
 

Άρθρα για εκπαιδευτικά συστήματα 

 

Α. Καθώς η Φινλανδία αποτελεί χώρα-πρότυπο στον χώρο της Εκπαίδευσης 

παγκοσμίως, εισήγαγε για ακόμα μια φορά μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση που θα 

αλλάξει συθέμελα το πρόγραμμα, τον τρόπο αλλά και την ίδια την ουσία της 

διδασκαλίας στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Για χρόνια, η Φινλανδία αποτελεί προσωποποίηση επιτυχημένου εκπαιδευτικού 

συστήματος, με τους μαθητές της να διαπρέπουν στους διεθνείς διαγωνισμούς. 

Μάλιστα, ξεχωρίζει ως μια από τις χώρες που παραδοσιακά φιγουράρουν στις 

κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης του ΟΟΣΑ με τους καλύτερους 

15χρονους μαθητές της υφηλίου. Γι' αυτό και  πολιτικοί και εκπαιδευτικοί 

εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο διενεργούν συνέχεια έρευνες  στη σκανδιναβική 

χώρα με την ελπίδα  να εντοπίσουν το μυστικό της επιτυχίας της. 

Παρ' όλη την επιτυχία της, λοιπόν, η Φινλανδία δε δείχνει να έχει εφησυχάσει, και για 

ακόμα μια φορά ταράζει τα νερά των παραδοσιακών μεθόδων, ξεκινώντας ένα από τα 

πιο ριζοσπαστικά προγράμματα εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που πρόκειται να 

αντικαταστήσει την κλασική «διδασκαλία ανά μάθημα» με «διδασκαλία ανά θέμα». 

«Αυτή πρόκειται να είναι μια μεγάλη αλλαγή στον τομέα της εκπαίδευσης στη 

Φινλανδία», δήλωσε η Liisa Pohjolainen, η οποία είναι υπεύθυνη για θέματα 

εκπαίδευσης νέων και ενηλίκων στο Ελσίνκι - η πρωτεύουσα που βρίσκεται στην 

πρώτη γραμμή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων. 

Από την πλευρά του, ο  Pasi Silander, διευθυντής ανάπτυξης της πόλης, εξήγησε: 

«Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι ένα διαφορετικό είδος εκπαίδευσης για την 

προετοιμασία των νέων για την επαγγελματική ζωή». Πρόσθεσε ότι, καθώς οι νέοι 

άνθρωποι χρησιμοποιούν αρκετά προηγμένους υπολογιστές, οι αλλαγές θα πρέπει να 

συγκλίνουν με τη σύγχρονη τεχνολογία. 

Τα παραδοσιακά μαθήματα (όπως είναι για παράδειγμα τα Μαθηματικά, η Ιστορία, η 

Γεωγραφία, οι ξένες γλώσσες) παραμερίζονται, και στη θέση τους μπαίνει η 

διδασκαλία διαθεματικών «φαινομένων» που απαιτούν συνδυαστικές γνώσεις και 

συνδέονται πιο άμεσα με την καθημερινότητα των παιδιών. 



 

Οι μέθοδοι αυτές αποτελούν αυτό οι Φινλανδοί αποκαλούν «διδασκαλία 

φαινομένων»  ή  «διδασκαλία θεμάτων». Για παράδειγμα, οι έφηβοι μαθητές θα 

μπορούν να διδάσκονται το «φαινόμενο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο ενός 

μαθήματος που θα περιλαμβάνει γνώσεις ευρωπαϊκής Ιστορίας, Γεωγραφίας, ξένων 

γλωσσών αλλά και οικονομικών. Από την άλλη, παιδιά πιο μικρά σε ηλικία θα 

μπορούν να συμμετέχουν σε «φαινόμενα» όπως είναι οι «υπηρεσίες καφετέριας» στο 

πλαίσιο των οποίων θα καλούνται να λειτουργούν ως «υπάλληλοι» και να 

«ακονίζουν» τις δεξιότητές τους στα Μαθηματικά, στην επικοινωνία και στις ξένες 

γλώσσες. 

Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπονται και αλλαγές στις αίθουσες διδασκαλίας όπου τα 

κλασικό μοτίβο  διάρθρωσης της αίθουσας διδασκαλίας θα αντικατασταθεί με 

ολιγάριθμα τμήματα στα οποία οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους και με το δάσκαλο με στόχο την επίλυση του εκάστοτε προβλήματος-

θέματος. 

Στόχος του νέου αυτού διαθεματικού συστήματος είναι η προώθηση της 

συνδυαστικής σκέψης και η σύνδεση πρακτικών ζητημάτων με θεωρητικές γνώσεις. 

Το εν λόγω «πείραμα» ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια και πλέον μπαίνει σε 

εθνική τροχιά στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου κεντρικού σχεδιασμού, με τις αρχές 

της χώρας να ετοιμάζονται να ανακοινώσουν συγκεκριμένα πλάνα και οδηγίες μέσα 

στον Μάρτιο. 

Περίπου το 70% των καθηγητών που εργάζονται στα γυμνάσια και τα λύκεια του 

Ελσίνκι έχουν ήδη λάβει σχετική εκπαίδευση για να μπορούν να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες του ανανεωμένου προγράμματος, ενώ υπάρχουν και οικονομικά οφέλη (υπό 

μορφή μπόνους ή αυξήσεων στον μισθό) για όσους εκπαιδευτικούς δείχνουν 

μεγαλύτερη προθυμία να υιοθετήσουν τη νέα προσέγγιση. Υπολογίζεται ότι το νέο 

πρόγραμμα θα έχει εφαρμοστεί σε όλα τα σχολεία μέχρι το 2020 

Επτά πράγματα που κάνουν το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας να 

φαίνεται ανορθόδοξο 

1. Το σχολείο ξεκινάει μετά τα 7. 

2. Σε σύγκριση με άλλα συστήματα, οι μαθητές του δημοτικού σπάνια δίνουν εξετάσεις 

ή να κάνουν εργασίες, και δεν έχουν βαθμολόγηση. 

3. Υπάρχει μόνο ένα υποχρεωτικό τυποποιημένο τεστ, που λαμβάνει χώρα όταν τα 

παιδιά είναι 16 ετών. 



 

4. Η διδασκαλία θετικών επιστημών ξεκινά στα 16 έτη ώστε να μπορούν οι μαθητές να 

διεξάγουν πρακτικά πειράματα. 

5. Οι εκπαιδευτικοί δαπανούν μόνο 4 ώρες ημερησίως στην τάξη, και παίρνουν άδεια 2 

ώρες την εβδομάδα για «επαγγελματική ανάπτυξη». 

6. Το 43% των Φιλανδών μαθητών Λυκείου πάει σε σχολές επαγγελματικής 

κατάρτισης. 

7. Όλοι οι εκπαιδευτικοί στη Φινλανδία πρέπει να κατέχουν ένα μεταπτυχιακό, το οποίο 

είναι πλήρως επιδοτούμενο. 

 

Πηγή: TVXS 

 

Β. Κάθε χρόνο το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) δίνει στη δημοσιότητα την 

Παγκόσμια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας, σχετικά με τις οικονομίες του κόσμου. 

Το WEF εξετάζει τα δεδομένα που αφορούν ποικίλους τομείς, μεταξύ των οποίων η 

ευρωστία των τραπεζών αλλά και η πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων σε κάθε χώρα. 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τα δεδομένα για να δημιουργήσει μια εικόνα της 

οικονομίας σχεδόν κάθε χώρας του πλανήτη. 

Οι χώρες κατατάσσονται ανάλογα με τους «12 πυλώνες της ανταγωνιστικότητας», 

που περιλαμβάνει το μακροοικονομικό περιβάλλον, τις υποδομές, την υγεία και την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας. 

Ποιες χώρες έχουν τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα; 

Στην έκθεση που αφορά τα έτη 2016 - 2017 και περιλαμβάνει 138 οικονομίες, μεταξύ 

των 11 καλύτερων δεν περιλαμβάνονται ούτε οι ΗΠΑ, ούτε η Βρετανία. 

Οι χώρες που έκαναν τη διαφορά (ξεκινώντας από το τέλος της λίστας και φτάνοντας 

στην κορυφή) είναι οι εξής: 

11. Ιαπωνία: 5.6 

Η Ιαπωνία σημειώνει μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην παιδεία, την επιστήμη και 

τα μαθηματικά. Οι μαθητές φοιτούν 6 χρόνια στο δημοτικό, τρία στο γυμνάσιο και 

τρία χρόνια στο λύκειο προτού αποφασίσουν αν θέλουν να πάνε πανεπιστήμιο. Το 

λύκειο δεν είναι υποχρεωτικό. Ωστόσο, το ποσοστό των μαθητών που πηγαίνει στο 

λύκειο φτάνει το 98%. 



 

10. Μπαρμπέιντος: 5,9 

Η κυβέρνηση των Μπαρμπέιντος έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση, με 

αποτέλεσμα το ποσοστό του αλφαβητισμού να φτάνει το 98%, από τα υψηλότερα 

στον κόσμο. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση φοιτούν μαθητές ηλικίας 4-11 ετών, ενώ 

στη δευτεροβάθμια 11-18. Η πλειοψηφία των σχολείων και των δύο βαθμίδων είναι 

δημόσια. 

 

9. Νέα Ζηλανδία: 5.6 

Η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Νέα Ζηλανδία αφορά παιδιά 

και έφηβους ηλικίας από 5 έως 19 ετών. Το σχολείο είναι υποχρεωτικό για τις ηλικίες 

6-16. Υπάρχουν τρεις τύποι σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Νέα 

Ζηλανδία: Τα δημόσια σχολεία στα οποία φοιτά το 85% των μαθητών, τα ιδιωτικά 

σχολεία που έχουν ενσωματωθεί στο κράτος, αλλά διατηρούν οικονομική αυτονομία 

(στα οποία φοιτά το 12% των μαθητών), και τα ιδιωτικά σχολεία με μόλις το 3% των 

μαθητών της χώρας. 

8. Εσθονία: 5.7 

Η Εσθονία δαπανά περίπου το 4% του ΑΕΠ της για την εκπαίδευση, σύμφωνα με τα 

στοιχεία του 2015. Σύμφωνα με το σχέδιο για την εκπαίδευση του 1992, οι στόχοι της 

εκπαίδευσης είναι «να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας, της οικογένειας και του κράτους της Εσθονίας. Να προωθήσει την 

ανάπτυξη των εθνικών μειονοτήτων, της οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής 

ζωής στην Εσθονία και την προστασία της φύσης στο παγκόσμιο οικονομικό και 

πολιτιστικό πλαίσιο, να διδάξει τις αξίες του πολίτη και να δημιουργήσει τις 

προϋποθέσεις για την δημιουργία μιας παράδοσης της δια βίου μάθησης σε εθνικό 

επίπεδο». 

7. Ιρλανδία: 5.8 

Η πλειοψηφία των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ιρλανδία είναι 

ιδιωτικής ιδιοκτησίας και διαχείρισης, αλλά χρηματοδοτούνται από το κράτος, ενώ 

υπάρχουν επίσης και κρατικές επαγγελματικές σχολές. Πρόσφατη έκθεση δείχνει ότι 

οι δαπάνες της Ιρλανδίας για την εκπαίδευση μειώθηκαν κατά 15% σε σχέση με τις 

δαπάνες στον ανεπτυγμένο κόσμο, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης μεταξύ 

2008 και 2013, γεγονός που υποδηλώνει ότι το εκπαιδευτικό της σύστημα μπορεί στο 

μέλλον να υποφέρει. 

 

6. Κατάρ: 5.8 

Το BBC ανέφερε το 2012, πως το πλούσιο σε πετρέλαιο Κατάρ, θα γινόταν «ένας από 

τους πιο σημαντικούς παίκτες στον τομέα της εκπαίδευσης και της καινοτομίας, 



 

υποστηρίζοντας μια σειρά έργων που αφορούν τις βασικές γνώσεις μέσω της 

υψηλούς κύρους πανεπιστημιακής έρευνας». Η χώρα επενδύει σε μεγάλο βαθμό στη 

βελτίωση της εκπαίδευσης, ως μέρος του προγράμματος Vision 2030, προκειμένου να 

κάνει την χώρα αυτάρκη. Τα σχολεία προσφέρουν δωρεάν εκπαίδευση αλλά μόνο για 

τους πολίτες του Κατάρ. Οι περισσότεροι ξένοι υπήκοοι στέλνουν τα παιδιά τους σε 

ιδιωτικά σχολεία. 

5. Ολλανδία: 5.9 

Τα παιδιά στην Ολλανδία είναι τα πιο ευτυχισμένα στον κόσμο, σύμφωνα με μελέτη 

της Unicef το 2013, ανοίγοντας τον δρόμο, μεταξύ άλλων, στο παγκόσμιο επίπεδο 

εκπαιδευτικής ευημερίας. Τα σχολεία συνήθως δεν δίνουν πολλές εργασίες στο σπίτι 

μέχρι το επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι μαθητές αναφέρουν πως δεν 

έχουν άγχος και δεν δέχονται πίεση. Τα σχολεία χωρίζονται μεταξύ θρησκευτικών 

σχολείων και «ουδέτερων» δημόσιων, με μόνο ένα μικρό αριθμό ιδιωτικών σχολείων. 

4. Σιγκαπούρη: 6.1 

Η βαθμολογία της Σιγκαπούρης είναι απίστευτα υψηλή στα τεστ του Προγράμματος 

Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA), που στοχεύουν στην μέτρηση και σύγκριση 

των επιδόσεων των μαθητών σε διαφορετικές χώρες. Ωστόσο, το εκπαιδευτικό 

σύστημα έχει τη φήμη της «χύτρας ταχύτητος» καθώς ασκεί στους μαθητές μεγάλη 

πίεση σε νεαρή ηλικία. 

3. Βέλγιο: 6.2 

Το Βέλγιο έχει τέσσερα διαφορετικά είδη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Σχολεία 

γενικής εκπαίδευσης, τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολές επαγγελματικής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τεχνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η Επιτροπή 

Fulbright στις ΗΠΑ, που οργανώνει ανταλλαγές φοιτητών με το Βέλγιο και το 

Λουξεμβούργο, λέει: «Η εκπαίδευση είναι υψηλή προτεραιότητα και το μεγαλύτερο 

μερίδιο του ετήσιου προϋπολογισμού των περιφερειακών κυβερνήσεων στο Βέλγιο. 

Ολοκληρωμένα συστήματα δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων είναι διαθέσιμα σε όλα 

τα παιδιά ηλικίας από 4 - 18 ετών, με μικρό ή καθόλου κόστος». 

 

2. Ελβετία: 6.2 

Μόλις το 5% των παιδιών φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία στην Ελβετία. Τα μαθήματα 

διδάσκονται σε πέντε διαφορετικές γλώσσες ανάλογα με την περιοχή της οποία 

κατοικεί κανείς, με τα Γερμανικά, τα Γαλλικά και τα Ιταλικά να είναι οι πιο κοινές 

γλώσσες διδασκαλίας. Από τη δευτεροβάθμια και μετά οι μαθητές χωρίζοντας 

ανάλογα με τις ικανότητές τους. 



 

1. Φινλανδία: 6.7 

Η Φινλανδία βρίσκεται συνήθως στην κορυφή της κατάταξης των παγκόσμιων 

συστημάτων εκπαίδευσης. Είναι διάσημη για το γεγονός πως δεν υπάρχουν 

συστήματα ζωνών – όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους, 

διδάσκονται στις ίδιες τάξεις. Ως αποτέλεσμα, το χάσμα μεταξύ των πιο αδύναμων 

και των καλύτερων μαθητών είναι το μικρότερο στον κόσμο. Τα φινλανδικά σχολεία 

δίνουν επίσης ελάχιστες εξωσχολικές εργασίες και οι μαθητές περνούν μόνο ένα 

υποχρεωτικό τεστ στην ηλικία των 16. 

ΠΗΓΗ: businessinsider 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


