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Οριςμόσ 

(ςύντομοσ) 
 
 
 

 
(Εκτεταμϋνοσ) 

 

η μακρόχρονη, ιςόβια επαφό με την παιδεύα-με τα πνευματικϊ 
αγαθϊ. Η ςυνεχόσ βελτύωςη των γνώςεων και η 
παρακολούθηςη του πολιτιςμού ςτουσ διϊφορουσ τομεύσ του. 
Προϋποθέςεισ: ατομικό θϋληςη και μϋριμνα τησ πολιτεύασ. 
όμερα η ΔΒΕ παρϋχεται από ιδιωτικούσ και δημόςιουσ 
φορεύσ. 
 
Ο όροσ αναφϋρεται ςτη γενικό μόρφωςη που λαμβϊνει ο 
ϊνθρωποσ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ζωόσ του και η οπούα 
ςυμβϊλλει ςτην καλλιϋργεια του πνεύματόσ του και ςτην 
ολοκλόρωςη τησ προςωπικότητϊσ του. Πρόκειται για μια 
διαδικαςύα ςυνειδητό. Αυτό ςημαύνει ότι το ύδιο το ϊτομο, 
οικειοθελώσ, φροντύζει για την πνευματικό του καλλιϋργεια, 
κατϊ τη διϊρκεια του ελεύθερου χρόνου του, μελετώντασ 
βιβλύα, φροντύζοντασ για την ενημϋρωςό του, 
παρακολουθώντασ καλλιτεχνικϋσ εκδηλώςεισ, διαλϋξεισ, 
αςχολούμενο με τη μουςικό και γενικϊ με δραςτηριότητεσ 
που διευρύνουν το πνεύμα του και του προςφϋρουν γενικϋσ 
γνώςεισ, ενώ ταυτόχρονα το ευαιςθητοποιούν. 
  
 

ΠΟΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΙΣΟΤΝ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ; 
 
 

 
΄Ατομο 

 
 
 
 
 

Πνευματικού 
λόγοι 

 
 
 

 
 
Λόγοι ηλικύασ 

τη ςύγχρονη εποχό, η δια βύου παιδεύα καθύςταται 
επιβεβλημϋνη, λόγω τησ έντονησ τεχνοκρατίασ.  
Γενικϊ 
- Ικανοπούηςη νϋων αναγκών λόγω των μεταβαλλόμενων 
ςυνθηκών τησ προςωπικόσ  ζωόσ και των κοινωνικών 
εξελύξεων. 
-Η επιθυμύα για βελτύωςη /αναβϊθμιςη των ςυνθηκών ζωόσ  
Ειδικότερα 
-Η φιλομϊθεια, η ϋμφυτη /εγγενόσ  περιϋργεια και η δύψα 
/επιθυμύα για γνώςη. 
-Επιθυμύα για πνευματικό ολοκλόρωςη και διεύρυνςη των 
πνευματικών οριζόντων. 
- Επιθυμύα για κοινωνικό καταξύωςη, για εξαςφϊλιςη 
αποδοχόσ και ςεβαςμού από τουσ ςυνανθρώπουσ. 
 
-Οι πρεςβύτεροι /ώριμοι /μεγαλύτεροι /γηραιότεροι πρϋπει 
να μελετούν και να ενημερώνονται, για να επικοινωνούν με 
τουσ νεότερουσ (γεφύρωςη χϊςματοσ γενεών) 
-Σο γεγονόσ ότι η μνόμη προδύδει τον ϊνθρωπο – χρειϊζεται 
επαναλόψεισ, για να ανανεώνει ό να επαναφϋρει παλαιότερεσ 
γνώςεισ που ϋχει ληςμονόςει. 
-Οι διαφορετικϋσ ανϊγκεσ κϊθε ηλικύασ ςτισ οπούεσ πρϋπει να 
προςαρμόζεται ο ϊνθρωποσ και οι δεξιότητεσ που πρϋπει να 
αποκτϊ για να τισ ικανοποιεύ. 
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Επϊγγελμα 
εργαςύα 

 

Για λόγουσ επαγγελματικόσ αποκατϊςταςησ και 
αργότερα επιτυχύασ  
Μεγϊλοσ ο αριθμόσ των ατόμων με ςτοιχειώδη /βαςικό 
/ανεπαρκό /μηδαμινό μόρφωςη και τυπικϊ προςόντα 
 Εξειδύκευςη, μεταπτυχιακϊ 
 

Οικονομικϋσ 
ςυνθόκεσ  

 

Μεγϊλα ποςοςτϊ ανεργύασ, ςκληρόσ /αθϋμιτοσ 
/αδυςώπητοσ ανταγωνιςμόσ ςτην αγορϊ εργαςύασ, 
υψηλϋσ οι απαιτόςεισ των εργοδοτών . 

Κοινωνικού λόγοι Η  ςυνθετότητα /πολυπλοκότητα των ανθρωπύνων 
ςχϋςεων – για να προςεγγύςουν  /πληςιϊςουν ο ϋνασ τον 
ϊλλο απαιτεύται διαρκόσ προςπϊθεια /μόχθοσ /αγώνασ 
και  μελϋτη 
 (για να ανταποκριθεύ κϊποιοσ ςτο γονεώκό ρόλο 
απαιτεύται δια  βύου παιδεύα π.χ. διαρκόσ ενημϋρωςη, 
ςχολϋσ γονϋων). 
 

Επιςτόμη-
τεχνολογύα 

 

1) πληθώρα γνώςεων  λόγω τεχνολογικόσ εξϋλιξησ. Ο 
ϊνθρωποσ, για να ανταποκριθεύ /αντεπεξϋλθει ςτισ 
απαιτόςεισ του ςύγχρονου πολιτιςμού, πρϋπει /οφεύλει / 
εύναι ανϊγκη /εύναι απαραύτητο ςυνεχώσ να μελετϊει και 
να ενημερώνεται 
2)  Οι ταχύτατοι οι ρυθμού εξϋλιξησ  που προκαλούν  
μεταβολϋσ ςε όλεσ τισ εκφϊνςεισ τησ καθημερινόσ ζωόσ. 
 

Η 
παγκοςμιοπούηςη-
οι διακρατικϋσ και 

διαπολιτιςμικϋσ 
ςχϋςεισ 

 

-Διαρκόσ ενημϋρωςη για τη λειτουργύα των υπερεθνικών 
οργανιςμών και-κυρύωσ- για την Ευρωπαώκό ΄Ενωςη. 
-Ενημϋρωςη για τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ μασ 
ωσ Ευρωπαύων πολιτών. 
-Η γλωςςομϊθεια εύναι επιβεβλημϋνη λόγω τησ 
Ευρωπαώκόσ ενοπούηςησ και τησ παγκοςμιοπούηςησ – 
υπαγορεύεται και από την ανϊγκη ανϊπτυξησ 
διακρατικών ςχϋςεων. Επύςησ αποτελεύ απαραύτητο 
προςόν και παρϊλληλα προώπόθεςη τόςο για ςπουδϋσ 
ςτο εξωτερικό όςο και για λόγουσ επαγγελματικόσ 
ανταγωνιςτικότητασ ςτην αγορϊ εργαςύασ. 
 

Εθνικού λόγοι 
 

– πνευματικό αφύπνιςη /ϋγερςη για αποτύναξη ζυγού – 
ανϊγκη προςδιοριςμού τησ εθνικόσ ταυτότητασ μϋςα από 
τη μελϋτη τησ εθνικόσ παρϊδοςησ με ςκοπό την αποφυγό 
τησ εθνικόσ αλλοτρύωςησ ςτισ ςύγχρονεσ 
πολυπολιτιςμικϋσ κοινωνύεσ και ςτο νϋο διεθνοποιημϋνο 
περιβϊλλον όπου κυριαρχεύ ο Δυτικόσ πολιτιςμόσ. 
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ΠΟΙΑ ΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΗ ΣΙ ΤΓΧΡΟΝΕ ΚΟΙΝΩΝΙΕ; 

΄Ατομο 
 
Πνευματική και 

αιςθητική 
ολοκλήρωςη 

 
 
 
 
 
 
 

Ηθική και 
κοινωνική 

ςυμπεριφορά 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πολιτική 

ςυμπεριφορά 
 
 
 
 
 
 

Εθνική 
ςυνείδηςη 

 
 

 

Αυτοκαθοριςμόσ – ϊνθρωποσ = αυτόβουλο 
/αυτοκαθοριζόμενο ον - κριτικό ικανότητα 
Δεν εύναι μονόπλευροσ, αδιϊλλακτοσ, δογματικόσ ςφαιρικό 
αντιμετώπιςη ζωόσ. 
κϋφτεται πριν δρϊςει. 
Προοδευτικό πνεύμα, προςτατευμϋνο από ακρότητεσ, με 
ςαφό επύγνωςη τησ ϋννοιασ του μϋτρου.  
Αντιμετωπύζεται το πρόβλημα τησ πνευματικόσ 
μονομϋρειασ λόγω τησ εξειδύκευςησ – ςύνηθεσ φαινόμενο 
τησ εποχόσ. 
Ευαιςθητοποιεύ τον ϊνθρωπο, καλλιεργεύ την αιςθητικό 
του, τον εξευγενύζει. 
 
Οδηγεύ ςτην αυτογνωςύα - ψυχικό ιςορροπύα – διευκόλυνςη 
διαπροςωπικών ςχϋςεων , αρμονικό κοινωνικό ςυμβύωςη. 
Διαθϋτει εςωτερικϋσ αντιςτϊςεισ, ώςτε να μην 
παραςύρεται προσ τον υλικό ευδαιμονιςμό, τισ ηδονϋσ και 
τισ κραιπϊλεσ – δεν υποτϊςςεται ςτα κατώτερα ϋνςτικτϊ 
του – διαθϋτει ικανότητα αυτοελϋγχου / αυτοςυγκρϊτηςησ. 
ωςτό επιλογό προτύπων. 
Προϊγεται η ςυνεργαςύα και η ϊμιλλα, πατϊςςεται ο 
αθϋμιτοσ ανταγωνιςμόσ. 
Καταπολϋμηςη ρατςιςμού, φανατιςμού, βύασ  
υντελεύ ςτη γεφύρωςη του χϊςματοσ των γενεών. 
 
΄Ωριμη ςυμπεριφορϊ: ςυναύςθηςη /επύγνωςη δικαιωμϊτων 
αλλϊ και υποχρεώςεων 
Σηρεύ νόμουσ – προςτατεύει τη δημοκρατύα , καθύςταται 
ενεργόσ, υπεύθυνοσ πολύτησ. 
Ενδιαφϋρον και ςυμμετοχό ςτα κοινϊεκςυγχρονιςμόσ 
θεςμών –αντιμετωπύζεται η κρύςη. 
 
Μπορεύ να αντιςταθεύ ςτην ξενομανύα αποφεύγεται ο 
κύνδυνοσ απώλειασ τησ εθνικόσ ταυτότητασ, γιατύ ο 
ϊνθρωποσ αποκτϊ εθνικό αυτοςυνειδηςύα. 
Καταπολεμϊται ο αναλφαβητιςμόσ  ϊνοδοσ πνευματικού 
επιπϋδου χώρασ  ϊρα ο λαόσ προςτατεύεται, δεν 
υποδουλώνεται εύκολα ούτε γύνεται υποχεύριο πιο ιςχυρών 
λαών. 
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 ΜΕ ΠΟΙΟΤ  ΣΡΟΠΟΤ  Η  ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; 
 

΄Ατομο -Ατομικό προςπϊθεια – ενδιαφϋρον για γνώςη – όλοι να 
ςυνειδητοποιόςουν πωσ η πνευματικό καλλιϋργεια 
αφυπνύζει τον ϊνθρωπο και τον ολοκληρώνει. 
-Σωςτή αξιοποίηςη ελεύθερου χρόνου. 
-Τϋχνη :Αποφυγό τησ μαζικόσ κουλτούρασ, επαφό με 
γνόςια καλλιτεχνικϊ δημιουργόματα 
-Πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ: υμμετοχό και 
παρακολούθηςη πολιτιςτικών εκδηλώςεων (διαλϋξεισ, 
ημερύδεσ, ςυνϋδρια, θεατρικϋσ παραςτϊςεισ κ.λπ.) 
-Διαδίκτυο: Ορθολογικό αξιοπούηςη του διαδικτύου, 
ενημϋρωςη, e-learning/ τηλεκπαύδευςη 
 

Πολιτεύα Κρατικό πρόνοια για 
 - Επιμορφώςεισ, ύδρυςη πνευματικών κϋντρων, ώςτε οι 
ϊνθρωποι να ϋχουν πρόςβαςη ςτην πνευματικό 
καλλιϋργεια. 
-Εξωςχολικϊ βιβλύα: Μεύωςη τιμών βιβλύων και Η/Τ για 
να γύνει προςιτό η γνώςη και η ενημϋρωςη ςε όλουσ. 
- Δημοτικϋσ βιβλιοθόκεσ 
-Πνευματικϊ κϋντρα: Να εύναι κϋντρα πολιτιςτικόσ 
παραγωγόσ και ταυτόχρονα κϋντρα ανϊδειξησ του τοπικού 
και εθνικού πολιτιςμού, να αποτελούν κύτταρα 
δημιουργικόσ απαςχόληςησ και να προςφϋρουν τη 
δυνατότητα για δημιουργικό και βιωματικό επαφό των 
ανθρώπων με τα γνόςια ϋργα τϋχνησ. 
 

Βιοτικό επύπεδο 
 

Η εποχό μασ διευκολύνει τη δια βύου παιδεύα, γιατύ το 
υψηλό βιοτικό επύπεδο επιτρϋπει την πολυτϋλεια τησ 
αναζότηςησ τησ γνώςησ 

 
Κοινωνικοί 
θεςμοί 

 

-Οικογένεια: Ομαλό λειτουργύα, ενύςχυςη των δεςμών, 
ενθϊρρυνςη των ατομικών πρωτοβουλιών, ςεβαςμόσ των 
ατομικών κλύςεων και επιθυμιών των παιδιών. Η 
οικογϋνεια να μεταδύδει τισ αρχϋσ τησ φιλομϊθειασ. 
-ΜΜΕ: εβαςμόσ ςτισ αρχϋσ τησ δημοςιογραφικόσ 
δεοντολογύασ, ποιοτικϋσ εκπομπϋσ και ψυχαγωγικϊ 
προγρϊμματατύποσ= παιδαγωγόσ του λαού. 
-Εκπαίδευςηεκςυγχρονιςμόσ, ςυμμετοχικό μϊθηςη, 
ποιοτικϊ κριτόρια, αξιοκρατύα, αξιολόγηςη κ.λπ. 
Ανθρωπιςτικό  εκπαύδευςη παρϊλληλα με τεχνοκρατικό και 
εξειδύκευςη, εκςυγχρονιςμόσ κ.λπ. Σο ςχολεύο να μην 
αποτελεύ προθϊλαμο για την ειςαγωγό ςε ανώτερα και 
ανώτατα εκπαιδευτικϊ ιδρύματα, αλλϊ φορϋα γνώςησ και 
ευρύτερησ καλλιϋργειασ. Απεγκλωβιςμόσ από ςτεύρα 
αποςτόθιςη, για να μη δημιουργεύ ςε νϋουσ ςχϋςη μύςουσ με 
το γραπτό λόγο. 
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- Δραςτηριοποίηςη πνευματικών ανθρώπων –
ενημϋρωςη για αρετϋσ που προςφϋρει η γνώςη και η 
ευρύτητα πνεύματοσ – οι ύδιοι να αποτελούν πρότυπα προσ 
μύμηςη. 

 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΜΠΟΔΙΖΟΤΝ ΣΗΝ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

Η δια βύου εκπαύδευςη αποτελεύ ιδιαύτερα δύςκολη διαδικαςύα, εξαιτύασ των 
ϋντονων ρυθμών ζωόσ και τησ ϋλλειψησ ελεύθερου χρόνου. 

Πολιτιςμικό 
περιβϊλλον 

΄Ανιςη ανϊπτυξη του τεχνολογικού εισ βϊροσ του 
ηθικοπνευματικού πολιτιςμού 
Σεχνοκρατύα 
 
Εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ-΄Ελλειψη ελεύθερου χρόνου 
 Σεχνολογικό ανϊπτυξηυπερβολικϋσ απαιτόςεισ, 
δύςκολεσ ςυνθόκεσ ζωόσ, ευζωύα εντατικοπούηςη τησ 
εργαςύασ και  ϋντονοι ρυθμού ζωόσ  ϋλλειψη ελεύθερου 
χρόνου και ϋλλειψη δυνϊμεων (εξουθϋνωςη /εξϊντληςη 
/υπερκόπωςη). 
 

Κρύςη των 
κοινωνικών 

θεςμών 
 

-Οικογένεια: Κρύςη του θεςμούαδιαφορύα για τη 
διαπαιδαγώγηςη των παιδιών 
-Εκπαιδευτικό ςύςτημα 
Σο ςχολεύο  παρϋχει ϋνα βαθμό πνευματικόσ καλλιϋργειασ, 
εφόςον μεταβιβϊζει γνώςεισ (βαςικόσ ςτόχοσ παιδεύασ). 
Όμωσ αυτό δεν αρκεύ επειδό: 
α) χρονικϊ περιοριςμϋνη η διϊρκεια τησ ςχολικόσ ζωόσ μασ 
β) ςυγκεκριμϋνεσ οι γνώςεισ που παρϋχονται, ςυχνϊ 
εξειδικευμϋνεσ, με ςυγκεκριμϋνο ςτόχο  την τελικό εξϋταςη 
που θα οδηγόςει ςε ειςαγωγό ςε ανώτερα και ανώτατα 
εκπαιδευτικϊ ιδρύματα. 
γ) ο τρόποσ που παρϋχεται η γνώςη – με τη μϋθοδο τησ 
ςτεύρασ αποςτόθιςησ, η οπούα ακινητοποιεύ το πνεύμα, αντύ 
να το καλλιεργεύ. 
δ) Ο τεχνοκρατικόσ προςανατολιςμόσ τησ εκπαύδευςησ και 
η απαξύωςη των ανθρωπιςτικών ςπουδών. 
ε) Ο παραδοςιακόσ τρόποσ διδαςκαλύασ (δαςκαλοκεντρικό 
ςύςτημα, γνωςιοκεντρικό ςχολεύο) αποθαρρύνουν την 
αυτενϋργεια, τη ςυμμετοχικό μϊθηςη, την ανϊληψη 
πρωτοβουλιών. 
ςτ) Ο μαθητόσ δεν μαθαύνει «πώσ να μαθαύνει» , γύνεται 
ανενεργόσ δεν ςυνειδητοποιεύ ότι η μϊθηςη εύναι 
προςωπικό κατϊκτηςη που προώποθϋτει ατομικό ευθύνη 
και επιλογϋσ. 
-ΜΜΕ: Δυςλειτουργύα ΜΜΕ: πλύςη εγκεφϊλου, 
προπαγϊνδα, δημαγωγύα, 
Παραπληροφόρηςη παθητικοπούηςη, αδρανοπούηςη 
πνεύματοσ 
Λαώκιςμόσ – χαμηλό επύπεδο  προκαλεύται ατροφύα 
πνεύματοσ 
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-Πολιτεία :Κρύςη του πολιτικού ςυςτόματοσ-πολιτικό 
κρύςη 
-Ψυχαγωγία Αλλοτριωμϋνη η διαςκϋδαςη – ϋχει τη μορφό 
εκτόνωςησ (ψυχοκτονύασ) – όχι ψυχαγωγύασ. 

Κοινωνικϋσ 
ςχϋςεισ 

Κοινωνικό κρύςη 
Ατομιςμόσ – εγωιςμόσ Κρύςη διαπροςωπικών ςχϋςεων – 
απομόνωςη – αποξϋνωςη 
 Έλλειψη προτύπων – αναλγηςύα πνευματικών ανθρώπων. 
 

Ηθικό κρύςη 
 

Ευδαιμονιςμόσ, υλιςμόσυπερκατανϊλωςη 
Ο ςύγχρονοσ ϊνθρωποσ δεν πιςτεύει ςε αξύεσ, οδηγεύται ςτο 
μηδενιςμό, αδιαφορεύ για το ςυνϊνθρωπο, ενδιαφϋρεται 
μόνο για την εξαςφϊλιςη υλικών αγαθών, εύναι 
αποπροςανατολιςμϋνοσ από την ουςύα τησ ζωόσ, 
αντιμετωπύζει τα ζητόματα επιδερμικϊ /επιφανειακϊ 
/εξωτερικϊ, ϊρα αδιαφορεύ και για την πνευματικό του 
καλλιϋργεια, διότι η προςόλωςη ςτα υλικϊ αγαθϊ οδηγεύ ςε 
παραγκωνιςμό των πνευματικών αναγκών. 
Ιδεολογικό ςύγχυςη – ϋλλειψη ςτόχων, ιδανικών, ςημεύων 
αναφορϊσ. 
 

 
  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Η ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΣΗ ΓΝΩΗ 
 
      Ο ςύγχρονοσ ϊνθρωποσ βρύςκεται εκτεθειμϋνοσ ςε ςύνθετεσ καταςτϊςεισ, 
που εξελύςςονται ςε απρόβλεπτο χρόνο. Αντιμετωπύζει ποικιλύα κοινωνικών, 
εργαςιακών, γεωγραφικών και πολιτιςμικών πλαιςύων. Τφύςταται καταιγιςμό 
αποςπαςματικών και αςυνεχών πληροφοριών, που προϋρχονται κυρύωσ από τα 
Μαζικϊ Μϋςα Ενημϋρωςησ. Για να αντιμετωπύςει ο ϊνθρωποσ του ςόμερα αυτϋσ 
τισ καταςτϊςεισ, όπου τύποτα πλϋον δεν εύναι δεδομϋνο και αςφαλϋσ, καμύα αξύα 
και ςτϊςη ζωόσ δεν εύναι αυτονόητη, χρειϊζεται οριςμϋνα εφόδια, που δεν όταν 
απαραύτητα πριν από δύο ό τρεισ δεκαετύεσ. Χρειϊζεται να ςυλλαμβϊνει το 
νόημα των κοινωνικών εξελύξεων, να αποκρυπτογραφεύ ποικύλεσ πληροφορύεσ, 
να ςυνδυϊζει και να αναπτύςςει αδιϊκοπα γνώςεισ, να γύνεται δημιουργόσ (και 
όχι μόνο διαχειριςτόσ) τησ τεχνολογύασ, να ϋχει ιςχυρϊ κριτόρια επιλογόσ, να 
μπορεύ να διαιςθϊνεται και να προβλϋπει το μϋλλον, αλλϊ και να ϋχει μνόμη, να 
αναλύει κριτικϊ το παρελθόν. Με ϊλλα λόγια, χρειϊζεται να μπορεύ να 
προςανατολύζεται ςτο χώρο και ςτο χρόνο, να ερμηνεύει τον κόςμο, να κατανοεύ 
το μϋλλον. 
       Για να τα επιτύχει αυτϊ. χρειϊζεται μύα ςτϋρεη και ευρεύα γενικό παιδεύα, 
ςυνδυαςμϋνη με ςυγκροτημϋνη επαγγελματικό κατϊρτιςη. υγκεκριμϋνα, 
χρειϊζεται: 
• Να διαθϋτει γενικό παιδεύα, που να περιλαμβϊνει θεμελιώδεισ γνώςεισ για το 
φιλοςοφικό ςκϋπτεςθαι, για την κοινωνύα, το περιβϊλλον, τη λογοτεχνύα, την 
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τϋχνη γενικότερα, την οικονομύα, το Δύκαιο, τισ διεθνεύσ ςχϋςεισ. 
• Να διαθϋτει τη μεθοδολογικό ικανότητϊ του να «μαθαύνει μόνοσ του (τησ)» με 
τρόπο δημιουργικό. 
• Να διαθϋτει κοινωνικϋσ ικανότητεσ, ιδιαύτερα εκεύνεσ τησ ςύναψησ ςχϋςεων, 
τησ επικοινωνύασ, τησ εποικοδομητικόσ διαπραγμϊτευςησ. 
• Να αποκτϊ τεχνικϋσ γνώςεισ (εξειδικευμϋνη κατϊρτιςη) που να ςυνδϋονται με 
την απαςχόληςη. 
       Γύνεται επομϋνωσ φανερό ότι η επαγγελματικό κατϊρτιςη δεν εύναι ςκόπιμο 
να περιορύζεται ςε απλό προςαρμογό του ατόμου ςε μια θϋςη απαςχόληςησ. 
Αντύθετα, χρειϊζεται ο διαρκόσ εμπλουτιςμόσ και η διεύρυνςη του περιεχομϋνου 
τησ με ςτοιχεύα γενικών γνώςεων. Και από την ϊλλη, η γενικό παιδεύα δεν εύναι 
ςκόπιμο να λειτουργεύ με την παραδοςιακό «αποταμιευτικό» μϋθοδο, που 
απαιτεύ από τουσ εκπαιδευόμενουσ να αφομοιώνουν αφηρημϋνεσ ϋννοιεσ με μια 
αυςτηρό λογικό, επαγωγικό ςειρϊ, που ορύζεται από τουσ εκπαιδευτϋσ. 
Αντύθετα, η μϊθηςη διευκολύνεται και γύνεται ελκυςτικό αν οι προσ απόκτηςη 
γνώςεισ εύναι ζωντανϋσ, ςυνδεδεμϋνεσ με τισ ανϊγκεσ και τισ εμπειρύεσ των 
εκπαιδευομϋνων, και αν η πρόςβαςη ςε αυτϋσ γύνεται μϋςα ςε ϋνα κλύμα 
ςυμμετοχόσ, αλληλεπύδραςησ, κριτικόσ ανϊλυςησ, ςύνδεςησ με την πρϊξη, 
ταυτόχρο¬να με την εκμϊθηςη τησ προςωπικόσ αυτονομύασ. 
           Κατϊ ςυνϋπεια, η διϊ βύου εκπαύδευςη αποτελεύ μια ανοικτό δυνατότητα 
(πιο ανοικτό τουλϊχιςτον από το εκπαιδευτικό ςύςτημα, που μοιϊζει 
εγκλωβιςμϋνο ςτο βϊροσ του παρελθόντοσ) για την πραγμϊτωςη δημιουργικόσ 
μϊθηςησ, που μπορεύ να οδηγεύ ςτην προςωπικό ανϊπτυξη και ςτην 
επαγγελματικό ανϋλιξη. Προςφϋρει ςτον καθϋνα τη δυνατότητα για 
ςυςτηματικό απόκτηςη, ανανϋωςη ό αναβϊθμιςη των γνώςεων, των 
δεξιοτότων και των αντιλόψεων που του εύναι αναγκαύεσ. Επύςησ, η δια βύου 
εκπαύδευςη ςυμβϊλλει ςτην ενύςχυςη τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ. τισ 
περιςςότερεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ, και ςτην πατρύδα μασ ιδιαύτερα, εντεύνονται 
τα φαινόμενα τησ κοινωνικόσ πόλωςησ και του αποκλειςμού. Ολοϋνα 
μεγαλύτερα ςτρώματα πληθυςμού (παλιννοςτούντεσ, πρόςφυγεσ, αλλϊ και 
ευπαθεύσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ) αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ ςε ό,τι αφορϊ την 
κοινωνικό και επαγγελματικό τουσ ϋνταξη. Αποτϋλεςμα εύναι να απειλεύται η 
κοινωνικό ςυνοχό, να πολλαπλαςιϊζονται τα εμπόδια για την ιςόρροπη 
κοινωνικό-οικονομικό ανϊπτυξη και να οξύνονται τα φαινόμενα τησ 
παραςιτικόσ διαβύωςησ, τησ βύασ και εγκληματικότητασ. Η διϊ βύου εκπαύδευςη 
εύναι ϋνασ θεςμόσ που κατεξοχόν μπορεύ να αναχαιτύςει την τϊςη αυτό τησ 
διχοτόμηςησ του κοινωνικού ιςτού, να δώςει μια δεύτερη — ό και πρώτη — 
εκπαιδευτικό ευκαιρύα ςτα περιθωριοποιημϋνα ϊτομα, να προωθόςει τη 
δημιουργικό ενςωμϊτωςη τουσ ςτο κοινωνικό ςύνολο, αλλϊ και να βοηθόςει να 
αξιοποιηθούν από το ςύνολο τα ιδιαύτερα ςτοιχεύα τησ πολιτιςμικόσ τουσ 
ταυτότητασ. Μϋςα από αυτϋσ τισ διεργαςύεσ, μπορούν να προωθηθούν η 
πλουραλιςτικό ϋκφραςη, οι δημοκρατικϋσ διαδικαςύεσ, η ιςότητα των 
ευκαιριών. 
Σϋλοσ, η διϊ βύου εκπαύδευςη μπορεύ να ςυμβϊλει αποφαςιςτικϊ ςτην 
οικονομικό ανϊπτυξη. Μπορεύ — και πρϋπει — να εφοδιϊςει κϊθε πολύτη με τισ 
ικανότητεσ και γνώςεισ που θα του επιτρϋπουν να ανταποκρύνεται ςτισ ςυνεχεύσ 
αλλαγϋσ του εργαςιακού περιβϊλλοντοσ και τησ τεχνολογύασ. τόχοσ όλων των 
ςύγχρονων κοινωνιών εύναι να διαθϋτουν ϋνα ανθρώπινο δυναμικό με γνώςεισ 
και ικανότητεσ που να του επιτρϋπουν να αναλαμβϊνει διϊφορουσ και 
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ςύνθετουσ ρόλουσ, να αναλαμβϊνει ευθύνεσ και πρωτοβουλύεσ, να 
προςαρμόζεται ςτισ απαιτόςεισ των τεχνολογικών εξελύξεων. Αν αυτό 
επιτευχθεύ, θα υπϊρξουν καλύτερεσ προώποθϋςεισ για τη δημιουργύα και τη 
διατόρηςη θϋςεων εργαςύασ, για την οικονομικό ανϊπτυξη, την αύξηςη τησ 
παραγωγικότητασ, την προώθηςη τησ καινοτομύασ. 
 
(Αλ. Κόκκοσ και Ιγν. Χατζηευςτρατύου, περ. Η Λϋςχη των Εκπαιδευτικών, τεύχ. 
14) 
 
Α. Να πυκνώςετε το κεύμενο ςε μια περύληψη 100 – 120 λϋξεων (25 μ.) 
 
Β1. Η διϊ βύου εκπαύδευςη αποτελεύ μια ανοικτό δυνατότητα  για την 
πραγμϊτωςη δημιουργικόσ μϊθηςησ, που μπορεύ να οδηγεύ ςτην προςωπικό 
ανϊπτυξη και ςτην επαγγελματικό ανϋλιξη. Να αναπτύξετε το περιεχόμενο τησ 
παραπϊνω φρϊςησ (70-80 λϋξεισ)(12 μ.) 
 
Β2. Πωσ αναπτύςςεται η πρώτη παρϊγραφοσ του κειμϋνου; (8 μ.) 
 
Β3. Να επιςημϊνετε 5 παραδεύγματα μεταφορικού λόγου ςτην 4η παρϊγραφο 
του κειμϋνου. (5μ.) 
 
Β4. α)αποκρυπτογραφεύ, θεμελιώδεισ, ανϋλιξη, ευπαθεύσ, κοινωνικού 
ιςτού: Να γρϊψετε τα ςυνώνυμα των λϋξεων.(5 μ.) 
β) αναλαμβϊνει, παραγωγικότητασ, περιβϊλλοντοσ ενςωμϊτωςη, 
ςύγχρονων: Από το δεύτερο ςυνθετικό των παραπϊνω λϋξεων να γρϊψετε από 
μύα νϋα παρϊγωγη λϋξη (απλό ό ςύνθετη) .(5 μ.) 
 
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ 
ε ϊρθρο για τη ςχολικό ςασ εφημερύδα επιςημαύνετε τουσ παρϊγοντεσ που 
επιβϊλλουν ςτη ςύγχρονη εποχό τη δια βύου μϊθηςη και τουσ τρόπουσ με τουσ 
οπούουσ μπορεύ να πραγματωθεύ. (500 – 600 λϋξεισ) (40 μ.) 


