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Θέμα: 
Το σχολείο καλέιται σήμερα να αναλάβει ένα διπλό ρόλο: από το ένα 
μέρος να διδάξει αξίες στους μαθητές και να διαμορφώσει τον ηθικό 
κώδικα του βίου και από το άλλο να προετοιμάσει τον αυριανό πολίτη, 
ώστε να αντιμτωπίσει τα προβλήματα της καθημερινότητας και να 
επιβιώσει στην αγορά εργασίας. 
Εσείς ως εκπαιδευτικός πως θα επιχειρούσατε να διαχειρισθείτε αυτό 
το δίλημμα στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη σας?
  

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:
Αποτελεί βασική προτραιότητα του σχολείου η προετοιμασία του 
μαθητή γαι να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κοινωνιας ως αυριανός 
πολίτης. Θα πρέπει δηλαδή μέσα απο το σχολείο να διδαχθεί ένα 
κώδικα αξιών που θα τον καατστήσει δημιουργικό πολίτη. 
Η παραδοχή αυτή  καθιστά το έργο του εκπαιδευτικου ιδιαίτερα 
απαιτητικό κια υπεύθυνο.  Με  τις παιδαγωγικές του ενέργειες και τις 
επιλογές των διδακτικών μεθόδων , ο εκπαιδευτικός,  θα πρέπει να 
μεταβάλει την τάξη σε  ένα εργαστήρι  όπου οι μαθητές ισότιμα  θα 
συμμετέχουν στην  αναζήτηση της γνώσης , στην  καλλιέργεια  των 
αξιών και  τη  διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών.  Ο 
εκπαιδευτικός θα είναι ο διαμεσολαβητής  ο οποίος  θα παρωθεί τους 
μαθητές σε δραστηριότητες ομαδοσυνεργατικές.
Αυτό θα το πετύχει με την  διαμόρφωση του κατάλληλου σχολικού 
κλίματος, την οργάνωση του τρόπου εργασίας, τη  διευκόλυνση του 
μαθητή στην  εφαρμογή του Α.Π, στις σχέσεις μεταξύ των συμμαθητών 
και στην συνεργασία με την οικογένεια.  



Η σχέση  οικγένειας- σχολείου πρέπει από οριζόντια  να γίνει κυκλική 
ώστε  οι πληροφορίες και η άμεση επκοινωνία  να ενισχύσουν την 
αυτοεκτίμηση του μαθητή. 
Η γονεική εμπλοκή είναι απαραίτητη  ώστε ο κώδικας αξιών της 
οικογένειας και του σχολείου  να συνδιαμορφώσουν τη συναντίληψη 
για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του αύριο.
Ο μαθητής  μέσα σε δημοκρατικό κλίμα   και  με τη συμμετοχή του σε 
συμμετοχικές δραστηριότητες ασκείται στις πραγματικές συνθήκες της 
καθημερινότητας.
Το σχολείο πλέον θα  πρέπει να  μαθαίνει το μαθητή πως να μαθαίνει 
για το λόγο ότι οι εξελίξεις  της τεχνολογίας είναι τέτοιες που  θα 
χρειαστεί πολλές φορές στη ζωή του να βρεθεί  μπροστά σε νέες 
προκλήσεις.
Επιπρόσθετα  η μετανάστευση  που έχει πάρει απρόβλεπτες 
διαστάσεις  θα  πρέπει  να αποτελέσει ιδιαίτερο μέλημα του 
εκπαιδευτικού που θα πρέπει αφενός να ενισχύσει την ταυτότητα του 
μαθητή  και αφετέρου να τον μάθει να σέβεται την ταυτότητα του άλλου 
και να συνυπάρχει σε περιβάλλον αλληλεγγύης και συνεργατικότητας.
Οι αιώνιες ηθικές αξίες, της αγάπης,, της δικαιοσύνης, της ειρήνης, της 
υγείας θα πρέπει να καλλιεγούνται στο μικροπεριβάλλον της τάξης-με 
ομαδοσυνεργατικό τρόπο- ώστε ο αυριανός πολίτης να είναι ικανός να 
είναι δημιουργικός στην κατεύθυνση της προάσπισης της παγκόσμιας 
ειρήνης και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Το  πρότυπο του Pestalozzi  στο ολοήμερο σχολείο καθώς και τα 
κριτήρια για το δάσκαλο που ήταν διατεθειμένος να εργαστεί σ' αυτό 
αποτελούν για το σύγχρονο εκπαιδευτικό  ένα πολύτιμο οδηγο  για την 
καθημερινή του εργασία.
  
                                     


