
Πρόλογος

Η σειρά Επίκαιρος Λόγος αποσκοπεί να συμβάλει δημιουργικά στην προσπάθεια των 
μαθητών του Λυκείου να αντεπεξέλθουν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του μαθήματος 
της Νεοελληνικής Γλώσσας, καθώς και των πανελλαδικών εξετάσεων. Όπως υπο-
δηλώνει ο τίτλος της, το περιεχόμενο της σειράς συνίσταται στη διεξοδική εξέταση 
και ανάλυση «επίκαιρων» θεμάτων. Τα θέματα αυτά, όσο και αν θεωρούνται ενίοτε 
«κλασικά», δεν παύουν να αφορούν τη σύγχρονη πραγματικότητα και να απασχολούν 
διαχρονικά κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο, όπως άλλωστε αποδεικνύει και η εμπειρία 
των πανελλαδικών εξετάσεων. 

Με την προσδοκία, λοιπόν, ο Επίκαιρος Λόγος να αποτελέσει έναν πλήρη και χρη-
στικό οδηγό για την πραγμάτευση όλων των θεμάτων που περιέχονται στα σχολικά 
βιβλία της Έκθεσης-Έκφρασης των τριών τάξεων του Λυκείου, καθώς και επιπλέον 
θεμάτων σύγχρονου προβληματισμού, κάθε θεματική ενότητα των βιβλίων της σει-
ράς περιλαμβάνει:
ü Αναλυτική θεματική προσέγγιση της έννοιας/του φαινομένου που πραγματεύ-

εται η ενότητα. Στην προσέγγιση αυτή παρέχεται επαρκές πληροφοριακό υλικό 
εμπλουτισμένο συχνά με σχετικά παραθέματα-πηγές επιχειρημάτων.

ü Προτεινόμενες θεματικές προεκτάσεις, όπου αναφέρονται τα θέματα με τα 
οποία μπορεί να συνδεθεί η εκάστοτε έννοια, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να 
ανατρέξει και σε αυτά για περαιτέρω ενημέρωση/γνώσεις.

ü Ερμηνεία βασικών λέξεων, όρων, φράσεων που αφορούν το εκάστοτε θεμα-
τικό πεδίο, με στόχο τη διασάφηση εννοιών και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου 
των μαθητών.

ü Απόψεις, γνώμες, ιδέες διάφορων επιφανών προσώπων –εκπροσώπων της 
επιστήμης, της τέχνης, της πολιτικής, του δημοσιογραφικού λόγου κ.λπ.–, οι οποί-
ες στοχεύουν στον περαιτέρω προβληματισμό και στην άντληση επιχειρημάτων 
σχετικά με το εκάστοτε θέμα.

ü Κείμενα για εξάσκηση, όπου προτείνονται ορισμένα, σχετικά πάντα με το εξε-
ταζόμενο θέμα, κείμενα, τα οποία προέρχονται από διάφορες πηγές (από τον Τύ-
πο, το διαδίκτυο, τη σχετική δοκιμιογραφία κ.λπ.) και συνοδεύονται από ασκήσεις 
διάφορων τύπων (περίληψης, κατανόησης κειμένου, δομής, λεξιλογικές κ.λπ.), με 
στόχο την εξάσκηση στην επεξεργασία κειμένου.
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ü Σχετικό θέμα εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου που έχει δοθεί στο παρελθόν 
αναφορικά με την έννοια/το φαινόμενο που πραγματεύεται η ενότητα. 

ü Πρόσθετα κείμενα (χωρίς ασκήσεις) για μελέτη και αυτενέργεια, τα οποία προ-
σφέρουν περαιτέρω γνώσεις, απόψεις και επιχειρήματα σχετικά με κάθε έννοια/
φαινόμενο.

ü Προτεινόμενα θέματα παραγωγής γραπτού λόγου εντός συγκεκριμένου 
κάθε φορά επικοινωνιακού πλαισίου (π.χ. άρθρο, ομιλία, επιστολή, δοκίμιο). Τα 
θέματα αυτά αφορούν διάφορες παραμέτρους της έννοιας/του φαινομένου που 
μελετάται.

ü Κριτήριο Αξιολόγησης τύπου πανελλαδικών εξετάσεων, με το οποίο ολοκλη-
ρώνεται η θεματική ενότητα.
Στο τέλος κάθε βιβλίου δίνονται ενδεικτικές απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις 

που υπάρχουν σε αυτό (στα κείμενα για εξάσκηση, στα θέματα εξετάσεων, στα κρι-
τήρια αξιολόγησης), καθώς και κατευθυντήριες γραμμές (διαγράμματα) για την ανά-
πτυξη των προτεινόμενων θεμάτων παραγωγής γραπτού λόγου. Περιέχεται, επίσης, 
ευρετήριο θεμάτων, το οποίο διευκολύνει τον μελετητή (μαθητή, διδάσκοντα) στην 
εύρεση του όποιου ειδικού θέματος μπορεί να τον ενδιαφέρει.

Οι συγγραφείς
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Παιδεία

Προσδιορισμός της έννοιας

Η παιδεία  δηλώνει τη συνειδητή, σκόπιμη προσπάθεια, εκ μέρους της κοινωνίας αλλά 

και του ίδιου του ατόμου, για προσωπική τελείωση και κοινωνική ένταξη ενός ανθρώπου 

(πνευματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική καλλιέργεια και ανάπτυξη, αλλά και καλλιέργεια 

των ικανοτήτων και των αρετών του).

Η παιδεία δεν περιορίζεται στο επίπεδο απόκτησης γνώσεων (οι οποίες λειτουργούν, 

βέβαια, και παιδευτικά), αλλά αποτελεί πολυδιάστατη δύναμη που επιδρά καθοριστικά 

στη διαμόρφωση του ανθρώπου και της ζωής του.

Επίσης, η λειτουργία της παιδείας συντελείται δυναμικά στο πλαίσιο της κοινωνίας, 

μέσα από τις ποικίλες αλληλεπιδράσεις της κοινωνικής συμβίωσης, τη λειτουργία των 

θεσμών, τον καθημερινό βίο, την πολιτιστική παράδοση και ζωή, τον πολιτικό βίο, την 

περιρρέουσα ατμόσφαιρα, και επεκτείνεται σε όλα τα στάδια του ανθρώπινου βίου, συ-

νεχίζεται δηλαδή «διά βίου», αποτελώντας έργο ζωής.
Συχνά η έννοια της παιδείας συγχέεται με την έννοια της εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα 

να χρησιμοποιείται ως ταυτόσημή της. Ωστόσο, είναι σαφές από τα παραπάνω πως η 
παιδεία αποτελεί έννοια ευρύτερη, ενώ η εκπαίδευση δηλώνει την οργανωμένη, συστη-
ματική και θεσμοθετημένη παρέμβαση της πολιτείας που στόχο έχει την παροχή παιδείας 
στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Παιδεία – Εκπαίδευση

«Η παιδεία σαν την πλούσια χώρα παράγει όλα τα αγαθά».

Σωκράτης 
 (Αθηναίος φιλόσοφος, 470/469-399 π.Χ.)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
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Παράγοντες – Φορείς παιδείας

Οι κυριότεροι παράγοντες  – φορείς παιδείας είναι:
• Η οικογένεια: Το πρώτο περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται με τη γέννησή του ο άν-

θρωπος. Σ’ αυτό ζει και αναπτύσσεται μέχρι συνήθως την ενηλικίωσή του. Οι σχέσεις 
που διαμορφώνει στο πλαίσιο της οικογένειας, τα συναισθήματα που αναπτύσσει 
μέσα σ’ αυτήν, η ατμόσφαιρα που επικρατεί στο οικογενειακό περιβάλλον, ο τρόπος 
οργάνωσης και λειτουργίας της οικογένειας, οι γνώσεις, οι αξίες και τα πρότυπα που 
μεταδίδει στο νεαρό άτομο, όλα αυτά επηρεάζουν καθοριστικά τη διαμόρφωση της 
προσωπικότητάς του.

• Το σχολείο (εκπαιδευτικά ιδρύματα): Ο χώρος όπου οργανωμένα, συστηματικά, 
βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού παρέχονται στα νεαρά άτομα γνώσεις και εφόδια, 
επιδιώκεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων και η διαμόρφωση αξιών με στό-
χο την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, την κοινωνικοποίησή τους και 

Παιδεία – Αγωγή – Μόρφωση

Η έννοια της παιδείας σχετίζεται με τις έννοιες της αγωγής και της μόρφωσης, χωρίς 
όμως να ταυτίζεται με αυτές.

Αγωγή είναι η σκόπιμη, συνειδητή, βάσει συγκεκριμένου σχεδίου επίδραση προς 
τον νέο, αναπτυσσόμενο άνθρωπο με στόχο τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του 
σύμφωνα με το παιδαγωγικό ιδεώδες της κοινωνίας (το οποίο, φυσικά, μπορεί να μετα-
βάλλεται από εποχή σε εποχή και να διαφέρει από κοινωνία σε κοινωνία). Με την αγωγή 
επιδιώκεται η διαμόρφωση εκείνων των ηθικών, ψυχικών και κοινωνικών χαρακτηρι-
στικών που η κοινωνία θεωρεί αξιόλογα, που ανταποκρίνονται, σύμφωνα με το αξιακό 
και ιδεολογικό της σύστημα, στον ιδεώδη τύπο ανθρώπου (π.χ. το ιδεώδες στην αρχαία 
Αθήνα ήταν ο καλός κἀγαθός). Η αγωγή αναφέρεται κυρίως στη διαπαιδαγώγηση, στην 
καθοδήγηση του νέου ανθρώπου, στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του και δεν έχει την 
ευρύτητα της έννοιας της παιδείας, η οποία περιλαμβάνει και την πνευματική καλλιέργεια 
και ανάπτυξη κι επιπλέον δεν περιορίζεται στα πρώτα στάδια της ζωής του ανθρώπου, 
αλλά επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του βίου του.

Η μόρφωση, απ’ την άλλη, αναφέρεται στην εσωτερική καλλιέργεια του ανθρώπου, 
στην πνευματική, ψυχική και ηθική ανάπτυξή του και είναι το αποτέλεσμα της αγωγής και 
της παιδείας. Αληθινά μορφωμένος, λοιπόν, δεν είναι αυτός που έχει πολλές και εξειδι-
κευμένες γνώσεις, αλλά ο εσωτερικά καλλιεργημένος άνθρωπος, αυτός που έχει αναπτύ-
ξει τις πνευματικές, ψυχικές και ηθικές του δυνάμεις. Όπως σημειώνουν οι παιδαγωγοί: 
«Μόρφωση είναι αυτό που μένει όταν ξεχάσουμε ό,τι έχουμε πάρει, ό,τι έχουμε μάθει». 
Αποτελεί το καταστάλαγμα των γνώσεων και των εμπειριών μας, που διαμορφώνει την 
προσωπικότητά μας.
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 –  στην ανάπτυξη των πνευματικών δυνάμεων του ατόμου, της αντιληπτικής ικανότη-
τας, της λογικής, της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, της φαντασίας.

 –  στη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων του και στη διαμόρφωση ενός ελεύθε-
ρου, ανοιχτού πνεύματος.

 –  στην απόκτηση από το άτομο, μέσα από τις γνώσεις που του παρέχονται, συνείδη-
σης του κόσμου που το περιβάλλει, φυσικού και κοινωνικού, στην κατανόηση του 
τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του και συνακόλουθα στη συνειδητοποίηση της 
θέσης και του ρόλου του ίδιου μέσα σ’ αυτόν.

 –  στην επίτευξη αυτογνωσίας, καθώς η ανάπτυξη των πνευματικών του δυνάμεων και 
οι γνώσεις για τον εσωτερικό του κόσμο τού επιτρέπουν να αποκτήσει συνείδηση 
του εαυτού του, των θετικών και αρνητικών του στοιχείων, να επιδιώξει τη βελτίω-
σή του, να ανακαλύψει και να αναπτύξει τις έμφυτες κλίσεις και δεξιότητές του.

    (Όσον αφορά την επίτευξη αυτογνωσίας, δεν αρκεί, βέβαια, η πνευματική ανά-
πτυξη του ατόμου, απαιτείται ψυχική και ηθική καλλιέργεια [περιστολή εγωισμού, 
θάρρος, ισχυρή βούληση], που αποτελεί επίσης στόχο της παιδείας.)

• Η αρμονική σχέση σώματος-πνεύματος: Μέσα από τις γνώσεις που παρέχει η παι-
δεία το άτομο γνωρίζει τη βιολογική διάσταση της ύπαρξής του, αντιλαμβάνεται τον 
τρόπο λειτουργίας του οργανισμού του, τις βιολογικές ανάγκες και τον ρόλο τους στη 
ζωή του και μαθαίνει να φροντίζει για την καλή σωματική του κατάσταση και την καλή 
λειτουργία του οργανισμού του, καθώς αυτό επηρεάζει πολύπλευρα τη ζωή του. Έτσι, 
το άτομο αντιλαμβάνεται την ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στο σώμα και το πνεύμα.

• Η ψυχική και αισθητική καλλιέργεια: Η παιδεία αποσκοπεί στον εξευγενισμό της 
ψυχής του ατόμου, στην ανάπτυξη του συναισθηματικού του κόσμου, της ευαισθησίας 
και της ενσυναίσθησης, στην εκλέπτυνση των αισθητικών του κριτηρίων, καθιστώ-
ντας το ικανό να αναγνωρίζει, να απολαμβάνει και να αναζητά το ωραίο ακόμα και 
μέσα στην καθημερινότητά του.

• Η ηθική καλλιέργεια: Η παιδεία συμβάλλει καθοριστικά στην ηθικοποίηση του 
ατόμου, στην καταστολή της ζωώδους φύσης του και στον εξανθρωπισμό του. Φέρ-
νοντας το άτομο σε επαφή με αναλλοίωτες ηθικές αξίες (π.χ. ελευθερία, σεβασμός, 
εντιμότητα, αλληλεγγύη) και προβάλλοντας ηθικά πρότυπα επιτρέπει τη διαμόρφωση 
ηθικών αρχών, βάσει των οποίων το άτομο ρυθμίζει τη συμπεριφορά του και πορεύ-
εται στη ζωή του.

• Η ανάπτυξη της κοινωνικής φύσης του ατόμου και η καλλιέργεια της ιδιότητας 
του πολίτη: Μέσω της παιδείας καλλιεργείται η κοινωνική συνείδηση και το αίσθημα 
κοινωνικής ευθύνης και αναπτύσσεται το πνεύμα συλλογικότητας. Οι γνώσεις επίσης 
γύρω από την πολιτική οργάνωση της κοινωνίας και τους πολιτικούς θεσμούς βοη-
θούν το άτομο να αντιληφθεί τη σχέση του με την πολιτεία, τον ρόλο και την ευθύνη 
του ως πολίτη.
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Εκπαίδευση

Προσδιορισμός της έννοιας

Η εκπαίδευση αποτελεί τη συστηματική, οργανωμένη και θεσμοθετημένη από την πολι-
τεία διαδικασία αγωγής και μάθησης. Στο πλαίσιο, λοιπόν, της εκπαίδευσης επιδιώκεται 
η παροχή γνώσεων, η νοητική και σωματική 
ανάπτυξη, η καλλιέργεια δεξιοτήτων, η διά-
πλαση του χαρακτήρα των μαθητών και γε-
νικότερα η διαπαιδαγώγησή τους και η κοι-
νωνικοποίησή τους.

Η εκπαίδευση συντελείται σε εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα, με συγκεκριμένες μεθόδους 
και μέσα (π.χ. διδασκαλία, ανάθεση εργα-
σιών, πρακτική εξάσκηση κ.λπ.), βάσει ενός 
ειδικά σχεδιασμένου προγράμματος με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και 
είναι χρονικά οριοθετημένη. Διακρίνεται σε πρωτοβάθμια (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό), 
δευτεροβάθμια (Γυμνάσιο, Λύκειο), τριτοβάθμια (ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα).

Η εκπαίδευση μπορεί να παρέχεται από την πολιτεία είτε από οποιονδήποτε δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα. Επειδή πρόκειται όμως για θεμελιώδες δημόσιο αγαθό, την εποπτεία και 
την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίησή της έχει η πολιτεία.

Ανάλογα με τον προσανατολισμό της, η εκπαίδευση διακρίνεται επίσης σε:
• ανθρωπιστική: Αποβλέπει στη σύμμετρη ανάπτυξη όλων των πτυχών της ατομικής 

ύπαρξης του νέου, ώστε αυτός να καταστεί ολοκληρωμένος άνθρωπος, με κριτική 
σκέψη, καλαισθησία και πίστη στις αξίες του ανθρωπισμού (ελευθερία, δικαιοσύνη, 
αγάπη κ.λπ.).

• τεχνοκρατική: Αποβλέπει στην τεχνολογική κατάρτιση του νέου και στην παροχή 
εξειδικευμένων γνώσεων, που θα τον καταστήσουν περισσότερο αποδοτικό ως ερ-
γαζόμενο και ανταγωνιστικό μέσα στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Σκοποί της εκπαίδευσης

Οι σκοποί της εκπαίδευσης καθορίζονται σε συνάρτηση με τη φυσιογνωμία, τις ανάγκες, 
τις επιδιώξεις, τις προτεραιότητες κάθε κοινωνίας, γι’ αυτό και διαφέρουν από κοινωνία 
σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι γενικοί σκοποί που 
είναι καθολικά αποδεκτοί:
• Να αποκτήσουν οι νέοι βασικές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να 

πάρουν τη θέση τους μέσα στην κοινωνία και θα τους καταστήσουν ικανούς να ανα-
ζητούν περισσότερη γνώση.

Σύμφωνα με τον Ζαν Πιαζέ, «η εκπαίδευ-
ση συνίσταται στη διαμόρφωση δημιουρ-
γών, ακόμη κι αν δεν υπάρξουν πολλοί, 
ακόμη κι αν οι δημιουργίες του ενός είναι 
μικρότερες του άλλου. Χρειάζεται η δια-
μόρφωση εφευρετών, ανακαινιστών, όχι 
κομφορμιστών».
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λες κτιριακές εγκαταστάσεις, επαρκή διδακτικά μέσα, διορισμός μεγαλύτερου αριθ-
μού εκπαιδευτικών κ.λπ.

• Περιεχόμενο σπουδών που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και 
στους σκοπούς που επιδιώκει η εκπαίδευση και να λαμβάνει υπόψη την ψυχολογία και 
τις ανάγκες των παιδιών-εφήβων.

• Κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. κατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας με τα 
απαιτούμενα διδακτικά μέσα, βιβλιοθήκες, χώροι άθλησης, αίθουσα εκδηλώσεων, 
εργαστήρια κ.λπ.).

• Αντιαυταρχικό πνεύμα και δημοκρατική λειτουργία: Μέσα σε μια δημοκρατική, 
αντιαυταρχική ατμόσφαιρα οι μαθητές νιώθουν άνετα να εκφράζονται ελεύθερα, 
να παίρνουν πρωτοβουλίες, να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα και στη ζωή της 
σχολικής κοινότητας. Έτσι, η σχολική ζωή γίνεται πιο ευχάριστη και δημιουργική και 
οι μαθητές μαθαίνουν να λειτουργούν ως υπεύθυνα μέλη μιας κοινότητας και να αυ-
τενεργούν.

• Ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης: Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να είναι έτσι οργα-
νωμένο, ώστε να παρέχει ίσες ευκαιρίες μόρφωσης (π.χ. δωρεάν παιδεία, ενισχυτική 
διδασκαλία κ.λπ.) σε όλα τα παιδιά (π.χ. παιδιά από κατώτερα κοινωνικά στρώματα, 
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, παιδιά που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, παιδιά 
αλλοδαπών κ.λπ.).

Η ελληνική εκπαίδευση

Εισαγωγικά

Η ελληνική εκπαίδευση περιλαμβάνει έναν χρόνο στο Νηπιαγωγείο (η φοίτηση των 
προνηπίων είναι προαιρετική), εννιά χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έξι στο Δη-
μοτικό και τρία στο Γυμνάσιο, και τρία έτη μεθυποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Λύκειο. 
Οι παραπάνω βαθμίδες εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) αποτελούν τη 
σχολική εκπαίδευση και ακολουθεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΤΕΙ), στην οποία 
εισάγονται απόφοιτοι Λυκείου έπειτα από εξετάσεις που δίνονται σε πανελλαδικό επίπε-
δο και στην οποία παρέχεται ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση σε επίπεδο επιστημονικό ή 
τεχνολογικό.

Η σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση έχει σαφώς βελτιωθεί σε σχέση με ό,τι ίσχυε σε 
παλαιότερες εποχές. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
• την άμβλυνση των ανισοτήτων με την καθιέρωση της δωρεάν δημόσιας παιδείας.
• την εγκατάλειψη του αυταρχικού πνεύματος και της αυθεντίας του δασκάλου/καθηγη-

τή.
• την καθιέρωση της δημοτικής, που έδωσε τέλος στο γλωσσικό πρόβλημα (καθαρεύ-

ουσα-δημοτική).
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• τον εκσυγχρονισμό του προγράμματος σπουδών (π.χ. εισαγωγή Πληροφορικής, 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), των διδακτικών μεθόδων (π.χ. διάλογος, ομαδο-
συνεργατική μέθοδος) και μέσων (π.χ. χρήση Η/Υ, διαδραστικών πινάκων κ.λπ.), τη 
βελτίωση των σχολικών βιβλίων (π.χ. σύγχρονη αισθητική, εμπλουτισμός με εικόνες, 
παραθέματα, πηγές κ.λπ.).

• το δημοκρατικό πνεύμα στη λειτουργία του σχολείου (π.χ. θεσμός μαθητικών κοινο-
τήτων).

• την προσπάθεια για άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία (π.χ. μέσα από εκπαιδευτικά 
προγράμματα, όπως προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής, εθελοντικές δράσεις 
κ.λπ.).
Ωστόσο, παρά τις όποιες θετικές εξελίξεις, η ελληνική εκπαίδευση αντιμετωπίζει ση-

μαντικά προβλήματα, πολλά από τα οποία αποτελούν χρόνιες παθογένειες, που δεν 
μπόρεσαν να εξαλείψουν οι διάφορες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Έτσι, το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπο με την απαξίωσή του, καθώς αδυ-
νατεί να ανταποκριθεί στους στόχους του και να προσφέρει στους νέους όλα όσα είναι 
αναγκαία για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να πάρουν τη θέση τους μέσα 
στην κοινωνία ως ενεργά, υπεύθυνα και δημιουργικά μέλη της.

Προβλήματα της ελληνικής εκπαίδευσης

Μερικά από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη ελληνική εκπαίδευ-
ση είναι:
• Οι ανεπαρκείς δαπάνες για την παιδεία και η έλλειψη μακροπρόθεσμου, ολο-

κληρωμένου σχεδιασμού. Παρόλο που όλες οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν πως η 
παιδεία αποτελεί τη σημαντικότερη επένδυση για μια κοινωνία, αυτή η παραδοχή δεν 
μεταφράζεται και σε αντίστοιχο μερίδιο από τον κρατικό προϋπολογισμό, με αποτέ-
λεσμα τα χρήματα που δαπανώνται για τις ανάγκες της παιδείας να μην επαρκούν ή, 
ακόμα χειρότερα, να μειώνονται χρόνο με τον χρόνο. Η κατάσταση επιτείνεται και 
από τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα.

  Απ’ την άλλη, κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση ή και μόνο η ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας, αποφασίζονται αλλαγές στον χώρο της εκπαίδευσης ή γίνεται 
μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Συνήθως οι αλλαγές και οι μεταρρυθ-
μίσεις αυτές είναι βεβιασμένες, αποσπασματικές, χωρίς τις περισσότερες φορές να 
λαμβάνουν υπόψη τη σχέση και τη συνέχεια μεταξύ των εκπαιδευτικών βαθμίδων, με 
περιορισμένο ορίζοντα και χωρίς να αγγίζουν πολλές φορές την ουσία των εκπαιδευ-
τικών προβλημάτων, ενώ συγχρόνως τις περισσότερες φορές υπακούν στη λογική 
της ψηφοθηρίας και της αποφυγής του πολιτικού κόστους. Επιπλέον, υπεύθυνοι για 
τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού συστήματος και τις όποιες αλλαγές αναλαμβάνουν 
συνήθως σύμβουλοι, «ειδικοί» σε θέματα εκπαίδευσης, που μπορεί να διαθέτουν και 
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Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ελληνικής 
εκπαίδευσης

• Απαιτείται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και διαμόρφωση εθνικής πολιτικής 
για την παιδεία, που δεν θα υπακούει σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Απαραίτητος 
επίσης είναι κι ένας ανοιχτός δημόσιος διάλογος για την εκπαίδευση με συμμετοχή όχι 
μόνο ειδικών σε θέματα εκπαίδευσης, αλλά και όλων όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία (εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων). Οι όποιες αποφάσεις σχετικά με 
την οργάνωση της εκπαίδευσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες και τις 
ανάγκες της σύγχρονης εποχής αλλά και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας 
και να μην παραβλέπουν δύο βασικούς εκπαιδευτικούς στόχους: τον εξευγενισμό του 
ανθρώπου και την ομαλή προσαρμογή του στη ζωή της κοινωνίας.

• Αύξηση των κρατικών δαπανών για την αντιμετώπιση των ελλείψεων όσον αφορά 
την υλικοτεχνική υποδομή, τα σύγχρονα διδακτικά μέσα και την αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών, καθώς και την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε διδακτικό προσωπικό.

• Εκπαιδευτικοί με επαρκή επιστημονική γνώση, παιδαγωγική κατάρτιση και 
εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες που μπορούν να αξιοποιηθούν στο διδακτικό 
τους έργο. Απαραίτητη επίσης είναι η δυνατότητα διαρκούς επιμόρφωσής τους.

• Τα αναλυτικά προγράμματα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη μαθησιακή 
ικανότητα και αντοχή των μαθητών σε κάθε ηλικία και να παρέχουν επαρκή χρόνο 
διδασκαλίας, ώστε να ολοκληρώνεται η μαθησιακή διαδικασία, να υπάρχει η δυνα-
τότητα χρήσης ποικίλων διδακτικών μέσων, καθώς και η δυνατότητα αυτενέργειας 
και ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών.

• Οι παρεχόμενες γνώσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα επιστημο-
νικά δεδομένα και στους επιδιωκόμενους εκπαιδευτικούς στόχους, ενώ είναι 
καλό να συνδέονται (όποτε είναι εφικτό) με την καθημερινή ζωή, τις κοινωνικές 
ανάγκες και εξελίξεις ή με θέματα που απασχολούν τους μαθητές, καθώς έτσι 
προσελκύεται περισσότερο το ενδιαφέρον τους.

• Κατάλληλα σχολικά βιβλία, με εύληπτο από τους μαθητές περιεχόμενο, με ορθή 
διάταξη της ύλης τους ώστε να υπάρχει αλληλουχία, εμπλουτισμένα με κατάλληλο 
εποπτικό υλικό (εικόνες, παραθέματα από διάφορες πηγές, γραφικές παραστάσεις, 
στατιστικά στοιχεία, χάρτες κ.λπ.), με ερωτήσεις και εργασίες, με παραπομπές σε 

νατότητα παρακολούθησης φροντιστηριακών μαθημάτων, αναγκάζονται να μη σπου-
δάσουν, επειδή η οικογένειά τους αδυνατεί να στηρίξει οικονομικά τις σπουδές τους).

• οι συνθήκες ζωής και το οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον των μαθητών από κα-
τώτερα κοινωνικά στρώματα δεν παρέχουν μορφωτικά αγαθά, πλούσιες εμπειρίες και 
ερεθίσματα, και δεν ευνοούν τη μάθηση. Έτσι, οι μαθητές αυτοί ξεκινούν τη σχολική 
τους ζωή από μειονεκτική θέση.
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και ορθή ενημέρωση για το πλήθος των επαγγελματικών επιλογών που υπάρχουν και 
τις προοπτικές τους. Εξαιρετικά χρήσιμες είναι και οι επισκέψεις σε επαγγελματικούς 
χώρους και οι συζητήσεις/συνεντεύξεις με διάφορους επαγγελματίες.

• Είναι καθοριστικής σημασίας το σχολείο να λειτουργεί ως μια δημοκρατική 
κοινότητα, όπου όλα τα μέλη της έχουν λόγο για τα ζητήματα λειτουργίας του σχο-
λείου και γενικότερα της σχολικής ζωής. Ως προς αυτό είναι σημαντικό ο θεσμός των 
μαθητικών κοινοτήτων να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο.

• Ιδιαίτερα χρήσιμη για τη λειτουργία των σχολείων είναι και η στελέχωσή τους με 
παιδοψυχολόγο, ο οποίος μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση περι-
πτώσεων προβληματικής συμπεριφοράς, σχολικής βίας και εκφοβισμού ή ακόμα να 
βοηθήσει μαθητές ψυχολογικά επιβαρυμένους από προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
εντός ή εκτός σχολείου και τα οποία επηρεάζουν τη συμπεριφορά ή και τη σχολική 
τους επίδοση.

• Θα ήταν καλό επίσης το σχολείο να παραμένει καθημερινά ανοιχτό και πέραν του 
καθορισμένου χρόνου λειτουργίας του, αποτελώντας έναν χώρο ελεύθερης δημι-
ουργικής απασχόλησης και επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών αλλά και μεταξύ 
μαθητών και εκπαιδευτικών. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, οι μαθητές να βρίσκο-
νται στον χώρο του σχολείου και να συζητούν, να παίζουν μουσική, μπάσκετ, βόλεϊ ή 
κάποιο άλλο ομαδικό παιχνίδι, να διοργανώνουν προβολές ταινιών ή θα μπορούσε 
πιο οργανωμένα και με τη συμβολή εκπαιδευτικών να λειτουργούν διάφορα εργαστή-
ρια, όπως ζωγραφικής ή φωτογραφίας, θεατρική ομάδα, λέσχη ανάγνωσης κ.λπ. Κάτι 
τέτοιο θα βοηθούσε τους μαθητές να πάψουν να βλέπουν το σχολείο απλώς ως χώρο 
διδασκαλίας και εξετάσεων, να νιώσουν πως μπορεί συγχρόνως να είναι γι’ αυτούς 
κι ένας χώρος επικοινωνίας, ελεύθερης έκφρασης και δημιουργίας, με αποτέλεσμα 
να μεταβληθεί η αρνητική τους διάθεση γι’ αυτό και να αρχίσουν να ενδιαφέρονται 
και να παίρνουν πρωτοβουλίες για τη ζωή της σχολικής κοινότητας.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Βασικοί στόχοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Βασικοί στόχοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) είναι:
• Η κατάρτιση νέων επιστημόνων και η προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευ-

νας.
• Η εξειδικευμένη κατάρτιση, ώστε οι απόφοιτοι να είναι επαγγελματικά επαρκείς, να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και να μπορούν να 
καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες στην οικονομία, τη διοίκηση, την εκπαίδευση ή σε 
άλλους τομείς.

• Η σύνδεση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και γνώσης με την παραγω-
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γικότητα και την οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας, καθώς και με τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής.

• Ο συνδυασμός της εξειδικευμένης κατάρτισης με την ευρύτερη παιδεία των φοιτη-
τών, την καλλιέργεια του επιστημονικού ήθους και την ανάδειξη της κοινωνικής ευθύ-
νης του επιστήμονα.

• Η συνδρομή στην ανάπτυξη του πνευματικού επιπέδου της κοινωνίας (π.χ. μέσω επι-
μορφωτικών προγραμμάτων, της προώθησης της «διά βίου μάθησης», του θεσμού 
του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της διοργάνωσης διαλέξεων, ημερίδων ανοιχτών για 
το κοινό, προγραμμάτων για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού κ.ά.).

Προβλήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας κατατρύχεται από πλήθος προβλημάτων, τα 
οποία υπονομεύουν τη λειτουργία της και την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών. 
Μερικά από τα πιο σημαντικά είναι:
• Ο γιγαντισμός, που αποτελεί μείζον πρόβλημα και αιτία (μεταξύ άλλων) για την 

εμφάνιση κι άλλων σοβαρών προβλημάτων (π.χ. διοικητικά προβλήματα, ανεπαρκείς 
οικονομικοί πόροι, υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης κ.λπ.). Παρατηρείται 
μια άναρχη και στρεβλή ανάπτυξη με πληθώρα τμημάτων, διάσπαρτων ανά την επι-
κράτεια, πολλά από τα οποία δεν ανταποκρίνονται σε υπαρκτές ανάγκες της ελληνικής 
κοινωνίας (π.χ. εξαιρετικά εξειδικευμένα τμήματα που δεν προσφέρουν προοπτική 
επαγγελματικής αποκατάστασης) είτε το αντικείμενό τους αλληλοκαλύπτεται με εκείνο 
τμημάτων των ΤΕΙ, καθώς και αθρόα εισαγωγή φοιτητών, ακόμα και με πολύ χαμηλή 
βαθμολογία στις εισαγωγικές εξετάσεις.

  Το φαινόμενο του γιγαντισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βέβαια, συνδέεται 
στενά με τη στερεοτυπική αντίληψη της νεοελληνικής κοινωνίας πως το πτυχίο αποτελεί 
το ασφαλέστερο εφαλτήριο κοινωνικής ανόδου, η οποία συνοδεύεται παράλληλα και 
από την υποτίμηση των χειρωνακτικών και τεχνικών επαγγελμάτων.

• Το γεγονός ότι η ανάπτυξη και η οργά-
νωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν 
ανταποκρίνονται στις συνθήκες και 
τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας 
και κοινωνίας αλλά και στις σύγχρονες 
απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς εργα-
σίας. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν 
στρατιές άνεργων επιστημόνων που δεν 
μπορούν να αξιοποιηθούν ή που απα-
σχολούνται σε εργασίες άσχετες με το 
αντικείμενο σπουδών τους.

Χαρακτηριστικό ως προς αυτή τη νοο-
τροπία σε σχέση με την απόκτηση πτυχίου 
είναι το γεγονός πως κάθε φορά η διε-
ξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων 
αποτελεί κεντρικό θέμα στα δελτία ειδή-
σεων, ακριβώς λόγω των όσων επενδύ-
ουν γονείς και μαθητές στην εισαγωγή σε 
κάποια πανεπιστημιακή σχολή.
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μιακών λειτουργών. Και στις δύο περιπτώσεις επιδιώκονται σκοποί και συμφέροντα 
αλλότρια προς τους στόχους και τη λειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των.

Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης

• Εμπλουτισμός και εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

• Αναδιοργάνωση του συστήματος της ανώτατης εκπαίδευσης και εξορθολογισμός 
του, σύμφωνα και με τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες της ελληνικής κοινω-
νίας αλλά και τις απαιτήσεις του σύγχρονου διεθνοποιημένου περιβάλλοντος εργασί-
ας.

• Έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών και όχι στη μαζικότητα.
• Επαρκής χρηματοδότηση, κάλυψη των αναγκών σε διδακτικό και διοικητικό 

προσωπικό, βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής.
• Σύνδεση της πανεπιστημιακής διδασκαλίας με την έρευνα.
• Έμφαση στην εκπόνηση εργασιών (και όχι στις εξετάσεις) από τους φοιτητές, για 

τις οποίες θα λαμβάνουν γραπτά σχόλια ή θα τις συζητούν με τον υπεύθυνο καθηγητή. 
Έτσι, οι διδάσκοντες θα μπορούν να παρακολουθούν συνεχώς τους φοιτητές τους 
και να έχουν μια καλύτερη εικόνα της προόδου τους, ενώ οι φοιτητές θα έχουν την 
ευκαιρία να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη και τη συνθετική τους ικανότητα.

• Αποσύνδεση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την εισαγωγή στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση και αλλαγή του υπάρχοντος συστήματος εισαγωγής, ώστε να 
εισέρχονται στο πανεπιστήμιο όσοι πραγματικά έχουν τη διάθεση να σπουδάσουν.

• Ολοκληρωμένος επαγγελματικός προσανατολισμός στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση και φροντίδα εκ μέρους της πολιτείας για την αναδιοργάνωση της τεχνικής 
και επαγγελματικής εκπαίδευσης, που είναι υποβαθμισμένη και απαξιωμένη.

• Έχοντας υπόψη πως τα πανεπιστήμια οφείλουν να λειτουργούν ως εστίες πνευματικής 
ανέλιξης και φωτισμού, προόδου και ανανέωσης, θα πρέπει τόσο οι καθηγητές όσο 
και οι φοιτητές να έχουν συνείδηση της ευθύνης τους ως μέλη της πανεπιστημια-
κής κοινότητας.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Εισαγωγικά

Ανέκαθεν το έργο του εκπαιδευτικού ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό και φορτωμένο με βαριά 
ευθύνη, καθώς ο ρόλος του δεν περιορίζεται στο να μεταδίδει απλώς εξωτερικές γνώ-
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• Να δημιουργεί μέσα στην τάξη ατμόσφαιρα δημοκρατική και φιλική, όπου τα 
παιδιά θα μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις ή τις απόψεις τους και να 
παίρνουν πρωτοβουλίες, και να είναι σε θέση να βοηθήσει και να καθοδηγήσει τους 
μαθητές του να μάθουν να ανακαλύπτουν και να κατακτούν τη γνώση ερευνητικά, με 
προσωπική, ενεργητική συμμετοχή.

• Η συνεχής προσπάθεια για επιμόρφωση και ενημέρωση όσον αφορά την επιστήμη 
του, καθώς ο ρυθμός των επιστημονικών εξελίξεων είναι ταχύτατος, με αποτέλεσμα 
τα δεδομένα να αλλάζουν και γνώσεις που μέχρι πρότινος ίσχυαν να απαξιώνονται.

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση

Εισαγωγικά

Είναι αναμφίβολο πως στην εποχή μας δεν υπάρχει τομέας της ανθρώπινης δραστηρι-
ότητας στον οποίο να μη βρίσκουμε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ιδιαίτερα οι δυ-
νατότητες που προσφέρουν όσον αφορά την αποθήκευση, επεξεργασία και αξιοποίηση 
τεράστιου όγκου πληροφοριών, την ελεύθερη και απρόσκοπτη διακίνηση της γνώσης 
αλλά και την επικοινωνία είναι τεράστιες. Δικαιολογημένη, λοιπόν, και απαραίτητη η 
εισαγωγή και η αξιοποίησή τους και στον χώρο της εκπαίδευσης. Ωστόσο, η χρήση των 
Η/Υ και γενικότερα των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει θετικά 
στο εκπαιδευτικό έργο, εμπεριέχει όμως και κινδύνους.

• Δεν γίνεται κανείς δάσκαλος απομνημονεύοντας θεωρίες περί διδασκαλίας. Όπως δεν 
γίνεται χειρουργός αποστηθίζοντας θεωρίες περί χειρουργικής. Ο χειρουργός γίνεται στο 
νοσοκομείο με τη χειρουργική πρακτική. Κι ο δάσκαλος στο σχολείο με τη διδακτική πρα-
κτική. Οι μεθοδολογικές και διδακτικολογικές και παιδολογικές θεωρίες στρέφονται γύρω 
από τη διδασκαλία. Δάσκαλο σε κάνει η διδακτική πράξη, φτάνει να τη θελήσεις και να της 
δοθείς ψυχή τε και σώματι. Αν δεν της παραδοθείς άνευ όρων, δάσκαλος δεν γίνεσαι, κι ας 
διδάσκεις εκατό χρόνια.

• Ο δάσκαλος διακατέχεται πάντα από την αγωνία της διδασκαλίας, όπως ο καλλιτέχνης έχει 
την αγωνία της τελευταίας του δημιουργίας, έστω και αν την έχει επαναλάβει κατά το παρελ-
θόν και μάλιστα με επιτυχία. Μοίρα ατομική του δασκάλου η διδασκαλία. Δεν έχει, λοιπόν, 
καμιά ασφάλεια ο δάσκαλος; Όχι, απόλυτη ασφάλεια δεν έχει, όπως δεν έχει απόλυτη 
ασφάλεια ο πολεμιστής την ώρα της μάχης ή και ο καλλιτέχνης την ώρα της δημιουργίας. 
Και τούτο διότι δεν υπάρχει σταθερό στη διδασκαλία· υπάρχει μεταβαλλόμενο γίγνεσθαι, 
όπου η κάθε στιγμή μπορεί να προκύψει διαφορετική από την άλλη, οι νέες καταστάσεις 
δημιουργίας υπαγορεύουν νέες απρόβλεπτες συμπεριφορές δασκάλου και μαθητών.

Χρίστος Τσολάκης
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Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση

•  Καθώς στις σύγχρονες κοινωνίες σε λίγα χρόνια θα θεωρείται 
«αναλφάβητος» όποιος δεν γνωρίζει να χρησιμοποιεί κατά κάποιον τρόπο τον Η/Υ, 
καθίσταται αναγκαία η εισαγωγή του στην εκπαίδευση ως γνωστικού αντικειμένου 
(Πληροφορική). Έτσι, οι μαθητές θα αποκτούν ένα σύνολο δεξιοτήτων που συνδέο-
νται με τη χρήση των Η/Υ οι οποίες είναι απαραίτητες για τις ανάγκες τόσο της καθη-
μερινής τους ζωής όσο και της επαγγελματικής, καθώς και για την επιστημονική έρευ-
να. Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι η γνώση της λειτουργίας και χρήσης των Η/Υ, καθώς 
και της κατασκευής προγραμμάτων συμβάλλει στη νοητική ανάπτυξη των μαθητών.

• Οι νέες τεχνολογίες διευκολύνουν, ενισχύουν και ανοίγουν νέους ορίζοντες στη διδα-
κτική και μαθησιακή διαδικασία, παρέχοντας πολλές και διαφορετικές ευκαιρίες μάθη-
σης, ξεπερνώντας υλικά και τεχνικά εμπόδια και ελαχιστοποιώντας γεωγραφικούς και 
χρονικούς περιορισμούς. Συγκεκριμένα:

 –  Παρέχουν τεράστιες δυνατότητες για εύκολη και ταχύτατη πρόσβαση σε πληθώρα 
πηγών γνώσης (π.χ. βιβλιοθήκες, αρθρογραφία, ντοκιμαντέρ, μουσεία, εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα, εγκυκλοπαίδειες κ.ά.), γεγονός που βοηθά και στην εξοικονόμηση 
χρόνου.

 –  Ευνοούν την αυτενέργεια του μαθητή και του δίνουν τη δυνατότητα να προσεγγίσει 
τη γνώση ερευνητικά και να έχει περισσότερο ενεργή συμμετοχή στη μαθησιακή 
διαδικασία.

 –  Κάνουν το μάθημα πιο παραστατικό και κατανοητό, πιο ελκυστικό και ευχάριστο και 
δίνουν ερεθίσματα για περισσότερη εμβάθυνση.

 –  Καλλιεργείται η κριτική ικανότητα, καθώς απαιτείται από τον μαθητή να επιλέγει 
πληροφορίες, να τις αξιολογεί, να τις συνδέει, να τις αναλύει και να τις αξιοποιεί 
κατάλληλα.

 –  Η δυνατότητα αυτενέργειας του μαθητή, η αίσθηση πως προσεγγίζει, ανακαλύπτει 
και κατακτά ο ίδιος τη γνώση, ενισχύει την αυτοπεποίθησή του.

 –  Ευνοείται η εξατομίκευση στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία: π.χ. ο δάσκαλος 
μπορεί επιβλέποντας την ασχολία των μαθητών με τους Η/Υ να καταγράφει τις αδυ-
ναμίες των μαθητών και να τους βοηθάει ατομικά επεμβαίνοντας άμεσα, αλλά και 
οι μαθητές μπορούν να προχωρούν την εργασία τους με τον δικό τους ρυθμό.

 –  Διευκολύνουν το έργο του εκπαιδευτικού και του παρέχουν τη δυνατότητα να 
εμπλουτίζει τη διδασκαλία του με διάφορα μέσα (π.χ. ήχο, εικόνα, προβολές ται-
νιών ή ντοκιμαντέρ, εικονικές επισκέψεις σε μουσεία κ.ά.), να την κάνει πιο ευχά-
ριστη, ελκυστική και ενδιαφέρουσα και το μάθημα πιο εύληπτο, να επιλέγει και να 
οργανώνει ποικίλες δραστηριότητες.

 –  Παρέχουν στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα για διαρκή ενημέρωση και επιμόρφω-
ση τόσο σε θέματα της ειδικότητάς του όσο και σε παιδαγωγικά ζητήματα.

Θετικές επιδράσεις

01-PAIDEIA-EPIKAIROS-3.indd   30 27/5/16   2:56 μμ



ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΛΟΓΟΣ32

Όπως συμβαίνει με κάθε τεχνολογία, έτσι και οι νέες τεχνολογίες που 
εισάγονται στην εκπαίδευση από μόνες τους δεν είναι ούτε καλές ούτε κακές (ηθική 
ουδετερότητα της τεχνολογίας). Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται και οι σκοποί 
για τους οποίους γίνεται η χρήση τους είναι αυτοί που θα τους προσδώσουν και τον 
ανάλογο χαρακτήρα. Θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας πως οι νέες τεχνολογίες 
δεν αποτελούν πανάκεια για την εκπαίδευση ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν τον 
ρόλο του εκπαιδευτικού, που μπορεί βέβαια να διαφοροποιείται (παύει να αποτελεί τη 
μοναδική πηγή γνώσης, αποκτά ρόλο περισσότερο καθοδηγητικό και συμβουλευτικό 
κ.λπ.), παραμένει ωστόσο πρωταρχικός και καθοριστικός, καθώς μάλιστα η μαθησιακή 
διαδικασία είναι μια επικοινωνιακή διαδικασία, μια διαδικασία αλληλεπίδρασης δασκά-
λου και μαθητή.

Σε γενικές γραμμές, βέβαια, δεν χωρά αμφιβολία πως οι νέες τεχνολογίες με τις 
τεράστιες δυνατότητες που προσφέρουν μπορούν να αποτελέσουν ένα εξαιρετικά χρή-
σιμο εργαλείο για την ενίσχυση του διδακτικού έργου και να συμβάλουν στην επίτευξη 
των εκπαιδευτικών στόχων.

Προϋποθέσεις για τη σωστή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

• Η αναμόρφωση των μοντέλων διδασκαλίας (π.χ. εγκατάλειψη του δασκαλοκεντρι-
κού μοντέλου), ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των πλεονε-
κτημάτων των νέων τεχνολογιών.

• Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών και να τους παρέχεται η δυνατότητα συνεχούς επιμόρ-
φωσης.

• Η καταλληλότητα των εκπαιδευτικών λογισμικών (π.χ. να ανταποκρίνονται στο επίπε-
δο των μαθητών, στην ύλη, να λαμβάνουν υπόψη κι άλλους εκπαιδευτικούς στόχους 
πέραν της μάθησης ειδικών γνώσεων [π.χ. κοινωνικούς στόχους, την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας κ.λπ.]).

• Διαμόρφωση και οργάνωση των τάξεων με τρόπο που να διευκολύνεται η εφαρμογή 
των τεχνολογιών αυτών.

• Άμεση πρόσβαση σε υπολογιστές και λοιπό εξοπλισμό όλων των μαθητών και παρο-
χή ηλεκτρονικού υπολογιστή σε κάθε εκπαιδευτικό.

Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Προσδιορισμός και ανάλυση του όρου

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση (εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1980 κυρίως στην Ευ-
ρώπη) είναι ένα μοντέλο εκπαίδευσης που διαμορφώθηκε ως παιδαγωγική απάντηση 

Συμπέρασμα
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Διά βίου μάθηση και εκπαίδευση

Προσδιορισμός των όρων

Ανέκαθεν τονιζόταν η σημασία που έχει για τον άνθρωπο η διαρκής προσπάθειά του για 

εμπλουτισμό των γνώσεων, βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του. Ωστόσο, στη 

σύγχρονη πραγματικότητα των μεταβιομηχανικών κοινωνιών η ανάγκη αυτή προβάλλει 

ιδιαίτερα έντονη, ώστε να μην αποτελεί απλώς προσωπική υπόθεση του καθενός, αλλά 

να αποτελεί αντικείμενο μέριμνας και οργανωμένης παρέμβασης εκ μέρους της πολιτεί-

ας, και να απασχολεί ακόμα και διεθνείς οργανισμούς.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον επίσημο ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διά βίου μάθη-
ση αποτελεί «κάθε μαθησιακή δραστηριότητα η οποία αναλαμβάνεται καθ’ όλη τη διάρ-

κεια της ζωής με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εφοδίων, 

στο πλαίσιο μιας προσωπικής, κοινωνικής οπτικής και/ή μιας οπτικής που σχετίζεται με 

την απασχόληση».

Ο ορισμός του ελληνικού κράτους για τον όρο διά βίου μάθηση: «Όλες οι μορφές μα-

θησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην 

απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν 

στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και 

εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμ-

μετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Περιλαμβά-

νει την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση».

Συχνά χρησιμοποιείται εναλλακτικά και ο όρος διά βίου εκπαίδευση· ωστόσο, οι 

δύο όροι δεν είναι ταυτόσημοι. Ο όρος διά βίου μάθηση είναι ευρύτερος από τον όρο εκ-

παίδευση, καθώς υποδηλώνει πως η μάθηση συνεχίζεται σε όλες τις φάσεις της ζωής του 

ανθρώπου και σε όλες τις μορφές της, και σ’ αυτές που παρέχονται από εκπαιδευτικούς 

φορείς βάσει ενός συγκεκριμένου σχεδιασμού και προγράμματος για την επίτευξη συ-

γκεκριμένων στόχων αλλά και στις μορφές άτυπης μάθησης, που προκύπτουν μέσα από 

την καθημερινή εμπειρία μιας διαδικασίας, την υλοποίηση ενός έργου, την αλληλεπίδρα-

ση με άλλους κ.λπ. Αντίθετα, ο όρος διά βίου εκπαίδευση αναφέρεται στη σχεδιασμένη 

μάθηση που προέρχεται από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα. Επομένως, ο όρος διά βίου 

μάθηση είναι ευρύτερος και εμπεριέχει τον όρο εκπαίδευση.

Η διά βίου μάθηση αφορά όλες τις φάσεις και μορφές μάθησης από την προσχολική 

ηλικία μέχρι και μετά τη συνταξιοδότηση.
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Στόχοι της διά βίου μάθησης

Τέσσερις είναι οι βασικοί στόχοι της διά βίου μάθησης:
• Η προσωπική ολοκλήρωση.
• Η ενεργός συμμετοχή μέσα στην κοινωνία.
• Η κοινωνική ένταξη και η απασχολησιμότητα.
• Η προσαρμοστικότητα μέσα σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και κοινωνι-

κό περιβάλλον.

Η αναγκαιότητα/σημασία της διά βίου μάθησης

• Η προσπάθεια να αναπτύσσουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς τις γνώσεις, τις δεξιό-
τητες, τις ικανότητές μας, να καλλιεργούμε τις κλίσεις, τα ταλέντα και τα ενδιαφέρο-
ντά μας ή και να τα διευρύνουμε είναι πάντα αναγκαία, καθώς μας βοηθά να ολοκλη-
ρωθούμε ως άτομα, μας γεμίζει με αίσθημα ψυχικής ικανοποίησης και πληρότητας, 
δίνει νόημα στη ζωή μας, μας ανοίγει νέους ορίζοντες και μας προστατεύει από το 
τέλμα και την ανία.

• Ο κόσμος μας μεταβάλλεται και εξελίσσεται με ραγδαίο ρυθμό, γεγονός που κατά κύ-
ριο λόγο οφείλεται στην ταχύτατη εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης και έρευνας και 
φυσικά της τεχνολογίας. Οι διαρκείς αλλαγές και η ρευστότητα αποτελούν γνωρίσμα-
τα της σύγχρονης εποχής. Μέσα σε μια τέτοια ρευστή και διαρκώς μεταβαλλόμενη 

Τυπική μάθηση: Η εκπαίδευση που λαμβάνουμε από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα 
(προσχολική αγωγή – πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια – τριτοβάθμια εκπαίδευση), η 
οποία οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού αναγνωρισμένου από το κράτος. Εδώ 
εντάσσεται και η γενική τυπική εκπαίδευση ενηλίκων (π.χ. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρί-
ας).

Μη τυπική μάθηση: Η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο 
αλλά εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην από-
κτηση πιστοποιητικού αναγνωρισμένου από το κράτος. Εδώ περιλαμβάνονται η αρχική 
και η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και η γενική εκπαίδευση ενηλίκων 
(π.χ. σχολές γονέων, διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες κ.λπ.).

Άτυπη μάθηση: Μαθησιακές δραστηριότητες που συντελούνται έξω από κάποιο οργα-
νωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, είτε στο 
πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου είτε στο πλαίσιο κοινωνικών, πολιτιστικών ή επαγγελ-
ματικών δραστηριοτήτων. Εδώ περιλαμβάνονται επίσης οι περιπτώσεις αυτομόρφω-
σης αλλά και οι γνώσεις, δεξιότητες ή ικανότητες που αποκτά κάποιος μέσα από την 
επαγγελματική του εμπειρία.
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39Παιδεία – Εκπαίδευση

Αναλφαβητισμός

Προσδιορισμός της έννοιας

 Αναλφαβητισμός  είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ένα άτομο δεν γνωρίζει καθόλου 
ή αγνοεί σε μεγάλο βαθμό γραφή και ανάγνωση. Επομένως, δεν έχει τις γνώσεις και 
τις ικανότητες για να αντιμετωπίζει ανάγκες που σχετίζονται με αυτές τις δύο δεξιότητες 
(δηλαδή τη γραφή και την ανάγνωση), αλλά και ευρύτερα να κατανοεί την πολυδιάστατη 
πραγματικότητα γύρω του.

Οι μορφές του αναλφαβητισμού

Ο αναλφαβητισμός διακρίνεται σε:
α) οργανικό αναλφαβητισμό, που είναι η πλήρης άγνοια γραφής και ανάγνωσης και 

αφορά τα άτομα τα οποία δεν πήγαν καθόλου σχολείο και έτσι δεν έμαθαν να δια-
βάζουν και να γράφουν. Λόγω της γενίκευσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και της 
γενικότερης ανόδου του βιοτικού επιπέδου στις αναπτυγμένες χώρες, ο οργανικός 
αναλφαβητισμός συναντάται σε κάποιες περιπτώσεις σε πολύ φτωχά κοινωνικά 
στρώματα και σε άτομα μεγάλης ηλικίας.

β) λειτουργικό αναλφαβητισμό, που είναι η αδυναμία κάποιου που γνωρίζει στοιχειω-
δώς γραφή και ανάγνωση να προσανατολίζεται σωστά στην κοινωνία, να κατανοεί 
τον κόσμο και την εποχή του επαρκώς λόγω της ελλιπούς εκπαίδευσης που έχει λά-
βει. Στη σύγχρονη εποχή, η κατοχύρωση της 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η 
ανάπτυξη των ΜΜΕ και η γενικότερη άνοδος του βιοτικού επιπέδου έχουν αλλάξει 
το περιεχόμενο του αναλφαβητισμού, ώστε να αναφέρεται πλέον σε άτομα τα οποία 
έχουν φοιτήσει σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά έχουν τυπική μόρφω-
ση, γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση μ’ έναν μηχανιστικό τρόπο και δεν διαθέτουν 
κριτική σκέψη ούτε τη δυνατότητα να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις του 
σύγχρονου κόσμου. Ο λειτουργικός αναλφαβητισμός γενικά συναντάται σε κάθε 
κοινωνικό στρώμα.

Τα αίτια του αναλφαβητισμού

Ως αίτια του αναλφαβητισμού αναφέρονται:
• Η φτώχεια και η οικονομική δυσπραγία, που οδηγούν παιδιά φτωχών οικογενει-

ών να εγκαταλείπουν το σχολείο για να εργαστούν ή να μην αποκτούν την απαραίτητη 
μόρφωση λόγω της αδυναμίας των γονέων να αντεπεξέλθουν στο κόστος της εκπαί-
δευσης, παρά την επίσημη καθιέρωση της δωρεάν δημόσιας παιδείας (αγορά σχολι-
κών υλικών, φροντιστηριακά μαθήματα, αναζήτηση βοήθειας από ειδικό παιδαγωγό 
σε περιπτώσεις παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες).
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43Παιδεία – Εκπαίδευση

 –  να επιδιώκει την αναβάθμιση της εκπαίδευσης με τη διάθεση των απαραίτητων κον-
δυλίων, τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων και των διδακτικών μεθόδων, τον 
εξοπλισμό των σχολείων με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (Η/Υ, διαδίκτυο κ.λπ.), 
την ανανέωση των σχολικών εγχειριδίων, τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτι-
κών.

• Η οικογένεια (οι γονείς και το ευρύτερο οικογενειακό/συγγενικό περιβάλλον) ο-
φείλει να παρέχει κίνητρα και πνευματικά ερεθίσματα στα παιδιά, προκειμένου αυτά 
να αγαπήσουν τη γνώση και να επιδιώξουν την κατάκτησή της.

• Τα ΜΜΕ οφείλουν να προβάλλουν την αξία της μόρφωσης, ενώ μέσω των προγραμ-
μάτων τους (ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτική τηλεόραση) μπορούν να συμβάλουν 
στην πνευματική καλλιέργεια του κοινού.

• Οι πνευματικοί άνθρωποι κάθε κοινωνίας οφείλουν με οποιονδήποτε τρόπο (άρ-
θρα στον Τύπο, δημόσιες ομιλίες, ενεργό συμμετοχή σε επιτροπές για τα εκπαιδευτι-
κά θέματα κ.ά.) να διαφωτίζουν και να ευαισθητοποιούν τον κόσμο για την αξία της 
μόρφωσης.

• Κάθε άτομο ξεχωριστά οφείλει να επιδιώκει την κατάκτηση της γνώσης συνειδητο-
ποιώντας την αξία της και αξιοποιώντας τις όποιες ευκαιρίες τού δίνονται για να την 
αποκτήσει.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ, ΟΡΩΝ, ΦΡΑΣΕΩΝ

• παιδεία : η συνειδητή, σκόπιμη προ-

σπάθεια εκ μέρους της πολιτείας ή του 

ίδιου του ατόμου για ολόπλευρη ανάπτυ-

ξή του, προσωπική τελείωση και κοινω-

νική ένταξη.

• εκπαίδευση : η θεσμοθετημένη και ορ-

γανωμένη παρέμβαση της πολιτείας για 

παροχή παιδείας στα μέλη της στο πλαί-

σιο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

• αγωγή: η σκόπιμη, συνειδητή επίδραση 

προς το νέο, αναπτυσσόμενο άτομο, με 

στόχο τη διαμόρφωση της προσωπικό-

τητάς του με βάση το εκάστοτε παιδαγω-

γικό ιδεώδες της κοινωνίας. Συνώνυμο: 

διαπαιδαγώγηση.

• αυθεντία: η αδιαμφισβήτητη ισχύς γνώ-

μης ή το πρόσωπο του οποίου η γνώμη 

ή όσα λέει έχουν απόλυτο κύρος και δεν 

επιδέχονται αμφισβήτηση.

• αυτομόρφωση: η μόρφωση κάποιου 

με προσωπική του προσπάθεια και έξο-

δα· η μόρφωση, οι γνώσεις που αποκτά 

κάποιος με προσωπική του επιδίωξη και 

ενεργοποίηση μετά την αποφοίτησή του 

από επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα (το 

ότι επιδιώκει το ίδιο το άτομο τη μόρφω-

ση ή την εκπαίδευσή του δεν αποκλείει 

τη συνδρομή και συμμετοχή επίσημων ή 

ανεπίσημων φορέων εκπαίδευσης).

• βαθμοθηρία: η επιδίωξη, το «κυνήγι» 
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υψηλής βαθμολογίας χωρίς ενδιαφέρον 

για το ουσιαστικό περιεχόμενο των μα-

θημάτων.

• δασκαλοκεντρικό μοντέλο εκπαίδευ-

σης: μοντέλο εκπαίδευσης που θέτει στο 

κέντρο της εκπαιδευτικής πράξης τον 

δάσκαλο (αυθεντία δασκάλου, ο δάσκα-

λος μοναδική πηγή γνώσης, κυριαρχία 

μονολόγου). Αντιδιαστέλλεται προς το 

μαθητοκεντρικό μοντέλο, όπου στο κέντρο 

της εκπαιδευτικής πράξης βρίσκεται ο 

μαθητής (π.χ. διάλογος, δυνατότητες αυ-

τενέργειας του μαθητή, προσωπική ανα-

κάλυψη της γνώσης).

• διά βίου μάθηση/εκπαίδευση: η συ-

νεχής προσπάθεια του ανθρώπου, σε 

όλη τη διάρκεια της ζωής του, για βελτί-

ωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων του.

• διαπολιτισμική εκπαίδευση: μοντέλο 

εκπαίδευσης που διαμορφώθηκε για την 

αντιμετώπιση των ζητημάτων που θέτει 

η πραγματικότητα των σύγχρονων πολυ-

πολιτισμικών κοινωνιών, με στόχο την 

αρμονική συνύπαρξη και αλληλεπίδρα-

ση διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων 

μέσα σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού 

και αναγνώρισης.

• επιμόρφωση: παροχή πρόσθετων γνώ-

σεων στο πλαίσιο επιστημονικής ή επαγ-

γελματικής κατάρτισης για επαγγελματι-

κούς λόγους.

• κατάρτιση: η εκπαίδευση σε ορισμένο 

τομέα, οι γνώσεις που έχει αποκτήσει κά-

 ποιος σε ορισμένο τομέα.

• μετεκπαίδευση: η συμπληρωματική 

και εξειδικευμένη εκπαίδευση κάποιου 

για τη βελτίωση της κατάρτισής του· οι 

μεταπτυχιακές σπουδές μετά την ολο-

κλήρωση των προπτυχιακών σπουδών.

• μόρφωση: η εσωτερική καλλιέργεια του 

ανθρώπου (πνευματική, ψυχική, ηθική 

ανάπτυξή του), ως απόρροια της αγωγής 

και της παιδείας.

• πολυμέσα: η συνδυασμένη χρήση οπτι-

κών και ακουστικών μέσων κυρίως μέ-

σω Η/Υ.

ΑΠΟΨΕΙΣ – ΓΝΩΜΕΣ – ΙΔΕΕΣ

3		Μην πλουμίζεις τους τοίχους της πόλης με πέτρες από την Εύβοια και τη Σπάρτη, αλλά 
στόλιζε τα στήθη των πολιτών και των πολιτευομένων με τα διδάγματα της ελληνικής παι-
δείας. Γιατί οι πόλεις ευνομούνται με τη σωστή κρίση των ανθρώπων κι όχι με πέτρες και 
ξύλα.

Επίκτητος (στωικός φιλόσοφος, 55-135 μ.Χ.)

3	Η παιδεία είναι ένας άλλος ήλιος για τους μορφωμένους.

Ηράκλειτος (φιλόσοφος, περ. 535-περ. 475 π.Χ.)
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Α. Ένα σχολείο γεμάτο αδικίες

Όσοι δεν βλέπουν στα παιδιά των χαμηλών κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων, στον ίδιο τον 

τρόπο ύπαρξής τους, παρά μόνο ελλείψεις και μειονεκτήματα, όσοι ενδιαφέρονται για την απρό-

σκοπτη λειτουργία των μηχανισμών διατήρησης και αναπαραγωγής του ισχύοντος κοινωνικού 

συστήματος έχουν ανακοινώσει ήδη τα συμπεράσματά τους.

Οι μη ευνοημένες καταστάσεις (μαθητές από λαϊκά στρώματα, υποβαθμισμένες περιοχές) 

μεταμορφώνονται σε ανεπιτηδειότητα, ασχετοσύνη, κατωτερότητα φυσική. Οι προνομιούχοι 

ούτε βλέπουν ούτε θέλουν να δουν τη σχέση ανάμεσα στην κοινωνική και στη σχολική ανισό-

τητα. Αντίθετα, αποδίδουν την καλή σχολική πορεία και την αντίστοιχη επίδοση στα «φυσικά 

χαρίσματα» που έχει ο μαθητής και τα οποία του έχουν δοθεί «δώρο» από τη Θεία Πρόνοια.

Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι τα παιδιά από τα πρώτα χρόνια της ζωής 

τους διαμορφώνουν έξεις, συνήθειες, προδιαθέσεις απέναντι στο σχολείο, την αξία της γνώσης, 

τη στάση απέναντι σε αυτήν, τη διάθεση να μείνουν «ήσυχα» στο σχολείο, να εργαστούν για 

αυτό.

Μια οικογένεια που διαθέτει οικονομικό και πολιτιστικό κεφάλαιο επενδύει στην καλή 

σχολική πορεία των γόνων της και εμπεδώνει στο παιδί από τα πρώτα του χρόνια ένα σύστημα 

προδιαθέσεων ώστε κατά κάποιον τρόπο να είναι «σχολειοποιημένο» πριν ακόμη περάσει την 

πόρτα του σχολείου. Το παιδί αυτό έχει θετική στάση απέναντι στο σχολείο και τις νόρμες του, 

κατανοεί τη σχολική γλώσσα που είναι ίδια με τον δικό του γλωσσικό κώδικα, θεωρεί αυτονόητες 

και απόλυτα συμβατές με τις δικές του συνήθειες όλες εκείνες τις «πολιτισμικές πρακτικές του 

ιστορικό της φορτίο, να απαλλαγεί δηλαδή από τις μεγάλες πέτρες, όπως θα έλεγε ποιητι-

κά ο Σεφέρης, να απομακρυνθεί από τα κλασικά γράμματα και να υποταχθεί στις επιταγές 

ενός μονόπλευρου τεχνοκρατικού προσανατολισμού που δήθεν αποτελεί τη μοναδική 

εγγύηση προόδου.

   Πρόκειται για την αντίληψη η οποία στη θέση της γνώσης τοποθετεί την πληροφό-

ρηση, στη θέση του δασκάλου τον εκπαιδευτή, στη θέση της παιδείας την κατάρτιση. Η 

ίδια αυτή αντίληψη αποστρέφεται τη μνήμη και τις ποιότητες που αυτή απέσταξε από τον 

χρόνο και ευαγγελίζεται στο επίπεδο των γλωσσικών της επιλογών μια συγχρονία που με-

τατρέπει τη γλώσσα από εργαλείο μαγείας και φορέα ηθικών αξιών, όπως λέει ο Ελύτης, 

σε ένα ομογενοποιημένο ψυχρό και άχρωμο όργανο επικοινωνίας.

Σωτήρης Γκλαβάς (πρώην πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής)

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
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σχολικού θεσμού» (πειθαρχία, τιμωρία, γιορτές, βαθμοί, έλεγχος), οι οποίες είναι αδιανόητες 

και τελικά εχθρικές για πολλά παιδιά από τα λαϊκά στρώματα. Αυτή η θετική κοινωνικά διαμορ-

φωμένη προδιάθεση είναι η «δωρεά», το «χάρισμα», ένα χαρακτηριστικό που, αφού εμφανίζεται 

από τα πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής, προβάλλεται σαν κάτι έμφυτο.

Ο μαθητής που προέρχεται από τα προνομιούχα κοινωνικά στρώματα έχει συγκεκριμένους 

όρους ζωής και μόρφωσης, που παράγουν πλεονεκτήματα στη σχολική πορεία του σε σύγκριση 

με τους άλλους μαθητές.

Συνήθως διαμένει σε αστικό κέντρο, σε καλό προάστιο, σε μεγάλο σπίτι, έχει παρακολου-

θήσει νηπιαγωγείο, ξένη γλώσσα, πιθανώς μουσικό όργανο, έρχεται σε επαφή με την οικογε-

νειακή βιβλιοθήκη, κάνει «πλούσιες» διακοπές, έχει εξωσχολικές δραστηριότητες, βοήθεια στο 

διάβασμα, ιδιωτικό δάσκαλο, πληροφόρηση για τα εκπαιδευτικά πράγματα και τις δυνατότητες 

εργασιακής αξιοποίησης των σπουδών.

Η καλλιέργειά του είναι σχετική με τη σχολική παιδεία και εφοδιάζεται με μια γενική προδιά-

θεση στη μάθηση. Οι μη «σχολικές» γνώσεις  –με άμεση όμως σχολική χρησιμότητα– που αυτός 

ο μαθητευόμενος αντλεί από το άμεσο οικογενειακό του περιβάλλον (π.χ. στον πολιτιστικό το-

μέα, η καλαισθησία, το πνεύμα, η επαφή με το θέατρο, τη μουσική, τη ζωγραφική, το μουσείο), 

σε συνδυασμό με το εκτεταμένο πλέγμα των κοινωνικών διασυνδέσεων που του εξασφαλίζει η 

καταγωγή του, του δίνουν τη δυνατότητα να έρχεται στο σχολείο για να μάθει, για να νομιμοποι-

ήσει σχολικά ό,τι ήδη έχει εμπεδώσει από τη γέννησή του.

Ωστόσο από την άλλη πλευρά του λόφου βρίσκονται οι «απόκληροι», τα παιδιά από τα μη 

προνομιούχα κοινωνικά στρώματα, που βιώνουν καθημερινά τη στέρηση των μορφωτικών αγα-

θών που συνοδεύει την οικονομική στέρηση.

Ζώντας σε ένα στενό σπίτι και συνήθως με πολλά μέλη, όπου τα παιχνίδια είναι λίγα και 

στοιχειώδη, ενώ λείπει ο χώρος ξεκούρασης, ο μαθητής των λαϊκών στρωμάτων βρίσκει πάντα 

λιγότερες ευκαιρίες πρακτικής εξάσκησης, ανάπτυξης της κινητικής του ικανότητας και της συλ-

ληπτικής του διάκρισης. Ανοίγει τα μάτια του σε έναν κόσμο γεμάτο από ακατάστατα αντικείμε-

να, δεν έχει σταθερή ώρα για το φαγητό ή τον ύπνο ούτε μεθοδικό τρόπο. Μαθαίνει να υπολο-

γίζει στις μικροπρόθεσμες χρονικές προοπτικές, όπου κυριαρχεί το παρόν. Λίγες προβλέψεις, 

λιγότερα μακρόπνοα σχέδια.

Σε μια εποχή που για τους προνομιούχους μαθητευόμενους είναι περίοδος άγχους, προετοι-

μασίας, διαγωνισμάτων με στόχο το μέλλον, αυτοί κυριαρχούνται από τον πειρασμό να επωφε-

ληθούν από το παρόν καθώς έχουν εσωτερικεύσει ως μελλοντική τους πορεία το στατιστικό πε-

πρωμένο των παιδιών του κοινωνικού τους περίγυρου, τον δρόμο προς το εργοστάσιο ή κάποιο 

άλλο είδος χειρωνακτικής εργασίας.

Προσαρμόζοντας συνειδητά ή ασυνείδητα τις φιλοδοξίες τους αυστηρά στις αντικειμενικές 

πιθανότητες, αυτοκαθορίζονται σε σχέση με τους καταναγκασμούς που τους καθορίζουν και, όταν 

μιλούν για τα σχέδιά τους, τα όνειρά τους, εκεί, χωρίς να το καταλαβαίνουν, αφήνουν να φανεί η 

δράση των αντικειμενικών συνθηκών έτσι όπως τις έχουν προοδευτικά εσωτερικεύσει.

Χρήστος Κάτσικας, εφημ. Τα Νέα
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Ασκήσεις*

1. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου. (100-120 λέξεις)

2. Με ποιους τρόπους και ποια μέσα πειθούς υποστηρίζει ο συντάκτης του κειμένου την 
άποψη πως υπάρχει σχέση ανάμεσα στην κοινωνική και τη σχολική ανισότητα όσον 
αφορά την επίδοση των μαθητών;

3. Να βρείτε τα δομικά στοιχεία της έβδομης παραγράφου (Η καλλιέργειά του … από τη 
γέννησή του) του κειμένου και τον τρόπο (ή τους τρόπους) ανάπτυξής της.

4. Να αναπτύξετε μια παράγραφο (90-100 λέξεων) με θεματική περίοδο: «Η επίδοση 
ενός μαθητή στο σχολείο δεν εξαρτάται μόνο από τα ατομικά χαρακτηριστικά του και 
την προσπάθεια που αυτός καταβάλλει». 

5. Προσαρμόζοντας συνειδητά … έχουν προοδευτικά εσωτερικεύσει: Να αναλύσετε το χω-
ρίο.

6. «φυσικά χαρίσματα», «δώρο» (2η §), «σχολειοποιημένο» (4η §): Να δικαιολογήσετε τη 
χρήση των εισαγωγικών.

7. απρόσκοπτη, νόρμες, συμβατές, αδιανόητες, στοιχειώδη: Λαμβάνοντας υπόψη τα συμ-
φραζόμενα του κειμένου, να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμία από τις παραπάνω 
λέξεις.

8. διατήρησης, ασχετοσύνη, έμφυτο, μικροπρόθεσμες, χειρωνακτικής: Λαμβάνοντας υπόψη 
τα συμφραζόμενα του κειμένου, να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμία από τις παρα-
πάνω λέξεις.

Β. Η φυσιογνωμία του δασκάλου

[…] Το δεύτερο που ζητούμε από το δάσκαλο είναι: στις σχέσεις του με το μαθητή σ’ ένα στόχο 

να βλέπει πάντοτε σταθερά – πώς να αχρηστέψει τον εαυτό του. Ξέρετε άλλο επάγγελμα που 

αποκλειστική επιδίωξή του έχει να αχρηστεύει τις υπηρεσίες του; Ο νους μας πηγαίνει στο 

ιατρικό· όταν μας θεραπεύσει, ο γιατρός παύει να μας είναι χρήσιμος. Αν όμως καλοεξετάσουμε 

τα πράγματα, δεν θα εξαιρέσουμε ούτε το γιατρό, γιατί και το σώμα που υπερνίκησε μια νόσο 

φθείρεται διαρκώς με την ηλικία και έχει πάντοτε την ανάγκη του γιατρού. Με το δάσκαλο συμ-

βαίνει το αντίθετο. Επιτυχημένος είναι εκείνος ο δάσκαλος που έκανε με το έργο του τόσο ώριμο 

το μαθητή του, ώστε εκείνος να μην τον χρειάζεται πια. Αυτό είναι το μεγάλο κατόρθωμα, ο 

θρίαμβος του δασκάλου: να κάνει τον νέο άνθρωπο σε τέτοιο βαθμό αυθύπαρκτο και ανεξάρτητο 

–στον τρόπο που μεθοδεύει τις παρατηρήσεις και τις σκέψεις του, που κάνει τις εκτιμήσεις του, 

* Οι απαντήσεις στις Ασκήσεις δίνονται στο τέλος του βιβλίου.
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63Παιδεία – Εκπαίδευση

 δ) Οι γονείς πιστεύουν πως τα περισσότερα παιδιά διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία.
 ε) Το επίπεδο εγγραμματισμού είναι υψηλό στα δημόσια γαλλικά σχολεία.

2. Για ποιο είδος αναλφαβητισμού (οργανικός ή λειτουργικός) γίνεται λόγος στο κείμε-
νο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

3. Στο κείμενο τίθεται το ζήτημα του χαμηλού επιπέδου εγγραμματισμού που παρουσιά-
ζει η ελληνική εκπαίδευση. Ποιους τρόπους και ποια μέσα πειθούς χρησιμοποιεί η συ-
ντάκτρια του κειμένου για να πείσει για την ύπαρξη και το μέγεθος του προβλήματος;

4. Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο για τη δεύτερη (Όταν τέθηκε … του είδους λόγου) και την 
τρίτη παράγραφο (Οι ειδικοί … τα μηνύματά του) του κειμένου.

5. κατεβάζουν τον πήχη, φθίνουσα πορεία του εγγραμματισμού, τα παιδιά μας δεν υστερούν 
σε νοημοσύνη: Να βρείτε ποιες από τις παραπάνω φράσεις του κειμένου χρησιμοποι-
ούνται με κυριολεκτική/δηλωτική σημασία και ποιες με μεταφορική/συνυποδηλωτική 
σημασία.

6. λεξιπενία, εγγραμματισμού, απόρροια: Να σημειώσετε την ετυμολογία των παραπάνω 
λέξεων.

7. κατηγορηματικά, αποτυπώνεται, φθίνουσα, να παραγνωρίσουμε: Λαμβάνοντας υπόψη τα 
συμφραζόμενα του κειμένου, να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμία από τις παραπά-
νω λέξεις.

Θέμα Α

Ένας ξένος συγγραφέας έχει κάνει την παρατήρηση ότι, αν ο Δάσκαλος δεν πλουτίζει ούτε ανα-

καινίζει τα επιστημονικά του εφόδια και τις επαγγελματικές του δεξιότητες, είναι γιατί έχει να 

κάνει πάντοτε με παιδιά, ανώριμους δηλαδή και με περιορισμένη ικανότητα ανθρώπους, που εύ-

κολα δεσπόζει στον κύκλο τους. Επομένως, του λείπει ο ανταγωνισμός με όμοιούς του, που είναι 

πάντοτε έτοιμοι και πολλές φορές ικανοί να του αμφισβητήσουν την υπεροχή, όπως συμβαίνει 

στα άλλα επαγγέλματα. Δεν χρειάζεται να πολεμήσει σκληρά και προς σκληρούς αντιπάλους, 

σαν τους βιοπαλαιστές, μέσα στην τάξη είναι ο ένας, ο παντογνώστης, ο φωτισμένος. Ποια δύνα-

μη και ποια σοφία μπορούν ν’ αντιπαρατάξουν στο πνεύμα του οι μικροί μαθητές; Και για τούτο 

επαναπαύεται στα λιγοστά πνευματικά του κεφάλαια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ*

* Οι απαντήσεις στα θέματα αυτά δίνονται στο τέλος του βιβλίου.
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σιαστεί σε βαθμό εκπληκτικό και οι κρουνοί τους (η εφημερίδα, το περιοδικό, το ραδιόφω-
νο, η τηλεόραση) ρέουν μέσα στο σπίτι.

Β2. Να βρείτε τη δομή και τους τρόπους ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου.

Β3. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (παραγωγική – επαγωγική) του παρακάτω συλλο-
γισμού; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

 – όπου απουσιάζει ο ανταγωνισμός, ο άνθρωπος δεν πλουτίζει τα εφόδιά του.
 – σε παλιές εποχές απουσίαζε ο ανταγωνισμός.
 Άρα, ο άνθρωπος σε παλιές εποχές δεν πλούτιζε τα εφόδιά του.
  Να αξιολογήσετε τον παραπάνω συλλογισμό ως προς την αλήθεια, την εγκυρότητα 

και την ορθότητά του.
 (Να θεωρήσετε ότι οι προκείμενες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.)

Β4. α)  Αφού λάβετε υπόψη τη σημασία που έχουν οι παρακάτω φράσεις στη δεύτερη 
παράγραφο του κειμένου, να σημειώσετε στο τετράδιό σας σε ποιες από αυτές η 
γλώσσα λειτουργεί αναφορικά και σε ποιες ποιητικά.

  i. … σήμερα τα παιδιά είναι διαφορετικά.
  ii. … το κλίμα του σχολείου έχει αλλάξει.
  iii. … ο μαθητής περίμενε να φωτιστεί από το Δάσκαλο.
  iv. … οι κρουνοί ρέουν μέσα στο σπίτι.
 β)  παντογνώστης, αποκλειστικά, εκπληκτικό: Να αναλύσετε τις λέξεις στα συνθετικά 

τους και από το δεύτερο συνθετικό της κάθε λέξης να σχηματίσετε μια δική σας 
(απλή ή σύνθετη) λέξη.

   Γ. Ως τελειόφοιτος να γράψεις ένα άρθρο 400-500 λέξεων για την τοπική εφημερίδα. 
Στο άρθρο αυτό, με βάση τη σχολική σου εμπειρία, να αναφέρεις τι προσφέρει το 
σχολείο για την αντιμετώπιση του καθημερινού καταιγισμού των πληροφοριών και 
την ένταξη των τελειοφοίτων στην κοινωνία. Ποιες αλλαγές θα πρότεινες για τη 
βελτίωση αυτών των προσφορών του σχολείου;

Θέμα Β

Με τον όρο αυτομόρφωση περιγράφουμε μία σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας θε-

μελιώδης κινητήρια δύναμη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος, έχοντας επίγνωση των αναγκών 

και των επιθυμιών του, καλείται να συμβάλει αποφασιστικά στην πορεία της εκπαιδευτικής και 

επαγγελματικής του κατάρτισης. Σε αυτή την ατομική, και πολλές φορές εξαιρετικά δύσκολη 

πορεία κατάκτησης νέων γνώσεων, δεν ενεργεί μόνος του, όπως θα μπορούσαμε να υποθέσουμε 

με βάση το πρώτο συνθετικό της λέξης αυτο-μόρφωση. Ο άνθρωπος δεν δραστηριοποιείται μέσα 

σε ένα κοινωνικό κενό, αλλά μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Βρίσκεται δηλαδή σε συνεχή 

επικοινωνία με τους άλλους, σε επαφή και ανταλλαγή με τους επίσημους ή ανεπίσημους εκπαι-

01-PAIDEIA-EPIKAIROS-3.indd   65 27/5/16   2:56 μμ



67Παιδεία – Εκπαίδευση

Β2. α)  Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος του κειμένου (Η εκπαί-
δευση δεν νοείται … των σχολικών τειχών);

 β) Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη της ίδιας παραγράφου του κειμένου.

Β3. α)  Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: ατομική, επιτρέ-
πουν, ανεπαρκείς, διαφορετικές, επεκτείνεται.

 β)  Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: συνεχή, χρησι-
μότητα, συνέπειες, δεξιότητες, καθίσταται.

Β4. Να επισημάνετε τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα επιστημονικού λόγου στο κείμενο 
που σας δίνεται.

   Γ. Σε άρθρο που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα του σχολείου σας να αναφερθείτε 
στη σημασία της αυτομόρφωσης και να προτείνετε τρόπους πραγμάτωσής της σε όλη 
τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. (500-600 λέξεις)

Θέμα Γ

Με ποιον τρόπο μπορεί το σωστό βιβλίο να φτάσει στο σωστό αναγνώστη; Η πιο κοινή απάντη-

ση είναι: με δυσκολία. Θα πετύχουμε ευκολότερα το συνδυασμό, αν δεν σταθούμε αποκλειστικά 

και μόνο στην αποτίμηση της αναγνωστικής λειτουργίας του παιδιού αλλά και στην αναγνωσι-

μότητα των ίδιων των κειμένων.

Αναγνωσιμότητα είναι η αρετή ενός βιβλίου ή οποιουδήποτε τυπωμένου κειμένου. Αυτή 

ορίζεται ως «το συνολικό άθροισμα όλων εκείνων των στοιχείων τα οποία ενυπάρχουν σ’ ένα 

δεδομένο τυπωμένο υλικό που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της ανάγνωσης». Η αποτελε-

σματικότητα της ανάγνωσης εκφράζεται με το πόσο κατανοείται το περιεχόμενο ενός βιβλίου, 

πόσο γρήγορα διαβάζεται και πόσο ενδιαφέρον προκαλεί.

Έτσι, παράγοντες όπως ο τύπος των τυπογραφικών στοιχείων και ο σχεδιασμός του βιβλίου 

σαφώς επηρεάζουν την αναγνωσιμότητά του. Στόχος της καλής τυπογραφίας δεν είναι να προκα-

λέσει το θαυμασμό, αλλά με τον τύπο των στοιχείων της και με άλλα χαρακτηριστικά της να διευ-

κολύνει την ανάγνωση. Κατά τον ίδιο τρόπο ο σχεδιασμός του βιβλίου, η κατανομή του τυπωμέ-

νου μέρους των σελίδων του, τα διαστήματα ανάμεσα στους στίχους και τα περιθώρια πρέπει να 

είναι τέτοια, ώστε ο αναγνώστης να διαβάζει εύκολα χωρίς να καταλαβαίνει πού οφείλεται αυτό.

Άλλες, ακόμη, τεχνικές λεπτομέρειες, όπως το κακής ποιότητας χαρτί, η άνιση κατανομή του 

μελανιού και γενικά η χαμηλής στάθμης παραγωγή του βιβλίου, επηρεάζουν την αναγνωσιμότη-

τά του, τη διάθεση, δηλαδή, και τα κίνητρα του αναγνώστη να το διαβάσει. Ένα βιβλίο μπορεί 

να φαντάζει μωρουδίστικο εξαιτίας του σχήματος ή του μεγέθους των τυπογραφικών στοιχείων. 

Άλλο μπορεί να φαίνεται μη ελκυστικό λόγω του μήκους των στίχων του και της μονοτονίας της 

τυπογραφίας του κι άλλα μπορεί να φαίνονται «φτηνά» και ανάξια λόγου εξαιτίας λανθασμένων 

επιλογών για λόγους οικονομίας, όπως η κακή ποιότητα του χαρτιού ή ένα φτωχικό εξώφυλλο.
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Β4. «Στόχος της καλής τυπογραφίας δεν είναι να προκαλέσει το θαυμασμό, αλλά με τον τύπο 

των στοιχείων της και με άλλα χαρακτηριστικά της να διευκολύνει την ανάγνωση».

 Να ξαναγράψετε την περίοδο μετατρέποντας την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.

   Γ. Μια εφημερίδα έχει οργανώσει ανοικτό διάλογο με θέμα: Η ποιότητα του σχολικού 

βιβλίου και η διάθεση των μαθητών για ανάγνωση και μελέτη. Ως εκπρόσωπος της 

σχολικής τάξης αναλαμβάνεις να απευθύνεις μέσω της εφημερίδας μια επιστολή 

στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς φορείς, με την οποία θα διατυπώνεις τη γνώμη 

σου για την ποιότητα των σχολικών βιβλίων ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό 

τους. Η επιστολή αυτή να περιέχει τεκμηριωμένη άποψη για τα ισχύοντα σχολικά εγ-

χειρίδια και συγκεκριμένες προτάσεις για την έκδοση σχολικών βιβλίων τα οποία θα 

προκαλούν το ουσιαστικό ενδιαφέρον των μαθητών και θα ενισχύουν τη διάθεσή 

τους για δημιουργική ανάγνωση. (400-500 λέξεις)

Σχολείο και ζωή

Ιδού λοιπόν, αν θέλουμε να το διατυπώσουμε με αδρές γραμμές, το πρόγραμμα της σχολικής 

αγωγής. Να καθοδηγήσουμε και να ασκήσουμε τους Νέους, τον καθένα ανάλογα με τις κλίσεις 

και τις ικανότητές του, πώς να χειρίζονται τις ιδέες, πώς να χειρίζονται τα πράγματα, πώς να χει-

ρίζονται τους ανθρώπους. Εγκύκλια ή γενική μόρφωση (το λένε οι λέξεις) είναι εκείνη που ανα-

φέρεται και στους τρεις τομείς· επαγγελματική ή ειδική μόρφωση αυτή που ρίχνει όλο το βάρος 

της στον ένα. Το πρόβλημα είναι έως ποια ηλικία και με ποιον επιμερισμό χρόνου και εργασίας 

θα προσφέρουμε την πρώτη, και εάν θα δεχτούμε η δεύτερη να προχωρεί σε μιαν εξειδίκευση 

που στενεύει τον κύκλο των ενδιαφερόντων και τον πνευματικό ορίζοντα έως το σημείο να μη 

βλέπει και να μην ξέρει ο άνθρωπος τίποτ’ άλλο εκτός από εκείνο που διδάχτηκε να σκέπτεται και 

να πράττει ως «επαγγελματίας». […]

Πρέπει κάποτε ν’ αποφασίσουμε να κοιτάξουμε με μιαν άλλη οπτική γωνία το εκπαιδευτικό 

έργο, να ελευθερωθούμε από τις έξεις που τις έκανε δεύτερη φύση μας η ρουτίνα και να το 

ξανασκεφτούμε από την αρχή. Να εξερευνήσουμε τις διαστάσεις του, να ψηλαφήσουμε τις γω-

νίες του και να του δώσουμε το περιεχόμενο και τον προσανατολισμό που απαιτεί ο τόπος και 

ο χρόνος μας. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να τους πλάσουν τα σχολεία μας δεν είναι πια, 

δεν θα είναι αύριο χρήσιμοι ούτε για τον εαυτό τους ούτε για το σύνολο. Δεν αποκτούν με την 

εκπαίδευση που τους δίνουμε τις ικανότητες –όλες τις ικανότητες ή εις βάθος τις ικανότητες– που 

θα τους χρειαστούν για να εργαστούν θετικά, δημιουργικά, ανθρώπινα και να ευδοκιμήσουν. 

Επιπλώνουμε το νου τους με αναμασημένες γνώσεις, αλλά τους κρατούμε μακριά από τα «πράγ-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ…

01-PAIDEIA-EPIKAIROS-3.indd   69 27/5/16   2:56 μμ



75Παιδεία – Εκπαίδευση

(Σημείωση: Για θέματα σχετικά με τον ρόλο του σχολείου στον επαγγελματικό προσανατολισμό 

των νέων και τη σχέση παιδείας-δημοκρατίας βλ. στα Προτεινόμενα θέματα παραγωγής γραπτού λόγου 

των ενοτήτων Εργασία – Επάγγελμα και Δημοκρατία – Ολοκληρωτισμός αντίστοιχα.)

Παρά τις τόσες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις το σχολείο βρίσκεται σήμερα αντι-
μέτωπο με την απαξίωσή του. Σε εκδήλωση που οργανώνει το πνευματικό κέντρο 
του δήμου σας εκφωνείτε ως εκπρόσωπος της τάξης σας ομιλία στην οποία αναφέ-
ρετε τους λόγους που έχουν οδηγήσει το σχολείο σ’ αυτή την κατάσταση και διατυ-
πώνετε προτάσεις για το ξεπέρασμα αυτής της κρίσης. (500-600 λέξεις)

1

Το ηλεκτρονικό περιοδικό του σχολείου σας διοργανώνει ανοιχτό διάλογο σχετικά 
με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική εκπαίδευση και τους τρόπους με 
τους οποίους θα μπορούσαν αυτά να ξεπεραστούν. Στο πλαίσιο του διαλόγου αυ-
τού κάποιοι έχουν υποστηρίξει τον τεχνοκρατικό προσανατολισμό στην εκπαίδευση 
αναφερόμενοι απαξιωτικά στα ανθρωπιστικά μαθήματα. Συμμετέχοντας στον 
διάλογο αυτόν γράφετε ένα κείμενο στο οποίο υπερασπίζεστε τα ανθρωπιστικά 
μαθήματα επισημαίνοντας τον σημαντικό τους ρόλο στη σύγχρονη εκπαίδευση. 
(450-500 λέξεις)

2

Παρά την καθιέρωση της δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης, το πρόβλημα των 
ανισοτήτων στην εκπαίδευση παραμένει. Σε ομιλία σας στη Βουλή των Εφήβων, 
αφού αναφέρετε εκφάνσεις αυτού του φαινομένου, διερευνάτε τους παράγοντες 
που ευνοούν την εμφάνιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και προτείνετε τρόπους 
για την άρση τους. (450-500 λέξεις)

3

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ*

* Κατευθυντήριες γραμμές για τα Θέματα παραγωγής γραπτού λόγου δίνονται στο τέλος του βιβλίου.
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1ο Κριτήριο Αξιολόγησης

Νέες τεχνολογίες και ποιοτική Παιδεία

Οι νέες τεχνολογίες, ιδίως η πληροφορική με το τεράστιο πλήθος των σύγχρονων εφαρμογών, 
έχουν σχεδόν ταυτισθεί με ό,τι χαρακτηρίζουμε ως ανάπτυξη. Κάθε χώρα που προσβλέπει στην 
ανάπτυξη (οικονομική, τεχνολογική κ.λπ.) έχει κυριολεκτικά «γαντζωθεί» από τις νέες τεχνολογί-
ες: τις έχει εισαγάγει στην Εκπαίδευση, ενισχύει την έρευνά τους, χρηματοδοτεί τις εφαρμογές 
τους, προωθεί με κάθε τρόπο ό,τι έχει σχέση μ’ αυτές, ιδιαίτερα με την τεχνολογία των Η/Υ.

Εκείνο που δεν έχει ίσως βαθύτερα συνειδητοποιηθεί, ιδίως στην Ελλάδα, είναι η σπουδαιό-
τητα των νέων τεχνολογιών για μια ποιοτική Παιδεία που αποτελεί και την προϋπόθεση για κάθε 
μορφής ανάπτυξη μιας χώρας. Ο χώρος αυτός στις πραγματικές διαστάσεις, προεκτάσεις και 
εφαρμογές του άρχισε να μελετάται πολύ πρόσφατα, και για χώρες όπως η Ελλάδα θα μπορούσε 
να πει κανείς ότι βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο. Και όμως η πραγματικότητα είναι 
μία: χωρίς τις νέες τεχνολογίες, χωρίς την πληροφορική και τις ποικίλες εφαρμογές της στην 
«κοινωνία των πληροφοριών» όπου ζούμε, στην κοινωνία ιδίως του 21ου αιώνα, δεν μπορεί να 
νοηθεί ανάπτυξη της Παιδείας. Ήδη έχουν αρχίσει να εισάγονται σταδιακά, με αργούς ακόμη 
ρυθμούς και μεγάλη καθυστέρηση, οι νέες τεχνολογίες στην ελληνική Εκπαίδευση. Τα οφέλη 
που αναμένονται για την Παιδεία μας, εφόσον εφαρμοσθούν σωστά προγράμματα με κατάλληλο 
εκπαιδευτικό λογισμικό, είναι κυρίως τα εξής:
α) Δυνατότητα αναζήτησης ποικίλων και μεγάλης κλίμακας πληροφοριών μέσα από την πρό-

σβαση σε διάφορες Τράπεζες Δεδομένων. Το να μπορεί να μπει κανείς σε μεγάλες βιβλιοθή-
κες, ξένες αλλά και ελληνικές πλέον, και να αντλήσει τις πληροφορίες που χρειάζεται, να 
μελετήσει άρθρα σε περιοδικά και δυσεύρετα με άλλον τρόπο δημοσιεύματα και το να μπορεί 
να έχει πρόσβαση στη διεθνή βιβλιογραφία με θεματική βάση και με λέξεις-κλειδιά είναι μια 
κατάκτηση που αίρει ανυπέρβλητες δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές 
αλλά και οι μελετητές επί εκατοντάδες χρόνια.

β) Χρησιμοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την τεχνολογία των πολυμέσων (συνδυα-
σμός κειμένου – εικόνας – ήχου). Η τεχνολογία αυτή δίνει τη μοναδική δυνατότητα στον μα-
θητή να προσεγγίσει και να επεξεργασθεί σύνθετες πληροφορίες με ποικίλους συνδυασμούς 
και δυνατότητες. Με αυτή την τεχνολογία τα πολιτισμικά ή εθνικά μαθήματα του εκπαιδευτικού 
συστήματος μιας χώρας μπορούν να διδαχθούν με νέους ελκυστικούς, ανανεωμένους και 
ουσιαστικούς τρόπους που και τα αντικείμενα αυτά καθ’ εαυτά αναδεικνύουν στη συνείδηση 
του μαθητή και επιτρέπουν μια άμεση προσωπική συνεργασία του (διαδραστική λειτουργία) 
με το πρόγραμμα και όχι μια απλή παθητική προσέγγιση. Έτσι διδάσκοντας την ιστορία μιας 

Κριτήρια Αξιολόγησης*

* Οι απαντήσεις στα Κριτήρια Αξιολόγησης δίνονται στο τέλος του βιβλίου.
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εκείνης δηλαδή της πλευράς της Παιδείας που εξυψώνει τον άνθρωπο, τον διαφοροποιεί ως εθνι-
κή πολιτισμική οντότητα και συγχρόνως τον ενώνει με τους άλλους ανθρώπους στο επίπεδο μιας 
πανανθρώπινης οικουμενικής καλλιέργειας και ουσιαστικής συνάντησης ανθρώπου με άνθρωπο.

Γεώργιος Μπαμπινιώτης, εφημ. Το Βήμα, 03/12/2000

Ασκήσεις

  Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου. (100-120 λέξεις)

Β1. Και όμως η πραγματικότητα είναι μία: χωρίς … ανάπτυξη της Παιδείας (2η §): Να σχολιά-
σετε την άποψη του συντάκτη του κειμένου. (70-90 λέξεις)

Β2. Να βρείτε τα δομικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου (Οι νέες τεχνολογίες … με την 
τεχνολογία των Η/Υ) του κειμένου και τον τρόπο (ή τους τρόπους) ανάπτυξής της.

Β3. α)  Έτσι διδάσκοντας την ιστορία … με κείμενο (4η §): Να αιτιολογήσετε τη χρήση του 
β′ ενικού προσώπου.

 β)  Ερώτημα: Είναι ο Έλληνας … βάσει των νέων τεχνολογιών (7η §): Ποιος είναι ο ρό-
λος της ερώτησης-απάντησης στο συγκεκριμένο χωρίο;

Β4. α)  άρδην, ερήμην: Να αντικαταστήσετε τις λόγιες αυτές λέξεις με άλλες λέξεις ή φρά-
σεις σημασιολογικά ισοδύναμες που να ταιριάζουν σε καθημερινό, ανεπίσημο 
ύφος.

 β)  προσβλέπει, να αντλήσει, ανυπέρβλητες, εκπονηθούν, προσπελάσιμη: Λαμβάνοντας 
υπόψη τα συμφραζόμενα του κειμένου, να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμία 
από τις παραπάνω λέξεις.

 γ)  προωθεί, ελκυστικούς, θα διευκολύνουν, αφετηρία: Λαμβάνοντας υπόψη τα συμ-
φραζόμενα του κειμένου, να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμία από τις παρα-
πάνω λέξεις.

   Γ. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να εισάγονται και στην ελληνική εκπαίδευση οι 
νέες τεχνολογίες. Σε άρθρο σας στο ηλεκτρονικό περιοδικό του σχολείου σας ανα-
φέρεστε στη συμβολή των νέων τεχνολογιών στην αναβάθμιση της παιδείας, καθώς 
και στις προϋποθέσεις που εγγυώνται τη θετική αυτή συμβολή τους, αλλά και στους 
κινδύνους που ελλοχεύουν. (500-600 λέξεις)

2ο Κριτήριο Αξιολόγησης

Αντιμετωπίζοντας τον αναλφαβητισμό 
των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Καθώς εκατομμύρια μαθητές σχολείων από όλη την Ευρώπη προετοιμάζονται για τη νέα σχολική 
χρονιά, η στατιστική διαπίστωση ότι ένας στους πέντε δεκαπεντάχρονους εντός της Ευρωπαϊκής 
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