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«Κλίμα ανθρώπινων σχέσεων στο σύγχρονο σχολείο: το πρόβλημα  

της κοινωνικής απομόνωσης» 

 

Κωνσταντίνος Μπίκος 

Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τμήμα Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής Α.Π.Θ. 

bikos@edlit.auth.gr 
 

Επισημαίνεται η δομή και λειτουργία της σχολικής τάξης ως μίας ομάδας 

συνομηλίκων και τονίζεται η βαρύτητα που έχουν οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των 

συνομηλίκων για την κοινωνική, συναισθηματική και νοητική τους ανάπτυξη. Με 

αφορμή την παρουσία των παιδιών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες θεματοποιείται το 

πρόβλημα των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων, που μπορεί να επηρεάζουν τις 

σχέσεις των συμμαθητών και αναλύεται ειδικότερα η επίδρασή τους στην 

αντιμετώπιση του διαφορετικού. Για την καλύτερη γνώση των σχέσεων στην τάξη 

προτείνεται η κοινωνιομετρική μέθοδος, με την οποία ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

αποκομίσει αξιόπιστα και ενδιαφέροντα στοιχεία για την κοινωνική θέση και τις 

σχέσεις των μαθητών που τους χαρακτηρίζουν πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. 

Αναλύεται η λειτουργία των φιλικών κλικών και παρατίθεται ο προβληματισμός 

σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της κοινωνικής απομόνωσης συγκεκριμένων 

μαθητών. Τέλος προτείνονται εναλλακτικές δυνατότητες παιδαγωγικών χειρισμών για 

τη βελτίωση της συνοχής της ομάδας της τάξης και για την ατομική βοήθεια σε 

μαθητές που μειονεκτούν από άποψη κοινωνικών σχέσεων.   
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«Κίνητρα μάθησης: ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο 

πολυπολιτισμικό σχολείο»  

 

        Βασιλική Μπρουσκέλη 

 Ψυχολόγος, Msc στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία, 
 PhD στην Αγωγή Υγείας 

vasoula@mac.com 
 

 

Στο πρώτο μέρος της εισήγησης παρουσιάζεται μια γενική θεώρηση της 

έννοιας και του ρόλου των κινήτρων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο ρόλος των 

κινήτρων στην επιτυχημένη εκπαιδευτική διαδικασία, οι παράγοντες που επηρεάζουν 

την ανάπτυξη κινήτρων για θετική σχολική επίδοση, οι προοπτικές και οι στόχοι των 

παιδιών ως παράγοντες κινήτρου και η σημασία των εσωτερικών και των εξωτερικών 

κινήτρων, αποτελούν, μεταξύ άλλων, θέματα που αναλύονται και παραθέτονται προς 

συζήτηση και προβληματισμό. 

Στο δεύτερο μέρος της εισήγησης παρουσιάζεται ο ρόλος των κινήτρων 

μάθησης στα πλαίσια της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η έννοια των κινήτρων 

μάθησης για τον μαθητή του πολυπολιτισμικού σχολείου, ο ρόλος της αυτό-

εκτίμησης των παιδιών στην ανάπτυξη κινήτρων, η δυνατότητα αύξησης των κινήτρων 

μάθησης και τελικά στρατηγικές αποτελεσματικής διδασκαλίας παρουσιάζονται, 

αναλύονται και εκτιμώνται. Στόχος της συγκεκριμένης εισήγησης είναι να 

παρουσιάσει τη σημασία της ανάπτυξης κινήτρων στην εξέλιξη της σχολικής πορείας 

του μαθητή και να αναδείξει το ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο 

διαπολιτισμικό σχολείο.  
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