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ΚΈΦΑΛΑΊΟ 3 

3. Συναισθήματα Μαθητών
 

3.1 ΕΜΠΛΟΚΉ ΤΩΝ ΜΆΘΉΤΩΝ ΣΤΉ ΔΙΆΔΙΚΆΣΙΆ 
       ΤΉΣ ΜΆΘΉΣΉΣ
Η συμμετοχή των μαθητών είναι ένας σημαντικός παράγοντας ώστε να 
επιτευχθεί η μάθηση. Η εμπλοκή των μαθητών στην διαδικασία της μά-
θησης σχετίζεται με καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο, ενώ η απεμπλο-
κή έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 
(Archambault, Janosz, Fallu, & Pagani, 2009, Fredricks, Blumenfeld, & 
Paris, 2004, Reschly & Christenson, 2006, Zimmer-Gembeck, Chipuer, 
Hanisch, Creed, & McGregor, 2006). Η απεμπλοκή μάλιστα έχει ακόμα 
συμπεριληφθεί στον ορισμό της διαδικασίας εγκατάλειψης. Από παιδα-
γωγική σκοπιά, η εγκατάλειψη ορίζεται ως το αποτέλεσμα μιας μακρο-
χρόνιας διαδικασίας απόσυρσης και απεμπλοκής του μαθητή από το 
σχολείο. Αυτή η διαδικασία απεμπλοκής αρχίζει κατά τη διάρκεια των 
πρώτων σχολικών χρόνων και τελικά οδηγεί τον μαθητή στην εγκατάλει-
ψη του γυμνασίου ή της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στην περίπτωση 
που αυτός μετά το γυμνάσιο επέλεξε την επαγγελματική εκπαίδευση 
(Bradshaw, O’Brennan, & McNeely, 2008, Dunn, Chambers, & Rabren, 
2004, Finn, 1993, Rumberger, 1995). Συνεπώς, είναι πολύ μεγάλης ση-
μασίας να διερευνηθεί πώς η εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία της 
μάθησης μπορεί να ενισχυθεί, ιδιαίτερα στην προ-Γυμνασιακή, Γυμνασι-
ακή, προ-επαγγελματική και επαγγελματική εκπαίδευση. Η βιβλιογρα-
φία αναφέρει ότι υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν 
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την εμπλοκή των μαθητών, όπως για παράδειγμα, σε επίπεδο σχολικής 
μονάδας, το μέγεθος του σχολείου και η αναλογία εκπαιδευτικού-μαθη-
τών (Fredricks et al., 2004). Μέσα στην τάξη, η ύπαρξη θετικής σχέσης 
με τον εκπαιδευτικό συμβάλλει στην εμπλοκή των μαθητών (Anderson, 
Christenson, Sinclair, & Lehr, 2004, Klem & Connell, 2004, Muller, 2001, 
Roorda, Koomen, Spilt, & Oort, 2011). Αυτή ενθαρρύνεται σε περιβάλ-
λοντα μάθησης στα οποία η αυτονομία των μαθητών υποστηρίζεται και 
όπου δεν υπάρχει τιμωρία (Fredricks et al., 2004), αν και ο Elffers (2001) 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υπερβολική αυτονομία οδηγεί σε χα-
μηλότερα επίπεδα εμπλοκής των μαθητών. Οι συμμαθητές επηρεάζουν 
επίσης την εμπλοκή μεμονωμένων μαθητών (Fredricks et al., 2004). Τέ-
λος, η εμπλοκή συνήθως μειώνεται καθώς ο μαθητής μεγαλώνει, και 
ιδιαίτερα κατά την διάρκεια του γυμνασίου (Fredricks et al., 2004, Klem 
& Connell, 2004). Το ερώτημα που μας ενδιαφέρει είναι ο βαθμός στον 
οποίο η εμπλοκή των μαθητών μπορεί να θεωρηθεί ότι σχετίζεται με συ-
γκεκριμένες συμπεριφορές των εκπαιδευτικών και τις πεποιθήσεις τους. 
Οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους 
στην τάξη, και τον τρόπο που διδάσκουν, αλλά και το μαθησιακό περι-
βάλλον που δημιουργούν (Guskey, 2002, Palak & Walls, 2009). 

Ο Pajares (1992) υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη 
εστίαση στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών μιας και οι πεποιθήσεις 
αυτές βρίσκονται στο επίκεντρο της διδασκαλίας (Kagan, 1992, p.85). 
Ο Fredricks et al. (2004) αναφέρει ότι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών, 
οι θετικές σχέσεις εκπαιδευτικού-μαθητή, η δομή της τάξης, η στήρι-
ξη της αυτονομίας της και οι αυθεντικές και ενδιαφέρουσες εργασίες 
σχετίζονται με την εμπλοκή των μαθητών. Σαφώς, ο εκπαιδευτικός έχει 
ένα ρόλο στη δημιουργία αυτών των υποστηρικτικών συνθηκών. 

3.1.1 Ή έννοια της εμπλοκής-συμμετοχής
Σύμφωνα με τους Appleton, Christenson, και Furlong (2008), η έννοια 
της εμπλοκής των μαθητών εισήχθη στην βιβλιογραφία περίπου πριν 
40 χρόνια. Στις αρχικές εργασίες που σχετίζονται με την εμπλοκή των 
μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, οι Tinto (1975) και Finn (1989) 
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ανέπτυξαν ο καθένας ένα μοντέλο που εξηγεί την εγκατάλειψη ως συ-
νέπεια της απόσυρσης του μαθητή ή της απεμπλοκής του από το σχο-
λείο. Στο μοντέλο μεσολάβησης του Tinto (1975) για την εγκατάλειψη 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η αλληλεπίδραση των σπουδαστών με 
το ακαδημαϊκό και κοινωνικό σύστημα παράγει σε ένα ορισμένο βαθ-
μό την κοινωνική και ακαδημαϊκή ολοκλήρωση. Το μοντέλο της συμ-
μετοχής-ταυτοποίησης του Finn (1989) εισήγαγε ρητά την έννοια της 
εμπλοκής, η οποία ορίζεται ως συμμετοχή και ταύτιση με το σχολείο. 
Το ερευνητικό ενδιαφέρον για εμπλοκή των μαθητών έχει αυξηθεί τα 
τελευταία χρόνια. Διαφορετικοί τύποι εμπλοκής έχουν προταθεί από 
διάφορους ερευνητές όπως οι Appleton et al., (2008), Fredricks et al., 
(2004), Moreira, Vaz, Dias, & Petracchi, (2009) μιας και:

•  Οι μαθητές εμπλέκονται συναισθηματικά επειδή τους αρέσει το 
περιβάλλον της τάξης που βρίσκονται, ενδιαφέρονται για το μά-
θημα, και επιδεικνύουν θετική στάση μάθησης.

•  Οι μαθητές εμπλέκονται γνωστικά όταν κατανοήσουν τη σημα-
σία που έχει η εκπαίδευση τους. Έτσι, οι μαθητές είναι σε θέση 
να διατυπώσουν τους δικούς τους μαθησιακούς στόχους, να ορ-
γανώσουν το διάβασμα τους ώστε να εκμεταλλευτούν στο με-
γαλύτερο δυνατό βαθμό τις δυνατότητές τους επιτυγχάνοντας 
τελικά ακαδημαϊκά.

Παρόλο που διακρίνουμε διαφορετικές πτυχές εμπλοκής, αυτές ούτε 
αλληλοαναιρούνται ούτε είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Για παράδειγ-
μα, για να είναι σε θέση να αποδείξει κάποιο είδος συναισθηματικής 
εμπλοκής με το σχολείο, ο μαθητής πρέπει να δείξει τουλάχιστον κά-
ποια εμπλοκή (Archambault et al., 2009, Fredricks et al., 2004). Παρά 
τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της εμπλοκής, μπορούμε να διακρίνου-
με δύο επίπεδα στα οποία αυτή μπορεί να προκύψει. Ένας μαθητής 
μπορεί να εμπλακεί σε μια συγκεκριμένη τάξη και δεύτερο ένας μα-
θητής μπορεί να εμπλακεί και με την ευρύτερη σχολική κοινότητα. Ο 
Fredricks et al. (2004) αναφέρει ότι είναι σημαντικό να γίνει διάκριση 
μεταξύ των δύο επιπέδων, επειδή είναι πιθανό να έχουν διαφορετικά 
αποτελέσματα η καθεμία από αυτές.
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3.2 ΣΥΝΆΙΣΘΉΜΆ ΣΤΉΝ ΔΙΔΆΣΚΆΛΙΆ
Ο John Dewey (1933) έγραψε για την αναγκαιότητα αντιμετώπισης 
των συναισθημάτων των μαθητών στην εκπαίδευση: «… Δεν υπάρχει 
εκπαίδευση όταν οι ιδέες και η γνώση δεν μεταφράζονται σε συναί-
σθημα, ενδιαφέρον και θέληση». 

Είναι πολύ σημαντική η κατανόηση και η αποδοχή των συναισθη-
μάτων μας αλλά και των συναισθημάτων των άλλων. Κάτι τέτοιο προ-
άγει την ψυχική μας υγεία και βελτιώνει τις σχέσεις μας. Ιδιαίτερα στην 
εκπαίδευση μέσα από τις δραστηριότητες που παραθέτοντας στόχος 
είναι οι μαθητές να είναι ικανοί να αναγνωρίσουν τα συναισθήμα-
τά τους, τα συναισθήματα των συμμαθητών τους και να μοιραστούν 
εμπειρίες μεταξύ τους χωρίς να φοβούνται ότι δεν θα είναι αποδεκτοί.

Σήμερα καθώς η κοινωνία δεν ενθαρρύνει την έκφραση συναισθη-
μάτων αλλά αντίθετα επιβάλλει ισχυρές προκαταλήψεις ως προς αυτά, 
μια θεωρητική προσέγγιση είναι σημαντική και αναγκαία, ιδιαίτερα 
στον χώρο της εκπαίδευσης.

 Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικά βιωματικά σεμι-
νάρια είναι πολύ σημαντική, αφού μπορεί να αποτελέσει το κλειδί να 
βοηθήσουν τους μαθητές τους να περιορίσουν τον φόβο που βιώνουν 
αρκετοί από αυτούς όταν αντιμετωπίζουν τα έντονα συναισθήματα 
των άλλων ή να εκφράσουν οι ίδιοι συναισθήματα που έχουν μέσα 
τους. Μέσα στην τάξη μπορούν να πραγματοποιηθούν δραστηριότη-
τες που να έχουν ως στόχο να μάθουν οι μαθητές να εκφράζουν αυτό 
που αισθάνονται μέσα σε ένα περιβάλλουν που νιώθουν εμπιστοσύνη. 
Οι μηχανισμοί υποστήριξης που είναι διαθέσιμοι στο σχολείο θα πρέ-
πει να εστιάζουν στα σημεία που οι μαθητές χρειάζονται περισσότερη 
βοήθεια. Ακόμη, θα πρέπει βοηθήσουν τους μαθητές να μοιράζονται 
με τους συμμαθητές τους τα συναισθήματά τους. Η παραπάνω διαδι-
κασία ενθάρρυνσης πρέπει να γίνεται από καθηγητές–συντονιστές.

Δραστηριότητες που αφορούν τα συναισθήματα και θα πραγματο-
ποιηθούν μέσα στην τάξη πρέπει να έχουν ως στόχο να μάθουν αρχικά 
οι μαθητές να χρησιμοποιούν λεξιλόγιο που θα τους βοηθήσει να εκ-
φράσουν τα συναισθήματά τους. Να μάθουν δηλαδή να αναγνωρίζουν, 
να ονομάζουν και να παραδέχονται τα συναισθήματά τους και να εξοι-


