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Ενδεικτικό διάγραμμα απάντησης. 
Θέμα: Η ομαλή  σχολική κοινωνικοποίηση του παιδιού απαιτεί ευχάριστο σχολικό κλίμα. 
Περιγράψτε τις διαστάσεις και την ευρύτερη έννοια αυτού. Σχέση δασκάλου μαθητή.  
 
Το θέμα αναφέρεται στο σχολικό κλίμα  και στη σημασία του για την ομαλή 
κοινωνικοποίηση του παιδιού. Επιπρόσθετα καταγράφουμε τους παράγοντες που 
συντελούν στη διαμόρφωση του θετικού κλίματος και ιδιαίτερα  σ’ αυτόν του δασκάλου  ως 
κεντρική  και βασική συνιστώσα  που θα βοηθήσει αποφασιστικά το μαθητή στην  πορεία 
της κοινωνικής του ένταξης. 
Το Δημοτικό σχολείο επιτελεί ένα σημαντικό ρόλο για την προσαρμογή, την 
κοινωνικοποίηση και τη  συναισθηματική μάθηση. Η ομαλή ένταξη του μαθητή στο 
περιβάλλον της τάξης  τον οδηγεί στην αυτογνωσία ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση, την 
αυτοπεποίθηση και την αυτοαντίληψη.  Συνεπώς  θα πρέπει να εργάζεται αλληλεπιδραστικά 
σε ομάδες. Το σχολείο είναι πρώτος αγωνιστικός χώρος εντός του οποίου θα πρέπει  να  
καταγράφει ιστορικό σχολικής επιτυχίας. Η σχολική τάξη δρα ως κοινωνική ομάδα. Εκεί θα 
πρέπει να αναπτύσσει θετικές διαπροσωπικές σχέσεις ώστε να  αντιμετωπίζονται 
ενδεχόμενα  προβλήματα συμπεριφοράς.  Ο δάσκαλος  οφείλει να διαμορφώνει  ένα 
πλέγμα υποστήριξης  ώστε ο μαθητής να υπερνικά τα εμπόδια  στην πορεία 
κοινωνικοποίησης του.  Είναι ανάγκη να  ακολουθεί το μαθητή   θετική   σχολική εμπειρία. 
 
Οι παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση του κλίματος είναι   ο  δάσκαλος που   
διαμεσολαβεί και στηρίζει, οι συμμαθητές που αποδέχονται ή απορρίπτουν, το Αναλυτικό 
πρόγραμμα  και ο τρόπος εργασίας. 
Ειδικότερα  η σχέση δασκάλου και μαθητών πρέπει να στηρίζεται  στην αλληλοκατανόηση, 
αλληλοεκτίμηση και στην παροχή κινήτρων μάθησης. Από τον παιδαγωγικό δεσμό 
περάσαμε στον επαγγελματία δάσκαλο  που αντιλαμβάνεται το  ρόλο του σε μία 
δημοκρατική κοινωνία.   
Έτσι διαμορφώθηκαν τρεις τύποι, ο αυταρχικός, ο δημοκρατικός και ο ελευθεριάζων. Ο 
αποδεκτός είναι ο δημοκρατικός που  καλλιεργεί τη δημιουργικότητα, την κριτική ικανότητα 
και τη συναισθηματική ισορροπία των μαθητών.  Για να  επιτευχθούν όλα αυτά   η σχέση 
τους πρέπει να είναι συναισθηματική και ειλικρινής .  Επίσης η συμμετοχή των μαθητών 
πρέπει να είναι αποδεκτή και να στηρίζεται σε επικοινωνία με   με  ψυχολογικό υπόβαθρο 
που συμβάλλει στην υπέρβαση των   κοινωνικών στερεοτύπων. 
Τέλος σημαντικός είναι ο ρόλος των συμμαθητών που θα πρέπει να εμπλέκονται σε 
ομαδικές και βιωματικές δράσεις καθώς και η  γονεική εμπλοκή  που χρειάζεται βελτιωμένο 
σχήμα.  
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