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Ελευ

θερßα,
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θυνιι,

ΤακΜιδιÜ επιτυχßαò του φινλανδικοý
Του ΑποΣΤοΛοΥ

ΟΤΗΤΑ

πετθαρχßα

σιcοΜßου, ποΜ!... μαφwοý απü το ε}λτwικü

ΛΑκΑΣΑ

ρßα δρÜσηs στουs εκπαιδευττκοýs,

αλλÜ κα1 την ßδια στιγμη οι ßδιοι
Ýχουν ισχυρü το αßσθημα τηs ευθýνηs απÝναντ1 στουs μαθητÝs,
τουs γονεßs και ευρýτερα στο κοινωνικü σýνολο, και φυσικÜ üλο
αυτü υλοποιεßται μÝσα σε πλαßσιο
δομημÝνων κανüνων πειθαρχßαs»,

οι Üξονεò που διÝπουν το φινλανδικü σχολεßο, το οποßο αποτελεß
Ýνα απü τα πρüτυπα διεθνþs, εßyq1 «Ελευθερßα, ευθýνη, πειθαρχßα». «Κατ οι τρειs εßναι ισοβαρεßs
και σε στιβαρÜ θεμÝλια. Πρüκειται,
για Ýνα σ<ολεßο του οποßου οι χþροι εßναι συνÝχεlα του αναλυτικοý

προσθÝτfl ο κ. Α\τωνßου.
Εýλογα οι σχÝσειs εμπιστοσý-

προγρÜμματοs και ατfτßστροφα»
παρατηρεß, μιλþνταS στην «Κ»»,
ο πρüεδροs του Ινστιτοýτου Εκ-

vns

παιδευτικÞs Πολιτικηs (ΙΕΠ) ΓιÜν-

:Ζ

vns Αrιττωνßου, ο oπoios μÝσα στην
ε βδομÜδα π ραγματοποßησε ταξßδι

στη σκανδιναβικÝ χþρα και δηλþνει Ýκπληκτοs απü τα σχολεßα
που επισκÝφθηκε στο πλαßσιο πρü-

σκλησηs τηs Φινλανδßαs -προε-
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Τα σχολεßα τηò Φνλανδßαò εßναι ανοιχτοß χþροι, χωρßò αßθουσεò με πüρτεò
που κλεßνουν πßσω τOυò, ανοιχτοß στη συνεργασΙα των μαθητþν και των εκπαιδευτικþν, και διαθÝτουν εξαιρετικÝò υποδομÝò.

τηΦwλwδßα,

δρεýουσα χþρα του Συμβουλßου
τηs Eupωπaiι<rιs Ενωσηs το τρÝχον
εξÜμηνσ- σε στελÝχη εκπαßδευσηs
απü τα κρÜτη-μÝλη τηs Ε.Ε.

«Τα σχολεßα τηs χþραs εßναι
ανοιχτοß χþροι, χωρßs αßθουσεs με
πüρτεs που κλεßνουν πßσω τουs,
ανουζτοß στη συνεργασßα των μα-

θητþν και ¸ων εκπαιδευττκþν,
κα1 φυσικÜ στουs γονεßs. Το κý-

ριο χαρακτηριστικü τουs δεν εßο1 κλειστÝs αßθουσεs αλλÜ οι
χþροι συνεýρεσηs. Και φυσικÜ οι
εξαιρετικÝs υποδομÝs τουs»», ονοφÝρει ο κ. Αντωνßου.
Οι Üξονεs πÜνω στουs oπoious
κτνεßτα1 η σχολικη πρÜξη εßναι
σαφεßs. «ΣυνÜιτιησα Ýναν νÝο εκ-

ναι

'ß

/J*

Απü την Üλλη, το φινλανδικü σχολεßο εßναι πολý μακρινü

κü. Σýμφωνα με τον κ. Αντωνßου,

πρý

^ßιλÜεισττΝ
εδροòτου ΙΕΠ Γιαννηò
,Μτωνßου, που επισκÝγ
φθηκεπρüσφατα

ζει - απομονþνει τls αναμενüμε-

νεs στρεβλþσειs κα1 προβληματα.

(και βεταφορικÜ) απü το ελληνι-

Ξ

«Κ»» ο

- ευθýνηs στο φινλανδικü σrζολεßο χτßστηκαν επß δεκαετßεs, καθþs εßναι σαφÝs πωs απαιτεßται μßα
συγκεκριμÝνη πολιτικη φιλοσοφßα
που να διÝπει üλο το σýστημα, και
η οποßα θα μπορεß να αντιμετωπß-

στο ελληνικü σχολεßο το πρþτο
βÞμα εßναι το συμμÜζεμα των χρü-

ΦοπητÝò κÜνουν κατÜληψη στην πρυτανεßα και σε χþρουò του ΕΜΠ,

νιων στρεβλþσεαιν.

ζητþνταò να σταματÞσουν συγκεκριμÝνα ερευνητικÜ Ýργα. 0ι φοιτητÝò,
αριστερþν ηεποιθÞσεων üπωò δηλþνουν, θεωροýν üτι τρßα Ýργα που
πραγμOτοποιοýνται στο Ερευνητικü Πανεπιστημιακü Ινστποýτο ΣυστημÜτων Επικοινωνιþν και Υπολογιστþν (ΕΠΙΣΕγ) στο ΕΜΠ αφοροýν σε
πολεμικÞ Ýρευνα. Βεβαßωò, τα Ýργα Ýχουν εγκριθεß απü την Ε.Ε. στο
πλαßσιο του προγρÜμματοò Horizon 2οΖο και üπωò εξÞγησε χθεò στην
<<Κ>> ο πρüεδροò του ΕΠΙΣΕγ κ. ΓιÜννηò Βασιλεßου, τα Ýργα αφοροýν τον
αγþνα κατÜ του κυβερνοεγκλÞματοò και την ανÜπτυξη τεχνολογιþν που
συμβÜλλουν σε κοινωνßεò nιo ανθεκτικÝò Ýπεπα απü φυακÝò και ανθρωπογενεßò καταστροφÝò. οι φοπητÝò πλην τηò διακοπÞò των Ýργωη
επßσηò, ζιτοýν κατÜ κýριο λüγο η Ýρευνα στο ΕΜΠ να χρηματοδοτεßται,μüνο απüτο ελληγικü Δημüσιο. «Η χρηματοδüτησ_η πqοÝρχεται απü
χρηματα του Ευρωπαßου φορολογουμÝνου, το Ýργα δεν θα λÜμβαναν
Ýγκριση αν δεν Þταν σýμφωνα πληρωò με τιò θεμελιþδειò αρχÝò και
συμβÜσεlò τπò Ε.Ε. και τη νομοθεσßα», λÝει κ. Βασιλεßου.

Στην τριüμερη επßσκεψη πραγματοποιÞθηκαν ημερßδεs συζÞτησηs για τα ζητÞματα που θÝτει η
εποχÞ στην εκπαßδευση -π.χ. στο
σκÝλοs τηs ανÜπτυξηs νÝων δεξιοτÞτων-, ε¾þ σ.υζητßθηκαν τα αποτελÝσματα του διαγωνισμοý PISA
του ΟΟΣΑ, που δημοσιοποιÞθιτκαν
πρüσφατα. «Για να πετýχουν στο
PISA, οι μαθητÝs πρÝπει να εßναι

παιδευττκü, ο οποßοs μßλησε στην αξιολογεßται üχι απü κÜποια εξωομÜδα των επισκεπτþν γτα τουs τερικý αρχη αλλÜ απü το ßδιο το
εκπαιδευτικοýs στüχουs τηs εβδο- σχολεßο, τον σýλλογο διδασκüμÜδαs, του μýνα, του σχολικοý ντων. Ο σý7ιλογοs εßναι υπεýθυ-

Ýτουs. Το υπουργεßο τουs
ρßζει, ωστüσο η υλοποßησÞ

γνωτουs

vos να διορθþσει τυχüν λÜθη. Το
κρßσιμο εßναι üτι υπÜρχει ελευθε-

σε θÝση να σκεφτοýν πÝρα απü

τα üρια τηs σχολικÞs ýληs», ανÝφερε στην «Κ» η κ. Χρýσα Σοφια-

νοποýλου, εθνικÞ διαχειρßστρια

για το PISA. Στüχευση εßναι η Üμβλυνση των ανισοτÞτων των μαθητþν στην εκπαßδευση. ΒÝβαια,
στη Φινλανδßα οι ανισüτητεs σχε-

τßζονται με τιs διαφορÝs μεταξý

αγοριþν και κορlτσιþν και αφοροýν τιs επιδüσειs λüγω φýλου,
ενþ σε χþρεs üπωs η Ε}ιλÜδα σε
κοlνωνικο-οlκονομικοýs λüγου s.

