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Αλλαγή στον ρόλο του δασκάλου, Κ. Κολιού (άρθρο) 

 (ΒΗΜagazino, Εκπαίδευση, Επάγγελμα δάσκαλος, Κατερίνα Κολιού) 

 

Αλλαγή στον ρόλο του δασκάλου 

Πρώτος και βασικός φορέας της εκπαίδευσης ο δάσκαλος, όποιες αλλαγές κι αν            
γίνονται στη θεωρία και στην πράξη, παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος στην εξέλιξη            
και στην πρόοδο της κοινωνίας που πλάθεται στα θρανία. Από το δάσκαλο εξαρτάται             
η προκοπή του μαθητή, γιατί ο δάσκαλος στήνει το πρότυπο της δουλειάς και του              
ανθρώπου, με την ποιότητα της διδαχής του και με την ατμόσφαιρα που δημιουργεί             
στο σχολείο. Με αυτά τα δυο θα πετύχει την ανανέωση στην εκπαίδευση. Αφού η              
βασική αλλαγή στη εκπαίδευση αφορά την κοινωνική πλευρά της λειτουργίας της           
αυτή καθορίζει το είδος και τη μορφή της εργασίας, και τη σχολική ατμόσφαιρα. Το              
άνοιγμα του σχολείου σε συνεχή συνεργασία και αλληλεξάρτηση με την κοινωνία και            
την κοινότητα εμπλέκει το δάσκαλο, όπως και το μαθητή, σε συνεχή επαφή με τον              
εξωσχολικό κόσμο. Έτσι καθήκον του δασκάλου είναι σήμερα να παίρνει και να            
χρησιμοποιεί σαν εκπαιδευτικά μέσα στοιχεία που ως τώρα ήταν ξένα για το σχολείο. 

Τέτοια στοιχεία προσφέρουν τα μαζικά μέσα επικοινωνίας, οι πολιτιστικές και οι           
καθημερινές δραστηριότητες της κοινότητας, οι γνώσεις που προέρχονται από         
διάφορες επιστήμες, οι εμπειρία που προσφέρουν οι βιομηχανία, η βιοτεχνία, οι           
αγροτικές ασχολίες. Κοινωνική υποχρέωση και δημοκρατική ηθική απαιτούν από το          
δάσκαλο να μη δώσει στους μαθητές του τα στοιχεία αυτά σαν χωριστές γνώσεις η              
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ανεξάρτητα γεγονότα, αλλά να τα οργανώσει σε σύνολα, όπως και είναι, και να γίνει ο               
ίδιος σύνδεσμος ανάμεσα στον νέο άνθρωπο και στο πολύμορφο περιβάλλον του. 

Το πλάτεμα αυτό στο έργο του προϋποθέτει ότι ο δάσκαλος θα είναι ενήμερος πάνω              
στα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα και στα θεωρητικά ρεύματα της εποχής και θα            
γνωρίζει καλά το πολιτιστικό περιβάλλον του μαθητή. Ακόμη προϋποθέτει ότι ο           
δάσκαλος δεν θα βλέπει τον εαυτό του σαν πηγή γνώσης ή σαν προμηθευτή             
πληροφοριών, άλλα σαν άτομο που ενορχηστρώνει τη μάθηση και βοηθεί τους           
μαθητές να αποκτήσουν δική τους θεώρηση του κόσμου. Αυτό χρειάζεται να γίνει            
πίστη στο δάσκαλο της όποιας βαθμίδας, από το νηπιαγωγείο ως το πανεπιστήμιο. 

Για να πετύχει ο δάσκαλος κάτι τέτοιο, χρειάζεται να εφαρμόσει καινούρια συστήματα,            
να υιοθετήσει σύγχρονες μεθόδους, να δουλέψει μέσα και έξω από το σχολείο με             
παιδιά και με ενήλικες, ως να φυσήξει τελικά καινούριος άνεμος και να            
ξαναζωντανέψει το σχολείο. 

Κατερίνα Κολιού 

Επάγγελμα δάσκαλος 

ΒΗΜagazino, Εκπαίδευση 
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Ασκήσεις 

1. α) Να συγκρίνετε τον δάσκαλο της παραπάνω εικόνας - σχολιάζοντας τη 
γλώσσα του σώματος - με τον δάσκαλο που περιγράφεται στο κείμενο και να 
συζητήσετε με τους συμμαθητές σας τους δύο αυτούς τύπους δασκάλου, 
συνδέοντάς τους με την αντίστοιχη εποχή. 
β) Παρατηρήστε τον μαθητή της εικόνας και συζητήστε. Πώς νιώθει, τι μπορεί 
να σκέπτεται, πώς βιώνει τη στιγμή που βρίσκεται στον πίνακα; 
Πώς  φαντάζεστε ότι μπορεί να νιώθει ένας μαθητής που έχει δάσκαλο σαν 
αυτόν που περιγράφεται στο άρθρο; 

2. Να σχολιάσετε το ύφος του κειμένου, αναφέροντας 
συγκεκριμένα παραδείγματα. 

3. Ποια χαρακτηριστικά του κειμένου συνηγορούν με την άποψη πως 
πρόκειται για άρθρο, βλ. και Έκφραση-Έκθεση Γ΄λυκείου, σ.166. 

4. Να γράψετε μια ανοικτή επιστολή για την ιστοσελίδα του σχολείου, 
με αφορμή το προηγούμενο άρθρο, με τίτλο: Να πώς θέλω εγώ τον δάσκαλό 
μου. 

5. Να συγκρίνετε τις δύο παρακάτω εικόνες, ως προς το «προφίλ» των 
δασκάλων και ως προς το κλίμα μάθησης που διαμορφώνεται στις τάξεις 
τους.  

 

  

● Αυταρχικός-δημοκρατικός δάσκαλος: Να αναπτύξετε το θέμα σε δυο 
παραγράφους συγκρίνοντας αντιθετικά. 
Να υποθέσετε ότι οι παράγραφοι είναι τμήμα άρθρου που γράφετε για το 
σχολικό περιοδικό.  
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