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Κείμενο  

Το μαθητικό χιούμορ 

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από τη διπλωματική εργασία της Κρομμύδα Μαρίας με 

τίτλο: «Το χιούμορ» στην ΑΣΠΑΙΤΕ του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, σελ. 37 – 38, Ιωάννινα, 

2016. Προσπελάστηκε διαδικτυακά στις 02 – 04 – 2021.(συντομευμένο) 

Σίγουρα το γέλιο και η χαλαρή διάθεση είναι μια μορφή διεξόδου στο σχολείο από 

το εντατικό διδακτικό πρόγραμμα, τις μαθητικές υποχρεώσεις των μαθητών και τον κόπο 

από τη συμμετοχή τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερα σε περιόδους 

οικονομικής κρίσης, ίσως είναι και επιβεβλημένο να δημιουργείται μια πιο ευχάριστη και 

χαλαρή αντιμετώπιση της διδακτικής διαδικασίας. Άλλωστε, σήμερα πολλά παιδιά βιώνουν 

προβλήματα που πηγάζουν από την οικονομική δυσπραγία ή και σε συνδυασμό με  τη 

διάλυση οικογενειακών δεσμών. Οπότε είναι προτιμότερο το σχολικό περιβάλλον να 

αναπτύξει και να ενσταλάξει1 εκ νέου, μορφές αλληλεγγύης και αγάπης μεταξύ των 

ανθρώπων σε μια κοινωνία που βάλλεται ποικιλοτρόπως.  

Η καθημερινότητα στο χώρο του σχολείου δεν είναι εύκολη ούτε για τους 

εκπαιδευτικούς ούτε για τους μαθητές. Υπάρχει το άγχος, η εγρήγορση, η επιδίωξη για 

μεγιστοποίηση της προσοχής, το στρες των εξετάσεων, η ανταγωνιστικότητα, η προσπάθεια 

για αποδοτικότητα και από τους δύο εμπλεκόμενους. Αυτό όμως που πρέπει να 

επισημανθεί είναι ότι το χιούμορ δεν είναι ένας αυτόματος μηχανισμός, με τη βοήθεια του 

οποίου μαγικά θα αρχίσει να βελτιώνεται το κλίμα στην τάξη, θα μειωθεί το άγχος και 

συνακόλουθα θα αυξηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών και η αποδοτικότητά τους. Η 

επισήμανση αυτή δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. 

Πράγματι, η παρουσία του χιούμορ επηρεάζει προς το καλύτερο την απόδοση των 

μαθητών, αυξάνοντας την προσοχή και τη νοητική εγρήγορση, βελτιώνοντας την 

αυτοσυγκέντρωση και τα κίνητρα για μάθηση. Η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι προτιμότερο 

 
1 ενσταλάζω: (μτφ.) Καλλιεργώ σε κάποιον σταδιακά ένα συναίσθημα, μια διάθεση, μια αντίληψη.  



να υπάρχει έστω και ελάχιστο χιούμορ παρά να μην υπάρχει καθόλου. Το ζητούμενο από 

πλευράς εκπαιδευτικών είναι να επιτευχθεί ο βέλτιστος δυνατός συνδυασμός επάρκειας 

και ικανοτήτων, σοβαρότητας και αληθινού, υγιούς  ενδιαφέροντος για το μαθητή. Όταν 

όλα αυτά διανθίζονται με μικρές δόσεις χιούμορ, το αποτέλεσμα συγκεντρώνει 

περισσότερες πιθανότητες να είναι ευνοϊκό. 

Η σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών στο σχολείο εμπλέκει 

ασφαλώς και το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης κάθε γνωστικού αντικειμένου. Όταν η 

σχέση είναι αρμονική, η πρόσληψη των γνώσεων και η κατανόηση των μαθησιακών 

αντικειμένων, γίνεται, κατά τεκμήριο, ευκολότερα και πιο ουσιαστικά. Στοιχεία εγγύτητας, 

καλοσύνης, κατανόησης και αποδοχής, υποστήριξης και ενθάρρυνσης βελτιώνουν το κλίμα 

στην αίθουσα. Τα αντίθετα διαταράσσουν το καλό κλίμα και δεν προάγουν τη γνώση. 

Από τα προηγούμενα κατανοεί κάποιος την αναγκαιότητα και άλλων παραγόντων 

επιτυχίας στη σχολική πραγματικότητα. Το χιούμορ μπορεί να ιδωθεί ως εργαλείο που έχει 

υποβοηθητικό ρόλο στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος και της προσοχής του μαθητή και 

όχι ως αυτοσκοπός. Με το χιούμορ στη φαρέτρα του ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να 

μειώσει την ανία και να εντείνει το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Ωστόσο, ο τρόπος που 

διδάσκει κάθε εκπαιδευτικός είναι μοναδικός, δεν υπάρχουν έτοιμες συνταγές και η 

ενεργός μαθητική συμμετοχή αποτελεί πρόκληση και ζητούμενο.  

ΘΕΜΑ 2β 

 

Β2β. Θέλοντας να εξηγήσεις σ’ έναν φίλο σου με πιο κατανοητό γι’ αυτόν τρόπο τα 

παρακάτω αποσπάσματα του κειμένου, αλλάζεις τις λέξεις με έντονο χρώμα με συνώνυμες 

λέξεις απλούστερες.  

1 . . . σε μια κοινωνία που βάλλεται ποικιλοτρόπως 

2 . . . θα μειωθεί το άγχος και συνακόλουθα θα αυξηθεί το ενδιαφέρον 

3. Όταν όλα αυτά διανθίζονται με μικρές δόσεις χιούμορ 

4. .. . να επιτευχθεί ο βέλτιστος δυνατός συνδυασμός. . .  

5. Τα αντίθετα διαταράσσουν το καλό κλίμα. . .  

Μονάδες 10  

 



ΘΕΜΑ 3 

 

Να υποθέσεις ότι συμμετέχεις ως εκπρόσωπος των μαθητών σε μια ημερίδα που 

διοργανώνει ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου σου με θέμα: 

«Προτάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας μαθητών - καθηγητών». Η εισήγησή σου με 

θέμα τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του χιούμορ στη σχολική τάξη, θα έχει 

μορφή ομιλίας 250 – 300 λέξεων. Για την τεκμηρίωση των απόψεων σου μπορείς να 

αξιοποιήσεις και στοιχεία από το κείμενο αναφοράς. 

Μονάδες 40 


