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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ως σχολική αποτυχία μπορούμε να ορίσουμε κάθε κατάσταση αδυναμίας του 

παιδιού να ανταποκριθεί στοιχειωδώς ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του σχολείου, είτε 

αυτή εκφράζεται µε πολύ χαμηλή επίδοση στα μαθήματα, είτε µε προβλήματα 

συμπεριφοράς (Αμπατζόγλου Γ., 2001) 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Διάφορες έρευνες 

συντείνουν στο γεγονός ότι οι μαθητές που 

έχουν πιο θετική αντίληψη για τις 

μαθησιακές τους ικανότητες και καλλιεργούν 

καλλίτερη εικόνα για τις επιδόσεις τους, 

επιτυγχάνουν υψηλότερες βαθμολογίες και 

έχουν καλύτερη ακαδημαϊκή εξέλιξη, 

συγκριτικά με εκείνους που έχουν αμφιβολίες 

και αμφισβητούν τις επιδόσεις τους και τον 

εαυτό τους (Boekaerts, 1991). Επίσης 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι μαθητές 

αρχίζουν να αποκτούν αίσθηση των 

ικανοτήτων και των δυνατοτήτων τους κατά 

τη διάρκεια του δημοτικού σχολείου και 

καθώς μεγαλώνουν αποκτούν περισσότερες 

δεξιότητες οι οποίες σχετίζονται με την 

επίδοση και την σχολική αποτυχία (Harter, 

2012) 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Εν κατακλείδι, οι 

παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική αποτυχία 

είναι ποικίλοι που όμως όλοι συγκλίνουν στη 

ψυχολογία του μαθητή. Η ψυχολογία του μαθητή 

και τα συναισθήματά του είναι οι κύριοι 

παράγοντες που διαμορφώνουν την ακαδημαϊκή 

του επίδοση. Η χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση 

πολλές φορές σχετίζεται με την σχολική 

αποτυχία. Η οικογένεια είναι αυτή που οφείλει να 

παρέχει ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον 

στο μαθητή, να είναι συνοδοιπόρος στις επιλογές 

του και να δίνει το χώρο και το χρόνο να 

αποφασίζει εκείνος για τον εαυτό του και τα 

«θέλω» του. Οι γονείς θα πρέπει αντί να 

προβάλλουν τις δικές τους πεποιθήσεις, να 

ενθαρρύνουν το μαθητή να αποφασίζει και να 

πορεύεται με τις επιλογές του.  
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