
Το σχολείο του μέλλοντος 

Σηα ζρνιεία ηεο ρώξαο καο ππάξρνπλ πνιιέο 
ειιείςεηο θαη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα έρεη πνιιά 
κεηνλεθηήκαηα. Έτει αναρφηηθεί όμφς κάποιος 
από εμάς με ποιοσς ηρόποσς θα μπορούζε να 
βεληιφθεί; Υπάξρνπλ αξθεηέο θαη απιέο ιύζεηο 
πνπ δελ απαηηνύλ ηίπνηα παξαπάλσ από ηελ 
θαιή δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ 
καζεηώλ. Αλ όια εθαξκνζηνύλ  ζσζηά ηόηε ζα 
δεκηνπξγεζεί έλα δηαθνξεηηθό πεξηβάιινλ, πην 
πγηέο θαη ιηγόηεξν ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηθό. Τα 
ζρνιεία ζα κεηαηξαπνύλ ζε κέξνο όπνπ ηα παηδηά 
ζα επηζπκνύλ λα πεξλνύλ ηνλ ρξόλν ηνπο, θαη δελ 
ζα ην αληηκεησπίδνπλ σο ρξένο πνπ κε ην δόξη 
πεγαίλνπλ. Γηαηί πάλσ από όια εκηός από ηην 
εκμάθηζη, ηο ζτολείο ζσμβάλλει και ζηην 
υστική και ηθική, εζφηερική καλλιέργεια ηφν 
μαθηηών. 
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Σεβαζκόο θαη θαηαλόεζε 

Ο ζεβαζμός και η καηανόηζη είλαη απαξαίηεηα ζε 
όια ηα ζρνιεία. Τν ζρνιείν πξέπεη λα ζέβεηαη 
ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ καζεηή θαη λα θαηαλνεί 
ηηο δπζθνιίεο θαη ηελ δηαθνξεηηθόηεηα. Έλα 
παηδί κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πξέπεη λα 
δέρεηαη ηδηαίηεξε βνήζεηα θαη θαηαλόεζε, λα κελ 
ριεπάδεηαη θαη λα ηνπ παξέρνληαη ίζεο επθαηξίεο 
γηα εθκάζεζε θαη επηηπρία. Υπάξρνπλ 
πεξηπηώζεηο πνπ απηό δελ ζπκβαίλεη θαη θέξλεη 
σο απνηέιεζκα, ηα παηδηά λα ληώζνπλ 
κεηνλεθηηθά, νη πξνζπάζεηέο ηνπο λα 
ραξαθηεξίδνληαη σο απνηπρία θαη πνιύ ζπρλά 
απηά ηα παηδηά λα ηα παξαηνύλ κηαο θαη δελ 
ηνπο παξέρεηαη θαλελόο  είδνο ζηήξημεο ή 
ώζεζεο. Επηπξνζζέησο, ζην ζέκα ηνπ 
ζεβαζκνύ, αλ ν νπνηνζδήπνηε από ην 
πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ δελ ζέβεηαη ηνπο 
καζεηέο ή ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, ή αληίζηνηρα 
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ή ζπκκαζεηέο ηνπ, πξέπεη 
λα ιακβάλνληαη δξαζηηθά κέηξα γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε  απηήο ηεο παξαβαηηθήο θαη 
άζρεκεο ζπκπεξηθνξάο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, 
ζηαδηαθά ζα κεησζεί ε ενδοζτολική βία, ζέκα 
πνπ απαζρνιεί ηελ πιεηνςεθία ησλ αλζξώπσλ. 

... 

.. 



Δηάινγνο θαη ειεπζεξία ηνπ ιόγνπ 

Μηα εμίζνπ απνηειεζκαηηθή ιύζε είλαη ν διάλογος. Αλ 
επηθξαηεί δηάινγνο ζηελ αίζνπζα, ηόηε ηα παηδηά 
δελ ζα ληώζνπλ ηξνκνθξαηεκέλα θαη ζα 
εθθξάδνπλ ειεύζεξα ηηο απνξίεο θαη ηνπο 
πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, 
επηηπγράλεηαη ε μαθηηοκενηρική δηδαζθαιία, 
ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ζέζε γηα ηελ εμέηαζε κε 
θαηάινγν, ηνλ παληθό θαη ην άγρνο. Παξά κόλν 
έλα ήξεκν θιίκα κε ζεηηθή ελέξγεηα όπνπ όινη 
δίρσο ακθηβνιίεο εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο 
γλσξίδνληαο όηη δελ κπνξεί θαλέλαο λα ηνπο 
θαηαθξίλεη. Ο δηάινγνο κεηαμύ καζεηώλ θαη 
εθπαηδεπηηθνύ κπνξεί κάιηζηα λα ηνπο ζπλδέζεη 
πεξηζζόηεξν θαη λα απνθηήζνπλ πην ζηελέο 
ζρέζεηο. Έηζη, ην ζρνιείν κπνξεί λα κεηαηξαπεί 
ζε έλαλ ρώξν όπνπ ηα παηδηά ζα ηνλ 
απνιακβάλνπλ θαη ζα επηδηώθνπλ λα βξίζθνληαη 
θαη δελ ζα  πεξηκέλνπλ πώο θαη πώο ηελ ώξα ηνπ 
ζρνιάζκαηνο, κηαο θαη ην κάζεκα ζα απνθηά έλα 
ελδηαθέξνλ, κηα δσληάληα θαη κηα 
παξαζηαηηθόηεηα.   
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Αύμεζε δπλαηνηήησλ γηα δξαζηεξηόηεηεο 
Σε πνην παηδί δελ αξέζνπλ νη δξαζηεξηόηεηεο; 

Δπζηπρώο, ζηα ζρνιεία δελ ππάξρνπλ αξθεηέο 
εγκαηαζηάζεις όπσο γηα παξάδεηγκα, 
εργαζηήρια, γήπεδα θαη τώροι άθληζης 
όπνπ ηα παηδηά ζα δξαζηεξηνπνηνύληαη θαη ζα 
απνθηνύλ ελδηαθέξνληα. Φσξίο ηελ ςπραγσγία, 
ην ζρνιείν κεηαηξέπεηαη ζε έλα κνπληό 
πεξηβάιινλ,  ρσξίο ηα παηδηθά γέιηα θαη ηηο 
θσλέο, απηέο πνπ πξνθαινύληαη από ραξά. 
Έηζη,  ινηπόλ, ζα ήηαλ πνιύ όκνξθν αλ 
ρηίδνληαλ ρώξνη όπνπ ηα παηδηά ζα 
δηαζθεδάδνπλ καζαίλνληαο. Με απηόλ ηνλ 
ηξόπν, ηα παηδηά ζα απνιακβάλνπλ ηηο ώξεο 
πνπ βξίζθνληαη ζην ζρνιείν θαη δελ ζα 
επηζπκνύλ λα γπξίζνπλ γξήγνξα πίζσ ζην ζπίηη 
ηνπο. 
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Επαξθήο πγεηνλνκηθή θξνληίδα 

Τα παηδηά ζπρλά ηξαπκαηίδνληαη. Υπάξρνπλ 
ηξαπκαηηζκνί ζηα ζρνιεία, από ηνλ πην απιό  
σο ηνλ πην ζνβαξό. Παξόια απηά, δελ 
παξέρεηαη πάληα σγειονομική θρονηίδα. Οη 
καζεηέο πνιιέο θνξέο γπξίδνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο 
ηξαπκαηηζκέλνη, κε έρνληαο δερηεί θξνληίδα 
πξάγκα ην νπνίν πξνθαιεί αλεζπρία ζηνπο 
γνλείο. Γηα απηό, ζηα κειινληηθά ζρνιεία, ζα 
πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο πγεηνλνκηθή 
θξνληίδα. Επεηδή όκσο νη εθπαηδεπηηθνί δελ 
έρνπλ ηνλ ξόιν ηνπ γηαηξνύ, κηα ιύζε ζα ήηαλ 
λα γίλνπλ πξνζιήςεηο ζρνιηθώλ λνζνθόκσλ. 
Έηζη θάζε καζεηήο ζα έρεη επαξθή πγεηνλνκηθή 
θξνληίδα θαη νη γνλείο ζα είλαη ήζπρνη γηα ηελ 
αζθάιεηα ησλ παηδηώλ ηνπο, 
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Επαξθήο πιηθνηερληθή ππνδνκή 

 Σηα ζρνιεία ηεο ρώξαο καο ε ηερλνινγία πνπ 
παξέρεηαη είλαη ζπρλά ειιηπήο. Οη εθπαηδεπηηθνί 
ρξεηάδνληαη ηελ πξόζβαζε ζην διαδίκησο ώζηε 
λα εμπλοσηίζοσν ηελ παξάδνζε ηνπ 
καζήκαηνο ηνπο θαη λα ηελ θάλνπλ πην εύιεπηε 
θαη θαηαλνεηή. Παξόια απηά, είηε ην δηαδίθηπν 
είηε νη σπολογιζηές έρνπλ ηερλνινγηθά 
προβλήμαηα. Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηό, νη 
καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί εθαξκόδνπλ 
ιύζεηο, πνπ ίζσο θαη λα είλαη απνηειεζκαηηθέο 
αιιά δελ παύνπλ λα θαζπζηεξνύλ ην κάζεκα. 
Οπόηε ζπρλά ράλεηαη ρξόλνο, ν νπνίνο είλαη 
πνιύηηκνο κηαο θαη ε ύιε είλαη ππεξβνιηθή θαη 
ππάξρεη βηαζύλε ώζηε λα νινθιεξσζεί θαη λα 
κελ κείλνπλ θελά ζηνπο καζεηέο όηαλ πεξάζνπλ 
ζηελ επόκελε ηάμε. Επνκέλσο, αλ παξέρνληαλ 
επαρκής σλικοηετνική σποδομή, ην κάζεκα 
ζα γηλόηαλ πην γξήγνξα θαη πην εύθνια κε 
κεγαιύηεξε θαηαλόεζε. 
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Μείσζε ηεο δπζλόεηεο ύιεο θαη κεηαηξνπή 

ηεο  ζε θαηαλνεηή θαη βαηή 
Όπσο πξναλέθεξα, ε ύλη είλαη σπερβολική θαη 

δσζνόηηη. Σπλεπώο, κηα κείσζε θαη 
απινπνίεζε ζα είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή ηόζν 
γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο όζν θαη ηνπο καζεηέο. 
Οη εθπαηδεπηηθνί δελ ζα ρξεηάδεηαη λα βηάδνληαη 
λα νινθιεξώζνπλ ηελ ύιε θαη ζα έρνπλ 
πεξηζζόηεξν ρξόλν λα ηελ εμεγήζνπλ ζηνπο 
καζεηέο ηνπο. Αληίζηνηρα νη καζεηέο δελ ζα 
δπζθνιεύνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ ύιε κηαο θαη 
ζα είλαη βαηή θαη απινπνηεκέλε ρσξίο πνιιά 
δπζλόεηα ζεκεία. 
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