Σο ςχολείο του μζλλοντοσ
Ειςαγωγι
Σο ςχολείο του μζλλοντοσ κα
είναι πολφ διαφορετικό από το
ςθμερινό (διαφορετικι ςχζςθ
μακθτϊν-κακθγθτϊν,
διαφορετικόσ τρόποσ
διδαςκαλίασ, διαφορετικι
υποδομι).Πρόκειται για ζνα
ςχολείο του οποίου επίκεντρο
κα είναι ο μακθτισ ωσ
ολοκλθρωμζνοσ άνκρωποσ.

ΔΙΑΛΟΓΟ
Διάλογοσ δαςκάλου-μακθτι
Βαςικό κεμζλιο του ςχολείου του
μζλλοντοσ είναι ο διάλογοσ. Οι
μακθτζσ μζςα από τον διάλογο κα
ζχουν τθν δυνατότθτα να εκφράηουν
ελεφκερα τθν γνϊμθ τουσ, αλλά και με
τθν κατάλλθλθ κακοδιγθςθ του
δαςκάλου να οδθγοφνται μόνοι τουσ
ςτθν γνϊςθ.
Διάλογοσ μεταξφ μακθτϊν
Καλλιεργϊντασ τον διάλογο μεταξφ των
μακθτϊν κα μπορεί ο κακζνασ να
εξωτερικεφει τόςο τα ςυναιςκιματα
και τισ επικυμίεσ του όςο και τυχόν
παράπονα που ζχει ϊςτε να μποροφν
όλα να λφνονται με τθν ςυηιτθςθ να
υπάρχει ζνα ομαλό και υγιζσ κλίμα.

ΜΑΘΗΣΟΚΕΝΣΡΙΚΟ ΣΡΟΠΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Βαςικι αρχι του ςχολείου του
μζλλοντοσ ςφμφωνα με τθν
οποία ο μακθτισ ςυμμετζχει
ενεργά και ςυνειδθτά ςε όλθ τθν
διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Ο
δάςκαλοσ παρακολουκεί τθν
δραςτθριότθτα των μακθτϊν και
τουσ κακοδιγει, τουσ δίνει τθν
δυνατότθτα να επιλζξουν, τουσ
ενκαρρφνει να εκφράςουν τισ
απόψεισ τουσ και να παίρνουν
μζροσ ςτθν ςυηιτθςθ. Η
διαδικαςία αυτι ζχει ωσ ςτόχο να
προςφζρει ςτον μακθτι τισ
απαραίτθτεσ γνϊςεισ και να τουσ
διδάξει να επεκτείνουν μόνοι
τουσ τισ γνϊςεισ του.

ΕΠΟΠΣΙΚΑ ΜΕΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
•

Σα α εποπτικά μζςα
διδαςκαλίασ διευκολφνουν τθν
μάκθςθ και ςυμβάλλουν ςτθν
αιςκθτοποίθςθ του
προφορικοφ λογοφ. Επομζνωσ
όλα τα αντικείμενα, ςυςκευζσ,
όργανα ι ακόμα και
εκδθλϊςεισ ςυντελοφν ςτθν
γριγορθ διζγερςθ όλων των
αιςκιςεων. Για παράδειγμα
ςτο μάκθμα τθσ βιολογίασ εάν
γινόταν ςε ζνα εργαςτιριο
βιολογίασ με όλα τα
απαραίτθτα όργανα το μάκθμα
κα γινόταν κατανοθτό και πιο
ενδιαφζρον

ΣΕΛΟ ΣΟΝ ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ
•

Ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ είναι ζνα φαινόμενο
που παρατθρείται ολοζνα και περιςςότερο
ςτον χϊρο του ςχολείου και οι μορφζσ του
είναι διάφορεσ (ςωματικι βία, λεκτικι βία,
ψυχολογικι βία) , γι’αυτό τον λόγο τόςο οι
εκπαιδευτικι όςο και οι μακθτζσ κα πρζπει να
δίνουν ιδιαίτερθ ςθμαςία. το ςχολείο του
μζλλοντοσ, λοιπόν, κα επικρατεί ζνα υγιζσ
περιβάλλον μζςα ςτο οποίο ο μακθτισ κα
αιςκάνεται άνετα να μιλιςει τόςο για
περιςτατικά ςχολικισ βία που ζχει υποςτεί ο
ίδιοσ όςο και για περιςτατικά ςχολικισ βία που
ζχει υποςτεί κάποιοσ ςυμμακθτισ του. Σζλοσ
οι μακθτζσ δεν κα φοβοφνται να καταγγείλουν
περιςτατικά βίασ και οι εκπαιδευτικοί ςε
ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ κα δίνουν τισ
κατάλλθλεσ λφςεισ

ΨΤΧΟΛΟΓΙΛΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
Ο ςφγχρονοσ ρόλοσ του ςχολικοφ
ψυχολόγου είναι πολυδιάςτατοσ και
αφορά ςτθν παροχι ψυχολογικϊνςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν. Οι
ςχολικοί ψυχολόγοι του ςχολείου του
μζλλοντοσ κα υποςτθρίηουν με
ςυςτθματικό τρόπο τουσ μακθτζσ, κα
ςυνεργάηονται με τουσ
εκπαιδευτικοφσ, τουσ γονείσ και όλθ
τθν ςχολικι κοινότθτα με ςτόχο τθν
βελτίωςθ τθσ μακθςιακισ πορείασ ,
τθν προαγωγι τθσ ςυναιςκθματικισ
και κοινωνικισ ανάπτυξθσ των
μακθτϊν και τθν δθμιουργία ενόσ
αςφαλοφσ και υγιοφσ κλίματοσ.

