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 «Ακούω και ξεχνώ - Βλέπω και θυμάμαι - Κάνω και καταλαβαίνω»1 

   «Le rôle de l΄ enseignement dans la formation de l΄ éducation» 

  La science pédagogique a comparu devant deux cents cinquante ans. Développé 

avec l΄ aide de la technologie. Excellents sont les résultats en raison de l΄aide d΄ 

autres sciences. Les éducateurs  particulièrement en Grèce conservent leurs diverses 

richesses de l΄ héritage culturel. Enseignent la logique, la volonté et la confiance 

émotionnelle.  

 « Plus nous avançons dans la modernité, plus nous recherchons dans le passé 

les clefs de notre avenir. Pour savoir où nous allons, nous souhaitons savoir d΄ 

où nous venons……Il faut encore militer, joindre nos efforts, nos imaginations. 

C΄ est pour aller dans le sens, bien sur, que vous êtes assemblés.»2 

Περίληψη 

Διανύουμε την τρίτη χιλιετία. 

Αν και οι κατακτήσεις της ανθρώπινης διανόησης είναι αξιοθαύμαστες, κάποιες πανανθρώπινες 

αξίες παραμένουν αναλλοίωτες, υπενθυμίζοντας το έργο, που έχει επιτευχθεί από τους πρόγονούς 

μας, αλλά και την προσήλωση των  νεοτέρων, όχι μόνο να τις υπερασπίζονται, αλλά να μεριμνούν 

για την εξάπλωση, καθώς και την τελειότερη διατήρησή τους.  

Σημαντική θέση κατέχει η επικράτηση αρετών, όπως διαμορφώθηκαν και παραδόθηκαν από γενιά 

σε γενιά. Είναι αρετές, οι οποίες υπενθυμίζουν ότι η παιδεία χαρακτηρίζει τον ελεύθερο πολίτη, 

αλλά και την υγιή κοινωνία, την εποχή, καθώς και τη συνολική πνευματική και πολιτιστική 

κληρονομιά, την οποία παραδίδει στους συνανθρώπους του.  

Αυτές οι αρετές είναι αποτέλεσμα αποκρυσταλλωμένης  σκέψης υποστηρίζοντας και την 

ενδεχομένη μορφή του μελλοντικού σχολείου. 

Η μετάδοση της αίσθησης της περιπέτειας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία συμβάλλει στην 

ενεργή μάθηση και διαμορφώνει πρώτα την ατμόσφαιρα για το «τι» και στη συνέχεια τις γνώσεις, οι 

οποίες πρέπει να αποκτηθούν, απαλλαγμένες από τη μη παραγωγική αποστήθιση και ελλείψεις που 

συμβάλλουν στην έκφραση του φόβου για το άγνωστο.  

Η ελλιπής γνώση δε διαμορφώνει τους πολίτες ελεύθερους, αλλά μη σκεπτόμενους, οι οποίοι δε 

δίνουν πνοή στα έργα τους, αφαιρώντας  από τους υπόλοιπους το ερέθισμα για διεργασία, με την 

οποία αθόρυβα, ασυνείδητα  συμβάλλει στη λεπτή παιδαγωγική ενέργεια δημιουργίας κινήτρων και 

ερεθισμάτων διαμόρφωσης ευημερούσας  παιδοτροπικής αγωγής. 

Εκδηλώνεται  στο κοινωνικό κύτταρο, την οικογένεια, η οποία στηρίζεται σε κανόνες 

χιλιετηρίδων μη επαναλαμβανόμενοι σαν απλή μηχανική αντιγραφή, αλλά με φαντασία, τεχνική, 

κριτική σκέψη, με καινές δραστηριότητες, απαλλαγμένες από κενές σπουδές, αναστέλλουσες τη 

δημιουργία θετικών μαθησιακών υποδειγματικών ενδιαφερόντων.  

Η ορθή επιλογή πλήθους προτεινόμενων αντικειμένων σπουδής δεν καθιστά την εκπαίδευση 

μονόδρομο. Αντίθετα με στοχευόμενη ειδολογική μόρφωση και μάθηση προσφέρεται σε όλους η 

δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, συνεργασία Πανεπιστήμιων, 

αξιοποίηση κινητικών δυνατοτήτων, μάθηση με κριτική σκέψη, διαμόρφωση προσωπικοτήτων 

χωρίς παρωπίδες… 

Αν η παιδεία δε στηριχθεί σε ισχυρές προσωπικότητες, οι οποίες λειτουργούν ως διελκυστίνδα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης, τότε το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Όσο μεγαλύτερη είναι η αδυναμία 

συνεργασίας των εμπλεκομένων στο λειτούργημα της παιδείας, τόσο μεγαλύτερη είναι η εμφάνιση 

των αρνητικών αποτελεσμάτων πεδίας. 

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα προσωπικοτήτων, οι οποίοι, με την καθημερινή 

συμπεριφορά και το έργο τους, καθώς και τη διαυγή τους σκέψη, ευαισθητοποίησαν τους νέους, όχι 

μόνο της εποχής τους, αλλά και τους μεταγενέστερους, παγκοσμίως. 

 

Λέξεις κλειδιά:  Παιδεία, εκπαίδευση, διδακτική, παιδοτροπική, ειδολογική (Εικόνα 1)  
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Εισαγωγή 

  

Είναι αποδεδειγμένο ότι το μέλλον μιας χώρας επενδύεται ως επί το πλείστον στην 

παρεχόμενη Παιδεία της. «Παιδείαν δη λέγω την παραγιγνομένην πρώτον παισίν αρετήν. 3  

Αν και ο όρος Παιδεία χρονολογείται με την εμφάνιση του ανθρώπου, εντούτοις η 

παιδαγωγική επιστήμη έχει ηλικία δυόμισι αιώνων. Εμφανίστηκε σαν ενστικτώδης, 

μεταδόθηκε σαν παραδεδομένη παιδαγωγική και συστηματοποιήθηκε βασιζόμενη σε 

κανόνες και αρχές κοινά αποδεκτές. 

Σαν αυτοτελής πλέον επιστήμη την αρχή του εικοστού πρώτου αιώνα, όχι μόνο 

εξελίχθηκε ραγδαία, αλλά παρουσιάζει αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις.4  

Επιπλέον, με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας παρουσιάζεται μη ελεγχόμενη.  

Γιαυτό είναι αναγκαία η συστηματική, μεθοδευμένη μελέτη της, στηριζόμενη στην 

παρατήρηση, στο πείραμα, στα κριτήρια, στην έρευνα της στατιστικής και κάθε 

βοηθητικής επιστήμης, διατηρώντας συνειδητά αμείωτο το ενδιαφέρον διαπαιδαγώγησης 

ατόμων και κοινωνικών ομάδων. 

Έτσι ο άνθρωπος διαπλάθεται με αξίες και αρετές σε κατάλληλους χώρους, ειδικά 

διαμορφωμένους για την παρεχόμενη αγωγή.5  

Ιδιαίτερα για την Ελλάδα και τους Έλληνες, οι οποίοι ζουν με πλούσια πολιτιστική 

κληρονομιά, οι έννοιες παιδεία, αγωγή, μόρφωση, εκπαίδευση δεν είναι ταυτόσημες, 

αλλά αποτελούν βασικές προϋποθέσεις των αποκαλούμενων ανθρωπιστικών επιστημών. 

Λαμβάνεται υπόψη η παιδική ηλικία, η σωματική, νοητική, συναισθηματική ανάπτυξη, 

η θέληση και το οικογενειακό, οικονομικό περιβάλλον, η αγωγή,  κλίσεις και 

ενδιαφέροντα, αντιληπτικές ικανότητες και ο χαρακτήρας του εκπαιδευόμενου. 

Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι η διδασκαλία παρέχεται από ιδιαίτερα προικισμένους 

παιδαγωγούς, οι οποίοι λειτουργούν με κανόνες λογικής, θέλησης και συναισθημάτων, 

πέρα από τις θεωρίες της παιδαγωγικής, 6  γίνονται αποδέκτες εμπιστοσύνης και  

ειλικρίνειας. (Εικόνα 2) 
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«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» 

 

Παράγοντες Εκπαίδευσης / Παιδείας 

 

Η δύναμη της αγωγής εξαρτάται από την επίδραση του φυσικού, κοινωνικού και 

οικογενειακού περιβάλλοντος. (Εικόνα 1) 

  

Η οικογένεια διακρίνεται από τους φυσικούς, παιδαγωγικούς, μορφωτικούς 

παράγοντες. Εμφανίζεται, ενστικτωδώς, από τους γονείς, οι οποίοι φροντίζουν την 

εκπλήρωση παιδικών βιολογικών αναγκών, αλλά και την εδραίωση και ενδυνάμωση των 

ψυχικών και πνευματικών τους αποθεμάτων. Η σχέση με τους συγγενείς, σε ευθεία 

γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου, 7  παρέχει τη δυνατότητα εξατομικευμένης  

επίβλεψης, όχι μόνο από την πρώτη στιγμή της γέννησης, αλλά ταυτόχρονα με την 

προσχολική, σχολική και μετασχολική δραστηριότητα. Με την πάροδο των ετών 

επιδιώκεται η μορφή του σχολείου να προσεγγίζει την υγιή οικογενειακή ζωή, ώστε η 

μετάβαση του παιδιού στη σχολική ζωή και εργασία να έχει ομαλή εναλλαγή. 

Επιδιώκεται δημιουργία σχολείου εργασίας, κοινωνίας, αγάπης, αυτενέργειας, σωματικής 

και πνευματικής υγείας. Οι αλλαγές στην παιδεία τα τελευταία χρόνια δε θυμίζουν 

εμπειρίες παλαιότερων ετών. Οι περισσότεροι στόχοι των αγώνων των εκπαιδευτικών 

όλων των βαθμίδων υλοποιήθηκαν σε γενικές γραμμές.  (Εικόνα 4) 

Οι κτιριακές υποδομές, το εποπτικό υλικό, η συνεργασία με συλλόγους γονέων και 

των αρμόδιων φορέων έγιναν πράξη με τις πρωτοβουλίες, τις αφιλοκερδείς προσπάθειες 

των εκπαιδευτικών.  (Εικόνα 5) 

Ο εκπαιδευτικός επιδιώκει δημιουργία κοινοτήτων για την ομαλή διεξαγωγή της 

διδασκαλίας, με τη μείωση του αριθμού των μαθητών, με τη διδασκαλία νέων 

μαθημάτων,  τον κατάλληλο εξοπλισμό, με τη δυνατότητα παροχής ίσων ευκαιριών σε 

όλα τα παιδιά, με την επιδίωξη ευγενούς άμιλλας, η οποία επιτυγχάνεται από την 

παιδαγωγική κατάρτιση του δασκάλου, απαλλαγμένης από το φίλερι, διατηρώντας ό, τι  

αποκαλούσαν οι αρχαίοι «ευγενή άμιλλα».8 Λαμβάνει υπόψη του τη μοναδικότητα των 

μαθητών και προσαρμόζει τη συμπεριφορά του αναλόγως.9  (Εικόνα 6) 

Η δύναμη του παραδείγματος αφενός από τον ίδιο το δάσκαλο και στη συνέχεια με 

χρήση των κατάλληλων μέσων εμπλουτίζει τον εσωτερικό κόσμο του παιδιού, το 

επηρεάζει και τον μιμείται κατ΄ επανάληψη, με εμπιστοσύνη, μόλις αντιληφθεί  τους 

ωφελιμιστικούς και ευγενικούς σκοπούς του δασκάλου του. Επαναλαμβάνεται 

ευχάριστα, όταν απουσιάζουν αναγκαστικές διαταγές, υπακοή, παράλογες απαγορεύσεις, 

αδυναμία εκτέλεσης των εντολών από τον ίδιο το δάσκαλο.  (Εικόνα 7) 
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Η παιδαγωγούσα διδασκαλία σε αντίθεση με την διδασκαλία μεταφοράς 

επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, συμβάλλει στην αβίαστη περιβαλλοντική 

προσαρμογή, εξέλιξη διδασκόμενης ύλης, μορφώνει και χρησιμεύει. Οι λογικές μέθοδοι 

παραμένουν υποδειγματικά παραδείγματα για την αρμόζουσα ηλικιακή βαθμίδα 

εκπαίδευσης. Αν απαιτητικές δραστηριότητες ολοκληρώνονται σε κατάλληλη 

ατμόσφαιρα, τότε η διδακτική επιτυχία παραμένει γόνιμη και ζωντανή στο διηνεκές.  

(Εικόνα 8) 

Η παιδοτροπική10 αγωγή υπερέχει της λογοτροπικής, αποδεικνύοντας την κλασσική 

διαχρονικότητα βασικών αρχών αγωγής: της ανθρώπινης παιδικής φύσης, εξέλιξης, 

ατομικότητας,  πολιτιστικού σκοπού, πατριδογνωστικού, κοσμοθεωρητικού, εξαρτώμενες 

από τον τόπο, καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, διατροφή, υγεία  των κοινωνικών 

μελών της.  

Υπογραμμίζεται η διαπίστωση ερευνών για παρουσία πολλών παραγόντων στην 

επιτυχημένη μαθησιακή διαδικασία. Ο δάσκαλος με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και 

κηδεμόνων επιδιώκει τη συμμετοχή των παιδιών σε κοινωνικές δομές του τόπου.  

Οι κοινωνικές δομές ιδιαίτερα για την Ελλάδα και τους Έλληνες είναι πολύ ισχυρές, 

δημοφιλείς και ευχάριστες για όλα τα κοινωνικά στρώματα και όλες τις ηλικίες.  

Διαδίδονται σε όλη την υφήλιο με την απόσπαση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων 

από το αρμόδιο Υπουργείο. 

Ο ιδιαίτερος πλούτος των ηθών και εθίμων της ελληνικής κοινωνίας, η καθολική 

συμμετοχή όλων των οικογενειών συμβάλλει στη σωματική και ψυχική ανάπτυξη των 

μελών της. Η συμβολή της εκκλησίας, του κράτους, του στρατού, διεθνών οργανώσεων 

συμβάλλουν στην ατομική, φυσική, πνευματική, κοινωνική, ανθρωπιστική, ηθική, 

αισθητική, πολιτική, εθνική, επαγγελματική αγωγή. Ιδιαίτερα στο σύγχρονο σχολείο 

επιδιώκεται η εξατομικευμένη διδασκαλία, για να αναγνωρισθεί η ιδιαίτερη κλίση του 

μαθητή, ώστε να αναπτυχθεί κατάλληλα προκειμένου να αποβεί χρήσιμη για όλους. 

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα παιδιά ποιο θα είναι το θέμα με το οποίο θα 

ασχοληθούν.  (Εικόνα 9) 

Η εμφάνιση και η χρήση των Νέων Τεχνολογιών άλλαξαν τα δεδομένα ραγδαία. Οι 

νεότεροι μαθητές δε συναντούν κάποιες δυσκολίες ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

Αντιθέτως, είναι πολύ εξοικειωμένοι. Οι ρυθμοί με τους οποίους αποδέχονται τη χρήση 

τους είναι τόσο γρήγοροι, ώστε οι παλαιότεροι αδυνατούν να τους ακολουθήσουν. Οι 

μεγαλύτεροι δε συμβάλλουν επαρκώς και ταυτόχρονα εμποδίζεται η σωστή καθοδήγηση 

για την αποτελεσματική χρήση των Η/Υ. Δεν υπάρχει συγχρονισμός, ούτε από τους 

μεγαλύτερους, ούτε από τους νεότερους. Όσοι από τους νεότερους αποκτήσουν τις 

κατάλληλες δεξιότητες, καταφεύγουν σε άλλες χώρες, για αναζήτηση της 

επαγγελματικής τους αποκατάστασης. Ακριβώς γι αυτό το λόγο επιβάλλεται 

εξειδικευμένη ταχύρρυθμη εκπαίδευση των ενηλίκων.11  Οι ιστοσελίδες στο διαδίκτυο 

διαρκώς αυξάνονται προκειμένου να αποκτηθούν νέες γνώσεις, οι οποίες συμπληρώνουν 

με διαφορετικό τρόπο τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, π.χ. της «ξένης» γλώσσας, μιας 

μαθηματικής θεωρίας κ.τ.λ.  (Εικόνα 10) 

Εξειδικευμένο προσωπικό τεχνολογίας και έρευνας επιστρατεύεται στην προώθηση 

της ανάπτυξης της στρατηγικής για τον μελλοντικό πολίτη βασιζόμενη στη γνώση, που 

θα καλύπτει όλα τα επίπεδα και τα είδη μάθησης, και την τυπική και την άτυπη μάθηση. 
12     

Επιδιώκεται η βιωματική, ανακαλυπτική, ομαδοσυνεργατική μάθηση. Αν για τα 

μικρότερα παιδιά είναι αποτελεσματική, αποδεικνύεται ότι είναι χρήσιμη για όλους. 

Επισημαίνεται ότι οι μαθητές στην Ευρώπη με τα νέα προγράμματα θα βελτιώσουν τις 

επιδόσεις τους.13 
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Η μέθοδος διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών δεν απέχει από την κλασική 

μέθοδο. Δηλαδή, ανάπτυξη από τον εκπαιδευτή του κάθε θέματος, πρόσκτηση και 

κατανόησή του, δραστηριότητες και εφαρμογές.  

Λαμβάνεται πάντα υπόψη ότι οι ενήλικες έχουν διαμορφώσει τρόπους και στρατηγικές 

μάθησης.  

Προηγείται μια εισήγηση, παρουσίαση και ακολουθεί αναλυτικότερη πληροφόρηση με 

τη χρήση σημειώσεων, διαφανειών, αλλά και δραστηριοτήτων ως επί το πλείστον 

συνεργατικών π.χ. με τη χρήση κατάλληλων ηλεκτρονικών εφαρμογών ή επιλεγμένες 

παρουσιάσεις . 

Έτσι δίνεται η ευκαιρία να τεθούν ερωτήματα από διαφορετικές οπτικές και να 

συνεργασθούν διαφορετικές ειδικότητες για την παραγωγή ολοκληρωμένου 

αποτελέσματος. (Εικόνα 11, 12) 

Οι κανόνες της χαμηλόφωνης συζήτησης, της αργής και σταθερής ομιλίας,  η σωστή  και 

περιεκτική διατύπωση δεν παραλείπονται, καθώς και η διαμόρφωση του κατάλληλου 

κλίματος και της κατάλληλης ατμόσφαιρας, η οποία θα διατηρεί αμείωτη την προσοχή 

κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Ιδιαίτερα τα μικρότερα παιδιά μιμούνται τη συμπεριφορά των γονέων τους ακόμα και 

τον τρόπο που διεκπεραιώνουν όποια εργασία τους ανατέθηκε. Έχει την εντύπωση ότι 

γνωρίζει καλά το αντικείμενο του, οπότε προτέρημα του δασκάλου αποτελεί η διακριτική 

παρακολούθηση της διεκπεραίωσης της εργασίας του, δίνοντας τη δυνατότητα στο παιδί 

για αυτοτελή εργασία. Γενικότερα ο δάσκαλος συντονίζει τα παιδιά, ώστε να παράγεται 

έργο   με όλες τις σωματικές, πνευματικές δυνάμεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.14 

(Εικόνα 13) 

Η Αξιολόγηση  

Η παιδαγωγική αμοιβή από τον εκπαιδευτικό προς το μαθητή δεν χορηγείται 

υποχρεωτικά. Όμως έχει μεγάλο εύρος ερμηνείας και γιαυτό ενδέχεται να είναι υλική, 

ηθική ή απλώς τιμητικές διακρίσεις. Διακρίνονται σε φυσικές,  θετικές ή σκόπιμες, είτε 

προαναγγελλόμενες, είτε επακόλουθες. Έτσι καλλιεργείται η θέληση για μάθηση, για 

ενδυνάμωση μαθητικών προσπαθειών και συνεχείς διακεκριμένες επιτυχίες. Μειωμένη 

αν είναι υλική και γενναιόδωρη σε τιμητικές διακρίσεις, για την αποφυγή 

αντικρουόμενων συναισθημάτων με τους συνομηλίκους. Εξαιρετικά προσεκτικός είναι ο 

δάσκαλος όταν υπόσχεται αμοιβές. Η αρνητική εντύπωση από τον μαθητή που 

αδικαιολόγητα δεν λαμβάνει την αναμενόμενη αμοιβή, έχει σαν αποτέλεσμα  όχι μόνο 

την εντύπωση, αλλά και την εδραίωση του συναισθήματος της αδικίας. Σήμερα τα 

περισσότερα παιδιά φεύγουν από τη χώρα, αναζητώντας νέες ευκαιρίες επαγγελματικής 

αποκατάστασης σε προηγμένες χώρες, επειδή αντιλαμβάνονται ότι η παραμονή τους 

στην Ελλάδα δεν δημιούργησε τις ίσες ευκαιρίες για τις οποίες προετοιμάζονταν πολλά 

χρόνια. Όσοι αδυνατούν να εκπληρώσουν τα όνειρά τους στηριζόμενοι σε 

ανικανοποίητες υποσχέσεις διακατέχονται από συναισθήματα επιθετικότητας, οργής, 

απιστίας, περιφρόνησης  κ.α. 

 Σε επίπεδο αρμοδίων φορέων, υπηρεσιών ή σε κρατικό επίπεδο επιδιώκεται η 

αξιολόγηση προγραμμάτων στην πράξη και από το ποσοστό αποδοχής. Δηλαδή, κρίνεται 

εκ του αποτελέσματος. Επειδή, όμως, χρειάζεται και είναι απαραίτητη η διαρκής 

βελτίωσή του, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, ενδείκνυται να υπάρχει 

κάποια μορφή τυπικής αξιολόγησης. Σε πρώτη φάση η συμπλήρωση ερωτηματολογίων. 

Η αξιολόγηση συμπληρώνεται με περιγραφική, αριθμητική, διαγνωστική, μέσα από 

φάκελο, ακόμα και αυτοαξιολόγηση. 
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Στην εκπαίδευση ενηλίκων ο εκπαιδευτικός οφείλει να καταβάλλει το μέγιστο των 

δυνατοτήτων του, ώστε να ακούσει τους εκπαιδευόμενους, να αντιληφθεί τις ανησυχίες 

τους και τα ερωτήματά τους. Είναι η βασικότερη βοήθεια που θα δώσει και στον εαυτό 

του και στους εκπαιδευόμενους.  

Επειδή ένας μόνος του δεν είναι δυνατό να αναλάβει τόσες πολλές αρμοδιότητες, 

περιορίζεται στο ρόλο του συντονιστή και ορίζονται εκ περιτροπής οι επί μέρους 

αρμοδιότητες.  (Εικόνα 14) 

 

 

  Συμπεράσματα. 

Είναι  φανερό ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένδειξη προηγμένης κοινωνίας.  

Ο υπομονετικός και επίμονος εκπαιδευτικός επιδιώκει την ειδολογική μόρφωση, 

δηλαδή, προσανατολίζεται στην ανάδειξη υπάρχουσας νοημοσύνης των μαθητών, 

βελτιώνοντας τους γλωσσικούς και στη συνέχεια στους αριθμητικούς  παράγοντες. 

Θεμελιώνει τρόπους μεταφοράς γνώσεων, θέτοντας προτεραιότητα στον τρόπο 

πρόσληψής των. Προάγει την ικανότητα των μαθητών για αντιμετώπιση  καταστάσεων 

και προβλημάτων με τα κατάλληλα πνευματικά και ψυχικά αγαθά. 

Η λειτουργία διαφόρων μορφών εκπαίδευσης, η υλοποίηση προτεινόμενων, 

αποτελεσματικών, ταχύρυθμων προγραμμάτων αποτελεί αναγκαιότητα μιας σύγχρονης  

παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας.  

Η βελτίωση τους με την κατάλληλη αξιολόγηση, απαλλαγμένη από κάθε ιδιοτέλεια,  

συμβάλλει  στην αποτελεσματικότερη εκπαιδευτική διαδικασία. 

Έτσι αποδεικνύεται ότι η άριστη γνώση του διδακτικού αντικειμένου, αποτελεί την 

πρωταρχική αρχή και ισχύει το τετριμμένο «ο δάσκαλος γνωρίζει δέκα για να διδάξει 

ένα»! (Εικόνα 15, 16) 
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παραβλέποντας τον παράγοντα μαθητή. 
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Αντώνη Σαμαράκη 

Καλημέρα! … 

Αυτή τη λέξη, που σας λέω τώρα και που εσείς τη λέτε πολλές φορές κάθε μέρα, υπάρχουν στον κόσμο 

εκατομμύρια παιδιά που δεν μπορούν να την πουν. …. Όταν έστω και ένα μόνο παιδί στερείται τα 

δικαιώματα του, τότε ακυρώνεται η έννοια δικαιώματα του ανθρώπου. 

 Τα παιδιά χρειάζονται την αγάπη μας και τη φροντίδα μας  όχι μόνο την παγκόσμια ημέρα του παιδιού, 

στις 11 Δεκεμβρίου, αλλά όλες τις ημέρες του χρόνου…». 
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