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Παιδεία για τον Πλούτο και Πλούτος για την Παιδεία
Πωσ θα μποροφςαν να λειτουργοφν τα ςχολεία του μζλλοντοσ;
….με όραμα και αιςιοδοξία ….ίςωσ το καταφζρουμε ςε 15-20 χρόνια από ςήμερα…
Ακόμθ μια χρονιά μζςα από οικονομικι κρίςθ αλλά ταυτόχρονα μια κλθρονομιά φυςικοφ
πλοφτου που μασ βρίςκει αιςιόδοξουσ για αυτά που μποροφμε να κάνουμε ςτο μζλλον. Αν
αυτι θ χϊρα κα είναι μεταξφ των πλουςιοτζρων χωρϊν του κόςμου λόγω του φυςικοφ
αερίου και αν αυτό κα γίνει ςε 10 ι 20 χρόνια από ςιμερα, τότε ζχουμε ευκφνθ να
προγραμματίςουμε από τϊρα τθσ ανάλογεσ μεταρρυκμίςεισ οι οποίεσ κα αξιοποιιςουν τισ
νζεσ ικανότθτεσ του κράτουσ και τθσ κοινωνίασ για να κάνει πράγματα που δεν μπορεί να
κάνει ςιμερα.
Μια ςοφι κίνθςθ είναι να μελετιςουμε τι κάνουν ςιμερα οι χϊρεσ που ζχουν τον πλοφτο
και τθν οικονομικι άνεςθ για αυτό παίρνω ωσ παράδειγμα να ςχολιάςω τουσ πικανοφσ
παράγοντεσ που προκάλεςαν το εκπαιδευτικό καφμα τθσ Φινλανδίασ το οποίο βγικε ςτθν
επιφάνεια εντελϊσ τυχαία, λόγω τθσ επίδοςθσ τουσ ςτισ διεκνείσ εξετάςεισ PISA από το
2001. Να ςθμειωκεί ότι θ Φινλανδία κατατάχτθκε πρϊτθ ςτθν ποιότθτα Ζωισ το 2011 από
το περιοδικό NEWSWEEK .
Αναφζρω κάποια χαρακτθριςτικά ςε ςχζςθ με το εκπαιδευτικό ςφςτθμα:
1. Τα ςχολεία ςτθ Φινλανδία ανακζτουν λιγότερθ κατοίκων εργαςία ςτουσ μακθτζσ και
εμπλζκουν τουσ μακθτζσ ςε περιςςότερθ δθμιουργικι εργαςία και δραςτθριότθτεσ.
2. Σχεδόν δεν ζχει ιδιωτικά ςχολεία και τα λίγα που υπάρχουν χρθματοδοτοφνται από το
κράτοσ 100% ϊςτε κανζνασ μακθτισ να μθν πλθρϊνει δίδακτρα. Δεν επιτρζπεται ςε κανζνα
να χρεϊςει δίδακτρα.
3. Δεν υπάρχουν τυποποιθμζνεσ εξετάςεισ (standardized tests). Υπάρχει μια Εκνικι εξζταςθ
ςτο τζλοσ του Λυκείου.
4. Οι εκπαιδευτικοί εκπαιδεφονται πϊσ να χρθςιμοποιοφν εξατομικευμζνεσ εξετάςεισ για
τουσ μακθτζσ τουσ τισ οποίεσ να δθμιουργοφν οι ίδιοι. Όλοι οι μακθτζσ παίρνουν προςωπικι
ζκκεςθ προόδου με ανάλυςθ από τον εκπαιδευτικό ςτο τζλοσ κάκε τετραμινου. Αυτζσ οι
εκκζςεισ βαςίηονται ςε προςωπικι εξατομικευμζνθ αξιολόγθςθ του μακθτι και προςωπικι
βακμολογία (όχι ανταγωνιςτικι) από τον κάκε εκπαιδευτικό.
5. Περιοδικά το Υπουργείο Παιδείασ τθσ χϊρασ εξετάηει το επίπεδο τθσ εκπαίδευςθσ τθσ
χϊρασ κάνοντασ εξζταςθ ςε μερικά μικρά δείγματα διαφόρων ςχολείων.
6. Για όςον αφορά ςτθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν δεν υπάρχει αυτι θ λζξθ ςτθν
Φιλανδία. Οι Φιλανδοί δθλϊνουν: «Ευκφνθ είναι κάτι που περιςςεφει όταν αφαιρζςουμε
τθν υπευκυνότθτα».
7. Αυτό που είναι ςθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι ςτθ Φιλανδία, ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και
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ςτουσ διοικθτικοφσ τθσ εκπαίδευςθσ, ζχει δοκεί κφροσ και περθφάνια, καλόσ μιςκόσ, και
πολλι ευκφνθ. Για να διοριςκεί κανείσ εκπαιδευτικόσ χρειάηεται να ζχει μεταπτυχιακό τίτλο
ςπουδϊν και τα προγράμματα επιμόρφωςθσ επιλζγουν τουσ καλφτερουσ εκπαιδευτικοφσ με
πάρα πολφ αυςτθρά κριτιρια. Αν ζνασ εκπαιδευτικόσ είναι προβλθματικόσ τότε είναι
ευκφνθ του διευκυντι του ςχολείου να το προςζξει και να λφςει το πρόβλθμα.
8. Όταν δφο ςχολεία ζχουν διαφορετικι επιτυχία ςε διαγωνιςμοφσ οι Φιλανδοί
αποφαςίηουν να επιςκεφτοφν το καλφτερο ςχολείο, να επικοινωνιςουν, να ςυηθτιςουν για
να μάκουν τι καλφτερο κάνουν για να το αντιγράψουν και να τον κάνουν και αυτοί.
9. Δεν υπάρχουν κατάλογοι κατάταξθσ ςχολείων ςτθ Φιλανδία, θ κφρια κινθτιρια δφναμθ
τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ δεν είναι ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και ςχολείων
αλλά θ ςυνεργαςία.
10. Το να επιλζγεισ ςχολείο ςτθ Φιλανδία δεν είναι προτεραιότθτα. Φυςικά οι γονείσ
μποροφν να επιλζξουν ςχολείο ΑΛΛΑ οι επιλογζσ είναι όλεσ οι ίδιεσ.
11. Και αυτό που κεωρείται ςυνταρακτικό είναι το γεγονόσ ότι όταν το Φιλανδικό ςφςτθμα
χρειαηόταν άμεςα μεταρρφκμιςθ ο ςτόχοσ δεν ιταν θ υπεροχι αλλά θ ιςότθτα.
Όταν όλα τα ςχολεία πετφχουν τθν αριςτεία τότε όλα κα προςπακοφν να ςυντθροφν τθν
αριςτεία και άρα ο ςτόχοσ είναι ιςότθτα και όχι το ζνα να γίνει καλφτερο από το άλλο , διότι
απλοφςτατα δεν κα υπάρχει καλφτερο.
12. Κςεσ ευκαιρίεσ για όλουσ ςε ποιότθτα και μάκθςθ. Για αυτό θ Φιλανδία προςφζρει ςε
όλουσ τουσ μακθτζσ ςτα ολοιμερα ςχολεία τουσ δωρεάν φαγθτό, πρόςβαςθ ςε δωρεάν
ιατρικι περίκαλψθ, ψυχολογικι υποςτιριξθ, αςφάλεια , καλό περιβάλλον και
εξατομικευμζνθ κακοδιγθςθ.
Μποροφμε να δθμιουργιςουμε μια γενιά που να ςκζφτεται διαφορετικά από αυτό που
ςκεφτόμαςτε εμείσ ςιμερα? Για να γίνει αυτό χρειάηονται τουλάχιςτο 15-20 χρόνια , ζτςι
πρζπει να αρχίςουμε ςιμερα να εργαηόμαςτε για αυτό, ακριβϊσ όςα χρόνια κα χρειαςτοφν
για να πλουτίςουμε από το φυςικό αζριο.
Χρειαηόμαςτε ςχεδιαςμό, πλάνο δράςθσ, πλοιγθςθ, ςυνεργαςία, διάλογο, ςτόχουσ και
πολιτικζσ αποφάςεισ με αξιόπιςτθ θγεςία, διορατικότθτα και όραμα με φιλόςοφουσ
τεχνοκράτεσ. Η διαχείριςθ του πλοφτου χρειάηεται παιδεία ϊςτε όταν τον ζχουμε να
μποροφμε να τον αξιοποιιςουμε ςωςτά.
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