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                                       Περίληψη της εισήγησης: 
                                 «Πως συµβάλλει ο εκπαιδευτικός 
                              στην καλλίτερη απόδοση στο µάθηµα» 
Η διδασκαλία κάθε διδακτικού αντικειµένου απαιτεί από τον εκπαιδευτικό να έχει 
κατακτήσει ένα θεωρητικό ψυχο-παιδαγωγικό υπόβαθρο γνώσεων και 
συµπεριφορών. ∆εν µπορούµε να είµαστε αποτελεσµατικοί και ικανοί εκπαιδευτικοί, 
αν δεν προετοιµάσουµε σωστά το µαθητή να δεχθεί και οικειοποιηθεί τη γνώση. Για 
να το επιτύχουµε αυτό πρέπει πρώτα να «µιλήσουµε» στην ψυχή του. Αλλά για να 
γίνει κάτι  τέτοιο πρέπει να εκπέµπουµε µε το είναι και την προσωπικότητά µας την 
κατανόηση, που κι αυτή δεν είναι αρκετή αν δε συνοδεύεται από τη γνώση!  
Οφείλω επίσης να τονίσω ότι αποφεύγω να χρησιµοποιώ τον όρο « µαθητές µε 
ειδικές δυσκολίες» όχι γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι, αλλά γιατί θεωρώ ότι 
η διδασκαλία πρέπει να προετοιµάζεται µε  ενδιαφέροντα και δελεαστικό τρόπο 
 για τα παιδιά κάθε ηλικίας και βαθµίδας εκπαίδευσης, είτε  αυτά έχουν είτε δεν 
έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ουσιαστική διαφορά για τα παιδιά της  
τελευταίας «κατηγορίας» έγκειται κυρίως στο ότι αυτά χρειάζονται  σε µόνιµη βάση 
µια πιο εντυπωσιακή σκηνοθεσία, καλύτερη σκηνογραφία(1), βιωµατική µάθηση, 
µάθηση µε πολυ-αισθητηριακή(2) προσέγγιση της γνώσης  κι έναν εκπαιδευτικό 
ενθουσιώδη, µε σύγχρονες εκπαιδευτικές αντιλήψεις, µε υποµονή, αγάπη, 
κατανόηση, ευελιξία,  πολλές γνώσεις και µικρά αλλά σταθερά βήµατα 
διδασκαλίας(task analysis), όταν και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Έναν 
εκπαιδευτικό που να ενθαρρύνει το παιδί να σέβεται την προσωπικότητά του, να του 
τονώνει την αυτοεικόνα, να του προκαλεί το ενδιαφέρον, να το ηρεµεί, να το 
χαλαρώνει µε το ύφος και τον τόνο της φωνής του και οπωσδήποτε να γελά και να 
κάνει χιούµορ! 
Mε δυο λόγια, η καλύτερη µέθοδος µάθησης είναι η παιγνιώδης µάθηση(3) 
 Η  στάση   αυτή, -ας µην κρυβόµαστε-, απαιτεί συνεχή  και  συνεπή  προσπάθεια και 
–φυσικά- εθελοντικές υπερωρίες… 
Γιατί, ο αποτελεσµατικός εκπαιδευτικός, είναι ένας αγωνιστής, ένας πολεµιστής και 
θ΄ ανακαλύψει πολλές πτυχές του εαυτού του, αν αναζητήσει το βιβλίο του P.Cuelho: 
«Το εγχειρίδιο του πολεµιστή του φωτός»  
Ο κάθε εκπαιδευτικός οφείλει όχι απλά να έχει κατά νου αλλά να φιλοσοφήσει πάνω 
στις παρακάτω αδαµάντινες ρήσεις, ώστε να προσαρµόζει, όσο το δυνατόν,  τις 
διδασκαλίες του σύµφωνα µε αυτές: 
«Mετά παιδειάς (3)και ηδονής µανθάνειν»(Πλάτων) 
«Μη φοβάσαι να προχωράς αργά. Να φοβάσαι µονάχα, όταν ακόµη στέκεσαι» και 
«Ακούω και ξεχνώ, βλέπω και θυµούµαι, κάνω και κατανοώ»(από την κινέζικη 
σοφία) 
«΄Ολοι οι µαθητές µαθαίνουν όλα ή σχεδόν όλα, αρκεί να τα δώσουµε στο γλωσσικό 
και νοητικό τους επίπεδο»(Βruner) 
“Μαθαίνω σηµαίνει ανακαλύπτω”(Piaget) 
«Η αξία της γνώσης µετριέται µε τη χρησιµότητά της»(Επίκουρος) 
«1 στα 5 παιδιά που έχουν δυσκολία στην ανάγνωση και επιθετικότητα από νωρίς, 
εξελίσσονται στην εφηβεία σε εγκληµατικότητα»(Rutter) 



«Το σχολείο πρέπει να προσαρµοστεί στο παιδί. Πρέπει ν΄αποτελεί για το παιδί ένα 
χώρο επικοινωνίας και ανταλλαγής»(Claparede) 
«Ο ρόλος του χρώµατος είναι σηµαντικός για τον οργανισµό και πρωταρχικός για το 
πνεύµα»(Λεόν Ντωντέ) 
«Η σηµαντικότερη ανάγκη της ανθρώπινης φύσης είναι η αναζήτηση ενός τρόπου 
αυτοέκφρασης»(Γ.Γουίτερ) 
«Όλα εξαρτώνται από την ιδέα. Από την ιδέα µας πάσχουµε…Το δυστύχηµα είναι 
τόσο µεγάλο, όσο το βλέπει κανείς…»(Σενέκας) 
«Ασθένεια είναι ό,τι ταλαιπωρεί»(Ιπποκράτης) 
«Μόνο αυτός που δεν κάνει τίποτα, δεν κάνει λάθη»(Ρούσβελτ) 
«΄Όταν αναλαµβάνω έναν µαθητή, δίνω τον εαυτό µου και το χρόνο µου 
ολοκληρωτικά…Το χταπόδι, αν στηριζόταν στα πόδια του, θα έµενε για πάντα 
κολληµένο στον πάτο της θάλασσας»( Από την ταινία Madame Suzatska) 
«Αν δεις µια χελώνα πάνω σ΄ένα φράχτη, να ξέρεις πως κάποιος τη βοήθησε 
ν΄ανεβεί»  
«Μη φοβάσαι να πιάνεσαι από τα κλαδιά. Εκεί βρίσκονται τα φρούτα»(5) 
 «Τα λόγια µπορούν να θεραπεύουν, να αρρωσταίνουν, ακόµα και να 
σκοτώνουν»(Jores) 
«Ο έµπειρος δάσκαλος ξέρει να κάνει αυτό που πρέπει, χωρίς να µπορεί πάντα να 
εξηγήσει τους λόγους που θα τεκµηρίωναν τη δράση του. Αντίστροφα, ο θεωρητικός 
της παιδαγωγικής µπορεί κάλλιστα να υπολείπεται κάθε πρακτικής διδακτικής 
ικανότητας»(Durkheim) 
«Η ύψιστη µορφή θεωρίας είναι η πράξη»(Ν.Καζαντζάκης) 
«…γιατί ασήµαντα δεν υπάρχουν, ακόµα και το πέρασµα µιας µύγας…θάρθει κάποτε 
η ώρα που θα πάρει µια µοιραία έκβαση…»(Τ.Λειβαδίτης) 
«Για να µπορεί κανείς να µορφώσει τους άλλους, οφείλει να µορφώνει συνεχώς τον 
εαυτόν του»(Luckert) 
Κι επειδή όλοι ζούµε στη σύγχρονη κοινωνία, κρίνω απαραίτητο να προσθέσω στις 
παραπάνω ρήσεις και τα λόγια του Φροµ: «Οι περισσότερες µητέρες είναι ικανές να 
δώσουν «γάλα», λίγες όµως είναι ικανές να δώσουν «µέλι». Για να είναι ικανή µια 
µητέρα να δώσει «µέλι», δε φτάνει να είναι µόνο µια «καλή µητέρα», αλλά κι ένα 
ευτυχισµένο άτοµο». 
 
Εκτός  από  τον σύγχρονο, υποψιασµένο και µε ανησυχίες εκπαιδευτικό-
εµψυχωτή/καθοδηγητή /συνδηµιουργό , σηµαντικό  ρόλο στη  µαθησιακή  διαδικασία  
διαδραµατίζει  και  το  σχολικό περιβάλλον  και  ιδιαίτερα το περιβάλλον της τάξης, 
το  οποίο πρέπει να είναι η προέκταση της προσωπικότητας και των ιδεών των 
εκπαιδευτικών της, άρα είναι αναγκαίο να είναι χαρούµενο, ελκυστικό, λειτουργικό 
και άνετο. Να υπάρχουν «µηνύµατα» στους τοίχους( π.χ. «άδειο στοµαχάκι, άδειο 
κεφαλάκι»), απαραιτήτως δυο-τρία ράφια µε βιβλία, παραµύθια, λεξικά, περιοδικά, 
εφηµερίδες –ελλείψει βιβλιοθήκης- κι ένα κασετόφωνο µε µια µικρή συλλογή 
κατάλληλων και αγαπηµένων στα παιδιά µουσικών ακουσµάτων, µια απλή γωνιά 
ξεκούρασης, κουρτίνες µε χαρούµενα χρώµατα  κ.λπ.  Τα χρώµατα  που προτιµώνται 
στο σχολείο είναι το γαλάζιο(κατά του άγχους, ξεκουράζει, ηρεµεί), το ανοιχτό 
πράσινο(για θεραπεία νευρικών ή ψυχοπαθολογικών διαταραχών), αµφότερα δε 
ενδείκνυνται επίσης για συγκέντρωση προσοχής, διέγερση ενεργητικότητας και 
καθυστέρηση κόπωσης των µατιών, αλλά και οποιοδήποτε χρώµα προτείνουν οι 
µαθητές, άσχετα µε τα παραπάνω . Γιατί το χρώµα, (όπως η µουσική και η τροφή), 
επηρεάζει τη γενικότερη κατάσταση του ατόµου(σώµα- νου-ψυχική διάθεση). 
  



Οι τρεις βασικές διδακτικές αρχές που καλύπτουν όλες τις ειδικότητες των 
εκπαιδευτικών(από το συγκεκριµένο στο αφηρηµένο, από το εύκολο στο δύσκολο, 
από το γνωστό στο άγνωστο, από το απλό στο σύνθετο) είναι επίσης το κλειδί 
εισόδου στην προσέγγιση της γνώσης µε απλό και ευχάριστο τρόπο. Γιατί δεν 
υπάρχει καλή ή κακή µέθοδος, αλλά κατάλληλη ή ακατάλληλη για την επίτευξη 
συγκεκριµένων στόχων. 
΄Αλλωστε το σχολείο, άρα ο δάσκαλος, οφείλει να προσφέρει στο παιδί το «ευ ζην». 
΄Οσο για το πού θα βρεθεί το υλικό που µπορούν να χρησιµοποιήσουν άµεσα οι 
εκπαιδευτικοί(πέραν αυτού της σύγχρονης τεχνολογίας, εφόσον διατίθεται), η 
µεγαλύτερη ποσότητα θα αντληθεί από τη φαντασία τους και το υπόλοιπο θα το 
βρουν στη φύση και στα άχρηστα(προς πέταµα αντικείµενα των νοικοκυριών). 
Επίσης θα χρειαστούν λευκά φύλλα φωτοτυπικού και πολλών χρωµάτων µαρκαδόροι 
και χρωµατιστές (πάντοτε) κιµωλίες. 
------------------------------- 
(1)∆εδοµένου ότι η όραση συµβάλλει στο 83% στη µάθηση και 11% η ακοή.   
(2)Με συµµετοχή δηλαδή, όσο το δυνατόν περισσότερων αισθήσεων. Σε περιπτώσεις σωµατικής µειονεξίας, να 
δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στη συµµετοχή των υπόλοιπων  αισθήσεων 
(3)Όταν ο Ναπολέων δηµιούργησε τη Λεγεώνα της Τιµής και µοίρασε στους στρατιώτες 1500 παράσηµα, του 
είπαν πως µοίραζε «παιχνιδάκια» σε µπαρουτοκαπνισµένους βετεράνους. Ο Ναπολέων απάντησε:«Με παιχνίδια 
κυβερνώνται οι λαοί». 
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