
BEST PRACTICES 

BENCHMARKING 

Καλές Πρακτικές στη Συγκριτική 

Αξιολόγηση 



Για ποιο λόγο επιλέξαμε το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα; 
• Η Φιλανδία ερχόταν 1η στους 

διαγωνισμούς Pisa και ακολουθούσε 
η Εσθονία. Σήμερα η Φιλανδία 
βρίσκεται στην 6η θέση με την 
Σιγκαπούρη να έχει την πρωτιά. 

• Η επαφή με συναδέλφους άλλων 
χωρών (Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία, 
Πολωνία, Ολλανδία, Γαλλία, 
Πορτογαλία) μας έδωσε τη 
δυνατότητα να κάνουμε σύγκριση 
των διαφορετικών εκπαιδευτικών 
συστημάτων που εφαρμόζονται στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Βλέποντας και μαθαίνοντας το 
διαφορετικό τρόπο λειτουργίας των 
άλλων σχολείων μπορεί κανείς να 
κάνει κάποιες αλλαγές στο σχολείο 
του, όσο του επιτρέπει το 
εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας του. 





• Τα σχολεία ανήκουν στους δήμους 

• Ο διευθυντής είναι ο υπεύθυνος 
διαχειριστής των χρημάτων για: 

 Πληρωμή εκπαιδευτικών 

 Συντήρηση κτιρίου και υλικοτεχνική 
υποδομή 

 Σίτιση μαθητών 

 

  Το κουδούνι είχε ήχο μουσικής 

 Στα διαλείμματα και κυρίως στο μάθημα 
επικρατούσε απόλυτη ησυχία 

 Τα πάντα ήταν πεντακάθαρα. Δεν υπήρχαν 
γκράφιτι στους τοίχους και στα θρανία. 

 Στα σχολεία υπήρχε εστιατόριο με δωρεάν 
φαγητό για τους μαθητές. 

 Ο καθένας μάζευε το δίσκο του και δύο-
τρεις μαθητές ανά μήνα καθάριζαν τα 
τραπέζια με ανταμοιβή ένα παγωτό. 

 Σε κάθε σχολείο υπήρχε βιβλιοθήκη 

 Ο καθηγητής είχε την τάξη του που 
διέθετε διαδραστικό πίνακα, κλασικό 
πίνακα, δειαφανοσκόπιο, λευκό πίνακα, 
τάμπλετ, υπολογιστή. 
 

 

Γενικές πληροφορίες 



Σχολική αίθουσα σε φινλανδικό σχολείο 



Κυλικείο/Εστιατόριο 



Βιβλιοθήκη 



 Παραμένουν στο σχολείο ως τις 
16:00 κάνοντας 

 τις εργασίες τους για την 
επομένη.  

 Σε περίπτωση απουσίας τους 
υπάρχουν αντικαταστάτες 
(φοιτητές ή βοηθοί). Οι μαθητές 
δεν κάνουν κενά. 

 Δωρεάν εθελοντική 
επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

 Δίνουν έμφαση στη χαρά της 
μάθησης 

 Στόχος τους είναι να 
δημιουργήσουν αυτόνομες 
προσωπικότητες 

 Υπάρχει μια ατμόσφαιρα 
συνεργασίας 

 

 Πρόσληψη με αίτηση και συνέντευξη 

από τον διευθυντή του σχολείου 

 Μόνιμοι, χωρίς αξιολόγηση (Ο 

διευθυντής στην αρχή της χρονιάς 

τους παίρνει συνέντευξη για να μάθει 

το πρόγραμμά τους για την νέα 

σχολική χρονιά). 

 Όλοι με μάστερ στην εκπαίδευση 

 Απόλυτη εμπιστοσύνη του διευθυντή 

στους εκπαιδευτικούς και με τη σειρά 

τους στους μαθητές. 

 Καλοπληρωμένοι 

 Χαίρουν της εκτίμησης του κόσμου 

όπως οι γιατροί 

 Οι ώρες διδασκαλίας εξαρτώνται από 

το μάθημα που διδάσκουν: οι 

φιλόλογοι 16 ώρες, οι ξενόγλωσσοι 

18-19 ώρες, οι γυμναστές 24 ώρες. 

Εκπαιδευτικοί 



Δημοτικό - Γυμνάσιο 

 



Δημοτικό-γυμνάσιο 
 

• Μεγάλα σχολεία: από 500 μαθητές μέχρι 

και 1200 

• Ωράριο: 8:15-14:30 

• Ώρες 75 λεπτών και μισάωρα ή 20λεπτα 

μαθήματα 

• Διδάσκονται υποχρεωτικά φιλανδικά, 

αγγλικά, σουηδικά καθώς και 

μαθηματικά, φυσική, χημεία κ.ά. 

• Αριθμός μαθητών στην τάξη:15-23 

• Ξένες γλώσσες: μπορούν να επιλέξουν 

μεταξύ γαλλικών, γερμανικών, ρωσικών 

ή και κάποιες άλλες γλώσσες ανάλογα 

με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Δεν 

δίνουν εξετάσεις για ξενόγλωσσα πτυχία 

. Η επιλογή της ξένης γλώσσας ξεκινά 

από την Τετάρτη δημοτικού. 

 



Μάθημα Χημείας 



Αίθουσα εκδηλώσεων με πτυσσόμενες θέσεις 

 



Αίθουσα Φυσικών Επιστημών 



Κολυμβητήριο 



 



Μαθηματικά με τη χρήση ταμπλέτας 

 



• Διδάσκονται επίσης, 

στην Α’ γυμνασίου, στο 

μάθημα της Οικιακής 

Οικονομίας, μαγειρική 

καθώς και όλες οι 

οικιακές δουλειές 

(πλύσιμο, σιδέρωμα, 

σκούπισμα κλπ) 

 

Δημοτικό-γυμνάσιο 



Μαγειρεύοντας… 



 



Για το μάθημα της 

Οικιακής Οικονομίας 



Εν ώρα μαθήματος… 



• Άλλα εξίσου πρακτικά 
μαθήματα: 

o Ραπτική 

o Πλέξιμο 

o Ξυλουργικές εργασίες 

 

Αυτά όλα υποχρεωτικά 
στην Α’ γυμνασίου και 
επιλεγόμενα στις επόμενες 
τάξεις 

 

Δημοτικό-γυμνάσιο 



Εν ώρα διαλείμματος, όργανο γυμναστικής που λειτουργεί ως 

κλιματισμός 



Ραπτική  



Ραπτική, πλέξιμο… 



Άλλη σχολική αίθουσα 



Και καναπέδες παρακαλώ (σε κάποιες από τις αίθουσες) 



Πλέξιμο… 



Αίθουσα καλλιτεχνικών 



• Ιδιαίτερα σημαντικά τα 
μαθήματα της Φυσικής 
Αγωγής, Πληροφορικής, 
Καλλιτεχνικών, 
Μουσικής, Θεάτρου. 
Όποιοι μαθητές 
ενδιαφέρονται να κάνουν 
κάτι παραπάνω, κάθονται 
μετά τις 14:00 για τα 
έξτρα μαθήματα 
(ενισχυτική διδασκαλία) ή 
αθλήματα, καλλιτεχνικά 
κλπ. 

 

Δημοτικό-γυμνάσιο 



Αίθουσα μουσικής 



Αίθουσα πληροφορικής 



• Βαθμολογία και 
αξιολόγηση: Από την ΣΤ’ 
δημοτικού με κλίμακα 
από το 4 ως το 10. 

• Σχολικός εκφοβισμός-
ρατσισμός: έχουν ήδη 
δημιουργήσει ένα κλίμα 
εμπιστοσύνης. 

• Για οποιαδήποτε 
προβλήματα υπάρχει 
κοινωνικός λειτουργός 
και ψυχολόγος στο 
σχολείο 

 

Δημοτικό-γυμνάσιο 



Τάμπλετ-κινητά στο σχολείο:  

• Ανάλογα με τον εκπαιδευτικό. 
Άλλοι τα απαγόρευαν ρητά κι 
άλλοι τα επέτρεπαν για λόγους 
εκπαιδευτικούς (αναζήτηση 
πληροφοριών, άγνωστων 
λέξεων κλπ) 

• Είχαν εμπιστοσύνη στους 
μαθητές ότι δεν θα παίξουν 
παιχνίδια (έλεγχαν όμως) 

• Στα διαλείμματα είχαν τα 
κινητά 

• Κάποια μαθήματα γίνονταν με 
ταμπλέτες και ειδικά 
προγράμματα. 

 

Δημοτικό-γυμνάσιο 



Λύκειο  



• Χορήγηση επιδότησης 
10.000 ευρώ ανά μαθητή 

• Τέλεια εξοπλισμένα 
εργαστήρια 
πληροφορικής, 
ξυλουργικής, 
ηλεκτρονικών, 
υδραυλικών, 
ηλεκτρολόγων, 
μηχανολόγων, 
κομμωτικής κ.ά. 

• Πρακτική άσκηση σε 
επιχειρήσεις 

 

 

Επαγγελματικό Λύκειο 



Ηλεκτρολόγοι 



Υδραυλικοί  



Ξυλουργοί  



Κομμώτριες  

 



Γενικό Λύκειο 



 





Οι διαφορές των φιλανδικών σχολείων με τα 

ελληνικά 

• Πλήρως εξοπλισμένα 
σχολεία με υλικοτεχνική 
υποδομή 

• Εστιατόρια 

• Καθαρίστριες 

• Ειδικό τεχνικό προσωπικό 

• Κοινωνικός λειτουργός, 
ψυχολόγος 

• Συνεργασία εκπαιδευτικών 
μεταξύ τους 

• Κατά βάση παραδοσιακή 
διδασκαλία (Λύκειο) 

• Το δημοτικό και γυμνάσιο 
είναι πιο χαλαρά και 
προσφέρουν γενική 
μόρφωση 

• Λιγότερα μαθήματα-
λιγότερη ύλη 

• Οι περισσότερες εργασίες 
γίνονται στο σχολείο. 
Μελέτη στο σπίτι 2 με 3 
ώρες. 



Οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα 

της Φινλανδίας από τη φετινή χρονιά 

• Εισαγωγή διδασκαλίας των 
μαθημάτων μέσω των 
ερευνητικών εργασιών: 
κάθε θέμα θα προσεγγίζεται 
από διαφορετικές οπτικές 
και θα εμπλέκονται διάφορα 
μαθήματα. Συνεργασία 
εκπαιδευτικών από την 
προηγούμενη χρονιά για τον 
τρόπο εργασίας, πρόταση 
του θέματος στους μαθητές, 
αλλαγή σε περίπτωση 
διαφωνίας. 

• Σύμφωνα με το παρακάτω 
πλάνο της εκπαιδευτικής 
στρατηγικής, οι 
εκπαιδευτικοί καλούνται να 
δημιουργήσουν τα σχέδια 
μαθήματος. 



Το «μότο» των εκπαιδευτικών 

 



 



ΕΣΘΟΝΙΑ 

Ταλλίν  



Ακολουθεί τα βήματα της Φινλανδίας στο 

εκπαιδευτικό σύστημα 

• Επισκεφθήκαμε ένα 

κεντρικό σχολείο στο 

Ταλλίν όπου μαθητές 

και εκπαιδευτικοί μας 

υποδέχθηκαν και μας 

ξενάγησαν στους 

χώρους του σχολείου 

 









Σχολική αίθουσα στο Ταλλίν  



• Αίθουσα μουσικής  



• Προαύλιος 

χώρος 



• Εστιατόριο   



• Γυμναστήριο   



Συμπεράσματα; 

• Η πολιτεία σέβεται τους 

εκπαιδευτικούς 

• Ο διευθυντής σέβεται 

τους εκπαιδευτικούς 

• Οι μαθητές σέβονται 

τους εκπαιδευτικούς 

• Οι εκπαιδευτικοί 

σέβονται όλους τους 

παραπάνω 

• Έχει καλλιεργηθεί ένα 

κλίμα εμπιστοσύνης 

από την πολιτεία προς 

τους πολίτες, από τους 

εκπαιδευτικούς προς 

τους μαθητές και 

αντίστροφα. 

 



Τι μπορούμε να κάνουμε; 

Να εμπνεύσουμε στα παιδιά μας, στους μαθητές 

μας, τον ΣΕΒΑΣΜΟ, προς τον συνάνθρωπο, 

προς τους χώρους και τα αντικείμενα που δεν 

μας ανήκουν αλλά μας υπηρετούν. 


