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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 
Το σχολείο στο μέλλον θα είναι σύγχρονο λειτουργικό, θα χρησιμοποίει την 

τεχνολογία ως μέσω μετάδοσης γνώσεων και πληροφοριών και ως κέντρο του θα 
έχει των μαθητή. 

ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

Στο σχολείο του μέλλοντος πρώτα από όλα τα κτήρια πρέπει να μην είναι 
"μουντά" και να μοιάζουν με φυλακές, αλλά λειτουργικά με αίθουσες 
προσαρμοσμένες στις σύγχρονες παιδαγωγικές απαιτήσεις, εξοπλισμένες με τα 
απαραίτητα εποπτικά μέσα, με κατάλληλους χώρους για ποικίλες δραστηριότητες. Οι 
αίθουσες πρέπει να είναι φωτεινές , βαμμένες με χαρούμενα χρώματα, να δίνουν 
αίσθηση ελευθερίας στον μαθητή ώστε να  εκφράζει να καλλιεργήσει τη 
δημιουργικότητα και τη φαντασία του. Εκτός από τη γνώση, είναι απαραίτητο να 
παρέχονται και δυνατότητες για ψυχαγωγία και ενασχόληση με τα "χόμπι" και τις 
ιδιαίτερες κλίσεις του μαθητή. Τα κτίρια  πρέπει να βρίσκονται μακριά από το 
τσιμέντο και το θόρυβο των πόλεων και να πλαισιώνονται από δέντρα και πράσινο 
που ηρεμούν και αναζωογονούν.  

 

Στη Στοκχόλμη της Σουηδίας έχει κατασκευαστεί ένα σχολείο , ονομάζεται  
Vittra Telefonplan και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν σχολείο του μέλλοντος. 
Πρόκειται για ένα σχολείο, το οποίο παρουσιάζει μια ιδιομορφία … έχει σχεδιαστεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχει … τοίχους! Για ποιο λόγο; Η εκπαιδευτική κοινοπραξία 
Swedish Free School Organization Vittra πιστεύει πως μέσα στο σχολικό περιβάλλον 
δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε τάξεις αλλά ούτε και θρανία! Με αυτή τη λογική στο 
σχολείο Vittra Telefonplan θα συναντήσει κανείς «πράσινα νησιά» και παιχνιδιάρικα 
τραπέζια για πικνίκ όπου συγκεντρώνονται οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Το Vittra 
Telefonplan μοιάζει με ένα μίνι λούνα παρκ ενώ ο κάθε μαθητής ασχολείται με το δικό 
του φορητό υπολογιστή. Στο κτίριο υπάρχει ακόμη και μια μικρή κινηματογραφική 
αίθουσα για παρουσιάσεις! Το πρωτοποριακό σχολείο σχεδιάστηκε από την Rosan  
Boschin, σύμφωνα με την Boschin η απουσία των τοίχων ενθαρρύνει τη συνεργασία 
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και την αλληλεπίδραση, επισημαίνοντας πως «Οι διαφοροποιημένες θέσεις 
επιτρέπουν τα παιδιά να μάθουν με τους δικούς τους όρους, δημιουργώντας 
διαφορετικούς τύπους εκπαιδευτικών σεναρίων. Με τον τρόπο αυτό, ο σχεδιασμός 
του σχολείου του επιτρέπει να ξεδιπλώσει τις δυνατότητες του.» 

 

ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Στο σχολείο του μέλλοντος τα βιβλία θα πρέπει να είναι καλογραμμένα και 
προσαρμοσμένα στις σύγχρονες απαιτήσεις., Η διδασκαλία θα πρέπει να 
υποστηρίζεται από το κατάλληλο εποπτικό υλικό. Φωτογραφίες, βίντεο, cd, σύνδεση 
με το διαδίκτυο, διαδραστικοί πίνακες, θα έκαναν το μάθημα πιο ενδιαφέρον. 
Ωστόσο, σε σχέση με την αλόγιστη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο χώρο 
του σχολείου, είναι πολύ χρήσιμο να λάβουμε υπ' όψιν τα σχετικά συμπεράσματα 
στην περίπτωση των ΗΠΑ που καταγράφονται στο βιβλίο "Η ανολοκλήρωτη 
επανάσταση" του Μ. Δερτούζου, ο οποίος υπήρξε καθηγητής στο ΜΙΤ, επιστήμονας 
παγκόσμιας εμβέλειας και αυθεντία στους υπολογιστές. Γράφει << Δεν είναι τόσο 
υπεύθυνο και μοντέρνο να θέσουμε τη νέα τεχνολογία στην υπηρεσία του 
ευγενικότερου κοινωνικού στόχου της εκπαίδευσης των παιδιών μας. >>. Σύμφωνα 
μα στατιστικές μελέτες οι Αμερικανοί μαθητές γυμνασίου και λυκείου κατατάσσονται 
σταθερά από δωδέκατοι μέχρι δέκατοι όγδοοι, διεθνώς, στις ικανότητες που 
εμφανίζουν στα μαθηματικά και τη φυσική, ενώ οι Ασιάτες μαθητές έρχονται πρώτοι. 
Και όμως οι Αμερικανοί μαθητές έχουν πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση σε υπολογιστές 
απ' ότι οι αντίστοιχοι Ασιάτες. Επομένως ,και στο σχολείο του μέλλοντος η χρήση της 
τεχνολογίας πρέπει να έχει βοηθητικό ρόλο στην εκπαίδευση και όχι να είναι η κύρια 
πηγή μετάδοσης γνώσεων και πληροφοριών. 
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Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ 

Ο δάσκαλος δεν θα έχει το ρόλο του παντογνώστη ,δεν θα μεταδίδει στείρες 
γνώσεις, αλλά θα είναι καθοδηγητής .Θα πρέπει να ανοίγει δρόμος στους μαθητές 
του , θα πρέπει να ερεθίζει το νου και την ψυχή τους. Το κέντρο διδασκαλίας θα είναι 
ο μαθητής και τα ενδιαφέροντά του. Το μάθημα δε θα γίνεται με τον παραδοσιακό 
τρόπο διδασκαλίας, αλλά θα έχει τη μορφή συζήτησης. Οι μαθητές 
θα συμμετέχουν ενεργά. Θα σκέφτονται, θα ψάχνουν και θα συγκεντρώνουν υλικό 
ενώ ο καθηγητής θα τους καθοδηγεί και θα τους ενθαρρύνει μάθημα θα 
παρουσιάζεται από ομάδες μαθητών και δε θα υπάρχουν ασκήσεις για το σπίτι, 
καθώς όλα θα γίνονται μέσα στην τάξη. Με τις ομαδικές εργασίες οι μαθητές θα 
έχουν την ευκαιρία να δένονται μεταξύ τους , να εξασκούνται στο διάλογο , να 
ανταλλάσουν απόψεις και να μάθουν να σέβονται τις απόψεις των άλλων. 

Το σχολείο του μέλλοντος δεν θα περιορίζεται στους τέσσερις τοίχους μιας 
αίθουσας, θα είναι ανοιχτό στην κοινωνία , θα δίνει πρωτοβουλίες στα παιδιά , δεν θα 
περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη διδακτέα ύλη , θα είναι σύγχρονο με την βοήθεια 
της τεχνολογίας , θα είναι πηγή έμπνευσης και δημιουργίας για τα παιδιά 
αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας τις ικανότητές τους.  

<<Η παιδεία εστί ου υδρία πληρώσαι αλλά ανάψαι 
αυτήν >> 

ΠΛΑΤΩΝΑΣ 

 


