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Περίληψη 

 

Αναλάβαμε να μελετήσουμε τις σχέσεις καθηγητών - μαθητών , στο 

παρελθόν και μέλλον. Από την πρώτη κιόλας συζήτηση διαπιστώσαμε 

ότι το θέμα αυτό είναι τόσο εκτενές και έχουμε τόσα πολλά να δούμε, 

να ακούσουμε και κυρίως να κουβεντιάσουμε. Συγκεκριμένα 

μελετήσαμε τις διαφορές μεταξύ της αρχαίας εποχής και του 

μέλλοντος. Ερευνήσαμε τους τρόπους, τα μέσα, και τους χώρους 

διδασκαλίας της αρχαίας εποχής και προσπαθήσαμε να κάνουμε μια 

σύγκριση με το μέλλον που φανταζόμαστε και στο τέλος 

προσπαθήσαμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και κάποια  

αποτελέσματα.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Στην ερευνητική εργασία αυτή διαλέξαμε να μελετήσουμε για τις 

διαφορές του τότε και του τώρα διότι μας προβλημάτισαν κάποια 

θέματα και θέλαμε να τα ερευνήσουμε για να πάρουμε τις απαντήσεις 

που θέλαμε σχετικά με τις ανησυχίες μας. Το ενδιαφέρον αυτής της 

προσπάθειας είναι ότι θα μπορέσουμε να μάθουμε αυτά που θέλουμε 

σχετικά με τους προβληματισμούς μας και για να μάθουμε να 

ερευνούμε τα θέματα που μας ανησυχούν. Σε αυτήν την περίπτωση 

ερευνούμε τις διαφορές της αρχαίας Ελλάδας με αυτές του μέλλοντος, 

συγκεκριμένα μελετάμε τα μέσα, τους τρόπους και τους χώρους 

διδασκαλίας. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να λύσουμε τις απορίες 

μας για το θέμα που μελετούμε και για να κατανοήσουμε τον τρόπο 

που πρέπει να ερευνούμε το οποιοδήποτε θέμα μας τύχει. Το 

αποτέλεσμα που περιμένουμε να βγει είναι να συλλέξουμε τις 

απαραίτητες πληροφορίες και να στήσουμε μία επιθυμητή εργασία 

έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε τους εαυτούς μας αλλά και τον 

καθηγητή μας. 

 

 

 

 

 

 



Θεωρητικό μέρος 

 

Γενική άποψη σχετικά με τις διαφορές της αρχαίας 

εποχής και του μέλλοντος ( μέσα και χώρος 

διδασκαλίας) 

 

Στην αρχαία εποχή η διδασκαλία και γενικά η μάθηση γινόταν κατω απο 

κακες συνθηκες και με εναν και μοναδικο τροπο:με ενα βιβλιο και ισως 

καποια εξαρτηματα π.χ πινακας και θρανια.Απο τοτε μεχρι τωρα εχουν 

αλλαξει πολλα και θα αλλαξουν ακομα περισσοτερα.Με τους νεους 

τροπους διδασκαλιας που υπαρχουν και με αυτους που σκεφτεται καθε 

μαθητης και δασκαλος  η μαθηση ανεβαινει πολλα σταδια και κανει την 

διδασκαλια να ειναι πιο ευπροδεχτη απο τους μαθητες και τους 

δασκαλους.Η μαθηση στο μελλον θα μπορουσε να γινει με πολλους 

τροπους ομως ως κυριος στοχος και καθε επιθυμεια πλεον μαθητη και 

καθηγητη ειναι η τεχνολογια.Με την τεχνολογια η μαθηση γινετε πιο 

ενδιαφερουσα και πιο ξεκουραστη.Οπως ολοι φανταζομαστε στο 

μελλον ισως να μην υπαρχουν σχολεια,ταξεις,θρανια ισως να υπαρχουν 

αιθουσες η αλλοι εξωτερικοι χωροι που να γινετε το μαθημα ετσι θα 

ειναι πιο ωραιο πιο διασκεδαστικο και συγχρονως πιο απολαυστικο για 

ολους και μαθητες και δασκαλους.Ισως το μαθημα να μην γινετε με 

βιβλια αλλα με υπολογιστες,με οτιδηποτε εχει σχεση με την 

τεχνολογια.Οποτε σε συνδιασμο με την τεχνολογια και με την θεληση η 

μαθηση μπορει να γινετε ειτε απο εναν χωρο που θα μαζευονται οι 

μαθητες ειτε ακομα και απο το σπιτι.Αυτος ο τροπος διδασκαλιας θα 

προσελκυε ολους τους μαθητες και αυτο θα ειχε ως αποτελεσμα την 

μαθηση σχεδον ολου του κοσμου.Με βαση λοιπον αυτο το αποτελεσμα 

η κοινωνια θα γινοταν καλυτερη και πιο αποδοτικη. 



 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 

Ο τρόπος διδασκαλίας του παρελθόντος παρουσιάζει ορισμένες 
σημαντικές διαφορές σε σύγκριση με το μέλλον. Διαδίδουν με 
διαφορετικό τρόπο την γνώση και την πληροφορία καθώς οι δάσκαλοι 
διαθέτουν διαφορετικά μέσα για την διάδοση της γνώσης και της 
πληροφορίας. Επίσης οι σχέσεις μεταξύ του δάσκαλου και του μαθητή 
είναι διαφορετικές από εποχή σε εποχή. Στην αρχαιότητα οι σχέσεις 
ήταν πιο κοντινές γιατί ο δάσκαλος ήταν παιδαγωγός υπεύθυνος για 
την συμπεριφορά του μαθητή του ενώ στο μέλλον οι σχέσεις 
αναμένεται να είναι πιο απομακρυσμένες. Οι σχέσεις τους ήταν 
πλατωνικές δηλαδή είχαν μια στενή σχέση όχι σωματικό αλλά 
πνευματικά με σεβασμό του μαθητή προς τον δάσκαλο. Στο μέλλον 
υποθέτουμε ότι θα χρησιμοποιούμε πιο εξελιγμένα μέσα για την 
μάθηση και θα γίνετε σε διαφορετικό τόπο δηλαδή εκτός σχολειού. 
Μπορεί να γίνει από απόσταση μέσω του ιντερνέτ. 

 

 

 

 



 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Στην αρχή η ομαδική εργασία μας φάνηκε πολύ δύσκολη γιατί 

είχαμε παρά πολλές απορίες και πολλά ερωτήματα αλλά με τις 

έρευνες που κάναμε βρήκαμε παρά πολλές χρήσιμες 

πληροφορίες που μας βοήθησαν να καταλήξουμε  στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Στην αρχαία  εποχή υπήρχαν πολύ καλές σχέσεις 

μεταξύ δάσκαλου και μαθητή δηλαδή ο μαθητής σεβόταν τον 

δάσκαλο του για παράδειγμα υπήρχε πλατωνική σχέση μεταξύ 

μαθητή και δάσκαλου. Δηλαδή πνευματική επαφή όχι σωματική 

το όποιο συνοδευόταν με απολυτό σεβασμό, εκτίμηση και 

πειθαρχία προς διαπαιδαγωγώ. Στο μέλλον δεν έχουμε σαφής 

ενδείξεις αλλά φανταζόμαστε ότι το μάθημα θα γίνεται σε 

διαφορετικό τόπο διδασκαλίας με διαφορετικά μέσα αλλά και σε 

διαφορετικό χώρο και πιστεύουμε πως οι σχέσεις μεταξύ μαθητή 

και δάσκαλου θα είναι παρά πολύ καλές. 

 

 

 

 

 

 

 



Συμπεράσματα 

 

Με βάση τις έρευνες που κάναμε και τις πληροφορίες που συλλέξαμε 

καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα : ότι στην αρχαία εποχή το 

μάθημα και γενικά η εκπαίδευση γινόταν σε καλύτερο κλίμα δηλαδή 

υπήρχε σεβασμός του μαθητή προς τον καθηγητή και αντίστοιχα του 

καθηγητή προς του μαθητή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


