
Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών 
 

 

Η 26η Σύνοδος της UNESCO καθιέρωσε την 5η Οκτωβρίου ως "Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού" με 

στόχο να προβάλει σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου τη σημασία του έργου που επιτελούν οι 

εκπαιδευτικοί για την ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών, για την ατομική και συλλογική πρόοδο και 

ευημερία καθώς και την πολύτιμη προσφορά τους στην παιδεία και τον πολιτισμό.  

Έτσι, με την καθιέρωση της Ημέρας αυτής γίνεται μια προσπάθεια να τονιστεί προς όλες τις κατευθύνσεις ο 

σημαντικός και πολυδιάστατος ρόλος του εκπαιδευτικού σ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αλλά και η 

προσφορά του ευρύτερα στην κοινωνία.  

Καθιερώθηκε το 1994 για να μας υπενθυμίσει τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο δάσκαλος μέσα στην 

κοινωνία, είτε εργάζεται σε μία πλούσια πόλη της Δύσης, είτε σε μια αυτοσχέδια σχολική αίθουσα κάποιου 

στρατοπέδου προσφύγων. 

Αν ρωτήσουμε οποιονδήποτε γονέα, τι θεωρεί το σημαντικότερο στοιχείο στη διδασκαλία του παιδιού, 

αυτός σίγουρα θα απαντήσει: Ο καλός δάσκαλος. Μόνο με την καθοδήγηση του καλού δασκάλου μπορούν 

οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις νέες γνώσεις και τις νέες τεχνολογίες που εξελίσσονται 

ραγδαία. 

Η ποιοτική εκπαίδευση είναι το έσχατο εργαλείο για τη διατήρηση της δημοκρατίας, την καταπολέμηση της 

φτώχειας, την απελευθέρωση του ανθρώπου, την εξάλειψη του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. 

Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα και με στοιχεία της UNESCO, χρειάζονται επιπρόσθετα 18 εκατομμύρια 

εκπαιδευτικών για να επιτευχθεί η λειτουργία σχολείων στοιχειώδους εκπαίδευσης σε παγκόσμια κλίμακα. 

Εκπαιδευτικός σημαίνει εκπαίδευση, μια λέξη η οποία προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα 

εκπαιδεύω που σημαίνει για την παιδική ηλικία ανατρέφω, και στη συνέχεια μορφώνω και 

διαπαιδαγωγώ.  

Ανατρέφω, γιατί εξασφαλίζω τη σωματική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού, 

Μορφώνω, γιατί παρέχω το σύνολο των γνώσεων και 

Διαπαιδαγωγώ, γιατί διαμορφώνω το χαρακτήρα με παιδευτικές μεθόδους. 

Παράλληλα, στην επιστήμη της παιδαγωγικής, σημαίνει τη συστηματική και την οργανωμένη διαδικασία 

της αγωγής και της μάθησης, στοιχείο που την καθιστά αδιαπραγμάτευτο δημόσιο αγαθό. 

Στη σημερινή σύγχρονη κοινωνία, στην Κοινωνία της Πληροφορίας, ο όγκος και η ταχύτητα διακίνησης 

των πληροφοριών, η διαχείριση τους, η κατάκτηση της γνώσης και τελικά ο διδακτικός μετασχηματισμός, 

απαιτούν διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση. 

Ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού όπως περιγράφεται στις παιδαγωγικές θεωρίες αλλά κυρίως όπως 

απαιτείται στη μαθησιακή διαδικασία, είναι εμψυχωτικός, συμβουλευτικός,  καθοδηγητικός, δημιουργικός, 

συνεργατικός και  αλληλεπιδραστικός.  Δίνει έμφαση στη μάθηση ως μία κοινωνική διαδικασία και όχι σαν 

συσσώρευση πληροφοριών.  

Σέβεται και εκτιμά τη διαφορετικότητα, λειτουργεί στη διαπολιτισμική προσέγγιση της εκπαίδευσης. 

Ενθαρρύνει τα παιδιά να ενισχύσουν την αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση τους και τα παρακινεί σε 

περιβάλλοντα δράσης και επικοινωνίας. Στα πλαίσια του συνεργατικού σχολείου δημιουργεί το κατάλληλο 

περιβάλλον για την προώθηση της δημιουργικότητας, της φαντασίας, της κριτικής σκέψης των μαθητών, 

της καλλιέργειας της γλωσσικής ικανότητάς τους, δηλαδή της ικανότητας να διατυπώνουν τη σκέψη τους 

με ακρίβεια στο γραπτό και προφορικό λόγο. Κατακτούν το δημιουργικό αλφαβητισμό και λειτουργούν 

στην προοπτική και του τεχνολογικού αλφαβητισμού. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μπορεί να αναβαθμιστεί στη μαθησιακή διαδικασία αν ο ίδιος δεν αποτελεί 

μόνο φορέα μετάδοσης γνώσεων, αλλά πρότυπο ενεργοποίησης του μαθητή σε όλους τους τομείς της 

μάθησης, αξιοποιώντας τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, συσχετίζοντας τα διαφορετικά μαθησιακά 

αντικείμενα με την καθημερινή ζωή και στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της πολιτιστικής και κοινωνικής 

παιδείας. 

Μαθαίνω για να ξέρω, μαθαίνω για να πράττω, μαθαίνω για να ζω μαζί με τους άλλους και μαθαίνω να 

υπάρχω. 



Πάνω από όλα όμως, ο εκπαιδευτικός βοηθά στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους τους 

μαθητές παγκοσμίως. Οι εκπαιδευτικοί συμβάλλουν στη διατήρηση και μεταβίβαση της πολιτισμικής, 

ιστορικής και επιστημονικής κληρονομιάς στα νέα μέλη της κοινωνίας και στη διαμόρφωση των αναγκαίων 

όρων για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Ο ρόλος τους στη διαμόρφωση της υποδομής του πολίτη «του 

αύριο» είναι καθοριστικός. Με το έργο τους, που επιτελείται σε κάθε εκπαιδευτικό χώρο, αλλά και στο 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον θεμελιώνουν μια σύγχρονη, δημοκρατική κοινωνία και συμβάλλουν στην 

προσωπική ανέλιξη, την επαγγελματική προοπτική και τη συνεχή μορφωτική ανέλιξη των πολιτών. 

 


