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«Άφησα να ξεθυμάνει λιγάκι ο θόρυβος όλων αυτών

των ημερών πριν έρθω να σας μιλήσω με όλη μου την

καρδιά. Μου έκαναν μια υπερβολικά μεγάλη τιμή που

δεν την έψαξα, ούτε τη ζήτησα. Όταν, όμως, έμαθα το

νέο, η πρώτη μου σκέψη, μετά τη μητέρα μου, ήταν για

σας.

Χωρίς εσάς, χωρίς το στοργικό σας χέρι που

απλώσατε στο μικρό φτωχό παιδί που ήμουν, χωρίς τη

διδασκαλία και το παράδειγμά σας, τίποτα από όλα

αυτά δεν θα είχε συμβεί »

Απόσπασμα από το γράμμα του Albert Camus προς τον 

δάσκαλο του, Louis Germain, την επομένη της βράβευσής 

τους με το Νόμπελ Λογοτεχνίας στις 19 Νοεμβρίου 1957



«Ο παιδαγωγός που θέλει να κάνει ευσυνείδητα τη δουλειά του

δεν παραλείπει καμία ευκαιρία να γνωρίσει τους μαθητές του και

ευκαιρίες παρουσιάζονται κάθε στιγμή. Νομίζω λοιπόν πως

γνωρίζω καλά το ευγενικό παιδάκι που ήσουν και το παιδί, πολύ

συχνά έχει το σπόρο του άνδρα που θα γίνει.

Η ευχαρίστηση που ένοιωθες να είσαι στο σχολείο εκδηλωνόταν

με χίλιους δυο τρόπους. Το πρόσωπό σου μαρτυρούσε

αισιοδοξία. Και μελετώντας σε, δεν υποψιάστηκα ποτέ την

πραγματική κατάσταση της οικογένειάς σου.

Πιστεύω πως σεβάστηκα σε όλη μου τη καριέρα ό,τι πιο ιερό

έχει το παιδί : το δικαίωμα να ψάχνει την αλήθεια.

Σας αγάπησα όλους και πιστεύω πως έκανα ό,τι περνούσε από

το χέρι μου για να μην εκδηλώσω τις ιδέες μου και βαρύνω έτσι

πάνω στο νεαρό μυαλό σας»

H   απάντηση του Louis Germain στον μαθητή του, A. Camus





Οι βασικές φροντίδες του καλού παιδαγωγού : 

▪ υποστήριξη

▪ ενθάρρυνση 

▪ προσεκτική ακρόαση του μαθητή

▪ αποδοχή 

▪ Εμπιστοσύνη

▪ σεβασμός της προσωπικότητας 

▪ Συμβολή στην επίλυση των διαφορών

Glasser, W. , Ψυχίατρος 









Μαθητές που διατηρούν κακές σχέσεις με τους

δασκάλους και βιώνουν αρνητικά την εμπειρία του

σχολικού περιβάλλοντος εμφανίζουν μεγαλύτερες

πιθανότητες να εκδηλώσουν παραβατική συμπεριφορά

Murray &Greenberg, 2000

Αντίστοιχα, η μη επένδυση του σχολικού περιβάλλοντος

ή o ασθενής δεσμός (attachment) του μαθητή με αυτό

ευνοεί την υιοθέτηση παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς

Gottfredson, 2001



Αντίθετα, η θετική αλληλεπίδραση μεταξύ

καθηγητών –μαθητών στο σχολικό περιβάλλον

μειώνει τις πιθανότητες χρήσης βίας και αμβλύνει

την υιοθέτηση νοοτροπίας βίας στο χώρο του

σχολείου, γενικότερα.

Galand & Dupont, 2002



Έρευνα των Roeser & Eccles (1998) έδειξε ότι

οι αυξημένες προσδοκίες των καθηγητών από

τους μαθητές μειώνει το αίσθημα θυμού των

μαθητών για το σχολικό περιβάλλον. Αντίθετα,

όταν η διδασκαλία είναι εστιασμένη στη

σχολική επίδοση (η εύνοια προς τους

«καλύτερους»), αυξάνεται το αίσθημα του

θυμού στους μαθητές.



Οι έρευνες έχουν δείξει ότι το σχολείο μπορεί να

συμβάλλει στη πρόληψη της βίαιης, παρεκκλίνουσας

συμπεριφοράς. Σε αυτό δεν παίζουν ρόλο

αποκλειστικά οι ατομικές δεξιότητες των διδασκόντων

και η σχέση τους με τους μαθητές, αλλά και οι εξω-

σχολικές παρεμβάσεις, στρατηγικές και δράσεις σε

συλλογικό επίπεδο, εντός και εκτός σχολικού πλαισίου.

(Δράσεις στη Κοινότητα και άλλους φορείς της,

συνεργασία με την οικογένεια, κλπ)

Galand, 2011
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