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Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

 

  Όσο απλοϊκός, σαφής και κατανοητός φαίνεται  ο προηγούμενος τίτλος, τόσο δύσκολη γίνεται  η 

παρουσίαση και ανάλυση του συγκεκριμένου θέματος, αν σκεφτούμε τα τεράστια και ποικίλα 

προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί στο σχολικό 

χώρο. 

  Προβλήματα που σχετίζονται όχι μόνο με το περιβάλλον του σχολείου, αλλά και με τα ίδια τα 

παιδιά και το χαρακτήρα τους, με την οικογενειακή τους εστία και τους παράγοντες που μπορεί να 

επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την ανάπτυξή τους, με την ίδια την κοινωνία στην οποία ζουν και 

μεγαλώνουν, τη γενικότερη κρίση στους περισσότερους τομείς της ζωής μας κ.ά. 

    Έχει περάσει ανεπιστρεπτί
1
 ο καιρός που ο δάσκαλος ήταν και θεωρούνταν ο μόνος φωτεινός 

παντογνώστης που κανένας δεν μπορούσε να αμφισβητήσει ή να διαφωνήσει με τις απόψεις του. Η 

εποχή που με τη διδασκαλία του πίστευε ότι θα μπορούσε να κάνει  το μάθημά του και να 

μεταλαμπαδεύσει
2
 τις γνώσεις του στους μαθητές του. Τα παιδιά βέβαια όπως και να έχει ,ακόμα και 

στις πιο δύσκολες συνθήκες, κάτι θα μάθουν, θα κατανοήσουν. Το σημαντικό όμως είναι το πώς θα 

γίνει αυτό, με ποιο τρόπο θα μπορέσουν τα παιδιά να οικειοποιηθούν
3
 κάτι που τους είναι άγνωστο, 

που ακούν ή μαθαίνουν για πρώτη φορά. 

     Σήμερα, έπειτα από τις τεράστιες αλλαγές που έχουν συμβεί σε όλους τους τομείς της ζωής μας 

και επηρέασαν σε πολύ μεγάλο βαθμό και τη διδασκαλία σε όλες της τις διαστάσεις, μπορούμε να 

πούμε ότι ο ρόλος του δασκάλου, όχι μόνο άλλαξε σημαντικά, αλλά θα πρέπει και να 

αναπροσαρμόζεται
4
 κάθε φορά, όταν οι συνθήκες θα το απαιτούν. Έτσι, θα μπορεί πάντα να είναι 

λειτουργικός και να επιτελεί αυτό το δύσκολο και ουσιαστικό έργο με όσο το δυνατόν περισσότερη 

υπευθυνότητα και  να πετυχαίνει πάντα τα μέγιστα θετικά αποτελέσματα. 

   Ο δάσκαλος οφείλει να ενισχύει τη σκέψη, το στοχασμό, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των 

παιδιών προσφέροντάς τους διάφορες μορφωτικές ευκαιρίες βελτιώνοντας την αυτοπεποίθηση και 

την αυτοεκτίμησή τους καθώς η διδασκαλία θα γίνεται κάθε φορά σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

Παράλληλα, πρέπει να είναι δίκαιος και αντικειμενικός τόσο ως προς την αξιολόγησή του όσο και 

ως προς τη συμπεριφορά του απέναντι σε κάθε παιδί, δίνοντας έτσι ένα σπουδαίο ηθικό δίδαγμα στα 

παιδιά. Καλό θα είναι, επίσης, να προτείνει στους μαθητές διαφορετικές μορφές μάθησης και 

τρόπους ελέγχου των γνώσεων που έχουν ήδη αποκτηθεί ή ακόμα και να συνδέει μέσα από 

δραστηριότητες όλα τα μαθήματα, μαθαίνοντας έτσι στα παιδιά ότι κάθε γνώση είναι σημαντική και 

ουσιαστική για τη ζωή τους. Τέλος, πρέπει να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει ψυχικά και 

συναισθηματικά τους μαθητές του και να τους αφήνει περιθώρια ελευθερίας με αποτέλεσμα να 

ενισχύει από τη μια την αυτονομία τους και από την άλλη να τα διδάσκει πώς να παίρνουν 

πρωτοβουλίες.  

  Με αυτόν τον τρόπο, η διδασκαλία αποκτά ουσιαστικό νόημα, ο δάσκαλος διευκολύνεται στο έργο 

του, οι μαθητές βιωματικά και ενεργά οδηγούνται στην απόκτηση της γνώσης και έτσι όλοι οι 

παράγοντες του διδακτικού έργου ενισχύονται θετικά για τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη της 

μαθησιακής διαδικασίας. 

                                                                                                              (Πηγή: διαδίκτυο-διασκευή) 

 
1  

χωρίς επιστροφή, 
2 
μεταφέρει, 

3 
χρησιμοποιώ κάτι σαν να ήταν δικό μου, 

4
 αλλάζω ώστε να 

συμφωνώ με κάτι νέο, διαφορετικό 
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Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1.Πώς παρουσιάζεται στο κείμενο, ο ρόλος του δασκάλου παλαιότερα και τι προβλήματα φαίνεται 

να αντιμετωπίζει ο δάσκαλος της εποχής μας; Για να απαντήσετε χρησιμοποιήστε στοιχεία του 

κειμένου. 

 

Μονάδες 3 

 

2.Να βρείτε τα δομικά μέρη (θεματική πρόταση-λεπτομέρειες-κατακλείδα) στην 5
η
 παράγραφο («Ο 

δάσκαλος οφείλει…. πρωτοβουλίες»). 

 

 

Μονάδες 2 

 

3.Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σύμφωνα με τη δομή (απλές, σύνθετες, ελλειπτικές, 

επαυξημένες): 

 

α) Ο χειμώνας έφερε βροχές και καταιγίδες. 
β) Το σχολείο αποτελεί κοινωνία. 

γ) Η Ελένη είναι φοιτήτρια της ιατρικής 

δ) Προβλήματα στη διδασκαλία. 

 

Μονάδες 2 

 

4. Να αντιστοιχίσετε τις προτάσεις με τη σωστή λειτουργία τους. 

 

Α.Τι ώρα θα πάμε βόλτα; 1.Αποφαντική 

Β.Ο ρόλος του δασκάλου έχει αλλάξει. 2.Προστακτική 

Γ. Πέρασαν κιόλας δύο μήνες στο Γυμνάσιο! 3.Ερωτηματική 

Δ. Μπες στην τάξη αμέσως! 4.Επιφωνηματική 

 

Μονάδες 2 

 

5. Να χωρίσετε τις φράσεις σε ονοματικό και ρηματικό μέρος και να βρείτε τη συντακτική 

λειτουργία των ονοματικών φράσεων. 

 

- Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο. 

- Να τρώτε με τη συντροφιά αγαπημένων προσώπων. 

- Προτιμάτε ψωμί ολικής άλεσης.  

Μονάδες 1,5 
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6. Να βρεθούν οι επιθετικοί προσδιορισμοί.  

 

- Πολλά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εργαζόμενη γυναίκα. 

-Συνάντησα τον παιδικό μου φίλο. 

-Ακούσαμε κάποια γυναίκα να φωνάζει. 

 

Μονάδες 1,5 

 

Γ.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

 

«Το σχολείο που πηγαίνω και το σχολείο που φαντάζομαι».  

Αναπτύξτε τις σκέψεις σας σε δύο παραγράφους. ( Αξιοποιήστε τη μέθοδο της περιγραφής). 

 

Μονάδες 8 
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