
Μίλτος Κουντουράς 
 

και τα οράματα που 
βρίσκονται σε 

αναμονή 

Δημήτρης Καλαϊτζίδης 

ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία 

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 





Το πλαίσιο 

•  28 Φεβρουαρίου 1889-Σκόπελος, Γέρας Λέσβου 

•Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 
1907-1915 

•«Φοιτητική Συντροφιά» 

•«Εκπαιδευτικός Όμιλος» 

•Δημοσιεύσεις στο «Νουμά» 

•Γυμνάσιο Μυτιλήνης: καθηγητής 
 

 



Κλείστε τα σχολειά 
Άρθρο σε 10 συνέχειες στην τοπική εφημερίδα της Μυτιλήνης 

«Καμπάνα» του Στρατή Μυριβήλη 

 

•Αφύσικη ζωή στο σχολείο 

•Αποξένωση από την πραγματική ζωή 

•Εξαθλίωση του δασκάλου 
 













Γερμανία  (9/1923-9/1926) 

•Πανεπιστήμιο Μονάχου 

•Πανεπιστήμιο Βερολίνου 

•Georg Kerchensteiner  (Σχολείο του 
μέλλοντος)  Σχολείο Εργασίας 

•Ελεύθερες Σχολικές Κοινότητες 

•Εξοχικά Παιδαγωγεία 





Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης 

•Διευθυντής: 1927-1930 

• Σχολείο Δημιουργίας                       Σχολείο Εργασίας 

•Βασική προϋπόθεση του Σχολείου Εργασίας: 

«ένα ολοκληρωτικό γκρέμισμα και μια 
επανάσταση κοινωνική και εκπαιδευτική» 





Καινοτομίες του Κουντουρά στο Δ.Θ.Θ. 

•Ομάδες εργασίας 

•Ομάδες ειδικοτήτων 

•Η Συγκέντρωση της Πέμπτης 

•Ο Σχολικός Κήπος 

•Φάκελος μαθήτριας (Πορτφόλιο) 

•Η βιβλιοθήκη 

• Το Θέατρο και οι τέχνες 

•Η θέση της Γεωγραφίας 



Μίλτος Κουντουράς 



Από τον Κουντουρά στο 2030, μέσω Κακλαμάνη 

Η «επανάσταση» του 1566 
• Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο,  

• Μαθητικές Κοινότητες,  

• Σύλλογος Διδασκόντων,  

• Επιτροπές Παιδείας,  

• Σχολικές Επιτροπές,  

• Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κ.ά 

  





Το σημερινό σχολείο 

•Μηχανισμός αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογίας, 

• Γνωσιοκεντρικό-νοησιαρχικό,  

• Αφύσικο,  

•Οπισθοδρομικό-αναχρονιστικό,  

• Αναποτελεσματικό,  

• Πανάκριβο στη σχέση κόστους-οφέλους,  

• Σπάταλο σε χρόνο,  
• Καταπιεστικό και στρατιωτικοποιημένο,  

• Ανελεύθερο και (ως εκ τούτου) μισητό για μεγάλη μερίδα παιδιών.  

 





Το σημερινό σχολείο (2) 

• Απόλυτα εξαρτημένο από την κεντρική διοίκηση 
(συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα) 

• Έλλειψη αυτονομίας 

• Διαχωρισμένα και απομονωμένα μαθήματα 

• Κοινό ωρολόγιο πρόγραμμα 

• Δασκαλοκεντρική διδασκαλία 

• Μοναδικό εγχειρίδιο 
 





Το σημερινό σχολείο (2) 

• Απέραντη ύλη 

• Έλλειψη συνδυαστικής πνευματικής-χειρωνακτικής 
εκπαίδευσης 

• Ανυπαρξία οριζόντιας και κατακόρυφης συνεργασίας 

• Εμφάνιση και ταχύτατη κατάργηση καινοτομιών-
Αποξήρανση του σχολείου. 

• Σχολικός κήπος;  

• Σύγχυση περί του σκοπού 



Το όραμα υπάρχει 
Το Σχολείο Εργασίας –Το σχολείο της 

Ανθρωπιάς-Το Αειφόρο Σχολείο 

 



Αν αλλάξει το 
σχολείο, 
υπάρχει 
ελπίδα και για 
την κοινωνία 



Σας ευχαριστώ 


