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Πρόλογοσ 
τθν προςπάκεια τθσ βελτίωςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ τθν οποία υπθρετοφμε 

πραγματοποιικθκε το πρόγραμμα ΚΑ1- Κινθτικότθτα προςωπικοφ ςχολικισ εκπαίδευςθσ. 

Αναγνωρίηοντασ τισ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που παρουςιάηονται 

από τισ εξελίξεισ ςτθν τεχνολογία, τισ διαφορετικζσ οικονομικζσ και κοινωνικζσ μεταβολζσ 

που επθρεάηουν τθν ευρφτερθ κοινωνία και ζχουν άμεςθ επίπτωςθ ςτο ςχολείο ςε επίπεδο 

μακθτικοφ πλθκυςμοφ και εκπαιδευτικϊν αναγκϊν είναι απόλυτα κατανοθτό πωσ ο ρόλοσ 

του εκπαιδευτικοφ δεν είναι κάτι ςτατικό αλλά αντίκετα απαιτεί ςυνεχι ενθμζρωςθ, 

εγριγορςθ, ενςωμάτωςθ των νζων παραμζτρων ςτθ διδαςκαλία και τθν εκπαιδευτικι 

πρακτικι που ακολουκεί. Για το λόγο αυτό, κζλοντασ να παρζχουμε το καλφτερο που 

μποροφμε ςτθν ςχολικι μασ μονάδα αλλά να είμαςτε παράλλθλα ανοιχτοί ςτισ άλλεσ 

ςχολικζσ μονάδεσ και ςτθν κοινωνία, βρεκικαμε ςτθ Φινλανδία με τθν καλφτερθ διάκεςθ 

για ανανζωςθ τθσ εκπαιδευτικισ εργαλειοκικθσ μασ και τθν ανάπτυξθ και προςαρμογι 

νζων προςεγγίςεων ςτο ζργο μασ. 
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Ανϊγκεσ – Στόχοι του Προγρϊμματοσ 
Για να επιτευχκεί θ αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ δυναμικότθτασ τθσ 

εκπαίδευςθσ, χρειάηεται να ςχεδιάηονται δράςεισ που να επιμορφϊνουν το προςωπικό τθσ 

ςχολικισ μονάδασ βελτιϊνοντασ το εκπαιδευτικό προςωπικό ατομικά και αυξάνοντασ τθ 

δυναμικότθτά του ςυλλογικά. Με ςτόχο τθν ικανοποίθςθ αυτοφ του άξονα αποτυπϊκθκαν 

οι ανάγκεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςχολικισ μονάδασ οι οποίεσ ςυνοψίηονται ςτισ εξισ: 

Απαιτείται θ εξοικείωςθ του εκπαιδευτικοφ με νζα ςυςτιματα εκπαίδευςθσ, νζεσ 

εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και θ ενςωμάτωςι τουσ ςτθ ςχολικι κακθμερινότθτα 

για να γίνει πιο αποτελεςματικόσ ο εκπαιδευτικόσ και παράλλθλα ο μακθτισ πιο αυτόνομοσ 

και αποδοτικόσ. 

Η παρατιρθςθ μακθτοκεντρικϊν προςεγγίςεων ςε επίπεδο οργάνωςθσ τθσ 

εκπαίδευςθσ αλλά και εφαρμογισ τουσ ςτθ ςχολικι τάξθ. 

Η παρατιρθςθ και ανάπτυξθ τρόπων και μεκόδων εκμαίευςθσ τθσ προόδου των 

μακθτϊν, κακιςτϊντασ τουσ πιο ανεξάρτθτουσ ςε επίπεδο δεξιοτιτων αλλά και 

προςωπικότθτασ. 

Η ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν με εκπαιδευτικοφσ άλλων χωρϊν και παράλλθλα θ 

ανάπτυξθ ενόσ ςχολείου ανοιχτοφ προσ τθν κοινωνία με προοπτικζσ ςυνεργαςιϊν ςε 

επίπεδο εκπαιδευτικϊν αλλά και μακθτϊν. 

Η κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν μζςω παρατιρθςθσ ι ςυμμετοχισ ςε 

εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, με ςτόχο να γίνουν πιο αποτελεςματικοί ςτθν επίλυςθ 

προβλθμάτων και να μθν μζνουν μόνο ςτθν παροχι ςτείρασ γνϊςθσ. 

Η βελτίωςθ των ξενόγλωςςων δεξιοτιτων. 

 

Σχεδιαςμόσ – Υλοπούηςη Προγρϊμματοσ Επιμόρφωςησ 
Πραγματοποιϊντασ τθν επιμορφωτικι αυτι δραςτθριότθτα ιρκαμε ςε επαφι με 

το Φιλανδικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα και παράλλθλα να γνωρίςουμε και τα εκπαιδευτικά 

ςυςτιματα άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν. υγκεκριμζνα εκτόσ από το ελλθνικό εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα κακϊσ και αυτό τθσ χϊρασ που μασ φιλοξζνθςε, παρουςιάςτθκαν τα εκπαιδευτικά 

ςυςτιματα τθσ Πολωνίασ, τθσ Γερμανίασ, τθσ Λετονίασ, τθσ λοβενίασ, τθσ Ιταλίασ. τισ 

ευκαιρίεσ που δόκθκαν εντόσ προγράμματοσ, αλλά και ςτισ πιο ελεφκερεσ δραςτθριότθτεσ 

ι ςτον ελεφκερο χρόνο όπου υπιρχε ευκαιρία ςυγχρωτιςμοφ, ανταλλάχκθκαν 

ενδιαφζρουςεσ πλθροφορίεσ, ςυηθτικθκαν ςθμεία ςφγκλιςθσ και απόκλιςθσ κακϊσ και 

κοινϊν παραμζτρων ςε προβλιματα ι πικανζσ προςδοκίεσ και βελτιϊςεισ. Ήταν ζντονοσ ο 

γόνιμοσ διάλογοσ ςε μια βάςθ με μεγάλθ ποικιλία εκνικοτιτων που προςζδιδε ιδιαίτερο 

ενδιαφζρον. Μζςα από αυτόν το διάλογο, τθ γόνιμθ κριτικι και τθν διάκεςθ ενςωμάτωςθσ 

καλϊν πρακτικϊν ο κάκε ςυμμετζχων ςυγκρατοφςε τα ςθμεία που κεωροφςε ςθμαντικά 

και που μποροφν να οδθγιςουν ςτθν προςωπικι βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ ωσ 

επαγγελματία και δευτερογενϊσ τθσ βελτίωςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ μζςω τθσ διαςποράσ 

των νζων δεξιοτιτων και γνϊςεων που αποκτικθκαν. 

Μζςω του ςεμιναρίου, μασ δόκθκε θ ευκαιρία να επιςκεφτοφμε ςχολικζσ μονάδεσ 

τθσ Φινλανδίασ και να δοφμε από κοντά τον τρόπο που αυτζσ είναι ςτελεχωμζνεσ, τθν 

οργάνωςι τουσ, τθ φιλοςοφία τουσ κακϊσ και τον τρόπο που οι διάφορεσ εκπαιδευτικζσ 
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μζκοδοι εφαρμόηονται και προκαλοφν τθν ενςωμάτωςθ των γνϊςεων και τθν αφξθςθ των 

δεξιοτιτων των μακθτϊν κακιςτϊντασ τουσ αυτόνομουσ. Είδαμε πϊσ ο μακθτισ μπορεί να 

διαμορφϊςει με τθ γνϊμθ του και τθν άποψι του το ςχολικό περιβάλλον, το πρόγραμμα 

ςπουδϊν του και τζλοσ να μετατρζψει τισ ικανότθτεσ ςε δεξιότθτεσ, κακιςτϊντασ το 

ςχολείο ζναν χϊρο που απολαμβάνει κανείσ να βρίςκεται με αποτζλεςμα να ζχει όςο το 

δυνατόν λιγότερθ ςχολικι διαρροι.   

Σζλοσ ςτθν προςωπικι βελτίωςθ των εκπαιδευτικϊν που ςυμμετείχαν ςε αυτι τθ 

δραςτθριότθτα μπορεί να προςμετρθκεί ι αφξθςθ ςτισ  δεξιότθτεσ χριςθσ τθσ ξζνθσ 

γλϊςςασ ωσ μζςου ουςιαςτικισ επικοινωνίασ πάνω ςε εκπαιδευτικά κζματα. 
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Ειςαγωγό 
Για να καταλάβει κανείσ το εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ Φινλανδίασ, κα πρζπει 

πρϊτα να γνωρίςει τουσ Φιλανδοφσ και να δει τον κόςμο από τθ δικι τουσ ματιά. ε αυτι 

τθν προςπάκειά μασ ζχουμε ωσ «ξεναγό» τον Esa Räty, Διευκυντι του Yhteiskoulou upper 

secondary school. Σο εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ Φινλανδίασ είναι ςχεδιαςμζνο με βάςθ τισ 

παροχζσ που εκπορεφονται από τα χαρακτθριςτικά του τόπου και δομείται ςτον τρόπο 

ςκζψθσ, δράςθσ και λειτουργίασ των Φινλανδϊν.  

τισ παρακάτω ςελίδεσ κα παρουςιαςτοφν πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθ Φινλανδία 

για να δθμιουργθκεί θ απαραίτθτθ βάςθ κατανόθςθσ του εκπαιδευτικοφ τθσ ςυςτιματοσ. 

Θα ακολουκιςει μια περιγραφι του ςχεδιαςμοφ τθσ εκπαίδευςθσ και των υποςτθρικτικϊν 

δομϊν τθσ. Παράλλθλα κα γίνει μνεία ςτισ υλικοτεχνικζσ υποδομζσ τθσ οι οποίεσ προάγουν 

τουσ εκπαιδευτικοφσ τουσ ςτόχουσ. 

Φινλανδύα 

Γεωγραφύα 
Σο ταξίδι μασ ξεκινάει ςτθ χϊρα που βρίςκεται ςτο βορειότερο τμιμα τθσ 

Ευρϊπθσ μεταξφ ουθδίασ, Νορβθγίασ, Ρωςίασ και Βαλτικισ Θάλαςςασ. Οι κάτοικοί τθσ 

είναι περίπου 5,5 εκατομμφρια και καταλαμβάνουν μια ζκταςθ 338145 km2. Βαςικό 

χαρακτθριςτικό ςτο ανάγλυφο τθσ χϊρασ είναι θ φπαρξθ μεγάλου αρικμοφ λιμνϊν που 

φτάνουν ςε δεκάδεσ χιλιάδεσ και καλφπτουν το 10% του εδάφουσ τθσ. Η δθμιουργία τουσ 

τοποκετείται ςτθν τελευταία εποχι των παγετϊνων. Σμιμα των κανδιναβικϊν Άλπεων 

κεωρείται το βουνό Χαλτιατουντοφρι, όπου με υψόμετρο τα 1324 m είναι και το 

υψθλότερο τθσ Φινλανδίασ. 

 

Κλύμα 
Λόγω τθσ κζςθσ τθσ ςτθν υδρόγειο, με τθ χϊρα να βρίςκεται μεταξφ 60ο-70ο 

γεωγραφικό πλάτοσ και το 30% να εκτείνεται ςτθν αρκτικι ηϊνθ, γίνεται αντιλθπτό το 

ψυχρό τθσ κλίμα. Οι χιονοπτϊςεισ είναι ζντονεσ και ςθμειϊνονται κατά τθ μεγαλφτερθ 

διάρκεια του ζτουσ. Οι μζςεσ κερμοκραςίεσ για το χειμϊνα είναι από -15ο C ζωσ -4ο C ςτθ 

Λαπωνία και -7ο C ζωσ -4ο C ςτα Νότια. Σα καλοκαίρια είναι δροςερά και το κερμόμετρο 

κυμαίνεται κατά μζςο όρο μεταξφ 15ο C και 17ο C. 

 

Σημαντικού ιςτορικού ςταθμού 
Οι πρϊτοι κάτοικοι του τόπου ιταν οι Λάπωνεσ ι κάποιοσ φυλεκτικόσ ςυγγενισ 

τουσ γφρω ςτθν 8θ χιλιετία π.Χ. τθ 2θ χιλιετία π.Χ. αναπτφχκθκε ο πολιτιςμόσ Κιουκάινεν, 

όπου φτάνει ζωσ το 1300 π.Χ. Σον 1ο αιϊνα μ.Χ. οι Φίννοι που προζρχονται από τθν 

Εςκονία, καταλαμβάνουν τθ χϊρα. Από τον 8ο αι μ.Χ. ζωσ το 1100 μ.Χ. θ χϊρα κατοικείται 

από τουσ Βίκιγκσ. 

 1150 μΧ : Κατάλθψθ τθσ χϊρασ από το βαςιλιά τθσ ουθδίασ (Ζρικ VIII). θμειϊνεται ο 

Χριςτιανιςμοσ ςτθ Φινλανδία. 
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 1323 μΧ : Με τθ υνκικθ του Παχκιναςααρι γίνεται θ ζνταξθ τθσ Φινλανδίασ ςτο 

ουθδικό βαςίλειο. Η περιοχι τθσ Καρζλιασ χωρίςτθκε μεταξφ ουθδίασ και 

Νοβγκοροντ. 

 1542 μΧ : Κδρυςθ τθσ πόλθσ Ελςίνκι. 

 1570 – 1595 μΧ : Η Φινλανδία γίνεται το μιλον τθσ Ζριδοσ μεταξφ Ρωςίασ και 

ουθδίασ. Καταργείται θ αυτονομία τθσ από τον Κάρολο VIII. 

 Μζςα του 17ου μΧ αιϊνα: Ρωςο-ουθδικόσ πόλεμοσ ςε Φινλανδικό ζδαφοσ. 

 1695 – 1697 μΧ : Λιμόσ με απϊλειεσ που ζφταςαν το ¼ του Φινλανδικοφ πλθκυςμοφ. 

 1713 – 1721 μΧ : Ρωςικι κατοχι 

 1743 μΧ : Σμιμα τθσ Φινλανδίασ παραχωρείται ςτθ Ρωςία. 

 1917 μΧ : Ανεξαρτθςία Φινλανδίασ. 

 1920 μΧ : υνκικθ Σαρτοφ. Οι οβιετικοί αναγνωρίηουν τθν Φινλανδία ωσ ανεξάρτθτθ 

και κακορίηουν τα ςφνορά τουσ. 

 1995 μΧ : Μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

Γλώςςεσ 
Οι Φιλανδοί ζχουν προζλευςθ φινοουγγρικι κακϊσ επίςθσ ςκανδιναβικι και 

βαλτικι. Κατοικοφν κυρίωσ ςτα νοτιοδυτικά τθσ χϊρασ όπου υπάρχει μικρι μειονότθτα 

πολιτϊν με ρωςικι καταγωγι. Η χϊρα ζχει δφο επίςθμεσ γλϊςςεσ τθ ουθδικι και τθ 

Φινλανδικι. Από τισ δφο αυτζσ γλϊςςεσ κατά 92% ομιλείται θ Φινλανδικι και κατά 6% θ 

ουθδικι. 

 

Θρόςκευμα 
Ωσ εκνικζσ εκκλθςίεσ τθσ Φιναλδνίασ αναγνωρίηονται θ Ευαγγελικι Λουκθρανικι 

Εκκλθςία(84%) και θ Ορκόδοξθ Εκκλθςία (1%). Σο ποςοςτό όςων δθλϊνουν άκεοι αγγίηει 

το 22%. 

 

Οικονομύα 
Η οικονομία τθσ Φινλανδίασ βαςίηεται ςτο φυςικό πλοφτο τθσ χϊρασ, θ οποία ζχει 

μεγάλεσ δαςικζσ εκτάςεισ από τισ οποίεσ παραλαμβάνει ξυλεία. Επίςθσ ζχει αφκονία ςε 

μεταλλεφματα όπωσ Cu, Fe, Zn, Ni, Au, Ag, Co, Pb, V. Γίνεται επίςθσ εξόρυξθ τφρφθσ, 

γρανίτθ και αςβεςτολικικϊν πετρωμάτων. τθν οικονομία τθσ χϊρασ ςυμβάλουν θ 

κτθνοτροφία, θ γεωργία και θ αλιεία. 

Ζνασ επίςθσ τομζασ ο οποίοσ ςυμβάλει ςτθν οικονομία τθσ χϊρασ είναι οι 

εξαγωγζσ θλεκτρονικϊν και μθχανολογικϊν ειδϊν. 

 

Σο 86% των γυναικϊν μεταξφ 25 ζωσ 64 ετϊν είναι εργαηόμενεσ εκτόσ ςπιτιοφ. 

Κατά μζςο όρο ο μθνιαίοσ μιςκόσ είναι για τουσ άνδρεσ ςτα 2832 € και για τισ γυναίκεσ ςτα 

2273 €. 
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Χαρακτηριςτικϊ 
Οι Φιλανδοί είναι ςυνεςταλμζνοι και υπομονετικοί. Δεν ζχουν τισ μικρζσ απλζσ 

κουβζντεσ όπωσ ςυμβαίνει με τουσ κατοίκουσ των Μεςογειακϊν χωρϊν. Είναι αρκετά 

ςιωπθλοί, ςκλθρά εργαηόμενοι, ζξυπνοι, κακαροί (ςχεδόν αποςτειρωμζνοι), λευκοί, 

αλκοολικοί, άνκρωποι άξιοι εμπιςτοςφνθσ, ακριβείσ (πάντα ςτθν ϊρα τουσ). Σουσ αρζςει ο 

κρφοσ καιρόσ και θ ςάουνα ςτθν οποία βρίςκονται πολφ ςυχνά. Γενικά δεν κρθςκεφουν αν 

και ςτθρίηουν τθν εκκλθςία του δόγματοσ που πιςτεφουν, παρόλο που το ποςοςτό ακζων 

αυξάνεται ςτισ νζεσ κυρίωσ θλικίεσ. Γνωρίηουν καλά αγγλικά, ζχουν υψθλι εκπαίδευςθ. 

Είναι ευγενικοί, τουσ αρζςει ο ακλθτιςμόσ. Παίρνουν γριγορα μεγάλεσ αποφάςεισ. Δεν 

είναι διεφκαρμζνοι. Και… τουσ αρζςουν οι πατάτεσ. Μα πάνω απ’ όλα εμπιςτεφονται. 

Οι αλλοδαποί μετανάςτεσ είναι ζνα μικρό ποςοςτό τθσ τάξθσ του 2%. 

Γιοϋνςου (Joensuu) 
Η ετυμολογία του ονόματοσ τθσ πόλθσ αυτισ ςθμαίνει το «ςτόμα του ποταμοφ», 

ανικει ςτθ Βόρεια Καρζλια. Ιδρφκθκε το 1848 μΧ και ζχει πλθκυςμό 76228 κατοίκων 

(31/8/18), ενϊ ολόκλθρθ θ περιφζρεια ζχει 115000 κατοίκουσ. τθν πόλθ αυτι θ 

ομιλοφμενθ γλϊςςα είναι τα Φινλαδικά. Η πόλθ εκτείνεται ςε ςυνολικι επιφάνεια 2751 

km2, ενϊ από αυτι το ζδαφοσ αντιςτοιχεί ςε 2382 km2. Η περιοχι δεν είναι 

πυκνοκατοικθμζνθ αφοφ θ πυκνότθτα πλθκυςμοφ είναι ςτο επίπεδο των 31,8 κατοίκων ανά 

km2. 

Η φορολόγθςθ των κατοίκων αφορά δφο βαςικά τμιματα. Ζνα ςε επίπεδο 

κράτουσ και ζνα ςε επίπεδο περιφζρειασ. Σα ζςοδα των ςχολείων προζρχονται από τθ 

φορολόγθςθ ςε επίπεδο περιφζρειασ. Αξίηει να ςχολιαςτεί πωσ υπάρχει φόροσ για τθν 

εκκλθςία, όπου αντιςτοιχεί ςτο 1% του φορολογιςιμου ειςοδιματοσ και το οποίο 

αποδίδεται ςτο δόγμα που δθλϊνεται κατά τθ φορολόγθςθ. 
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Εκπαιδευτικό ςύςτημα 
 

Ειςαγωγικϊ 
Η εκπαίδευςθ ςτθ Φινλανδία παρζχεται δωρεάν. Σο ςχολείο ςτθρίηεται ςτα ζςοδα 

που προζρχονται από τθ φορολόγθςθ ςε επίπεδο Περιφζρειασ. Ακόμα και τα ιδιωτικά 

ςχολεία που μπορεί να υπάρχουν δεν ζχουν δικαίωμα να ειςπράξουν δίδακτρα από τουσ 

μακθτζσ, αλλά τα ζςοδά τουσ βαςίηονται ςε άλλεσ πθγζσ. Οι μακθτζσ επιβαρφνονται μόνο 

με τα ζξοδα των υλικϊν όπωσ για παράδειγμα τα βιβλία ι ό,τι άλλο τουσ ηθτθκεί από το 

ςχολείο και τουσ εκπαιδευτικοφσ. Σο ςχολείο παρζχει κάποια μζςα τα οποία κεωρεί 

απαραίτθτα π.χ. τάμπλετ τα οποία όμωσ οι μακθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να επιςτρζψουν 

μετά το πζρασ τθσ φοίτθςισ τουσ, εκτόσ κι αν το εξαγοράςουν για κάποιο αντίτιμο που 

κακορίηεται από το ςχολείο. 

Η εκπαίδευςθ βρίςκεται ςτθν ευκφνθ του κράτουσ μζςω του Τπουργείου Παιδείασ 

και Πολιτιςμοφ (Ministry of Education and Culture). Σο Εκνικό Φιλανδικό υμβοφλιο τθσ 

Εκπαίδευςθσ (Finnish National Board of Education) μαηί με το Τπουργείο Παιδείασ 

ςυνεργάηονται για να κακορίςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, το περιεχόμενο και τισ 

μεκόδουσ για τθ βαςικι και τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ κακϊσ και τθν εκπαίδευςθ των 

ενθλίκων. Σα περιςςότερα εκπαιδευτικά ιδρφματα παρζχουν τθ βαςικι αλλά και τθ 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Αυτά ςυντθροφνται από τισ τοπικά αλλά και ςυνεργαηόμενα 

περιφερειακά ςυμβοφλια. 

Οι κακθγθτζσ είναι δθμοτικοί υπάλλθλοι και ο μιςκόσ τουσ κακορίηεται από τον 

διευκυντι του ςχολείου, ζχοντασ κάποια όρια που κακορίηονται από τθ νομοκεςία. Αυτόσ 

κυμαίνεται από 3000 – 4000 € / μινα και για ζναν διευκυντι αυτόσ μπορεί να αγγίξει και τα 

7000 € / μινα. Η αξιολόγθςθ για τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ που παρζχεται από 

εκπαιδευτικοφσ και γενικότερα από το ςχολείο γίνεται μζςα από τα ίδια τα παιδιά και τουσ 

γονείσ τουσ. Δεν υπάρχει αντικειμενικι αξιολόγθςθ ςε επίπεδο εκπαιδευτικϊν μονάδων ι 

περιφζρειασ, υποδθλϊνοντασ τθν εμπιςτοςφνθ ςτο κεςμό του ςχολείου.  

Κάκε Περιφζρεια κακορίηει το δικό τθσ πρόγραμμα ςπουδϊν, κακιςτϊντασ το 

ευζλικτο μα παράλλθλα δθμιουργϊντασ δυςκολίεσ ςε περιπτϊςεισ εςωτερικισ 

μετανάςτευςθ των κατοίκων. Η Περιφζρεια είναι θ αρμόδια για τισ αποφάςεισ 

δθμιουργίασ, κατάργθςθσ ι ςυγχϊνευςθσ ςχολικϊν μονάδων κακϊσ και τθν κατανομι των 

οικονομικϊν πόρων τουσ. 

Σα παιδιά μποροφν να απαςχολθκοφν και να εκπαιδευτοφν από τθν αρχι τθσ ηωισ 

τουσ μζχρι τα 5 τουσ χρόνια ςε παιδικοφσ ςτακμοφσ (early childhood education and care). 

Ακολουκεί το νθπιαγωγείο (pre-primary education) που αφορά τα παιδιά 6 ετϊν και διαρκεί 

1 ζτοσ. Η βαςικι εκπαίδευςθ (basic education) ξεκινά ςτθν θλικία των 7 ετϊν και 

ολοκλθρϊνεται ςτα 16 ζτθ, με διάρκεια ςπουδϊν 9 ζτθ. Ζπειτα τα παιδιά μποροφν να 

ακολουκιςουν πρόγραμμα ςπουδϊν, διάρκειασ 3ων ετϊν, για τθν είςοδό τουσ ςτο 

Πανεπιςτιμιο ςε Γενικό Λφκειο (General upper secondary schools) ι εναλλακτικά να 

ακολουκιςουν Σεχνικι/Επαγγελματικι εκπαίδευςθ ίςθσ διάρκειασ (Vocational institutions).  

Η ειςαγωγι από τθ βαςικι εκπαίδευςθ γίνεται με βάςθ τθ βακμολογία, χωρίσ άλλεσ 

εξετάςεισ. Αν οι βακμοί ενόσ μακθτι είναι χαμθλοί, και κζλει να τουσ βελτιϊςει 

προκειμζνου να ειςαχκεί ςτθν επόμενθ εκπαιδευτικι βακμίδα μπορεί να χρθςιμοποιιςει 

προαιρετικά ζνα προπαραςκευαςτικό ζτοσ που αφορά τθ βαςικι εκπαίδευςθ. 
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Η οργάνωςθ των βακμίδων είναι ανοιχτι, δεν εμφανίηει δθλαδι αδιζξοδα. Αν 

κάποιοσ δθλαδι από τθν Σεχνικι εκπαίδευςθ κελιςει να πάει ςτθν Γενικι ι αντίςτροφα 

μπορεί να το πραγματοποιιςει. Ο κάκε μακθτισ ζχει πρόςβαςθ ςε οποιαδιποτε βακμίδα 

και είδοσ εκπαίδευςθσ επικυμιςει, εφόςον ο ίδιοσ μπορεί να ανταποκρικεί ςτα μακιματα 

που απαιτοφνται. 

Από το Γενικό Λφκειο μπορεί κάποιοσ να εγγραφεί ςτο Πανεπιςτιμιο με βάςθ 75% 

τθ ςχολικι βακμολογία και το υπόλοιπο από εξετάςεισ που πρζπει να πραγματοποιιςει. 

το Πολυτεχνείο και τισ Σεχνικζσ ςχολζσ οδθγείται μζςα από τθν Σεχνικι εκπαίδευςθ. 

Η Ανϊτατθ εκπαίδευςθ είναι 3 ζτθ μζχρι τον βαςικό τίτλο ςπουδϊν (Bachelor 

degree) και 2 ζτθ για Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ (Master degree). Για το πολυτεχνείο θ 

διάρκεια ςπουδϊν είναι 3,5 ζωσ 4 χρόνια για το βαςικό τίτλο ςπουδϊν και 1-1,5 ζτοσ για τισ 

Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. Όποιοσ κζλει μπορεί να ακολουκιςει Διδακτορικζσ ςπουδζσ  

(Doctoral degrees, Licenciate degrees).  
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Εκπαιδευτικό επύπεδο κατούκων 
Σο 76% του πλθκυςμοφ μεταξφ των θλικιϊν 25 ζωσ 64 ζχουν ολοκλθρϊςει το 

Λφκειο ι τθν Σεχνικι εκπαίδευςθ. Σο 33% ζχουν Πανεπιςτθμιακό ι Σεχνολογικό τίτλο 

ςπουδϊν. 

 

Πρόγραμμα ςπουδών βαςικόσ εκπαύδευςησ ςτο Joensuu 
τον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι διδακτικζσ ϊρεσ κακϊσ και τα 

αντικείμενα διδαςκαλίασ ανάλογα τθν τάξθ φοίτθςθσ. 

 

Η διδακτικι ϊρα κυμαίνεται από 45-60 λεπτά ςυμπεριλαμβανομζνου και του διαλείμματοσ 

ανάλογα το ςχολείο και τθ βακμίδα. 

 

Η εργαςύα του δαςκϊλου 
Ζνασ δάςκαλοσ εργάηεται 190 ςχολικζσ μζρεσ και επιπρόςκετα 3 εργάςιμεσ. Ο 

κακαρόσ μιςκόσ του κυμαίνεται μεταξφ 3000-4000 € ανά μινα, ανάλογα με το πόςα χρόνια 

προχπθρεςίασ ζχει, κακϊσ και πόςα ζξτρα μακιματα διδάςκει.  
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τισ υποχρεϊςεισ του εκπαιδευτικοφ εκτόσ από το διδακτικό του ωράριο, του 

οποίου το εφροσ είναι ςυνάρτθςθ του εκπαιδευτικοφ αντικειμζνου τουσ και κυμαίνεται από 

16 ζωσ 23 διδακτικζσ ϊρεσ, είναι τρεισ επιπλζον ϊρεσ ανά εβδομάδα που χρθςιμοποιοφνται 

για τθν ςυνεργαςία με τουσ γονείσ, τουσ άλλουσ εκπαιδευτικοφσ, κτλ. Ενδεικτικά 

αναφζρουμε ότι το εκπαιδευτικό ωράριο για ζναν φιλόλογο τθσ μθτρικισ γλϊςςασ είναι 16 

ϊρεσ τθ βδομάδα, 19 ϊρεσ για τον κακθγθτι φυςικϊν επιςτθμϊν και τον φιλόλογο ξζνθσ 

γλϊςςασ, 21 ϊρεσ για τον μακθματικό, 23 για τον γυμναςτι. Σα τελευταία χρόνια 

προκειμζνου να αυξθκεί το επίπεδο που μποροφν να παρζχουν οι  εκπαιδευτικοί, 

απαιτείται να ζχουν όλοι Μεταπτυχιακζσ πουδζσ. 
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Πρόγραμμα ςπουδών 

Η δεοντολογύα του Φιλανδικού Εκπαιδευτικού Συςτόματοσ  
Η βάςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ είναι μια φιλοςοφία εμπιςτοςφνθσ. Η 

παροχι υψθλϊν προδιαγραφϊν για όλουσ ϊςτε να γίνονται ικανοί και να ενιςχφονται. Οι 

εκπαιδευτικοί να ζχουν επαγγελματιςμό. Για να επιτευχκεί αυτόσ ο ςτόχοσ παρζχεται 

ςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ επαγγζλματοσ κακϊσ και υψθλι ποιότθτα εκπαίδευςθσ των 

ατόμων που πρόκειται να εργαςτοφν ωσ εκπαιδευτικοί. Ζνασ ακόμα άξονασ ςτον οποίο 

ςτθρίηεται θ φιλοςοφία του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ τθσ Φινλανδίασ είναι θ Τποςτιριξθ. 

Αυτι ςυνίςταται ςτθν πρϊιμθ παρζμβαςθ, τθν Εξατομικευμζνθ προςζγγιςθ, τον Ενεργό 

Ρόλο των μακθτϊν, τισ καλζσ ςχζςεισ μεταξφ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν και τζλοσ τθν 

ενκάρρυνςθ τθσ ανατροφοδότθςθσ. 

 

τθν προςπάκεια να προςεγγιςτεί θ εφαρμογι των παραπάνω ςτόχων, 

κακορίηεται το πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ. Για το λόγο αυτό 

χρειάηεται επαναςχεδιαςμόσ του ιδθ υπάρχοντοσ προγράμματοσ. Ασ μθν ξεχνάμε πωσ όςο 

καλά ςχεδιαςμζνο κι αν είναι ζνα εκπαιδευτικό ςφςτθμα, οφείλει να προςαρμόηεται ςτισ 

ςυνεχείσ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςτον κόςμο ςε επίπεδο τεχνολογίασ, οικονομίασ, 

παγκοςμιοποίθςθσ, κλιματικϊν αλλαγϊν, πλθκυςμιακϊν αλλαγϊν και μετανάςτευςθσ, τθσ 

φφςθσ τθσ εργαςίασ, τον όγκο και τθ φφςθ των πλθροφοριϊν κακϊσ και το περιβάλλον ςτο 

οποίο αναπτφςςονται τα παιδιά. Όλα τα παραπάνω αςκοφν διαφορετικζσ επιδράςεισ και 

εγείρουν τθν ανάγκθ αλλαγϊν για να προςαρμοςτεί ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ. 
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Αναμόρφωςη προγρϊμματοσ ςπουδών 
Η αναμόρφωςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν ςτοχεφει ςτθ διατιρθςθ υψθλοφ 

επιπζδου δεξιοτιτων και γνϊςεων και ςτο μζλλον, τόςο ςε εκνικό όςο και ςε διεκνζσ 

επίπεδο. Επιπρόςκετα δίνονται παιδαγωγικζσ κατευκφνςεισ ϊςτε να υποςτθριχκεί το 

ςχολείο ςτθν ανάπτυξθ λειτουργικϊν μεκόδων με ςτόχο τθν αφξθςθ των ενδιαφερόντων 

των μακθτϊν και το κίνθτρό τουσ για μάκθςθ. 

Ζνασ ιδιαίτεροσ ςτόχοσ τθσ αναμόρφωςθσ είναι θ ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ 

περιβάλλοντοσ και των μεκόδων εργαςίασ που εφαρμόηονται ςτθ βαςικι εκπαίδευςθ. Ζνα 

τζτοιο περιβάλλον οφείλει να χαρακτθρίηεται από αςφάλεια και να εμπνζει τθ μάκθςθ. Να 

υπάρχει επαφι με τθ φφςθ, να αξιοποιοφνται επιςκζψεισ ςε μουςεία και άλλουσ χϊρουσ. 

Σα παιχνίδια και θ εικονικι πραγματικότθτα να ενταχκεί περιςςότερο και να κεωρθκεί ωσ 

εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Η τεχνολογία διαδραματίηει ζναν ςυνεχϊσ αυξανόμενο ρόλο ςτθ ςχολικι 

κακθμερινότθτα και ζτςι επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να τθ χρθςιμοποιοφν με μεγαλφτερθ 

άνεςθ και οικειότθτα, επιλζγοντασ τα δικά τουσ προςωπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

Κάκε μάκθμα ςτο ςχολείο χρθςιμοποιεί μια ποικιλία μεκόδων για εργαςία 

δίνοντασ τθν ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να μάκουν διαφορετικζσ δεξιότθτεσ από τθν κάκε 

μζκοδο. 

Οι εκνικοί 

ςτόχοι για τθ βαςικι 

εκπαίδευςθ είναι θ 

παροχι γνϊςεων, θ 

ανάπτυξθ δεξιοτιτων, 

ο κακοριςμόσ αξιϊν, θ 

διαμόρφωςθ ςτάςεων 

και θ ενδυνάμωςθ τθσ 

κζλθςθσ. 

 

τον πίνακα 

που ακολουκεί, 

παρουςιάηονται τα 

μακιματα που 

διδάςκονται ςτθν 

περιοχι του Joensuu, 

κατανεμθμζνα ςε 

διδακτικζσ ϊρεσ ανά 

τάξθ. 
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Διαθεματικϋσ εργαςύεσ 
Κάκε χρόνο, τα ςχολεία, οφείλουν να ζχουν μία τουλάχιςτον διακεματικι 

εργαςία, project ι μάκθμα που να ςυνδυάηει το περιεχόμενο από διαφορετικά μακιματα 

και να αντιμετωπίηει το επιλεγμζνο κζμα από τθν οπτικι των διαφορετικϊν κεμάτων. Οι 

ίδιοι οι μακθτζσ μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθ διαμόρφωςθ των διακεματικϊν εργαςιϊν 

ςτο ςχολείο τουσ, ανάλογα με τα ενδιαφζροντά τουσ. 

Για τθν πραγματοποίθςι τουσ, κακθγθτζσ διαφόρων ειδικοτιτων, μποροφν να 

ςυνεργάηονται με τουσ μακθτζσ ςτο ίδιο κζμα. Η χρονικι διάρκεια για αυτό είναι όςθ και 

αυτι των μακθμάτων μιασ διδακτικισ ςχολικισ εβδομάδασ. 

 

Αξιολόγηςη 
Η αξιολόγθςθ των μακθτϊν γίνεται μζςα από τθ ςχολικι δραςτθριότθτα και 

ςχετίηεται με τουσ επιμζρουσ ςτόχουσ που τίκενται ςτο κάκε μάκθμα. Επιπρόςκετα 

αξιολογείται θ ςυμπεριφορά των μακθτϊν με διακριτι βακμολογικι διαβάκμιςθ που ςτισ 

πρϊτεσ τρεισ τάξεισ είναι περιγραφικι ενϊ ςτισ επόμενεσ γίνεται αρικμθτικι. Οι 

περιγραφικζσ αξιολογιςεισ για τθ ςυμπεριφορά παρουςιάηονται ςε ξεχωριςτό ζλεγχο από 

αυτόν των βακμολογιϊν των μακθμάτων. Όταν θ αξιολόγθςθ ςυμπεριφοράσ γίνεται με 

βακμό, τότε αυτόσ ςυνυπάρχει μαηί με τα μακιματα. Κάκε βακμολογία αντιςτοιχεί ςε 

ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ τισ οποίεσ πρζπει να ζχει κατακτιςει ο μακθτισ. 
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Για τθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν γίνεται χριςθ των τεςτ που γίνονται εντόσ τάξθσ, 

των κριτθρίων αυτό-αξιολόγθςθσ και αξιοποιοφνται τα θμερολόγια μακθτείασ ςτα οποία 

αποτυπϊνεται θ κακθμερινι δραςτθριότθτα. Επίςθσ κακορίηονται θμζρεσ ενθμζρωςθσ 

γονζων όπου οι εκπαιδευτικοί ςυηθτοφν με τουσ γονείσ για τθν πορεία των μακθτϊν ςτα 

μακιματα, τθ ςυμπεριφορά και ό,τι άλλο ςχετικό μπορεί να αφορά το παιδί και τθ ηωι του 

ςτο ςχολείο. θμαςία ζχει θ αξιολόγθςθ του μακθτι να μθ βαςίηεται ςε ζνα μόνο κριτιριο 

όπωσ π.χ. οι γραπτζσ δοκιμαςίεσ, αλλά ζνα ςφνολο δεδομζνων που να αντικατοπτρίηει όςεσ 

περιςςότερεσ πτυχζσ γίνεται. Για το λόγο αυτό αξιοποιοφνται και κριτιρια αυτό-

αξιολόγθςθσ, όπωσ και οι εξετάςεισ αλλά και τα θμερολόγια μάκθςθσ.  

ε περιπτϊςεισ που ζνασ μακθτισ αντιμετωπίηει ςοβαρζσ δυςκολίεσ μάκθςθσ 

υπάρχει θ δυνατότθτα να επαναλάβει τθν τάξθ, χωρίσ όμωσ αυτό να ζχει πάντα το 

επικυμθτό αποτζλεςμα και τθν προςδοκϊμενθ βελτίωςθ. Εναλλακτικά, για να 

αντιμετωπιςτοφν πικανζσ δυςκολίεσ ςτθ μάκθςθ, μποροφν ςε ςυνεργαςία με τισ δομζσ 

ειδικισ αγωγισ, που είναι διακζςιμεσ και ςε άμεςθ επαφι με το ςχολείο και τουσ γονείσ, να 

χρθςιμοποιιςουν διαφορετικοφσ ςτόχουσ όταν αυτοί τθσ γενικισ τάξθσ είναι δυςπρόςιτοι. 

Η αξιολόγθςθ κα πραγματοποιθκεί ςτθν περίπτωςθ αυτι ατομικά και με βάςθ τουσ 

εξατομικευμζνουσ αυτοφσ ςτόχουσ. Για να επιτευχκεί αυτό μπορεί το παιδί να χρειαςτεί να 

βρεκεί ςε διαφορετικι τθσ γενικισ τάξθσ ι να λάβει ειδικι υποςτιριξθ ι ακόμα και να 

χρθςιμοποιιςει διαφορετικά εγχειρίδια. Βαςικόσ ςτόχοσ ςε κάκε περίπτωςθ είναι να 

αναπτυχκοφν οι δεξιότθτεσ των μακθτϊν και να βελτιϊςει τθ κζςθ του ςε ςχζςθ με πριν, 

είτε αυτό αφορά μακθτζσ τθσ γενικισ τάξθσ είτε των ειδικϊν τάξεων. 

 

Ειςαγωγό ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη 
Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ χρειάηεται οι μακθτζσ να ζχουν 

περάςει από εξετάςεισ, ενϊ παράλλθλα ςυνυπολογίηεται θ βακμολογία του ςχολείου κατά 

75%. Αν κάποιοσ κζλει να αςχολθκεί με τθν ειδικι εκπαίδευςθ εκτόσ από τα παραπάνω, 

απαιτείται να περάςει ςυνζντευξθ και άλλα τεςτ ςχετιηόμενα με τθν προςωπικότθτα. 

Λιγότερο από 10% των αιτοφντων, τελικά γίνεται δεκτό ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 
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Υποςτηρικτικϋσ δομϋσ 

Σχολικό Ομϊδα Υποςτόριξησ Μαθητών (Lyceum primary school 

student welfare group) 
Επικεφαλισ τθσ Ομάδασ Τποςτιριξθσ είναι ο διευκυντισ. Μζλθ τθσ είναι ο 

δάςκαλοσ τθσ κφριασ τάξθσ, οι γονείσ και ο μακθτισ, ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ, ο ψυχολόγοσ, θ 

νοςοκόμα, θ κοινωνικι λειτουργόσ, θ αςτυνομία, αντιπροςωπεία των διατροφικϊν 

υπθρεςιϊν. Μπορεί να ςυναντιοφνται από 2 ζωσ 6 φορζσ ςτθ διάρκεια τθσ ςχολικισ 

χρονιάσ. 

 

Ομϊδα Υποςτόριξησ Μαθητών (Student Support Group) 
Επικεφαλισ τθσ ομάδασ είναι ο υποδιευκυντισ. Μζλθ τθσ είναι ο ειδικόσ 

εκπαιδευτικόσ, ο ςχολικόσ κοινωνικόσ λειτουργόσ, οι ςχολικοί ςφμβουλοι, θ νοςοκόμα και 

αν χρειάηεται προςκαλοφνται κι άλλα μζλθ που κρίνονται απαραίτθτα. Οι ςυναντιςεισ 

γίνονται μια φορά τθν εβδομάδα ςε προκακοριςμζνθ μζρα και ϊρα. Σο ςυμβοφλιο αυτό 

αςχολείται με τθ ηωι ςτθν κακθμερινότθτα των μακθτϊν. 

 

Επεξεργαςύα παιδαγωγικών εγγρϊφων (Processing of pedagogical 

documents) 
ε κάκε περίπτωςθ ςυναντιςεων των ςυμβουλίων υπάρχουν προκακοριςμζνα 

ζγγραφα ςτα οποία αποτυπϊνονται οι παρατθριςεισ και οι δράςεισ που ςχεδιάηονται με 

ςτόχο να παρακολουκείται θ πορεία του κάκε κζματοσ που προκφπτει. Δίνεται θ 

δυνατότθτα ςτα ςυμβοφλια αυτά να παρζχεται βοικεια από τουσ ειδικοφσ παιδαγωγοφσ. 

 

Εξατομικευμϋνη Υποςτόριξη Μαθητών (Individual Student Welfare) 
χετίηεται με κάποιο ςυγκεκριμζνο κζμα που αντιμετωπίηει ζνασ μακθτισ. 

Χρειάηεται τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του μακθτι και παρζχεται ςε προαιρετικι βάςθ. Σου 

ςυμβουλίου θγείται ο κοινωνικόσ λειτουργόσ ι ο δάςκαλοσ. Σα μζλθ ςυναντϊνται με τουσ 

γονείσ για να ζχουν τθ ςυγκατάκεςι τουσ ι και τθ ςυνεργαςία τουσ, αλλά δεν είναι 

απαραίτθτθ. τουσ μακθτζσ μπορεί να παραςχεκεί αυτι θ βοικεια, ακόμα κι αν οι γονείσ 

είναι αντίκετθ ςε αυτι. Οι ςυναντιςεισ τουσ γίνονται όποτε κρίνεται απαραίτθτο. 

Οποιοςδιποτε ζχει ανθςυχίεσ μπορεί να ξεκινιςει τθ διαδικαςία τθσ ομάδασ αυτισ. 

 

Όςα κζματα δεν μποροφν να τα διαχειριςτοφν εντόσ αυτϊν των δομϊν, 

παραπζμπονται ςε άλλεσ δομζσ εκτόσ ςχολείου. Σα ζγγραφα που χρθςιμοποιοφνται ςτα 

ςυμβοφλια φυλάςςονται ωσ απόρρθτα εντόσ του ςχολείου. 

 

Υποςτόριξη τησ Μϊθηςησ κατϊ τη μετϊβαςη από τη μύα 

εκπαιδευτικό βαθμύδα ςτην ϊλλη. 
Κατά τθ μετάβαςθ από τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ ςτθ δευτεροβάκμια, το 

ςχολείο ςυγκροτεί ςυμβοφλια με τουσ ειδικοφσ παιδαγωγοφσ των δφο βακμίδων. Όλοσ ο 
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μακθτικόσ πλθκυςμόσ εξετάηεται για Ειδικζσ Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ. Κεντρικό ςφνκθμα ςε 

όλο το εκπαιδευτικό ςφςτθμα είναι ότι «Κανζνασ δε μζνει πίςω». 

 

Εύδη παρεμβϊςεων 
Η βοικεια που μπορεί να παραςχεκεί ςτουσ μακθτζσ είναι τριϊν επιπζδων, θ 

Γενικι, θ Εντατικι και θ Ειδικι και εξαρτάται από τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει ο 

μακθτισ και οι οποίεσ διερευνϊνται κάνοντασ χριςθ των παραπάνω υποςτθρικτικϊν 

δομϊν και ςυμβουλίων. Η βοικεια δίνεται ςτθν περίπτωςθ που ο μακθτισ και οι γονείσ του 

ςυμφωνιςουν ι ςτθν περίπτωςθ που ο μακθτισ ςυμφωνιςει ακόμα κι αν οι γονείσ 

αρνοφνται. ε περίπτωςθ που γονείσ και μακθτισ αρνθκοφν τθ βοικεια, τότε αυτι δεν 

μπορεί να παραςχεκεί. Λεπτομζρειεσ για το πότε γίνεται επιλογι του κάκε είδουσ βοικειασ 

και ποιοι εμπλζκονται ςε αυτι φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα. 
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Αποφεύγοντασ τη Σχολικό Διαρροό 
Οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςχολικι δραςτθριότθτα και μποροφν  να ζχουν 

επιπτϊςεισ ςτθ ςχολικι ςταδιοδρομία είναι το ενδιαφζρον των μακθμάτων, οικονομικοί 

παράγοντεσ και θ εργαςιακι απαςχόλθςθ. Όμωσ υπάρχουν κι άλλοι παράγοντεσ ακόμα 

όπωσ  θ φτωχι ςχολικι απόδοςθ, οι μθ ολοκλθρωμζνεσ μακθςιακζσ δεξιότθτεσ, 

προςωπικοί λόγοι και θ ενςωμάτωςθ ςτθ ςχολικι πραγματικότθτα. Προβλιματα όπωσ θ 

ζλλειψθ κινιτρων, δυςκολίεσ και προβλιματα ςτθ ςυμπεριφορά ι απζχκεια για το ςχολείο 

είναι κάποια από τα προβλιματα που εμφανίηονται και ςτουσ Φιλανδοφσ μακθτζσ. 

τθ Φινλανδία οι μακθτζσ υποςτθρίηονται με διαφορετικοφσ τρόπουσ από ζνα 

δίκτυο δομϊν που φροντίηουν να τονϊνουν τθν πορεία των μακθτϊν. Προσ αυτι τθν 

κατεφκυνςθ μποροφν να ςυμβάλουν όλεσ οι δομζσ υποςτιριξθσ, τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, 

τθ ςχολικι κακοδιγθςθ και τθν πρϊιμθ παρζμβαςθ.  

Όταν ο δάςκαλοσ τθσ τάξθσ ι κάποιοσ ειδικόσ παιδαγωγόσ ζχει ανθςυχία για τθ 

ςυμπεριφορά ι τθ μακθςιακι κατάςταςθ ενόσ μακθτι μπορεί να προχωριςει ςε μια ςειρά 

βθμάτων όπωσ το να επικοινωνιςει με τουσ γονείσ, να ηθτιςει τθν εκτίμθςθ για τισ 

γνωςτικζσ ικανότθτεσ του παιδιοφ από ειδικό παιδαγωγό. Σο ςχολείο επίςθσ μπορεί να 

ηθτιςει τθν ςυμβουλι του ψυχολόγου ι του κοινωνικοφ λειτουργοφ ανά πάςα ςτιγμι. Είναι 

διακζςιμοσ ςχεδιαςμόσ μεταξφ πολλϊν επαγγελματιϊν προκειμζνου να επιτευχκεί όπου 

χρειάηεται ειδικι εκπαίδευςθ, διαφοροποίθςθ, μικρζσ τάξεισ, υποςτιριξθ από ςχολικό 

βοθκό. τθ διάκεςθ του ςχολείου υπάρχει θ παρζμβαςθ τριϊν βθμάτων/επιπζδων που ιδθ 

αναφζρκθκε ςτθν παραπάνω ενότθτα. Σζλοσ θ κακοδιγθςθ από το ςχολικό ψυχολόγο ι τον 

κοινωνικό λειτουργό είναι διακζςιμθ ςε περίπτωςθ που θ ζωσ εκείνθ τθ ςτιγμι παρζμβαςθ 

δείχνει να μθν είναι αποτελεςματικι. 

 

Εργαςύα του ςχολικού ψυχολόγου 
Η εργαςία του ςχολικοφ ψυχολόγου ςυνίςταται ςτθν ψυχολογικι εξζταςθ των 

μακθτϊν ι νεαρϊν ενθλίκων που βρίςκονται ςε ςχολικι εκπαίδευςθ, ςτισ υποςτθρικτικζσ 

ςυηθτιςεισ. Επίςθσ υποςτθρίηουν τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ γονείσ ςε κζματα ςχετικά 

με τθν ανάπτυξθ των παιδιϊν, τθν εκπαίδευςι τουσ και τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων τουσ. 

Μποροφν να εργάηονται ςε επίπεδο τάξθσ ι με τισ μικρζσ ειδικζσ τάξεισ. Επίςθσ ζχουν τθν 

αρμοδιότθτα να ςυμμετζχουν ςε διάφορεσ ομάδεσ υποςτιριξθσ ωσ εξειδικευμζνοι 

ψυχολόγοι. Φυςικά εμπλζκονται ςτθν αντιμετϊπιςθ εργαςιακϊν κρίςεων που ενδζχεται να 

εκδθλωκοφν ςτο ςχολείο. 

Οι λόγοι για τουσ οποίουσ κάποιοσ μπορεί να επιςκεφτεί ζναν ςχολικό ψυχολόγο 

είναι για διάφορεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ είτε ςτθν ανάγνωςθ, τθ γραφι, τα μακθματικά, 

τθν προςοχι, τθν αντίλθψθ χϊρου ι λεκτικι αντίλθψθ, τθν κινθτικι και τθσ μνιμθσ. 

Επιπρόςκετα όποιοσ αντιμετωπίηει ςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ ι δυςκολίεσ ςχετιηόμενεσ 

με τθ διάκεςθ, προβλιματα ςυμπεριφοράσ, φοβίεσ, δφςκολεσ καταςτάςεισ ςτθ ηωι τουσ 

κακϊσ και ψυχοςωματικά ςυμπτϊματα. 

Η ψυχολογικι εξζταςθ επικεντρϊνεται ςε μακθςιακζσ δυςκολίεσ ι προβλιματα 

ςτθ διάκεςθ και όχι ςε εξζταςθ προςωπικότθτασ. Η εξζταςθ ςυνίςταται επίςθσ 

ςυνεντεφξεισ των γονιϊν ςχετικι με τθν ανάπτυξθ των παιδιϊν, των δαςκάλων ςχετικά με 

τθ μελζτθ των παιδιϊν και τθν προχπάρχουςα βοικεια που πικανά ο μακθτισ να 

παραλαμβάνει. Οι ϊρεσ ςυναντιςεων κυμαίνονται μεταξφ 5 ζωσ 7 και περιλαμβάνουν τεςτ 
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δεξιοτιτων, ςυνζντευξθ και παρατιρθςθ του παιδιοφ κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ, και 

εφόςον κρίνεται απαραίτθτο παρατιρθςθ και ςτθν τάξθ. 

Η ανατροφοδότθςθ ζχει ζνα ςθμαντικό ρόλο ςτθν εργαςία του ςχολικοφ 

ψυχολόγου. Για το λόγο αυτό γίνεται ανατροφοδότθςθ προσ τουσ γονείσ, από το ςχολικό 

ςυμβοφλιο αναφζροντασ ςε ποιο επίπεδο από τα τρία πρόκειται να δοκεί υποςτιριξθ και 

το ςχεδιαςμό τθσ. Μζςα από αυτι γίνονται οι πικανζσ προτάςεισ για τθν ειδικι εκπαίδευςθ 

αποκατάςταςθσ. Η ανατροφοδότθςθ προσ τουσ γονείσ και το ςχολείο μπορεί να γίνει και 

γραπτά. Επίςθσ μπορεί να δοκοφν γενικζσ οδθγίεσ που να ζχουν ςχζςθ και χρθςιμότθτα ςε 

περίπτωςθ που απαιτείται πιο ςοβαρι αντιμετϊπιςθ π.χ. ψυχιατρικι παρζμβαςθ κτλ. 

 

Εργαςύα του ςχολικού κοινωνικού λειτουργού 
Η εργαςία του ςχολικοφ κοινωνικοφ λειτουργοφ ςυνίςταται ςτθ ςυμβουλευτικι 

υποςτιριξθ γονιϊν και εκπαιδευτικϊν που ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ του παιδιοφ, τθν 

εκπαίδευςι του και τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων του. Μποροφν επίςθσ να εργάηονται ςε 

επίπεδο γενικϊν τάξεων ι ςτισ μικρζσ ειδικζσ τάξεισ. Διαδραματίηει το ρόλο του ειδικοφ ςε 

διάφορεσ ςχολικζσ ομάδεσ, ςυμμετζχει ςτισ ενθμερϊςεισ γονζων που γίνονται κατά τθ 

διάρκεια τθσ χρονιάσ και τζλοσ ςυμμετζχει ςτθ διαχείριςθ κρίςεων. 

Οι πιο ςυνθκιςμζνοι λόγοι που οδθγοφν ζνα παιδί να ςυναντθκεί με ζναν ςχολικό 

κοινωνικό λειτουργό είναι οι ςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ ι οι δυςκολίεσ διάκεςθσ, 

προβλιματα ςυμπεριφοράσ, δφςκολεσ ςυνκικεσ ηωισ, προβλιματα με τουσ γονείσ ι με 

τουσ φίλουσ τουσ ι ακόμα και ςε περιπτϊςεισ ςχολικοφ εκφοβιςμοφ, διαφόρων εκιςμϊν, 

και για αντιμετϊπιςθ φοβιϊν. 

 

Παρεμβϊςεισ ςε επύπεδο γενικών ό μικρών ειδικών τϊξεων 
Παρεμβάςεισ ςτο επίπεδο των γενικϊν ι των μικρϊν ειδικϊν τάξεων γίνονταν 

ανζκακεν, με τάςθ τα τελευταία χρόνια να αυξάνονται οι δράςεισ τουσ. Οι παρεμβάςεισ 

ςτισ τάξεισ γίνονται κατά περίπτωςθ και εφόςον το ηθτιςει ο δάςκαλοσ. Σζτοιεσ 

παρεμβάςεισ μποροφν να αφοροφν ανάπτυξθ κοινωνικϊν και ςυναιςκθματικϊν 

δεξιοτιτων, πρόλθψθ του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ, αφξθςθ του ομαδικοφ πνεφματοσ 

ςυνεργαςίασ κτλ. Επίςθσ ςτο ςχεδιαςμό ςτόχων των ειδικϊν βρίςκονται μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ που αφοροφν τθ γραφι και τθν ανάγνωςθ ι ακόμα και το άγχοσ. 

Οι ψυχολογικζσ αξιολογιςεισ γίνονται μόνο από ψυχολόγουσ. Οι κοινωνικοί 

λειτουργοί ζχουν περιςςότερο ςυμβουλευτικό χαρακτιρα και εργάηονται κυρίωσ ςε 

επίπεδο ομάδων είτε γενικϊν τάξεων είτε μικρότερων ειδικϊν τάξεων. Οι κοινωνικοί 

λειτουργοί εργάηονται κυρίωσ με τισ μεγαλφτερεσ τάξεισ τθσ βαςικισ εκπαίδευςθσ (7θ ζωσ 

9θ) κυρίωσ λόγο του φόρτου εργαςίασ των ψυχολόγων που εργάηονται περιςςότερο 

εςτιαςμζνα ςτισ μικρότερεσ τάξεισ. Επίςθσ οι κοινωνικοί λειτουργοί αςχολοφνται 

περιςςότερο με περιπτϊςεισ ςχολικοφ εκφοβιςμοφ και δυςκολίεσ με γονείσ και φίλουσ, ενϊ 

οι ψυχολόγοι κυρίωσ με πιο ςοβαρά νοθτικά προβλιματα, όπωσ για παράδειγμα φοβίεσ, 

άγχοσ κτλ. 
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Μικρϋσ ειδικϋσ τϊξεισ 
Οι μικρζσ ειδικζσ τάξεισ αναφζρονται ςε παιδιά που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ 

μάκθςθσ όπωσ θ δυςλεξία κτλ, ςε παιδιά που ζχουν νοθτικά προβλιματα ι παιδιά που 

ζχουν κοινωνικοςυναιςκθματικά προβλιματα, δυςκολίεσ ςυμπεριφοράσ και ζλλειψθ 

προςοχισ. ε αυτζσ τισ τάξεισ για παράδειγμα περιλαμβάνονται παιδιά που ζχουν μεγάλθ 

επικετικότθτα, είναι ψυχωτικά, που ζχουν ΔΕΠ-Τ, ςφνδρομο Asperger, αγχϊδεισ 

διαταραχζσ, κατάκλιψθ, κτλ.  

Για τισ πρϊτεσ ζξι τάξεισ τθσ βαςικισ εκπαίδευςθσ τα ειδικά τμιματα ζχουν 

δυναμικότθτα 5-7 ατόμων ςτα οποία αντιςτοιχεί ζνασ ειδικόσ παιδαγωγόσ και ζνασ βοθκόσ 

κακθγθτι. Για κάκε 5 τζτοιεσ ομάδεσ υπάρχει ζνασ ψυχολόγοσ και ζνασ κοινωνικόσ 

λειτουργόσ. Δίνεται μεγάλθ ζμφαςθ ςτθν πρϊιμθ παρζμβαςθ και οι γονείσ οφείλουν να 

δεςμευκοφν ςτθ ςυνεργαςία με τον κοινωνικό λειτουργό. Οι τάξεισ αυτζσ αφοροφν 

ολόκλθρθ τθν Περιφζρεια ςχολείων και όχι κάκε ςχολείο ξεχωριςτά. Εναλλακτικά τθσ 

φοίτθςθσ ςε αυτζσ τισ τάξεισ, το ςυμβοφλιο που απαρτίηει τισ ειδικζσ τάξεισ που αφοροφν 

κοινωνικοςυναιςκθματικά κζματα, μπορεί να μετακινθκεί ςτο ςχολείο που βρίςκεται ο 

μακθτισ και να πραγματοποιιςει ςε εκείνο το χϊρο τθν παρζμβαςι του ςε επίπεδο 

ςυμβουλευτικισ και βοικειασ των δαςκάλων. τόχοσ είναι ο μακθτισ να επιςτρζψει ςτθν 

κανονικι του τάξθ. Αυτό ςυνικωσ ςυμβαίνει μετά από 1 – 2 ζτθ παραμονισ ςτθν ειδικι 

τάξθ, απ’ όπου ςταδιακά μπορεί να βρεκεί ςε τάξθ με μεγαλφτερο αρικμό παιδιϊν και 

τελικά να φτάςει να φοιτά ςτθ δικι του κανονικι τάξθ. 

Για τισ τρεισ τελευταίεσ τάξεισ τθσ βαςικισ εκπαίδευςθσ μία ειδικι τάξθ ζχει ζωσ 5 

άτομα, ζναν ειδικό παιδαγωγό και ζναν βοθκό. Επίςθσ ζνα ςχολείο εξυπθρετεί τθσ ανάγκεσ 

ολόκλθρθσ τθσ Περιφζρειασ και ο ςτόχοσ παραμζνει θ επανζνταξθ του παιδιοφ ςτθ γενικι 

τάξθ. τθν πραγματικότθτα τα παιδιά παραμζνουν ςτθν ειδικι τάξθ λόγω των ζντονων και 

μακροχρόνιων ψυχικϊν δυςκολιϊν. Ζτςι εν μζρει ο ςτόχοσ είναι για τον μακθτι να 

τελειϊςει τθ βαςικι εκπαίδευςθ. 
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PISA – Program for International Student Assessment 
Ο OECD άρχιςε να εργάηεται με τα PISA-τεςτ ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ των 1990. 

Επίςθμα ο πρϊτοσ διαγωνιςμόσ ζλαβε χϊρα το 2000 με ςυμμετοχι 43 χωρϊν και ζκτοτε 

γίνεται κάκε 3 χρόνια με ςυνεχϊσ αυξανόμενουσ ςυμμετζχοντεσ. Οι χρθματοδότθςθ του 

διαγωνιςμοφ γίνεται αποκλειςτικά μζςω ειςφορϊν από τισ αρχζσ των κυβερνιςεων των 

χωρϊν που ςυμμετζχουν. 

Σα ςχολεία από κάκε χϊρα επιλζγονται τυχαία και λαμβάνουν μζροσ παιδιά 

θλικίασ 15 ετϊν και 3ων μθνϊν ζωσ 16 ετϊν και 2 μθνϊν. Κατά τθν θλικία αυτι τα παιδιά 

ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ ολοκλθρϊνουν τθ βαςικι εκπαίδευςθ. Γίνεται προςπάκεια το 

δείγμα μακθτϊν να είναι τζτοιο που να αντιπροςωπεφει ζνα ευρφ φάςμα οικογενειακοφ 

υποβάκρου και ικανοτιτων. 
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Υλικοτεχνικό Υποδομό – Παρουςύαςη Σχολεύων 
 

Σα ςχολεία ςτθ Φινλανδία είναι ολοκλθρωμζνεσ μονάδεσ οι οποίεσ παρουςιάηουν 

εκπαιδευτικι αυτοτζλεια. Οι χϊροι οργανϊνονται ανά κζμα και τα υλικά βελτιςτοποιοφνται 

ανάλογα με το διδαςκόμενο αντικείμενο και τισ ανάγκεσ που ο κάκε εκπαιδευτικόσ κρίνει 

ότι υφίςταται για τα διδαςκόμενα κζματα. Η τεχνολογία είναι ζνα πρωταρχικό εργαλείο 

ςτθν υπθρεςία του εκπαιδευτικοφ και βρίςκεται ςε πρϊτο πλάνο ςτθ ηωι του μακθτι. το 

ςχολείο δίνεται ζμφαςθ τόςο ςτα τεχνικά όςο και ςτα κεωρθτικά μακιματα και θ βάςθ του 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ κινείται ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων και όχι ςτθ ςυςςϊρευςθ 

γνϊςεων. Παρακάτω ακολουκεί φωτογραφικό υλικό που παρουςιάηει τουσ χϊρουσ, τα 

υλικά και τισ εγκαταςτάςεισ των ςχολικϊν κτθρίων. 

 

Yhteiskoulu upper high school – Esa’s school 
  

Σο ςχολείο που μασ φιλοξζνθςε 

ιταν το Λφκειο Yhteiskoulu ςτθν πόλθ 

Joensuu με διευκυντι και οργανωτι του 

ςεμιναρίου Esa Räty. 

 

Η αρχιτεκτονικι του κτθρίου 

εςωτερικά, είναι τζτοια που να επιτρζπει 

ςτο μάτι να μθν κουράηεται από ςτενοφσ 

«αυςτθροφσ» διαδρόμουσ, αλλά να 

χαρακτθρίηεται από ευελιξία. Κάκε 

«καμπφλθ» του διαδρόμου, φιλοξενεί και 

κάποια αίκουςα διδαςκαλίασ ι χϊρο για 

κάποια υποςτθρικτικι δομι π.χ. του 

ψυχολόγου. 
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τισ αίκουςεσ τα κρανία που χρθςιμοποιοφνται ζχουν τζτοιο ςχιμα που να 

επιτρζπουν τθν αλλαγι ςχθματιςμϊν ανάλογα τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Μποροφν να 

υποςτθρίξουν μετωπικι διδαςκαλία, αλλά και ομαδοςυνεργατικι με μεταβαλλόμενο 

αρικμό μακθτϊν ανά ομάδα. το ςυγκεκριμζνο ςχολείο τα κρανία είναι κανονικά εξάγωνα 

με τισ δφο πλευρζσ να «λείπουν» ϊςτε να ζχει χϊρο ο μακθτισ ενϊ οι υπόλοιπεσ είναι 

διακζςιμεσ για τθ δθμιουργία ςχθματιςμϊν. 

Οι υποδοχζσ για υπολογιςτζσ -οι οποίοι κεωροφνται απαραίτθτοι για τθ δουλειά 

του ςχολείου- είναι δεδομζνεσ ςε κάκε αίκουςα. Οι μακθτζσ ςυνδζουν τον υπολογιςτι 

τουσ για τισ ςχολικζσ εργαςίεσ ι για τα διαγωνίςματα που χρειάηεται να κάνουν ςτθ 

διάρκεια τθσ χρονιάσ. 

Η τεχνολογία εικονικισ πραγματικότθτασ είναι 

διακζςιμθ για τθν υποςτιριξθ όλων των μακθμάτων. 

Επιπρόςκετα, μια κερμογραφικι κάμερα κοντά ςτισ 

αίκουςεσ φυςικϊν επιςτθμϊν επιτρζπει τθν φυςικι 

παρατιρθςθ. 
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τουσ χϊρουσ υπάρχουν εκκζματα που ςχετίηονται με τθν ιςτορία του ςχολείου ι 

επιτυχίεσ ςε ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ και διαγωνιςμοφσ. 

 

 

 

Οι αίκουςεσ μουςικισ ζχουν πλθκϊρα μουςικϊν οργάνων και μετά το πζρασ του 

ςχολείου αναμζνεται από όλουσ τουσ μακθτζσ να είναι ικανοί να παίηουν πιάνο.  
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Παράλλθλα αν υπάρχουν μουςικά ςχιματα από τουσ μακθτζσ, υπάρχει θ δυνατότθτα να 

κάνουν τισ πρόβεσ τουσ ςτο χϊρο του ςχολείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εκπαιδευτικι διαδικαςία για τισ φυςικζσ επιςτιμεσ απαιτοφν εργαςτιρια 

βιολογίασ, φυςικισ και χθμείασ. 
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Κάκε αίκουςα που αφορά τισ 

κετικζσ επιςτιμεσ χρειάηεται 

εξοπλιςμό προςαρμοςμζνο ςτισ 

ιδιαίτερεσ ανάγκεσ του 

μακιματοσ. Η αίκουςα των 

μακθματικϊν περιλαμβάνει δφο 

διαδραςτικοφσ πίνακεσ ζτςι ϊςτε 

να είναι ευχερισ θ 

χριςθ πολλαπλϊν 

λογιςμικϊν ςτθ 

διδακτικι ϊρα, ενϊ 

υπάρχουν και 

εποπτικά μζςα 

αναλογικοφ τφπου, 

προκειμζνου να 

ενιςχφςουν τθν 

πολυαιςκθτθριακι 

αντίλθψθ. 
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Χϊροσ άκλθςθσ για μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ. 

 

 

 

Αναψυχι και εκμάκθςθ… 
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… χϊροι καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ και ζκφραςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 1Αίθουςα καλλιτεχνικών 
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Επίςθσ μζςα ςτα προςφερόμενα μακιματα που μπορεί να παρζχει το 

ςυγκεκριμζνο ςχολείο ςε προαιρετικι βάςθ είναι θ εκμάκθςθ τθσ κινεηικισ γλϊςςασ ι 

ακλθμάτων εςωτερικοφ χϊρου π.χ. μίνι γκολφ κ.α. 
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Ο χϊροσ εςτίαςθσ των μακθτϊν είναι εξοπλιςμζνοσ με τραπζηια που 

ελαχιςτοποιοφν τουσ κορφβουσ και επίςθσ υπάρχει εξοπλιςμόσ (φωτιςμόσ, προβολείσ κτλ) 

που επιτρζπουν τθ διεξαγωγι πάρτυ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Εικόνα 2Τραπεηαρία μαθθτών και αίθουςα ςυναυλιών 
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Οι χϊροι που οι κακθγθτζσ μποροφν να εργαςτοφν απερίςπαςτα και να οργανωκοφν όπωσ 

ο κακζνασ επικυμεί… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… ι μποροφν να χαλαρϊςουν και να 

παραςκευάςουν κάτι 

για φαγθτό. 

 

 

 

 

Εικόνα 4 Αίθουςα χαλάρωςθσ για τουσ 
καθθγθτζσ - καθιςτικό, τραπεηαρία, κουηίνα 

Εικόνα 3 Γραφεία καθθγθτών 
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Lyceo low secondary school 
Αντίςτοιχεσ υποδομζσ υπάρχουν και ςτα ςχολεία που αφοροφν μικρότερθ 

βακμίδα εκπαίδευςθσ. Σζτοιο είναι το Lyceo low secondary school που αντιςτοιχεί ςτο 

ελλθνικό γυμνάςιο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εκπαίδευςθ των 

κακθγθτϊν είναι τριετισ 

(Bachelor degree) με ζναν 

επιπλζον χρόνο για το 

δίπλωμα ειδίκευςθσ 

(Master degree). τθ 

διάρκεια εκπαίδευςισ 

τουσ οι υποψιφιοι 

εκπαιδευτικοί οφείλουν 

να κάνουν τρεισ 

περιόδουσ πρακτικισ 

πριν 

αλλά και μετά το πτυχίο. 

τθν παρακάτω φωτογραφία, ο εκπαιδευτικόσ 

κάνει τθν πρακτικι του ενϊ ςτο πίςω μζροσ τθσ 

αίκουςασ βρίςκεται θ εκπαιδευτικόσ τθσ κανονικισ 

τάξθσ που παρακολουκεί τθ διαδικαςία διακριτικά.  

Εικόνα 5 Lyceo low secondary school. 
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Μάκθμα 

γεωγραφίασ  και 

μάλιςτα ςτα 

αγγλικά. 

 

 

Μάκθμα χθμείασ. 

 

 

 

Μάκθμα φυςικισ. 
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Σο ςυγκεκριμζνο ςχολείο παρζχει και μικρζσ ειδικζσ τάξεισ, επομζνωσ θ εργαςία 

των ςχολικϊν ψυχολόγων, κοινωνικϊν λειτουργϊν και των εκπαιδευτικϊν τθσ γενικισ τάξθσ 

απαιτείται να γίνεται ςυντονιςμζνα. Για το λόγο αυτό υπάρχουν πρόςκετεσ αίκουςεσ για 

τουσ ειδικοφσ εκπαιδευτικοφσ ςτισ οποίεσ μποροφν να ςυηθτιςουν είτε με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ γενικισ τάξθσ, είτε με τουσ γονείσ ι άλλουσ ειδικοφσ και παράλλθλα όπου 

απαιτείται να μποροφν να παρατθριςουν το παιδί τθν ϊρα τθσ διδαςκαλίασ. Η χωροταξικι 

κατανομι τθσ αίκουςασ του ειδικοφ παιδαγωγοφ με μια αίκουςα διδαςκαλίασ από τθν 

οποία μπορεί να λάβει χϊρα διακριτικι παρατιρθςθ θ οποία κα ςυμβάλει ςτθ γενικότερθ 

εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ των αναγκϊν του παιδιοφ με ςτόχο τθν βζλτιςτθ παρζμβαςθ και 

τθν εκτίμθςθ τθσ πορείασ του.  
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Χϊροι άκλθςθσ και γυμναςτικισ. 
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Μάκθμα μουςικισ, 

από τον κακθγθτι τθσ 

χθμείασ. Οι εκπαιδευτικοί 

ζχουν δφο ειδικότθτεσ με τισ 

οποίεσ μποροφν να 

απαςχολθκοφν από το 

ςχολείο ανάλογα με τισ 

ανάγκεσ που αυτό 

παρουςιάηει. 

 

 

 

 

 

Μάκθμα χειροτεχνίασ, 

όπου μποροφν  

να φιλοξενθκοφν 

παιδιά από διαφορετικζσ τάξεισ ταυτόχρονα και να 

απαςχολθκοφν με διαφορετικι εργαςία από τον ίδιο 
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εκπαιδευτικό. Σα παιδιά τθσ μίασ τάξθσ είναι μόνο ζνα μζροσ του γενικοφ τμιματοσ, ενϊ το 

άλλο παρακολουκεί μάκθμα οικιακισ οικονομίασ. 
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το τζλοσ τα παιδιά μποροφν να εκκζςουν τισ δθμιουργίεσ τουσ … ι να τισ φάνε! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σο μάκθμα τεχνολογίασ προςφζρει εκπαίδευςθ δεξιοτιτων ςχετικζσ με τθν κατεργαςία 

ξφλου, γυαλιοφ και μετάλλου. 
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Meditation room για εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ. 

 

 

 

 

Χϊροι για εργαςία των εκπαιδευτικϊν αλλά και για χαλάρωςθ ςτα διαλείμματά τουσ. 
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Τπάρχουν επίςθσ χϊροι που εξυπθρετοφν τουσ μακθτζσ για να αφιςουν τα 

προςωπικά τουσ αντικείμενα, είτε ςτα διαλείμματά τουσ για να ξεκουραςτοφν, να 

ςυγχρωτιςτοφν με τουσ φίλουσ τουσ και να επεξεργαςτοφν τισ εργαςίεσ τουσ ι ακόμα να 

μποροφν να πάρουν το γεφμα τουσ. τουσ χϊρουσ που οι μακθτζσ μποροφν να κινοφνται 

υπάρχουν εκκζματα που ςχετίηονται με τα διδακτικά αντικείμενα και τουσ βοθκοφν να 

οπτικοποιοφν πλθροφορίεσ ι ζννοιεσ που επεξεργάηονται μζςα ςτα μακιματά τουσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KA1 Erasmus +   Αναγνϊςτου Φιλοκζθ 
46 
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Kontioniemi primary school 
Μια μικρι ματιά ςτο μοντζρνο δθμοτικό ςχολείο Kontioniemi.Οι χϊροι είναι 

αντίςτοιχοι με τα ςχολεία που ιδθ ζχουν παρουςιαςτεί προςαρμοςμζνοι ςτισ θλικίεσ των 

μακθτϊν όπου φοιτοφν ςτισ πρϊτεσ τάξεισ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ. το 

ςυγκεκριμζνο ςχολείο υπάρχει ζλλειψθ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και επομζνωσ γίνεται 

ςυνδιδαςκαλία οριςμζνων τάξεων και διδακτικϊν αντικειμζνων. Σο ςχολείο τθ δεδομζνθ 

ςτιγμι τθσ επίςκεψισ μασ είναι τετρακζςιο. 
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Κάποιεσ αίκουςεσ 

χωρίηονται μεταξφ τουσ με 

ςυρόμενθ τηαμαρία εξυπθρετϊντασ 

τισ ςυνδιδαςκαλίεσ είτε ενϊνοντασ 

είτε χωρίηοντασ τισ διαφορετικζσ 

τάξεισ και θλικίεσ.  

 

Για παιδιά που ζχουν 

δυςκολίεσ ςυγκζντρωςθσ οι οποίεσ 

είναι ςυχνζσ ςτισ μικρζσ θλικίεσ είτε 

υπάρχουν είτε όχι μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ, υπάρχει διαχωριςτικό το 

οποίο μπορεί ο μακθτισ να 

χρθςιμοποιιςει κατά τθν επικυμία 

του και να απομονωκεί μειϊνοντασ 

τα οπτικά αλλά και τα ακουςτικά 

ερεκίςματα από το περιβάλλον του, 

χωρίσ να χρειάηεται να 

απομακρυνκεί από τθ γενικι τάξθ. 
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Η επαφι με τθν 

τεχνικι εκπαίδευςθ ξεκινά 

από τισ μικρζσ θλικίεσ 

δίνοντασ ζτςι τθν ευκαιρία 

για βελτίωςθ των 

δεξιοτιτων ςτισ 

μεγαλφτερεσ τάξεισ. 
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Σχολιαςμόσ – Συζότηςη 
 

Αν κζλουμε να ζχουμε ολοκλθρωμζνθ εικόνα για το Φιλανδικό εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα κα πρζπει να δϊςουμε ςθμαςία και ςε οριςμζνεσ άλλεσ πτυχζσ του ι τθσ 

κακθμερινότθτασ των ανκρϊπων του. Η γεωγραφικι κζςθ τθσ χϊρασ και τα ιδιαίτερα 

γνωρίςματά τθσ προςδίδουν ςυγκεκριμζνεσ τάςεισ ςτα χαρακτθριςτικά τθσ 

προςωπικότθτασ των Φιλανδϊν. Σο ζντονο κρφο ζχει επίπτωςθ ςτισ δραςτθριότθτεσ των 

ανκρϊπων για τον τρόπο που δαπανοφν τον ελεφκερο αλλά και τον εργαςιακό τουσ χρόνο. 

Η οργάνωςθ των εςωτερικϊν χϊρων και των δραςτθριοτιτων που μποροφν να λάβουν 

χϊρα ςε αυτοφσ είναι πρωταρχικισ ςθμαςίασ. Η διαπροςωπικι επικοινωνία επθρεάηεται 

από τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν κακιςτϊντασ τουσ ανκρϊπουσ αρκετά λιγομίλθτουσ 

ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ, ιςυχουσ και με ιπιεσ αντιδράςεισ. Σο κρφο και θ μεγάλθ 

διάρκεια τθσ νφχτασ επθρεάηουν τθ διάκεςθ δίνοντάσ τθσ ζνα πιο εςωςτρεφζσ ι ίςωσ 

μελαγχολικό τόνο. τατιςτικά θ Φινλανδία κατζχει τισ πρϊτεσ κζςεισ ςε ποςοςτά 

διαταραχϊν τθσ διάκεςθσ π.χ. κατάκλιψθ. 

Η προςπάκεια να αντιςτακμιςτοφν οι δφςκολεσ καιρικζσ ςυνκικεσ που κακιςτοφν 

τθ διαβίωςθ αδφνατθ αν δεν υπάρχει ζνα ιςχυρά δομθμζνο κοινωνικό κράτοσ που να δίνει 

ζμφαςθ ςε κάκε ζνα άτομο ξεχωριςτά ϊςτε να ενιςχφει τουσ ανκρϊπουσ για να είναι 

ψυχικά υγιείσ και πιο ευτυχιςμζνοι. Σο ςφνκθμα γφρω από το οποίο οικοδομείται θ 

παιδαγωγικι τάςθ του εκπαιδευτικοφ τουσ ςυςτιματοσ όπου κζτει τον μακθτι κυρίαρχο 

τθσ κατάκτθςθσ τθσ γνϊςθ και ενεργό ςυμμετζχοντα ςτθν επιλογι κεμάτων και μεκόδων 

αντικατοπτρίηει αυτι ακριβϊσ τθ διάκεςθ. 

Η επιτυχία τθσ εκπαιδευτικισ τουσ προςζγγιςθσ που αποτυπϊνεται από τισ 

αξιολογιςεισ PISA, οφείλεται ςε μεγάλο βακμό ςε αυτι τθν προςπάκειά τουσ. Κινοφμενοι 

όλοι προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ και χωρίσ περικϊρια απόκλιςθσ από το γενικό ςτόχο 

δείχνουν εμπιςτοςφνθ ςε ό,τι οι ίδιοι δθμιουργοφν και εφαρμόηουν αφοφ ςτθρίηεται ςτισ 

δικζσ τουσ ανάγκεσ και προορίηεται για να επιλφςει τα δικά τουσ προβλιματα. Ο τρόποσ 

ςκζψθσ τουσ δομείται πάνω ςτθν εμπιςτοςφνθ που φαίνεται να διαδραματίηει πρωταρχικό 

ρόλο για τον τρόπο εφαρμογισ και βελτιςτοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν κεμάτων που 

ζχουν να επιλφςουν. Με δυο λόγια, το εκπαιδευτικό τουσ ςφςτθμα πθγάηει από τισ 

ιδιαιτερότθτεσ του τόπου, του κόςμου που ηει εκεί και είναι προςαρμοςμζνο πάνω ςτισ 

δικζσ τουσ ανάγκεσ και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ. Σο μικρό ποςοςτό άλλων μθ 

Φιλανδικϊν πλθκυςμϊν αφινει το χαρακτιρα του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ 

ανεπθρζαςτο από εξωγενείσ παράγοντεσ. 

 

Κυρίαρχθ τάςθ που διατρζχει όλα τα επιμζρουσ τμιματα που απαρτίηουν το 

εκπαιδευτικό τουσ ςφςτθμα είναι ο μακθτισ να νιϊκει άνετα ςτο ςχολείο, επομζνωσ να ζχει 

μια υγιι ανάπτυξθ και να αιςκανκεί ολοκλθρωμζνοσ μζςα από τθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία κακιςτϊντασ τον ζνα άτομο με αυτοπεποίκθςθ, που καλλιεργεί τισ ιδιαίτερεσ 

ατομικζσ του ικανότθτεσ χτίηοντασ και βελτιϊνοντασ δεξιότθτεσ που κα του χρειαςτοφν 

αργότερα ςτθν ενιλικθ ηωι του. ε μια προςπάκεια να τονιςτεί θ δθμιουργία κινιτρων για 

εκπαίδευςθ χωρίσ να είναι εισ βάροσ τθσ προςωπικισ, γίνεται προςπάκεια να αυξθκεί θ 

αποδοτικότθτα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ζτςι ϊςτε να μποροφν να ζχουν το μζγιςτο 

αποτζλεςμα με λιγότερο ςχολικό χρόνο ι εργαςίεσ για το ςπίτι. 
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Η ικανότθτα χρθματοδότθςθσ των ςχολικϊν μονάδων ςυμβάλει ςε πολφ μεγάλο 

βακμό ςτθν υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων παρζχοντασ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ 

ποικιλία μεκόδων και προςεγγίςεων τθσ διδαςκαλίασ. Η τεχνικι εκπαίδευςθ ζχει κεντρικό 

ρόλο ςτο ςφςτθμα ςυμβάλλοντασ παράλλθλα ςτθν καλλιζργεια τθσ κριτικισ ικανότθτασ των 

μακθτϊν αυξάνοντασ τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτθ ςυνκετικι ςκζψθ και τθ λιψθ αποφάςεων.  

 

 Σύγκριςη εκπαιδευτικών ςυςτημϊτων Φιλανδύασ - Ελλϊδασ 
Αν επιχειριςουμε μια ςφγκριςθ μεταξφ του Φιλανδικοφ και του Ελλθνικοφ 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ κα εντοπίςουμε αρκετζσ διαφορζσ χωρίσ όμωσ να λείπουν και 

οι ομοιότθτεσ. 

Σα μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν που ζχουν ςτθ Φιλανδία μοιράηονται 

μεταξφ των 190 ςχολικϊν θμερϊν ζναντι 180 τθσ Ελλάδασ όπου ζνα μζροσ αυτϊν δίνονται 

για εξετάςεισ αν θ φοίτθςθ αφορά τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Οι θμζρεσ διακοπϊν 

μοιράηονται διαφορετικά ςτισ δφο χϊρεσ ανάλογα με τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ και τισ 

πολιτιςτικζσ ςυνικειεσ.  

Σο θμεριςιο πρόγραμμα ςτθ Φιλανδία ξεκινά να υποδζχεται τα παιδιά από τισ 

7:30 το πρωί ενϊ τα μακιματα ξεκινοφν ςτισ 8:00 και ςταματοφν το αργότερο ςτισ 4:00. 

Όμωσ τα υποχρεωτικά μακιματα για τισ πρϊτεσ τάξεισ του δθμοτικοφ δεν ξεπερνάνε τισ 19 

ϊρεσ τθν εβδομάδα και φτάνουν για τισ μεγαλφτερεσ τάξεισ του δθμοτικοφ τισ 25 ϊρεσ τθν 

εβδομάδα, δθλαδι τελειϊνουν ςτισ 12:30 το μεςθμζρι. τισ τελευταίεσ τάξεισ τθσ βαςικισ 

εκπαίδευςθσ 7θ ζωσ 9θ (αντίςτοιχο γυμνάςιο) το ωράριο διδαςκαλίασ των μακθμάτων 

φτάνει τισ 29 – 30 ϊρεσ. τισ υπόλοιπεσ ϊρεσ πζραν του υποχρεωτικοφ ωραρίου 

προςφζρονται ςε προαιρετικι βάςθ επιπλζον μακιματα και απαςχόλθςθ ανάλογα με τισ 

επικυμίεσ των παιδιϊν και τισ εργαςιακζσ ανάγκεσ των γονιϊν, μόνο ςε όςουσ από τουσ 

μακθτζσ το επικυμοφν χωρίσ να υποχρεϊνονται όλοι να εξαντλοφν το χρονικό περικϊριο 

που προςφζρεται για εκπαίδευςθ. Η διδακτικι ϊρα ςτα ςχολεία τθσ Φινλανδίασ κυμαίνεται 

από 45 ζωσ 60 λεπτά ςυμπεριλαμβανομζνου και του διαλείμματοσ. 

 Αντίςτοιχα ςτθν Ελλάδα οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ των παιδιϊν τθν εβδομάδα 

ξεκινοφν από τισ 30 για τισ πρϊτεσ τάξεισ του δθμοτικοφ και φτάνουν ζωσ τισ 35 ςε κάποιεσ 

τάξεισ του λυκείου. Σα παιδιά μποροφν να απαςχολθκοφν από τισ 7:00 το πρωί ζωσ τισ 4:00 

το μεςθμζρι ανάλογα με τθ βακμίδα εκπαίδευςθσ και τισ επικυμίεσ των παιδιϊν και των 

γονιϊν. υνικωσ ςτθ δευτεροβάκμια το ωράριο απαςχόλθςθσ είναι 8:00 ζωσ 2:00 με 

κάποιεσ δραςτθριότθτεσ προαιρετικισ βάςθσ να γίνονται μετά από αυτό το χρονικό 

διάςτθμα και όχι αργότερα από τισ 4:00, όπωσ ενιςχυτικι διδαςκαλία, προγράμματα 

χολικϊν Δραςτθριοτιτων, Όμιλοι μακθμάτων κτλ.  

 

Επικεντρϊνοντασ το ενδιαφζρον μασ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν των μακθτϊν των 

τελευταίων τριϊν τάξεων του ςχολείου, αυτό που ςτθν Ελλάδα αντιςτοιχεί ςτο Λφκειο, 

παρατθροφμε πωσ ςτθ Φινλανδία υπάρχουν τριϊν ειδϊν μακιματα. Σα υποχρεωτικά, τα 

επιλεγόμενα και τα προαιρετικά μακιματα που μπορεί να προςφζρει το ςχολείο. Για να 

τελειϊςει ζνα παιδί το ςχολείο οφείλει να ζχει παρακολουκιςει με επιτυχία όλα τα 

υποχρεωτικά μακιματα, ζναν αρικμό μακθμάτων επιλογισ που μπορεί να είναι 

διαφορετικά για κάκε παιδί ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφζροντά του και τισ κλίςεισ του 

και κάποιον αρικμό προαιρετικϊν μακθμάτων, τα οποία κα του φανοφν χριςιμα 
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ενδεχομζνωσ για τθν προετοιμαςία του για τισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ ςτο πανεπιςτιμιο ι 

για τα ιδιαίτερα ενδιαφζροντά του. Σο ςφςτθμα αυτό παρά τθν πολυπλοκότθτά του 

προςφζρει ευελιξία ωσ προσ το ωράριο μακθμάτων του κάκε μακθτι είτε ςτθν ϊρα 

ζναρξθσ και λιξθσ του, ςτα κενά που μπορεί να εμφανίηει και προςφζρει παράλλθλα 

διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ωσ προσ τθ μακθτικι ςφνκεςθ τθσ τάξθσ των 

ςυμμακθτϊν. Για να μπορεί να λειτουργιςει ζνα τζτοιο αρκρωτό ςφςτθμα τόςο των 

επιλεγόμενων όςο και των προαιρετικϊν μακθμάτων, οι ςχολικζσ μονάδεσ ζχουν δυναμικό 

μεγαλφτερο των 600 παιδιϊν.  

Εφκολα μπορεί να γίνει αντιλθπτό γιατί φάνθκε αδφνατο για το Ελλθνικό 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα να υποςτθρίξει τθ μεγάλθ ποικιλία μακθμάτων επιλογισ αφοφ θ 

δυναμικότθτα των ςχολείων δεν επζτρεπε τθ ςυγκζντρωςθ ικανοποιθτικοφ αρικμοφ 

μακθτϊν ϊςτε να ςυγκροτθκεί ζνα αυτοτελζσ και βιϊςιμο τμιμα. 

 

Επίςθσ τα μακιματα γίνονται ςε 5 περιόδουσ διάρκειασ 6 εβδομάδων. Με το 

πζρασ τθσ κάκε περιόδου γίνεται εκ νζου επιλογι τθσ επόμενθσ ςειράσ μακθμάτων και 

κατάρτιςθ νζου ωρολογίου προγράμματοσ για μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ. Ανάλογα με τισ 

ανάγκεσ και τθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν μποροφν να αλλάξουν επίπεδο μακιματοσ από 

περίοδο ςε περίοδο π.χ. βαςικά ι ανϊτερα μακθματικά κτλ. Ζνα μάκθμα μπορεί να 

προςφζρεται από περιςςότερουσ από ζναν εκπαιδευτικοφσ ανάλογα με το προςωπικό και 

τθ δυναμικότθτα του ςχολείου. Ο μακθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει τον κακθγθτι τθσ 

προτίμθςισ του εφόςον υπάρχουν διακζςιμεσ κζςεισ φοίτθςθσ ςτθν τάξθ του. ε 

περίπτωςθ που οι κζςεισ ζχουν καλυφκεί πθγαίνει ςτθν αμζςωσ επόμενθ διακζςιμθ 

επιλογι του. Με αυτόν τον τρόπο αποτυπϊνεται και ζνα είδοσ ανεπίςθμθσ αξιολόγθςθσ 

όπου φαίνεται θ δθμοτικότθτα κάποιου εκπαιδευτικοφ, ενϊ παράλλθλα θ εναλλαγι ςτα 

μακιματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα μεταξφ των περιόδων τονϊνει το ενδιαφζρον των 

μακθτϊν. 

φμφωνα με το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα το πρόγραμμα μακθμάτων είναι 

υποχρεωτικό για όλουσ τουσ μακθτζσ, με τα μακιματα επιλογισ να είναι μια ιςχνι 

μειοψθφία ςτο ςφνολο του αναλυτικοφ προγράμματοσ. Σο πρόγραμμα κακορίηεται από το 

ςχολείο και είναι κοινό για όλουσ τουσ μακθτζσ τθσ ίδιασ τάξθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 

χρόνου. 

 

Τπεφκυνοσ για τθν επιλογι εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ςτθ Φινλανδία είναι ο 

διευκυντισ κάκε ςχολικισ μονάδασ, ο οποίοσ κρίνει και τθν καταλλθλότθτα του υποψθφίου 

αφοφ λάβει υπόψθ του τα τυπικά αλλά και τα ουςιαςτικά προςόντα που αυτόσ διακζτει 

κατόπιν υποβολισ των αντίςτοιχων τίτλων ςπουδϊν και δικαιολογθτικϊν κακϊσ και μετά 

από προςωπικι ςυνζντευξθ όπου αξιολογείται επιπλζον και μια ςειρά ςτοιχείων 

προςωπικότθτασ. Ο μιςκόσ των εκπαιδευτικϊν κυμαίνεται από 3000 € ζωσ 4000 €. Για να 

τον πετφχει κάποιοσ αυτόν οφείλει να εκπλθρϊνει το βαςικό διδακτικό του ωράριο και τισ 

υποχρεϊςεισ του. Οι μεγαλφτερεσ απολαβζσ ςχετίηονται με περιςςότερεσ διδακτικζσ ϊρεσ, 

χρόνια υπθρεςίασ και άλλα κριτιρια. Σο ακριβζσ φψοσ των μιςκϊν το κακορίηει ο 

διευκυντισ ανάλογα με τα ζςοδα που αυτόσ κα ζχει από τθν Περιφζρεια και τα κριτιρια 

που κζτει, αρκεί να κινείται εντόσ των νομίμων ορίων. 
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χεδόν ςε πλιρθ αντίκεςθ με το παραπάνω το εκπαιδευτικό προςωπικό ςτθν 

Ελλάδα κακορίηεται από εξετάςεισ που διενεργοφνται από το Τπουργείο Παιδείασ και θ 

διαχείριςθ του προςωπικοφ μετά τθν πρόςλθψι του γίνεται ανά Περιφζρεια, με το ςχολείο 

να μθ μπορεί να επιλζξει το προςωπικό του.  

 

Πζρα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τουσ τόχουσ του, το εκπαιδευτικό 

προςωπικό και τθν οργάνωςι του, υπάρχει ζνασ ακόμα ιςχυρόσ παράγοντασ που ςυμβάλει 

τισ περιςςότερεσ φορζσ κετικά ςτθν εκπαίδευςθ. Σα υλικά που χρθςιμοποιοφνται ςτο 

ςχολείο για τον εξοπλιςμό των αικουςϊν είναι τζτοια που επιτρζπουν τθν όςο γίνεται 

μεγαλφτερθ αιςκθτθριακι εμπλοκι των μακθτϊν. Δίνει τθ δυνατότθτα χριςθσ διαφόρων 

μεκόδων, τθν επιςτράτευςθ διαφορετικϊν τεχνικϊν, τθν εναλλακτικι προςζγγιςθ των 

κεμάτων με αποτζλεςμα οι μακθτζσ να μποροφν να αναπτφξουν τισ δεξιότθτζσ τουσ 

χρθςιμοποιϊντασ τισ μεκόδουσ που τουσ ταιριάηουν και ανταποκρίνονται ςτισ ικανότθτζσ 

τουσ βελτιϊνοντάσ τεσ. 

Η υλικοτεχνικι υποδομι ενζχει ουςιαςτικό ρόλο ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Για παράδειγμα το ςχιμα των κρανίων, τα οποία είναι μεν ατομικά εξυπθρετϊντασ τον 

κάκε μακθτι χωριςτά, ζχουν όμωσ και τζτοιο ςχιμα που επιτρζπουν τθν αλλθλεπίδραςθ με 

τουσ ςυμμακθτζσ ςχθματίηοντασ μικρζσ ι μεγαλφτερεσ ομάδεσ, αφοφ εφκολα μποροφν να 

μετακινθκοφν. Η ςχολικι αίκουςα ςτθ διάρκεια τθσ ίδιασ διδακτικισ ϊρασ μπορεί να πάρει 

διαφορετικά ςχιματα εξυπθρετϊντασ τθ μετωπικι διδαςκαλία ςτισ ςτιγμζσ που ο 

κακθγθτισ παρουςιάηει μια νζα πλθροφορία ςτον πίνακα ι μπορεί να αλλάξει εντελϊσ 

ςχιμα, αν οι μακθτζσ εργάηονται ςε ομάδεσ για μια εργαςία ι για αςκιςεισ. Αυτό φζρνει ςε 

επαφι τα παιδιά μεταξφ τουσ επιτρζποντασ ποικίλουσ ςυνδυαςμοφσ ςυνεργαςίασ, αυξάνει 

τθν επικοινωνία ςτθν αίκουςα, ανανεϊνει τθν αλλθλεπίδραςθ χωρίσ να τθν περιορίηει 

ςτακερά ςε ζναν ι δφο ςυμμακθτζσ. 

Η παρουςία ςε κάκε αίκουςα διαδραςτικϊν πινάκων επιτρζπει τθ χριςθ των 

τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ ςε κάκε διδακτικό αντικείμενο και τθ χριςθ ποικίλων 

εφαρμογϊν που μποροφν να ςχετίηονται με τθν πλθροφόρθςθ, τθν καταςκευι (π.χ. 

προγράμματα για τθ γεωμετρία), τθν προςομοίωςθ (π.χ. ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ) κτλ. Δεν 

παραβλζπονται όμωσ και τα ςυμβατικά εποπτικά μζςα όπωσ π.χ. οι χάρτεσ, θ υδρόγειοσ για 

μακιματα όπωσ θ γεωγραφία κτλ. Η χριςθ ατομικϊν τάμπλετ που τα παρζχει το ςχολείο 

και των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν είναι απαραίτθτθ και επιβεβλθμζνθ. Αν και θ αυξθμζνθ 

ενςωμάτωςθ των τεχνολογικϊν αυτϊν μζςων δείχνει να εγείρει ανθςυχίεσ ςτουσ 

Φιλανδοφσ εκπαιδευτικοφσ ωσ προσ τισ επιπτϊςεισ που φαίνεται να ζχουν ςτθν παραγωγι 

του γραπτοφ λόγου. Σο είδοσ επικοινωνίασ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και θ επαφι 

με τα μζςα αυτά μζςα και ζξω από το ςχολείο, προςανατολίηει τθν επικοινωνία με 

ςυγκεκριμζνθ μορφι θ οποία αντικατοπτρίηεται και ςτα γραπτά κείμενα των μακθτϊν. 

Θα μποροφςαμε να αναφερκοφμε ςε πλθκϊρα τζτοιασ υλικοτεχνικισ υποδομισ, 

όπωσ τα εργαςτιρια φυςικϊν επιςτθμϊν, οι διαδραςτικοί πίνακεσ, οι πίνακεσ εικονικισ 

πραγματικότθτασ κτλ και να γίνει εκτενισ παρατιρθςθ των μεκόδων που επιςτρατεφονται 

κακϊσ και των δεξιοτιτων που αναπτφςςονται χάρθ ςτθ χριςθ τουσ, αλλά ξεφεφγει από 

τουσ ςτόχουσ τθσ παροφςθσ εργαςίασ. Θα περιοριςτοφμε μόνο ςτο ςχόλιο ότι τα μζςα που 

δεςμεφονται ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, μεγιςτοποιοφν τθν αποτελεςματικότθτά τουσ, 

όταν χρθςιμοποιοφνται από εκπαιδευτικοφσ που γνωρίηουν τισ δυνατότθτζσ τουσ και είναι 

κατθρτιςμζνοι ςτθ λελογιςμζνθ και εςτιαςμζνθ χριςθ τουσ, ανάλογα με το διδακτικό ςτόχο 
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που κζλουν να πετφχουν. Κανζνα τεχνολογικό μζςο δεν είναι θ λφςθ για όλα τα 

εκπαιδευτικά προβλιματα, οφτε χρθςιμοποιείται κατά κόρον. Η εναλλαγι διδακτικϊν 

μεκόδων και μζςων είναι θ βάςθ ςτθν οποία ςτθρίηεται θ πολυαιςκθτθριακι προςζγγιςθ 

των διδακτικϊν ςτόχων του εκάςτοτε μακιματοσ. 

τθν Ελλθνικι πραγματικότθτα θ ζλλειψθ υλικοτεχνικισ υποδομισ, θ χαμθλι 

χρθματοδότθςθ που ςυχνά κακιςτά άκλο τθν κάλυψθ των βαςικϊν λειτουργικϊν εξόδων 

των ςχολικϊν μονάδων ςτερεί από τουσ μακθτζσ τα κετικά των τεχνολογιϊν επικοινωνίασ. 

Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ςυμβάλει και θ ελλιπισ κατάρτιςθ ςτθ χριςθ των μζςων αυτϊν 

υποτιμϊντασ τισ λειτουργίεσ τουσ με αποτζλεςμα τθ μθ αποδοτικι χριςθ τουσ. Μόνεσ 

εξαιρζςεισ ςε αυτι τθν εικόνα είναι κάποια από τα ιδιωτικά ςχολεία, ςτα οποία όμωσ ο 

χαρακτιρασ τθσ δωρεάν παιδείασ χάνεται, αφοφ οι οικογζνειεσ των μακθτϊν πλθρϊνουν 

ζνα βαρφ αντίτιμο για τισ επιπλζον παροχζσ τουσ. Αυτό διαχωρίηει τουσ μακθτζσ με 

οικονομικά κριτιρια, δίνοντασ το προνόμιο των καλφτερων κτθριακϊν εγκαταςτάςεων και 

τθσ μεγαλφτερθσ ποικιλίασ ςε υλικοτεχνικι υποδομι μόνο ςε όςουσ μακθτζσ προζρχονται 

από ανϊτερα οικονομικά ςτρϊματα. 

 

Αφινοντασ για το τζλοσ, χωρίσ όμωσ να ςθμαίνει πωσ είναι λιγότερο ςθμαντικό, το 

ζμψυχο υλικό τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, δθλαδι το ηεφγοσ εκπαιδευτικοφ – μακθτι, 

οφείλουμε να ςθμειϊςουμε οριςμζνεσ παρατθριςεισ. Η βάςθ τθσ μετάδοςθσ πλθροφοριϊν 

που όςο ανεβαίνει θ βακμίδα εκπαίδευςθσ γίνεται εντονότερθ, ςτθρίηεται ςυχνά ςε 

μετωπικι διδαςκαλία. Σα τεχνολογικά μζςα ςαφϊσ δίνουν άλλεσ διαςτάςεισ ςτο 

αντικείμενο που βρίςκεται υπό διαπραγμάτευςθ κάκε φορά από το εκπαιδευτικό ηεφγοσ. 

τισ πρϊτεσ τάξεισ του δθμοτικοφ δίνεται ζμφαςθ οι εργαςίεσ να γίνονται κυρίωσ κατά τθ 

διάρκεια των ςχολικϊν ωρϊν και να αποφεφγονται οι εργαςίεσ για το ςπίτι. Όςο όμωσ ζνασ 

μακθτισ ανεβαίνει ςε τάξθ και βακμίδα εκπαίδευςθσ είναι λογικό να απαιτείται εμπζδωςθ 

τθσ φλθσ και των δεξιοτιτων που αποκτοφν ςε κάκε αντικείμενο με κάποιασ μορφισ 

εργαςίασ, είτε ςε ατομικό είτε ςε ςυλλογικό επίπεδο. 

Οι ανθςυχίεσ και οι προβλθματιςμοί των εκπαιδευτικϊν ςε επίπεδο προβλθμάτων 

ςυμπεριφοράσ, επικετικότθτασ, παραβατικότθτασ των μακθτϊν κακϊσ και ςε επίπεδο 

μακθςιακϊν ι άλλων ςυναιςκθματικϊν δυςκολιϊν και διαταραχϊν τθσ διάκεςθσ είναι 

ζντονεσ. τισ πρϊτεσ κζςεισ αυτϊν βρίςκεται θ ανθςυχία για τθν ζλλειψθ κινιτρων των 

μακθτϊν για το ςχολείο και τισ ςχολικζσ εργαςίεσ, θ υπερβολικι εναςχόλθςθ των μακθτϊν 

με τα τεχνολογικά μζςα, τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και θ εξάρτθςι τουσ από αυτά, οι 

διαταραχζσ διάκεςθσ και οι μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Παρ’ όλα αυτά οφείλουμε να 

αναγνωρίςουμε πωσ θ Φινλανδία ζχει ζνα πλιρεσ οργανωμζνο ςφςτθμα υποςτιριξθσ για 

τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει και παράλλθλα φαίνεται να ζχει ζνα εξαιρετικά χαμθλό 

ποςοςτό ςχολικισ παραίτθςθσ. Σα προβλιματα δθλαδι εξακολουκοφν να υπάρχουν, αλλά 

γίνεται προςπάκεια να αντιμετωπίηονται όςο το δυνατόν πιο οργανωμζνα και εφόςον ζνασ 

μακθτισ το επικυμεί, τότε ςίγουρα μπορεί να βελτιωκεί χρθςιμοποιϊντασ τα παρεχόμενα 

μζςα και δομζσ. 

τον Ζλλθνα εκπαιδευτικό οφείλουμε να αναγνωρίςουμε τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ 

που επικρατοφν για τθν επιτζλεςθ του εκπαιδευτικοφ του ζργου. Ο κατάλογοσ είναι μακρφσ 

και περιλαμβάνει προβλιματα όπωσ τισ ελλείψεισ ςτθν υλικοτεχνικι υποδομι, τθν 

απόςταςθ που ςυχνά ζχει από το χϊρο εργαςίασ του, τισ διαφορετικζσ ςχολικζσ μονάδεσ 

που καλείται να υπθρετιςει από τθ μια ςχολικι χρονιά ςτθν άλλθ ι καμιά φορά με αλλαγζσ 
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να ςυμβαίνουν εντόσ του ίδιου ςχολικοφ ζτουσ, τισ διαφορετικζσ απαιτιςεισ μεταξφ των 

ςχολικϊν μονάδων (π.χ. ςε κεντρικζσ ςε ςχζςθ με απομονωμζνεσ περιοχζσ), τον χαμθλό 

μιςκό, τθν χαμθλι εκτίμθςθ του επαγγζλματόσ του από το κοινωνικό ςφνολο. Θα 

μποροφςαμε να απαρικμιςουμε πολλά ακόμα, όμωσ το ουςιαςτικό ςθμείο ζγκειται ςτο 

γεγονόσ πωσ παρ’ όλεσ τισ δυςκολίεσ του, ο Ζλλθνασ εκπαιδευτικόσ προςπακεί να παρζχει 

το ζργο του ςτα πλαίςια που του επιτρζπεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα και από τθ 

διεφκυνςθ του ςχολείου. Δεν μπορεί να παραβλεφκεί το γεγονόσ ότι ςε κάποιεσ 

περιπτϊςεισ ακόμα και με λίγα υλικά μζςα, αξιοποιοφνται μζκοδοι διδαςκαλίασ που 

εμπλζκουν τα όποια τεχνολογικά μζςα είναι διακζςιμα π.χ. υπολογιςτζσ, τάμπλετ, 

προβολείσ κτλ και ςυχνά εμπλζκουν μεκόδουσ ομαδικισ εργαςίασ είτε για να 

αντιμετωπιςτοφν αςκιςεισ και εφαρμογζσ εντόσ τάξθσ, είτε για να πραγματοποιθκεί 

κάποια άλλθ ομαδικι εργαςία. 
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Συμπερϊςματα 
Η Φινλανδία ζχει να επιδείξει ζνα εκπαιδευτικό ςφςτθμα το οποίο μετρά επιτυχίεσ 

ςτισ αξιολογιςεισ PISA επί ςειρά ετϊν κατακτϊντασ τισ πρϊτεσ κζςεισ. Παρόλθ τθ 

διαφορετικότθτα που αυτό εμφανίηει από περιφζρεια ςε περιφζρεια, δείχνει να μπορεί να 

κρατά τθν ποιότθτα που να το κατατάςςει ςτα πιο επιτυχθμζνα. Η ανάλυςθ των αναγκϊν 

των πολιτϊν τθσ χϊρασ κακορίηει τουσ γενικοφσ ςτόχουσ και τθ φιλοςοφία του, ενϊ τα 

επιμζρουσ τμιματα κακορίηονται ανά περιοχι. Αυτό δίνει τουσ βαςικοφσ άξονεσ γφρω από 

τουσ οποίουσ οφείλουν οι εκπαιδευτικζσ μονάδεσ να κινθκοφν και το βαςικό ρυκμό, ενϊ οι 

τελικζσ αποφάςεισ υλοποίθςθσ είναι αρμοδιότθτα των περιφερειϊν και του ςχολείου με 

τμιμα των αποφάςεων να περνά ζωσ και τουσ μακθτζσ. Η εξαιρετικι αρκρωτι του διάταξθ 

του δίνει μεγάλθ ευελιξία με αποτζλεςμα να μπορεί να αξιοποιθκεί όλο το εφροσ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ είτε από τθν πλευρά του εκπαιδευτικοφ, είτε από τθν πλευρά του 

μακθτι, με τον τελευταίο να παίηει κεντρικό και ενεργό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 

εκπαίδευςισ του. Ο ίδιοσ μπορεί να αναγνωρίςει τισ ικανότθτεσ και τα ενδιαφζροντά του 

και να αναπτφξει τισ δεξιότθτζσ του κατά τισ επικυμίεσ του, κακιςτϊντασ τον υπεφκυνο και 

αυτόνομο.  

Η επιλογι ποικίλων μεκόδων διδαςκαλίασ και παιδαγωγικισ, θ ςτιριξθ των 

μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν μζςω των οργανωμζνων και πλιρωσ λειτουργικϊν δομϊν, 

δίνουν ϊκθςθ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Η υλικοτεχνικι υποδομι ςτθρίηει ςε όλεσ τισ 

πτυχζσ τισ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ μεγιςτοποιϊντασ τα δυνατά αποτελζςματα. Σο επίπεδο 

ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ φαίνεται ςε όποια πτυχι κι αν το προςεγγίςει κάποιοσ. Η αξία 

που δίνεται ςτθν εκπαίδευςθ είναι ζκδθλθ είτε πολιτικό, είτε οικονομικό αλλά και ςε 

ατομικό επίπεδο. 

 

Η εικόνα τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα είναι αρκετά διαφορετικι. Ο τρόποσ 

οργάνωςθσ, θ φιλοςοφία και οι παροχζσ τθσ κινοφνται ςε διαφορετικό επίπεδο από αυτό 

τθσ Φινλανδίασ. τισ αξιολογιςεισ PISA κατά κοινι ομολογία χωρά μεγάλθ βελτίωςθ 

αφινοντασ αρκετά ερωτιματα για τον τρόπο που αυτό μπορεί να επιτευχκεί. Σο τελευταίο 

για να ςυμβεί χρειάηεται μεκόδευςθ και πολιτικι βοφλθςθ. Η απλι αντιγραφι ενόσ 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ που εμφανίηεται να είναι επιτυχζσ, δεν αποτελεί 

αποτελεςματικι οφτε ενδεδειγμζνθ λφςθ. Η επιτυχία ενόσ ςυςτιματοσ βαςίηεται αρχικά 

ςτθν αξιολόγθςθ των αναγκϊν του τόπου αλλά και τθσ χρονικισ, κοινωνικισ και 

οικονομικισ ςυγκυρίασ που κα κακορίςουν και τουσ γενικοφσ ςτόχουσ τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ. 

Πζρα όμωσ από τθν επικυμία για γενικι αναδιάρκρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ, 

υπάρχουν επιμζρουσ καλζσ πρακτικζσ οι οποίεσ μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε επίπεδο 

τμιματοσ, τάξθσ και ςχολικισ μονάδασ. Αυτζσ αφοροφν κυρίωσ τισ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ 

που μπορεί να επιςτρατευτοφν ςτθ ςχολικι τάξθ και οι οποίεσ μπορεί να ξεδιπλϊςουν όλο 

το εφροσ των πτυχϊν τουσ όταν υποςτθρίηονται από πλοφςια υλικοτεχνικι υποδομι, χωρίσ 

όμωσ να αποκλείεται θ ικανοποιθτικι επιτυχία τουσ ακόμα και με λιγότερα τεχνικά μζςα. Η 

καλι διάκεςθ, θ εφευρετικότθτα και θ δθμιουργικότθτα του Ζλλθνα εκπαιδευτικοφ, ςε 

ςυνδυαςμό με τισ νζεσ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ τισ οποίεσ είδαμε ςτθ Φινλανδία 

μποροφν να καταςτιςουν εφικτι μια προςαρμογι των μακθςιακϊν και εκπαιδευτικϊν 

ςτόχων ςτισ ανάγκεσ του ελλθνικοφ ςχολείου. 
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ε κάκε περίπτωςθ θ επαφι και θ ανταλλαγι απόψεων, προτάςεων, 

προβλθματιςμϊν, καλϊν πρακτικϊν από άλλεσ χϊρεσ δίνει ζναυςμα για ςκζψθ, 

προβλθματιςμό, αλλαγι και κετικι μεταβολι προσ κάκε κατεφκυνςθ. 

 


