
Η εξομολόγηση ενός μαθητή στο δάσκαλό του 
   

1. Προςπακιςτε να είςτε ανκρώπινοσ και όχι μόνο μια μθχανι 
διδαςκαλίασ. 

2. Μθ δίνετε τθν πρώτθ κζςθ ςτθν φλθ που διδάςκετε, αλλά ςε μασ, 
τουσ μακθτζσ ςασ. 

3. Κάντε με να νιώςω πωσ ενδιαφζρεςτε για μζνα, κεωρώντασ με ζνα 
ανκρώπινο πλάςμα και όχι ζνα απλό αρικμό του βακμολογίου ςασ. 

4. Μθ με κρίνετε μόνο από τουσ βακμοφσ που πετυχαίνω από τισ 
απαντιςεισ μου, αλλά περιςςότερο από τθν προςπάκεια που 
καταβάλλω. 

5. Μθν περιμζνετε να ξεπεράςω το ταλζντο μου και τισ δυνατότθτζσ 
μου. Δώςτε μου κάποια ενκάρρυνςθ κάπου-κάπου. 

6. Μθ ηθτάτε από μζνα να κεωρώ τισ ςπουδζσ μου ςαν τθ μεγαλφτερθ 
απόλαυςθ τθσ ηωισ μου. Ειλικρινά δεν είναι κάτι τζτοιο για μζνα. 

7. Μθν περιμζνετε να ικανοποιοφμαι με όλα τα κζματα που 
διδάςκετε. Υπάρχουν και άλλα που με ενδιαφζρουν, ίςωσ μάλιςτα 
και περιςςότερο. 

8. Βοθκιςτε με να μάκω να ςκζπτομαι και να κρίνω μόνοσ μου και όχι 
να απομνθμονεφω ζτοιμεσ απαντιςεισ. Βοθκιςτε με περιςςότερο 
να βρίςκω μόνοσ μου τισ απαντιςεισ, ζςτω κι αν αυτό είναι 
περιςςότερο κουραςτικό και για ςασ και για μζνα. 

9. Ακοφςτε πρόκυμα τισ ερωτιςεισ που κάνω με ςοβαρότθτα, ζςτω 
και αν ςασ φαίνονται βλακώδεισ. Μ΄ αυτι τθ ςυμπεριφορά ςασ κα 
μάκετε και μζνα να ακοφω τουσ άλλουσ προςεκτικά. 

10. Να ζχετε απαιτιςεισ από μζνα, φτάνει να είςτε δίκαιοσ. Γνωρίηω 
πωσ είναι αναγκαίο αυτό, ζςτω και αν επαναςτατώ εξωτερικά. 

11. Μθ με γελοιοποιείτε μπροςτά ςτουσ ςυμμακθτζσ μου. Αυτό με 
πλθγώνει και οπωςδιποτε κα ςτραφεί εναντίον ςασ. Μια λζξθ ςασ 
που κα ειπωκεί ιδιαιτζρωσ, με ςοβαρότθτα και καλοςφνθ κα φζρει 
μεγαλφτερο αποτζλεςμα. 



12. Μθ με οικτίρετε μπροςτά ςε άλλουσ όταν δεν τα καταφζρνω καλά 
ςε κάτι. Αυτόσ ο οίκτοσ φζρνει αμθχανία. 

13. Μθ μου προβάλλετε άλλο ςυμμακθτι μου για παράδειγμα. Ζτςι 
υπάρχει φόβοσ να τον μιςιςω. 

14. Όταν πετυχαίνω κάτι, μθ με παρουςιάηετε ςαν παράδειγμα ςτουσ 
άλλουσ. Αυτό με βάηει ςε δφςκολθ κζςθ. Σε τζτοια περίπτωςθ κα 
χαρώ πολφ με ζνα καλό ςασ λόγο. 

15. Κρατιςτε για τον εαυτό ςασ παρακαλώ τα προςωπικά ςασ 
προβλιματα και τισ ιδζεσ ςασ. Ζτςι κι αλλιώσ δεν είμαι ςε κζςθ 
οφτε να τα λφςω οφτε να τισ κρίνω. 

16. Θυμάςτε καμιά φορά πωσ ιςαςταν κι εςείσ κάποτε μακθτισ; 
Είχατε καλφτερουσ βακμοφσ και δεν ξεχνοφςατε ποτζ; 

17. Σασ παρακαλώ να ςυνεχίηετε πάντα τθ μελζτθ ςασ και να μθ 
χρθςιμοποιείτε ςτθν τάξθ με μθχανικό τρόπο τισ ίδιεσ κιτρινιςμζνεσ 
ςθμειώςεισ που δίνατε πριν από πολλά χρόνια. 

18. Μθν προςδοκάτε από μζνα, πολφ ςυχνά, ζνα λόγο ευχαριςτίασ. 
Είμαι ευγνώμων, αλλά δυςκολεφομαι πολφ να εκφράςω τθν 
ευγνωμοςφνθ μου με λόγια. 

19. Κι ζτςι ….ςασ ευχαριςτώ πολφ. 
  

  

"Μθ λες πολφ συχνά ότι ζχεις δίκιο Δάσκαλε! 
Άσε να το δουν οι μακθτζς! 
Μθν πιζηεις πολφ τθν αλικεια, 
Δεν το αντζχει!  
Άκουγε όταν μιλάς!"  
                                    Berthold Brecht  

 

  

 


