
Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ 
 
Το µέλλον της ανθρωπότητας εξαρτάται κυρίως από εκείνες τις ψυχές που παίζουν το ρόλο του 
γονιού και του δασκάλου. Αυτοί είναι οι ρόλοι που έχουν τη µεγαλύτερη επιρροή στον 
προγραµµατισµό και διαµόρφωση των νέων ψυχών άρα και στο µέλλον του  κόσµου. Δυστυχώς 
τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί  µεγάλη σηµασία στην επαγγελµατική επιτυχία και στο υλικό 
κέρδος σε τέτοιο βαθµό, ώστε πέρασε στο περιθώριο το γεγονός ότι κανένα επάγγελµα δεν είναι 
πιο σπουδαίο από αυτό του γονιού και του δασκάλου. 
 
Η αλήθεια είναι ότι µέσα σε κάθε παιδί υπάρχει εν δυνάµει ένας δάσκαλος και σε κάθε δάσκαλο 
εγκατοικεί ένα παιδί που µπορεί  να µάθει περισσότερα, αν φυσικά το επιτρέψει στον εαυτό 
του. Ο αληθινός «δάσκαλος» δεν σταµατάει ποτέ να µαθαίνει. Η συλλογική συνειδητότητα της 
ανθρωπότητας  διευρύνεται γνωστικά και εξελίσσεται µ’ αυτόν τον τρόπο, καθώς όλοι, γονείς 
,δάσκαλοι και παιδιά, εκπαιδεύονται και µαθαίνουν συνεχώς. 
 
Εποµένως δεν υπάρχει λόγος εµείς, οι δάσκαλοι, να νιώθουµε πιο σπουδαίοι από τους µαθητές 
µας ή τους γονείς τους. Δεν έχουµε κανένα λόγο να πιστεύουµε ότι δεν έχουµε τίποτα να 
µάθουµε απ’ αυτούς. Ο Σωκράτης στο τέλος της ζωής του δήλωσε:«Όσο για µένα, αυτό που 
γνωρίζω είναι ότι δεν γνωρίζω τίποτα» “ . Οι επιστήµονες συµφωνούν ότι η γνώση που δεν 
κατέχουν αυξάνεται γρηγορότερα από αυτήν που κατέχουν. 
 
Στη βάση αυτής της αλήθειας οφείλουµε ως δάσκαλοι να συνεχίσουµε να είµαστε απλοί, 
µετριόφρονες και ταπεινοί και να είµαστε ανοικτοί στο να µαθαίνουµε και από τους µαθητές 
µας. Ας µην ξεχνάµε ότι είµαστε αντιµέτωποι µε την πρόκληση να εµπνέουµε τους µαθητές µας 
όχι µόνο προς την κατεύθυνση συλλογής πληροφοριών αλλά και προς την καλλιέργεια της 
σκέψης, ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να αξιολογούν, να βγάζουν συµπεράσµατα, να 
είναι δηµιουργικοί και πάνω από όλα να διαµορφώσουν έναν ενάρετο χαρακτήρα. Αυτό δεν 
είναι πάντοτε εύκολο, όταν στη θεσµοθετηµένη τυπική εκπαίδευση υπάρχουν προγράµµατα 
σπουδών που συχνά δεν έχουν τίποτα να κάνουν µε αυτό που τα παιδιά χρειάζονται πραγµατικά 
στη ζωή. Εµείς, ως δάσκαλοι, καλούµαστε να βρούµε τρόπους για να κάνουµε την εκπαιδευτική 
ύλη ενδιαφέρουσα και εφαρµόσιµη στη ζωή. 
 
Χρειάζεται δηλαδή να επεκτείνουµε τη διδασκαλία µας σε κάποιο από τα ακόλουθα ουσιώδη 
θέµατα: 
Πώς µπορούν τα παιδιά να βελτιώσουν την αίσθηση της αξίας τους και την αυτοπεποίθησή 
τους. 
Πώς να επικοινωνούν αποτελεσµατικά. 
Πώς να αντιµετωπίζουν τα αρνητικά συναισθήµατα. 
Πώς να συγκεντρώνονται και να χρησιµοποιούν το νου πιο αποτελεσµατικά. 
Πώς να αναπτύσσουν εσωτερική καθοδήγηση. 
Πώς να υπερβαίνουν τα συναισθήµατα της απόρριψης και του φόβου της αποτυχίας. 
Πώς να ζουν µε κοινωνικές και πνευµατικές αξίες. 
Πώς να διατηρούν υγιές σώµα και νου. 
Πώς να πετυχαίνουν τους στόχους τους. 
Πώς να µεταβάλλουν υποσυνείδητους αρνητικούς προγραµµατισµούς. 
Πώς να συγχωρούν και να αγαπούν τους άλλους και τον εαυτό τους. 
Πώς να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί σε ό,τι κάνουν. 
Πώς να ξεπερνούν όλους τους φόβους και άλλα εµπόδια. 
 
Ως δάσκαλοι χρειάζεται να αγαπάµε και να σεβόµαστε τους µαθητές µας. Το επάγγελµα του 
δασκάλου δεν είναι µια οποιαδήποτε εργασία. Είναι ιερή αποστολή και πρέπει να προσεγγίζεται 
έτσι. Δεν είναι ένας τρόπος να αποκτήσουµε χρήµατα και να επιβιώσουµε, παρόλο που µέσω 
του συγκεκριµένου λειτουργήµατος εξασφαλίζονται και τα δύο. Πρέπει πρώτα να 
ενδιαφερόµαστε για τα παιδιά και να θέλουµε πραγµατικά να συµβάλλουµε στην ανάπτυξή 
τους ως εξελισσόµενα όντα και όχι απλά να τα γεµίζουµε µε πληροφορίες. 



 
Δυστυχώς το σύστηµά µας αντιλαµβάνεται τα παιδιά µας σαν «άδεια δοχεία» που χρειάζεται να 
γεµίσουν µε πληροφόρηση. Αυτή είναι µια λυπηρή ψευδαίσθηση που εµποδίζει την εξέλιξή 
τους. Όταν γεννιόµαστε, δεν είµαστε άδεια δοχεία που χρειάζεται να γεµίσουν µε πληροφορίες. 
Είµαστε όλοι όντα µε εσωτερική γνώση και σοφία που εµφανίζεται στα περισσότερα παιδιά σε 
πολύ µικρή ηλικία. Χρειαζόµαστε δασκάλους που κατανοούν πλήρως ποιοι πραγµατικά είµαστε 
και, αντί να απαιτούν να τους υπακούµε, να µας ενθαρρύνουν να ακούµε την εσωτερική µας 
φωνή, συνείδηση και δηµιουργικότητα. 
 
Σ εµάς ,τους δασκάλους, εναπόκειται  να κτίσουµε την αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθηση κάθε 
παιδιού, βοηθώντας το να βρει τις δικές του µοναδικές θετικές ποιότητες και ικανότητες. Η 
διαδικασία της  µάθησης είναι µια χαρούµενη ψυχική εµπειρία που ενεργοποιεί την έκκριση 
ορµονών ευχαρίστησης, εκτός κι αν την µετατρέψουµε σε οδυνηρή εµπειρία. 
 
Δεν χρειαζόµαστε παιδιά που µπορούν να αποµνηµονεύουν, αλλά µάλλον παιδιά που µπορούν 
να σκέφτονται, να αναλύουν και να παίρνουν σωστές αποφάσεις. Φυσικά µε τη θέση αυτή δεν 
αναιρούµε την αξία της πληροφόρησης. Αλλά χωρίς αυτοπεποίθηση, ικανότητα σκέψης, 
ανάλυσης, αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων ποιά θα ήταν η χρησιµότητά της; Επίσης θα 
πρέπει να έχουµε κατά νου ότι η   ανάπτυξη των παιδιών πρέπει να είναι σφαιρική, να 
επεκτείνεται στην ενασχόληση µε τον αθλητισµό ,στην καλλιέργεια της δηµιουργικής 
ικανότητας, των τεχνών,  στην ανιδιοτελή υπηρεσία προς αυτούς που έχουν ανάγκη και στη 
συναισθηµατική και πνευµατική αρµονία. Το σηµερινό σύστηµα απευθύνεται σχεδόν 
αποκλειστικά στη λογική, δηµιουργώντας όντα µε µειωµένη συναισθηµατική, πνευµατική 
ωριµότητα, δηµιουργικότητα και ελευθερία. 
 
Χρειάζεται να βοηθήσουµε τα παιδιά µας να αναπτύξουν χαρακτήρα, τιµιότητα, ευσυνειδησία, 
σεβασµό για τους άλλους και τον εαυτό τους, φιλικότητα, υπευθυνότητα, αγάπη, 
ταπεινοφροσύνη, υποµονή, επιµονή, δικαιοσύνη και να ακολουθούν το χρυσό κανόνα του να 
µην κάνουν ποτέ σε κανέναν αυτό που δεν θα θέλανε να κάνουν οι άλλοι σ’ αυτά. Αν 
εκπαιδεύουµε µόνο το νου, θα έχουµε µια κοινωνία αποξενωµένων ανθρώπων µε διογκωµένο το 
εγώ τους και τη διαχωριστικότητα.  
 
Ο µοναδικός τρόπος να το επιτύχουµε αυτό είναι να γίνουµε αυτό που θέλουµε να διδάξουµε. Η 
µόνη µέθοδος να διδάξουµε χαρακτήρα είναι να έχουµε χαρακτήρα. Ο µόνος τρόπος να 
διδάξουµε ανθρώπινες αξίες είναι να τις ενστερνιστούµε. Αυτή είναι η πρόκληση για όλους τους 
δασκάλους και γονείς. Χρειάζεται να εµπνεύσουµε τα παιδιά µας µε το παράδειγµά µας και το 
ειλικρινές ενδιαφέρον µας γι’ αυτά.   
 
  
 
 
  
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 


