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 Όλες οι πρόσφατες μελέτες σχετικά με τη
διδακτική, την παιδαγωγική και ψυχολογία
αναδεικνύουν πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν τα
χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες του
εκπαιδευτή στην ανάπτυξη μια δυναμικής για
αποτελεσματική διδασκαλία



 Ο εκπαιδευτικός είναι ο σημαντικότερος φορέας
μάθησης

 Η επίδραση του στην σχολική αποτελεσματικότητα
είναι πολύ μεγαλύτερη από την επίδραση του σχολείου
και του εκπαιδευτικού συστήματος



 Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών πρέπει να
περιλαμβάνει γενική εκπαίδευση και καλή ικανότητα
χειρισμού μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας με την
ευρύτερη έννοια του όρου , αλλά και κατάρτιση στην
παιδαγωγική ψυχολογία

 Η Παιδαγωγική Ψυχολογία βελτιώνει τις γνώσεις για
τους τρόπους διδασκαλίας, τη δημιουργία και
διατήρηση της πειθαρχίας στην τάξη, την πρόληψη και
αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς, την
εκτίμηση και αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών

(De Landsheere, 1989, Slavin, 2007)



 Στην παρούσα εισήγηση θα επικεντρωθούμε στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το προφίλ
του καλού και αποτελεσματικού εκπαιδευτή, τη
διδακτική προσέγγιση που υιοθετεί και στους
τρόπους και το στυλ μάθησης των εκπαιδευομένων

 Όλα τα παραπάνω καθορίζουν και διαμορφώνουν
μεταξύ άλλων το εκπαιδευτικό πλαίσιο για μια
αποτελεσματική διδασκαλία



Α. Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού:
ηλικία, πείρα, εκπαίδευση, προσωπικότητα
Β.  Χαρακτηριστικά μαθητή: 
ηλικία, ευφυΐα, αξίες, προσωπικότητα, ποικιλία ικανοτήτων
Γ. Χαρακτηριστικά μαθήματος: 
περιεχόμενο μαθήματος, επίπεδο διδασκαλία
Δ. Χαρακτηριστικά τάξης: 
μέγεθος, υλικοτεχνικά μέσα

Ε. Χαρακτηριστικά περίστασης:
ώρα της ημέρας, προηγούμενο μάθημα,

περίοδος σχολικής χρονιάς 



Η έννοια του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού
προσδιορίζεται με βάση την επίδρασή που έχει στη
γνωστική, κοινωνική, και συναισθηματική
ανάπτυξη των μαθητών του

Η συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του
μαθήματος και η επίδραση που έχει στη σχέση
του με τους μαθητές παίζουν καθοριστικό ρόλο
στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας

Χριστοφίδου (2014)



 Ο εκπαιδευτής πρέπει να θέτει τους στόχους του, να
είναι σε θέση να οργανώνει αλλά και να διασφαλίζει
μια μαθησιακή εμπειρία έτσι ώστε να κατορθώνει το
καλύτερο αποτέλεσμα

 Η ουσία της αποτελεσματικής διδασκαλίας βρίσκεται
στο κατά πόσο η διδασκαλία επιφέρει τα
αναμενόμενα αποτελέσματα



Η επιτυχία του εκπαιδευτή απαιτεί:

Συνδυασμό γνώσης του αντικειμένου αλλά και
κατάλληλων παιδαγωγικών δεξιοτήτων

(Gage & Berliner, 1998)





Δεξιότητες γνωστικού τομέα
 Aρτια γνώση του αντικειμένου που καλείται να διδάξει

 Ικανότητα οργάνωσης και σχεδιασμού της
διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες του μαθητικού
πληθυσμού

 Ορθή κρίση

 Προσαρμοστικότητα και ευελιξία

 Δημιουργία ατμόσφαιρας εργασίας και διδακτικού
συμβολαίου

 Να είναι σε θέση να κάνει παιδαγωγική χρήση και
αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων

Τα γνωρίσματα του αποτελεσματικού εκπαιδευτή(1)



Δεξιότητες συναισθηματικού τομέα 
 Να είναι παιδαγωγικά ευαίσθητος
 Να αγαπά και να ενδιαφέρεται για το μαθητή και να το 

δείχνει
 Να είναι δημοκρατικός και δίκαιος
 Να είναι αισιόδοξος και ευδιάθετος
 Να είναι ανεκτικός στις αδυναμίες και τις δυσκολίες 

των μαθητών
 Να έχει θετική αυτο-αντίληψη και εμπιστοσύνη στον 

εαυτό του
 Να έχει χιούμορ
 Υπομονή και επιμονή
 Ικανότητα  αυτοαξιολόγησης με στόχο την 

αυτοβελτίωση
 Να είναι ώριμη, ολοκληρωμένη, ισορροπημένη και 

ψυχικά υγιής προσωπικότητα 

(Μαρμαρινός, http://hdl.handle.net/10795/109



Ποιον θεωρούν οι μαθητές καλό εκπαιδευτικό;

 Διδάσκει έτσι ώστε να τον καταλαβαίνουν

 Είναι οργανωμένος

 Έχει αίσθηση του χιούμορ

 Κάνει τα παιδιά να αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους

 Αφιερώνει χρόνο στο να καταλάβει τους μαθητές ως 
άτομα

 Έχει ενθουσιασμό γι αυτά που διδάσκει

 Είναι δίκαιος

 Κάνει τα παιδιά να αισθάνονται υπεύθυνα και να τα 
ωθεί να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους

(NASSP, 1997; Gage & Berliner, 1998)



Αν δεις μια χελώνα σ΄ένα φράχτη 

να ξέρεις πως κάποιος τη 

βοήθησε να ανεβεί!

Jores



 Επιτυγχάνει αποτελεσματική άσκηση του έργου του
αναπτύσσοντας τις ικανότητες της ευελιξίας, της 
διαίσθησης, και του αναστοχασμού που του 
επιτρέπουν να σταθμίζει τις εκάστοτε συνθήκες και να 
αναπροσαρμόζει κάθε φορά την εκπαιδευτική του 
πρακτική  



 Ενστερνίζεται την άποψη πως όλοι οι μαθητές του
έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν υψηλές επιδόσεις,
μέσω κυρίως της ενεργητικής τους συμμετοχής,
εφοδιάζοντάς τους με τις ικανότητες της ανακάλυψης
της γνώσης και της μεταγνωστικής αξιοποίησής της

(Πηγιάκη, 1999)



 Διακρίνει τις ιδιαίτερες ικανότητες και την
μοναδικότητα των μαθητών και τις αξιοποιεί.
Επιδιώκει να μαθαίνει και να λαμβάνει υπόψη του την
ψυχολογία του ανθρώπινου μαθητικού του δυναμικού



Λειτουργεί ως πνευματικός ηγέτης

“Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. 

Ο καλός δάσκαλος εξηγεί.

Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει!”

William Arthour Word



Διαχείριση του διδακτικού χρόνου: 
 Το μάθημα αρχίζει και τελειώνει στην ώρα του
 Ο εκπαιδευτικός προγραμματίζει το χρόνο που πρέπει 

να αφιερώσει σε κάθε δραστηριότητα στο μάθημα 
 Ο εκπαιδευτικός παραμένει για όσο χρόνο χρειάζεται 

σε κάθε δραστηριότητα
 Ορθή κατανομή χρόνου, ώστε να επιτυγχάνονται οι 

στόχοι του μαθήματος 
 Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν υπάρχει κενός 

χρόνος
 Όλοι οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος (ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ) 



 Αξιολογεί συστηματικά την πρόοδο των μαθητών του
(ατομικό whiteboard)

 Χρήση πολλαπλών τεχνικών αξιολόγησης του μαθητή

 Έμφαση στη διαμορφωτική αξιολόγηση

 Παρέχει στους μαθητές του εξατομικευμένη
ανατροφοδότηση

 Με διάφορες ερωτήσεις προσπαθεί να εντοπίσει το
βαθμό κατανόησης του μαθήματος από τους μαθητές
και επίτευξης των στόχων του μαθήματος

 Αξιοποιεί τα πορίσματα της αξιολόγησης των μαθητών
για να βελτιώσει τη διδακτική του πρακτική



 Καλά δομημένο και οργανωμένο μάθημα (Εισαγωγή,
ανάπτυξη, σύνοψη)

 Διασύνδεση δραστηριοτήτων με προϋπάρχουσες γνώσεις
και εμπειρίες μαθητών

 Σύνδεση δραστηριοτήτων με στόχους μαθήματος

 Σύνδεση μαθήματος με προηγούμενο/επόμενο μάθημα

 Δημιουργία κλίματος στην τάξη προσανατολισμένο στην
εργασία

 Έμφαση στη διαμορφωτική αξιολόγηση

 Ανακεφαλαιωτικές ερωτήσεις για σύνοψη και εντοπισμός 
κύριων σημείων

 Αξιολόγηση της μάθησης και αναστοχασμός



 Σαφήνεια κατά την παρουσίαση του μαθήματος

 Επάρκεια και διαύγεια εξηγήσεων και οδηγιών

 Ενθουσιασμός εκ μέρους του εκπαιδευτή

 Συνεπής συμπεριφορά στην τάξη, προσανατολισμένη
στο έργο μάθησης

 Ενθάρρυνση των μαθητών και αποφυγή αρνητικής
κριτικής

 Χρήση εποικοδομητικών σχολίων στην αρχή και κατά
τη διάρκεια του μαθήματος

 Συστηματική πρόκληση ανταποκρίσεων από μέρους
του μαθητή για συμμετοχή και εμπλοκή όλων στο
μάθημα



 Έμφαση στη ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ της
διδασκαλίας ώστε να ικανοποιούνται οι
ιδιαίτερες ανάγκες του ΚΑΘΕ μαθητή:

 Προσωπικά χαρακτηριστικά μαθητών, όπως το
φύλο, την ικανότητα, το στιλ μάθησης και τον τύπο
της προσωπικότητας τους



 Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτής θα πρέπει να
είναι ένας άνθρωπος που έχει αίσθηση της
συνεχούς, δια βίου, μάθησης ώστε να έχει την
ικανότητα να καλύπτει τις εκπαιδευτικές του
ανάγκες όπως αυτές διαμορφώνονται από τις
μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας του



“Για να μπορεί κανείς να μορφώσει 

τους άλλους οφείλει να μορφώνει 

συνεχώς τον εαυτό του”

Lukert



 Είναι:

 «Ο στοχαστικός δάσκαλος»

 «Ο σωστός δάσκαλος»

 Αυτός που επιδιώκει να γίνεται συνεχώς
«καλύτερος»



 Είναι διαρκώς σκεπτόμενος
 Εξετάζει από πολλές σκοπιές συμπεριφορές και

καταστάσεις που συμβαίνουν στην τάξη
 Προσπαθεί να έχει ξεκάθαρους στόχους και εξετάζει

κατά πόσο τους πέτυχε
 Ψάχνει για καλές πρακτικές μέσα από την

εκπαιδευτική έρευνα αλλά και από πιο έμπειρους
συναδέλφους

 Αναγνωρίζει ότι η διδασκαλία είναι λήψη αποφάσεων
Δοκιμάζει ποικιλία διδακτικών μέσων για να έχει
ενδιαφέρον το μάθημα

 Πιστεύει στη «διδακτική αποτελεσματικότητα» ότι
δηλ. η διδασκαλία μπορεί να κάνει τη διαφορά

(Slavin, 2007)



 Είναι αυτός που συνδυάζει την ελευθερία με την
πειθαρχία

 Αυτός που θα επαναλάβει, θα επιμείνει και θα
αναζητήσει τον καλύτερο τρόπο διδασκαλίας

 Δεν πάει ποτέ απροετοίμαστος στο μάθημά του
και δεν περιορίζεται σε ξηρή διδασκαλία, αλλά
ανεβάζει την ψυχική διάθεση, εξάπτει το
ενδιαφέρον και εμπνέει τους μαθητές του



◦ Δεν παρασύρεται από το ναρκισσισμό των γνώσεων
που έχει

◦ Είναι αυτός που δε στηρίζεται απλά στις γνώσεις του
και δεν αναπαράγει μονότονα τις σημειώσεις του,
αλλά αφήνεται να παρασυρθεί από τον παλμό της
τάξης του

◦ Το μάθημα με έναν καλό δάσκαλο δεν είναι ποτέ ίδιο
με κάποιο άλλο

◦ Κάθε φορά ξεκινά ένα ταξίδι που έχει διαφορετικό
προορισμό. Μέσα σε αυτό το ταξίδι είναι εκείνος που
προκαλεί το ενδιαφέρον για τη γνώση και οδηγεί
τους συνταξιδιώτες του στη γνωστική ανεξαρτησία

◦ Προωθεί την ανοιχτή εκπαίδευση, την ανοιχτή
μάθηση και την ανοιχτή σκέψη



« Ο ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται
γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του.
Κι όταν πια του διευκολύνει το πέρασμα,
αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί,
ενθαρρύνοντας τον μαθητή του να φτιάξει δικές
του γέφυρες»

Νίκος Καζαντζάκης



Ιούλιος, 2017


