
 
 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΗ ΥΟΛΘΚΗ ΕΠΘΔΟΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ  

Η ζρνιηθή επίδνζε ελφο καζεηή νξίδεηαη σο ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Δπνκέλσο επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε αιιά θαη 

ζηε γεληθφηεξε δηάπιαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Αξθεηνί καζεηέο παξνπζηάδνπλ ρακειή 

ζρνιηθή επίδνζε θαη νη γνλείο ηνπο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απνδίδνπλ ηελ απνηπρία ηνπ παηδηνχ ηνπο 

ζε «ηεκπειηά» ή ζε γεληθφηεξε αδπλακία ζηα καζήκαηα. Η πξαγκαηηθφηεηα φκσο βξίζθεηαη ζε 

βαζχηεξα αίηηα. Οη ζπρλφηεξεο αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε ζεσξνχληαη νη 

αθφινπζεο:  

 

1. Έιιεηςε ζρνιηθήο σξηκφηεηαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζην παηδί αδπλακία παξαθνινχζεζεο ησλ 

καζεκάησλ ηνπ, δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαη γξαθή, θησρφ ιεμηιφγην, αδπλακία πξνζαξκνγήο ζην 

πεξηβάιινλ θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο, δπζθνιία ζηηο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο. Η ζρνιηθή 

σξηκφηεηα αθνξά ηελ εμέιημε ηεο λνεκνζχλεο ηνπ παηδηνχ, πνπ πνηθίιεη απφ άηνκν ζε άηνκν, ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπ εμέιημε θαη ηε βηνινγηθή ηνπ σξίκαλζε. 

2. Τν αίζζεκα ληξνπήο ή δεηιίαο είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ αξθεηψλ καζεηψλ θαη εθδειψλεηαη κε έλα 

ζπλεζηαικέλν χθνο, ηελ έιιεηςε θηιηθψλ ζρέζεσλ, ηελ απνκφλσζε θαη ηελ αδπλακία ζπκκεηνρήο ζηηο 

ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

3. Η απνπζία εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ δελ ηνπνζεηεί ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αμία ηεο γλψζεο 

ζηελ νξζή βάζε  

4. Ο ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζε θάζε καζεηή 

ρσξηζηά επεξεάδεη θαηαιπηηθά ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ. Η επίπιεμε, ε ηηκσξία ή ε απνθπγή 

απφ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνο ην καζεηή δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ καζεηή 

θαη κάιηζηα φηαλ απηέο νη ζπκπεξηθνξέο εθδειψλνληαη κπξνζηά ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Έηζη 

δεκηνπξγνχληαη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, άγρνο, πξνβιήκαηα έληαμεο ζην ζχλνιν, καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, αλαζθάιεηα, ζπλαηζζήκαηα απφξξηςεο θαη απνηπρίαο. Σε γεληθφηεξν πιαίζην, φηαλ ην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ δελ είλαη ππνζηεξηθηηθφ πξνο ηνπο καζεηέο, δεκηνπξγεί επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ 

εκθάληζε ησλ παξαπάλσ ζπκπεξηθνξψλ.  

5. Ο νηθνγελεηαθφο παξάγνληαο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εκθάληζε ρακειήο ζρνιηθήο 

επίδνζεο. Οη θνπξαζκέλνη καζεηέο, πνπ δελ πξνζέρνπλ ζην κάζεκα, δε ζπδεηνχλ εχθνια, έρνπλ 

κειαγρνιηθή έθθξαζε θαη θιείλνληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο είλαη ζηνηρεία πνπ επηβεβαηψλνπλ πνιιέο θνξέο 

ηελ έιιεηςε ππνζηήξημεο θαη ελδηαθέξνληνο απφ ηελ νηθνγέλεηα κε απψηεξν απνηέιεζκα ηελ θαθή 

ζρνιηθή επίδνζε.  

6. Η ειιηπήο θνίηεζε κε αξθεηέο απνπζίεο, ρσξίο ιφγν απφ ην ζρνιείν κπνξεί λα είλαη έλδεημε 

αξλεηηθήο ζηάζεο πξνο απηφ, πνπ ζπλήζσο ραξαθηεξίδεη ηνπο καζεηέο κε ρακειή επίδνζε θαη 

νδεγνχληαη ζε ζρνιηθή ζηαζηκφηεηα ή εγθαηάιεηςε.  

7. Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο (νπηηθή ή αθνπζηηθή δηάθξηζε, δπζιεμία θ.α.) νδεγνχλ αξθεηέο θνξέο ζε 

ρακειή ζρνιηθή επίδνζε, θαζψο δελ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ην ξπζκφ κάζεζεο ηεο ππφινηπεο ηάμεο.  

 



 
 

8. Τν ρακειφ αίζζεκα απηνεθηίκεζεο επηδξά αξλεηηθά ζηελ απφδνζε ελφο καζεηή. Έρεη βξεζεί φηη ε 

πςειή απηνεθηίκεζε ζπλδέεηαη κε πςειή ζρνιηθή επίδνζε θαη φηη ε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε ρακειή απηνεθηίκεζε. Δπνκέλσο γηα λα βειηησζεί ε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε ρξεηάδεηαη 

ε δεκηνπξγία ηζρπξήο απηνεθηίκεζεο θαη εκπηζηνζχλεο ηνπ καζεηή ζηηο δπλάκεηο ηνπ.  

9. Γνλείο θαη θαζεγεηέο αζθνχλ πνιιέο θνξέο ςπρηθή πίεζε ζηα παηδηά γηα πςειέο επηδφζεηο. Αλ θαη ε 

πξνψζεζε ζηε κφξθσζε έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα, φηαλ κεηαηξέπεηαη ζε πίεζε θαη ππεξβνιηθή 

απαίηεζε έρεη ηα αθξηβψο αληίζεηα απνηειέζκαηα θαη κπνξεί λα αγγίμεη κέρξη θαη ηε ζρνιηθή απνηπρία.  

Πψο φκσο κπνξνχκε λα αληηκεησπίζνπκε απηέο ηηο αηηίεο πνπ επηβξαδχλνπλ ηε ζρνιηθή αλάπηπμε ηνπ 

καζεηή θαη πνηα είλαη ηα ζεκεία πνπ νθείινπκε λα πξνζέμνπκε ηδηαίηεξα:  

• Σρεηηθά κε ηε ζρνιηθή αλσξηκφηεηα, νη γνλείο ζα πξέπεη πξσηαξρηθά λα θαηαλνήζνπλ ηε ζπκβνιή ηεο 

αλσξηκφηεηαο ζηε ρακειή επίδνζε ηνπ παηδηνχ θαη λα κελ ηελ αλάγνπλ ζε ηεκπειηά ή αδηαθνξία. Η 

ελζάξξπλζε θαη νη ξεαιηζηηθέο απαηηήζεηο απφ ηνπο γνλείο ζίγνπξα είλαη πνιχ βνεζεηηθέο. Τέινο ε 

αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζηελ θαιχηεξε 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

• Οη καζεηέο πξέπεη λα απνθηήζνπλ εζσηεξηθά θίλεηξα, λα θαηαλνήζνπλ δειαδή ηελ αμία ηεο γλψζεο 

θαη λα κε βάδνπλ ζηφρνπο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο γνλείο, ηνπο δαζθάινπο ή γηα λα πάξνπλ θαινχο 

βαζκνχο. Έξεπλα έρεη δείμεη φηη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα, φζν πξνρσξάκε απφ ην Γεκνηηθφ πξνο ην 

Λχθεην ειαηηψλνληαη. Έλα βνεζεηηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ινηπφλ δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε 

εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ, ελψ παξάιιεια νη γνλείο κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ απηή ηελ αλάπηπμε 

ζπλδένληαο ηελ γλψζε θαη ηα καζήκαηα κε δηάθνξεο επηηπρίεο ηνπ παηδηνχ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. 

Τα εζσηεξηθά θίλεηξα παίδνπλ ζπνπδαίν ξφιν θαη αξγφηεξα ζηε δηα βίνπ κάζεζε.  

• Οη γνλείο κε ηηο ζηάζεηο, ηηο αμίεο, ηηο θηινδνμίεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, αιιά θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο επεξεάδνπλ ζνβαξά ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Η νηθνγέλεηα πνπ θξνληίδεη λα θάλεη ην 

παηδί αλεμάξηεην θαη ην παξαθηλεί λα θάλεη κφλν ηνπ ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο, δεκηνπξγεί επλντθέο 

ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θηλήηξσλ επίδνζεο. Γεληθά ε ζεξκή θαη ήξεκε αηκφζθαηξα, ην 

απαηηεηηθφ αιιά ζπγρξφλσο θαη δεκνθξαηηθφ νηθνγελεηαθφ θιίκα πνπ δίλεη έκθαζε ζηνλ απηνέιεγρν θαη 

ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ζρνιηθή επηηπρία ηνπ παηδηνχ. 

Βαζηθφηεξε πξνυπφζεζε φκσο γηα ηα θίλεηξα επίδνζεο είλαη νη απαηηήζεηο ησλ γνλέσλ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζην επίπεδν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ παηδηνχ.  

• Γηα ηα ζπλεζηαικέλα παηδηά, ε ζσζηή πξνζέγγηζε, ε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ε ελζάξξπλζε γηα 

ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ κηα ζσζηή βάζε. Δδψ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη 

λεπξαιγηθφο, θαζψο κέζα απφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο νκάδαο ηεο ηάμεο, ηελ αλάζεζε 

πξσηνβνπιηψλ κπνξεί λα θηλεηνπνηήζεη ην καζεηή ζε κηα θαιχηεξε ζπλεξγαζία. Δπίζεο νη 

εθπαηδεπηηθνί, κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηα «απνηπρεκέλα» παηδηά, ηνλίδνληαο ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη επαηλψληαο θάζε πξνζπάζεηα αλεμάξηεηα απφ ην απνηέιεζκα. Δίλαη 

απαξαίηεηα ν εμαηνκηθεπκέλνο ηξφπνο δηδαζθαιίαο, φπνπ ρξεηάδεηαη, ε πίζηε ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

καζεηή θαη ε εξγαζία ζε νκάδεο.  

Τέινο ην ίδην ην ζρνιείν σο ζχζηεκα πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ζηελ πνηφηεηα, νη καζεηέο λα ληψζνπλ 

ππνζηήξημε θαη ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Καιφ είλαη νη καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

επράξηζηεο δηεξγαζίεο κάζεζεο πνπ λα εκπεξηέρνπλ απηελέξγεηα θαη αλαθάιπςε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο.  

Της Μαρίας Τσικοσδή 


