
 

 

ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
Παιδεία: Ονομάζεται η κοινωνική λειτουργία που παρέχει 

γνώσεις και αξίες στον άνθρωπο με στόχο την ηθικοπνευματική 

και την κοινωνική του ολοκλήρωση. Συμβάλλει στη διατήρηση 

και την πρόοδο των κοινωνιών. 

Εκπαίδευση: Είναι η θεσμοθετημένη μορφή παιδείας που 

παρέχει η πολιτεία στους πολίτες άμεσα, ως κράτος, ή έμμεσα, 

με ιδιωτικούς φορείς. Προσανατολίζει επαγγελματικά και 

κοινωνικοποιεί το άτομο. 

Αγωγή: Η ελληνική λέξη «αγωγή» προέρχεται από το ρήμα 

«άγω» και υποδηλώνει την κίνηση, την πορεία του ανθρώπου 

από την έλλειψη συνείδησης σε μια καθολική ολοκλήρωση της 

προσωπικότητάς του. 

Μόρφωση: Είναι το αποτέλεσμα της αγωγής και της παιδείας. 

Πρόκειται για την αρμονική ανάπτυξη όλων των πνευματικών 

και ηθικών δυνάμεων του ανθρώπου με αποτέλεσμα την 

ολοκλήρωση. 

Δια βίου παιδεία: Ο άνθρωπος ως πολυδιάστατη οντότητα δε 

μπορεί να περιορίζεται στις βασικές εκπαιδευτικές βαθμίδες που 

του παρέχει η πολιτεία. Νιώθει την ανάγκη να αναπτύσσεται 

πολυεπίπεδα καθ’ όλη  τη διάρκεια της ζωής του. Ιδιαίτερα στην 

εποχή μας, με τη διαρκή αύξηση των αναγκών κάθε είδους και 

των πολλαπλών ερεθισμάτων, η δια βίου παιδεία προβάλλει ως 

αναγκαιότητα. 

 

Ιστορική αναδρομή 

 

 Αρχαία Αίγυπτος: Οι γνώσεις αποτελούν αποκλειστικά 

προνόμιο των ευγενών και του ιερατείου. Η πλειοψηφία 

του λαού αποκλείεται από τη γνώση και τη μόρφωση, 

μένοντας στην αμάθεια. 

 Αρχαία Ελλάδα: Η συστηματική σωματική και 

ηθικοπνευματική αγωγή παρέχεται με υποδειγματικό 

τρόπο στους ελεύθερους πολίτες. Το ιδανικό της 

«καλοκαγαθίας», δηλ. η σύμμετρη ανάπτυξη πνεύματος 



 

 

και σώματος, η προετοιμασία τους για την 

κοινωνικοπολιτική ζωή ήταν βασικός προσανατολισμός 

της παιδείας τους. Φυσικά, η αρτιότητα της παιδευτικής 

υποδομής και διαδικασίας δεν αφορούσε τους δούλους. 

 Μεσαίωνας: Επικράτησε πνευματικός σκοταδισμός. Οι 

κοινωνικές ανισότητες και αυτή την εποχή εκφράζονται 

και στον τομέα της γνώσης-παιδείας. Ο αντιδραστικός 

χαρακτήρας της κοινωνίας εκφράζεται και στις 

παιδευτικές και φιλοσοφικές αναζητήσεις: σχολαστική 

μονομέρεια, δογματισμός, θρησκοληψία, άρνηση κριτική 

και έρευνας, «πίστευε και μη ερεύνα». Οι πρώτες 

προσπάθειες για στοιχειώδη εκπαίδευση είναι κάτω από 

την καθοδήγηση της εκκλησίας. 

 Αναγέννηση και Διαφωτισμός: ανθρωπιστική παιδεία 

 Ανάπτυξη και επικράτηση της βιομηχανίας: Σημαντικές 

μεταβολές σε όλους τους τομείς, ενώ οι μορφές 

παραγωγής απαιτούσαν ολοένα και ανώτερη μόρφωση. Το 

κράτος αναλαμβάνει την εκπαίδευση και αυξάνει τη 

διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης. Επειδή, όμως, ο 

θεσμός του σύγχρονου σχολείου πήγασε από τις ανάγκες 

της παραγωγής, απέκτησε έναν καθαρά τεχνοκρατικό 

χαρακτήρα αποστασιοποιημένο, ιδιαίτερα στις μέρες μας, 

από το όραμα της ανθρωπιστικής παιδείας. 

 

Στόχοι του εκπαιδευτικού συστήματος 

 
Τα εκπαιδευτικά συστήματα που εφαρμόζονται στις 

διάφορες χώρες αποσκοπούν βασικά στο να προσδώσουν στον 

άνθρωπο εσωτερική ποιότητα και παράλληλα να τον 

προετοιμάσουν να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις 

λειτουργίες και στις ανάγκες της πρακτικής ζωής. 

 Η εκπαίδευση δεν μπορεί σε καμιά ιστορική περίοδο να 

υπάρξει ως αυτόνομη λειτουργία. Επηρεάζεται και υποτάσσεται 

στις γενικότερες αναπτυξιακές διαδικασίες και στα επιτακτικά 

αιτήματα των καιρών. Έτσι, το εκπαιδευτικό σύστημα που 

ακολουθεί μια χώρα δεν παρουσιάζει από μόνο του δυνατότητα 

αυτοεξέλιξης, αλλά η πορεία του προσδιορίζεται από τις 



 

 

γενικότερες ανάγκες της κοινότητας και τον τύπο του ανθρώπου 

που επιδιώκει να πλάσει. 

 Το εκπαιδευτικό σύστημα, λοιπόν, είναι φορέας και μέσο 

κοινωνικοποίησης. Εντάσσει με διάφορους τρόπους το νέο στην 

κοινωνία. Αυτό το επιτυγχάνει με: 

1. Τη μετάδοση γνώσεων: τόσο εκείνων που έχουν 

συσσωρευτεί από γενιά σε γενιά όσο κι αυτών που 

αποτελούν σύγχρονες κατακτήσεις της επιστήμης, της 

τέχνης και του πολιτισμού. 

Στόχος: η συγκρότηση ενός ελάχιστου γνωστικού 

υπόβαθρου (αναλόγως με τη βαθμίδα εκπαίδευσης) σε 

κάθε νέο, έτσι ώστε να τον κάνει ικανό ν’ αντιμετωπίσει 

τα διάφορα κοινωνικά φαινόμενα, ν’ αναπτύξει τα 

ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του, ν’ αναγνωρίσει τις 

δεξιότητές του και να προσανατολιστεί επαγγελματικά. 

2. Τη διαμόρφωση ηθικής στάσης, την υιοθέτηση αξιών 

και προσανατολισμών. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης 

και η δομή της αναπαράγουν και παράγουν αξίες, ηθικές 

αρχές και στάση ζωής. Αυτές είναι ανάλογες με εκείνες 

που συνολικά κυριαρχούν στην κοινωνία και αλλάζουν 

από εποχή σε εποχή. Μέσα από το εκπαιδευτικό 

σύστημα, το οποίο παίζει και ρόλο ρυθμιστή 

συμπεριφοράς, διαπαιδαγωγείται ο νέος στο να τηρεί, να 

υπακούει και να μεταδίδει τις κυρίαρχες αρχές και αξίες 

της κοινωνίας του. 

3. Την πολιτική κοινωνικοποίηση: Όχι μόνο το 

περιεχόμενο αλλά και η εσωτερική δομή της εκπαίδευσης 

συντελούν στην υιοθέτηση πολιτικών εννοιών από των 

πιο απλών (π.χ. εθνική συνείδηση) ως των πιο σύνθετων 

(π.χ. έννοια της δημοκρατίας, σημασία της πολιτικής 

ευθύνης, έννοια της συμμετοχής στην πολιτική ζωή κτλ.). 

Ο τρόπος συγκρότησης της σχολικής κοινότητας (π.χ. 

σχέσεις διδασκόντων- διδασκομένων, σχέσεις 

διδασκόντων με ανώτερους κρατικούς φορείς, 

υπεύθυνους για την εκπαίδευση), η δομή της σχολικής 

δραστηριότητας (π.χ. δυνατότητες παρέμβασης 

διδασκόντων και διδασκομένων στο περιεχόμενο 



 

 

σπουδών, στον τρόπο μετάδοσης και αφομοίωσης των 

γνώσεων, οι δυνατότητες ανάπτυξης της πολιτικής 

σκέψης και δράσης)  συμβάλλουν ή αναστέλλουν την 

πολιτικοποίηση του νέου. 

4. Τον επαγγελματικό προσανατολισμό: Επειδή μέσα από 

την εκπαίδευση προετοιμάζεται το μελλοντικό 

παραγωγικό επιστημονικοτεχνικό δυναμικό μιας 

κοινωνίας, είναι σαφές  ότι πρέπει να δούμε την εξέλιξη 

και το ρόλο του σε στενή σύνδεση με το επίπεδο 

ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, με την 

οικονομική βάση και το παραγωγικό προσανατολισμό 

του κοινωνικού συστήματος. 

Η μεγάλη ανάπτυξη της παραγωγής, η απαίτηση για νέα 

επαγγέλματα και νέες επιστημονικές ειδικότητες οδήγησε 

σε σημαντικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Καθιερώθηκε η καθολική μόρφωση, επιμηκύνθηκε η 

σχολική ζωή, διευρύνθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
 

Κρίση στην ανώτερη εκπαίδευση 

Η αύξηση του λειτουργικού αναλφαβητισμού ανά τον 

κόσμο (ανεπάρκεια γνώσεων σε σχέση με τις σύγχρονες 

απαιτήσεις) και οι χαμηλές παροχές για την παιδεία 

παραπέμπουν σε προβληματική λειτουργία του εκπαιδευτικού 

συστήματος. 

 Τα βασικότερα αίτια είναι τα εξής: 

1. Η εκπαίδευση σήμερα συνδέθηκε με τη βιομηχανική 

επανάσταση και τις ανάγκες παραγωγής και γι’ αυτό, 

εγκαταλείποντας τον ανθρωπιστικό προσανατολισμό που 

θα έπρεπε να έχει, απέκτησε χαρακτήρα τεχνοκρατικό. Η 

μονομέρεια και ο πνευματικός ακρωτηριασμός βάλλει την 

προσωπικότητα του νέου και λειτουργεί ως τροχοπέδη 

στην πορεία ολοκλήρωσής του. 

2. Οι ταχύτατες αλλαγές σε όλους τους τομείς οδήγησαν την 

εκπαίδευση σε μια αδυναμία αντίστοιχης προσαρμογής, με 



 

 

αποτέλεσμα τη μερική αποτυχία ως προς την εκπλήρωση 

των αναγκών της παραγωγής και παροχής των 

απαιτούμενων ειδικών γνώσεων.  

 

Για τον ελλαδικό χώρο θα πρέπει να αναφερθούν και τα 

εξής: 

3. Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής (εργαστήρια φυσικής 

και χημείας, γυμναστήρια, βιβλιοθήκες), με αποτέλεσμα ο 

μαθητής να μην μπορεί να αφομοιώσει τις γνώσεις που 

διδάσκεται. Κάποια σχολικά εγχειρίδια και προγράμματα 

σπουδών δεν ανταποκρίνονται στα σύγχρονα επιτεύγματα 

και στις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, με 

αποτέλεσμα την παροχή τυποποιημένων γνώσεων και 

επιστημονικά ξεπερασμένων. 

4. Το συχνά χαμηλό επίπεδο των διδασκόντων και η έλλειψη 

εξειδικευμένου προσωπικού ως απόρροια της έλλειψης 

ειδικής μέριμνας και σεμιναρίων για την επιστημονική 

αναβάθμιση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών και την 

αναπροσαρμογή των γνώσεών τους βάσει των νέων 

δεδομένων και εξελίξεων. 

5. Η σύνδεση των προγραμμάτων της εκπαίδευσης με 

μικροκομμματικά συμφέροντα και οι συχνές και άνευ 

ουσίας αλλαγές του, καθώς και η έλλειψη σοβαρής 

αντιμετώπισής του από διακομματικές επιτροπές. 

6. Το πνεύμα των εισαγωγικών εξετάσεων, που ευνοεί την 

αποστήθιση, την ανούσια βαθμοθηρία, την επιφανειακή 

γνώση και όχι την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και 

της ευρείας εγκυκλοπαιδικής γνώσης. Ακόμα προκαλούν 

άγχος και μετατρέπουν τις αναγκαίες σχέσεις άμιλλας σε 

ανταγωνιστικές. 

7. Ο υποβαθμισμένος ρόλος του εκπαιδευτικού. Μετά την 

παρέμβαση διεθνών οργανισμών είναι πλέον συνείδηση 

όλων η αναγκαιότητα της κοινωνικής, ηθικής, 

επιστημονικής και οικονομικής αναβάθμισης του ρόλου 

του εκπαιδευτικού και η αναγνώριση του έργου του ως 

ιδιαίτερου κοινωνικού λειτουργήματος. 



 

 

8. Η αξιολόγηση του μαθητή περιορίζεται στο βαθμό 

επίδοσης σ’ ένα μάθημα και δεν περιλαμβάνει ευρύτερα 

στοιχεία της προσωπικότητάς του. Έτσι, όμως, εκτός των 

άλλων, δεν αναδεικνύονται οι ιδιαίτερες κλίσεις, οι 

πιθανές ειδικές ικανότητές του. 

9. Έλλειψη ίσων ευκαιριών (λόγω των κοινωνικών, 

γεωγραφικών, οικονομικών και άλλων ανισοτήτων και της 

απουσίας αντισταθμιστικής αγωγής για παιδιά 

υποβαθμισμένων περιοχών). 

10. Γενικά, το εκπαιδευτικό σύστημα είναι μονόπλευρα 

προσανατολισμένο σε εξωτερικούς στόχους (επιτυχία στις 

εξετάσεις, εξειδίκευση, υλοποίηση απλώς επαγγελματικών 

στόχων) και όχι στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων 

προσωπικοτήτων με αξίες, ιδανικά, κοινωνικές αρετές. 

Είναι εμφανής, εξάλλου, η έλλειψη συλλογικών  

δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών σύνδεσης του  

σχολείου με την κοινωνική ή παγκόσμια πραγματικότητα. 

 

 

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΓΙΓΑΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 Η ιστορία της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

ακολουθεί την ιστορία και την εξέλιξη της νεοελληνικής 

κοινωνίας από την ίδρυση του νεοσύστατου κράτους ως τις 

μέρες μας. Ο Νεοέλληνας θεώρησε ως στόχο ζωής τη 

μεταμόρφωσή του από Ανατολίτη σε Ευρωπαίο, το 

μετασχηματισμό του από χωρικό σε αστό, την ανέλιξή του 

επαγγελματικά και την ένταξή του στους μη χειρώνακτες. Το 

όνειρό του ακόμη για μια θέση εργασίας στην πρωτεύουσα του 

νομού  ή του κράτους οδήγησε στην αύξηση, σε υπερβολικό 

βαθμό, των ανθρώπων που σπούδαζαν. Το πανεπιστήμιο 

απένειμε τον τίτλο επιτυχημένης κοινωνικής σταδιοδρομίας. 

Έτσι, η Ελλάδα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο στον αριθμό των 

πτυχιούχων. 



 

 

 Η χορήγηση των χιλιάδων διπλωμάτων ανά έτος είχε ως 

αποτέλεσμα τον υποβιβασμό τους σε επαγγελματικούς τίτλους 

ονομαστικής αξίας αλλά όχι ανάλογου περιεχομένου. Προς 

αυτή την κατεύθυνση βέβαια έχει συμβάλει και ο χαμηλός 

προϋπολογισμός, όπως και η έλλειψη πνευματικών και 

πολιτικών ηγετών που θα έδιναν ουσιαστικές λύσεις στο 

πρόβλημα δυσλειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης. 

 

Αντιμετώπιση της κρίσης- Προτάσεις 
 

1. Εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού θεσμού, ώστε να 

ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες. Αντιστοιχία του 

περιεχομένου των σπουδών με τις τεχνολογικές, 

πολιτισμικές κ.α. απαιτήσεις του παρόντος και του 

μέλλοντος. 

2. Το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να συμβάλλει στη 

διαμόρφωση μιας παιδείας ευρύτερης και ανθρωπιστικής. 

Μέσα από την εκπαίδευση θα πρέπει να διαμορφώνονται 

δημιουργικοί πομποί γνώσης, ήθους και ζωής. Απαλλαγή 

από το στενά τεχνοκρατικό, απλώς εξειδικευτικό της 

χαρακτήρα. Ανθρωποκεντρικός προσανατολισμός. 

3. Επίτευξη ορθού επαγγελματικού προσανατολισμού των 

νέων. 

4. Παροχή ίσων ευκαιριών με την αναγκαία αντισταθμιστική 

αγωγή, που θα αμβλύνει τις οικονομικές, κοινωνικές, 

πολιτιστικές και άλλες ανισότητες. 

5. Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής για την καλύτερη 

εμπέδωση και συστηματοποίηση της γνώσης. 

6. Στόχος: διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων 

με             

-    κοινωνική συνείδηση 

- υγιή πολιτική-δημοκρατική συνείδηση 

- πίστη σε υψηλές αξίες και ιδανικά 

- πνεύμα οικουμενικής συνείδησης χωρίς 

ακραίες εθνικιστικές αντιλήψεις και 

προκαταλήψεις 

- αισθητική αγωγή 



 

 

- ανάδειξη και αξιοποίηση των ιδιαίτερων 

κλίσεων και ικανοτήτων των νέων 

7. Σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης (της οικονομίας, της 

επικοινωνίας, της πολιτικής, του πολιτισμού) καθίσταται 

αναγκαία η σύνδεση της εκπαίδευσης με τη διεθνή 

πραγματικότητα. 

8. Οφείλει, παράλληλα, να σέβεται την προσωπικότητα των 

μαθητών και να λαμβάνει υπόψη της τα εξελικτικά στάδια 

και τις ιδιαιτερότητες των νεαρών ατόμων (ψυχολογία, 

ειδικές ανάγκες, ικανότητες, ιδιαιτερότητες. 

9. Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να 

γαλουχεί δημοκρατικές προσωπικότητες προωθώντας το 

διάλογο, το σεβασμό και τον πλουραλισμό απόψεων. 

 

 

 
 


