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Abstract: This paper is focused on studying the factors that influence the relation between the 

students and their teachers, especially their Mathematician. Through the research questions, it 

was analyzed how much, factors like the experience, the transmissibility and the age of their 

Mathematician, plus the use of computers in the class could influence the opinion that 

students had for him/her. Afterwards, the research focused on the relation that the students 

had with their Mathematician, while at the same time it tried to correlate that relation with the 

way they participate, comprehend or perform in Mathematics. Furthermore, it was analyzed if 

the relation between teachers and students could influence the latter for “loving” or “hating” 

Mathematics. Finally, there are some proposals, collected from the students’ answers, 

fordeveloping a good relation between them and their Mathematician. 
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Πεξίιεςε:Η παξνύζα έξεπλα επηδηώθεη λα κειεηήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζρέζε ησλ καζεηώλ κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαη θπξίσο κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο. Μέζσ ησλ 

εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ κειεηήζεθε θαηά πόζν παξάγνληεο όπσο ε εκπεηξία, ε 

κεηαδνηηθόηεηα θαη ε ειηθία ηνπ Μαζεκαηηθνύ, θαζώο θαη ε ελδερόκελε ρξήζε ππνινγηζηώλ 

ζην κάζεκα, δύλαηαη λα επεξεάζνπλ ηελ άπνςε πνπ ζρεκαηίδνπλ νη καζεηέο γηα απηόλ. Σηε 

ζπλέρεηα, δόζεθε πξνζνρή ζηε ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηύμεη νη καζεηέο, κε ηνλ Μαζεκαηηθό 

ηνπο, αιιά θαη αλ απηή δύλαηαη λα επεξεάζεη ηε ζπκκεηνρή, ηελ θαηαλόεζε αιιά θαη ηελ 

επίδνζή ηνπο. Αθόκα, έγηλε πξνζπάζεηα ζπζρέηηζεο ηεο αγάπεο ή αληηπάζεηαο ησλ 

Μαζεκαηηθώλ, κε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηύμεη κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο. Τέινο, δίλνληαη 

θάπνηεο πξνηάζεηο εθ κέξνπο ησλ καζεηώλ αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο πξναλαθεξζείζαο 

ζρέζεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Μαζεκαηηθόο, Γπκλάζην, ζπζρεηηζηηθή έξεπλα 
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Δηζαγσγή 

Σηελ παξνύζα εξγαζία ζα κειεηεζεί έλα δήηεκα ην νπνίν απαζρνιεί ηνπο κειεηεηέο 

παηδαγσγνύο ηα ηειεπηαία ρξόληα. Απηό αθνξά ηηο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ 

καζεηώλ ζην ζρνιείν. Δηδηθόηεξα, ζα δνζεί πξνζνρή ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ 

ηνπ θαζεγεηή ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ ηνπ ζην Γπκλάζην, αιιά θαη πώο απηέο, 

εθόζνλ είλαη θαιέο, ζα δύλαληαη λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ην κάζεκα. 

Τν ελ ιόγσ ζέκα θξίζεθε άμην κειέηεο ιακβάλνληαο ππόςε ην γεγνλόο όηη ε αλάπηπμε 

θαιώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Έηζη, ν εθπαηδεπηηθόο θαη ζπγθεθξηκέλα ν 

θαζεγεηήο ησλ Μαζεκαηηθώλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηειέζεη ην έξγν ηνπ, πνπ δελ είλαη άιιν 

από ηε δηδαζθαιία ηεο δπζλόεηεο, πνιιέο θνξέο, ζεσξίαο, αιιά θαη ηεο επίιπζεο ησλ 

αζθήζεσλ, ζα πξέπεη λα δνκήζεη κηα πνιύ θαιή ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηνπ, ε νπνία ζα 

ζηεξίδεηαη ζηνλ αιιεινζεβαζκό, ηελ θαηαλόεζε, αιιά θαη ηε δηαιιαθηηθόηεηα ηόζν ησλ 

καζεηώλ όζν θαη ηνπ ηδίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. 

Τα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζα επηρεηξεζνύλ λα απαληεζνύλ θαη ηα νπνία ζα νδεγήζνπλ 

ηελ εξεπλεηηθή καο πξόηαζε είλαη ηα εμήο: 

1. Πώο ζρεηίδνληαη παξάγνληεο, όπσο ε εκπεηξία ηνπ Μαζεκαηηθνύ, ε κεηαδνηηθόηεηα ηνπ, ε 

ειηθία ηνπ θαη ε ρξήζε ππνινγηζηώλ ζην κάζεκα, κε ηελ άπνςε πνπ ζρεκαηίδνπλ νη καζεηέο 

γηα απηόλ; 

2. Πνηα είλαη ε ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηύμεη νη καζεηέο κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο; 

3. Πώο ζρεηίδνληαη παξάγνληεο, όπσο ε ζπκκεηνρή ζην κάζεκα, ε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο 

θαη ε επίδνζε, κε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηύμεη νη καζεηέο κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο; 

4. Πώο ζρεηίδεηαη ε αγάπε ή ε αληηπάζεηα γηα ην κάζεκα, κε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηύμεη 

νη καζεηέο κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο; 

Έηζη ινηπόλ, κε ηηο πξναλαθεξζείζεο εξσηήζεηο θαη θπξίσο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

απαληήζεσλ πνπ ζα δνζνύλ από ηνπο καζεηέο, ζα είλαη δπλαηή ε δηαηύπσζε ζπκπεξαζκάησλ 

πνπ ζα αθνξνύλ ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο ζρέζεο πνπ έρνπλ νη καζεηέο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

ηνπο θαη εηδηθόηεξα κε ηνλ θαζεγεηή ησλ Μαζεκαηηθώλ. 

1. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

Η δεκηνπξγία θαιώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη ησλ θαζεγεηώλ απνηειεί κηα 

δύζθνιε δηαδηθαζία εθόζνλ ε ηάμε ιεηηνπξγεί κε ηέηνην ηξόπν νύησο ώζηε λα δεκηνπξγείηαη 

έληνλε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο. Έηζη ινηπόλ, κέζα ζε απηό ην πεξηβάιινλ ν 

εθπαηδεπηηθόο πξνζπαζεί λα εξκελεύζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ηνπ θαη αληίζηνηρα 

εθείλνη εμαηηίαο ησλ θηλήζεώλ ηνπ αληηδξνύλ αλάινγα. (Αλαγλσζηνπνύινπ, 2005).  
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Η αλάπηπμε θαιώλ ζρέζεσλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθό, όπσο γίλεηαη εύθνια αληηιεπηό, έρεη σο 

απνηέιεζκα θαη ηελ πην ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζην κάζεκά ηνπ. Δηδηθόηεξα,  όηαλ 

παξαθνινπζνύλ έλα κάζεκα από ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνλ νπνίν ζπκπαζνύλ, ζπάληα 

παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη κάιηζηα ζπλήζσο θαηαλννύλ πεξηζζόηεξν ην 

κάζεκά ηνπ εθόζνλ είλαη πξόζπκνη λα δώζνπλ πεξηζζόηεξε πξνζνρή (Χαηδεδήκνπ, 2000). 

Δμάιινπ, είλαη γλσζηό όηη κέζα ζε έλα πξνζηηό πεξηβάιινλ κάζεζεο ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε 

λα απμήζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο θαη λα μεθηλήζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα κε 

απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη θαη ε απόδνζε ηνπ καζεηή (Greenway, 2017). 

Όπσο ζα θαηαδεηρζεί θαη παξαθάησ από ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, αξθεηνί είλαη νη 

παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε ζρέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κε ηνλ καζεηή. Καη’ αξράο 

έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ην θύιν ηόζν ηνπ καζεηή όζν θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παίδεη 

θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ εμέιημε ησλ ζρέζεσλ ηνπο. Πνιιέο θνξέο ινηπόλ, αλ θαη ηα θνξίηζηα 

επηδηώθνπλ ζπλήζσο ηελ αλάπηπμε θαιώλ ζρέζεσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπο εληνύηνηο, 

αξθεηά ζπρλά ηα αγόξηα θεξδίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπο θαη θπξηαξρνύλ 

ζηε ζρνιηθή ηάμε (Skelton, 2001). Έλαο αθόκε παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε ζρέζε ησλ 

καζεηώλ κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο ελδέρεηαη λα είλαη ε επίδνζε εθόζνλ παξαηεξείηαη πσο 

θάπνηεο θνξέο νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεζίδνπλ λα αζρνινύληαη κε ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ 

πςειέο επηδόζεηο κε απνηέιεζκα λα πιήηηεηαη ε ζρέζε ηνπο κε εθείλνπο πνπ έρνπλ ρακειή 

επίδνζε (Weinster, 2002). Δπηπιένλ, ε ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεσξείηαη έλαο παξάγνληαο 

πνπ ξπζκίδεη ηε ζρέζε καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ εθόζνλ πηζηεύεηαη όηη νη λεαξνί ζε ειηθία 

εθπαηδεπηηθνί ζπλήζσο είλαη πην θηιηθνί θαη απζόξκεηνη (Huberman, 1993). 

Σε ό,ηη αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά θαη θαη’ επέθηαζε 

ζηνλ θαζεγεηή ησλ Μαζεκαηηθώλ, έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε όηη ηα πξνζσπηθά βηώκαηα 

θαζώο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ είλαη απηά πνπ επεξεάδνπλ, θαηά πνιύ, ηελ 

θαηαλόεζε ησλ καζεηώλ θαη θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηελ ηάμε. Έηζη ινηπόλ, ν 

ζπλαηζζεκαηηθόο θόζκνο ηνπ καζεηή δύλαηαη λα επεξεάζεη θαη ην κάζεκα ζην νπνίν ζα 

δώζνπλ πεξηζζόηεξε ζεκαζία νη καζεηέο (DeCorte, Op’tEynde&Verschaffel, 2006). 

Αλαθνξηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηώλ γηα ηελ επίδνζή ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά, 

παξαηεξείηαη όηη ππάξρεη ζηελή ζρέζε κεηαμύ ησλ ζπλαηζζεκάησλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ηεο 

ραξάο ή ηνπ θόβνπ πνπ βηώλνπλ νη καζεηέο όηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο ζεσξίεο θαη ηηο 

αζθήζεηο ησλ Μαζεκαηηθώλ, κε ηηο πεπνηζήζεηο πνπ απηνί αλαπηύζζνπλ ζηε ζπλέρεηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαπηύζζνπλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νη 

καζεηέο, επεξεάδνπλ ηόζν ηελ άπνςή ηνπο γηα ηελ επίδνζή ηνπο όζν θαη ηε ζρέζε ηνπο κε 

ηνλ θαζεγεηή ηνπο (Hannula, 2006). 

Έλαο αθόκε παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζρέζε ησλ καζεηώλ κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθό ηνπο είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δηεμάγεη ην κάζεκά ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ρξήζε ησλ κέζσλ πνπ ηνπ παξέρεη ε ηερλνινγία είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζεη ζεηηθά ην 

εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ. Σηα πξναλαθεξζέληα πιαίζηα νη εθπαηδεπηηθνί ζέινληαο αθελόο λα 

βειηηώζνπλ ην κάζεκά ηνπο θάλνληάο ην πην ελδηαθέξνλ θαη αθεηέξνπ επηδηώθνληαο 
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θαιύηεξε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηνπο, πξνζπαζνύλ λα επηκνξθώλνληαη γηα λα κάζνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα εξγαιεία πνπ πξνζθέξνπλ νη Νέεο Τερλνινγίεο (Kent&McNergney, 1999). 

Βεβαίσο, δελ πξέπεη λα δηαθεύγεη ηεο πξνζνρήο όηη ε ζρέζε πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ καζεηή πξέπεη λα δηέπεηαη θαη από θάπνηνπο θαλόλεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα ππάξρεη ακνηβαίνο ζεβαζκόο κεηαμύ ησλ δύν κειώλ, λα 

απνδέρνληαη ηνπο ξόινπο ηνπο κέζα ζηελ ηάμε θαη λα εγθξίλνπλ ηελ ακθίδξνκε εμάξηεζή 

ηνπο, λα ππάξρεη ειεπζεξία ζθέςεο αιιά θαη έθθξαζεο ζε δηάθνξα ζέκαηα θαη ηέινο, λα 

είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηνύλ από ηε κία πιεπξά νη καζεηέο ηνπο ζηόρνπο ηνπο θαη από ηελ 

άιιε πιεπξά ν εθπαηδεπηηθόο ηνπο δηδαθηηθνύο ηνπ ζθνπνύο (Τζηπιεηάξεο, 1984). 

2. Πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο 

2.1. Δίδνο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο 

Με ηνλ όξν εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ελλννύληαη νη επεκβάζεηο πνπ είλαη ζε ζέζε λα αζθήζεη ν 

εξεπλεηήο ζηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο  κε ζθνπό ηελ, όζν ην δπλαηόλ, κείσζε 

ησλ απσιεηώλ εμαηηίαο ησλ εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ(Παξαζθεπόπνπινο, 1993α, 1993β). 

Δηδηθόηεξα, ζηελ παξνύζα κειέηε ην είδνο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ εθαξκόζηεθε 

ήηαλ απηό ηεο δηεξεπλεηηθήο-πεξηγξαθηθήο πξνζέγγηζεο, ε νπνία:  

είλαη θαηάιιειε ζε έξεπλεο όπνπ ην δεηνύκελν είλαη θπξίσο ε όζν ην δπλαηόλ πιεξέζηεξε απεηθόληζε ηεο 

παξνύζαο θαηάζηαζεο ελόο θαηλνκέλνπ θαη όρη ηόζν ε εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηνλ εληνπηζκό ησλ 

αηηησδώλ ζρέζεσλ θαη ε γελίθεπζε ησλ επξεκάησλ ζε επξύηεξα νκνεηδή ζύλνια – πιεζπζκνύο. (Κνξξέο, 

2007, ζ. 222) 

Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε παξνύζα κειέηε αθνινύζεζε ηε ζπζρεηηζηηθή έξεπλα 

εθόζνλ έρεη σο ζηόρν ηεο, ηε δηαπίζησζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ όπσο απηά 

δηαηππώζεθαλ παξαπάλσ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα (Cohen, Manion&Morrison, 2007). 

2.2. Πεξηγξαθή δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπιιερζνύλ 

Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηαεξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν 

δόζεθε ζην ζρνιείν ζηα ηέιε ηνπ Γεθεκβξίνπ, ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2014-2015. Απηό 

απνηειείηαη από δεθαηέζζεξηο εξσηήζεηο από ηηο νπνίεο ζρεδόλ όιεο είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ, 

πιελ κίαο εξώηεζεο αλνηθηνύ ηύπνπ. Όζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα πνπ ζα εμαρζνύλ από ηηο 

απαληήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ, απηά ζα κειεηεζνύλ θαη ζα απνηππσζνύλ κε ηε βνήζεηα πηλάθσλ 

ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ ζηα 100. 

Τα δεδνκέλα, πέξαλ ηεο θαηαγξαθήο ηνπ θύινπ, θαη ηεο ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ ζηελ νπνία νη 

καζεηέο θνηηνύλ, παξνπζηάδνπλ δηαβαζκηδόκελεο απαληήζεηο: θαθή-κέηξηα-θαιή-πνιύ θαιή- 

άξηζηε, θαζόινπ-ιίγν-κέηξηα-πνιύ-πάξα πνιύ, θαζώο θαη λαη ή όρη. Έηζη, νη καζεηέο αθελόο 

ζα είλαη ζε ζέζε λα απαληήζνπλ κε ζαθήλεηα απηό πνπ επηζπκνύλ θαη αθεηέξνπ ζα εμαρζνύλ 

πνζνζηά ηα νπνία ζα δώζνπλ κηα θαιύηεξε εηθόλα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο.  
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2.3.Γείγκα θαη ηξόπνο επηινγήο 

Η έξεπλα δηεμήρζε ζε καζεηέο θαη ησλ ηξηώλ ηάμεσλ ηνπ 6
νπ

 Γπκλαζίνπ Κέξθπξαο, θαηά ην 

ζρνιηθό έηνο 2014-2015. Δηδηθόηεξα, ζηελ παξνύζα έξεπλα έιαβαλ κέξνο εμήληα καζεηέο 

θαη ησλ δύν θύισλ νη νπνίνη θαηαλέκνληαη ζρεδόλ ηζόπνζα αλά ηάμε εθόζνλ πάξζεθαλ ηα 

εξσηεκαηνιόγηα από είθνζη καζεηέο ηεο πξώηεο, ηεο δεπηέξαο αιιά θαη ηεο ηξίηεο. Ο ηξόπνο 

επηινγήο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ε επηιεθηηθή δεηγκαηνιεςία αθνύ δόζεθαλ ηα εξσηεκαηνιόγηα 

ζε έλα ζρνιείν, ζην νπνίν ήηαλ δπλαηή ε πξόζβαζε. 

3. Αλάιπζε δεδνκέλσλ - Απνηειέζκαηα 

3.1. Λεηηνπξγηθόο νξηζκόο ελλνηώλ 

Σηελ παξνύζα εξγαζία, όπσο πξναλαθέξζεθε, ζα κειεηεζεί θπξίσο ε κεηαβιεηή πνπ αθνξά 

ηε ζρέζε ησλ καζεηώλ κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο, ε νπνία ζα εμαρζεί κέζσ ησλ απαληήζεσλ 

πνπ ζα δνζνύλ από ηηο δηάθνξεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Έλαο εξεπλεηήο δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ έξεπλα ηνπ ηέζζεξα είδε θιηκάθσλ 

κέηξεζεο: ηελ καηηγοπιακή, ηε διαηακηική, ηελ ιζοδιαζηημική θαη ηελ αναλογική 

(Χαηδεαρηιιέσο, 2014). Σην ελ ιόγσ εξσηεκαηνιόγην ρξεζηκνπνηήζεθαλ δύν εμ απηώλ: ε 

θαηεγνξηαθή θαη ε δηαηαθηηθή. Δηδηθόηεξα, ε πξώηε εξώηεζε, ε νπνία αθνξά ην θύιν (Αγόξη 

ή Κνξίηζη) εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξηαθή θιίκαθα εθόζνλ νη πξνηεηλόκελεο επηινγέο δελ 

δηαθέξνπλ πνζνηηθά αιιά κόλν σο πξνο ην είδνο αθνύ δελ ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε 

κία ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. Σηε ζπλέρεηα, νη ππόινηπεο δώδεθα εξσηήζεηο εληάζζνληαη ζηε 

δηαηαθηηθή θιίκαθα αθνύ νη απαληήζεηο πνπ δύλαληαη λα επηιέμνπλ νη καζεηέο ηίζεληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. Γηα παξάδεηγκα νη πξνηεηλόκελεο απαληήζεηο, αλάινγα ηελ εξώηεζε, 

κπνξεί λα είλαη «Καζόινπ-Λίγν-Μέηξηα-Πνιύ-Πάξα πνιύ» θαζώο θαη «Καθή-Μέηξηα-Καιή-

Πνιύ Καιή-Άξηζηε» ή αθόκα θαη λα αθνξά ηελ ηάμε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη καζεηέο πνπ 

ζπκπιεξώλνπλ ην εξσηεκαηνιόγην (Α-Β-Γ)(Χαηδεαρηιιέσο, 2014). Τέινο, ε ηειεπηαία 

εξώηεζε είλαη αλνηθηνύ ηύπνπ. 

Αμίδεη ζε απηό ην ζεκείν λα ζεκεησζεί όηη θξίζεθε πην ελδηαθέξνπζα ε αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζηηο πεξηζζόηεξεο απαληήζεηο ζπγθξηηηθά αλά θύιν ελώ ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο 

παξνπζηάδνληαη θαη αλά ηάμε. 

3.2. Πσο αληηιακβάλνληαη ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπο 

Αξθεηνί είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ καζεηώλ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηνπο, θαη νη νπνίνη δεκηνπξγνύλ ηελ άπνςε πνπ νη πξώηνη ζρεκαηίδνπλ γηα 

ηνπο δεύηεξνπο. Σηελ παξνύζα έξεπλα, καζεηέο Γπκλαζίνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε 

εξσηήκαηα πνπ αθνξνύζαλ ηελ εηθόλα πνπ απηνί έρνπλ δηακνξθώζεη γηα ηνπο θαζεγεηέο ησλ 

Μαζεκαηηθώλ ηνπο, κε βάζε ηελ εκπεηξία πνπ θαηέρνπλ, ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ 
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ππνινγηζηώλ πνπ ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηνύλ ζην κάζεκά ηνπο, ηε κεηαδνηηθόηεηά ηνπο 

θαζώο θαη ην βαζκό, θαηά ηνλ νπνίν ε ειηθία απηώλ επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ καζεηώλ ηνπο. 

Έηζη ινηπόλ μεθηλώληαο κε ηνλ παξάγνληα «Δκπεηξία ηνπ Μαζεκαηηθνύ» θαη ηηο απαληήζεηο 

πνπ έδσζαλ ηα θνξίηζηα ησλ ηξηώλ ηάμεσλ, παξαηεξνύκε όηη ε εκπεηξία πνπ δηαζέηεη σο πξνο 

ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο θαζνξίδεη ζε κέηξην βαζκό ηελ άπνςε πνπ έρνπλ γηα απηόλ νη 

καζήηξηεο ηεο Α’ Γπκλαζίνπ (46,4%). Σηε ζπλέρεηα, ηα θνξίηζηα ηεο Β’ Γπκλαζίνπ 

πηζηεύνπλ όηη ε εκπεηξία ηνπ Μαζεκαηηθνύ επεξεάδεη ιίγν ηελ άπνςε πνπ απηέο έρνπλ γηα 

εθείλνλ (46,4%). Ωζηόζν, ζηε Γ’ Γπκλαζίνπ ζεκεηώλεηαη δηαθνξνπνίεζε, αθνύ ην 42,5% 

ησλ καζεηξηώλ ζεσξνύλ όηη ε εκπεηξία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ επεξεάδεη πνιύ ηελ άπνςε πνπ 

έρνπλ γηα απηόλ. Από ηελ άιιε, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηηο απαληήζεηο ησλ 

αγνξηώλ δηαθνξνπνηνύληαη από εθείλα ησλ θνξηηζηώλ, εθηόο εθείλσλ πνπ θνηηνύλ ζηε Β’ 

Γπκλαζίνπ. Σπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ηόζν ηεο Α’, όζν θαη ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ ζεσξνύλ όηη ε 

εκπεηξία ηνπ Μαζεκαηηθνύ δηακνξθώλεη ζε πάξα πνιύ ή πνιύ κεγάιν βαζκό ηελ άπνςε πνπ 

έρνπλ γηα εθείλνλ (42,5% θαη 50% αληίζηνηρα), ελώ ηα αγόξηα ηεο Β’ Γπκλαζίνπ όπσο θαη ηα 

θνξίηζηα ηεο ίδηαο ηάμεο επεξεάδνληαη ζε κηθξό βαζκό από ηελ εκπεηξία ηνπ (42,5%) (βι. 

Πίλαθα 1). 

Πίλαθαο 1. Η εκπεηξία ηνπ Μαζεκαηηθνύ επεξεάδεη ηελ άπνςε πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα απηόλ 

  Σρεηηθέο Σπρλόηεηεο %  

Τάμε Φύιν Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Πνιύ Πάξα 

πνιύ 

Σύλνιν 

Α’ Α 14,50 14,50 0 28,50 42,50  100 

Κ 15,40 15,40 46,40 15,40 7,40  100 

Β’ Α 14,50 42,50 0 28,50 14,50  100 

Κ 7,40 46,40 23,40 15,40 7,40  100 

Γ’ Α 0 16,67 0 50,00 33,33  100 

Κ 21,50 21,50 0 42,50 14,50  100 

 

Δπεηδή αθξηβώο δηαλύνπκε κηα επνρή, ζηελ νπνία θπξηαξρνύλ νη λέεο ηερλνινγίεο, νη νπνίεο 

θαη ήδε έρνπλ εηζαρζεί ζηελ εθπαίδεπζε, δελ ζα ήηαλ δπλαηό λα κελ κειεηεζεί ζηελ 

παξνύζα έξεπλα ε άπνςε ησλ καζεηώλ γη’ απηό ην ζέκα σο ζπλάξηεζε βεβαίσο ηεο 

δηακόξθσζεο ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνλ εθπαηδεπηηθό. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 38,4% ησλ 

καζεηξηώλ ηεο Α’ ηάμεο Γπκλαζίνπ πηζηεύεη όηη ε ρξήζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 

επεξεάδεη πάξα πνιύ ηελ άπνςε πνπ απηέο ζρεκαηίδνπλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπο. Όκσο 

κεγάια πνζνζηά έιαβαλ θαη νη απαληήζεηο «Μέηξηα» θαη «Πνιύ» (θαη νη δύν έιαβαλ 23,4%). 

Πάλσ από ηηο κηζέο καζήηξηεο ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ απάληεζαλ όηη ε ρξήζε ππνινγηζηώλ 

επεξεάδεη πάξα πνιύ ηελ άπνςε πνπ ζρεκαηίδνπλ γηα ηνλ θαζεγεηή, ελώ ζηα θνξίηζηα ηεο Β’ 

Γπκλαζίνπ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ δηακεηξηθά αληίζεηα από ηηο πξναλαθεξζείζεο απαληήζεηο. 

Γειαδή, εθείλεο απάληεζαλ όηη ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή δελ είλαη θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο 

γηα ηε δηακόξθσζε ηεο άπνςεο ηνπο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό. Τα αγόξηα θαη ησλ ηξηώλ ηάμεσλ 

από ηελ άιιε, έδσζαλ παξαπιήζηεο απαληήζεηο. Δηδηθόηεξα, νη καζεηέο ηεο Α’ Γπκλαζίνπ 
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απάληεζαλ ηζόπνζα όηη ε ρξήζε ππνινγηζηή θαζνξίδεη ιίγν ή κέηξηα ηελ άπνςε πνπ έρνπλ 

γηα ηνλ Μαζεκαηηθό (28,4%). Δθείλνη ηεο Β’ Γπκλαζίνπ απάληεζαλ όηη ε ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή δελ επεξεάδεη ηελ άπνςε ηνπο γηα ηνλ θαζεγεηή (42,5%), ελώ νη καζεηέο ηεο Γ’ 

Γπκλαζίνπ ζεσξνύλ όηη ηελ επεξεάδεη κέηξηα (33,33%). Άμην αλαθνξάο είλαη, όηη θαλέλαο 

καζεηήο ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ δελ έδσζε ηελ απάληεζε «Πνιύ» ή «Πάξα πνιύ» (βι. Πίλαθα 2). 

Πίλαθαο 2. Η ρξήζε ππνινγηζηώλ ζην κάζεκα επεξεάδεη ηελ άπνςε γηα ηνλ Μαζεκαηηθό 

  Σρεηηθέο Σπρλόηεηεο %  

Τάμε Φύιν Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Πνιύ Πάξα 

πνιύ 

Σύλνιν 

Α’ Α 14,40 28,40 28,40 14,40 14,40  100 

Κ 7,40 7,40 23,40 23,40 38,40  100 

Β’ Α 42,50 0 14,50 14,50 28,50  100 

Κ 46,60 30,60 7,60 7,60 7,60  100 

Γ’ Α 16,67 50,00 33,33 0 0  100 

Κ 7,20 7,20 21,20 7,20 57,20  100 

 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ εηθόλα πνπ ζρεκαηίδνπλ νη καζεηέο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηνπο είλαη ε άπνςε ηνπο αλαθνξηθά κε ηε κεηαδνηηθόηεηά ηνπ. Δηδηθόηεξα, νη 

καζήηξηεο ηεο Α’ Γπκλαζίνπ ζεσξνύλ όηη ε κεηαδνηηθόηεηα ηνπ Μαζεκαηηθνύ ηνπο 

θαζνξίδεη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό ηελ άπνςε ηνπο γηα απηόλ (61,5%), άπνςε ε νπνία 

δηαηεξείηαη ζε γεληθέο γξακκέο θαη ζηα θνξίηζηα ηεο Β’ Γπκλαζίνπ, νη νπνίεο ζεσξνύλ όηη ε 

κεηαδνηηθόηεηα δηαδξακαηίδεη πνιύ κεγάιν ξόιν γηα ηελ άπνςε πνπ ζα ζρεκαηίζνπλ γηα ηνλ 

θαζεγεηή (53,34%). Παξόκνηεο θαίλεηαη λα είλαη θαη νη απαληήζεηο ησλ θνξηηζηώλ ηεο Γ’ 

Γπκλαζίνπ, νη νπνίεο ζεσξνύλ όηη ε κεηαδνηηθόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπο παίδεη πνιύ 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ άπνςε πνπ ζα ζρεκαηίζνπλ γηα απηόλ (57,33%), όκσο ππήξμε θαη 

κέξνο ησλ θνξηηζηώλ ηεο ελ ιόγσ ηάμεο πνπ ζεώξεζαλ όηη ζα επεξεάδνληαλ ιίγν 

(35,34%).Δπηπιένλ, ηα αγόξηα ηεο Α’ Γπκλαζίνπ ραξαθηήξηζαλ ηνλ παξάγνληα 

«κεηαδνηηθόηεηα» σο πάξα πνιύ ζεκαληηθό γηα ηε δηακόξθσζε ηεο άπνςεο ηνπο, γηα ηνλ 

θαζεγεηή ηνπο (71,34%), ελώ δελ επέιεμε θαλέλαο από ηνπο καζεηέο απηνύο, ηηο πηζαλέο 

απαληήζεηο «Καζόινπ» θαη «Λίγν».Απηό ην γεγνλόο δελ ηζρύεη ζε κεγάιν βαζκό γηα ηνπο 

καζεηέο ηεο Β’ θαη Γ’ Γπκλαζίνπ, νη νπνίνη, αλ θαη απάληεζαλ όηη ε κεηαδνηηθόηεηα ηνπ 

Μαζεκαηηθνύ είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηε δηακόξθσζε ηεο άπνςεο ηνπο γηα εθείλνλ 

(42,67% θαη 50% αληίζηνηρα), εληνύηνηο θάπνηνη από απηνύο απάληεζαλ όηη δελ είλαη 

θαζόινπ ζεκαληηθή (42,67% θαη 33,33% αληίζηνηρα) (βι. Πίλαθα 3).  

Πίλαθαο 3. Η κεηαδνηηθόηεηα πνπ έρεη ν Μαζεκαηηθόο επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ καζεηώλ ηνπ γηα απηόλ 

  Σρεηηθέο Σπρλόηεηεο %  

Τάμε Φύιν Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Πνιύ Πάξα 

πνιύ 

Σύλνιν 

Α’ Α 0 0 14,33 14,33 71,34  100 
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Κ 0 7,50 15,50 15,50 61,50  100 

Β’ Α 42,67 14,66 0 42,67 0  100 

Κ 0 23,33 0 53,34 23,33  100 

Γ’ Α 33,33 16,67 0 50,00 0  100 

Κ 0 35,34 7,33 57,33 0  100 

 

Τέινο, εμεηάζηεθε ην θαηά πόζν ε ειηθία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ 

καζεηώλ γηα εθείλνλ. Δηδηθόηεξα, νη καζήηξηεο θαη ησλ ηξηώλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ 

πηζηεύνπλ πσο ε ειηθία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δελ επεξεάδεη θαζόινπ ηελ άπνςή ηνπο (76,67% 

ηεο Α’ Γπκλαζίνπ, 76,75% ηεο Β’ Γπκλαζίνπ θαη 78,57% ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ). Πέξαλ ηνπ 

«θαζόινπ» πνπ ήηαλ ε πην δεκνθηιήο απάληεζε, νη ππόινηπεο απαληήζεηο θαηαιακβάλνπλ 

ηδηαίηεξα κηθξά πνζνζηά. Σε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, ηα αγόξηα ησλ ηάμεσλ απηώλ 

ζεσξνύλ πσο ε ειηθία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ επεξεάδεη ζε κέηξην (57,33% ηεο Α’ Γπκλαζίνπ θαη 

85,71% ηεο Β’ Γπκλαζίνπ) έσο θαη ζε κεγάιν βαζκό (66,66% ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ) ηελ άπνςε 

ηνπο γηα απηόλ. Αμηόινγε είλαη ε παξαηήξεζε όηη θαλέλαο από ηνπο εξσηεζέληεο δελ έδσζε 

σο απάληεζε ηελ «Πάξα πνιύ» γηα ηνλ παξάγνληα απηό (βι. Πίλαθα 4). 

Πίλαθαο 4. Η ειηθία ηνπ Μαζεκαηηθνύ επεξεάδεη ηελ άπνςε πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα απηόλ 

  Σρεηηθέο Σπρλόηεηεο %  

Τάμε Φύιν Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Πνιύ Πάξα 

πνιύ 

Σύλνιν 

Α’ Α 14,33 0 57,33 28,34 0  100 

Κ 76,67 15,66 7,67 0 0  100 

Β’ Α 0 0 85,71 14,29 0  100 

Κ 76,75 7,75 7,75 7,75 0  100 

Γ’ Α 16,67 0 16,67 66,66 0  100 

Κ 78,57 21,43 0 0 0  100 

 

3.3. Η ζρέζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ από ηνπο καζεηέο ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα 

δηεπθξηληζηεί ε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο. Δηδηθόηεξα, παξαηεξείηαη 

νκνηνγέλεηα ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ησλ ηξηώλ ηάμεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γπκλαζίνπ 

ηόζν αλάινγα κε ηελ ηάμε ζηελ νπνία βξίζθνληαη, όζν θαη κε ην θύιν ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, όπσο θαηαδεηθλύεηαη θαη από ηνλ Πίλαθα 5 ηα πεξηζζόηεξα θνξίηζηα ηεο Α’ 

Γπκλαζίνπ ζεσξνύλ όηη έρνπλ θαιή ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπο (38,5%), κε ηε δεύηεξε 

ζέζε λα θαηέρεη ε απάληεζε «Πνιύ θαιή». Μηθξή δηαθνξά παξνπζηάδεηαη ζηηο απαληήζεηο 

ησλ θνξηηζηώλ ηεο Β’ Γπκλαζίνπ όπνπ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό θαηαλέκεηαη ηζόπνζα ζηηο 

απαληήζεηο«Πνιύ θαιή» θαη «Άξηζηε» ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπο (38,33%). Τέινο, νη 

απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ από ηα θνξίηζηα ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ δελ δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκό 
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από ηηο πξναλαθεξζείζεο απαληήζεηο δηόηη νη πεξηζζόηεξεο επηβεβαηώλνπλ κηα πνιύ θαιή 

ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπο (57,2%), ελώ ηθαλνπνηεηηθό ήηαλ θαη ην πνζνζηό πνπ 

απάληεζε όηη έρνπλ άξηζηε ζρέζε (21,2%). 

Σρεηηθά κε ηα αγόξηα ηεο Α’ Γπκλαζίνπ κπνξεί λα ηνληζηεί όηη, ραξαθηήξηζαλ ηε ζρέζε ηνπο 

κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπο εμίζνπ σο πνιύ θαιή ή άξηζηε (42,67%). Δπηπιένλ, ζε ό,ηη αθνξά 

ηνπο καζεηέο ηεο Β’ Γπκλαζίνπ παξαηεξείηαη, όηη πάλσ από ηνπο κηζνύο καζεηέο (57,33%) 

πξνζδηόξηδαλ ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο σο πνιύ θαιή, ελώ θαλέλαο από 

απηνύο δελ ηε ραξαθηήξηζε θαθή ή κέηξηα. Τέινο, ηα αγόξηα ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ 

πεξηγξάθνπλ,σο επί ην πιείζηνλ, ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο σο «θαιή» (50,5%) 

ελώ, κόλν ην 16,5% απηώλ ηε ραξαθηήξηζε σο «Καθή»(βι. Πίλαθα 5). 

Πίλαθαο 5. Σρέζε καζεηώλ κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο 

  Σρεηηθέο Σπρλόηεηεο %  

Τάμε Φύιν Καθή Μέηξηα Καιή Πνιύ 

θαιή 

Άξηζηε Σύλνιν 

Α’ Α 0 0 14,66 42,67 42,67  100 

Κ 0 7,50 38,50 30,50 23,50  100 

Β’ Α 0 0 28,33 57,33 14,34  100 

Κ 0 0 23,34 38,33 38,33  100 

Γ’ Α 16,50 0 50,50 16,50 16,50  100 

Κ 7,20 7,20 7,20 57,20 21,20  100 

3.4. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνληαη από ηε ζρέζε καζεηή- εθπαηδεπηηθνύ 

Η ζρέζε πνπ αλαπηύζζνπλ ηα παηδηά κε ηνλ εθπαηδεπηηθό επεξεάδεη αξθεηά θάπνηεο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο κέζα ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Δηδηθόηεξα, ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ 

ζηελ ηάμε, ν βαζκόο ηεο θαηαλόεζεο ηνπ καζήκαηνο, ε επίδνζή πνπ έρνπλ ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθώλ, αιιά θαη ε ζπκπάζεηα ή ε αληηπάζεηα ηνπ καζήκαηνο έρνπλ άκεζε ζπλάθεηα 

κε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη κε ηνλ εθπαηδεπηηθό. 

Σρεηηθά κε ηα θνξίηζηα, παξαηεξείηαη ζηελ Α’ Γπκλαζίνπ όηη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ζεσξεί 

πσο ε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθό, δελ επεξεάδεη θαζόινπ ή επεξεάδεη κέηξηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα (38,33% θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο). Τα θνξίηζηα ηεο Β’ 

Γπκλαζίνπ ζεσξνύλ όηη κηθξό ξόιν παίδεη ε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα, αθνύ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό απηώλ απάληεζε «Λίγν» ζηελ 

αληίζηνηρε εξώηεζε (46,33%). Τέινο, ηα θνξίηζηα ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ ζεσξνύλ θπξίσο όηη ε 

ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο θαζνξίδεη ζε κηθξό βαζκό ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

κάζεκα (35,4%), όκσο ζρεηηθά κεγάιν ήηαλ θαη ην πνζνζηό πνπ απάληεζε «Πάξα πνιύ» 

(21,4%). Παξόκνηεο ήηαλ θαη νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ηα αγόξηα ηεο Β’ θαη Γ’ Γπκλαζίνπ, 

ελώ αθξηβώο αληίζεηεο απαληήζεηο έδσζαλ νη καζεηέο ηεο Α’ Γπκλαζίνπ. Δηδηθόηεξα, νη 

πξώηνη απάληεζαλ όηη ε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο επεξεάδεη ιίγν ηε 
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ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα (57,33% ηεο Β’ Γπκλαζίνπ θαη 50% ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ), ελώ νη 

καζεηέο ηεο Α’ Γπκλαζίνπ απάληεζαλ όηη ε ζπκκεηνρή ηνπο επεξεάδεηαη πνιύ (42,86%) ή 

πάξα πνιύ (57,14%) από ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο (βι. Πίλαθα 6).  

Πίλαθαο 6.Η ζπκκεηνρή ζην κάζεκα, επεξεάδεηαη απόηε ζρέζε ησλ καζεηώλ κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο 

  Σρεηηθέο Σπρλόηεηεο %  

Τάμε Φύιν Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Πνιύ Πάξα 

πνιύ 

Σύλνιν 

Α’ Α 0 0 0 42,86 57,14 100 

Κ 38,33 23,34 38,33 0 0 100 

Β’ Α 14,34 57,33 28,33 0 0 100 

Κ 23,33 46,33 30,34 0 0 100 

Γ’ Α 0 50,00 33,33 0 16,67 100 

Κ 21,40 35,40 7,40 14,40 21,40 100 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη θαηά πόζν απηή 

επεξεάδεηαη από ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπο, ηα θνξίηζηα ηεο Α’ 

Γπκλαζίνπ ππνζηεξίδνπλ όηη επεξεάδεηαη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό (53,5%), ελώ αθνινπζεί ε 

απάληεζε «Μέηξηα» κε πνζνζηό 23,5%. Άμην αλαθνξάο απνηειεί ην γεγνλόο, όηη όιεο νη 

απαληήζεηο επηιέρζεθαλ από ηα θνξίηζηα ηεο Β’ Γπκλαζίνπ κε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

απηώλ λα πηζηεύεη όηη ε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο εμαξηάηαη πνιύ από ηελ θαιή ζρέζε πνπ 

ζα έρνπλ αλαπηύμεη κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο (30,4%). Δλώ ηα θνξίηζηα ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ 

ζεσξνύλ όηη ε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο επεξεάδεηαη κέηξηα από ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ 

θαζεγεηή (50,33%). Σε ό,ηη αθνξά ηα αγόξηα ηεο Α’ ηάμεο παξαηεξείηαη πσο ζεσξνύλ όηη 

θαηαλννύλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ην κάζεκα όηαλ ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπο 

είλαη θαιή (57,33%). Δλ αληηζέζεη κε ηνπο αληίζηνηρνπο καζεηέο ηεο Β’ Γπκλαζίνπ, νη νπνίνη 

πηζηεύνπλ πεξηζζόηεξν, όηη κέηξην ξόιν παίδεη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο ε θαιή 

ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο (42,5%). Τέινο, ηα αγόξηα ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ 

ζεσξνύλ ηζάμηα όηη επεξεάδεη ε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπο, ηελ θαηαλόεζε 

ηνπ καζήκαηνο, πνιύ αιιά θαη πάξα πνιύ (33,5%). Αμηνπξόζεθην όκσο είλαη ην γεγνλόο όηη, 

αλ εμαηξεζνύλ ηα θνξίηζηα ηεο Β’ Γπκλαζίνπ θαη ηα αγόξηα ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ, όινη νη 

ππόινηπνη καζεηέο ζεσξνύλ όηη ε ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηύμεη κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο 

δηαδξακαηίδεη θάπνηνλ ξόιν γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο, αθνύ θαλέλαο ηνπο δελ 

έδσζε ηελ απάληεζε «Καζόινπ» ζηελ αληίζηνηρε εξώηεζε (βι. Πίλαθα 7). 

Πίλαθαο 7. Η θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο,επεξεάδεηαη από ηε ζρέζε ησλ καζεηώλ κε ηνλ Μαζεκαηηθό 

ηνπο 

  Σρεηηθέο Σπρλόηεηεο %  

Τάμε Φύιν Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Πνιύ Πάξα 

πνιύ 

Σύλνιν 

Α’ Α 0 0 14,33 57,33 28,34  100 
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Κ 0 15,50 23,50 53,50 7,50  100 

Β’ Α 0 14,50 42,50 14,50 28,50  100 

Κ 7,40 23,40 15,40 30,40 23,40  100 

Γ’ Α 16,50 16,50 0 33,50 33,50  100 

Κ 0 14,33 50,33 35,34 0  100 

 

Δπηπξόζζεηα, έλαο αθόκε παξάγνληαο ν νπνίνο ελδερνκέλσο επεξεάδεηαη από ηε ζρέζε 

κεηαμύ καζεηή-εθπαηδεπηηθνύ είλαη ε επίδνζε ησλ καζεηώλ ζηα Μαζεκαηηθά. Δηδηθόηεξα, ην 

παξόλ εξώηεκα αλαιύζεθε αλά ηάμε. Έηζη ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 8, 

πξνθύπηεη όηη ηα πεξηζζόηεξα θνξίηζηα ηεο Α’ Γπκλαζίνπ ζεσξνύλ όηη ε επίδνζή ηνπο 

επεξεάδεηαη ζε κέηξην βαζκό από ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο (46,25%). Σε 

ό,ηη αθνξά ηα αγόξηα ηεο ίδηαο ηάμεο, ζεσξνύλ όηη ε επίδνζε επεξεάδεηαηπνιύ από ηε ζρέζε 

πνπ έρνπλ αλαπηύμεη κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο θαη κάιηζηα ζε αξθεηά πςειό πνζνζηό 

(71,43%) ή θαη κέηξηα (28,57%), ελώ δελ επέιεμαλ θάπνηα από ηηο άιιεο δπλαηέο απαληήζεηο. 

Σηελ Β’ ηάμε παξαηεξείηαη σο πξώηε επηινγή ε απάληεζε «Μέηξηα» (46,5%), γηα ηα 

θνξίηζηα, ελώ αθνινπζεί ε απάληεζε «Πνιύ» κε 30,5%. Δπηπξνζζέησο, κέηξηα ζεσξνύλ όηη 

επεξεάδεηαη ε επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά από ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπο 

θαη ηα αγόξηα ηεο ίδηαο ηάμεο (42,5%). Σε παξόκνηα επίπεδα θπκάλζεθαλ θαη νη απαληήζεηο 

ησλ καζεηώλ ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ. Τόζν ηα θνξίηζηα, όζν θαη ηα αγόξηα ζεώξεζαλ όηη νη 

επηδόζεηο ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά επεξεάδνληαη κέηξηα από ηε ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηύμεη κε 

ηνλ θαζεγεηή ηνπο (42,67% θαη 50% αληίζηνηρα). Αμηνπξόζεθην, είλαη ην γεγνλόο όηη πνιύ 

ιίγνη καζεηέο όισλ ησλ ηάμεσλ ζεώξεζαλ όηη ε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο 

δελ επεξεάδεη θαζόινπ ηηο επηδόζεηο ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, ελώ αθόκα ιηγόηεξνη 

ήηαλ εθείλνη πνπ ζεώξεζαλ όηη επεξεάδεηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό. 

Πίλαθαο 8. Η επίδνζε ησλ καζεηώλ,επεξεάδεηαη από ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο 

  Σρεηηθέο Σπρλόηεηεο %  

Τάμε Φύιν Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Πνιύ Πάξα 

πνιύ 

Σύλνιν 

Α’ Α 0 0 28,57 71,43 0  100 

Κ 15,25 23,25 46,25 15,25 0  100 

Β’ Α 0 28,50 42,50 14,50 14,50  100 

Κ 15,50 7,50 46,50 30,50 0  100 

Γ’ Α 16,67 33,33 50,00 0 0  100 

Κ 0 21,66 42,67 35,67 0  100 

 

Όπσο γίλεηαη εύθνια αληηιεπηό, ε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο επεξεάδεη ζε 

θάπνην βαζκό ηελ άπνςε πνπ ζα απνθηήζνπλ γηα ην κάζεκα. Τα θνξίηζηα ησλ δύν πξώησλ 

ηάμεσλ ζεσξνύλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό, όηη ε θαιή ζρέζε κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο, ηηο σζεί 

λα αγαπήζνπλ θαη ην κάζεκα, κε πνζνζηά 61,54% γηα ηελ Α’ ηάμε θαη 76,92% γηα ηε Β’ 

ηάμε. Τα αγόξηα ηεο Α’ ηάμεο πηζηεύνπλ ζε εμαηξεηηθά κεγάιν πνζνζηό (85,71%) όηη ε 
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αγάπε ηνπ καζήκαηνο εμαξηάηαη άκεζα από ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο, ελώ 

ην αθξηβώο αληίζεην ηζρύεη γηα ηα αγόξηα ηεο Β’ Γπκλαζίνπ. Σπγθεθξηκέλα ην 71,43% ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζε όηη ε αγάπε γηα ην κάζεκα δελ επεξεάδεηαη από ηε ζρέζε πνπ έρνπλ 

κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο. Όζνλ αθνξά ηε Γ’ Γπκλαζίνπ, δελ κπνξνύλ λα εμαρζνύλ 

ζπκπεξάζκαηα, αθνύ ηόζν ζηα θνξίηζηα, όζν θαη ζηα αγόξηα νη απαληήζεηο κνηξάζηεθαλ 

εμίζνπ ζην «Ναη» θαη ζην «Όρη» ζηελ αληίζηνηρε εξώηεζε (βι. Πίλαθα 9).   

Πίλαθαο 9. Αγάπε καζήκαηνο εμαηηίαο ηεο ζρέζεο πνπ έρνπλ νη καζεηέο κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο 

  Σρεηηθέο Σπρλόηεηεο 

% 

 

Τάμε Φύιν Ναη Όρη Σύλνιν 

Α’ Α 85,71 14,29  100 

Κ 61,54 38,46  100 

Β’ Α 28,57 71,43  100 

Κ 76,92 23,08  100 

Γ’ Α 50,00 50,00  100 

Κ 50,00 50,00  100 

 

Τέινο, όζνλ αθνξά ηελ αληηπάζεηα πνπ κπνξεί λα αλαπηύμνπλνη καζεηέο γηα ηα Μαζεκαηηθά 

εμαηηίαο ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνλ θαζεγεηή, παξαηεξήζεθαλ ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα, ηα 

νπνία όκσο αληηηίζεληαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. Σπγθεθξηκέλα, νη 

καζήηξηεο ηεο Α’ ηάμεο ππνζηήξημαλ όηη ε αληηπάζεηα γηα ην κάζεκα δελ ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο (61,54%). Δπηπιένλ, ηα θνξίηζηα ηεο Β’ Γπκλαζίνπ 

θαη ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ απάληεζαλ νξηαθά θαη απηά όηη ε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ θαζεγεηή 

ηνπο δελ επεξεάδεη ηελ αληηπάζεηα πνπ κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ γηα ην κάζεκα (53,85% θαη 

57,14%). Δλδηαθέξνλ όκσο παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο ησλ αγνξηώλ ηεο Α’ Γπκλαζίνπ, ηα 

νπνία εμ νινθιήξνπ (100%) απνθάλζεθαλ όηη ε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπο, 

δελ επεξεάδεη θαζόινπ ην γεγνλόο όηη κπνξεί λα αληηπαζήζνπλ ηα Μαζεκαηηθά. Αθόκα, 

πάλσ από ηνπο κηζνύο καζεηέο ηεο Β’ Γπκλαζίνπ (57,14%) απάληεζαλ επίζεο όηη ε 

αληηπάζεηα γηα ην κάζεκα, δελ επεξεάδεηαη από ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ Μαζεκαηηθό 

ηνπο. Τέινο, γηα ηα αγόξηα ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ, δελ κπνξνύλ λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα, αθνύ 

νη κηζνί απάληεζαλ «Ναη» θαη νη άιινη κηζνί «Όρη» ζηελ αληίζηνηρε εξώηεζε (βι. Πίλαθα 

10). Αμηνπξόζεθην όκσο είλαη ην γεγνλόο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε ησλ Πηλάθσλ 9 

θαη 10, όηη ελώ νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο κπνξνύλ λα αγαπήζνπλ ην κάζεκα εμαηηίαο ηεο 

ζρέζεο πνπ έρνπλ κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο, δελ κπνξνύλ λα ην αληηπαζήζνπλ ιόγσ απηήο. 

Πίλαθαο 10. Αληηπάζεηα καζήκαηνο εμαηηίαο ηεο ζρέζεο πνπ έρνπλ νη καζεηέο κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο 

  Σρεηηθέο Σπρλόηεηεο 

% 

 

Τάμε Φύιν Ναη Όρη Σύλνιν 

Α’ Α 0 100,00 100 
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Κ 38,46 61,54  100 

Β’ Α 42,86 57,14  100 

Κ 46,15 53,85  100 

Γ’ Α 50,00 50,00  100 

Κ 42,86 57,14  100 

3.5. Πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο ζρέζεο καζεηή - εθπαηδεπηηθνύ 

Άμην αλάιπζεο απνηειεί ην ηειεπηαίν εξώηεκα, πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη καζεηέο, ην 

νπνίν κάιηζηα ήηαλ θαη ην κόλν κε ηε κνξθή αλνηρηνύ ηύπνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξόθεηηαη 

λα δηαηππσζνύλ νη πξνηάζεηο εθ κέξνπο ησλ καζεηώλ κε ζθνπό ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε 

ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπο. 

Αξρηθά, νη καζεηέο ηεο Α’ Γπκλαζίνπ έγξαςαλ όηη ζα βειηησλόηαλ ε ζρέζε ηνπο ηόζν κε ηνλ 

Μαζεκαηηθό ηνπο, όζν θαη γεληθόηεξα κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπο εάλ απηνί δελ 

ήηαλ ηόζν πνιύ απζηεξνί θαη αλ ήηαλ πξόζπκνη λα ζπδεηνύλ ηηο ηδέεο ηνπο ρσξίο λα 

θνβνύληαη ηελ αληίδξαζή ηνπο. Δπηπιένλ, αξθεηέο ήηαλ νη πξνηάζεηο νη νπνίεο αλέθεξαλ ηελ 

αλαγθαηόηεηα ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ κεηαμύ θαζεγεηή θαη καζεηή.   

Σε ό,ηη αθνξά ηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ από ηνπο καζεηέο ηεο Β’ Γπκλαζίνπ παξαηεξείηαη 

πσο απηέο δηαηππώλνληαη πην νινθιεξσκέλεο εμαηηίαο ίζσο θαη ηεο πξνζαξκνγήο πιένλ ησλ 

καζεηώλ ζην ζρνιηθό ρώξν ηνπ Γπκλαζίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αξθεηέο ήηαλ νη πξνηάζεηο 

πνπ αλέθεξαλ όηη ε δπζθνιία ηνπ καζήκαηνο είλαη απηή πνπ πνιιέο θνξέο δπζρεξαίλεη ηε 

ζρέζε πνπ αλαπηύζζνπλ κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο, γη’ απηό ζα πξέπεη απηόο λα κεξηκλά νύησο 

ώζηε λα θάλεη ην κάζεκά ηνπ πην ελδηαθέξνλ κε ζθνπό λα ην θαηαλννύλ πεξηζζόηεξν νη 

καζεηέο θαη έηζη λα βειηηώλεηαη θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπο. Όπσο πξνηείλεη 

κηα καζήηξηα ηεο ίδηαο ηάμεο, απηό ζα κπνξνύζε λα ζπληειεζηεί θαη κε ηε βνήζεηα ησλ 

κέζσλ πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία αιιά θαη κε ην λα δίλεη ν εθπαηδεπηηθόο πεξεηαίξσ 

ζπκβνπιέο θαη νδεγίεο κέζα ζηελ ηάμε. Δπηπιένλ, αξθεηνί ήηαλ νη καζεηέο νη νπνίνη 

πξόηεηλαλ όηη γηα λα βειηησζεί ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπο ζα ήηαλ θαιό λα 

ζπδεηνύλ ζέκαηα πνπ δελ αθνξνύλ απαξαίηεηα ην ζρνιείν. Αθόκα, ηνλίδνπλ όηη νη θαζεγεηέο 

πξέπεη λα γίλνπλ πην θηιηθνί, λα θαηαλννύλ ηα ιάζε ησλ καζεηώλ ηνπο θαη λα κελ 

θαλεξώλνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο κέζα ζηελ ηάμε ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα όπσο 

ιόγνπ ράξηλ ηα λεύξα ηνπο.  

Τέινο, νη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ εζηηάδνπλ θαη απηέο ζην όηη ε ζρέζε 

ηνπο κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπο ζα βειηησλόηαλ εάλ ν ηειεπηαίνο ήηαλ πεξηζζόηεξν δίθαηνο 

απέλαληη ζε όινπο ηνπο καζεηέο ηνπ, πξόζπκνο λα εμεγεί πεξηζζόηεξεο θνξέο ην κάζεκα 

αιιά θαη λα είλαη ζε ζέζε λα δίλεη ζπκβνπιέο γηα πνιιά ζέκαηα, δηαζέηνληαο πεξηζζόηεξν 

ρξόλν γηα ηηο απνξίεο ηνπο. Δπηπξόζζεηα, ζέηνπλ θαη εδώ ην δήηεκα ηεο εηζαγσγήο ησλ Νέσλ 

Τερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο.  
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Βεβαίσο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη θαη ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ ππήξμαλ αξθεηέο 

απαληήζεηο πνπ αλέθεξαλ όηη ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπο δελ ρξεηάδεηαη θακία 

βειηίσζε. 

Σπκπεξάζκαηα 

Σπκπεξαζκαηηθά ινηπόλ ζα ιέγακε όηη ε παξνύζα έξεπλα έξημε θσο ζε έλα ζέκα πνπ 

απαζρνιεί, γηα αξθεηά ρξόληα, ηνπο παηδαγσγνύο. Απηό δηόηη, όπσο έγηλε θαηαλνεηό, ε ζρέζε 

πνπ νη καζεηέο ζα αλαπηύμνπλ κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο επεξεάδεη όρη κόλν ην 

ζπλαηζζεκαηηθό θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο αιιά παίδεη κέγηζην ξόιν θαη ζην 

γλσζηηθό ζηόρν ηνπ καζήκαηνο εθόζνλ ηα παηδηά θαηαλννύλ θαη ζπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξν 

ζην κάζεκα όηαλ ζπκπαζνύλ ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπο (Χαηδεδήκνπ, 2000). 

Δπηπιένλ, ζθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε απάληεζε ηεζζάξσλ εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ, πνπ 

αθνξνύζαλ επηγξακκαηηθά: 1. ηνλ ηξόπν πνπ ζρεηίδνληαη παξάγνληεο όπσο ε εκπεηξία, ε 

κεηαδνηηθόηεηα θαη ε ειηθία ηνπ Μαζεκαηηθνύ, θαζώο θαη ε ελδερόκελε ρξήζε ππνινγηζηώλ 

ζην κάζεκα, κε ηελ άπνςε πνπ ζρεκαηίδνπλ νη καζεηέο γηα απηόλ, 2. ηελ ζρέζε πνπ έρνπλ 

αλαπηύμεη νη καζεηέο, κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο, 3. ηε ζπζρέηηζε ζπκκεηνρήο, θαηαλόεζεο 

θαη επίδνζεο ζην κάζεκα, κε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηύμεη κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπο θαη 4. 

ηε ζπζρέηηζε ηεο αγάπεο ή αληηπάζεηαο ησλ Μαζεκαηηθώλ, κε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηύμεη 

κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο. 

Ξεθηλώληαο από ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε εκπεηξία ηνπ Μαζεκαηηθνύ ζηελ άπνςε πνπ 

ζρεκαηίδνπλ νη καζεηέο γηα εθείλνλ, παξαηεξήζεθε ζηα θνξίηζηα, σο επί ην πιείζηνλ, λα κελ 

δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ξόιν, ζε αληίζεζε κε ηα αγόξηα πνπ ζεσξνύζαλ όηη παίδεη 

πνιύ βαζηθό ξόιν. Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ππνινγηζηή ζην κάζεκα θαη ηελ άπνςε πνπ 

ζρεκαηίδνπλ νη καζεηέο γηα ηνλ θαζεγεηή ηνπο, θάλεθε ηα πεξηζζόηεξα θνξίηζηα λα ζεσξνύλ 

πάξα πνιύ ζεκαληηθό ηνλ παξάγνληα απηό, κε εμαίξεζε απηά ηεο Β’ ηάμεο πνπ ζεσξνύζαλ 

ηε ζεκαληηθόηεηα ηνπ κεδακηλή. Από ηελ άιιε, ηα αγόξηα ζεώξεζαλ όηη ε ρξήζε ππνινγηζηή 

ζηελ ηάμε δελ είλαη ηθαλόο παξάγνληαο ζηε δηακόξθσζε ηεο άπνςεο ηνπο γηα ηνλ 

Μαζεκαηηθό. Αλαθνξηθά κε ηε κεηαδνηηθόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, θάλεθε ζύγθιηζε 

απόςεσλ θαη ησλ δύν θύισλ, αθνύ νη πεξηζζόηεξνη εμ απηώλ απάληεζαλ όηη είλαη έλαο πνιύ 

ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηε δηακόξθσζε ηεο άπνςεο ηνπο γηα εθείλνλ. Τέινο, ε ειηθία ηνπ 

Μαζεκαηηθνύ, δε θάλεθε λα ιακβάλεη θάπνηα ζέζε αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ άπνςε ησλ θνξηηζηώλ γηα εθείλνλ, ζε αληίζεζε κε ηα αγόξηα πνπ ζεώξεζαλ 

όηη δηαδξακαηίδεη κέηξην ή ζεκαληηθό ξόιν. 

Αμηνπξόζεθην είλαη ην γεγνλόο πνπ αθνξά ηε ζρέζε πνπ έρνπλ όινη νη επηιεγέληεο καζεηέο 

κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο. Γηαπηζηώζεθε ζε κεγάιν βαζκό πσο ηόζν ηα αγόξηα, όζν θαη ηα 

θνξίηζηα είραλ πνιύ θαιή ή θαη άξηζηε ζρέζε κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο. Δλώ, άμην απνξίαο 

θάλεθε θαη ην γεγνλόο πσο ειάρηζηνη ήηαλ εθείλνη πνπ ραξαθηήξηζαλ ηε ζρέζε ηνπο κε απηόλ 

θαθή ή κέηξηα. 
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Αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε πνπ έρνπλ ε ζπκκεηνρή θαη ε ζρέζε ησλ καζεηώλ κε ηνλ 

Μαζεκαηηθό ηνπο, αλ εμαηξέζεη θαλείο ηα αγόξηα ηεο Α’ Γπκλαζίνπ, δελ δύλαηαη λα 

ραξαθηεξηζηεί ηζρπξή. Δηδηθόηεξα, νη καζεηέο απάληεζαλ όηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα 

επεξεάδεηαη ζε κηθξό βαζκό από ηε ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηύμεη κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο. Η 

θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο από ηελ άιιε, απεδείρζεηθαλή λα επεξεαζηεί από ηε ζρέζε 

καζεηώλ-θαζεγεηή ζε κεγάιν βαζκό θαη από ηα δύν θύια. Δλώ ζε κέηξην βαζκό θάλεθε λα 

επεξεάδεηαη, σο επί ην πιείζηνλ, ε επίδνζε ησλ καζεηώλ θαη ησλ δύν θύισλ.  

Δπηπιένλ, θάλεθε,πιελ κεξηθώλ εμαηξέζεσλ, ε κεγάιε ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ 

αγάπε πνπ κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ νη καζεηέο θαη ησλ δύν θύισλ γηα ην κάζεκα, κε ηε 

ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ Μαζεκαηηθό ηνπο. Από ηελ άιιε αμηνπξόζεθην είλαη ην γεγνλόο, όηη 

όινη νη καζεηέο θάλεθε λα κελ πηζηεύνπλ όηη ε θαθή ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ Μαζεκαηηθό 

ηνπο, είλαη ηθαλή λα ζπληειέζεη ζηελ αληηπάζεηα ηνπ καζήκαηνο. Γειαδή, ελώ νη καζεηέο 

κπνξνύλ λα αγαπήζνπλ ηα Μαζεκαηηθά, ιόγσ ηνπ θαζεγεηή ηνπο, δελ κπνξνύλ λα ηα 

αληηπαζήζνπλ ιόγσ απηνύ. 

Κιείλνληαο, ζα κπνξνύζαλ λα εηπσζνύλ νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο ζρέζεο ησλ 

καζεηώλ κε ηνπο Μαζεκαηηθνύο ηνπο θαη γεληθόηεξα κε ηνπο θαζεγεηέο όισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ, όπσο απηέο πξνέθπςαλ κέζα από ηηο απαληήζεηο ζηελ εξώηεζε αλνηθηνύ ηύπνπ 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη ζεκαληηθόηεξεο από ηηο πξνηάζεηο πνπ έδσζαλ νη καζεηέο αθνξνύλ 

θπξίσο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Μαζεκαηηθνύ ζηελ ηάμε. Σπγθεθξηκέλα, πξνηείλνπλ λα κελ είλαη 

πνιύ απζηεξόο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη λα έρεη ηε ζέιεζε λα ζπδεηάεη κε 

απηνύο ηηο ηδέεο πνπ έρνπλ γηα ην κάζεκα ρσξίο λα ηνλ θνβνύληαη. Δπηπξνζζέησο, ηίζεληαη 

από ηνπο καζεηέο δεηήκαηα ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ θαη ε ύπαξμε ηνπ δηθαίνπ απέλαληη ζε 

όινπο ηνπο καζεηέο, αλεμαξηήηνπ επίδνζεο ζην κάζεκα. Αθόκα, πξέπεη λα δείρλεη 

πεξηζζόηεξν πξόζπκνο λα επεμεγεί όζεο θνξέο ρξεηαζηεί ην κάζεκα, γηα ηελ πιεξέζηεξε 

θαηαλόεζε ηνπ, ελώ παξάιιεια λα θξνληίδεη λα δεκηνπξγεί έλα πην θηιηθό θαη επράξηζην 

πεξηβάιινλ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ. Τέινο, πνιύ ζεκαληηθό είλαη λα δείρλεη θαηαλόεζε ζηα 

ιάζε πνπ θάλνπλ θαη λα κελ ράλνπλ ηελ ππνκνλή ηνπο όζεο θνξέο θαη αλ εθείλνη δελ δίλνπλ 

ζσζηέο απαληήζεηο. Ίζσο κε απηέο ηη πξνηάζεηο λα εμνκαιπλζεί ε ζρέζε πνπ έρεη ν 

Μαζεκαηηθόο κε ηνπο καζεηέο ηνπ θαη λα ηνπο θάλεη λα ελδηαθεξζνύλ πεξηζζόηεξν γηα ην 

κάζεκα απηό, ην νπνίν νκνινγνπκέλσο δπζθνιεύεη πνιινύο καζεηέο αλά ηα ρξόληα. 
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