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Αφιερώνω το βιβλίο αυτό στους καλύτερους δασκάλους 
που είχα ποτέ στη ζωή μου, τα τρία μου παιδιά: την 
Κάθριν, τη Μαντλίν και τον Χάρρισον. Βλέποντάς τα να 
μεγαλώνουν, μοιραζόμενος τη ζωή μου μαζί τους, αισθά-
νομαι ότι με δίδαξαν περισσότερα απ’ όσα θα μπορούσα 
να έχω ποτέ εγώ ο ίδιος ονειρευτεί.
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Εισαγωγή

Παιδαγωγικά εγχειρίδια υπάρχουν άφθονα για το ράφι 
κάθε εκπαιδευτικού· όπως επίσης και κατεβατά ολόκλη-
ρα από κατευθυντήριες γραμμές, σκοποθεσίες, γενικές 
αρχές και θεωρίες περί εκπαίδευσης. Οι καλύτεροι και 
οι χειρότεροι δάσκαλοι μπορούν ομοίως να γράψουν άρι-
στα σε μαθήματα τόσο πτυχιακού όσο και μεταπτυχια-
κού επιπέδου. Η διαφορά όμως ανάμεσα σε έναν καλό 
δάσκαλο και σε έναν όχι και τόσο καλό συνάδελφό του 
δεν έγκειται τόσο στο τι γνώσεις έχει, αλλά μάλλον στο 
πώς στέκεται ως εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη.

Στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας θα προσπαθή-
σουμε να δούμε μαζί τι είναι αυτό που κάνει έναν καλό 
δάσκαλο να ξεχωρίζει στο επάγγελμά του, έτσι ώστε, 
μιμούμενοι το παράδειγμά του, να φτάσουμε στα ίδια 
επίπεδα μ’ αυτόν.

Πρόθεση του γράφοντος δεν είναι να παράσχει κά-
ποια λίστα οδηγιών για μηχανική χρήση. Στην πραγμα-
τικότητα, στο βιβλίο αυτό θα δούμε πώς αντιλαμβάνο-
νται εποπτικά οι κορυφαίοι δάσκαλοι την ίδια την έννοια 
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του σχολείου. Τι ακριβώς βλέπει ένας σωστός δάσκαλος 
όταν στρέφει το βλέμμα προς την τάξη και τους μαθη-
τές του; Σε ποια σημεία επικεντρώνει την προσοχή του; 
Πώς κατανέμει τον χρόνο και την ενέργειά του; Με τι 
γνώμονα λαμβάνει τις αποφάσεις του; Πώς μπορούμε 
να ωφεληθούμε εμείς στη δουλειά μας από τον τρόπο 
εργασίας του;

Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση σε όλα αυτά 
τα ερωτήματα· αν υπήρχε, σίγουρα θα την είχαμε βρει 
ως τώρα. Η εκπαίδευση γενικά είναι μια εξαιρετικά 
πολυσύνθετη διαδικασία, και το ίδιο ισχύει ειδικότερα 
και για τη σχολική διδασκαλία. Μπορούμε ωστόσο να 
διδαχτούμε κάποια πράγματα από τους μεγάλους δα-
σκάλους. Μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα ως προς το 
πόσο καλοί είμαστε εμείς οι ίδιοι ως εκπαιδευτικοί. Το 
πιο σημαντικό, μπορούμε να διευρύνουμε τις ικανότητές 
μας· και αυτό διότι υπάρχει κάτι κοινό ανάμεσα σ’ εμάς 
και στους μεγάλους εκπαιδευτικούς: Όσο καλοί κι αν 
είμαστε σ’ αυτό που κάνουμε, πάντα φιλοδοξούμε να 
γίνουμε ακόμα καλύτεροι. 

Το βιβλίο αυτό διέπεται από τρεις διαφορετικές οπτι-
κές. Κατά πρώτον, έχοντας επισκεφθεί, στο πλαίσιο μιας 
σειράς αξιολογικών ερευνών με αντικείμενο τους διευθυ-
ντές διαφόρων σχολείων, αρκετά εκπαιδευτήρια, λιγότε-
ρο ή περισσότερο υποδειγματικά ως προς την αποδοτι-
κότητά τους, μου δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσω από 
πρώτο χέρι ότι, ως σύνολο, η τάξη των δασκάλων χα-
ρακτηρίζεται από μια μάλλον μεγάλη ποικιλία: ανεξαρ-
τήτως συνθηκών, κάποιοι από αυτούς μπορούν να χα-
ρακτηριστούν είτε περισσότερο είτε λιγότερο καλοί στη 
δουλειά τους. Παρόλο που, αναμφίβολα, τα πιο επιτυχη-
μένα εκπαιδευτήρια παρουσιάζουν σε γενικές γραμμές 
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υψηλότερα ποσοστά αξιόλογων καθηγητών, σπουδαίους 
δασκάλους μπορεί να βρει κανείς σε κάθε σχολικό ενδι-
αίτημα. Από το γεγονός αυτό λοιπόν μου δημιουργήθηκε 
η εξής απορία: Τι είναι αυτό που κάνει έναν δάσκαλο 
καλό στη δουλειά του; 

Κατά δεύτερον, στο πλαίσιο της ιδιότητάς μου ως 
σχολικού συμβούλου, κάθε χρόνο προσφέρω τις υπηρε-
σίες μου σε περισσότερα από πενήντα σχολεία. Η πολυ-
ετής συναναστροφή μου με καθηγητές, σχολικούς διευ-
θυντές, μαθητές και λοιπό προσωπικό μου επέτρεψε να 
κάνω κάποιες διαπιστώσεις ως προς τις στάσεις και τις 
συμπεριφορές εκείνες που μπορούν να οδηγήσουν στην 
επιτυχία. 

Τέλος, η τρίτη προοπτική του βιβλίου είναι καθαρά 
προσωπικής φύσης: Καθηγητής και σχολικός διευθυντής 
υπήρξα επίσης κι εγώ ο ίδιος, κι έτσι είχα την τιμή να 
συνεργαστώ με πλήθος εξαιρετικών συναδέλφων. Ανέ-
καθεν λοιπόν με απασχολούσε ένα ερώτημα: Τι ήταν 
αυτό που τους έκανε τόσο ξεχωριστούς; Και για ποιο 
λόγο δεν κατάφερναν και άλλοι συνάδελφοί τους να γί-
νουν το ίδιο καλοί; 

Μέσα στα χρόνια μου δόθηκε η ευκαιρία να παρουσι-
άσω ορισμένες από τις απαντήσεις μου στα παραπάνω 
ερωτήματα στο πλαίσιο συναντήσεων με δασκάλους και 
εν γένει εκπαιδευτικούς. Τις απόψεις μου αυτές ο ανα-
γνώστης μπορεί να τις βρει συγκεντρωμένες στο βιβλι-
αράκι μου με τίτλο What Great Principals Do Differently. 
Γρήγορα πάντως έγινε φανερό ότι οι σπουδαίοι σχολι-
κοί διευθυντές και οι σπουδαίοι δάσκαλοι έχουν πλήθος 
κοινών σημείων: ο καλός σχολικός διευθυντής είναι μαζί 
και καλός δάσκαλος· ο καλός δάσκαλος είναι μαζί και 
καλός σχολικός διευθυντής. Διάφοροι υπεύθυνοι της εκ-
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παίδευσης από όλη τη χώρα άρχισαν να με προσκαλούν 
στα σχολεία της περιφέρειάς τους για να εργαστώ μαζί 
με τους δασκάλους τους, ενώ δάσκαλοι μου ζητούσαν να 
γράψω ένα εγχειρίδιο με θέμα τους διακριτούς ρόλους 
δασκάλου και σχολικού διευθυντή. Το εν λόγω εγχειρίδιο 
παρουσιάζεται σήμερα εδώ, και είναι ένας φόρος τιμής 
προς όλους τους εκπαιδευτικούς που εργάστηκαν και 
εργάζονται με αυταπάρνηση στα σχολεία μας.

Να σημειωθεί ότι στο βιβλίο αυτό δεν καλύπτονται 
όλες οι πλευρές του καλού εκπαιδευτικού. Όσοι, για 
παράδειγμα, επιζητούν οδηγίες σχετικά με τον καταρ-
τισμό αναλυτικών προγραμμάτων, τις διάφορες διδακτι-
κές προσεγγίσεις που υπάρχουν, τις κλίμακες διαβαθ-
μισμένων κριτηρίων (assessment rubrics) και παρόμοια 
εργαλεία του επαγγέλματος καλό θα ήταν να απευθυν-
θούν σε άλλα, πιο συναφή εγχειρίδια. Τα κεφάλαια του 
βιβλίου που κρατάτε στα χέρια σας δίνουν βάση στις 
πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές, στις στάσεις και τις 
αλληλεπιδράσεις που συγκροτούν από κοινού αυτό που 
ονομάζουμε τάξη και σχολική πραγματικότητα. Και αν 
βασικό προαπαιτούμενο κάθε καλού δασκάλου είναι οι 
«διαπροσωπικές δεξιότητες», ο άριστος εκπαιδευτικός 
επιστρατεύει τις δεξιότητες αυτές σε καθημερινή βάση.

Η δομή του βιβλίου είναι απλή. Το πρώτο, εισαγωγικό 
κεφάλαιο εξηγεί γιατί είναι τόσο σημαντικό να διδασκό-
μαστε και να εμπνεόμαστε στη δουλειά μας από τους 
καλύτερους συναδέλφους μας. Το τελευταίο κεφάλαιο, 
η κατακλείδα του βιβλίου, ζητά από τους δασκάλους να 
βάζουν πάντα σε πρώτο πλάνο το δικό τους θεμελιακό 
σύστημα αξιών και πεποιθήσεων. Τέλος, κάθε ενδιάμεσο 
κεφάλαιο δείχνει τι είναι αυτό που κάνουν διαφορετικά 
οι κορυφαίοι δάσκαλοι. Τα εν λόγω σημεία διαφοροποί-
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ησής τους μπορούν να γίνουν αντικείμενο μίμησης από 
οποιονδήποτε.

Εισαγωγή στη Δεύτερη Έκδοση

Με μεγάλη μου χαρά προλογίζω τη δεύτερη έκδοση 
του βιβλίου μου What Great Teachers Do Differently. Όταν 
ολοκλήρωσα το προηγούμενο βιβλίο μου, What Great 
Principals Do Differently, άρχισα να δέχομαι αιτήματα που 
με προέτρεπαν να γράψω ένα αντίστοιχο εγχειρίδιο για 
δασκάλους. Παρά τον αρχικό μου δισταγμό, έκανα το 
μεγάλο βήμα, και το αποτέλεσμα ήταν κάτι παραπάνω 
από ικανοποιητικό. Στα σχολεία που επισκεπτόμουν στο 
πλαίσιο της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, έβλε-
πα παντού καρφιτσωμένα στους τοίχους των διαδρόμων 
τσιτάτα αντλημένα από τη λίστα μου με τα «Δεκατέσ-
σερα πιο ουσιώδη πράγματα». Είδα σελιδοδείκτες, δια-
φημιστικά μαγνητάκια, πόστερ, μέχρι και καραμέλες για 
τους δασκάλους που στο περιτύλιγμά τους δέσποζαν οι 
βασικές ιδέες του βιβλίου μου. Τίποτα δε θα μπορούσε 
να με ικανοποιήσει περισσότερο. Οι άνθρωποι γύρω μου 
μιλούσαν για ομάδες μελέτης βιβλίων, για παρουσιάσεις 
δρώμενων σε συναντήσεις δασκάλων, για επιμόρφωση 
μέσω συναδελφικής συνεργασίας – πράγματα που δεν 
είχα ποτέ προβλέψει ότι θα συνέβαιναν. Παρόλο που ήδη 
γνώριζα ότι το βιβλίο μου είχε διαβαστεί από εκατοντά-
δες χιλιάδες εκπαιδευτικούς, εκείνο που με ενθάρρυνε 
περισσότερο ήταν ο μεγάλος αριθμός των δασκάλων που 
ενστερνίστηκαν πλήρως τα διδάγματά του.

Δεν είναι εύκολο πράγμα η δουλειά του εκπαιδευ-
τικού. Εργάζεται πολλές ώρες την ημέρα και οι προ-
κλήσεις που συναντά μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονες. 
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Νιώθω περήφανος όταν πραγματικά αξιόλογοι λειτουρ-
γοί αυτού του χώρου μου λένε πόσο σημαντική είναι γι’ 
αυτούς η διαρκής υπενθύμιση ότι η δουλειά που κάνουν 
στο σχολείο έχει αξία. Όταν περιγράφω τον τρόπο με τον 
οποίο οι μεγάλοι δάσκαλοι θέτουν υψηλές προσδοκίες, 
σεβόμενοι κάθε μαθητή στην τάξη τους και δείχνοντας 
ότι νοιάζονται, ορισμένοι δάσκαλοι μοιάζουν να δυσανα-
σχετούν. Το ηθικό μου όμως αναπτερώνεται όταν ακούω 
τους καλύτερους ανάμεσά τους να επιβεβαιώνουν: «Κι 
εγώ αυτό λέω! Κι εγώ αυτό λέω!»

Πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι ο καλός δάσκαλος 
μοιάζει σε πολλά με τον καλό σχολικό διευθυντή. Το 
μόνο που θα μπορούσα να προσθέσω εγώ σ’ αυτό εί-
ναι ένα «μακάρι». Ο δάσκαλος που ξεχωρίζει έχει κάθε 
δυνατότητα να εξελιχθεί μελλοντικά σε έναν ξεχωριστό 
ηγέτη που εμπνέει την ομάδα του. Ευχής έργο είναι να 
πραγματοποιείται αρκετά συχνά η μετάβαση αυτή. 

Μέσα από τη συνεργασία μου με χιλιάδες δασκάλους 
σε εκατοντάδες σχολεία μου δόθηκε η ευκαιρία να διε-
ρευνήσω περαιτέρω τι είναι αυτό που οι κορυφαίοι δά-
σκαλοι κάνουν διαφορετικά σε σύγκριση με τους υπόλοι-
πους συναδέλφους τους. Οι διαφορές που παρατήρησα 
αποδείχτηκαν ακόμη πιο δραματικές απ’ όσο είχα αρχι-
κά θεωρήσει· κατά συνέπεια στην έκδοση που κρατάτε 
στα χέρια σας συμπεριέλαβα τρεις επιπλέον διαστάσεις 
του ζητήματος.

Ο σωστός δάσκαλος έχει αδιάλειπτα στο επίκεντρο 
της προσοχής του πρώτα τον μαθητή. Παρόλο που για 
πολλούς από εμάς η ιδέα αυτή έχει καταντήσει μια βο-
λική καραμέλα, οι σωστοί επαγγελματίες την κάνουν 
πράξη ακόμα και όταν τα πράγματα δεν είναι και τόσο 
βολικά για τους ίδιους. Γνωρίζουμε ότι το σχολείο υπάρ-
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χει πρωτίστως για τους μαθητές και μόνο δευτερευό-
ντως για τους ενήλικες – και οι κορυφαίοι εκπαιδευτικοί 
πραγματώνουν την ιδέα αυτή σε καθημερινή βάση.

Επιπροσθέτως, ο μεγάλος δάσκαλος ξέρει πώς να 
βλέπει τα πράγματα από τη σκοπιά του μαθητή του  
−να μπαίνει, που λένε, στο πετσί του−, ικανότητα διόλου 
ευκαταφρόνητη, καθώς ένας τέτοιος δάσκαλος έχει επί-
γνωση και της εικόνας που μεταδίδει στους ανθρώπους 
γύρω του.

Η τρίτη διάσταση του ζητήματος −τόσο απλό να δι-
ατυπωθεί, τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί− μου αποκαλύ-
φθηκε σχεδόν τυχαία: Όταν ο μεγάλος δάσκαλος λέει 
κάτι, το εννοεί. Στον ίδιο εναπόκειται η ευθύνη να επι-
λέξει τον κατάλληλο χρόνο και τρόπο προκειμένου να 
αντιμετωπίσει μια κατάσταση έτσι ώστε να έχει το επι-
θυμητό αποτέλεσμα.

Υπάρχει μια τάση σε όλη την έκταση του βιβλίου να 
αναδεικνύονται με έντονο τρόπο οι διαφορές μεταξύ κα-
λών και κακών δασκάλων. Στην πραγματική ζωή ωστόσο 
οι περισσότεροι δάσκαλοι δεν είναι ποτέ ούτε εντελώς 
καλοί ούτε εντελώς κακοί· βρίσκονται μάλλον κάπου εν-
διάμεσα και καταβάλλουν φιλότιμες προσπάθειες προ-
κειμένου να βελτιωθούν. Στο πλαίσιο του δεύτερου αυ-
τού προλόγου μου, λοιπόν, θα ήθελα να απευθύνω τον 
θερμό μου χαιρετισμό σε όλους εκείνους τους δασκάλους 
που προσβλέπουν πάντα στην τελειότητα.
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Γιατί να κοιτάμε  
τους καλύτερους;

Οποιαδήποτε περίσταση στη ζωή μας μπορεί να απο-
βεί διδακτική, και αυτό λίγοι το αρνούνται. Τα παρα-
δείγματα προς μίμηση μας δείχνουν τι να κάνουμε· τα 
παραδείγματα προς αποφυγή μας δείχνουν τι να μην 
κάνουμε. Υπάρχει σίγουρα ένας κόκκος αλήθειας στα 
παραπάνω, αναλογιστείτε ωστόσο το εξής: Πόσο εποικο-
δομητικό για τις άοκνες προσπάθειές μας να βελτιωθού-
με μπορεί να είναι το παράδειγμα ενός δασκάλου προς 
αποφυγή, όταν σκοπός μας είναι να γίνουμε δάσκαλοι 
ή ηγέτες προς μίμηση; Σάμπως δεν ξέρουμε ήδη, πάνω 
κάτω, τι είναι αυτό που πρέπει να αποφεύγουμε; Οι 
σωστοί δάσκαλοι σίγουρα γνωρίζουν ήδη ότι δεν πρέπει 
να ειρωνεύονται τους μαθητές τους, να τους φωνάζουν, 
ή να διαπληκτίζονται με εφήβους ενώπιον φίλων τους. 
Δεν είναι ανάγκη να παρευρεθούμε στην τάξη κάποιου 
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κακού δασκάλου για να οδηγηθούμε στη βαθυστόχαστη 
αυτή διατύπωση. Από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς 
ωστόσο μπορούμε να πάρουμε και κάτι παραπάνω.

Σκεφτείτε το αλλιώς: Αν το ζήτημα του καλού δα-
σκάλου μπορούσε να επιλυθεί με ένα τεστ του τύπου 
σωστό/λάθος, τότε το μόνο που θα είχαμε να κάνουμε θα 
ήταν να κρυφοκοιτάξουμε τις απαντήσεις από την κόλλα 
ενός όχι και τόσο άξιου συναδέλφου μας και στη συνέ-
χεια να τικάρουμε την ακριβώς αντίθετη απάντηση από 
εκείνην που επέλεξε. Δυστυχώς, όμως, η συνύπαρξη και 
η συνεργασία με τους μαθητές μας δεν είναι κάτι που 
επιδέχεται απλώς ένα ναι/όχι, καλό/κακό, σωστό/λάθος. 
Αντιθέτως, η δουλειά του δασκάλου θυμίζει περισσότερο 
τη σύνταξη έκθεσης με ελεύθερο θέμα· δε θα κερδίσουμε 
και πολλά αν κρυφοκοιτάξουμε την κόλλα τού όχι και 
τόσο καλά προετοιμασμένου συναδέλφου μας· το ξέρα-
με δα ήδη ότι οι ζωγραφιές στο περιθώριο και τα στιχά-
κια του τύπου «Χρίστος + Βίκη = love 4ever» δε θα μας 
φέρουν το άριστα. Από την άλλη πλευρά, όσο κι αν δε 
συμφωνούμε με όλα όσα διαβάζουμε στην καλύτερη έκ-
θεση, όλο και κάτι μπορούμε σίγουρα να αποκομίσουμε 
από την ανάγνωσή της. Στη χειρότερη των περιπτώσεων, 
ίσως ανιχνεύσουμε ψήγματα νέων ιδεών πάνω στα οποία 
θα μπορούσαμε να χτίσουμε. Στον χώρο της εκπαίδευ-
σης το πλήθος των δυνατών επιλογών είναι άπειρο. Η 
απλή απάλειψη των λιγότερο αποδεκτών ανάμεσά τους 
δεν προάγει τη θέση μας.

Ακόμη ένα παράδειγμα: Έστω ότι θέλετε να φτιάξετε 
έναν πύραυλο για πτήση στη Σελήνη. Ας υποθέσουμε ότι 
έχετε δύο επιλογές ως προς τον τρόπο απόκτησης των 
κατάλληλων για το εν λόγω εγχείρημα δεξιοτήτων: μπο-
ρείτε είτε να επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ 
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είτε να έρθετε στο σπίτι μου μια Κυριακή απόγευμα. Αν 
ακολουθήσετε τη δεύτερη επιλογή βέβαια, μάλλον δε θα 
αποκομίσετε και πολλά, όσο οξυδερκείς παρατηρητές κι 
αν είστε. Κρατήστε όσες σημειώσεις θέλετε, το άραγμα 
στην πολυθρόνα δε θα σας κάνει μηχανολόγο σχεδιαστή· 
όσο και να πατάτε τα κουμπιά στο τηλεκοντρόλ κανένας 
πύραυλος δεν πρόκειται ν’ απογειωθεί· και όσο για τη 
λεμονάδα σας, ούτε να το σκεφτείτε να τη χρησιμοποι-
ήσετε ως προωθητικό καύσιμο – δε φαντάζομαι δα να 
ήταν καμιά φοβερή αποκάλυψη για εσάς όλα αυτά;

Από την άλλη, έστω τελικά ότι πηγαίνετε στη ΝΑΣΑ, 
τι θα κερδίσετε; Λοιπόν, εκεί θα διαπιστώσετε ότι οι 
πύραυλοι που κατασκευάζουν ξεπερνούν σε διαστάσεις 
το γκαράζ του σπιτιού σας, ότι τα κονδύλια που απαι-
τούνται για την κατασκευή τους είναι πράγματι αστρο-
νομικού μεγέθους και ότι υπάρχουν ολόκληρες ομάδες 
μηχανικών που απασχολούνται γι’ αυτό τον σκοπό. Σε 
κάθε περίπτωση, σίγουρα θα μάθετε πολλά για τις δι-
αδικασίες και την τεχνολογία που βρίσκονται πίσω από 
μια επιτυχημένη εκτόξευση πυραύλου.

Τα παραπάνω παραδείγματα είναι απλοϊκά, έχουν 
όμως ένα σαφέστατο δίδαγμα: Οι εκπαιδευτικοί που εν-
διαφέρονται για την ποιοτική διδασκαλία θα στρέψουν 
την προσοχή τους στα σημεία εκείνα όπου οι άριστοι δά-
σκαλοι διαφοροποιούνται από τους συναδέλφους τους.

Ο σωστός δάσκαλος στο μικροσκόπιο

Είχα την τιμή να διεξαγάγω ή να λάβω μέρος σε πολλές 
και διάφορες έρευνες που αντικείμενό τους είχαν τη με-
λέτη επιτυχημένων εκπαιδευτικών και σχολείων (Fiore 
1999, Fleck 2003, Jay 2001, Raisor 2011, Roeschlein 2002, 
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Sudsberry 2008, Turner 2002, Whitaker 1993, Whitaker 
1997). Σε κάθε έρευνα οι ερευνητές επισκέφθηκαν μια 
ευρεία γκάμα σχολείων· ορισμένα είχαν εξαιρετικούς δι-
ευθυντές, ενώ άλλα όχι και τόσο. Παρόλο που οι εν λόγω 
έρευνες παρείχαν αρκετά ερεθίσματα, η σπουδαιότερη 
συνεισφορά τους ήταν ότι έφεραν στο επίκεντρο το εξής 
ερώτημα: Τι είναι αυτό που κάνουν διαφορετικά από τους 
συναδέλφους τους οι καλύτεροι σχολικοί διευθυντές; Αν 
οι ερευνητές δεν είχαμε παραδειγματιστεί από κάποια 
λιγότερο υποδειγματικά σχολικά περιβάλλοντα στα οποία 
έτυχε να παρευρεθούμε, δε θα είχαμε καταφέρει να επι-
σημάνουμε τις παραμέτρους εκείνες που καθορίζουν έναν 
καλό σχολικό διευθυντή.

Αν, για παράδειγμα, τέσσερις εξαιρετικοί σχολικοί δι-
ευθυντές αναρτήσουν στον χώρο του κυλικείου τους την 
ίδια επιγραφή –«Όλοι οι μαθητές είναι έξυπνοι!»−, ένα 
πιθανό συμπέρασμα θα ήταν ότι σημαντικός παράγοντας 
επιτυχίας για κάποιον σχολικό διευθυντή είναι η ανάρτηση 
ενός τέτοιου ενθαρρυντικού μότο στον χώρο του κυλικεί-
ου. Το συμπέρασμα αυτό ωστόσο αναιρείται αμέσως στην 
περίπτωση που την ίδια αυτή επιγραφή αναρτήσουν και 
δύο ακόμη από τους λιγότερο επιτυχημένους σχολικούς 
διευθυντές. Με άλλα λόγια, η επιγραφή από μόνη της δεν 
εγγυάται κανένα ευτυχές αποτέλεσμα. Αυτό δε σημαίνει 
ότι πρέπει να απαγορεύσουμε τη χρήση της ή ότι κάθε 
σχολικός διευθυντής θα πρέπει να μιμείται δουλικά τη 
συμπεριφορά των περισσότερο πετυχημένων συναδέλφων 
του. Οι μέθοδοι ωστόσο που ακολουθεί ένας καλός σχο-
λικός διευθυντής σίγουρα δε φαίνεται να τον βλάπτουν 
– ενώ κι εμείς οι υπόλοιποι μπορούμε να διδαχτούμε από 
αυτές. Σημαντικό επίσης εύρημα των ερευνών μας υπήρξε 
η διαπίστωση ότι και οι δάσκαλοι ομοίως, από διάφορα 
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σχολικά περιβάλλοντα, παρουσίαζαν μεγάλες διαφορές 
ως προς το εύρος των δεξιοτήτων τους. Στο πλαίσιο ανε-
πίσημων περιστάσεων και συνεντεύξεων επιχειρήσαμε 
να επισημάνουμε τα σημεία τομής ανάμεσα στους περισ-
σότερο και τους λιγότερο αποτελεσματικούς δασκάλους. 
Ορισμένοι τύποι συμπεριφοράς φυσικά απαντούν σχεδόν 
σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας. Για παράδειγμα, δύσκολα 
θα βρεθεί δάσκαλος –από τον καλύτερο ως τον χειρότε-
ρο− που να μην παίρνει απουσίες. Κατά την περαιτέρω, 
ωστόσο, επεξεργασία των δεδομένων μας άρχισαν σιγά 
σιγά να συγκεντρώνονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
των καλύτερων δασκάλων και να εντοπίζονται οι παράμε-
τροι εκείνες που τους διαφοροποιούσαν από τους λιγότερο 
επιτυχημένους συναδέλφους τους. 

Η ικανότητα να παρατηρούμε τον εαυτό μας με άκρα 
αντικειμενικότητα είναι ζητούμενο σε κάθε ασχολία μας. 
Όσοι έχουν επίγνωση της εικό-
νας που μεταδίδουν στον περί-
γυρό τους και του αντίκτυπου 
που έχει η συμπεριφορά τους 
είναι και πιο αποδοτικοί στη 
δουλειά τους. Όλοι προσπαθού-
με να φτάσουμε σε ένα τέτοιο 
επίπεδο αυτεπίγνωσης, αρκετά συχνά όμως δεν τα κα-
ταφέρνουμε. Όπως παρατηρήσαμε στις έρευνές μας με 
αντικείμενο τους διευθυντές διαφόρων σχολείων, σχεδόν 
όλοι οι διευθυντές θεωρούν ότι είναι καλοί στη δουλειά 
τους, ελάχιστοι όμως έχουν δίκιο που το πιστεύουν. 

Σύμφωνα με την εμπειρία μου, αρκετοί κακοί δάσκα-
λοι, ομοίως, πιστεύουν ότι είναι καλοί στη δουλειά τους. 
Όπως ίσχυε και για την πλειονότητα των σχολικών διευ-
θυντών, έτσι και οι περισσότεροι δάσκαλοι κάνουν ό,τι 

Όσοι έχουν επίγνωση της εικόνας 
που μεταδίδουν στον περίγυρό 
τους και του αντίκτυπου που έχει 
η συμπεριφορά τους είναι και πιο 
αποδοτικοί στη δουλειά τους.

Teachers.indd   27 25/09/2013   6:49 μ.μ.



28 Ο ΚΑΛΟΣ δΑΣΚΑΛΟΣ

καλύτερο μπορούν για να προχωρήσουν μπροστά, ενώ οι 
περισσότεροι από εκείνους που έτυχε να συναντήσω εγώ 
προσωπικά έχουν τη διάθεση –μάλιστα τη λαχτάρα− να 
βελτιωθούν στο επάγγελμά τους μέσα από νέους τρό-
πους προσέγγισής του.

Πρόσφατα έλαβα μέρος σε ένα φόρουμ, στο πλαίσιο 
του οποίου μια πλειάδα ανθρώπων από τον χώρο της 
εκπαίδευσης κλήθηκαν να καταθέσουν την άποψή τους 
όσον αφορά το μέλλον του εκπαιδευτικού λειτουργήματος. 
Ένα από τα ερωτήματα στο οποίο κλήθηκαν να απαντή-
σουν ήταν: Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, οι δεξιότητες 
που θα χρειάζεται να έχει ένας εκπαιδευτικός στον νέο 
αιώνα; Οι απαντήσεις που διάβασα με εξέπληξαν. Στον 
μακρύ κατάλογο με τις υπερ-εξειδικευμένες (και μάλλον 
άπιαστες) δεξιότητες συμπεριλαμβάνονταν: γνώση της 
τεχνολογίας σε επίπεδο διαχειριστή δικτύου υπολογιστών· 
πλήρης αφομοίωση του νομικού περιεχομένου των διαφό-
ρων εκπαιδευτικών εγκυκλίων· ικανότητα ανάδειξης κάθε 
μαθητή σε επίπεδο τέτοιο ώστε να πληροί τις απίθανα 
υψηλές και διαρκώς μεταβαλλόμενες προϋποθέσεις που 
τίθενται από τις τοπικές πολιτείες και το κράτος· τέλος, 
ιδανικές επικοινωνιακές δεξιότητες στο σχολικό περιβάλ-
λον. Θεέ μου, μ’ έπιασε κράμπα στο στομάχι και μόνο που 
διάβασα τη λίστα. Καθόλου περίεργο που οι δάσκαλοι 
έχουν τόσο πολύ άγχος. 

Ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησα ότι ακολουθού-
σαμε λάθος μονοπάτι. Αυτό που βασικά χρειαζόμαστε  
–το μόνο που βασικά χρειαζόμαστε− είναι κάθε δάσκα-
λος να γίνει όσο καλύτερος μπορεί. Και οι κορυφαίοι 
δάσκαλοι δεν έγιναν κορυφαίοι επειδή έφαγαν με το 
κουτάλι τον νομικό κώδικα ούτε επειδή μπορούν να συ-
ναρμολογήσουν ένα iPad από κουτάκια αναψυκτικών. 
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Καλοί δάσκαλοι είναι εκείνοι που κάνουν σωστά τη δου-
λειά τους μέρα με τη μέρα, μήνα με τον μήνα, χρόνο με 
τον χρόνο· εκείνοι που ξέρουν να προσαρμόζονται στις 
αλλαγές χωρίς να ξεχνούν ποτέ την ουσία του επαγγέλ-
ματός τους. Σκεφτείτε το: αν όλοι οι δάσκαλοι ενός σχο-
λείου εργάζονταν όπως οι καλύτεροι συνάδελφοί τους, 
δε θα μιλούσαμε τότε για το ιδανικό σχολείο; Προφανώς. 
Και αν όλα τα σχολεία διέθεταν εκπαιδευτικό προσωπι-
κό εφάμιλλο των καλύτερων δασκάλων, τότε οι μαθητές 
που θα είχαν την τύχη να φοιτούν στα ιδρύματα αυτά θα 
αντιμετώπιζαν το μέλλον με αυτοπεποίθηση.

Ο σωστός δάσκαλος έχει αποτελέσει αντικείμενο πολ-
λών ερευνών (Borich 2010, Breaux & Whitaker 2006, 
Ehrenberg & Brewer 1994, Ferguson & Ladd 1996, Gold-
haber & Brewer 1999, Hardiman 2003, Hess 2001, Hunt, 
Wiseman & Touzel 2009, Kaplan & Owings 2002, Stron-
ge 2007, Thomas 2002, Walsh 2001). Ορισμένες από αυ-
τές βρήκαν ότι οι καλύτεροι δάσκαλοι έχουν εξειδίκευση 
σε κάποιον τομέα, ενώ σε άλλες υπήρξε συσχέτιση της 
αποδοτικότητας με τις μεταπτυχιακές σπουδές. Κάποιες 
έρευνες επιμένουν ότι η υψηλή βαθμολογία που συγκε-
ντρώνει ένας δάσκαλος σε σχετικά τεστ βρίσκεται σε 
συνάφεια με την επιτυχημένη παρουσία του στην τάξη. 
Ελάχιστες ενστάσεις θα μπορούσαν, κατ’ αρχάς, να προ-
βληθούν στα παραπάνω ευρήματα.

Παρ’ όλα αυτά, μέσα μας το διαισθανόμαστε ότι ο 
καλός δάσκαλος είναι κάτι περισσότερο από μια απλή 
παράθεση των  παραπάνω παραγόντων. Όλοι μας γνω-
ρίζουμε καλούς δασκάλους με μεταπτυχιακές σπουδές, 
καθώς και εξίσου αξιόλογους συναδέλφους τους χωρίς 
ανάλογο υπόβαθρο. Σίγουρα η υψηλή βαθμολογία στα 
σχετικά τεστ μπορεί να συνδέεται με την έμπρακτη απο-
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τελεσματικότητα ενός δασκάλου, σε καμία περίπτωση 
όμως δεν την προοικονομεί. Η εξειδίκευση σε έναν τομέα 
του επιστητού είναι σημαντική. Κι όμως, πόσοι δάσκαλοι 
που γνωρίζουν άπταιστα το γνωστικό τους αντικείμενο 
δεν καταφέρνουν ποτέ να γνωρίσουν τους ίδιους τους 
μαθητές τους;

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας δεν έχει να κάνει 
με τα γνωστικά εφόδια του δασκάλου· αρκετοί δάσκαλοι 
γνωρίζουν ήδη τι λειτουργεί και τι όχι στη δουλειά τους. 
Το βιβλίο αυτό έχει να κάνει με το ποιοι είμαστε· και, 
ακόμη περισσότερο, με το τι κάνουμε. Στα προσεχή κε-
φάλαια δε θα συναντήσετε καμία περίπλοκη ή δυσνόητη 
έννοια. Κάποιες από τις συμβουλές που θα βρείτε ήδη 
τις γνωρίζετε και τις ακολουθείτε από καιρού εις καιρόν· 
αρκετοί μάλιστα από εσάς τις ακολουθείτε σχεδόν πάντα. 
Μόνο όμως οι κορυφαίοι δάσκαλοι τις έχουν αναγάγει σε 
αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητάς τους. Όλα όσα 
θα διαβάσετε σ’ αυτό το βιβλίο είναι απλό να τα σκεφτείς, 
όχι όμως πάντα εύκολο να τα κάνεις.

Στον νου μου έρχεται μια δασκάλα η οποία επί τριάντα 
οχτώ χρόνια δίδασκε στην τελευταία τάξη του δημοτικού. 
Ήταν πραγματικά απίστευτη – η δασκάλα που θα θέλατε 
να έχουν τα παιδιά, τα εγγόνια, τα ανίψια σας. Μια μέρα 
τη ρώτησα πώς κατάφερνε και διατηρούσε μέσα της αυτή 
τη σπίθα. Ξέρετε τι μου απάντησε; «Στην τάξη αυτή εγώ 
βρίσκομαι τριάντα οχτώ χρόνια, τα παιδάκια αυτά όμως 
έρχονται για πρώτη φορά».

Χάρη στα χαρίσματά της –και ιδιαίτερα χάρη στις δι-
απροσωπικές της δεξιότητες− η συγκεκριμένη δασκάλα 
μυούσε σε καθημερινή βάση τους μαθητές της σε πρωτό-
γνωρες γι’ αυτούς εμπειρίες, και οι μαθητές της ωφελή-
θηκαν τα μέγιστα απ’ αυτό. Είτε κάνουμε μάθημα στην 
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πρώτη ή στην τελευταία τάξη του δημοτικού είτε έχουμε 
στην πλάτη μας δεκαεφτά βδομάδες ή δεκαεφτά χρόνια 
εμπειρίας, μπορούμε πάντα να διδαχτούμε από το παρά-
δειγμά της.
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