
Ο Πυγμαλίωνασ ςτο μάκθμα τθσ 
Φ.Α., οι προςδοκίεσ του Ε.Φ.Α. 

και θ ςυμπεριφορά των μακθτϊν 

Δογάνθσ Γιϊργοσ 

Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ, ΑΠΘ 

Θ υπερθφάνεια δε κζλει να χρωςτάει και ο εγωιςμόσ δε κζλει να πλθρϊνει. 
Λα Ροςφουκό 

Επιμορφωτικι θμερίδα εκπαιδευτικϊν Φυςικισ Αγωγισ, Α’ Βάκμιασ 
και Β’Βάκμιασ εκπαίδευςθσ, Αν. Θεςςαλονίκθσ 



Ειςαγωγι 

Μάκθςθ 

Μακθτισ 

Κακθγθτισ ΦΑ 

Να κυμάςαι πωσ, κάκε άνκρωποσ που ςυναντάσ, κάτι 
φοβάται, κάτι αγαπά και κάτι ζχει χάςει. 

 
H. Jackson Brown, Jr., Αμερικανός συγγραφέας 



Ποιόσ είναι ο Πυγμαλίων και ποιά θ Γαλάτεια 

Ο μφκοσ 

Θ Αυτοεκπλθροφμενθ Προφθτεία 

Bernard Shaw 

Rosenthal & Jacobson 

Αν είχεσ δίκαιο κανζνασ δε κα το κυμάται, αν ζκανεσ λάκοσ κανζνασ δε κα το ξεχάςει. 
 

Χ. Σροφμαν 



Γιατί το ςυηθτάμε: Η πραγματικότθτα 

Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία αναπόφευκτα εμπλζκει το Εγϊ 

Θ αρχικι, τουλάχιςτον, αξιολόγθςθ γίνεται "με το μάτι". 

Θ επικοινωνία είναι μθ φραςτικι  

Λίγθ προςοχι ςε "λεπτομζρειεσ"  

υχνά τθ μικρότερθ ςθμαςία δίνουμε ςτα κακθμερινά μικρά 
πράγματα τθσ δουλειάσ μασ (περιςτατικά ρουτίνασ) 

Θ βροντι είναι καλι, θ βροντι εντυπωςιάηει, όμωσ όλθ τθ δουλειά κάνει ο κεραυνόσ. 
 

Μ. Σουεχν 



Προςδοκίεσ ... 
Γιατί δθμιουργοφνται οι προςδοκίεσ 

 «Εγϊ» (αμυντικι ςτάςθ εκπαιδευτικοφ) 

 τερεότυπα 

Πϊσ εκδθλϊνονται οι  προςδοκίεσ 

 Κλίμα ηεςτό ι ψυχρό 

 Ανατροφοδότθςθ διαφορετικι 

 Οδθγίεσ διαφορετικζσ 

 Ευκαιρίεσ λίγεσ ι πολλζσ 

Εάν δεν μπορείσ να χτίςεισ μια πόλθ, χτίςε μια ψυχι. 
Κουρδικι παροιμία 



Μακθμζνθ απελπιςία ι αβοθκθςία 

Θ πεποίκθςθ  ότι,  ό, τι και να κάνει κάποιοσ, 
το αρνθτικό αποτζλεςμα δε κα αλλάξει 

Selingman  

Μάκετε να ανταποκρίνεςτε, όχι να αντιδράτε. 
 

Βοφδασ 



Οριςμζνεσ ςυνζπειεσ του Φαινομζνου του Πυγμαλίωνα,  που αφοροφν 
τον κακθγθτι 

Θ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ, που οφείλεται ςτισ 
κετικζσ προςδοκίεσ, προκαλεί μεγαλφτερθ 
ςυμπάκεια προσ το μακθτι.  

Αντίκετα, θ επιδείνωςθ τθσ απόδοςθσ, που οφείλεται ςε 
χαμθλζσ προςδοκίεσ, προκαλεί μείωςθ τθσ ςυμπάκειασ 

 
Ο άνδρασ με αρετι είναι απαιτθτικόσ με τον εαυτό του, ενϊ ο μικρόσ άνκρωποσ είναι 

απαιτθτικόσ με τουσ άλλουσ. 
 

Κομφοφκιοσ 



Οριςμζνεσ ςυνζπειεσ του Φαινομζνου του Πυγμαλίωνα,  που αφοροφν 
τον κακθγθτι 

 Οι κακ. ΦΑ αιςκάνονται ςχετικά άνετα με τουσ μακθτζσ 
τουσ, όταν οι προςδοκίεσ τουσ επαλθκεφονται, ανεξάρτθτα 
αν αυτζσ είναι κετικζσ ι αρνθτικζσ.  

 Αντίκετα, οι κακ. ΦΑ δεν αιςκάνονται άνετα με τουσ μακθτζσ, όταν οι 
προςδοκίεσ τουσ δεν επαλθκεφονται, είτε αυτζσ είναι υψθλζσ είτε χαμθλζσ. 

  Ο λόγοσ; Οι περιςςότεροι κακ. ΦΑ νομίηουν ότι είναι ςε κζςθ να εκτιμιςουν τι 
πρόκειται να ςυμβεί με ζναν μακθτι, αφοφ ζχουν τον ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ (ι 
κεωροφν ότι τον ζχουν) και κανζνασ δε κζλει να διαψευςτεί.  

 



Οριςμζνεσ ςυνζπειεσ του Φαινομζνου του Πυγμαλίωνα,  που αφοροφν 
τον κακθγθτι 

Οι κακ. ΦΑ πρζπει να γνωρίηουν ότι οι προςδοκίεσ 
που ζχουν είναι κάτι φυςιολογικό και αναπόφευκτο. 

  Απλά, αυτό που απαιτείται είναι να ζχουν ςυνειδθτοποιιςει ότι, 
χωρίσ να ζχουν τθν πρόκεςθ, αςυνείδθτα επθρεάηουν το μακθτι 
με μια πλθκϊρα ςυμπεριφορϊν και τον οδθγοφν ςτο να 
ανταποκρικεί τελικά ςτισ προςδοκίεσ του. 

 

Όςο περιςςότερο καταλαβαίνεισ τον εαυτό ςου, τόςο περιςςότερο καταλαβαίνεισ τον κόςμο. 
Π. Κοζλο 



Παραδείγματα αρνθτικϊν προςδοκιϊν  
 

 Ο κακθγθτισ ΦΑ 

 Πιςτεφει ότι ζνασ μακθτισ δεν αξίηει να παίξει ςτθν πρϊτθ ομάδα, δεν τον 
βάηει ςτουσ αγϊνεσ και, όταν τελικά τον βάλει μια φορά, επιβεβαιϊνεται θ 
προςδοκία του. 

 Προςζχει λιγότερο οριςμζνουσ μακθτζσ, όπωσ, π.χ. τουσ χαμογελάει λιγότερο, 
τουσ ρίχνει φευγαλζεσ ματιζσ, ενϊ διατθρεί μεγαλφτερθσ διάρκειασ οπτικι 
επαφι με άλλουσ κ.ά.   

 Ηθτάει λιγότερο ςυχνά τθ γνϊμθ από κάποιουσ ι ςπάνια τουσ καλεί να 
κάνουν επίδειξθ μιασ άςκθςθσ.  Όταν ηθτάει μια γνϊμθ, θ αναμονι τθσ 
απάντθςθσ είναι μικρότερθσ διάρκειασ για οριςμζνουσ μακθτζσ.  

 Δίνει λιγότερεσ τεχνικζσ οδθγίεσ (ςυχνά, κακόλου αναλυτικζσ) ςτουσ μακθτζσ 
από τουσ οποίουσ ζχει μικρότερεσ προςδοκίεσ.  



Παραδείγματα αρνθτικϊν προςδοκιϊν 
 

Εάν ζχει αρνθτικζσ προςδοκίεσ από μακθτι 

τα λάκθ, επικρίνει περιςςότερο 

Ενκαρρφνει λιγότερο ςυχνά 

Είναι λιγότερο απαιτθτικόσ 

Διακόπτει πιο ςυχνά το μακθτι, όταν μιλάει 



Αρα: Πϊσ μεταφζρει τισ προςδοκίεσ ο κακ. ΦΑ; 

 Μζςω 

του διαφορετικοφ τρόπου και τθσ ςυχνότθτασ 
επικοινωνίασ και αλλθλεπίδραςθσ 

του διαφορετικοφ είδουσ και τθσ ποςότθτασ τθσ τεχνικισ 
κακοδιγθςθσ 

του διαφορετικοφ τρόπου και ςυχνότθτασ παροχισ 
ανατροφοδότθςθσ (ενκάρρυνςθ, κριτικι κ.ά.).    

 Οι ικανότθτεσ είναι αυτό που είςαι ικανόσ να κάνεισ. Σα κίνθτρα κακορίηουν αυτό που κάνεισ. Και θ 
νοοτροπία κακορίηει πόςο καλά το κάνεισ. 

 
Lou Holtz, Αμερικανόσ προπονθτισ ράγκμπυ 



Πότε οι προςδοκίεσ είναι αυτοεπλθροφμενεσ 

 Θ αρχικι προςδοκία 

 Θ ςτακερι ςυμπεριφορά που μεταδίδει τθν προςδοκία 

 Οι αποδείξεισ ότι θ αρχικι προςδοκία επιβεβαιϊκθκε 

Όταν ζχετε ςτα χζρια ςασ ζνα ςφυρί, τότε όλοσ ο κόςμοσ φαίνεται ςαν ζνα καρφί. 
 

Α. Μάςλοου 



Σι επθρεάηει τισ προςδοκίεσ του κακ. ΦΑ. 

ωματότυποσ 

Φφλο 

Επιδεξιότθτα 

Ελκυςτικότθτα 

Όταν αναηθτοφμε το καλφτερο ςτουσ άλλουσ, κατά κάποιο περίεργο τρόπο βγάηουμε το καλφτερο 
από τον εαυτό μασ. 

 
William Arthur Ward 



Ιςχυρότερο το φαινόμενο 

 Μακθτζσ  που επθρεάηονται περιςςότερο από τισ προςδοκίεσ των 
κακθγθτϊν: 

 Μακθτζσ εκνικϊν μειονοτιτων 

 Μακθτζσ από χαμθλότερα κοινωνικοοικονομικά ςτρϊματα 

 Μακθτζσ με μικρότερεσ προθγοφμενεσ επιδόςεισ 

 Περιβάλλον: 

 Αλλαγι ςχολείου 

 Μεγάλοσ αρικμόσ μακθτϊν ςτθν τάξθ 

 Ανεπαρκείσ εγκαταςτάςεισ 

 



Ο κακθγθτισ ΦΑ 

υνειδθτοποίθςθ του ρόλου  

Πρακτικζσ ςυμβουλζσ… 

Η πεμπτουςία τθσ δφναμθσ επιρροισ ζγκειται ςτο να πείςεισ τον άλλον να ςυμμετάςχει. 
 

Harry A. Overstreet, 1875-1970, Αμερικανόσ κοινωνιολόγοσ 



Πρακτικζσ ςυμβουλζσ για τον κακθγθτι  ΦΑ ςχετικά με τθν 
αυτοεκπλθροφμενθ προφθτεία 

 

 Αφοφ ο κίνδυνοσ τθσ λανκαςμζνθσ εκτίμθςθσ των δυνατοτιτων ενόσ μακθτι ςτθ 
βάςθ των αρχικϊν προςδοκιϊν είναι ςθμαντικόσ 

 οι κακθγθτζσ πρζπει να ςυνειδθτοποιιςουν τθν αναγκαιότθτα τθσ περιοδικισ 
επανεκτίμθςθσ των δυνατοτιτων αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ 

 Οι κακθγθτζσ πρζπει να ζχουν κατά νου ότι θ πρόοδοσ όλων των μακθτϊν δεν είναι 
ίδια, αφοφ οριςμζνοι μακθτζσ μπορεί να δείξουν ςθμαντικι πρόοδο ςτθν αρχι τθσ 
περιόδου, ενϊ άλλοι να προοδεφςουν ςθμαντικά αργότερα.   

 υνεπϊσ, είναι αναγκαία θ ευελιξία των κακθγθτϊν αναφορικά με τισ προςδοκίεσ που 
διαμορφϊνουν για τισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν τουσ.  

 Αφοφ οι προςδοκίεσ είναι αναπόφευκτεσ,  

 πρζπει τουλάχιςτον να βαςίηονται ςε πρόςφατα, ςχετικά και πραγματικά δεδομζνα.   

 



Πρακτικζσ ςυμβουλζσ για τον κακθγθτι  ΦΑ ςχετικά με τθν 
αυτοεκπλθροφμενθ προφθτεία 

 

 υχνά, οι προςδοκίεσ των κακθγθτϊν βαςίηονται ςτθν εμφάνιςθ του 
μακθτι, ςε ετεροπλθροφόρθςθ (π.χ. γνϊμθ άλλου κακθγθτι), ςε 
ζμμεςεσ πλθροφορίεσ (ο αδελφόσ του μακθτι ιταν δφςκολοσ 
χαρακτιρασ) ι ςε ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ (οι ψθλόλιγνοι είναι 
νευρικοί χαρακτιρεσ).  

 Αυτοφ του είδουσ οι πλθροφορίεσ μπορεί να οδθγιςουν ςε αρνθτικζσ 
και, ςυχνά,  λανκαςμζνεσ προςδοκίεσ. Ο κίνδυνοσ, φυςικά, είναι ότι, αν 
δθμιουργθκοφν ςε πρϊτθ φάςθ αυτζσ οι προςδοκίεσ, δφςκολα 
μεταβάλλονται ςτθ ςυνζχεια (Solomon et al., 1996).  

 



Πρακτικζσ ςυμβουλζσ για τον κακθγθτι  ΦΑ ςχετικά με τθν 
αυτοεκπλθροφμενθ προφθτεία 

 

 Δεν είναι ςπάνιο το φαινόμενο ζνασ κακθγθτισ Φυςικισ Αγωγισ, που 
πριν από λίγα χρόνια είχε ζνα μακθτι που «του είχε κάνει τθ ηωι 
δφςκολθ», να ζχει μακθτι το νεότερο και να είναι (τουλάχιςτον) πολφ 
επιφυλακτικόσ μαηί του. 

  Αφοφ, κατά βάςθ, οι προςδοκίεσ επθρεάηουν τον τρόπο παροχισ 
ανατροφοδότθςθσ, 

  Ο ενθμερωμζνοσ κακθγθτισ πρζπει να φροντίηει για τθ δθμιουργία  
μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ, που κα δίνει ίςεσ ευκαιρίεσ ςτουσ μακθτζσ, 
αποφεφγοντασ με τον τρόπο αυτό τισ μερολθπτικζσ ςυμπεριφορζσ.   

 Ίςεσ ευκαιρίεσ ςτο να βιϊνουν ποιοτικά και ποςοτικά ίδια ανατροφοδότθςθ, 
κακϊσ και παρόμοια διαπροςωπικι αλλθλεπίδραςθ. 

 

 



66% 
 28% 
 7% 



Πρακτικζσ ςυμβουλζσ για τον κακθγθτι φυςικισ αγωγισ 
ςχετικά με τθν αυτοεκπλθροφμενθ προφθτεία 

 

 Μεγάλθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθ μθ φραςτικι επικοινωνία 

 Αν ο κακθγθτισ μεταφζρει ςυςτθματικά, με μθ φραςτικό τρόπο, τισ αρνθτικζσ του 
προςδοκίεσ ςε ζναν μακθτι, το περιεχόμενο των όςων μεταφζρει φραςτικά δεν ζχει 
ςχεδόν καμία επίδραςθ ςε αυτοφσ (66%, 28%, 7%).  

 Σο επίπεδο δυςκολίασ των αςκιςεων που ηθτάνε  να γίνουν,  να μθν 
προςαρμόηεται ςε όςουσ ιδθ ζχουν υψθλό επίπεδο τεχνικισ 
κατάρτιςθσ. 

 Όταν οι λιγότερο επιδζξιοι μακθτζσ ι μακθτζσ δυςκολεφονται να ανταποκρικοφν, ο 
κακθγθτισ κα κεωριςει ότι το αποτζλεςμα αυτό ιταν αναπόφευκτο, αφοφ οι μακθτζσ ι 
οι μακθτζσ αυτοί είχαν οφτωσ ι άλλωσ χαμθλζσ ικανότθτεσ.   

 Ο ρόλοσ, όμωσ, ενόσ κακθγθτι ΦΑ είναι ακριβϊσ αυτόσ: να βοθκιςει όςουσ ζχουν κάποια 
δυςκολία να τθν ξεπεράςουν με τθ δικι του κακοδιγθςθ.    

 



Πρακτικζσ ςυμβουλζσ για  τον κακθγθτι φυςικισ αγωγισ ςχετικά με τθν 
αυτοεκπλθροφμενθ προφθτεία 

 

 Αφοφ οι αρχικά διαμορφωμζνεσ προςδοκίεσ του κακθγθτι 
επθρεάηουν τουσ μακθτζσ και τείνουν να αντζχουν ςτο χρόνο 

 ο κακθγθτισ πρζπει, ςυνειδθτά, να εντοπίηει, να ελζγχει και να τροποποιεί τισ 
προςδοκίεσ του.  

 Θ αυτοςυνειδθτοποίθςθ και θ αυτογνωςία είναι το «κλειδί» για τον ζλεγχο, από 
τθ μεριά του κακθγθτι.  

 τθν περίπτωςθ αρνθτικϊν προςδοκιϊν, θ απουςία τουσ ςυνεπάγεται τθ 
δθμιουργία του φαφλου κφκλου, με τουσ κακθγθτζσ να ςχθματίηουν τισ αρχικζσ 
προςδοκίεσ, να τισ «μεταφζρουν» με ςυςτθματικό τρόπο ςτουσ μακθτζσ, που με 
τθ ςειρά τουσ ανταποκρίνονται ςε αυτζσ.    

 



Πρακτικζσ ςυμβουλζσ για  τον κακθγθτι φυςικισ αγωγισ ςχετικά με τθν 
αυτοεκπλθροφμενθ προφθτεία 

 

 Αφοφ υπάρχουν διαφορζσ ςτισ αρχικζσ δυνατότθτεσ και το 
ρυκμό βελτίωςθσ των μακθτϊν 

 Οι κακθγθτζσ πρζπει να ςτθρίηουν τθν αξιολόγθςθ ςτο ρυκμό βελτίωςθσ και όχι 
ςτθν απόδοςθ.  

 υνεπϊσ, ο κακθγθτισ μπορεί να διαμορφϊςει προοδευτικά κετικζσ 
προςδοκίεσ από όλουσ τουσ μακθτζσ, αφοφ οι αξιολογιςεισ του κα ςτθρίηονται 
ςτο ρυκμό βελτίωςισ τουσ.  

 Σοφτο επιφζρει ωσ ςυνζπεια τθ μζγιςτθ καταβολι προςπάκειασ εκ μζρουσ όλων 
των μακθτϊν του.  

 αν διευκυντισ, το ςθμαντικό δεν είναι τι ςυμβαίνει όταν είςαι παρϊν, αλλά τι ςυμβαίνει όταν δεν 
είςαι παρϊν. 

 
Ken Blanchard, Αμερικανόσ γκουροφ του management 



Πρακτικά μζτρα 

 Κάκε  μακθτισ ζχει τισ δικζσ του φιλοδοξίεσ και πρζπει να του δίνονται οι 
κατάλλθλεσ ευκαιρίεσ να δείξει τι αξίηει 

 Εντοπίςτε κάποια κετικι πτυχι ι πτυχζσ ςε κάκε  μακθτι ςασ. Δθλϊςτε το δθμόςια 

 Δϊςτε ευκαιρίεσ ςτουσ μακθτζσ ςασ να επιδείξουν υπευκυνότθτα 

 Βάλτε τουσ μακθτζσ να δοκιμάςουν τισ δυνάμεισ τουσ ς' όλεσ τισ κζςεισ ςτα ομαδικά 
ακλιματα ... 

Πολλοί λζνε ότι θ παρακίνθςθ δε διαρκεί. Ναι, αλλά οφτε και το μπάνιο, γι’ αυτό το ςυνιςτοφμε 
κακθμερινά. 

Zig Ziglar, 1926-, Αμερικανόσ ςυγγραφζασ 



Πρακτικά μζτρα 

 Ζμμεςα, διαφθμίςτε κάποιο προςόν για κάκε μακθτι 
(ςτουσ ςυναδζλφουσ, ς' άλλουσ μακθτζσ, κ.ά.) 

 Καταπολεμιςτε ςυνειδθτά όλεσ τισ επιλογζσ που 
ςυμβαδίηουν με τθν αρχι " ο ιςχυρότεροσ επιβιϊνει» από 
τθν αρχι. Περιςςότερεσ ευκαιρίεσ.  

 Ειςάγετε νζεσ αςκιςεισ και φυςικζσ δραςτθριότθτεσ (π.χ. 
Netball). 



Αυτοαξιολόγθςθ 

 Προςδοκϊ αρκετά από τουσ "μζτριουσ" μακθτζσ; 

 Χαμογελϊ το ίδιο ςτον χειρότερο, όςο ςτον 
αγαπθμζνο μου μακθτι; 

Μιπωσ μεταφζρω με μθ φραςτικό τρόπο αρνθτικά 
μθνφματα ςτουσ μζτριουσ μακθτζσ μου; ... 

Χρειάηεται τρομερι αυτοπεικαρχία για να ελζγξεισ τθν επίδραςθ και τθ δφναμθ που ζχεισ επάνω ςτισ 
ηωζσ άλλων ανκρϊπων. 

 
Clint Eastwood, 1930-, Αμερικανόσ θκοποιόσ & ςκθνοκζτθσ 



Αυτοαξιολόγθςθ 

 Ενκαρρφνω όλουσ τουσ μακθτζσ μου να αρχίςουν μια φιλικι 
ςυηιτθςθ μαηί μου; 

 Δίνω με τον ίδιο τρόπο τθν τεχνικι κακοδιγθςθ ςε όλουσ 
τουσ μακθτζσ μου; 

 Είμαι υπομονετικόσ με τουσ "ανεπίδεκτουσ μάκθςθσ" 
μακθτζσ μου; 

 Κοιτάηομαι ςυχνά ςτον κακρζφτθ; 



Αγνωςτοσ 

Σα πράγματα για να τα αγαπιςεισ πρζπει 
πρϊτα να τα γνωρίςεισ.  

Σουσ ανκρϊπουσ για να τουσ γνωρίςεισ, 
πρζπει πρϊτα να τουσ αγαπιςεισ  



ΕΤΧΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΧΗ Α 


