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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

    «Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει , ο καλός εξηγεί , ο εξαιρετικός δείχνει ,ο μεγάλος εμπνέει»,  

είχε γράψει  ο Αμερικανός συγγραφέας William Ward (1).  

 

    Τι πιστεύουν όμως οι μαθητές του σημερινού Γενικού Λυκείου  για τους καθηγητές τους , τι ζητούν 

από αυτούς ; 

   

    Σε αυτό το ερώτημα προσπαθήσαμε να απαντήσουμε με την συγκεκριμένη εργασία  . Πιστεύουμε ότι 

μπορεί να φανεί χρήσιμη  στους καθηγητές (και κατ’ επέκταση σ΄εμάς) αν διαβαστεί με ανοιχτό πνεύμα  

και με διάθεση αυτοκριτικής και  γι’ αυτό καλούμε τους καθηγητές μας  να  την  διαβάσουν. Μέσα στα  

ανώνυμα  χαρακτηριστικά  θα δουν  πώς αντιλαμβάνονται  οι μαθητές τις πράξεις τους  και αν 

χρειάζεται  να αναθεωρήσουν  κάποιες πρακτικές  που ακολουθούν . 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

    Ως  δείγμα  της έρευνάς μας  επιλέξαμε  τους  μαθητές  του  σχολείου μας (μαζί με εμάς) και τους 

ζητήσαμε να γράψουν σε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο ανοικτού τύπου τα  χαρακτηριστικά  που  

πρέπει να  έχει  κατά τη γνώμη τους  ένας καλός / σωστός  καθηγητής.  

 

 

ΤΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ/ΣΩΣΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΓΕ.Λ. 

Αγόρι  □  Κορίτσι □                   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ                                     Τμήμα : 

 
Γράψτε  με συντομία  τα  χαρακτηριστικά  που  πρέπει να  έχει  κατά τη γνώμη σας  ένας καλός / 

σωστός  καθηγητής . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα  ερωτηματολόγια  συμπληρώθηκαν  την  24-2 -2016  στις  τάξεις  του 2
ου

  ΓΕ.Λ. Αλίμου  παρουσία 

ενός ή δύο μελών της  ερευνητικής  ομάδας . 

 

    Τα  χαρακτηριστικά   που  δηλώθηκαν  στα  ερωτηματολόγια  τα  καταγράψαμε  σε ένα  πίνακα 

ξεκινώντας από αυτά που δήλωσαν οι περισσότεροι μαθητές .    

   Δεν προτείναμε εμείς  διάφορα χαρακτηριστικά  γιατί θέλαμε  να απαντήσει ο καθένας αυθόρμητα με 

βάση τις δικές του  ανάγκες .  Αυτό είχε  ως αποτέλεσμα   κάποιοι  να μην γράψουν  κάτι που θεώρησαν 

αυτονόητο και  κάποιοι  να  επηρεαστούν  από αυτά που έγραψε  ο φίλος τους . Πιστεύουμε όμως  ότι  

τελικά  εκφράστηκε  αρκετά καλά η  εικόνα  που έχουν οι μαθητές του σχολείου μας για τον σωστό 

καθηγητή  επηρεαζόμενοι  βέβαια  και από  τους καθηγητές τους . 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

      Στην έρευνα συμμετείχαν  103  μαθητές-ριες  , 47 αγόρια (45,6%) και  56 κορίτσια  (54,4%) , 21 

από την πρώτη τάξη, 46 από τη δευτέρα και 36 από την τρίτη. 

 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 47 56 103 

ΤΑΞΗ    

Α 11 10 21 

    

Β 21 25 46 

    

Γ 15 21 36 

 

     

 

Τα αγόρια ανέφεραν  116 χαρακτηριστικά και  τα  κορίτσια 132 . Συνολικά  δηλώθηκαν  184 

διαφορετικά χαρακτηριστικά  , με αρκετά από αυτά όμως να είναι παρόμοια όπως πχ. Δίκαιος 

αμερόληπτος –αντικειμενικός .  

 

 

 

 

 

 

Σύνολο 

επιλογών  

 

 

Αγόρια  

 

Κορίτσια  
 

Χαρακτηριστικά του καλού καθηγητή  

1.  33 12 21 Υπομονετικός 

2.  27 11 16 Μεταδοτικότητα -κατανοητός 

3.  26 7 19 Κατανοεί τους μαθητές  

4.  23 5 18 Σέβεται τους μαθητές 

5.  18 6 12 Δεν κάνει διακρίσεις 

6.  15 8 7 Ευγενικός  

7.  14 11 3 Γνωρίζει το αντικείμενό του 

8.  14 4 10 Καθαρός  

9.  12 7 5 Δεν πιέζει -«πρήζει»  τους μαθητές  

10.  12 4 8 Χιουμορίστας -αστείος 

11.  10 4 6 Δίκαιος- αμερόληπτος  

12.  8 5 3 Αφήνει να κάθονται κοντά στα παράθυρα 

13.  8 3 5 Βάζει καλούς βαθμούς –ελαστικός -επιεικής 

14.  8 5 3 Βοηθά –στα μαθήματα 

15.  8 4 4 Κάνει το μάθημα ενδιαφέρον -ευχάριστο –δεν είναι ανιαρός 

16.  7 2 5 Δεν ειρωνεύεται 
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17.  7  7 Προσιτός 

18.  6 3 3 Αντικειμενικός  

19.  6 1 5 Δεν κοπανάει –κλωτσάει θρανία 

20.  6 3 3 Δεν φωνάζει  

21.  6 4 2 Επιβάλλει  την τάξη με σωστό τρόπο -πειθαρχία 

22.  6 3 3 Επιεικής  

23.  6 1 5 Ευδιάθετος - Εύθυμος -Ευχάριστος 

24.  5 3 2 Αυστηρός  -όπου χρειάζεται 

25.  5 3 2 Διαλλακτικός 

26.  5 3 2 Εμπνέει σεβασμό-κύρος 

27.  5 2 3 Ενδιαφέρεται για τους μαθητές -και πέρα από το μάθημα 

28.  5 2 3 Έξυπνος   

29.  5 1 4 Επίμονος  

30.  5  5 Νέος σχετικά 

31.  5 2 3 Όρεξη για δουλειά - εργατικός 

32.  5 1 4 Συνεπής 

33.  5 1 4 Συνεργάσιμος 

34.  5  5 Τηρεί τους κανόνες που ισχύουν για τους μαθητές,όχι κινητό 

στην τάξη 

35.  5 1 4 Ψύχραιμος  

36.  4 4  Αναλυτικός στην παράδοση - εξηγεί σε βάθος -καλά 

37.  4 1 3 Δεν βάζει πολλές εργασίες 

38.  4 3 1 Δεν είναι  εριστικός  

39.  4 1 3 Δεν θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο των μαθητών- δεν είναι 

αλαζόνας 

40.  4 1 3 Δεν μιλά όλη την ώρα- πολύ -μόνος του 

41.  4 1 3 Δεν προσβάλλει τους μαθητές  

42.  4  4 Δημιουργικός  

43.  4 3 1 Διδάσκει καλά- σωστά - με ωραίο τρόπο 

44.  4 2 2 Ειδικευμένος    

45.  4  4 Έμπειρος 

46.  4 1 3 Εμφανίσιμος -ευπαρουσίαστος 

47.  4 1 3 Ενδιαφέρεται και πέρα από την σχολική ύλη -συζητήσεις 

48.  4 2 2 Επικοινωνιακός – με τους μαθητές 

49.  4  4 Καινοτόμος –ρηξικέλευθος - Πρωτότυπη διδασκαλία 

50.  4 1 3 Καλός  άνθρωπος 

51.  4 2 2 Μεταδίδει πολύπλευρες ,χρήσιμες γνώσεις για το μέλλον 

τους ,εκτός ύλης 
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52.  4 2 2 Φιλικός 

53.  3 1 2 Αγαπά το επάγγελμά του –Είναι παθιασμένος με αυτό 

54.  3 1 2 Γενναιόδωρος  

55.  3 3  Δεν είναι παιδεραστής 

56.  3 1 2 Δεν εκμεταλλεύεται –καταχράται την  εξουσία του- δεν είναι 

αυταρχικός  

57.  3 1 2 Δεν εκτονώνεται –ξεσπά πάνω στους μαθητές 

58.  3 1 2 Δεν κουβαλάει –έχει ψυχολογικά προβλήματα 

59.  3 1 2 Δίνει κίνητρο στους μαθητές 

60.  3  3 Ενθαρρύνει  - στηρίζει τους μαθητές 

61.  3  3 Ευαισθητοποιημένος 

62.  3 1 2 Έχει καλή σχέση με μαθητές - είναι κοντά στα παιδιά 

63.  3 2 1 Μιλά Ελληνικά 

64.  3  3 Όμορφος  

65.  3  3 Σέβεται τις γνώμες των μαθητών 

66.  3  3 Σέβεται τις προτεραιότητες των μαθητών 

67.  3 1 2 Συμπεριφέρεται πολιτισμένα -σωστά 

68.  3 2 1 Υπεύθυνος 

69.  2  2 Αγαπάει τους μαθητές -τους βλέπει  σαν παιδιά του 

70.  2  2 Ακομπλεξάριστος  

71.  2 2  Απαντά στις απορίες 

72.  2 2  Αποδοτικός -ικανός 

73.  2 2  Αυτοσυγκράτηση-αυτοέλεγχος 

74.  2 2  Γνήσιος άνδρας -γυναίκα 

75.  2 2  Δεν απειλεί 

76.  2 2  Δεν αποβάλλει – για την τήρηση της τάξης 

77.  2  2 Δεν αποβάλλει χωρίς σοβαρό λόγο 

78.  2 2  Δεν αργεί 

79.  2  2 Δεν βάζει τεστ -διαγωνίσματα 

80.  2  2 Δεν είναι πάνω από 60 

81.  2 2  Δεν εκφράζει πολιτικές απόψεις 

82.  2  2 Δεν κάνει καμάκι 

83.  2 2  Δεν κρατά τους μαθητές στο διάλειμμα 

84.  2 1 1 Δεν ουρλιάζει -ωρύεται 

85.  2  2 Δεν υποτιμά -μειώνει μαθητές 

86.  2  2 Δεν φτύνει όταν μιλά 

87.  2 1 1 Ελέγχει τις σωματικές του λειτουργίες μέσα στην τάξη 
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88.  2 1 1 Εμπνέει τους μαθητές 

89.  2  2 Ευέλικτος  

90.  2  2 Έχει αυτοπεποίθηση 

91.  2  2 Κοινωνικός  

92.  2  2 Λογικός -έχει λογικές απαιτήσεις 

93.  2  2 Πηγαίνει τους μαθητές εκδρομές 

94.  2  2 Προσωπικότητα 

95.  2  2 Σέβεται το άραγμα 

96.  2 2  Σκέφτεται  ελεύθερα  

97.  2 1 1 Σκέφτεται θετικά 

98.  2 1 1 Σοβαρός  

99.  2 1 1 Ταπεινόφρων  -ταπεινός 

100.  2  2 Φροντίζει την εμφάνισή του 

101.  2 2  Φωνάζει μόνο όταν πρέπει – δεν φωνάζει χωρίς λόγο 

102.  2  2 Χρησιμοποιεί διαδραστικούς τρόπους διδασκαλίας- νέες 

μεθόδους 

103.  2 1 1 Χρησιμοποιεί ταινίες για κάποιο θέμα 

104.  2 1 1 Ψηφίζει  «Ναι»  στους περιπάτους 

105.  2 1 1 Ωραίος  

106.  1 1  Αγαπάει το μάθημά του  

107.  1 1  Ακούει τους μαθητές 

108.  1 1  Αναγνωρίζει την θέση του ως δημόσιος υπάλληλος (μη 

σημαντικός) 

109.  1  1 Αναλαμβάνει τις ευθύνες του 

110.  1 1  Ανεκτικός  

111.  1  1 Αντικειμενικός στη βαθμολογία με βάση την χρησιμότητα 

του μαθήματος 

112.  1  1 Αξιολογεί  από την γενική εικόνα και όχι μόνο από την 

επίδοση 

113.  1  1 Αξιολογημένος 

114.  1 1  Αποδέχεται την ανωτερότητα των μαθητών 

115.  1  1 Αποδέχεται τους μαθητές όπως είναι 

116.  1 1  Αποτρέπει τις διαμάχες 

117.  1  1 Ασχολείται και με τα καλά παιδιά-μαθητές , όχι μόνο με 

τους ενοχλητικούς 

118.  1 1  Αυτογνωσία  

119.  1 1  Αφήνει να βγαίνουν από την τάξη 

120.  1  1 Αφήνει να διαβάζουν για το φροντιστήριο 

121.  1  1 Αφήνει τους μαθητές να κοιμούνται, ειδικά της  Γ  σε ώρες 

γενικής 
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122.  1 1  Βοηθά ψυχολογικά 

123.  1 1  Γλυκός  

124.  1  1 Δεν αντιμιλά στους μαθητές 

125.  1  1 Δεν απαιτεί τον σεβασμό ενώ δεν είναι σωστός 

126.  1 1  Δεν βάζει απουσίες 

127.  1 1  Δεν βάζει τους μαθητές να καθαρίσουν τον πίνακα 

128.  1 1  Δεν βρίζει 

129.  1 1  Δεν γκρινιάζει 

130.  1 1  Δεν διακατέχεται από προκαταλήψεις και στερεότυπα 

131.  1  1 Δεν διδάσκει εκτός ύλης 

132.  1  1 Δεν είναι οξύθυμος 

133.  1  1 Δεν είναι ρατσιστής 

134.  1 1  Δεν είναι σχιζοφρενής 

135.  1 1  Δεν εκθέτει τους μαθητές 

136.  1 1  Δεν ενδιαφέρεται μόνο για τα χρήματα 

137.  1 1  Δεν κάνει διαφήμιση 

138.  1 1  Δεν κοροϊδεύει 

139.  1 1  Δεν κρίνει τους μαθητές 

140.  1 1  Δεν λέει κακίες 

141.  1  1 Δεν λέει όλη την ώρα χαζομάρες 

142.  1  1 Δεν μεταφέρει τα προβλήματά του στην τάξη 

143.  1  1 Δεν παθιάζεται  πολύ 

144.  1  1 Δεν παίρνει πολύ σοβαρά τα μαθήματα γενικής 

145.  1 1  Δεν προβάλλει εγωιστικά πρότυπα προς τους μαθητές 

146.  1 1  Δεν στοχοποιεί 

147.  1 1  Δεν σχολιάζει τις απαντήσεις 

148.  1  1 Δεν χουφτώνει 

149.  1  1 Δέχεται τις ευγενικές παρατηρήσεις χωρίς να προσβάλλεται 

150.  1 1  Δημοκρατικός  

151.  1  1 Διακριτικός  

152.  1  1 Δίνει ελεύθερο χρόνο 

153.  1 1  Δίνει τον λόγο στους μαθητές 

154.  1  1 Δουλεύει περισσότερο στην τάξη  

155.  1 1  Εκτιμά τους μαθητές 

156.  1 1  Ελαστικός  

157.  1  1 Ενδιαφέρεται να πετύχουν στη ζωή τους –στις Πανελλαδικές 
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158.  1 1  Έντιμος  

159.  1  1 Επαγγελματίας 

160.  1 1  Επιμελής  

161.  1  1 Έχει τρόπους 

162.  1 1  Ήρεμος 

163.  1 1  Καλλιεργημένος  

164.  1 1  Καλόκαρδος  (ο ίδιος έγραψε και  καλός) 

165.  1  1 Καλοπροαίρετος 

166.  1  1 Καλοσυνάτος  

167.  1  1 Κάνει μάθημα και δεν θεωρεί δεδομένα τα φροντιστήρια 

168.  1  1 Λαμβάνει υπ’ όψιν τον κάθε μαθητή ξεχωριστά 

169.  1  1 Μεθοδικός 

170.  1  1 Μορφωμένος 

171.  1  1 Ντύνεται ευπρεπώς 

172.  1  1 Οργανωτικός 

173.  1  1 Παρατηρεί το μαθητή κατ’ιδίαν 

174.  1  1 Πειθαρχημένος  

175.  1 1  Προάγει ηθικές αξίες 

176.  1  1 Προσεγγίζει τους μαθητές  και δεν  τους τρομοκρατεί 

177.  1  1 Προσπαθεί να βγάλει τον καλύτερο εαυτό των μαθητών 

178.  1  1 Συζητά με μαθητές 

179.  1  1 Συμβουλεύει  

180.  1 1  Συμπαθητικός  

181.  1 1  Συμπεριφέρεται όπως του συμπεριφέρονται 

182.  1 1  Συμπονετικός  

183.  1 1  Σωστός με τους μαθητές 

184.  1  1 Χαλαρώνει την τάξη όταν είναι πεσμένη 

 

      Το  χαρακτηριστικό του καλού καθηγητή που βρίσκεται στην πρώτη θέση  με αναφορά  από 33 

συμμαθητές μας  είναι  η υπομονή . 

    

Η  δεύτερη ικανότητα που πρέπει να έχει σύμφωνα με 28 μαθητές είναι η  μεταδοτικότητα . 

 

Κατανοεί και  σέβεται τους μαθητές  λένε 26 και 23 αντίστοιχα , κυρίως κορίτσια . 

 

Δεν κάνει διακρίσεις  , είναι ευγενικός  και φυσικά γνωρίζει το αντικείμενό του (κάτι που δήλωσαν 

κυρίως αγόρια) και είναι ειδικευμένος. 

 

Προσέχει την υγιεινή  και  την  εμφάνισή του . 

 

Δεν πιέζει τους μαθητές  , έχει χιούμορ  και είναι δίκαιος και αμερόληπτος. 
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    Κάνει το μάθημα ενδιαφέρον και ευχάριστο . Η διδασκαλία του είναι πρωτότυπη  με καινοτομίες , 

χρησιμοποιεί νέες μεθόδους , ταινίες και είναι  δημιουργικός. 

    Έχει πολύπλευρες γνώσεις και ενδιαφέροντα  πέρα από την σχολική ύλη  τα οποία συζητά με τα 

παιδιά δίνοντάς τους  χρήσιμες γνώσεις για το μέλλον τους . 

    Είναι  αναλυτικός στην παράδοση , εξηγεί σε βάθος , απαντά τις απορίες αλλά δεν  μιλά όλη την ώρα, 

δεν βάζει πολλές εργασίες  και τεστ  και γενικά βοηθά τους μαθητές .Τους δίνει κίνητρο, τους 

ενθαρρύνει  και τους  στηρίζει , σέβεται τις γνώμες τους  και δεν  ειρωνεύεται . 

   Έχει λογικές απαιτήσεις , σέβεται τις προτεραιότητες των μαθητών , τους πηγαίνει εκδρομές , ψηφίζει  

Ναι  τους περιπάτους και όπως λένε 8 συμμαθητές μας  τους αφήνει να κάθονται κοντά στα παράθυρα . 

 

Ο καλός καθηγητής ενδιαφέρεται για τους μαθητές  και πέρα από το μάθημα , είναι προσιτός (σύμφωνα 

με 7 μαθήτριες ), συνεργάσιμος , φιλικός και επικοινωνιακός και γενικά  έχει καλή σχέση με τους 

μαθητές του , είναι κοντά τους , τους βλέπει  σαν παιδιά του  . 

 

Επιβάλλει  την τάξη και την  πειθαρχία με σωστό τρόπο , εμπνέει  σεβασμό, είναι ψύχραιμος και 

αυστηρός  όπου χρειάζεται . 

Έξι μαθητές  λένε ότι  δεν φωνάζει ενώ δύο τον θέλουν να φωνάζει όταν πρέπει . Άλλοι  έξι λένε  ότι  

δεν κοπανάει ούτε κλωτσάει θρανία  ενώ δύο θεωρούν ότι ο καλός καθηγητής  δεν αποβάλλει  για να 

τηρήσει την τάξη. 

 

Όσον αφορά στην αξιολόγηση , 8 μαθητές θεωρούν ότι βάζει καλούς βαθμούς  και  είναι  επιεικής . 

Μία  μαθήτρια  χαρακτηριστικά  λέει  ότι αξιολογεί με βάση όχι  μόνο την επίδοση αλλά την γενική 

εικόνα και μία άλλη ότι  αξιολογεί αντικειμενικά με βάση  την χρησιμότητα του μαθήματος . 

 

Αγαπά το επάγγελμα και το μάθημά  του , είναι παθιασμένος  με αυτό ,είναι  έξυπνος , έμπειρος , 

αποδοτικός και έχει όρεξη για δουλειά.  

Ακολουθεί τους κανόνες που ισχύουν για τους μαθητές ,πχ. δεν φορτίζει το κινητό στην τάξη ,δεν αργεί 

και δεν εκφράζει πολιτικές  απόψεις . 

 

Όσον αφορά γενικά τον χαρακτήρα του  είναι αντικειμενικός ,επιεικής  και  ευαισθητοποιημένος. 

Διαλλακτικός και ευέλικτος αλλά με επιμονή , αυτοπεποίθηση  και αυτοέλεγχο.  

Συνεπής ,υπεύθυνος ,  σοβαρός αλλά και ευδιάθετος ευχάριστος και γενναιόδωρος .  

 

Είναι ένας καλός άνθρωπος που σκέφτεται ελεύθερα και θετικά , χωρίς προκαταλήψεις , κόμπλεξ και 

ψυχολογικά προβλήματα . 

Φυσικά δεν είναι  εριστικός , δεν  ξεσπά πάνω στους μαθητές του , δεν  τους προσβάλλει  ούτε τους  

μειώνει  αλλά συμπεριφέρεται πολιτισμένα και δεν μεταφέρει τα προβλήματά του στην τάξη. 

Δεν εκμεταλλεύεται  την  εξουσία του ,δεν απειλεί και  δεν θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο από τους 

μαθητές αλλά είναι ταπεινός . 

  

Αν και χαμηλά στον πίνακα  επειδή  δηλώθηκαν  μόνο από 1 ή 2 μαθητές  βρίσκουμε  πολλές 

ενδιαφέρουσες  αλλά και  πρωτότυπες απόψεις  ,όπως : 

 

Ο καλός καθηγητής  είναι ανεκτικός,  αποδέχεται τους μαθητές όπως είναι , αποτρέπει τις διαμάχες , 

ασχολείται και με τα καλά παιδιά και όχι μόνο με τους ενοχλητικούς . 

 

Κάνει μάθημα και δεν θεωρεί δεδομένα τα φροντιστήρια ,λαμβάνει υπ’ όψιν τον κάθε μαθητή 

ξεχωριστά, ,κάνει παρατηρήσεις  κατ’ ιδίαν , δέχεται τις ευγενικές παρατηρήσεις χωρίς να προσβάλ-

λεται . Δεν προβάλλει εγωιστικά πρότυπα , συμβουλεύει και  προσπαθεί να βγάλει τον καλύτερο 

εαυτό των μαθητών . 

Δεν εκθέτει ούτε στοχοποιεί τους μαθητές. Δεν σχολιάζει τις απαντήσεις τους , δεν κρίνει  και  δεν 

κοροϊδεύει , συμπεριφέρεται όπως του συμπεριφέρονται . 
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Επίσης  δεν διδάσκει εκτός ύλης, δεν παθιάζεται  πολύ ,δεν  παίρνει πολύ σοβαρά τα μαθήματα γενικής 

παιδείας και δεν τους κρατά στο διάλειμμα . 

 

Μιλά  Ελληνικά . 

Είναι διακριτικός , κοινωνικός  αλλά  δεν φλερτάρει . 

 

Σέβεται το άραγμα ,  χαλαρώνει την τάξη όταν είναι πεσμένη , αφήνει τους μαθητές να διαβάζουν για το 

φροντιστήριο , να βγαίνουν από την τάξη , να κοιμούνται  ειδικά της  Γ  σε ώρες γενικής , δεν τους 

βάζει να καθαρίζουν τον πίνακα και δεν βάζει απουσίες . 

 

Τέλος δεν έλειψε  και  η φυσική περιγραφή του καλού καθηγητή , ο  οποίος  (σύμφωνα με μαθήτριες 

κυρίως) , είναι νέος σχετικά  ή  όχι πάνω από 60, από εμφανίσιμος έως όμορφος   και  ντύνεται 

ευπρεπώς.   

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 

    Τις  γνώμες των μαθητών διαφόρων βαθμίδων της εκπαίδευσης  στην Ελλάδα διερεύνησαν τρεις  

έρευνες (2,3,4) από το 2004 μέχρι σήμερα . 

     

     Η έρευνα των Παπάνη,Γιαβρίμη, Βίκη (2007) είχε  πανελλήνιο δείγμα 1500 μαθητών και 1000 

εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και διενεργήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 2004-2006 .Τα 

αποτελέσματα έδειξαν  ότι  ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός διαθέτει ιεραρχικά τα εξής 

χαρακτηριστικά, σύμφωνα πάντα με τις απόψεις των μαθητών: να γνωρίζει καλά το αντικείμενο που 

διδάσκει (σ.σ. 7
ο
 στη δική μας έρευνα) , να έχει χιούμορ (12

ο
 σ’ εμάς) , να είναι ευέλικτος , να 

οργανώνει σωστά την τάξη και το χρόνο διδασκαλίας, να είναι δίκαιος, να αποτελεί πηγή έμπνευσης για 

τους μαθητές, να γνωρίζει τις ανάγκες των μαθητών, να παρέχει επανατροφοδότηση, να δείχνει 

ενθουσιασμό, να κοινοποιεί τους στόχους, τη σειρά των εννοιών του μαθήματος, τις ευθύνες που θα 

αναλάβουν οι μαθητές και να είναι επικοινωνιακός. 

 

   Η έρευνα της  Χριστίνας Πετροπούλου(3)  πραγματοποιήθηκε σε 11 γυμνάσια και λύκεια της 

Δωδεκανήσου . Σύμφωνα με αυτήν στη συντριπτική πλειονότητά τους οι μαθητές θεωρούν ως πιο 

σημαντικό προσόν του καλού καθηγητή το να είναι φιλικός και να βρίσκεται «κοντά στο μαθητή». 

Αυτή η συχνά επαναλαμβανόμενη φράση μεταφράζεται σε διάφορες συμπεριφορές (ψηλά και στον δικό 

μας κατάλογο). Στο να συμβουλεύει τους μαθητές, όχι μόνο σε θέματα σχολικά αλλά και σε προσωπικά 

τους, να κατανοεί τις ιδιαιτερότητες της ηλικίας τους, να τους σέβεται και να κερδίζει - όχι να απαιτεί-  

το δικό τους σεβασμό, να μην τους ειρωνεύεται, να τους ενθαρρύνει, να τους εμψυχώνει και να αποκτά 

την εμπιστοσύνη τους, ακόμα και να αφιερώνει χρόνο στους μαθητές του όχι μόνο στην τάξη αλλά  και 

στο διάλειμμα . 

   Τα παιδιά θέλουν ο καθηγητής τους να είναι χαμογελαστός, καταδεκτικός,  με χιούμορ, να κάνει 

ευχάριστο και όχι βαρετό και κουραστικό  μάθημα. 

   Στο γνωστικό τομέα ανήκει το τρίτο- μόλις- στη σειρά προτεινόμενο γνώρισμα του καλού καθηγητή, 

σύμφωνα με το οποίο πρέπει να έχει μεταδοτικότητα, να γίνεται κατανοητός στους μαθητές (2
ο
  στη 

δική μας έρευνα)  και να καταφέρνει να προσελκύει το ενδιαφέρον τους στο μάθημα. 

    Πάλι σχετικό με τη συμπεριφορά του και όχι με τη γνωστική του επάρκεια ακολουθεί το αμέσως 

επόμενο χαρακτηριστικό του καλού καθηγητή , που είναι το να  μπορεί να επιβάλλει την τάξη με τρόπο 

πειστικό και ήρεμο, δυναμικά αλλά όχι αυταρχικά, με άλλα λόγια να είναι όπως και όσο πρέπει 

αυστηρός.  

   Επίσης θέλουν ο καθηγητής να είναι δίκαιος, αμερόληπτος απέναντι στους μαθητές και να μην κάνει 

διακρίσεις υπέρ των καλών μαθητών. 

 

   Η  τρίτη  έρευνα  της  Φανής Γκόγκα(4) στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας της  έγινε το 2013  με 

την συμμετοχή  267 φοιτητών  του ΤΕΙ  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης . Χρησιμοποιήθηκε 

κλειστό ερωτηματολόγιο με 15 ερωτήσεις –προτάσεις που έπρεπε να αξιολογήσουν οι φοιτητές . 
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    Οι  απαντήσεις  που  λήφθηκαν  φανερώνουν  ότι  τα  στοιχεία  στα  οποία δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα 

οι συμμετέχοντες είναι τα εξής: 

- Καλή γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας 

- Προθυμία  εκ  μέρους  του  εκπαιδευτικού  να  απαντήσει  ερωτήσεις  των  μαθητών. 

- Κατάλληλη  επιστημονική  και  διδακτική  προετοιμασία  και  κατανοητή  παρουσίαση της διδακτέας  

   ύλης με κατάλληλα παραδείγματα. 

 

Οι  διαφορές  μεταξύ των ερευνών  (μεθοδολογία ,χαρακτηριστικά  δείγματος) δυσκολεύουν πολύ την 

σύγκριση των αποτελεσμάτων . Παρ’ όλα αυτά όμως   τα χαρακτηριστικά  που  επιλέγουν οι  

περισσότεροι ερωτώμενοι μαθητές  είναι λίγο πολύ κοινά  με διαφορές  ως προς την σειρά  επιλογής . 

 

   Σε σχέση με την δική μας  ερευνητική προσπάθεια  βλέπουμε  ότι τα  κορυφαία χαρακτηριστικά   

βρίσκονται ψηλά και στις υπόλοιπες  έρευνες  με εξαίρεση την «Υπομονή» . Ενώ η υπομονή 

αναδείχθηκε  ως το  πρώτο χαρακτηριστικό στο σχολείο μας  δεν την βρίσκουμε στις άλλες έρευνες . 

Πιθανολογούμε ότι δεν είχε συμπεριληφθεί στα  χαρακτηριστικά  που προτάθηκαν σε αυτές  .  

 

  Τα φυσικά χαρακτηριστικά  που αναφέρονται  στην  έρευνά  μας  τα συναντάμε και στην έρευνα  της 

Πετροπούλου (3). Αξίζει να αναφέρουμε  εδώ  και την άποψη που εκφράζει ο  καθηγητής και 

ακαδημαϊκός  Ν. Εξαρχόπουλος το  1907 στο έργο του «Ποιος τις πρέπει να είναι ο δάσκαλος» . 

Κατ’αυτόν η σωματική διάπλαση του δασκάλου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εμπνέει σεβασμό αλλά 

και να επιβάλλεται στους μαθητές. Στα σωματικά «προτερήματα» για το δάσκαλο, τα οποία μπορούν να 

τον οδηγήσουν  σε επιτυχή διεξαγωγή του έργου του, ο Εξαρχόπουλος συγκαταλέγει τη συμπαθή 

μορφή, την εξωτερική επιβολή, τους ζωηρούς και εκφραστικούς οφθαλμούς, τη γλυκιά και ηχηρή φωνή. 

Μάλιστα για τον Εξαρχόπουλο, ο «πάσχων σωματικώς» δάσκαλος δεν είναι δυστυχής μόνον αυτός, 

αλλά και η «εις εαυτού χείρας εμπεπιστευμένη νεολαία καθίσταται  πρόξενος  ανυπολογίστου βλάβης».  

Ο  δάσκαλος  αυτός  στερείται  διαύγειας  πνεύματος αλλά και η διδασκαλία του δεν είναι καθόλου 

ευχάριστη, παράγοντες απαραίτητοι   για να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών για μάθηση. (5) 

 

Η αξιοπιστία  της έρευνάς μας  περιορίζεται από τους εξής παράγοντες  : 

 

1. Χρησιμοποιήσαμε  ένα δείγμα ευκολίας  αφού απευθυνθήκαμε  σε όσους μαθητές βρίσκονταν στις  

     τάξεις τους  την συγκεκριμένη ώρα . 

2. Λόγω του ανοικτού ερωτηματολογίου (δεν ζητήσαμε να αξιολογήσουν οι μαθητές κάποια προτεινό- 

     μενα χαρακτηριστικά)  κάποιοι πιθανόν να μην έγραψαν όσα θεώρησαν αυτονόητα . 

3. Το μέγεθος του δείγματος  ήταν μικρό . 

4. Τα υποκείμενα της έρευνας (δηλ.οι μαθητές)  ως κάτοικοι της ίδιας περιοχής  έχουν σε κάποιο βαθμό 

    παρόμοια  κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά . 

5. Κάποιοι μαθητές επηρεάστηκαν από τους φίλους-διπλανούς  τους παρά τις παραινέσεις μας ,με  

    αποτέλεσμα  να εμφανιστούν σε κάποια τμήματα  μερικά  ερωτηματολόγια  με πολλές  ομοιότητες . 

 

    Οι παράγοντες  αυτοί  δυσκολεύουν την ερμηνεία των αποτελεσμάτων  και δεν επιτρέπουν την  

επέκτασή  τους  στο σύνολο των μαθητών ΓΕ.Λ. αλλά την  περιορίζουν  στο επίπεδο των μαθητών του  

2
ου

  ΓΕ.Λ. Αλίμου  και  ίσως  σε άλλους  μαθητές  γενικών λυκείων των περιοχών  που έχουν παρόμοια 

χαρακτηριστικά  με τον Άλιμο. 

 

 

 

Κλείνοντας  , θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συμμαθητές μας  στο  ΓΕ.Λ. «Γεώργιος  Καραϊσκάκης»  

που πήραν μέρος στην έρευνα και τους καθηγητές  που βοήθησαν στην συμπλήρωση των ερωτηματο-

λογίων . 
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