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Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις των τριών ιεραρχών 

 

Η Εκκλησία και η Παιδεία γιορτάζουν τους µεγάλους 

∆ιδασκάλους της Οικουµένης. Τους προστάτες των Γραµµάτων 

και των Ελληνικών Σχολείων. Οι Τρεις Ιεράρχες υπήρξαν σοφοί 

επιστήµονες, συγγραφείς µε παγκόσµια αναγνώριση. Οι 

µελίρρυτοι ποταµοί της σοφίας. Άριστοι ψυχολόγοι. 

Προσωπικότητες πολύπλευρες. Πρότυπα αγίων. Πνευµατικοί 

ηγέτες και κοινωνικοί αναµορφωτές. Οι πατέρες του λαού και οι 

φίλοι των δυστυχισµένων. Οι στύλοι της Ορθοδοξίας. Οι 

σάλπιγγες της αληθείας. 

 

 

 Σε πολλά από τα συγγράµµατα των Τριών Ιεραρχών, 

ιδιαίτερα στα έργα του Ιωάννη του Χρυσοστόµου, είναι 

εγκατασπαρµένες πάµπολλες και σπουδαίες παιδαγωγικές 

γνώµες που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και 

επικαιρότητα στα προβλήµατα της αγωγής, κάποιες από τις 

οποίες θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε. Ένας 

παιδαγωγός, στην άσκηση του έργου της αγωγής, χρησιµοποιεί 

όλα τα παιδαγωγικά µέσα ανάλογα µε την περίσταση. Η 

ενθάρρυνση και ο έπαινος, η συµβουλή και η παρατήρηση, ο 

έλεγχος και η επίπληξη, η επιείκεια και η αυστηρότητα, η 

σιωπή, ο διάλογος και η πειθώ, η αγάπη, µπορούν να 

βοηθήσουν στην επιτυχία του σκοπού.   
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ΑΓΑΠΗ 

 

Η αγάπη είναι η µόνη δύναµη που µπορεί να αλλάξει τη 

συµπεριφορά και το ήθος του ανθρώπου… Η αγάπη των 

εκπαιδευτικών και των γονιών προς τα άτακτα παιδιά πρέπει να 

είναι τέτοια, ώστε ούτε να τα απελπίζει, ούτε να τα ενθαρρύνει 

στο κακό. 

Η αγάπη και η φροντίδα του δασκάλου συγκινεί τους 

µαθητές και τους διαθέτει ευνοϊκά προς το πρόσωπο του 

δασκάλου τους. Αυτό είναι το µυστικό της επιτυχίας του 

δασκάλου στο έργο του. Μόνον µε το κλειδί της αγάπης µπορεί 

να ανοίξει τις κλειστές καρδιές των µαθητών. 
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Η ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ 

 

-Υπάρχουν παιδιά, που αν δεν διαπαιδαγωγηθούν µε 

αυστηρότητα, είναι δυνατόν να καταστραφούν. Είναι βέβαια 

θέµα διακρίσεως, πότε πρέπει να χρησιµοποιήσουµε αυστηρή 

τακτική και πότε όχι. 

-Όταν τα παιδιά δεν διορθώνονται µε ήπιους τρόπους, οι γονείς 

και οι δάσκαλοι  οφείλουν, για να τα διορθώσουν, να 

χρησιµοποιήσουν αυστηρά µέτρα, έστω κι αν γίνονται 

δυσάρεστοι. 

 

Η αυστηρότητα να συνδυάζεται µε την επιείκεια 

Ο δάσκαλος δεν πρέπει να µεταχειρίζεται µε τον ίδιο τρόπο τους 

µαθητές του. Θα συνδυάζει την αυστηρότητα µε την επιείκεια. 

Αν είναι κατηφής και σκυθρωπός, θα είναι αποκρουστικός. 

Αντίθετα, αν είναι πολύ διαχυτικός, θα τον περιφρονήσουν και 

θα τον καταπατήσουν οι µαθητές. 

Τόσο η αυστηρότητα όσο και η επιείκεια µπορούν να 

χρησιµοποιούνται ανάλογα µε το χαρακτήρα του ανθρώπου που 

θέλουµε να παιδαγωγήσουµε. 
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∆ΑΣΚΑΛΟΣ 

 

Το έργο του δασκάλου 

 

Το έργο του δασκάλου θεωρείται επιτυχηµένο, όταν οι 

µαθητές του έχουν καλλιεργήσει τόσο το εσωτερικό τους 

φρόνηµα, ώστε να εφαρµόζουν τις εντολές του, όχι µόνον όταν 

είναι παρών, αλλά και όταν απουσιάζει.  Για να καρποφορήσει 

το έργο του δασκάλου, χρειάζεται και η προσοχή του µαθητή. 
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Η παιδαγωγική σχέση δασκάλου και µαθητή 

 

Βάση της παιδαγωγικής σχέσης δασκάλου και µαθητή είναι 

κατά το Χρυσόστοµο η αγάπη. Η αγάπη αυτή ωθεί το δάσκαλο: 

- να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των παιδιών 

- να δείχνει στοργή και να φροντίζει για τα προβλήµατά 

τους 

- να ανησυχεί για την πρόοδό τους 

- να παιδαγωγεί µε ανεξικακία και πραότητα τους 

αντιρρησίες µαθητές 

- να έχει αρµονικές σχέσεις µε ολόκληρη τη µαθητική 

κοινότητα 

- να είναι απέναντί τους απλός, ειλικρινής και να αποφεύγει 

την ειρωνεία και την υποκρισία 

- να επιδεικνύει πάντοτε δηµοκρατικό πνεύµα και να 

σέβεται τη γνώµη των µαθητών 

- να µην παραγνωρίζεται και εξοικειώνεται υπερβολικά µαζί 

τους 
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Η παιδαγωγική τακτική του δασκάλου 

 

Ο δάσκαλος,  προετοιµάζει τους µαθητές του για τους 

κινδύνους που πρόκειται να αντιµετωπίσουν µελλοντικά ώστε 

να µην τα χάσουν. 

Αποφεύγει να τα προσφέρει όλα έτοιµα, γιατί τότε θα 

αχρηστέψει τους µαθητές. Για να αναχαιτίσει την κακία, κάνει 

µε ανωτερότητα παρατηρήσεις στους µαθητές, ακόµη και 

αυστηρές, αόριστα όµως και ανώνυµα, χωρίς να κατονοµάζει 

και να αποκαλύπτει τους ενόχους, για να µη γίνουν περισσότερο 

αναίσχυντοι, αλλά και για να µη νοµίζουν ότι διέφυγαν την 

προσοχή του δασκάλου. 
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Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 

 

Με τους ευέξαπτους νεαρούς, µε τα δύστροπα άτοµα θα 

διαλεγόµαστε µε πραότητα, ανεκτικότητα και 

υποχωρητικότητα. Την επιθετικότητά τους θα την 

αντιµετωπίζουµε µε την πειθώ και την επιείκεια. Αν 

εξαγριωθούµε, θα κάνουµε τον κακότροπο περισσότερο 

απείθαρχο. 

Για σπουδαιότερα προσωπικά θέµατα ο δάσκαλος πρέπει 

να διαλέγεται ιδιαιτέρως µε τους µαθητές. 

Οι παρατηρήσεις του δασκάλου µπορεί να απευθύνονται 

διαλογικά και ανώνυµα σ’ όλους τους µαθητές και να 

αποβλέπουν στη θεραπεία των αδυναµιών τους. 

Στους µαθητές που ατακτούν, δυστροπούν και αντιδρούν 

θα λέµε λίγα � περισσότερα θα λέµε στους γονείς τους, που είναι 

οι φυσικοί παιδαγωγοί τους και γνωρίζουν καλά το χαρακτήρα 

και τις συνήθειές τους, για να λάβουν τα µέτρα τους. 

Οι γονείς και οι δάσκαλοι πρέπει να κάνουν πολύ µεγάλη 

υποµονή στο διάλογο. Τα νεαρά άτοµα πρέπει να αισθάνονται, 

ότι σεβόµαστε την ελευθερία τους και ότι δεν πρόκειται να τους 

επιβάλουµε τις απόψεις µας. 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

Η καρποφορία της διδασκαλίας εξαρτάται, αν όχι 

περισσότερο, τουλάχιστον κατά το ήµισυ από το µαθητή. Όταν 

ο µαθητής εντείνει την προσοχή του κατά την ώρα της 

διδασκαλίας, συλλαµβάνει τα νοήµατα και τα αποταµιεύει στη 

διάνοιά του «θα απολαύσει πλούσια συγκοµιδή». Για να 

καρποφορήσει η διδασκαλία, χρειάζεται από την αρχή µέχρι το 

τέλος της, αδιάπτωτο το ενδιαφέρον των µαθητών. 
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ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ 

Ο δάσκαλος πρέπει να ενισχύει περισσότερο τους αδύνατους 

µαθητές. Ειδικά για τους αδύνατους µαθητές, προκειµένου να 

τους κινήσει το ενδιαφέρον, πρέπει να ποικίλει το λόγο του και 

να αναφέρει παραδείγµατα. Επειδή οι αδύνατοι µαθητές 

δυσκολεύονται να εννοήσουν ακόµη και τα ευκολονόητα, γι’ 

αυτό η διδασκαλία δε θα είναι ούτε µακρά και κουραστική, ούτε 

σύντοµη και συµπυκνωµένη.  
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Ο ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται µε διάκριση και µε µέτρο. 

Υπάρχουν πάντοτε ελαφρυντικά για κείνον που έσφαλε και 

ιδιαίτερα για τα παιδιά. Ο έλεγχος έχει άριστα αποτελέσµατα, 

όταν συνδυάζεται µε τον έπαινο. 

Αντί να ελέγχει ο δάσκαλος τον άτακτο µαθητή, καλύτερα να 

του αναθέτει καθήκοντα. Έτσι, στρέφοντας προς τα εκεί τη 

δραστηριότητά του, θα τον αναγκάσει να πάψει να ατακτεί. 
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ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ 

 
Οι ποινές ωφελούν ή βλάπτουν ανάλογα µε τον τρόπο µε 

τον οποίο επιβάλλονται. Και η πιο µικρή ποινή µπορεί να 

προκαλέσει θύελλα στην ψυχή του παιδιού, όταν είναι άδικη ή 

επιβάλλεται µε τρόπο εκδικητικό και σκληρό. 

Οι ποινές δε πρέπει να επιβάλλονται αµέσως µόλις 

διαπραχθεί το παράπτωµα. Καλό είναι, προτού τιµωρήσουµε 

τον ένοχο, να τον προειδοποιήσουµε ότι σε περίπτωση µη 

διορθώσεως και επαναλήψεως της κακής του πράξης, τον 

περιµένει σκληρή τιµωρία. Είναι πολύ πιθανόν η απειλή αυτή 

να γίνει αφορµή διορθώσεως και να µη χρειασθεί η επιβολή 

ποινής. 

 
Να εξετάζουµε µε µεγάλη ακρίβεια και να µην τιµωρούµε 

στηριζόµενοι σε αυτά που ακούσαµε, αλλά σε αποδείξεις. 

Η τιµωρία που επιβάλλουµε, όταν δε συνοδεύεται και από την 

προσπάθεια διορθώσεως του παιδιού, ισοδυναµεί µε την 

αποτυχία. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, για να τιµωρήσει κανείς: το 

αυστηρό βλέµµα και ύφος, η στέρηση κάποιου αγαθού, τα λόγια 

που πληγώνουν, οι επιπλήξεις. 

Για τη σωµατική τιµωρία, το «ξύλο», ο Χρυσόστοµος γράφει: 

«Να µην χτυπάς το παιδί σου διαρκώς, ούτε να το συνηθίσεις να 

διαπαιδαγωγείται µε αυτόν τον τρόπο. Γιατί τότε…θα µάθει και 

να περιφρονεί τις τιµωρίες. Κι αν µάθει να περιφρονεί τις 

τιµωρίες, πάνε όλα χαµένα…». 
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ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

Οι συµβουλές, για να φέρουν αποτέλεσµα, πρέπει να 

γίνονται στην κατάλληλη στιγµή και µε τον κατάλληλο τρόπο. 

Κάθε συµβουλή είναι µια επέµβαση στον τρόπο ζωής και 

συµπεριφοράς του παιδιού και οπωσδήποτε είναι ενοχλητική. 

Γίνεται δεκτή µόνον, όταν γίνεται µε λεπτότητα, µε αγάπη, µε 

πατρικό τρόπο, µε απλότητα και καλοσύνη, µε συγκατάβαση. 

Όσο περισσότερο ενοχλητική είναι µια συµβουλή, µε τόση 

περισσότερη αγάπη πρέπει να γίνεται. 

 

Όταν θέλουµε να συµβουλέψουµε κάποιον να εφαρµόσει 

κάτι αναγκαίο, ας φροντίζουµε προηγουµένως να το 

εφαρµόζουµε εµείς, για να έχουµε έπειτα περισσότερο θάρρος 

για να το διδάξουµε.  

Ιδιαίτερα, το παράδειγµα του δασκάλου έχει τεράστια 

επίδραση στους µαθητές. Η συµβουλή πρέπει να δίνεται µε 

σεβασµό στην ελευθερία του παιδιού. Εκείνος που δέχεται τη 

συµβουλή, πρέπει να αισθάνεται ότι έχει τη δυνατότητα εκλογής 

στις πράξεις και ενέργειές του. 

 

   

 


