
ΓΝΩΜΙΚΟΣΤΑΣΙΟ 

-Ειρ μεν ηον παηέπα μος οθείλω ηο ζην,  

ειρ δε ηον διδάζκαλον μος ηο ες ζην (Μέγαρ Αλέξανδπορ) 

 

 
-Εκ ηων γπαμμάηων γεννάηαι η πποκοπή 

με ηην οποία λάμποςν ηα ελεύθεπα έθνη (Ρήγαρ Φεπαίορ) 

 

 
-Ωρ σαπίεν άνθπωπορ, όηαν άνθπωπορ η (Μένανδπορ) 

 

-Η παιδεία για ηοςρ νέοςρ είναι ζωθποζύνη, 

για ηοςρ θηωσούρ πλούηορ και για ηοςρ 

πλούζιοyρ ζηολίδι (Διογένηρ, 410-323 π.σ., Κςνικόρ θιλόζοθορ) 

 

 

Η σχέση δασκάλου – μαθητή ως κίνητρο μάθησης. 
Η επίδραση του χώρου. της Ειρήνης Δ. Οικονομοπούλου 

Η ύγχρονη Παιδαγωγική η οποία βασίζεται στην επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και μαθητή, 
στο ομαδοκεντρικό πνεύμα, αλλά και στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων σε αναφορά με το 
περιβάλλον. Σο 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. την 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 ωκράτης 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 ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟ = ΕΚΦΡΑΗ ΚΑΙ ΔΗ ΛΟΓΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ 



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!!! 
 

 
ΨΥΧΙΚΟ ΣΘΕΝΟΣ 

 

Αθανάζιος Κωηούλας, Ειδικός Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας  
 „Έκπλεπζε γηα λα γξάςσ γηα απηό ην ζέκα απνηέιεζε ν λεαξόο Έιιελαο ηελίζηαο 
Τζηηζηπάο,  πνπ έρεη θαηαθέξεη λα ληθήζεη πξσηαζιεηέο ηνπ  αζιήκαηνο ζε αγώλεο 
πξαγκαηηθά Δαβίδ θαη Γνιηάζ.  
Τη είλαη ινηπόλ ςπρηθό ζζέλνο; Είλαη ε εζσηεξηθή απηή δύλακε πνπ απαηηείηαη γηα λα 
μεπεξάζνπκε θάζε θόβν θάζε εκπόδην πνπ ζα βξεζεί κπξνζηά καο. Είλαη απηή ε θηλεηήξηνο 
δύλακε πνπ έρεη σο κνλαδηθή πεγή άληιεζεο θαη αλαηξνθνδόηεζεο ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηό. 
Είλαη ε δύλακε πνπ καο βνεζά λα ζηεξηρηνύκε ζηα πόδηα καο όηαλ έξρνληαη δύζθνιεο 
ζηηγκέο, ε δύλακε πνπ καο γεκίδεη ζάξξνο όηαλ ζέινπκε λα ππεξαζπηζηνύκε ηνλ εαπηό καο 
θαη ηηο αμίεο καο, ε δύλακε πνπ καο νπιίδεη κε ζάξξνο θαη ππνκνλή λα αληηκεησπίζνπκε 
απαηηεηηθέο θαηαζηάζεηο. 
 Τν ςπρηθό ζζέλνο είλαη ε αξεηή ησλ πξσηαζιεηώλ, ησλ αλζξώπσλ πνπ έξρνληαη 
αληηκέησπνη κε ην ζάλαην θαη ηνλ ληθνύλ, ησλ άζεκσλ αλζξώπσλ πνπ θαζεκεξηλά δίλνπλ 
κάρεο θαη μεπεξλνύλ ηνπο εαπηνύο δηδάζθνληαο ζε όινπο όηη ε κάρε δελ ηειεηώλεη πνηέ. 
 Λαλζαζκέλα πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ, όηη ε δύλακε απηή είλαη έλα «ράξηζκα» 
νξηζκέλσλ αλζξώπσλ.  Σηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη θάηη πνπ ζπλήζσο «θαιιηεξγείηαη» 
αθνύζηα, κέζα από βηώκαηα ηεο δσήο. Αλζξώπνπο δηαθνξεηηθνύο κε δηαθνξεηηθνύο 
πξνζσπηθνύο ζηόρνπο, δηαθνξεηηθά βηώκαηα, δπλάκεηο θαη αδπλακίεο, λα μεπεξλνύλ ηνπο 
εαπηνύο ηνπο ζην όλνκα ησλ βηνινγηθώλ ηνπο αλαγθώλ κα θαη ζην όλνκα ηεο νκαδηθόηεηαο, 
ηεο επηηπρίαο, ηεο αλαηξνπήο, ηεο ππέξβαζεο. 
 Τη κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα λα αλαπηύμνπκε απηή ηε δύλακε: 
 Απηνγλσζία: Καιή γλώζε ηνπ εαπηνύ καο. Μαζαίλνπκε ηα θαιά καο θαη ηα θαθά καο 
γλσξίζκαηα έηζη ώζηε λα κπνξνύκε λα ηα δηαρεηξηζηνύκε ζσζηά ζε θάζε θαηάζηαζε. Τν 
θαιό επίπεδν απηνγλσζίαο (δειαδή γλώζεο θαη ΑΠΟΔΟΧΗΣ ηνπ εαπηνύ καο ζηελ νιόηεηα 
ηνπ) απνηειεί βαζηθό ζπζηαηηθό ζηελ αλάπηπμε ηνπ ςπρηθνύ ζζέλνπο. 
Οπζηαζηηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο, κε αλζξώπνπο πνπ ζε ζηεξίδνπλ θαη ζε γεκίδνπλ 
αηζηνδνμία, ζε απνδέρνληαη θαη ζε εθηηκνύλ γηα απηό πνπ είζαη. Οη ηνμηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο 
πνπ ζπληεξνύκε γηα αλνύζηνπο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ιόγνπο, πνπ καο βάδνπλ ππνζπλείδεηα 
ζε δηαδηθαζίεο ζύγθξηζεο, αληηπαξάζεζεο θαη αληαγσληζκνύ, καο απνκαθξύλνπλ θαη καο 
απνδπλακώλνπλ από ηνλ ππξήλα ηεο ύπαξμεο καο από ηνλ νπνίν ηξνθνδνηείηαη ε 
εζσηεξηθή καο δύλακε. 
“Ξεθνιιάκε” από δπζιεηηνπξγηθνύο ηξόπνπο ζθέςεο. Η δσή δελ είλαη “όια ή ηίπνηα”, δελ 
είλαη “καύξν ή άζπξν” δελ είλαη θιηζέ “πάληα απνηπγράλσ” , “έγσ δελ ηα κπνξώ απηά”. Τν 
ζύλδξνκν ηεο απηνεθπιεξνύκελεο πξνθεηείαο ζακπνηάξεη θάζε πξνζπάζεηα ηνπ αηόκνπ λα 
δπλακώζεη θαη λα εμειηρζεί. Όηαλ πηζηεύσ όηη δελ ζα ηα θαηαθέξσ, ην πηζαλόηεξν είλαη λα 
κελ ηα θαηαθέξσ. Γηαηί ινηπόλ λα κελ πηζηεύσ όηη δελ ππάξρεη θακία πεξίπησζε λα 
απνηύρσ!!!!!!! 
Μελ εζηηάδεηο θαη δίλεηο βαξύηεηα ζηα αξλεηηθά. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα καο ζπκβαίλνπλ 
ελλέα ζεηηθά πξάγκαηα θαη έλα αξλεηηθό, αιιά εκείο λα «θηιηξάξνπκε» θάζε ηη ζεηηθό θαη λα 
θνιιάκε ζην αξλεηηθό. Είλαη ην γλσζηό ξεηό κε ην κηζνάδεην θαη ην κηζνγεκάην πνηήξη. Ελώ 
δελ κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηηο δύζθνιεο θαηαζηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη απξνζδόθεηα ζηε 
δσή καο, κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηνλ ηξόπν πνπ ηηο αληηιακβαλόκαζηε. Αιιάδνληαο ηνλ 
ηξόπν πνπ βιέπεηο κία δύζθνιε θαηάζηαζε, αιιάδεη θαη ε ίδηα ε θαηάζηαζε. 

  
https://www.akotoulas.com/news/psychiko-sthenos/ 

 


