
«Η παιδεία είναι πανηγύρι της ψυχής 

 γιατί σ’ αυτήν υπάρχουν πολλά θεάματα και ακούσματα της ψυχής» 

Σωκράτης 

 

Στις λέξεις «νέος παιδαγωγός» θα πρόσθετα το «διαρκώς»… «διαρκώς νέος παιδα-

γωγός». 

Όποιος επιλέξει να ασκήσει το λειτούργημα του παιδαγωγού θα πρέπει να είναι προε-

τοιμασμένος και διατεθειμένος να παραμένει διαρκώς 

Νέος στην ψυχή, με πάθος, με όνειρα, με φρέσκιες ιδέες, με όρεξη και μεράκι, με 

δημιουργική διάθεση, με κέφι, χαμογελαστός, με ελπίδες. 

Νέος στην καρδιά. Να ασκεί το έργο του με αγάπη, με διάθεση για προσφορά, με 

ζωντάνια, με υπομονή, με καλοπροαίρετο ενδιαφέρον, αμερόληπτος. 

Νέος στην εποχή. Να μπορεί να αφουγκράζεται και να αντιλαμβάνεται τις αλλαγές 

που συντελούνται σε όλους τους τομείς: κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, επιστημο-

νικό, τεχνολογικό. Στη συνέχεια χρειάζεται να βρίσκει τρόπο να ενσωματώνει όλα τα 

νέα δεδομένα στην πρακτική του στην τάξη καθώς και να συνδέει τις γνώσεις που 

προσφέρουν τα βιβλία των μαθητών του με την καθημερινή ζωή προσδίδοντας, όπου 

είναι δυνατό, και μία προοπτική ή/και δημιουργώντας ερωτήματα στους μαθητές του 

και ερεθίσματα για συζήτηση. 

Νέος στις εξελίξεις. Να παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και ειδικά στην εποχή 

μας στον τομέα της πληροφορικής. Να ενσωματώνει στην τάξη του νέα εκπαιδευτικά 

εργαλεία (υλικό-λογισμικό) και να παροτρύνει και να καθοδηγεί τους μαθητές του 

στην ασφαλή, στοχευμένη και με μέτρο χρήση τους. 

Νέος στις πρακτικές και μεθοδολογίες. Να διαθέτει προσαρμοστικότητα. Ειδικά για 

την περίοδο που διανύουμε να μπορεί να απομακρύνεται από το δασκαλοκεντρικό 

χαρακτήρα της εκπαίδευσης και να υιοθετεί τις σύγχρονες θεωρίες και τις μεθοδολο-

γίες τους που θέλουν το ρόλο του εκπαιδευτικού περισσότερο ως καθοδηγητικό, συμ-

βουλευτικό και συντονιστικό στην πορεία ανακάλυψης της γνώσης από τους ίδιους 

τους μαθητές.  

Κάθε αλήθεια έχει τέσσερις γωνίες. Σαν δάσκαλος θα σας δείξω τη μία: τις άλλες τρεις, 

πρέπει να τις βρείτε εσείς. Κομφούκιος 

Ήρθε η ώρα να παιδευτούμε, εκπαιδευτικοί και μαθητές. 
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