
ΓΝΩΜΙΚΟΣΤΑΣΙΟ 

-Εις μεν τον πατέρα μου οφείλω το  ζην,  

 εις δε τον διδάσκαλον  μου το ευ ζην   (Μέγας Αλέξανδρος) 

 

 
-Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή  

 με την οποία λάμπουν τα ελεύθερα  έθνη  (Ρήγας Φεραίος) 

 

 
-Ως χαρίεν άνθρωπος, όταν άνθρωπος η  (Μένανδρος) 

 

-Η παιδεία για τους νέους είναι σωφροσύνη,  

  για τους φτωχούς πλούτος και για τους  

  πλούσιοyς στολίδι     (Διογένης, 410-323 π.χ., Κυνικός φιλόσοφος) 

 

 
 

Η σχέση δασκάλου – μαθητή ως κίνητρο μάθησης.  
Η επίδραση του χώρου.   της Ειρήνης Δ. Οικονομοπούλου 
 
Η Σύγχρονη Παιδαγωγική η οποία βασίζεται στην επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και μαθητή, 
στο ομαδοκεντρικό πνεύμα, αλλά και στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων σε αναφορά με το 
περιβάλλον. Το σημείο εκκίνησης για μια εποικοδομητική και δημιουργική μάθηση είναι ο 
σεβασμός και η αγάπη στο παιδί, ως κύριες προϋποθέσεις για την πραγμάτωση του 
εκπαιδευτικού έργου, λαμβάνοντας υπόψη τον χώρο στον οποίο καλλιεργούνται όλα τα 
ανωτέρω. Στην μεν δασκαλοκεντρική θεώρηση, ακόμα και η χωροθέτηση της έδρας του 
δασκάλου στο κέντρο της σχολικής τάξης και μπροστά από τον πίνακα, παραπέμπει στον ρόλο 
του δασκάλου ως "παιδαγωγική αυθεντία", κρατώντας το οπτικό του πεδίο προς το σύνολο των 
μαθητών του περιορισμένο και αποτρέποντας κάθε δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
μαζί τους. Αντίθετα, κατά την μαθητοκεντρική σύγχρονη παιδαγωγική τάση, ο χώρος λειτουργεί 
υπέρ της αναζήτησης της γνώσης, όταν για παράδειγμα επιλέγονται διάφορες διατάξεις του 
κινητού εξοπλισμού της αίθουσας. 
 
Η σχέση δασκάλου και μαθητή βρίσκει την αντιστοιχία της στην σχέση παιδαγωγού και 
παιδαγωγούμενου στην Αρχαιότητα. Ειδικότερα, ο προβληματισμός που κυριαρχεί την εποχή 
αυτή αφορά στην φροντίδα για την ψυχή του νέου, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του 
παιδαγωγού στον τρόπο διδασκαλίας και στην σχέση που αναπτύσσεται κατά την διάρκεια της 
τελευταίας. Ο Σωκράτης ενσαρκώνει τον ιδεώδη δάσκαλο στην ανωτέρω σχέση, μεταφέροντας 
μέχρι σήμερα μηνύματα φιλοσοφικής παιδαγωγίας και "ψυχαγωγίας", δηλαδή μηνύματα αγωγής 
της ψυχής. […] 
Ο δάσκαλος διατηρεί μια στάση αγάπης και προσμονής προς το μαθητή του, που μέσω αυτής 
της προσωπικής και αυτοελεγκτικής περισυλλογής και του «βασάνου» θα έλεγε κανείς, για την 
κατάκτηση της γνώσης του κόσμου από πλευράς του μαθητή, αναμένει να τον καλέσει, όχι ως 
αντίπαλο, αλλά ως συνομιλητή.[…]   ((Από πτυχιακή εργασία της συγγραφέως  , ΕΜΠ)   
 

ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ = ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗ ΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ 

 



Από της σήμερον, Δευτέρας, 4ης Νοεμβρίου και εν τω μέσω της ημέρας, οι 
μαθητές του Λυκείου Ιδαλίου  παράγουν λόγον ραδιοφωνικόν. 
 

Καλή αρχή, παιδιά και καλή συνέχεια!!! 
Θυμίζουμε στους γονείς πως τα παιδιά τους πρέπει να μαθαίνουν στο σπίτι τις 

μαγικές λέξεις: 

• Καλημέρα 

• Καλησπέρα 

• Παρακαλώ 

• Θα μπορούσα; 

• Συγγνώμη 

• Ευχαριστώ πολύ 

 

Στο σπίτι επίσης πρέπει να μάθουν : 

• Να είναι τίμιοι 

• Να μην λένε ψέματα 

• Να είναι ευθείς 

• Να είναι συνεπείς 

• Να μην βρίζουν 

• Να είναι αλληλέγγυοι 

• Να σέβονται τους φίλους, τους ηλικιωμένους και τους δασκάλους 

 

Πρέπει στο σπίτι πάντα να μαθαίνουν 

• Να είναι καθαροί 

• Να μην μιλάνε με γεμάτο το στόμα 

• Να μην πετάνε σκουπίδια 

 

Στο σπίτι επίσης πρέπει να μαθαίνουν 

• Να έχουν οργάνωση 

• Να φροντίζουν τα πράγματα τους 

• Να μην πειράζουν τα πράγματα των άλλων 

 

Εμείς εδώ στο σχολείο τους μαθαίνουμε : 

Μαθηματικά, φυσική, χημεία, γεωγραφία, ιστορία, γλώσσες και ενισχύουμε αυτά 

που έχουν μάθει στο σπίτι σας!!!!! 


