
 

 

Γ1.  

Ο παιδευτικόσ ρόλοσ του ςφγχρονου ςχολείου 

Πρόλογοσ 

 Ζοφμε αναμφίβολα ςε μία εποχι που χαρακτθρίηεται από ραγδαίεσ εξελίξεισ 

και μεταβολζσ, από τθ δθμιουργία νζων δεδομζνων ςτα οποία καλοφμαςτε να 

ανταποκρικοφμε. Σε αυτό το πλαίςιο ζχει ανοίξει ζνασ ζντονοσ διάλογοσ ςτθ 

ςχολικι κοινοτθτά ςχετικά με τον μορφωτικό χαρακτιρα του ςχολείου ςτον 21ο 

αιϊνα, κακϊσ πζρα από τθν αυςτθρά εκπαιδευτικι του λειτουργία, ζνα ςφγχρονο 

ςχολείο οφείλει να παρζχει ευρφτερθ παιδεία και καλλιζργεια, ανταποκρινόμενο 

ςτισ απαιτιςεισ που κζτει θ ςθμερινι τεχνοκρατικι και απρόςωπθ κοινωνία. 

Αϋ Ζθτοφμενο 

 Η ςφγχρονθ εκπαίδευςθ, ωσ ακρογωνιαίοσ λίκοσ τθσ κοινωνικισ ευρυκμίασ, 

επιβάλλεται να μεριμνά για τθν ευρφτερθ αγωγι και ψυχοπνευματικι καλλιζργεια 

του ατόμου, εξυπθρετϊντασ ςυγκεκριμζνουσ μορφωτικοφσ ςτόχουσ. 

 Διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνθσ προςωπικότθτασ, με βαςικοφσ άξονεσ τθν 

πνευματικι καλλιζργεια, τθν ανάδειξθ των ξεχωριςτϊν ιδιοτιτων και 

κλίςεων αλλά και τθν ενεργοποίθςθ τθσ αυτενζργειασ και τθσ πρωτοβουλίασ 

του μακθτι. 

 Ηκικοποίθςθ των μακθτϊν, με τθν καλλιζργεια αξιϊν όπωσ θ ειλικρίνεια, θ 

εντιμότθτα και θ αξιοπρζπεια, ςτο πλαίςιο μιασ αναβακμιςμζνθσ 

ανκρωπιςτικισ παιδείασ. 

 Ενίςχυςθ τθσ κοινωνικοποίθςθσ , με ανοχι απζναντι ςτο διαφορετικό, 

εφαρμογι διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, παρουςίαςθ και ανάλυςθ των 

ςφγχρονων κοινωνικϊν προβλθμάτων αλλά και προαγωγι τθσ 

ςυλλογικότθτασ. 

 Πολιτικοποίθςθ των μακθτϊν, με τθ διαμόρφωςθ του κατάλλθλου 

δθμοκρατικοφ ικουσ που κα οδθγιςει ςτθν εποικοδομθτικι εναςχόλθςθ με 

τα κοινά και ςε μορφζσ δράςθσ όπωσ ο εκελοντιςμόσ. 

 Εφαρμογι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία του ελζυκερου, δθμοκρατικοφ 

διαλόγου που κα ενιςχφςει τθν αυτοπεποίκθςθ αλλά και τθ διάκεςθ για 

ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτα ςχολικά δρϊμενα. 



 Ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ και τθσ ευρφτερθσ αντιλθπτικισ ικανότθτασ 

των μακθτϊν, ϊςτε να αποφφγουν τθ χειραγϊγθςθ από τα ΜΜΕ, τθ 

διαφιμιςθ και τισ ςειρινεσ τθσ υπερκατανάλωςθσ και τθσ μαηοποίθςθσ. 

 Εξοικείωςθ με τισ νζεσ τεχνολογίεσ και τισ ραγδαίεσ εξελίξεισ ςτο χϊρο των 

επιςτθμϊν, με ςκοπό τθν κατάλλθλθ κατάρτιςθ που κα επιτρζψει ςτο νζο να 

ζιναι πραγματικά ανταγωνιςτικόσ μελλοντικά ςτο κοινωνικό του περιβάλλον. 

 Αιςκθτικι αγωγι και εκλζπτυνςθ των μακθτϊν, με τθν καλλιζργεια των 

κατάλλθλων κριτθρίων, ϊςτε να αποτραπεί θ υποταγι ςτθν υποκουλτοφρα 

που – ενίοτε – χαρακτθρίηει τθν εποχι μασ και ο νζοσ να ςτραφεί ςε υγιείσ 

μορφζσ ψυχαγωγίασ. 

 Συνειδθτοποίθςθ διαφόρων ηθτθμάτων που αποτελοφν μάςτιγα για τθν 

εποχι μασ – οικολογικό πρόβλθμα, εκφυλιςμόσ του ακλθτικοφ ιδεϊδουσ, 

ρατςιςμόσ απζναντι ςε αδφναμεσ κοινωνικά ομάδεσ κ.α. – και προτροπι για 

τθν ανάλθψθ δράςθσ απζναντι ςε αυτά. 

 Καλλιζργεια μιασ ευρφτερθσ ευρωπαϊκισ ςυνείδθςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ 

ολοζνα αυξανόμενθσ ευρωπαϊκισ ενοποίθςθσ και τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, με 

τθν παράλλθλθ φυςικά ανάπτυξθ μιασ εποικοδομθτικισ ςτάςθσ απζναντι 

ςτθν εκνικι ιςτορία και παράδοςθ που κα εξαςφαλίηει τθ δθμιουργία ενόσ 

υγιοφσ πατριωτικοφ πνεφματοσ, μακρια από εκνικιςμοφσ και μιςαλλοδοξίεσ. 

Μεταβατικι παράγραφοσ 

 Βζβαια, για τθν υλοποίθςθ όλων αυτϊν αποτελεί αδιριτθ ανάγκθ θ 

ςυμβολι τθσ οργανωμζνθσ πολιτείασ. Ωςτόςο, και οι κακθγθτζσ αλλά και οι 

ίδιοι οι μακθτζσ μποροφν να λειτουργιςουν προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 

ουςιαςτικισ αναβάκμιςθσ τθσ εκπαιδευτικισ παραγματικότθτασ. 

 

 

Βϋ Ζθτοφμενο 

 Εκπαιδευτικοί 

 Εκδθμοκρατιςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ, με τθν προαγωγι του διαλόγου μζςα 

ςτθν τάξθ για τθν καλλιζργεια δθμοκρατικοφ πνεφματοσ. Ο κακθγθτισ δεν 

πρζπει να λειτουργεί αυταρχικά, οφτε ωσ αυκεντία, αλλά οφείλει να 

αποτελεί οδθγό και αρωγό των μακθτϊν ςτθν προςπακειά τουσ για μάκθςθ 

διεγείροντασ το ενδιαφζρον τουσ και καλλιεργϊντασ τθν κριτικι τουσ 

ικανότθτα. 

 Προςζγγιςθ των μακθτϊν με ανκρωπιςτικό πνεφμα, ψυχικι και 

ςυναιςκθματικι υποςτιριξθ,ακόμα και τθ χριςθ χιοφμορ, χωρίσ να 

περιορίηεται ο ρόλοσ του κακθγθτι ςτθν εξζταςθ και ςτθν αξιολόγθςθ.  

 Δεν πρζπει ο κακθγθτισ να εμμζνει ςτθν αποςτικιςθ ι να κάνει το μάκθμα 

βιαςτικά και διεκπεραιωτικά, με μοναδικο ςκοπό τθν ολοκλιρωςθ τθσ φλθσ. 

 Αποφυγι διακρίςεων μεταξφ των μακθτϊν. Ο κακθγθτισ ζχει χρζοσ να είναι 

αμερόλθπτοσ, ειλικρινισ, να επαινεί και να τιμωρεί όταν και όποιον πρζπει 



με αξιοκρατικά κριτιρια, μακριά από προςωπικζσ ςυμπάκειεσ και 

αντιπάκειεσ. Κάικε παιδί αποτελεί ξεχωριςτι προςωπικότθτα με ξεχωριςτζσ 

ανάγκεσ. 

 Ανάκεςθ εργαςιϊν και υλοποίθςθ προγραμμάτων που κα δίνουν κίνθτρο 

ςτουσ μακθτζσ να είναι δθμιουργικοί αλλά και κα προάγουν τθ ςυνεργαςία 

τόςο μεταξφ μακθτϊν όςο και μεταξφ μακθτϊν – κακθγθτι. 

 Οργάνωςθ και ςυμμετοχι ςε εκδθλϊςεισ εντόσ αλλά και εκτόσ ςχολικοφ 

χϊρου, που κα εντείνουν τθ διάκεςθ για ςυμμετοχι και κα ενιςχφουν τθ 

βιωματικι μάκθςθ ( κεατρικζσ ομάδεσ, ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, επίςκεψθ 

ςε χϊρουσ τζχνθσ και μουςεία, εκελοντιςμόσ κ.α. ). 

 

Μακθτζσ 

 Σεβαςμόσ απζναντι ςτο ίδιο το ςχολείο αλλά και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Αποφυγι βανδαλιςμϊν και ςυμμόρφωςθ με το πλαίςιο και τουσ κανόνεσ 

λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Απαιτείται  να υπάρχει ςυνζπεια ςτισ 

υποχρεϊςεισ και ςτισ εργαςίεσ που τουσ ανατίκενται, πάντα ςε αγαςτι 

ςυνεργαςία με τον κακθγθτι. 

 Απουςία ρατςιςτικϊν ι βίαιων ςυμπεριφορϊν που ενδζχεται να οδθγιςουν 

ςτθν περικωριοποίθςθ και ςτον ψυχικό ςτιγματιςμό κάποιων μακθτϊν. 

Είναι αναγκαία θ ιςότιμθ αντιμετϊπιςθ όλων των ςυμμακθτϊν. 

 Ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθ δθμιουργία καλλιτεχνικϊν ι ακλθτικϊν 

ςυλλόγων, ενζργειεσ για τθν αναβάκμιςθ και τον καλλωπιςμό του ςχολικοφ 

περιβάλλοντοσ. 

 Συμμετοχι ςε προγράμματα και εκελοντικζσ δραςτθριότθτεσ ( ανακφκλωςθ, 

δενδροφφτευςθ, ςυγκζντρωςθ ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ για όςουσ τα 

χρειάηονται κ.α. ) 

 Διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων τουσ με τθν παράλλθλθ αναβάκμιςθ του 

κεςμοφ των ςχολικϊν κοινοτιτων και τθσ ομαλισ πολιτικοποίθςθσ τουσ, με 

υπευκυνότθτα και ςεβαςμό απζναντι ςτισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ. 

 Προτάςεισ από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ για το περιεχόμενο και τον τρόπο 

τθσ διδαςκαλίασ, όπωσ και για τουσ πικανοφσ προοριςμοφσ των ςχολικϊν 

εκδρομϊν. 

 Περιοριςμόσ του αυςτθρά τεχνοκρατικοφ/χρθςιμοκθρικοφ πνεφματοσ που 

χαρακτθρίηει το ςφγχρονο μακθτι, με τθν παράλλθλθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ 

ανάγκθσ για αναβάκμιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ παιδείασ. 

 

Επίλογοσ 

 Το ςχολείο, λοιπόν, ωσ ο βαςικότεροσ ίςωσ φορζασ εκπαίδευςθσ, 

διαδραματίηει τεράςτιο ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ υγιϊν πνευματικά και ψυχικά 

ατόμων, ιδιαίτερα ςιμερα που ο κόςμοσ μασ διαρκϊσ εξελίςςεται. Γι’ αυτό είναι 

απαραίτθτο όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ - είτε αυτι είναι θ πολιτεία,είτε οι 

κακθγθτζσ ι ακόμα και οι ίδιοι οι μακθτζσ -  να το εκςυγχρονίςουν, δίνοντασ του 



ζνα όραμα προςαρμοςμζνο ςτισ απαιτιςεισ του παρόντοσ, μακριά τισ υφιςτάμενεσ 

πακογζνειεσ που το χαρακτθρίηουν. 

 

ΠΡΟΟΧΗ: Προφανϊσ και δεν απαιτείται – οφτε είναι δυνατι – θ παράκεςθ και 

ανάπτυξθ όλων των παραπάνω κζςεων/επιχειρθμάτων. Η πειςτικι παρουςίαςθ 

ςυγκεκριμζνων ιδεϊν ( 4 – 5 ) ςε κάκε ηθτοφμενο με τθν κατάλλθλθ δικαιολόγθςθ 

και με ςωςτι χριςθ τθσ γλϊςςασ είναι παραπάνω από ικανοποιθτικι. 

  

 


