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ΠΑΙΔΕΙΑ 

 

Σχεδιαγραμματική θεώρηση 

Ορισμός 

 Παιδεία είναι η συστηματική παροχή γνώσεων, η διαδικασία αγωγής 

που στοχεύει στην άνοδο του πνευματικού επιπέδου. 

(από το λεξικό του Γ. Μπαμπινιώτη) 

 

Στόχοι της παιδείας 

 Σωματική και πνευματική ανάπτυξη 

 Ηθική ενδυνάμωση 

 Κοινωνικοποίηση 

 Καλλιέργεια αισθητικής αντίληψης 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ορισμός 

 Εκπαίδευση είναι η συστηματική διαδικασία μετάδοσης γνώσεων και 

ανάπτυξης δεξιοτήτων σχετικά με συγκεκριμένο αντικείμενο. 

(Γ. Μπαμπινιώτης) 

 

Προβλήματα της σύγχρονης εκπαίδευσης 

 Τεχνοκρατικός και εξεταστικοκεντρικός χαρακτήρας. 

 Ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής. 

 Αναχρονιστικό περιεχόμενο σπουδών. 
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 Ελλείψεις εκπαιδευτικών με την απαραίτητη επιστημονική και 

παιδαγωγική κατάρτιση. 

 Βιβλία ακατάλληλα και πολλές φορές μακριά από τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών. 

 Έλλειψη δημοκρατικής οργάνωσης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

μονάδας. 

 Ανισοτιμία ευκαιριών στην εκπαίδευση. 

 Αναπαραγωγή στο σχολείο του ανταγωνιστικού προτύπου της 

σύγχρονης κοινωνικής οργάνωσης. 

 

Τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων της εκπαίδευσης 

 Ενίσχυση της κριτικής σκέψης των νέων. 

 Ανθρωποκεντρικό περιεχόμενο σπουδών για τη σύγχρονη 

εκπαίδευση. 

 Άρση του εξεταστικοκεντρικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης. 

Καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας. 

 Διεύρυνση των ευκαιριών στην εκπαίδευση, ενίσχυση από την 

πολιτεία ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων με στόχο την ισότητα 

ευκαιριών στη μόρφωση. 

 Κυριαρχία του σεβασμού και του διαλόγου στην εκπαιδευτική 

κοινότητα και απομάκρυνση από το «δασκαλοκεντρικό» μοντέλο 

μάθησης. 

 Οικονομική στήριξη της εκπαίδευσης από την πολιτεία και ενίσχυση 

της υλικοτεχνικής υποδομής. 

 Σύνδεση της εκπαίδευσης με τις κοινωνικές ανάγκες στην εποχή της 

παγκοσμιοποίησης και της οικονομικής κρίσης. 

 

 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 Δια βίου εκπαίδευση χαρακτηρίζεται η συνεχής και ακατάπαυστη 

προσπάθεια του ατόμου να κατακτήσει τη γνώση με πολλούς και 

διαφορετικούς τρόπους. 
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Τρόποι επίτευξης της δια βίου εκπαίδευσης 

 Καλλιέργεια της φιλομάθειας του ατόμου από τους κοινωνικούς 

φορείς (αυτομόρφωση). 

 Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων από την 

πολιτεία με ευρύτητα απεύθυνσης. 

 Σχολεία «δεύτερης ευκαιρίας» για όσους δεν μπόρεσαν να καλύψουν 

τις βασικές μορφωτικές τους ανάγκες. 

 Ενίσχυση του θεσμού του «ανοιχτού Πανεπιστημίου» 

 Υποστήριξη και οικονομική ενίσχυση βιβλιοθηκών και άλλων 

πρωτοβουλιών εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


