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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 
 

ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ-ΤΟ ΓΕΛΙΟ 

ΘΕΜΑ 

Να γράψεις ένα κείμενο (350 λέξεις) για τη σχολική σου 
εφημερίδα με μορφή «ανοικτής επιστολής» προς τους 
καθηγητές σου, στο οποίο θα αναλύσεις την αναγκαιότητα του 
χιούμορ και του γέλιου στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

(50 μονάδες) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σχολείο: Δώστε χώρο στο χιούμορ! 

Αξιότιμοι κ. καθηγητές,  
Είναι γνωστό ότι o  ρόλος σας είναι καταλυτικός στη 

διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή της 
διδασκαλίας και του γενικότερου κλίματος που δημιουργείται στις 
τάξεις μας και στο σχολείο μας ευρύτερα. Με το άρθρο αυτό που 
έχει τη μορφή επιστολής προς εσάς, γιατί το θέμα του σας αφορά 
άμεσα, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα μέσο βελτίωσης τόσο της 
διδασκαλίας όσο και του εκπαιδευτικού κλίματος. Πρόκειται για το 
γέλιο και το χιούμορ στο σχολείο, στοιχεία που τα θεωρώ 
ιδιαίτερα σημαντικά και θετικά για εμάς τους μαθητές και για το 
σχολικό περιβάλλον ευρύτερα.  

Το χιούμορ έχει εντυπωσιακά μαθησιακά αποτελέσματα. Αυτό 
συμβαίνει γιατί προκαλεί χαλάρωση και ξεκουράζει πνευματικά το 
μαθητή από τη συνεχή και πιεστική διδασκαλία. Έτσι, 
αποφορτισμένος έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνεται με νέο, 
κάθε φορά, δυναμισμό στο μάθημα. Παράλληλα, το μάθημα γίνεται 
ελκυστικό και ευχάριστο με το κωμικό στοιχείο, αφού «σπάει» η 
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μονοτονία και αυτό βοηθά στο να γίνεται ο μαθητής πιο δεκτικός 
στη γνώση. Πρέπει, εδώ, να τονιστεί ότι ωφελείται ιδιαίτερα ο 
αδύναμος και με μαθησιακές δυσκολίες μαθητής, γιατί 
«εκτονώνεται» και ενθαρρύνεται ως προς τη συμμετοχή του στην 
τάξη.  

Αυτό, όμως, που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η συμβολή του 
χιούμορ στη διαμόρφωση ενός θετικού και γόνιμου κλίματος 
μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Το γέλιο διαμορφώνει μια 
ευχάριστη διάθεση και απαλλάσσει μαθητές και εκπαιδευτικούς 
από άγχη και πιέσεις ή αμβλύνει το βαρύ φορτίο της ύλης. Άμεση 
συνέπεια είναι η αποφυγή εντάσεων που εκδηλώνονται είτε με 
υπερβολική αυστηρότητα του εκπαιδευτικού είτε με βίαιες 
εκρήξεις και απείθεια των μαθητών. Απόρροια του κλίματος αυτού 
είναι και η ενίσχυση της επικοινωνίας του δασκάλου με το μαθητή 
που δεν περιορίζεται μονομερώς στο μάθημα, αλλά επεκτείνεται 
και σε ευρύτερα ζητήματα και προβλήματα του σχολείου και της 
κοινωνικής ζωής. 

Το γέλιο, επίσης, συντελεί στην ενίσχυση των ενδοσχολικών 
δεσμών των μαθητών. Διαμορφώνοντας έναν χαρακτήρα 
ευδιάθετο, οι μαθητές αναπτύσσουν πιο σταθερές και υγιείς 
σχέσεις στο σχολικό περιβάλλον. Αποφεύγονται οι ακραίες 
εντάσεις και οι διενέξεις, αντιμετωπίζονται με διακωμώδηση οι 
δυσάρεστες εκφράσεις ή πράξεις, ενώ διαμορφώνεται μια 
συμπαγής και λειτουργική μαθητική σχολική κοινότητα. Είναι 
αυτονόητο ότι αυτό το κλίμα συγκροτεί ένα ζωντανό και 
δημιουργικό σχολείο, γιατί η θετική ψυχική διάθεση του μαθητή 
συμβάλλει στην ενίσχυση πρωτοβουλιών των μαθητικών 
συμβουλίων για γόνιμες δράσεις της σχολικής κοινότητας, όπως 
είναι οι καλλιτεχνικές ομάδες, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, ο 
εθελοντισμός. 

Αξιότιμοι κ. καθηγητές, πιστεύω να σας έπεισα για την 
αναγκαιότητα του γέλιου και του χιούμορ στο σχολείο. 
Αξιοποιήστε το, πάντα βέβαια με όρια μέτρου και ηθικής, ώστε 
ούτε να αποβαίνει σε βάρος της μάθησης ούτε να καταντά 
προσβολή ή χυδαιότητα.  


