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Περίληψη

Στην εργασία  μας  αυτή  παρουσιάζονται  οι  διδακτικές  θέσεις  του  ιερού  Χρυσοστόμου,

διάσημου θεολόγου, φιλοσόφου και ρήτορα. Το φιλελεύθερο πνεύμα του, η βαθύτατη γνώση και

κατανόηση των κοινωνικών προβλημάτων, των ανθρώπινων συναισθημάτων, των ανησυχιών και

των αναγκών, καθώς και η μεγάλη αγάπη του για τη φύση και τον άνθρωπο τον αναδεικνύουν σ’

ένα διαχρονικό παιδαγωγό.

Οι  απόψεις  του  ιερού  Χρυσοστόμου  για  τη  διδακτική  μεθοδολογία,  που  πρέπει  να

ακολουθεί ένας παιδαγωγός, συμφωνούν με τις αρχές του νέου σχολείου, του σχολείου εργασίας,

καθώς και με το συμμετοχικό μοντέλο διδασκαλίας, που προτείνει η σύγχρονη ψυχοπαιδαγωγική.

Είναι άξιες λόγου οι προτάσεις του ιεράρχη για τη χρήση ποικίλων διδακτικών μεθόδων, ανάλογα

με τα χαρακτηριστικά του μαθητή, την οικοδόμηση της γνώσης από το παιδί και το παιδαγωγικό

κλίμα μέσα στο οποίο η διαδικασία της μάθησης μπορεί να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Λέξεις- κλειδιά: Χρυσόστομος, διδακτική μεθοδολογία, διδακτικές αρχές, παιδαγωγός, μαθητής,

παιδεία. 

Abstract

Our  announcement  presents  the  teaching  views  of  Saint  John  Chrysostom,  famous

theologian, philosopher and orator. His liberal spirit, deep knowledge and understanding of social

problems, human emotions, concerns and needs, as well as his great love for the nature and human

beings distinguished him as a timeless educator.

Saint John Chrysostom' s views for the teaching methodology that an educator should follow

are in accordance with the principals of the new school, the trade school and the participation

model of teaching suggested by modern psychopedagogy. The hierarch' s proposals on the use of

various teaching methods according to the student's characteristics, the building of knowledge by
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the child and the pedagogical climate in which the learning process can give the best possible

results as also worth mentioned.

1. Εισαγωγή

Ὁ Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος,  προβάλλεται  στην ιστορία της Παιδαγωγικής ως επιφανής

παιδαγωγός  και  ψυχολόγος  του  ανθρώπου.  Με  το  έργο  του  συνέβαλε  στη  θεμελίωση  της

Χριστιανικής Παιδαγωγικής και με τις απόψεις του για την αγωγή του ανθρώπου δημιούργησε ένα

ολοκληρωμένο  παιδαγωγικό  σύστημα.  Αυτό  το  σύστημα,  λόγῳ  του  ανθρωπολογικού,

ψυχοπαιδαγωγικού  και  πνευματικού  περιεχομένου  του,  βοήθησε  στην  αντιμετώπιση  των

προβλημάτων  της  αγωγής  του  ανθρώπου  της  εποχής  εκείνης  και  συνεχίζει  να  βοηθά  στη

διαφώτιση ζητημάτων διαπαιδαγώγησης του σημερινού ανθρώπου. Οι παιδαγωγικές του θέσεις

για την ανατροφή των παιδιών ιδιαίτερα και τον τρόπο διδασκαλίας έχουν χαρακτήρα διαχρονικό

και επίκαιρο.

Η εποχή που έζησε ο ιερός Χρυσόστομος (344/354 – 407), 4ος μ.Χ. αιώνας, χαρακτηρίζεται

από τους ιστορικούς ως εποχή μεγάλων κοινωνικών, πολιτικών και πνευματικών ζυμώσεων και ως

περίοδος  κοσμογονικών  εξελίξεων.  Αυτή  η  κατάσταση  δεν  αφήνει  αδιάφορο  τον  ιεράρχη.

Ακροάστηκε και κατανόησε το βαθύτερο παλμό της εποχής του, παρουσιάζοντας μία κοινωνική

παιδεία, που διαπότισε όλους σχεδόν τους τομείς της δημόσιας και της ιδιωτικής δραστηριότητας.

Μίλησε  για  όλες  τις  πτυχές  του  ανθρώπινου  βίου  και  έδωσε  προτεραιότητα  στην  αυθεντική

διανθρώπινη κοινωνία, που συγκροτείται σε μια καθαρή, καλή, φιλόθεη και φιλάνθρωπη καρδιά. 

Στο έργο και τη διδασκαλία του Χρυσοστόμου παρατηρούμε μία αρμονική σύνθεση της

χριστιανικής φιλοσοφίας και της ελληνικής παιδείας, χωρίς να αλλοιώνεται καμία από τις δύο

έννοιες,  γιατί  μέσα από τις  σπουδές  του ο ιεράρχης έζησε και  αφομοίωσε τους  πνευματικούς

θησαυρούς  της  αρχαιότητας  και  μέσα  από  την  ανατροφή  και  τη  βιωτή  του  τον  χριστιανικό

ανθρωπισμό.  Οι  παιδαγωγικές,  διδακτικές  και  ψυχολογικές  θέσεις  του  συναντώνται  σ’  όλες

σχεδόν τις ομιλίες του.  Ερευνά την προσωπικότητα του ανθρώπου συστηματικά ως σύνολο και

ως σύστημα, σε σχέση  με την παιδεία, την τέχνη, την πολιτισμική παράδοση, την εθνική και την

κοινωνική ζωή1. 

1 Γ. Κρουσταλλάκη,  Για μια ορθόδοξη Χριστιανική Παιδαγωγική. «Ὀρθοδοξία Ἑλληνισμός», πορεία 
στην τρίτη χιλιετία, τόμ. Β΄, εκδ. Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου, Άγιον  Όρος, 1996.
 Γ. Κρουσταλλάκη, Η παιδαγωγική του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Δικτυακός τόπος: 
http://www.imaik.gr/?p=6593, ημ. ανάκτησης 10/9/2014.
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Στην εργασία μας  αυτή θα σταχυολογήσουμε μέσα από το έργο του Χρυσοστόμου τις

θέσεις του για τον τρόπο άσκησης του διδακτικού έργου,  τις διδακτικές αρχές και τεχνικές που

προτείνει, καθώς και τα χαρακτηριστικά μιας ευχάριστης και αποτελεσματικής διδασκαλίας.

2. Προϋποθέσεις αποτελεσματικής διδασκαλίας 

Ο ιερός  Χρυσόστομος  παρατηρεί  ότι  μία  διδασκαλία  μπορεί  να  έχει  επιτυχία,  όταν  ο

δάσκαλος χρησιμοποιεί μέσα αυτοαξιολόγησης, αυτοσυνειδησίας, αυτογνωσίας και κυρίως, όταν

αγαπάει  ειλικρινά  το  έργο  του  και  τους  μαθητές.  Είναι  χαρακτηριστικό  το  παράδειγμα  του

στρατηγού  που  χρησιμοποιεί  για  να  δείξει  πόσο  υποψιασμένος  για  τη  δουλειά  του  και  καλά

καταρτισμένος  στο  αντικείμενό  του  πρέπει  να  είναι  ένας  δάσκαλος.  «Τὸν  γὰρ  διδάσκαλον

πρότερον ἑαυτοῦ χρὴ εἶναι διδάσκαλον. Ὥσπερ γὰρ ὁ στρατηγός, ἐάν μὴ πρότερον ᾖ στρατιώτης

ἄριστος, οὐ στρατηγός ἔσται ποτὲ, οὕτω καὶ ὁ διδάσκων»2. Ένας στρατηγός δεν μπορεί να είναι

καλός  στη  δουλειά  του  αν  δεν  είναι  πρώτα  άριστος  στρατιώτης.  Αλλά  και  η  σύγχρονη

παιδαγωγική  με  διαφορετικούς  όρους  θα  τονίσει  την  ίδια  αναγκαιότητα  για  την  επιτυχία  του

διδακτικού  έργου.  Ο  εκπαιδευτικός  που  δεν  έχει  συνειδητοποιήσει  το  έργο  του,  δεν  έχει

¨μεταγνωστική  συνείδηση¨3 αυτός  που  δεν  προβληματίζεται   συνέχεια  για  τον  τρόπο  που

σκέπτεται και δεν αυτοδιορθώνεται,  δεν μπορεί να προβλέπει την εξέλιξη των γεγονότων και να

ενεργεί ανάλογα.

Εκτός από την αυτογνωσία, η αγάπη4 είναι, κατά τον ιεράρχη,  η άλλη βασική προϋπόθεση

αποτελεσματικότητας  της  διδασκαλίας.  Με  την  αμοιβαία  αγάπη  δασκάλου  και  μαθητή  η

διδασκαλία γίνεται πιο ελκυστική, «Οὐδὲν γὰρ οὕτω πρὸς διδασκαλίαν ἐπαγωγὸν, ὡς τὸ φιλεῖν καὶ

φιλεῖσθαι»5.  Η ευαισθησία  του εκπαιδευτικού  και  η  διάθεσή του  να  κατανοήσει  σε  βάθος  τη

σπουδαιότητα των προβλημάτων του μαθητή και να συμπάσχει μ’ αυτόν, αυτό που η σύγχρονη

2 Εἰς Α΄ Τιμ., ὁμιλ. Ε΄, 1, ΕΠΕ, 23, 202,  P.G. 62, 527.
3 Ηλ. Ματσαγγούρα, Στρατηγικές Διδασκαλίας. Από την Πληροφόρηση στην Κριτική σκέψη, εκδ. 
Gutenberg, Αθήνα 1997, σ.75-76, 
Μ. Ράπτη, Τα λάθη των μαθητών και ο ρόλος τους στη διαδικασία της μάθησης, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 
2002, σ,116.
4O Pestalozzi,  παιδαγωγός  της  νέας  αγωγής,  υποστήριξε  ότι  κάθε  διαταγή,  κάθε  μέθοδος,  κάθε
παιδαγωγική τέχνη πρέπει να ξεκινάει από την αγάπη, βλ. περισσότερα στα βιβλία: Αλ. Κοσμόπουλου,
Από το παιδαγωγικό ημερολόγιο του Πεσταλότσι (επιμ.), 2η εκδ. Αθήνα 1972. και  Π. .Μαντζάνα,
Πεσταλότσι, ο μεγάλος δάσκαλος της αγάπης, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1993.
5 Εἰς Α΄ πρός Τιμ., ὁμιλ. ΣΤ΄, 1, ΕΠΕ, 23, 212,  P.G. 62, 529-530.         
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ψυχοπαιδαγωγική ονομάζει «ενσυναίσθηση»6, βοηθά στην ουσιαστική συνάντηση δασκάλου και

μαθητή και στην επιτυχία της διδασκαλίας,  «Τοῦτο γὰρ μάλιστα διδασκάλου, τὸ οὕτω συναλγεῖν

ταῖς  τῶν  μαθητῶν  συμφοραῖς,  τὸ  κόπτεσθαι  καὶ  πενθεῖν  ἐπὶ  τοῖς  τραύμασι  τῶν  ἀρχομένων»7.  

Τίποτε δεν μπορεί να προσελκύσει τόσο το μαθητή, θα τονίσει σε άλλη ομιλία του ο ιερός

Χρυσόστομος, όσο το να έχει πειστεί ότι ὁ παιδαγωγός φροντίζει γι’ αυτόν και ότι έχει ανησυχία

για την πρόοδό του, πράγμα που είναι δείγμα υπερβολικής αγάπης8. Στην προς Ρωμαίους ομιλία

του  παρατηρεί  επίσης  ότι  ο  δάσκαλος  πρέπει  να  κατεβαίνει  από  το  διδασκαλικό  θρόνο,  να

διαλέγεται  ως  αδελφός  και  φίλος  με  τους  μαθητές,  «καὶ  ἀπό  τοῦ  θρόνου  καταβὰς  τοῦ

διδασκαλικοῦ,  καὶ  ἐκεῖ  καὶ   ἐνταῦθα  ὡς ἀδελφὸς  διαλέγεται,  καὶ  φίλοις  καὶ  ὁμοτίμοις»9.  Είναι

αξιοσημείωτο ότι σύγχρονοι παιδαγωγοί προτείνουν αυτό το συμμετοχικό μοντέλο διδασκαλίας,

ως το πιο αποτελεσματικό, σε σχέση με το δασκαλοκεντρικό, όπου τον κύριο λόγο του διδακτικού

σχεδιασμού έχει ο εκπαιδευτικός και το μαθητοκεντρικό, όπου πρωταγωνιστής είναι ο μαθητής 10.

3. Διδακτικές αρχές

Οι  διδακτικές  απόψεις  και  προτάσεις  του  ιερού  Χρυσοστόμου  συμβαδίζουν,  όπως  θα

διαπιστώσουμε  από  τις  επόμενες  αναφορές  μας,   με  τις  διδακτικές  αρχές  και  πρακτικές  που

προτείνει η σύγχρονη επιστήμη της ψυχοπαιδαγωγικής11.

3.1 Αρχή της αυτενέργειας

Η αρχή της αυτενέργειας καθιερώθηκε από το σχολείο εργασίας και στηρίζεται στην όσον

το  δυνατόν  μεγαλύτερη  συμμετοχή  του  μαθητή  στη  διαδικασία  της  μάθησης.  Η  γνήσια

αυτενέργεια, κατά τον Kerschensteiner, πηγάζει από την ελευθερία του ατόμου, αποτελεί έκφραση

6 C.Rogers, A theory of therapy, personality and interpersonal relationships as developed in the client-
centered framework, From: Psychology: A Study of a Science. Study 1, Volume 3: Formulations of the
Person and the Social Context,edited by Sigmund Koch. (McGraw-Hill, 1959, pages 184-256)1959.
7 Εἰς Β΄ Κορ., ὁμιλ. ΚΗ΄, 2, ΕΠΕ, 20, 88,  P.G. 61, 592.
8 Εἰς Φιλιπ., ὁμιλ. Ι΄, 2 ΕΠΕ 21, 596 και P. G. 62, 248.
9 Εἰς Ρωμ. ὁμιλ.. ΚΘ΄, P.G. 60, 654.
10 Βλ. Μ Ράπτη, Χριστιανική αγωγή και διδασκαλία, εκδ. Αφών  Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2013, σ. 
133-139.
11Βλ. Χρ. Φράγκου,  Ψυχοπαιδαγωγική,  Αθήνα 1977, Ηλ.  Ματσαγγούρα,  Στρατηγικές Διδασκαλίας.
Από την Πληροφόρηση στην Κριτική σκέψη, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1997, Δ. Χατσηδήμου, Εισαγωγή
στη θεματική της Διδακτικής, εκδ. Αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2010, Κ. Χρυσαφίδη, Βιωματική –
Επικοινωνιακή Διδασκαλία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1994.
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του εγώ, δεν είναι μία απλή κινητικότητα και δραστηριότητα, αλλά η ίδια η αυτενεργός σκέψη12.

Στις  σύγχρονες  μεθόδους  διδασκαλίας,  η  μάθηση  επέρχεται  από  τη  στιγμή  που  ο  μαθητής

επιστρατεύει τις δικές του δυνάμεις και επενεργεί πάνω στο αντικείμενο της μάθησης13. Ιδιαίτερα,

η συμμετοχή του παιδιού σε ομάδες εργασίας το βοηθά να καλλιεργήσει ένα αντιατομικό πνεύμα

και  να αναπτύξει ένα κοινωνικοπνευματικό ενδιαφέρον14. 

Πολλούς αιώνες πριν, ο ιερός Χρυσόστομος επισήμανε ότι η δραστηριοποίηση του μαθητή

συμβάλλει στην ανάπτυξη της διάνοιας και στη  διαμόρφωση του χαρακτήρα. «Ας διδάσκεται το

παιδί να μην απαιτεί, αλλά τα περισσότερα να τα κάνει μόνο του. Εκείνα μόνο να του κάνουν οι

υπηρέτες,  όσα  δεν  μπορεί  και  δεν  επιτρέπεται  να  κάνει  το  ίδιο  …  όταν  μάθει  έτσι  να

αυτοεξυπηρετείται, γίνεται άνθρωπος μετριόφρων και προσηνής στους άλλους» 15. 

Χαρακτηριστικά, ο ιεράρχης διερωτάται ποια ωφέλεια έχει ο μαθητής αν δεν συμμετέχει

στο διδακτικό γίγνεσθαι και είναι ένας παθητικός ακροατής; «Τὶ γὰρ ὄφελος εἰδέναι τὰ πρακτέα μὴ

μετιόντα αὐτὰ;»16. Δεν αρκεί η διδασκαλία για την επίτευξη των σκοπών της μάθησης, πρέπει και

οι  μαθητές  να  καλούνται  να  συμμετέχουν,  να  μιλούν,  να  ερωτούν,  να  προβληματίζονται,  να

υποθέτουν και να ερευνούν, «Καθάπερ τοὺς παῖδας πρότερον μὲν αὐτοὶ διδάσκομεν, ἔπειτα δὲ δι’

ἐαυτῶν φθέγγεσθαι κελεύομεν…»17.

  3.2 Αρχή της εξατομικευμένης διδασκαλίας

Η εξατομικευμένη διδασκαλία απευθύνεται σε κάθε πρόσωπο χωριστά, σύμφωνα με τις

απαιτήσεις, τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τις προσδοκίες, τις δεξιότητες και τις αδυναμίες του.    

Ο  ιερός  Χρυσόστομος,  ως  παιδαγωγός,  προτρέπει  τους  δασκάλους  να  χρησιμοποιούν

ποικιλία  διδακτικών  μεθόδων,  ανάλογα  με  τα  ενδιαφέροντα  των  μαθητών,  το  νοητικό  και

γλωσσικό επίπεδό τους. «Οὐ γὰρ πᾶσιν ἑνὶ τρόπῳ προσενεκτέον, ἀλλὰ διαφόρως καὶ ποικίλως καὶ

πρὸς τὰ ὑποκείμενα»18. Σε  άλλη  ομιλία  χρησιμοποιεί το παράδειγμα των παιδοτρίβων  για να

αποδείξει την αναγκαιότητα της εναλλαγής των μεθόδων διδασκαλίας. «Οὐδὲ γὰρ οἱ παιδοτρίβαι

12 G. Kerschensteiner, Η έννοια του σχολείου εργασίας (μτφρ. Δ. Γεωργάκη), εκδ. Εστία, Αθήνα 1928, 
σ. 404-405.
13 Μ. Ράπτη, Η λογικομαθηματική γνώση και το παιδί του Νηπιαγωγείου, Σύγχρονη Εκπαίδευση 78, 
1994.
14 Ηρ. Ρεράκη, Σύγχρονη διδακτική των Θρησκευτικών, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 237.
15«Περί κενοδοξίας καὶ ὅπως δεῖ τοὺς γονέας ἀνατρέφειν τὰ τέκνα», όμιλ., ΕΠΕ, 30, 620–700, παρ. 18. 
16 Πρὸς Ρωμ, ὁμιλ.. ΙΓ΄, P.G. 60, 514.
17 Εἰς  Β΄Κορ. ὁμιλ.. Β΄ P.G. 61, 403.
18 Εἰς Τίτον, ὁμιλ. Γ΄, 2, ΕΠΕ, 24, 60-62, P.G. 62, 678-679.
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πάντας ὁμοίως καὶ ἑνὶ τρόπῳ γυμνάζουσιν, ἀλλὰ τοῖς μὲν ἀσθενεστέροις ἀσθενεῖς, τοῖς δὲ γενναίοις

τοιούτους παρέχουσιν ἀγωνιστὰς»19. Επίσης χαρακτηριστικές είναι και οι επόμενες παρατηρήσεις

του:  «Οὐ μὴν πρὸς πάντας τοὺς μαθητὰς οὕτω διακεῖσθαι ἡμᾶς χρή, ἀλλά πρὸς τοὺς ἡμέρους καί

ἐναρέτους, πρὸς δὲ τοὺς ἄλλους τοὺς διεφθαρμένους καὶ μὴ γνησίους ἑτέρως»20. «Ἐπειδή παντοδαπά

νοσήματα ἐν δήμῳ  τοσούτῳ εἶναι εἰκὸς … διὰ τοῦτο καὶ ποικίλον εἶναι χρὴ τῆς διδασκαλίας τὸ

φάρμακον»21. «Διὸ ποικίλλειν χρὴ τὸ τῆς διδασκαλίας εἶδος καὶ νῦν μὲν πανηγυρικωτέρων, νῦν δὲ

ἀγωνιστικωτέρων ἅπτεσθαι λόγων»22, «Τοῦτο ἀρίστου διδασκάλου, ποικίλλειν τὸν λόγον καὶ μήτε

τραχύνειν μόνον, μήτε προσηνῆ ποιεῖν, ἀλλά νῦν μὲν τοῦτο, νῦν δὲ ἐκεῖνο μεταχειρίζειν τὸ εἶδος,

ὥστε  πολλὴν  ἐκ  τῆς  μίξεως  γενέσθαι  τὴν  ὠφέλειαν…»23,  «Δεῖ  τοίνυν  ἀναμεμίχθαι  τὸ  τῆς

διδασκαλίας εἶδος, καὶ νῦν μὲν τοῦτο, νῦν δὲ ἐκεῖνο μεταχειρίζειν, ὥστε μήτε χαλᾶσθαι πέρα τοῦ

μέτρου τὴν διάνοιαν ήμῖν»24, «ποικίλλων αὐτοῦ ταὴν διδασκαλίαν, ὥστε εὐπαράδεκτον γενέσθαι καὶ

τοῖς ἀγνωμόσι»25, «ὅ δή μάλιστα ἐστι διδασκάλου, διαποικίλλειν τὸν λόγον πρὸς τὴν τῶν ἀκουόντων

ὠφέλειαν»26, «ἀλλ’ ἐναλάττων ποικίλει τὸ λόγον»27.

Σήμερα  οι  παιδαγωγοί  για  την  επίτευξη  των  καλύτερων  μαθησιακών  αποτελεσμάτων

προτείνουν  την ίδια διδακτική διαδικασία, την εξατομικευμένη και διαφοροποιημένη διδασκαλία

που είναι ευέλικτη, συμμετοχική και αποτελεσματική, ανάλογα με το αντικείμενο της μάθησης και

τις  ανάγκες  των  μαθητών.  Πρόκειται  για  διδακτικές  διαδικασίες,  που  στηρίζονται  στην

επικοινωνία  δασκάλου  και  μαθητή,  αναπτύσσουν  μέσα  από  συλλογικές  και  βιωματικές

διαδικασίες στον ανώτερο δυνατό βαθμό τις ικανότητες και τις δεξιότητες του μαθητή και δεν

παρέχουν στείρες γνώσεις προς απλή απομνημόνευση28.

3.3 Αρχή της εποπτείας  

Η διδασκαλία γίνεται περισσότερο ζωντανή και ελκυστική με τη χρήση εποπτικών μέσων,

όπως είναι οι εικόνες, το βίντεο, οι διαδραστικοί πίνακες κ.ά. Τα εποπτικά μέσα συντελούν στη

19 Πρός Σταγείριον, λόγος Α΄, 6, ΕΠΕ, 29, 76, P.G. 47, 440.
20 Εἰς Α΄ Τιμ., ὁμιλ. Α΄, 2, ΕΠΕ, 23, 126, P. G. 62, 505.
21 Εἰς Ἀνδριάντας, ὁμιλ. ΙΔ΄, 4, ΕΠΕ, 32, 422, P. G. 49, 149.
22 Εἰς τὸν ΜΑ΄Ψαλμόν, P.G. 55, 155.
23 Εἰς Ἠσ., κεφ, Γ΄, P.G. 56, 46.
24 Εἰς τὸ ρητὸν τοῦ προφήτου  Ἰερεμίου, P.G. 56, 154.
25 Εἰς Ἰωάν.  ὁμιλ ΛΘ΄, P.G. 59, 217.
26 Εἰς Ρωμ. ὁμιλ. ΚΘ΄, P.G. 60, 654.
27 Εἰς Α΄Κορ. ὁμιλ Λ΄, P.G. 61, 253.
28 Χρ. Φράγκου, Ψυχοπαιδαγωγική, Αθήνα 1977, σ. 96-97, Χρ. Φράγκου, Η σύγχρονη διδασκαλία, 
εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1986, σ, 15-65.
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διέγερση των αισθήσεων του μαθητή, με αποτέλεσμα την καλύτερη πρόσληψη, εσωτερίκευση και

αφομοίωση του γνωστικού περιεχομένου. Η αρχή της εποπτείας στηρίζεται στην Αριστοτελική

άποψη ¨ουδέν εν τω νοώ ο μη πρότερον εν τη αισθήσει¨,  προτάθηκε ως διδακτική  αρχή από

προοδευτικούς παιδαγωγούς της νέας αγωγής, όπως είναι ο Κομένιος, ο Rousseau, η Montessori, ο

Decroly και ο  Pestalοzzi,  που θεμελίωσε την εποπτεία ως διδακτικό αξίωμα και στη συνέχεια

καθιερώθηκε  ως  διδακτική  πρακτική  από  το  σχολείο  εργασίας.  Οι  εικόνες  καλλιεργούν  την

μηχανική  και  κυρίως  τη  λογική  μνήμη,  συντομεύουν  το  χρόνο  μάθησης,  συμβάλλουν  στο

σχηματισμό  εννοιών,  στην  ανάκληση  πληροφοριών,  στην  καλλιέργεια  της  φαντασίας,  στη

διέγερση  της  προσοχής,  του  ενδιαφέροντος  και  των  συναισθημάτων,  καθώς  και  στην

ισχυροποίηση της θέλησης, απαραίτητης για τη λήψη αποφάσεων29.

Ο Χρυσόστομος στις διδακτικές του προτάσεις δεν παραθεωρεί την αξία της εποπτείας. Οι

εικόνες τονίζει βοηθούν τα μέγιστα στην καλύτερη αφομοίωση των λεγομένων από το δάσκαλο.

«Μέγα τι ἔχουσι καὶ αἱ εἰκόνες, καὶ μάλιστα αἱ ἐν τῇ Γραφῇ, εἰς παράτασιν τῶν λεγομένων»30  και

«τὸν παιδεύοντα οὐ διὰ ρημάτων μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ πραγμάτων παιδεύειν χρὴ»31. Χρησιμοποιεί το

παράδειγμα  του  αμπελουργού  για  να  δείξει  πόσο  αναγκαίο  είναι  ο  εκπαιδευτικός  να

εκμεταλλεύεται όλο το διδακτικό υλικό που έχει στη διάθεσή του, Όπως ο αμπελουργός που με

πολύ κόπο αναζητά και τις τελευταίες ρόγες, ανασηκώνοντας τα φύλλα και ψάχνοντας με επιμονή,

έτσι και ο δάσκαλος με διάθεση, γνώση και πολύ προσπάθεια πρέπει να αναζητά τα κατάλληλα

μέσα για να πετύχει ευχάριστα και εποικοδομητικά αποτελέσματα32.

3.4 Αρχή της βιωματικότητας

Σύμφωνα με την αρχή της βιωματικότητας, η διδασκαλία στηρίζεται στις εμπειρίες και τα

βιώματα του παιδιού, τα οποία λειτουργούν ως κίνητρο για δράση. Η βιωματική διδασκαλία είναι

μία εμπειρία, που δεν ικανοποιεί μόνο τη γνωστική περιέργεια του μαθητή, αλλά επηρεάζει το

χαρακτήρα, το ήθος και διαμορφώνει στάσεις και συμπεριφορές. Πολύ εύστοχα ο Χρυσόστομος

παρατηρεί  ότι  τα  ενδιαφέροντα  των  μαθητών  διεγείρονται,  όταν  ο  παιδαγωγός  σέβεται  τις

εμπειρίες και τις συνήθειές τους, επειδή «γάρ ἑκάστῳ τὰ συνήθη φίλα»33, και όταν γίνεται αναφορά

29 Μ. Ράπτη, Χριστιανική αγωγή και Διδασκαλία, εκδ. Αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2013, σ. 129.
30 Εἰς Ἡσ., κεφ. Α΄, 4 ΕΠΕ 8, 212-214, P.G. 56, 17.
31 Εἰς Ἰωάν. ὁμιλ.80η, P.G. 59, 433.
32 Εἰς Γέν. λόγ, Ε΄ P.G. 54, 599.
33Εἰς  Ματθ., ὁμιλ. Ε΄ P.G.57,  65,  42  «…ὥστε  εὐπαράδεκτον  γενέσθαι  τὸ  λόγον.  Διὸ  πρότερον  παρασκευάσας
προσδοκᾶν  τὸν  ἀκροατὴν  ἀκούσεσθαί  τι  τῶν  συνήθων  καὶ  κατασχών  τούτῳ,  τότε  ἐκπλήττει  τῇ  τοῦ  παραδόξου
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σε  πρόσφατα  και  επίκαιρα  γεγονότα34.  Αλλού  πάλι  τονίζει  ότι,  όταν  ο  μαθητής  ακούει  με

ευχαρίστηση35 και  συμμετέχει  στη διαδικασία της μάθησης,  καλλιεργεί  δεξιότητες  και  αποκτά

μόνιμες γνώσεις36.

3.5. Αρχή της παιδοκεντρικότητας

Με βάση την αρχή της παιδοκεντρικότητας, ο εκπαιδευτικός επιλέγει τη διδακτική μέθοδο

που θα  ακολουθήσει,  οργανώνει  και  υλοποιεί  τη  διδασκαλία  με  βάση τα χαρακτηριστικά  της

παιδικής  φύσης.  Ο  ιερός  Χρυσόστομος  στις  συστάσεις  του  προς  τους  δασκάλους  επιμένει

ιδιαίτερα σ’ αυτή την αρχή. Ο εκπαιδευτικός  τονίζει δεν είναι καλό να υπερφορτώνει τη διάνοια

των μαθητών, πρέπει να σέβεται το ρυθμό της ανάπτυξής του, να αποφεύγει τις ακρότητες και

ακολουθεί το μέτρο, γιατί διαφορετικά ο μαθητής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπάρχουσες

δυνατότητες και ικανότητες. Αυτή την προτροπή την αναλύει και την εμπεδώνει στους ακροατές

με τη χαρακτηριστική του αναφορά στο φως και τις ακτίνες του ηλίου, που χαρίζουν θαλπωρή και

γλυκύτητα στον άνθρωπο, γίνονται όμως φορτικά και απαίσια, όταν ξεπερνούν το μέτρο, «Καὶ γὰρ

καὶ  γλῶττα  καὶ  ἀκοὴ  καὶ  ἕκαστον  τῶν  αἰσθητηρίων  ήμῶν  μέτρα  καὶ  κανόνας  καὶ  ὅρους  ἔχει

κειμένους, κἄν επιχειρήςῃ τις τούτους ύπερβῆναί ποτε τοὺς ὅρους, καὶ τῆς οὔσης ἐκπίπτει δυνάμεως.

Τὶ γὰρ γλυκύτερον φωτὸς, εἰπέ μοι; Τὶ δὲ ἥδιον ἀκτῖνος; ἀλλ’ ὅμως τὸ γλυκύ τοῦτο καὶ  ἡδὺ, ὅταν

ὑπὲρ τὸ μέτρον ἡμῶν ὁμιλήςῃ τοῖς ὄμμασιν, ἐπαχθές γίνεται καὶ φορτικόν…»37. 

Ο ιερός Χρυσόστομος ως παιδαγωγός και εμβριθής ψυχολόγος, γνωρίζει ότι η μάθηση,

είναι μία ψυχοπαιδαγωγική λειτουργία, που παρακολουθεί την ηλικιακή εξέλιξη, την οποία κάθε

δάσκαλος οφείλει να σέβεται κατά τη διδασκαλία για να πετύχει ικανοποιητικά αποτελέσματα που

θα σφραγίσουν την παιδική ψυχή. Χρησιμοποιεί  θαυμάσια παραδείγματα για να δείξει τον τρόπο

οργάνωσης και διεξαγωγής της διδασκαλίας, αναφερόμενος στη σημασία που έχουν τα λιμάνια

και τα πανδοχεία για τη ζωή του ανθρώπου, «  Διὰ τοῦτο καὶ λιμένες καὶ νῆσοι πανταχοῦ ταῆς

θαλάσσης  εἰσὶ  πεφυτευμέναι,   ἵνα  καὶ  κυβερνήτης  καὶ  ναύτης  διαναπαύηται,  ὁ  μὲν  τὴν  κώπην

πράγματος ἐπαγωγῇ».
34 Λόγος  παραινετικός  εἰς  τὴν  εἴσοδον  τῆς  Άγίας  Τεσσαρακοστῆς  ΛΓ΄ P.G.  49,  267  «οὐδέ  γὰρ  ἦν
εὔλογον τὸν σταυρὸν ήμᾶς έορτάζοντας τοῦ Δεσπότου, περὶ ἕτερα ήμῖν τὴν διδασκαλίαν γινέσθαι».
    Εἰς τον Ψαλμόν ΧLIII, P.G. 55, 171 «ὅτι παρὰ μὲν ἄνθρώποις εἰκότως τῶν προσφάτων ποιούμεθα
τὴν διήγησιν».
35Εἰς Γέν.  ὁμιλ..  Δ΄, P.G.  53,  40,  «Ὁ  δὲ  μεθ’  ἡδονῆς  ἀκούων  τινῶν  λεγομένων,  δῆλον  ὅτι  καὶ
ἐμπήγνυσιν αὐτά τῇ διανοίᾳ, καὶ ἀνεξάλειπτα ἐργάζεται τῷ πλάτει τῆς διανοίας ἐναποτιθέμενος».
36 Εἰς τὸ Πάτερ, εἰ δυνατόν ἐστὶ, παρελθέτω… P.G. 51, 31, «οὐδέ γὰρ ἀρκεῖ ἡ ἀνάγνωσις, ἐάν μὴ 
προβῇ καὶ ἡ γνῶσις».
37 Πρὸς τοὺς Ἀνόμοιους, λόγ. Ε΄ P.G. 48, 735-736.
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ἀποτιθέμενος, ὁ δὲ τῶν οἰάκων ἐξανιστάμενος. Διὰ τοῦτο καὶ πανδοχεῖα καὶ καταγώγια πανταχοῦ

ταῶν ὁδῶν ἐπινενόηται, ἵνα καὶ ὑποζύγια καὶ ὁδοιπόροι τῶν πόνων λήγωσι. Διὰ τοῦτο καὶ τῷ λόγῳ

τῆς διδασκαλίας καιρὸς σιωπῆς ὥρισται, ἵνα μήτε ἑαυτοὺς κατατρίβωμεν τῷ πλήθει τῶν λεγομένων,

μήτε  ὑμᾶς  ἀποκναίομεν»38. Η διδασκαλία  που δεν  εγγίζει  τη  σκέψη του μαθητή,  είναι  για  το

Χρυσόστομο μία ανώφελη λογοκοπία, «Ὥσπερ τῶν σπειρόντων ὄφελος οὐδέν, ὅταν παρὰ τὴν ὁδὸν

τὰ σπέρματα ρίπτηται, οὕτως οὐδὲ τοῦ λέγοντος ἔσται τι πλέον, ὅταν μὴ πρὸς τὴν τῶν ἀκουόντων

διάνοιαν ὁ λόγος φέρηται, ἀλλ’ ἁπλῶς εἰς τὸν ἀέρα διαχυθεῖσα τῆς φωνῆς ἡ ἀπήχησις ἀνόνητον

καταλιμπάνῃ τὸν ἀκροατὴν»39.

4. Διδακτικές τεχνικές

Ο διάλογος, η ερώτηση, η διασαφήνιση των εννοιών, η ζωντανή περιγραφή προσώπων και

καταστάσεων,  τα  παραδείγματα,   η  αφήγηση,  η  επανάληψη   είναι  διδακτικές  τεχνικές  που

βοηθούν στην καλύτερη αφομοίωση και εμπέδωση των γνώσεων.

Ο ιερός Χρυσόστομος στις ομιλίες του αναφέρεται σ’ όλες αυτές τις τεχνικές. Προτρέπει οι

ερωτήσεις  προς τους μαθητές να γίνονται την κατάλληλη στιγμή, οι δάσκαλοι να γνωρίζουν  τι θα

ρωτήσουν  και πότε, να μην υποβάλλονται ερωτήσεις απερίσκεπτα επί παντός επιστητού, γιατί οι

πολλές ερωτήσεις ζαλίζουν το μαθητή40. Συστήνει την επανάληψη και  προτείνει συγκεκριμένο

διδακτικό τρόπο προσέγγισης της γνώσης με τη βοήθεια της επανάληψης. «Καλεί τον πατέρα να

διηγηθεί την ιστορία ένα βράδυ, την ώρα του φαγητού. Την άλλη ημέρα την ιστορία θα επαναλάβει η

μητέρα. Ύστερα μετά από επαναλήψεις θα πρέπει να την επαναλάβει και το παιδί41.  «Όταν αυτή η

ιστορία θα έχει  εντυπωθεί  καλά στο νου του παιδιού,  τότε  θα του διηγηθείς  και  άλλη … Όταν

μεγαλώσει,  να  του  διηγείσαι  και  δυσκολότερες  ιστορίες.  Διότι,  όταν  το  μυαλό  του  είναι  ακόμη

τρυφερό, δεν πρέπει να το βαρύνεις με πολύ μεγάλο βάρος, για να μην καταπιέσεις το πνεύμα του.

Όταν όμως φθάσει τα δέκα πέντε χρόνια ἤ και περισσότερα, ας ακούει τα περί της κολάσεως»42. 

Επίσης η εισαγωγή πριν από κάθε διδασκαλία και η σύντομη ανακεφαλαίωση μετά από

αυτή  είναι  απαραίτητα,  κατά  τον  Χρυσόστομο,  γιατί  βοηθούν  το  μαθητή  να  συγκρατήσει

καλύτερα όσα ειπώθηκαν, «Καὶ ἵνα μάθῃς ὅτι χωρὶς προοιμίων εἰσαγόμενος λόγος οὐδενὶ γνώριμος

38 Εἰς Ἠσ., ὁμιλ .Γ΄ P.G. 56, 111..
39Εἰς Γέν. λόγ, Γ΄ P.G. 54, 590.
40 Εἰς Ματθ. ὁμιλ. ΣΤ¨ P.G. 57, 64, Εἰς Ματθ. ὁμιλ. ΜΕ΄¨ P.G. 58, 471.
41 Περὶ κενοδοξίας καὶ ὅπως δεῖ …, όπ.π. παρ. 39.
42 Περί κενοδοξίας καὶ ὅπως δεῖ …,όπ.π. παρ. 43-52.
    Περί ἀκαταλήπτου, P.G.. 48, 766.
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ἔσται»43, «Δι ὅ καὶ διὰ βραχέων ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ εἰρημένα ἀναγκαῖὀν ἐστιν»44. Οι διηγήσεις,

οι μύθοι, οι ιστορίες γενναίων ανδρών κάνουν ευχάριστη τη διδασκαλία, «Ταῦτα μεγίστην ἔχει τὰ

διηγήματα τὴν ὠφέλειαν»45. Με την κατάλληλη αφηγηματική στρατηγική, την ερμηνεία και την

κατανόηση βαθύτερων νοημάτων, που απαιτούν ανώτερες πνευματικές δυνάμεις, είναι δυνατόν να

εμφυτευθούν δύσκολες έννοιες στην απαλή διάνοια του παιδιού46. 

Η χρήση παραδειγμάτων και προσωποποιήσεων47 κάνουν το λόγο ζωντανό και ευχάριστο.

Ο ιεράρχης τονίζει  ότι η διδασκαλία γίνεται σαφής, όταν χρησιμοποιούνται παραδείγματα που

ερμηνεύουν  τα  διδασκόμενα  και  διευκολύνουν  τη  μάθηση,  «καὶ  ἵνα  σαφέστερον  γένηται  τὸ

λεγόμενον  ἐπὶ  ὑποδείγματος  τὸν  λόγον  ἄγωμεν»48.  «Καὶ  πολὺν  παρασκευάσαι  χρὴ  λόγον  καὶ

ποικίλας παραβολὰς καὶ παραδείγματα ἔχοντα, κατασκευὰς καὶ περιόδους, καὶ ἕτερα πολλὰ ταῦτα»49.

Γενικά  η  λογοκοπία  και   η  στείρα  απομνημόνευση  που  χαρακτηρίζει  το  ελληνικό  σύστημα,

σύμφωνα με έρευνες50, καταδικάζονται από τον  Χρυσόστομο ως άγονες και αναποτελεσματικές

διδακτικές πρακτικές. 

5. Χαρακτηριστικά της διδασκαλίας

Σε πολλές ομιλίες του ιερού Χρυσοστόμου συναντάμε πρακτικές συμβουλές για τη μορφή

και τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας ωφέλιμες για κάθε εκπαιδευτικό. Η διδασκαλία, κατά τον

Χρυσόστομο,  πρέπει να είναι σύντομη και εύληπτη, γιατί η κατάσταση του ακροατηρίου ποικίλει,

άλλοι είναι αδιάφοροι, άλλοι έχουν άγνοια και άλλοι είναι φορτισμένοι από βιοτικές μέριμνες 51. Ο

δάσκαλος οφείλει να διεγείρει το ενδιαφέρον, ώστε οι μαθητές να επιθυμούν να τον ακούσουν.

Σήμερα μιλούμε για διδακτικά κίνητρα που ωθούν το άτομο σε δράση. Πρόκειται για μηχανισμούς

που δεν χρησιμοποιούνται για να μεταδώσουν δραστηριότητα στα παιδιά, αλλά για να αναπτύξουν

αυτή που ήδη διαθέτουν52. 

43 Πρὸς τοὺς ἐγκαλοῦντας ὑπέρ τοῦ μήκους τῶν εἰρημένων, P.G. 51, 136.
44 Ἔπαινος τῶν ἀπαιτησάντων ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ… P.G. 56, 119.
45 Ὁμιλ εἰς τὸν ΜΓ΄Ψαλμόν, P.G.55, 169.
46 Περὶ κενοδοξίας καὶ ὅπως δεῖ …,όπ.π. παρ. 46.
47 Εἰς Ἠσ., λόγ. Δ΄, P.G. 56, 54, «…ὅταν τοι ἐργάζηται προσωποποιίας».
48 Εἰς Ματθ. Θ΄, P.G. 57, 177.
49 Εἰς τὸν Μελχισεδέκ, P.G. 56, 258.
50 Μ. Ράπτη, Το σχολείο και η διδακτική προσέγγιση της γνώσης, Τα εκπαιδευτικά, 55-56, 2000.
51 Πρὸς τε Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας, P.G.48, 813.
52 Βλ. Μ. Ράπτη, Χριστιανική αγωγή και Διδασκαλία, όπ.π..σ.122-125.
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Άλλο χαρακτηριστικό  της  διδασκαλίας  είναι  η  σαφήνεια  του  λόγου,  «Ὥστε σαφηνείας

ἐστὶν  ἡ  διδασκαλία  αὕτη  ἡ  νῦν  καὶ  ἑρμηνείας»53.  Ο  ακατανόητος  λόγος,  που  αποστηθίζεται,

κουράζει ανώφελα. Ακόμα η διδασκαλία πρέπει να τελειώνει ευχάριστα, να δημιουργεί ελπίδες

και προοπτικές, διαφορετικά παραμένει στείρα και άγονος, «Διὰ δὴ τοῦτο οὐ κατακλείει  εἰς τὰ

σκυθρωπὰ τὸν λόγον, ἀλλ’ ἐπί τὴν ἐλπίδα τῶν φαιδροτέρων ἐπανάγει λέγων»54. Επίσης είναι καλό

να εστιάζεται σε συγκεκριμένα σημεία και να μην αναφέρεται πολύ χρόνο σε ίδια πράγματα, γιατί

κουράζει55.  Δεν διδάσκονται καινούρια πράγματα, τονίζει ο ιερός Χρυσόστομος, αν δεν έχουν

εμπεδωθεί τα προηγούμενα. Η προσπάθεια του δασκάλου να διδάξει, χωρίς να συνδέσει τη νέα

γνώση με την προηγούμενη,  μοιάζει με το έργο αυτού που προσπαθεί να αντλήσει νερό από

τρύπιο πιθάρι56. Αλλά και η συμπεριφορά του μαθητή που δεν κατέχει την προηγούμενη γνώση

είναι προβληματική, «καὶ γὰρ ἀνοίας ἐστὶ πολλῆς, τὰ πρότερα μἠ ἐνθέντα καλῶς»57.

Η γνώση, κατά τον ιεράρχη, κατακτιέται  σταδιακά, γιαυτό είναι καλό η διδασκαλία να

οργανώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο νους του παιδιού να μεταβαίνει από τα ευκολότερα στα

δυσκολότερα  και   από τα απλούστερα στα  συνθετότερα,  «…ἀπὸ τῶν πρώτων ἀρχώμεθα τῶν

εὐκολωτέρων»58, «τὰ εὐκολώτερα πολλῷ πρῶτον μανθάνων»59. Αλλού πάλι τονίζεται ότι οι γνώσεις

δεν πρέπει να διδάσκονται όλες μαζί και να φορτώνονται οι μαθητές, αλλά σιγά – σιγά και με

συχνές επαναλήψεις για να αφομοιώνονται, «Τοῖς ἄρτι τῶν παίδων εἰσαγομένοις πρὸς τὰ μαθήματα

οὔτε  πολλά  ἐφεξῆς  ἐπιτιθέασιν  οἱ  δάσκαλοι  τὰ  φορτία,  οὔτε  εἰσάπαξ  τοῦτο  ποιοῦσιν,  ἀλλά  καὶ

βραχέα,  καὶ  τὰ  αὐτὰ  πολλάκις  ἐνηχοῦσιν  αὐτοῖς…»60.  Οι  δάσκαλοι  είναι  καλό  να

παραδειγματίζονται  από τον  τρόπο που τα πουλιά  μαθαίνουν  τους  νεοσσούς να πετούν61,  δεν

διδάσκουν λ.χ. την πτήση σε μια ημέρα, αλλά  και από τον τρόπο που οι μητέρες ταΐζουν τα μικρά

παιδιά, που ρίχνουν την τροφή σιγά- σιγά, γιατί  η μεγάλη ποσότητα τροφής αποβάλλεται, λερώνει

τα  ρούχα  του  παιδιού  και  καμία  ωφέλεια  δεν  παρέχει62.  Εάν  διδάσκομε,  διερωτάται  ο  ιερός

πατέρας63, και κανένας δεν ωφελείται τι κερδίζομε;

53 Εἰς Κοριν.. όμιλ. ΛΘ΄ P.G. 61, 323, 336.
54 Εἰς τὸν ΡΚΑ΄ Ψαλμὸν, P.G. 55, 349.
55 Εἰς τὴν Γέν. όμιλ.  ΚΒ΄, P.G. 53, 188.
    Εἰς Ἰωάν.  όμιλ.  Β΄ P.G. 59, 35.
56 Κατηχ, 1η, P.G. 49, 229.
57 Εἰς Ἑβρ.  όμιλ.  Θ΄, P.G. 63, 75.
58 Εἰς Ματθ.  όμιλ.  ΙΑ΄, P.G.57, 201.
59 Εἰς Πράξ. όμιλ.  ΙΑ΄,  P.G. 50, 98.
60 Εἰς Ἰωάν.  όμιλ.  Δ΄ P.G. 59, 45.
61 Εἰς  Ἰωάν.  όμιλ.  ΙΓ΄, P.G. 59, 88.
62 Εἰς Λάζαρον, λόγ. Γ΄, P.G. 48, 991.
63 Εἰς Γέν.  όμιλ.  ΚΗ΄ P.G. 53, 252.
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6. Επίλογος

Μέσα από την αναφορά μας στις  διδακτικές απόψεις του ιερού  Χρυσοστόμου, που είναι

διεσπαρμένες  σε  όλα  σχεδόν  τα  έργα  του,  διαπιστώνεται  η  μετουσίωση  της  χριστιανικής

διδασκαλίας σε παιδαγωγική πράξη. Οι διδακτικές του προτάσεις  πηγάζουν μέσα από έναν άριστο

συνδυασμό της ελληνικής και της χριστιανικής σκέψης, της ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής, που

χαρακτηρίζεται από το σεβασμό της ελευθερίας του ανθρώπου, και της κλασικής παιδείας, στα

πλαίσια της οποίας η αναζήτηση της αλήθειας γίνεται με διαλεκτικό τρόπο, μέσα από διαφωνίες,

συμφωνίες και αντιθέσεις.

Οι απόψεις του για τη διδακτική μεθοδολογία, που πρέπει να ακολουθεί ένας παιδαγωγός,

συμφωνούν με τις αρχές του νέου σχολείου, του σχολείου εργασίας, καθώς και με τη βιωματική

διδασκαλία,  που προτείνει  η  σύγχρονη ψυχοπαιδαγωγική.  Είναι  άξιες  λόγου οι  προτάσεις  του

ιεράρχη για τη χρήση ποικίλων διδακτικών μεθόδων, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του μαθητή,

την οικοδόμηση της γνώσης από το παιδί και το παιδαγωγικό κλίμα μέσα στο οποίο η διαδικασία

της  μάθησης  μπορεί  να  έχει  τα  καλύτερα  αποτελέσματα.  Η καλή διδασκαλία,  κατά  τον  ιερό

Χρυσόστομο,  τρέφει  καλύτερα  από  το  ψωμί,  θεραπεύει  καλύτερα  από  το  φάρμακο,  καίει

περισσότερο από τη φωτιά και κόβει καλύτερα από ένα κοφτερό μαχαίρι τις κακές συνήθειες, «τὸ

τοῦ λόγου κατασκευάζοντες φάρμακον, τὸ ταῦτα πάντα γινόμενον τοῖς νοσοῦσι, καὶ ἄμεινον ἢ τὰ

εἰρημένα ἅπαντα. Καὶ γὰρ καὶ ἄρτου τρέφει μᾶλλον, καὶ φάρμακον διορθοῦται πλέον, καὶ πυρὸς

ἐντονώτερον καίει… καὶ σιδήρου τομώτερον τέμνει τὰ σεσηπότα ἀνωδύνως»64.
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