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ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ 

ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

ΤΗ ΦΥΣΗ 
ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 
Θέματα/έννοιες που συνδέονται με τη γνώση 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Γλώσσα 

 Γλωσσική εκπαίδευση 

 Αναλφαβητισμός 

 Επιστήμη 

 Παιδεία 

 Πνευματικός άνθρωπος-επιστήμονας 

 Εξειδίκευση 

 Βιβλίο 

 Λογοτεχνία 

 Εκπαίδευση 

 ΜΜΕ-Πληροφόρηση 

 Διαδίκτυο 

 Τουρισμός 

 Σχολικές εκδρομές 

 Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

 Γλωσσομάθεια  

 Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση 

 Περιβαλλοντική αγωγή 

 Αγωγή υγείας 

 Αισθητική αγωγή 

 Δια βίου μάθηση 

 Εθνική αγωγή 

 Ιστορία 

 Μνημεία 

 Παράδοση 

 Προαγωγή του πολιτισμού 

 Αυτογνωσία 

 Μάθηση 

 ΄Αγνοια 

 Ημιμάθεια 

Να 

διερευνήσετε 

τη σχέση 

κάθε έννοιας 

με τη γνώση. 
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ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

ΤΡΟΠΟΙ/ΜΕΣΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

 

ΠΑΙΔΕΙΑ 

 Οικογένεια 

 Εκπαίδευση 

 Βιβλίο 

 ΜΜΕ 

 Διαδίκτυο 

 Πολιτιστικές 

εκδηλώσεις 

 Γνήσιες μορφές 

ψυχαγωγίας 

 Πολιτεία  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 Μέση εκπαίδευση 

 Ανώτατη εκπαίδευση 

 Ανώτατη εκπαίδευση 

 Γλωσσική εκπαίδευση 

 (Προϋπόθεση μετάδοσης και κατάκτησης 

της γνώσης) 

 Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

 Επαγγελματική εκπαίδευση 

 ΣΕΠ 

 Αγωγή υγείας 

 Αισθητική αγωγή 

 Κοινωνική και πολιτική αγωγή 

 Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση 

 Δια βίου μάθηση 

 Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

 

 Θετικές επιστήμες 

 Κοινωνικές επιστήμες 

Αξιοποίηση/Εφαρμογές της γνώσης- Αποτελέσματα 

 ΄Ατομο 

 Κοινωνία 

 Φύση 

 Πολιτισμός 

 Διεθνής κοινότητα  

 

Επιχειρήματα 

 

Είδος παρεχόμενης γνώσης και μέσα/παράγοντες μετάδοσης της γνώσης 

 

Μέσα αγωγής και παιδείας  

 Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα.  

 Τα μέσα µόρφωσης (π.χ. βιβλία, διαδίκτυο).  

 Οι διδακτικές και παιδαγωγικές μέθοδοι 

 Ο διάλογος, η πειθώ, η επιχειρηµατολογία.  

 Το ζωντανό παράδειγµα.  

 Ο έπαινος.  

 Τα παρεχόµενα κίνητρα  

 Οι θεσµοί και οι νόµοι.  

 Η ποινή / τιµωρία.  
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Eννοιολογικές διευκρινίσεις-ειδικό λεξιλόγιο 

Γνώση: Η δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών και βιωμάτων η οποία συμβάλλει στη 

δημιουργία εικόνων και αντιλήψεων  που σχηματίζουμε για τα πράγματα, τον άνθρωπο, τη 

φύση, τον πολιτισμό και τον κόσμο.  

Παιδεία: Το σύνολο των διαδικασιών και των ενεργειών μέσω των οποίων ο άνθρωπος 
πετυχαίνει την πνευματική, ηθική και κοινωνική ολοκλήρωσή του. 

Διαδικασίες: οικογένεια, εκπαίδευση, ΜΜΕ, πολιτιστικές εκδηλώσεις, τουρισμός, εκδρομές , 
βιβλίο κ.λπ. 

Εκπαίδευση/σχολείο είναι ο κοινωνικός θεσμός που επιλέγει και οργανώνει τη μετάδοση 

γνώσεων, επαγγελματικών και τεχνικών δεξιοτήτων, πολιτισμικών αξιών, κανόνων και κοινωνικών 

προσδοκιών. Σκοποί: οι μαθητές να διευρύνουν τη γνώση τους, να διαμορφώσουν σταθερές 

ηθικές αρχές, να αποκτήσουν δεξιότητες, να συνεργάζονται δημιουργικά, να αναπτύξουν 

κοινούς στόχους και να μάθουν πως να μαθαίνουν. 

Μάθηση : Η διαδικασία κατάκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών μέσα από τη συστηματική 

μελέτη, την εμπειρία ή τη διδασκαλία, η οποία προκαλεί μόνιμες μεταβολές στην πνευματική και 

ηθική συγκρότηση του ανθρώπου. 

Παιδεία/Μόρφωση/Πνευματική καλλιέργεια: Η πολύπλευρη (πνευματική, ηθική, αισθητική) 

καλλιέργεια του ανθρώπου.  

Φιλομάθεια: Η αγάπη του ανθρώπου για μάθηση – όχι με τη μορφή της άγονης συσσώρευσης 

ετερόκλητων πληροφοριών, αλλά ως ανάγκη να διευρύνει τον ορίζοντα της γνώσης και της 

σκέψης του. 

Ευρυμάθεια : Ο πλούτος των πνευματικών ενδιαφερόντων και η ευρύτητα των γνώσεων ενός 

ανθρώπου.  

Ημιμάθεια : Η ψευδαίσθηση περί κατοχής σπουδαίων γνώσεων, ενώ αυτές είναι  ανεπαρκείς 

συγκεχυμένες. 

Ημιμαθής : Ο άνθρωπος που βαυκαλίζεται με την ιδέα ότι κατέχει σπουδαίες γνώσεις, ενώ αυτές 

είναι ανεπαρκείς ή συγκεχυμένες 

Χρησιμοθηρία  : η αντίληψη σύμφωνα με την οποία πρέπει να επιδιώκουμε ό,τι μας είναι 

χρήσιμο, ό,τι ικανοποιεί τις υλικές ανάγκες μας. 

Βαθμοθηρία  : επιδίωξη του μαθητή να αποκτήσει όσο το δυνατό καλύτερους βαθμούς, 

χωρίς να αποσκοπεί παράλληλα και στην απόκτηση γνώσεων 

Φιλαναγνώστης: Ο άνθρωπος που θεωρεί τη συστηματική ανάγνωση γραπτών κειμένων 

βασική πηγή γνώσης και αφετηρία για την πνευματική του καλλιέργεια. 

Αξιολόγηση των μαθητών: αξιολόγηση της επίδοσης, της συμμετοχής, της αποτελεσματικής 

συνεργασίας. 

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών : αξιολόγηση της επιστημονικής κατάρτισης, της διδακτικής 

ικανότητας, της αποδοτικότητας, της ευσυνειδησίας, κοινωνικές σχέσεις, διαχείριση κρίσεων, 

γενικότερη συμπεριφορά, κοινωνικός ρόλος, ήθος, ευπρέπεια. 

Διαπαιδαγώγηση: Το σύνολο των αρχών (αξιών) και των μεθόδων με τις οποίες διαμορφώνεται 

η πνευματική στάση και η συμπεριφορά ενός ανθρώπου ή μιας κοινωνικής ομάδας. 

Ανθρωπιστικη παιδεια/εκπαίδευση είναι εκείνη που αποβλέπει /στοχεύει στην ευρύτερη 

καλλιέργεια και την ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ανθρώπου, στον εξανθρωπισμό 

του. Συνδέεται με τις θεωρητικές σπουδές. Παλαιότερα εθεωρείτο η μόνη παιδεία. Την τεχνική  

την ταύτιζαν με τον όρο εκπαίδευση, έτσι υποτιμήθηκε, εφόσον εκπλήρωνε μόνο πρακτικούς 

στόχους. Αυτό, όμως, προκάλεσε αντιδράσεις, ιδιαίτερα όταν άρχισε η ανάπτυξη του τεχνικού 

πολιτισμού, με συνέπεια να αντιστραφούν τα δεδομένα και να υποβαθμιστεί η ανθρωπιστική 

παιδεία. Έτσι, σήμερα, μιλάμε για επιβολή της τεχνοκρατίας στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Τεχνοκρατική εκπαίδευση: Με τον όρο τεχνοκρατία στην εκπαίδευση εννοούμε τη χρήση 

επιστημονικών μεθόδων και δεδομένων ακόμα και στα θεωρητικά μαθήματα. Αυτό είναι θετικό 
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και απαραίτητο, γιατί έτσι η μετάδοση της γνώσης συστηματοποιείται και πραγματοποιείται 

αποτελεσματικότερα. 

Όταν όμως ο όρος  τεχνοκρατική παιδεία περιορίζεται μόνο στην παροχή τεχνικών, πρακτικών 

και εξειδικευμένων γνώσεων από το σχολείο εμπεριέχει πολλούς κινδύνους.  

Τεχνοκράτης: επιστήμονας ο οποίος για τη μελέτη και επίλυση προβλημάτων του οικονομικού, 

κοινωνικού και πολιτικού χώρου χρησιμοποιεί αυστηρά τα δεδομένα και τις απαιτήσεις της 

τεχνολογίας, της οικονομίας και της μηχανικής, παραγνωρίζοντας συνήθως τις κοινωνικές 

επιπτώσεις.  

Εξειδίκευση: η αποκλειστική ενασχόληση με ένα πολύ μερικό και ειδικό αντικείμενο εργασίας ή 

μελέτης και η παράλληλη απόκτηση πολύ ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων γύρω από το 

αντικείμενο αυτό.  

Τεχνοκρατική και ανθρωπιστική παιδεία: η εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχει τις τεχνικές 

γνώσεις που θα βοηθήσουν το νέο να παρακολουθήσει τις εξελίξεις της εποχής και του 

πολιτισμού, ωστόσο είναι απαραίτητο αυτό να συνδυαστεί  με μια σωστή ανθρωπιστική 

παιδεία, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα της ελεύθερης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης της 

προσωπικότητας του νέου ανθρώπου. 

Γλωσσική εκπαίδευση:  

Σκοπός: Η ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων των μαθητών. Αν ο μαθητής δεν έχει γλωσσική 

αυτάρκεια, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε σύνθετες εκπαιδευτικές διαδικασίες, ώστε να συμμετέχει 

ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και να αναπτύξει την κρίση του. Μέχρι να αποκτήσει γλωσσική, 

και ως εκ τούτου διανοητική, αυτάρκεια, θα εξαρτάται από την αποστήθιση, που δυστυχώς τις 

τελευταίες δεκαετίες έχει αποβεί η μάστιγα του εκπαιδευτικού μας συστήματος και η οποία 

ενισχύεται σταθερά και από το εξεταστικό μας σύστημα. 

Μέσα: Η διδασκαλία του γραπτού λόγου ,των γλωσσικών ποικιλιών και ποικίλων 

κειμένων(γραμματειακών ειδών) 

Αλφαβητισμός-εγγραμματοσύνη: η ικανότητα  κατανόησης και χρήσης γραπτών γλωσσικών 

ειδών που απαιτούνται ή θεωρούνται αξιόλογα από την κοινωνία. Δηλαδή η απόκτηση 

γλωσσικών δεξιοτήτων που επιτρέπουν την επεξεργασία και κατανόηση κειμένων όλων των 

ειδών προκειμένου ο άνθρωπος να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε θέματα και ανάγκες 

τόσο της πρακτικής όσο και της πνευματικής ζωής. 

Αναλφαβητισμός (οργανικός): Η αδυναμία του ανθρώπου να γράφει και να διαβάζει. 

Αναλφαβητισμός (λειτουργικός): Η αδυναμία του ανθρώπου να αξιοποιήσει (με την ομιλία, τη 

γραφή και την ανάγνωση) τη μητρική του γλωσσά ως μέσο επικοινωνίας και κατανόησης των 

(πνευματικών, πολιτικών και οικονομικών) συνθηκών που διαμορφώνουν την καθημερινή του 

ζωή 

Ιστορικός αναλφαβητισμός: Η έλλειψη στοιχειωδών ιστορικών γνώσεων, η οποία καθιστά τον 

άνθρωπο ανίκανο να ερμηνεύσει τα πολύπλοκα γεγονότα της σύγχρονης πραγματικότητας. 
Κοινωνία της πληροφορίας: η κοινωνία στην οποία παρατηρείται η ολοένα αυξανόμενη 
διείσδυση της πληροφορικής, με αποτέλεσμα να εμφανίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τη 
διαφοροποιούν από την προηγούμενη (βιομηχανική κοινωνία - κοινωνία της τεχνολογίας). 

Ψηφιακός αναλφαβητισμός: Η αδυναμία κατανόησης και αξιοποίησης των Ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. 

O Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) στοχεύει στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητας των μαθητών, στην πληροφόρησή τους για τις επαγγελματικές διεξόδους, 

στην ενημέρωσή τους για τα μεταβατικά στάδια προς την επαγγελματική αποκατάσταση και 

την αρμονική ένταξή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση: συστηματική και διά βίου εκπαίδευση/ενημέρωση για το 

περιβάλλον (δυνατότητες και προβλήματα). Μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

διαμορφώνονται στάσεις και αντιλήψεις σε άτομα και κοινωνικές ομάδες, κατά τρόπο ώστε να 

μπορούν με ατομική αλλά και συλλογική δράση να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων. 
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Αισθητική αγωγή: Σκοποί: 

 Καλλιέργεια των αισθήσεων και αντιληπτικών ικανοτήτων για παραγωγή δημιουργικού 

έργου 

 Ενεργοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων του παιδιού 

 Εξοικείωση με την καλλιτεχνική δημιουργία 

 Απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων 

 Ευαισθησία απέναντι στα καλλιτεχνικά δημιουργήματα όπως και σε κάθε εκδήλωση του 

ωραίου στη φύση και στη ζωή. 

Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης :Η διάχυση όρων και ιδεών στα προγράμματα       

   διαφόρων γνωστικών αντικειμένων    όπως: 

 στόχοι της Ενωμένης Ευρώπης 

 στοιχεία  που ενώνουν τους Ευρωπαίους(πολιτιστικά, ιστορικά, θρησκευτικά, γλωσσικά) 

   κοινοτικά όργανα και θεσμοί 

 Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ευρωπαίου πολίτη 

Διαπολιτισμική εκπαίδευση: μια συστηματική εκπαιδευτική προσπάθεια απέναντι στις εθνοτικές 

μειονότητες με σκοπό τη διατήρηση και την προαγωγή των κοινωνικών και πολιτισμικών 

ιδιαιτεροτήτων τους και την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας 

στην οποία ανήκουν. 

Ανώτατη εκπαίδευση 

α) ανώτερη(τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα - Τ.Ε.Ι.)  

β) ανώτατη(πανεπιστήμιο και πολυτεχνείο – Α.Ε.Ι.) 

Σκοποί της ανώτατης εκπαίδευσης: 

 Προώθηση της γνώσης (συστηματοποίηση, ανανέωση, έρευνα). 

 Κατάρτιση – εξειδίκευση νέων επιστημόνων 

 Μελέτη κοινωνικών θεσμών, διερεύνηση κοινωνικών φαινομένων     και αξιοποίηση των 

πορισμάτων στην καθημερινή ζωή. 

 Συμβολή στην πνευματική ανάπτυξη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου (με καινοτόμες 

πρωτοβουλίες για εξάλειψη αναλφαβητισμού, επιμόρφωση πολιτών, π.χ. με το «ανοιχτό 

πανεπιστήμιο»). 

Επιστήμη: σύλληψη, ανάλυση αφηρημένων θεωρητικών εννοιών, παρατήρηση, μελέτη, 

έρευνα των φαινομένων της φύσης και της κοινωνίας του ανθρώπου, συστηματοποίηση των 

γνώσεων. Αναφέρεται στη σύσταση, τις ιδιότητες και τις σχέσεις των στοιχείων της.  

Διά βίου μάθηση (δια βίου εκπαίδευση): Η προσπάθεια διεύρυνσης ή βελτίωσης γνώσεων και 

δεξιοτήτων που βασίζεται σε προσωπική προσπάθεια και ενέργειες. Δεν έχει χρονικό 

περιορισμό(συνεχίζεται μετά το σχολείο) και στόχο έχει τον εφοδιασμό του ατόμου με 

προσόντα και ικανότητες που θα του επιτρέπουν να ανταποκρίνεται στις συνεχείς 

μεταμορφώσεις στον τομέα της εργασίας και της κοινωνίας της πληροφορίας. 

Πνευματικός άνθρωπος: ο άνθρωπος που με το πνευματικό του έργο και την επίγνωση της 

κοινωνικής του αποστολής έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη συνείδηση των συγχρόνων 

του. 

Διανοητής: ο διανοούμενος, ο άνθρωπος με ανώτερη σκέψη και μόρφωση (λόγιος, 

επιστήμονας, συγγραφέας κ.λπ.).  

Διανοούμενοι: οι άνθρωποι που στοχάζονται, οι ασχολούμενοι με γράμματα, επιστήμες, τέχνες 

ή με το πνεύμα γενικότερα.  

Καλλιεργημένος άνθρωπος: Πνευματικά καλλιεργημένος άνθρωπος θεωρείται εκείνος που δε 

διαθέτει μόνο γνώσεις, αλλά και κοινωνικές, ηθικές και ψυχικές αρετές. Είναι ο άνθρωπος με την 

ολοκληρωμένη προσωπικότητα.  

Πνευματικό ήθος: Το σύνολο των πνευματικών και ηθικών αξιών που επιτρέπουν στον 

άνθρωπο να αναζητεί την αλήθεια χωρίς σκοπιμότητες και να εκφράζει τις απόψεις του με 

παρρησία. 

Χειρωνακτική εργασία: η καταβολή μυϊκής προσπάθεια για την παραγωγή έργου.  

Πνευµατική εργασία:  η καταβολή πνευματικής προσπάθειας για την παραγωγή έργου. Κύριο 

µέσον είναι η πνευµατική ετοιµότητα δηλαδή διανοητικές ικανότητες. 
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Γιατί η γνώση είναι δύναμη (ωφέλειες) 
 

Η γνώση παρέχει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ωριμάσει και να ολοκληρωθεί ως ελεύθερη 

προσωπικότητα 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΑ 

ΑΤΟΜΟ 

 

Πολύπλευρη γνώση – μόρφωση ικανή να 

ενημερώνει σε ποικίλα ενδιαφέροντα θέματα 

της 

ζωής (οικονομικά, επαγγελματικά, 

κοινωνικοπολιτικά, πολιτιστικά) 

Γνώσεις ικανές να ακονίζουν την κρίση, το 

νου να συντελούν στον προβληματισμό, 

στην ωριμότητα του ανθρώπου, να 

προκαλούν το διάλογο, τη συζήτηση, την 

απορία…(όχι στείρες γνώσεις για 

αποστήθιση και μνημονική μάθηση). 

 

Γνώσεις που να εξυπηρετούν τον άνθρωπο, 

να βοηθούν στην κοινωνικοποίηση του, να 

συντελούν στη συναδέλφωση και όχι να 

υποθάλπουν το φανατισμό, το μίσος, την 

εμπάθεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η γνώση του εαυτού του 

 

 

 

 

 

Η γνώση των ηθικών αξιών 

 

 

 

 

 

 

 

Πνευματικά 

 Καλλιεργεί το νου του, διευρύνει τους 

πνευματικούς του ορίζοντες 

 Με τη βοήθεια της γνώσης, ο άνθρωπος 

είναι σε θέση να αντιμετωπίζει 

αποτελεσματικά και να επιλύει προβλήματα 

που του παρουσιάζονται, να υπερπηδά 

εμπόδια και δυσχέρειες που προκύπτουν. 

 Με τη γνώση και την πνευματική ευρύτητα, 

αντιστέκεται στις αρνητικές συνέπειες που 

προκαλεί η εκ των πραγμάτων 

επιβεβλημένη, στη σύγχρονη εποχή, 

εξειδίκευση. 

 Εξασφαλίζει αυτάρκεια και αυτοτέλεια . 

 Απομακρύνει την πλάνη και οδηγεί στην 

αλήθεια – προστατεύει τον άνθρωπο από 

την πιθανότητα να εξαπατηθεί. 

 Ο άνθρωπος οδηγείται σε σωστές 

επιλογές και έτσι προοδεύει και γίνεται 

ευτυχισμένος και ισορροπημένος. 

 Απελευθερώνει τον άνθρωπο, γιατί τον 

απαλλάσσει από δεισιδαιμονίες, 

προλήψεις, φανατισμό, δογματισμό, 

πλάνες, τον οδηγεί στη σφαιρική 

αντιμετώπιση της ζωής, αφού 

απομακρύνει την πνευματική μονομέρεια. 

Αυτό διευκολύνει και την ανάπτυξη 

σχέσεων με τους συνανθρώπους τους 

(σύσφιξη διαπροσωπικών σχέσεων). 

Κοινωνικές σχέσεις 

 Η γνώση διευκολύνει την κοινωνικοποίηση 

του ανθρώπου και συμβάλλει στην 

αρμονική κοινωνική συμβίωση. 

 

Αυτογνωσία 

Η γνώση οδηγεί στην αυτογνωσία. Έτσι, ο 

άνθρωπος βελτιώνει τις σχέσεις του με τους 

συνανθρώπους του και, παράλληλα, 

αυτοβελτιώνεται. 

 

Ηθικοποίηση 

Ο άνθρωπος μπορεί να υποτάσσει 

/χαλιναγωγεί τα κατώτερα ένστικτά του. Άρα, 

η γνώση οδηγεί και στον «εξανθρωπισμό» 

του ανθρώπου, στην ηθικοποίηση και στην 

ολοκλήρωσή του ως οντότητα. Επομένως, η 

γνώση αποτελεί δύναμη, γιατί βοηθά τον 

άνθρωπο να επιβάλλεται στον εαυτό του 
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Η απόκτηση ειδικών γνώσεων 

Γνώσεις ικανές για την ανάπτυξη των 

ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων των 

μαθητών. 

 

 

Γνώση ιδεών και ιδεολογιών 

Γνώσεις ικανές να συντελούν στη 

δημιουργία κοινωνικής συνείδησης, 

πνεύματος συνεργασίας, φιλίας με τους 

άλλους λαούς. Να εξυπηρετούν τα ιδανικά 

της ελευθερίας, της αλήθειας, της 

δικαιοσύνης, της ευνομίας, της 

δημοκρατίας… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστημονικές γνώσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιστορική γνώση 

(αυτοσυγκράτηση, αυτοέλεγχος) και στους 

άλλους 

Με τη βοήθεια της γνώσης, ιεραρχεί σωστά 

τις αξίες και τις ανάγκες του, θέτει 

προτεραιότητες  και οδηγείται στην τήρηση 

του μέτρου. 

 

Η γνώση αυξάνει την αποδοτικότητα του 

ατόμου και το οδηγεί στην επαγγελματική 

επιτυχία και καταξίωση  βελτίωση των όρων 

διαβίωσης, λόγω αύξησης των αποδοχών 

και ταυτόχρονα κοινωνική καταξίωση. 

 

Μέσω της γνώσης, αποφεύγεται η 

ιδεολογική σύγχυση. Οι απόψεις του 

ανθρώπου είναι ξεκάθαρες και σαφείς. Άρα, 

περιορίζονται οι πιθανότητες χειραγώγησης 

και ετεροκαθορισμού, ο άνθρωπος αποκτά 

ελευθερία βούλησης (αυτοκαθορισμός), δε 

γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης, φερέφωνο 

των απόψεων άλλων. Τέλος, 

δραστηριοποιείται και αντιστέκεται στη 

μαζοποίηση και στο μεσσιανισμό. 

 

Ψυχικά 

Αυξάνει την αυτοπεποίθηση του ανθρώπου, 

την εμπιστοσύνη στον εαυτό του και τον 

γεμίζει αισιοδοξία και δύναμη για να 

αντιμετωπίσει σωστά τη ζωή. 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Βελτίωση βιοτικού επιπέδου 

Με τη βοήθεια της γνώσης ο άνθρωπος 

κατόρθωσε να δαμάσει τη φύση και να 

περιορίσει την εξάρτησή του απ’αυτή. 

Μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τα αγαθά που 

παράγει η φύση και να βελτιώσει το βιοτικό 

του επίπεδο 

 

Υλικοτεχνικός πολιτισμός 

Μέσω της γνώσης, κατόρθωσε να οδηγηθεί 

σε σημαντικά επιστημονικά επιτεύγματα και 

να αναπτύξει και τον τεχνικό πολιτισμό 

(ωφέλειες τεχνικού πολιτισμού). 

 

Ηθικοπνευματικός πολιτισμός 

Αναπτύσσεται  ο πνευματικός  πολιτισμός 

(τέχνες, γράμματα, φιλοσοφία, επιστήμη). 

 

 Η γνώση της ιστορίας και της παράδοσης 

βοηθά στην αποφυγή της επανάληψης 

λαθών του παρελθόντος, γιατί μεταβιβάζει 

την πείρα και την ικανότητα των 

προγενέστερων στους μεταγενέστερους, ενώ 

αποφεύγεται και ο κίνδυνος απώλειας της 

εθνικής ταυτότητας. 
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          Η ΓΝΩΣΗ                                                                           ΔΥΝΑΜΗ   

 

Ο Μπέικον είχε πει «η γνώση είναι δύναμη» 

 

Η γνώση είναι δύναμη όταν χρησιμοποιείται, όταν εφαρμόζεται στην πράξη, όταν υιοθετείται 

και ακολουθείται από πολλούς. Στη χρήση της, επομένως, αποδεικνύεται η δύναμή της και 

φαίνεται η αξία της να αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων, με αργούς ή γρήγορους ρυθμούς. Στη 

χρήση της και στα αποτελέσματά της αποδεικνύεται η ευεργετική ή αρνητική επίδρασή της 

στον άνθρωπο και στην κοινωνία. 

Επομένως οι κάτοχοι της γνώσης είναι υπεύθυνοι για τη διάδοση και την αξιοποίηση της 

γνώσης καθώς όλη η δομή των προηγμένων κοινωνιών στηρίζεται στη γνώση  

 

 

 

Πότε η γνώση μπορεί να είναι βλαπτική δύναμη; 

 

 

 

 

 

΄Ατομο 

 Όταν η γνώση είναι ελλιπής (ημιμάθεια). Ο άνθρωπος που κατέχει 

την εντύπωση πως είναι γνώστης, χωρίς να είναι, μπορεί να αποβεί 

επικίνδυνος, τόσο για τον εαυτό του, όσο και για το σύνολο. 

 Όταν είναι χαμηλής ποιότητας και δε στοχεύει στην αναβάθμιση 

του πνευματικού επιπέδου. 

 Όταν η γνώση οδηγεί στην υπερβολική ειδίκευση και την 

πνευματική μονομέρεια. 

 Όταν χρησιμοποιείται για επίδειξη και αυτοπροβολή (σ’αυτή την 

περίπτωση δεν θα είναι ουσιαστική αλλά επιφανειακή). 

 Όταν οδηγεί τον κάτοχό της στην αλαζονεία ή την παράνοια. 

 Όταν οδηγεί στην υπερβολική αμφιβολία, άρα στη σύγχυση και την 

παράνοια. 

 

Επιστήμονες 

Πνευματικοί άνθρωποι 

Ασχολούμενοι με 

επιστημονικά 

επαγγέλματα 

Τεχνοκράτες 

Δημοσιογράφοι 

 Όταν εκμισθώνεται σε ιδιοτελή συμφέροντα κι αντί να στοχεύει στην 

ωφέλεια του συνόλου υπηρετεί συγκεκριμένες ομάδες που 

ενδιαφέρονται για την προβολή των συμφερόντων τους. 

 Όταν οι κάτοχοι της γνώσης εμφορούνται /υποκινούνται από το 

πνεύμα του ωφελιμισμού και δε χαρακτηρίζονται από ηθικότητα, 

εντιμότητα και αλτρουισμό (ανιδιοτέλεια). 

 Όταν χρησιμοποιείται για να βλάψει και να πλήξει τους άλλους. 

 

 

  

ΕΙΝΑΙ 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 

 

 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ 

                                                
                                                ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ    

                                - Προβλήματα 
    - Τρόποι αντιμετώπισης 

 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 

 
-Σκοποί 
-Θετικά αποτελέσματα 

 
 
 

Α. 
Προσανατολισμός 

εκπαίδευσης 

 Τεχνοκρατική εκπαίδευση 

 Ανθρωπιστική εκπαίδευση 
Β. 

Μέσα/παράγοντες 
εκπαίδευσης 

 Προγράμματα σπουδών 

 Διδακτικά εγχειρίδια 

 Υλικοτεχνική υποδομή 
Κτιριακές εγκαταστάσεις 
Εργαστήρια (θετικών 
επιστημών, πληροφορικής) 
Ειδικές αίθουσες 
διδασκαλίας(μουσική, 
αισθητική αγωγή κ.λπ.) 
Βιβλιοθήκες 
Χώροι άθλησης 
Αίθουσες εκδηλώσεων 
Εποπτικά μέσα (χάρτες, 
διαφάνειες, διαδραστικοί 
πίνακες, Video κ.λπ) 

 Διδακτικές μέθοδοι 

 Αξιολόγηση των μαθητών 

 Εξεταστικό σύστημα 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Μαθήματα-διδακτέα ύλη-
είδος γνώσεων) 

 
Εθνική αγωγή 
Περιβαλλοντική εκπαίδευση 
 
Αγωγή υγείας 
 
Αισθητική αγωγή 
 
Σχολικός επαγγελματικός 
προσανατολισμός 
Κοινωνική αγωγή 
Πολιτική αγωγή 
Ευρωπαϊκή διάσταση στην 
εκπαίδευση 
Διαπολιτισμική εκπαίδευση 
 
 
 
 
Γλωσσική εκπαίδευση 
Τεχνογνωσία 
 
 

 
 

 
 
 

ΑΤΟΜΟ 
 
 

 
 
Πνευματική, κοινωνική, 
πολιτική και ηθική ολοκλήρωση 
 
Εθνική συνείδηση 
Οικολογικοποίηση της σκέψης 
 
Αποφυγή βλαβερών συνηθειών 
 
Δημιουργία υψηλών 
αισθητικών κριτηρίων 
Επιλογή επαγγέλματος με 
ορθολογικά κριτήρια 
Κοινωνικοποίηση 
Πολιτικοποίηση 
Ευρωπαϊκή συνείδηση 
 
΄Ενταξη των παιδιών 
διαφορετικών εθνοτήτων στην 
Ελληνική κοινωνία με σεβασμό 
στις ιδιαιτερότητές τους. 
 
Αλφαβητισμός/εγγραμματοσύνη 
Ψηφιακός αλφαβητισμός 
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Γ. 
Εκπαιδευτικοί 

 Κατάρτιση, διδακτικές 
παιδαγωγικές μέθοδοι κ.λπ. 

 Επιμόρφωση 

 Εξοικείωση με τις νέες 
τεχνολογίες 

 Αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών 

Δ. 
Δραστηριότητες 

 Σχολικές εκδρομές 

 Εκπαιδευτικοί περίπατοι 

 Αθλητικές δραστηριότητες 

 Εθνικές γιορτές 

 Συμμετοχή σε εθελοντικές 
δράσεις 

 Συμμετοχή σε πολιτιστικά 
προγράμματα (θέατρο, 
φωτογραφία, περιβάλλον, 
υιοθέτηση μνημείων 
κ.λπ.) 

 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά 
προγράμματα ανταλλαγής 
μαθητών. 

 

 
 
 
 
 
 

Προϋποθέσεις 
 
Μακρόπνοος σχεδιασμός της 
εκπαίδευσης 
Αύξηση των δαπανών για την 
παιδεία 
Εκσυγχρονισμός-σύνδεση με 
την κοινωνία (δημιουργικό-
ανοιχτό σχολείο) 
Γραμματειακή υποστήριξη 
Ολιγάριθμα τμήματα 
Στελέχωση με ικανό αριθμό 
διδασκόντων 
Ψυχολογική υποστήριξη 
Πραγματική δωρεάν παιδεία 
 

 

Κοινά μέσα 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση/σχολείο (μέση)      Μέσα εκπαίδευσης 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΤΕΙ)                  Μέσα εκπαίδευσης 

Δια βίου εκπαίδευση                                                 Μέσα εκπαίδευσης 

Διαφοροποιούνται στους σκοπούς 
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΧΟΥΝ  

ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Δηλαδή το πρόγραμμα σπουδών (μαθήματα) 

 

 

              ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                                 

 

 

Μορφή εκπαίδευσης 
 

Παρεχόμενες γνώσεις Σκοποί 

 
Δευτεροβάθμια/Μέση 

εκπαίδευση 

 

 Ειδικές  

 Γενικές 

Ανάπτυξη πνευματικών 
ικανοτήτων 
Κοινωνικοποίηση 
Πολιτικοποίηση 
Ηθικοποίηση 
 

 
Τεχνοκρατική εκπαίδευση 

 ΄Εμφαση στις ειδικές 
γνώσεις  

 Τεχνογνωσία 

 Ψηφιακός 
αλφαβητισμός 

 

 
 
Εξειδίκευση 

 
Ανθρωπιστική εκπαίδευση 

 

 Γενικές γνώσεις 

 Κλασσική παιδεία 

 
Πνευματική καλλιέργεια 
Ολοκλήρωση της 
προσωπικότητας 
 

 
Γλωσσική εκπαίδευση 

Γνώσεις για 

 τον γραπτό λόγο  

 τα κείμενα 

 τη γραπτή 
επικοινωνία 

 
Γλωσσικές ικανότητες 
Αλφαβητισμός 
Εγγραμματοσύνη 
 

 
Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Γνώσεις για  

 το περιβάλλον  

 το οικολογικό 
πρόβλημα 

 την αειφόρο, πράσινη 
ανάπτυξη 

 

 
 
Οικολογικοποίηση της σκέψης 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

 

Τον άνθρωπο 
Την κοινωνία 
Τον πολιτισμό 

Το φυσικό περιβάλλον 
(δηλ. Θεματικοί τομείς) 
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 Μορφή εκπαίδευσης 
 

Παρεχόμενες γνώσεις               Σκοποί 

 
 

Αισθητική αγωγή 

 
Γνώσεις για  

 όλες τις μορφές 
τέχνης 

 τα δημιουργήματα 
του πολιτισμού 

 
΄Εκφραση δημιουργικότητας 
Εκδίπλωση ταλέντων-κλίσεων 
Ευαισθησία για καλλιτεχνική 
δημιουργία 
Διαμόρφωση υψηλών αισθητικών 
κριτηρίων 

 
 

Εθνική αγωγή 

 
Γνώσεις για 

 τα στοιχεία του 
εθνικού πολιτισμού 

 την εθνική γλώσσα 
και τις παραδόσεις 

 
 
 
Καλλιέργεια εθνικής συνείδησης 

 
 

Ευρωπαϊκή διάσταση στην 
εκπαίδευση 

Γνώσεις για  

 τον Ευρωπαϊκό 
πολιτισμό 

 Τις κοινές ρίζες και 
καταβολές, 

 Τα κοινοτικά όργανα 

 Τα δικαιώματα του 
Ευρωπαίου πολίτη 

 

 
 
 
Καλλιέργεια της ευρωπαϊκής πλάι 
στην εθνική συνείδηση 

 
Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

 Εκμάθηση γλώσσας  
της χώρας υποδοχής 
μεταναστών 

 Σεβασμός στις 
εθνοτικές διαφορές 

 

Αλαφαβητισμός/εγγραμματοσύνη 
Ισότιμη πρόσβαση στην 
εκπαίδευση των αλλοδαπών 
μαθητών 

 
Τριτοβάθμια/ανώτατη 

εκπαίδευση 
(ΑΕΙ και ΤΕΙ) 

 Ειδικές επιστημονικές 
γνώσεις 

 Θετικές επιστήμες 

 Επιστήμες του 
ανθρώπου 

 

Περαιτέρω εξειδίκευση 
Επιστημονική έρευνα 
Επιστημονικά επαγγέλματα 
Επαγγελματική κοινωνικοποίηση 

 
 

Δια βίου εκπαίδευση 
Αυτομόρφωση 

 

 
 

Ειδικές γνώσεις  

Βελτίωση δεξιοτήτων 
Αύξηση προσόντων 
Ανταγωνιστικότητα στο χώρο 
εργασίας 
Ικανότητα προσαρμογής στις 
επιστημονικές εξελίξεις και στις 
νέες απαιτήσεις στο χώρο της 
εργασίας 
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Α. 
              ΤΥΠΟΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 

 

Β. 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ 

 
 

1. 
Αποτελέσματα της 

εκπαίδευσης  

 Βιολογικά  

 Πνευματικά 

 Κοινωνικά 

 Πολιτικά 

 Ηθικές αντιλήψεις-
στάσεις 

 Αισθητικές αντιλήψεις 

 Εθνική συνείδηση 

 Ευρωπαϊκή συνείδηση 

 Διεθνιστικά αισθήματα 

 Επαγγελματική ζωή 
 

2. 
Προβλήματα-αιτίες 
δυσλειτουργίας του 

εκπαιδευτικού συστήματος 
Τρόποι αντιμετώπισης 

 
 

3. 
Γιατί οι μαθητές αξιολογούν 

αρνητικά ορισμένους κλάδους 
της γνώσης 

 
4. 

Αιτίες για τα προβλήματα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 
 

5. 
Γιατί παρατηρείται μαζική 
στροφή των νέων προς την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 
 

6. 
Γιατί ορισμένοι θεωρούν τα 
χειρωνακτικά επαγγέλματα 

κατώτερα από τα πνευματικά 
 
 

 
Στο άτομο 
Θετικά   
( όταν οι γνώσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ατόμου και 
στους σκοπούς  της εκπαίδευσης και όταν τα μέσα μετάδοσης 
γνώσεων είναι αποτελεσματικά) 
 
Αρνητικά 
( όταν οι γνώσεις δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ατόμου 
και τους σκοπούς της εκπαίδευσης και όταν τα μέσα μετάδοσης 
γνώσεων δεν είναι αποτελεσματικά) 
 
 
 
 
 
Εντοπίζονται στο είδος των παρεχομένων γνώσεων (πρόγραμμα 
σπουδών) και στις ελλείψεις ή αδυναμίες των μέσων μετάδοσης 
των γνώσεων που έχουν ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του 
θεσμού και την αδυναμία επίτευξης των σκοπών της 
εκπαίδευσης. 
 
 
Οι αιτίες εντοπίζονται  στον τεχνοκρατικό προσανατολισμό της 
εκπαίδευσης , την εξειδίκευση και τη σύνδεση του σχολείου με 
την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
 
 
Οι αιτίες εντοπίζονται στον γιγαντισμό και τη μαζικότητα που 
χαρακτηρίζουν την ανώτατη εκπαίδευση καθώς και στον τρόπο 
λειτουργίας (μέσα-προϋποθέσεις) 
 
 
Οι αιτίες εντοπίζονται στην επιστημονική και τεχνολογική 
ανάπτυξη, την κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, το 
ρόλο των φορέων κοινωνικοποίησης, τις καλύτερες συνθήκες 
εργασίας  για τους πνευματικά εργαζόμενους και την 
προκατάληψη για την κατωτερότητα της χειρωνακτικής εργασίας. 
 
Οι αιτίες εντοπίζονται: 

 Στις κοινωνικές προκαταλήψεις 

 Στους φορείς κοινωνικοποίησης 

 Στις συνθήκες εργασίες 

 Στις αμοιβές 
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7. 

Ισοτιμία χειρωνακτικής και 
πνευματικής εργασίας 

 
 
 
 
 
 

8. 
Ο ρόλος του πνευματικού 

ανθρώπου 
 

 
 
              Βασικά επιχειρήματα 

 Είναι αλληλένδετες γιατί καμία δεν μπορεί να 
πραγματωθεί χωρίς την άλλη. 

 ΄Εχουν τα ίδια αποτελέσματα για τον άνθρωπο  
(θετικά αποτελέσματα της εργασίας) 

 Συμβάλλουν και οι δύο ισότιμα στην ανάπτυξη του 
πολιτισμού και στην ευημερία της κοινωνίας. 
 

 
            Τα επιχειρήματα βασίζονται 

 Στις κατηγορίες των πνευματικών ανθρώπων 

 Στο γεγονός ότι στελεχώνουν τις ανώτερες θέσεις και τα 
αξιώματα σε όλους τους τομείς της ζωής. 

 Στις δυνατότητες που έχουν σε σχέση με τον απλό 
άνθρωπο(ειδικές γνώσεις-πνευματικά εφόδια) 

 Προϋπόθεση: ψυχικά και ηθικά εφόδια, αναγνώριση τους 
κοινωνικού τους ρόλου 

 


