνης  και 
ενσυναίσθησης.  Επίσης  ενεργητική  εμπλοκή  σε 
ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.  Ο μαθητής πρέπει να νιώθει 
ότι αναγνωρίζεται ότι είναι  ασφαλής και ότι  έχει εμπιστοσύνη στο 
δάσκαλό  του.   Επιπρόσθετα  η  ενθάρρυνση  και  η  επιβράβευση 
συνεισφέρουν  θετικά  στην  ανάπτυξη  της  προσωπικότητας  του 
μαθητή.  . Η δημοκρατική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού ενισχύει 
την  αυτοεικόνα  και  διαμορφώνει  συνθήκες  αυτοελέγχου  του 
μαθητή. . Η συνεργατική  μάθηση προωθεί την κοινωνική επάρκεια 
, τις κοινωνικές αξίες και έτσι συμβάλλει στη θετική συμπεριφορά.



Γ.  Ο  μαθητής  προσεγγίζεται  ως  όλον,  αναζητεί  νοήματα,  έχει 
κίνητρα και στόχους. Συμμετέχει ενεργά στη μάθηση ερευνώντας 
και  ανακαλύπτοντας  τη  γνώση  αναπτύσσοντας  παράλληλα 
μεταγνωστικές  δεξιότητες.   Μαθαίνει  τρόπους  για  να  γίνεται 
αποδεκτός στην ομάδα  και να συνεισφέρει στην κατάκτηση της 
γνώσης.  Ενισχύεται  η  αλληλοκατανόηση   και    ο  μαθητής 
προετοιμάζεται  για  να  βγει  στον  κοινωνικό  χώρο.   Καλλιεργεί 
πνευματικές  και  ηθικές  αρετές,  την  κριτική  ικανότητα  και  τη 
συναισθηματική ισορροπία. Στην εποχή μας των συχνών αλλαγών 
παίζει  τεράστιο  ρόλο  η  αγωγή  στο  σχολείο  να  έχει  πολλαπλό 
χαρακτήρα ώστε οι μαθητές και αυριανοί πολίτες να αναπτύξουν 
ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος και κοινωνικής συνύπαρξης.

  


