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• Εχουν αλλάξει τα πάντα γύρω 

• Σημαντικές αξίες του παρελθόντος σήμερα 

δείχνουν ξεπερασμένες 

• Σταθερότητα; τι είναι αυτό; 

 

 

 

Yesterday you graduated and you 

were set for life….. Today, when you 

graduate you’re set for say, fifteen 

minutes 
 

Don Tapscott 
Macrowikinomics  
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Η ζωή μας από εδώ και στο εξής: 

• Μηδενική κοινωνική πρόνοια - εξασφάλιση 

• Ελάχιστο κράτος - υπερβολικός έλεγχος  

• Κάθε μέρα από την αρχή. Το χθες δεν μετράει 

• Συναρπαστικό επιχειρείν – αν είσαι  

ανταγωνιστικός σε  παγκόσμιο επίπεδο 

• Εργασία σε διαφορετικές χώρες & συχνές 

αλλαγές καριέρας σχεδόν υποχρεωτικές 
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Τι να κάνουμε; 

• Να το πάρουμε απόφαση 

• Να νικήσουμε μέσα μας τον φόβο της αλλαγής 

• Να κατανοήσουμε τι είναι σημαντικό, σήμερα: 

• Κριτική σκέψη & ατομική αξία  

• Γρήγορη & σφαιρική αντίληψη 

• Τεχνολογική εξοικείωση πρώτης γραμμής 

• Εποπτική κατανόηση του κόσμου – όχι μόνο της 

γειτονιάς μας. Να μπορούμε να συνεργαστούμε 

αποτελεσματικά, οπουδήποτε & με οποιονδήποτε 

• Να λύνουμε μόνοι τα προβλήματα μας 
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Πως να το κάνουμε; 

• Κάθε δομική αλλαγή είναι θέμα παιδείας 

• Δείτε: Φινλανδία, Ν. Κορέα, Ν. Ζηλανδία. Το 

έκαναν. Αλλαξαν. Με επιμονή και υπομονή.  

Από κάτω προς τα πάνω! 
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School was an important building block in the 

transformation from agrarian to industrial 

society. Schools were built with the factory as 

model – the clock, the lessons – they are 

mirrors of the factory. However, nine out of ten 

work places does not look like that anymore.      
 

Patrik Hernwall 

 



Πως οφείλει να είναι η εκπαίδευση σήμερα; 

• Δομημένη στα θέλω των παιδιών &                       

στις ανάγκες της εποχής.  

• Συνεχώς να αλλάζει & να προσαρμόζεται στις 

νέες συνθήκες 

• Ο δάσκαλος δεν διδάσκει, συμπορεύεται   

• Τα παιδιά δεν αποστηθίζουν έτοιμη γνώση, 

δημιουργούν καθημερινά  την δική τους 
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Πως οφείλει να είναι η εκπαίδευση σήμερα; 

• Αποσυνδεδεμένη από την επιλογή επαγγέλματος 

& την οικονομική αποκατάσταση 

• Δεν σπουδάζουμε για να βρούμε καλή δουλειά 

• Σπουδάζουμε για να εξελιχθούμε, να μπορούμε 

να δημιουργούμε νέα πράγματα, να ζούμε 

ευτυχισμένοι, με εσωτερική ικανοποίηση 

• Σκεφτείτε: το 60% των κορυφαίων επαγγελμάτων 

του μέλλοντος δεν έχουν ακόμη εφευρεθεί! 
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Μπορούμε να βασιζόμαστε στο κράτος; 

• Όχι. Η ελληνική εκπαίδευση θα αλλάξει μόνο 

όταν σταματήσει  το κράτος να εμπλέκεται 

και οι εκπαιδευτικοί αφεθούν ελεύθεροι να                           

εφαρμόσουν το εκπαιδευτικό μοντέλο στο 

οποίο καθένας τους πιστεύει 

• Όταν κάθε σχολείο αποκτήσει τον δικό του 

χαρακτήρα & μπορέσει να προσελκύσει          

όσους μοιράζονται τις αξίες του  
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Τι να κάνουμε λοιπόν; 

• Να μιλάμε για όλα αυτά 

• Να ξαναβρούμε αξίες ζωής 

• Να σταματήσουμε να πιστεύουμε σε ταμπέλες & 

δόγματα. Δεν μπορούμε να λύσουμε σημερινά 

προβλήματα με συνταγές & ιδεολογίες που 

αναπτύχθηκαν πριν 50 ή 100 χρόνια 

• Να ψάχνουμε για την δική μας αλήθεια 

• Να μην φοβόμαστε την αλλαγή 
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Τι να κάνουμε λοιπόν; 

• Να επιτρέπουμε (προτρέπουμε) στα παιδιά μας: 

• Να αποφασίζουν μόνα τους 

• Να λένε όχι (και να εξηγούν το γιατί) 

• Να εξερευνούν ότι τους αρέσει 

• Να κάνουν λάθη, πολλά λάθη. Ετσι δυναμώνουν 

• Να λύνουν μόνα τα προβλήματα τους 

• Να ταξιδεύουν, να παίρνουν ρίσκα 

• Να σπουδάζουν ότι πραγματικά τα ενδιαφέρει 

• Να φεύγουν από δίπλα μας το συντομότερο! Να 

αυτονομούνται 
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• Αν συμφωνείτε με 

όσα ακούσατε, 

ενωθείτε μαζί μας 

Ελάτε να κάνουμε την                             
δημιουργική αλλαγή στην εκπαίδευση            

το Νο. 1 ζήτημα στην χώρα                               

• Αν είστε δάσκαλοι ή 

καθηγητές, μεταφέρετε 

στην τάξη σας αυτούς 

τους προβληματισμούς 
• Μιλήστε & γράψτε για 

τις αξίες που χρειάζεται 

το μέλλον μας 
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• Ακούστε τα παιδιά 

και δώστε τους 

ουσιαστικό χρόνο  

• Δώστε βήμα στα παιδιά 

του περιβάλλοντος σας και 

δώστε τους ερεθίσματα και 

τροφή για σκέψη. Όχι 

έτοιμες λύσεις & υποδείξεις! 


