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Κείμενο  

Η επίδραση του χιούμορ στο παιδαγωγικό κλίμα της σχολικής τάξης 

Το κείμενο που ακολουθεί είναι απόσπασμα από άρθρο της Δέσποινας Παπαδοπούλου με 

τίτλο «Το χιούμορ ως εκπαιδευτικό εργαλείο κατά τη μαθησιακή διαδικασία» δημοσιευμένο 

το 2020 στο περιοδικό Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 25ος, Τεύχος 3. Προσπελάστηκε 

διαδικτυακά στις 02 – 04 – 2021 (διασκευή) 

 

Το παιδαγωγικό κλίμα μιας σχολικής τάξης δε διατηρείται πάντα σταθερό, αλλά 

επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες που μπορεί να συνυπάρχουν, να μεταβάλλονται, να 

αλληλεπιδρούν σε διαφορετικό βαθμό μεταξύ τους, τόσο από την έναρξη του σχολικού 

έτους, όσο και κατά τη διάρκειά του. Ανάμεσα στους παράγοντες που συγκαταλέγονται σε 

εκείνους που μπορούν να επηρεάσουν το παιδαγωγικό κλίμα της σχολικής τάξης είναι και ο 

ίδιος ο εκπαιδευτικός. Η χιουμοριστική διάθεσή του μπορεί να αποφορτίσει έντονες 

καταστάσεις ή και κρίσεις, που πιθανόν να συμβούν στη σχολική τάξη ή να βοηθήσει τους 

μαθητές να χαλαρώσουν από την έντονη μαθησιακή πίεση που δέχονται. Κάνει τα 

προβλήματα που υπάρχουν λιγότερο έντονα και σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει τα ίδια 

τα προβλήματα. Δε στρέφεται κατά των μαθητών με κακεντρεχή σχόλια για αυτούς ή τον 

κωμικό σχολιασμό χαρακτηριστικών, συνηθειών, λόγων ή ενεργειών τους. 

Από την έρευνα του Askildson φάνηκε ότι η χρήση του χιούμορ δημιούργησε ένα πιο 

άνετο και ευνοϊκό μαθησιακό περιβάλλον τόσο για τους δάσκαλους όσο και για τους 

περισσότερους μαθητές (82%) που απάντησαν. Πιο συγκεκριμένα, φάνηκε ότι μειώθηκε η 

ανησυχία, βελτιώθηκε η προσεγγισιμότητα του δασκάλου και αυξήθηκαν τα επίπεδα του 

ενδιαφέροντος των μαθητών, ως αποτέλεσμα της χρήσης του χιούμορ από τους δασκάλους.  



Σε περιβάλλοντα που τα χαρακτηρίζει αυταρχικότητα και πίεση, η σκέψη 

επιβραδύνεται. Σε αντίθεση, το χιούμορ δημιουργεί μια χαλαρή ατμόσφαιρα που 

διευκολύνει τη μάθηση. Επίσης, είναι γνωστό ότι η κριτική σκέψη δεν αναπτύσσεται σε 

περιβάλλον επικριτικό, απειλητικό, υποτιμητικό, αλλά σε περιβάλλον άνετο, ευχάριστο, 

ασφαλές, το οποίο υποκινεί. Το χιούμορ είναι ενθαρρυντικό για μια υγιή συμμετοχή όλων 

των μαθητών, ανεξάρτητα φυλής ή θρησκείας.  

Ως παιδαγωγικό εργαλείο μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικό στην παρακίνηση 

για το μάθημα και στην προαγωγή του παιδαγωγικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο 

εκφράζονται απόψεις και λάθη, χωρίς να καταστρέφεται η αυτοεικόνα του μαθητή. Οι 

δάσκαλοι που δηλώνουν ότι τα λάθη είναι φυσικά και αποδεκτά γελώντας πρώτα με τα 

δικά τους, κάνουν τους μαθητές να αισθάνονται λιγότερο ανήσυχοι και πιο άνετοι στην 

επικοινωνία και να παίρνουν περισσότερα ρίσκα στην επιδίωξη της μάθησης. Επίσης, κάνει 

τους μαθητές να νιώθουν ότι δεν απειλούνται, ενδυναμώνει ή διατηρεί τόσο τις καλές 

σχέσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές όσο και μεταξύ των ίδιων των 

μαθητών. 

 

ΘΕΜΑ 2β 

 

Κλίμα, να αποφορτίσει, καλύπτει, άνετο, επίπεδα: Να χρησιμοποιήσεις τις λέξεις με 

έντονη γραφή που χρησιμοποιούνται συνυποδηλωτικά σε πέντε φράσεις ή προτάσεις (μια 

για κάθε λέξη), στις οποίες θα φαίνεται η κυριολεκτική τους χρήση. (Μπορείς να κάνεις 

αλλαγές στους ζητούμενους τύπους σε πρόσωπο, έγκλιση, γένος κ.α.) 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ 3 

 

Στο κείμενο που διάβασες προκρίνεται το γέλιο και το χιούμορ ως παιδαγωγικό εργαλείο με 

θετικά αποτελέσματα. Συμφωνείς μ’ αυτήν την άποψη; Πιστεύεις ότι κάποιες φορές το 

χιούμορ είναι ανάρμοστο και ανατρεπτικό για τη σχολική τάξη και πειθαρχία; Να αναλύσεις 

τις απόψεις σου επιχειρηματολογώντας σ’ ένα άρθρο 250 με 300 λέξεων για τη σχολική 



εφημερίδα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και παραδείγματα από τη σχολική σου ζωή, για 

να τεκμηριώσεις τις απόψεις σου. 

Μονάδες 40 


