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ΕΚΘΕΣΗ 
 

«Το χιούμοπ στην τάξη» 
 
Η αίζζεζε ηνπ ρηνύκνξ είλαη επηζπκεηή ηδηόηεηα. Τν ρηνύκνξ  σο ςπρνινγηθόο 
ξπζκηζηήο, όξγαλν δύλακεο θαη επηξξνήο, κεραληζκόο θνηλσληθνύ ειέγρνπ, 
βνήζεκα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, θνξέαο θνηλσληθνπνίεζεο θαη κέζν 
ςπραγσγίαο είλαη ρξήζηκνο πόξνο γηα ην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία. 
Ο γνληόο κπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη ην ρηνύκνξ ηνπ παηδηνύ λα γίλεη ιηγόηεξν 
πξνζσπηθό θαη πεξηζζόηεξν θνηλσληθό. Τν παηδί επηζπκεί λα κνηξαζηεί κε 
θάπνηνλ ην αζηείν πνπ κόιηο αλαθάιπςε θαη ε επηινγή ηνπ γνληνύ γη’ απηό ην 
ζθνπό εληζρύεη ην ζπλαηζζεκαηηθό ηνπο δεζκό. Η αληίδξαζε ηνπ γνληνύ είλαη 
είηε λα αγλνήζεη ή λα απνξξίςεη ηελ θίλεζε απηή ηνπ παηδηνύ σο 
«παηδηάζηηθε». Οξηζκέλεο κνξθέο ρηνύκνξ απνζαξξύλνληαη σο πξνζβιεηηθέο 
θαη γηα ηνπο θνηλσληθνύο θαλόλεο. Απηό σζεί ην παηδί λα αθηεξώλεη ιηγόηεξν 
ρξόλν ζην παηρλίδη κε ηε θαληαζία ή λα απνθεύγεη ηνπο άιινπο, όηαλ ην 
θάλεη. Αληίζεηα, νη γνλείο πνπ παίδνπλ κε ηα παηδηά ηνπο απνιακβάλνπλ ηηο 
ρηνπκνξηζηηθέο ηνπο επηλνήζεηο ελζαξξύλνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην 
ρηνύκνξ. 
Τα νθέιε ηνπ ρηνύκνξ σο δηδαθηηθνύ βνεζήκαηνο δελ έρνπλ αθόκε 
δηεξεπλεζεί ζην ζύλνιν ηνπο. Αλ ην ρηνύκνξ είλαη επράξηζην, ηα εξεζίζκαηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε απηό πξέπεη  λα ζεσξνύληαη πεξηζζόηεξν εληζρπηηθά. 
Σπρλά δίλεηαη ην παξάδεηγκα ηεο δεκνθηινύο ακεξηθαληθήο ηειενπηηθήο 
ζεηξάο «Sesame strut» (Σνπζάκη άλνημε), ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ρηνπκνξηζηηθά 
αλάξκνζηα, γηα λα δηδάμεη βαζηθέο έλλνηεο. Δελ είλαη όκσο απόιπηα γλσζηό 
κε πνην ηξόπν δηδάζθεη ην ρηνύκνξ, θαηά πόζν απιώο δηεπθνιύλεη ή 
ιεηηνπξγεί σο ζεξαπεπηηθό κέζν ή σο ςπραγσγία ή θαηά πόζν πεξηέρεη 
παηδαγσγηθά εξεζίζκαηα. Είλαη όκσο γλσζηό όηη ην ρηνύκνξ παίδεη ζεκαληηθό 
ξόιν ζην ζρνιείν. Από ηελ πιεπξά ηνλ δαζθάισλ, ηα αζηεία βνεζνύλ ζηελ 
δεκηνπξγία πξνζσπηθώλ ζρέζεσλ κε ηνπο καζεηέο θαη απνκνλώλνπλ ηηο 
θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θάλνληάο ηηο κνλαδηθέο θαη πξνζσπηθέο. Τν όηη νη 
καζεηέο ην εθηηκνύλ θαίλεηαη από ηηο καξηπξίεο ηνπο όηη ζπκπαζνύλ ηνπο 
δαζθάινπο πνπ, πάλσ απ’ όια, κπνξνύλ θαη λα ειέγμνπλ αιιά θαη λα ηνπο 
«θάλνπλ λα γεινύλ». Ο Stebbins πξνζδηόξηζε κηα ιεηηνπξγία ηνπ ρηνύκνξ ζην 
ζρνιείν, ηελ νπνία νλνκάδεη «θνηλσληθά θσκηθή αλαθνύθηζε». Απηή 
«πξνζθέξεη κηα ζηηγκηαία δηαθνπή ηεο ζνβαξόηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε 
καθξά ζπγθέληξσζε πάλσ ζε κηα ζπιινγηθή εξγαζία, κηα δηαθνπή πνπ 
δηεπθνιύλεη ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο αλαδσνγνλώληαο ηνπο καζεηέο θαη 
κεηώλνληαο ηελ θνύξαζε, ε νπνία, εάλ αθελόηαλ λα απμεζεί, ζα απεηινύζε 
ηελ επίδνζε θαη ην θίλεηξν». 
   Σην ζρνιείν αλζνύλ όιεο νη κνξθέο ηνπ ρηνύκνξ. Η επηπνιαηόηεηα θαη ε 
αλεκειηά ησλ καζεηώλ πνπ «θάλνπλ πιάθα» ή ην γέιην ησλ δαζθάισλ ζηα 
γξαθεία επηηξέπεη ηελ εθηόλσζε ηεο έληαζεο θαη εληζρύεη ηελ αιιειεγγύε. 
Φξεζηκνπνηείηαη από ηνπο καζεηέο σο ηξόπνο δηεξεύλεζεο ησλ δηαζέζεσλ 
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ησλ λέσλ δαζθάισλ, αιιά θαη σο όπιν  δηαζθάιηζεο ησλ ζηόρσλ ,όπσο, γηα 
παξάδεηγκα, νη «αλαηξεπηηθέο εηξσλείεο» (ηα παξαηζνύθιηα), «ην 
αληηπαξαηηζέκελν γέιην» (ε αληηπαξάζεζε ησλ πιένλ «σκώλ» ζηνηρείσλ ελόο 
πνιηηηζκνύ κε ηνλ θπξίαξρν πνιηηηζκό) ή ε «ζπκβνιηθή επαλάζηαζε» (όπσο 
ε θαηαζηξνθή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζρνιείνπ ή ησλ εκβιεκάησλ, όπσο νη 
ζρνιηθέο ζηνιέο). Σπρλά νη καζεηέο αλαδεηνύλ ηελ επραξίζηεζε ζην ρηνύκνξ 
θαη ην γέιην σο αληίδξαζε ζηελ αλία, ελώ άιιεο θνξέο εθδειώλνπλ απιώο 
κνξθέο ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπο. Η επηζήκαλζε ησλ ζσζηώλ κνξθώλ ηνπ 
ρηνύκνξ κπνξεί λα βνεζήζεη ηε δηδαζθαιία ε κε ζσζηή επηζήκαλζε κπνξεί 
λα ηε δεκηώζεη ζνβαξά. 
Δελ είλαη ηπραίν πνπ ηα ρξόληα ηνπ ζρνιείνπ ζεσξνύληαη «νη πην επηπρηζκέλεο 
εκέξεο ηεο δσήο καο», αλ θαη ην ρηνύκνξ, αθόκα θαη ζηηο θαηλνκεληθά 
επηπόιαηεο κνξθέο ηνπ, είλαη κηα πνιύ ζνβαξή ππόζεζε. 
 
(Παηδαγσγηθή Χπρνινγηθή Εγθπθινπαίδεηα, εθδόζεηο Ειιεληθά Γξάκκαηα, η.9, 
ζει. 5134/5) 
 
Ασκήσειρ             
 
1. Να απνδώζεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ (80-90 ιέμεηο)                25 κόξηα   
 
2.  Να δηαηππώζεηε ηελ έλδεημε Σσζηό – Λάζνο ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο θαη 
λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 
 
     α) Οη άλζξσπνη δελ ζέινπλ γύξσ ηνπο λα ππάξρνπλ άλζξσπνη κε αίζζεζε 
ρηνύκνξ. 
 
    β) Οη γνλείο κπνξνύλ κε ηελ ζηάζε ηνπο λα θαιιηεξγήζνπλ ζην παηδί ηνπο 
ην ρηνύκνξ. 
 
    γ) Ο δάζθαινο πνπ έρεη ρηνύκνξ γίλεηαη γηα ηνπο καζεηέο εύθνιν ζέκα 
εθπαίδεπζεο.                                                                                          6 κόξηα 
 
3.  Να πξνζδηνξίζεηε ηε δνκή θαη ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηεο 4εο παξαγξάθνπ 
«Σην ζρνιείν…. δεκηώζεη ζνβαξά»                                                        9 κόξηα 
 
4.  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζεκείσλ ζηίμεο ζηελ 4ε παξάγξαθν. 
                                                                                                              10 κόξηα 
5.  Να γξάςεηε έλα ζπλώλπκν γηα ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: 
Όξγαλν, απνζαξξύλνληαη, νθέιε, επηζήκαλζε, επηπόιαηεο. 
                                                                                                                5 κόξηα 
6.  Να γξάςεηε έλα αληώλπκν γηα ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: 
Φξήζηκνο, απνξξίςεη, απνκνλώλνπλ, εθηόλσζε, αιιειεγγύε 
                                                                                                                5 κόξηα 
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Θέμα Έκθεσηρ 
 
Σην πιαίζην κηαο ζρνιηθήο εξγαζίαο γηα ηνπο ηξόπνπο βειηίσζεο ηεο 
δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν, απνζηέιιεηε κηα επηζηνιή ζηνλ Υπνπξγό Παηδείαο 
ζρεηηθά κε ηελ αμία ηνπ Φηνύκνξ ζην ζρνιείν. Να παξνπζηάζεηε  ηελ 
πξνζθνξά ηνπ ρηνύκνξ – γέιηνπ ζην ζρνιείν θαη ζηελ δηδαζθαιία θαη λα 
ζέζεηε ηηο πξνϋπνζέζεηο – όξηα γηα ηελ σθέιηκε θαη όρη δεκηνγόλα ιεηηνπξγία 
ηνπ ρηνύκνξ εληόο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.  
                                                                                                              40 κόξηα  


