
Παηδεία 



Παηδεία: δύναμη θεπαπεςηική τςσήρ 
(Πλάηυναρ),  

 

κςβεπνήηηρ ηος ανθπώπινος βίος,  

 

ζηςλοβάηηρ ηος πολιηιζμού 

 

 

 

 

 

θεμαηοθύλακαρ ηυν ανθπυπιζηικών αξιών 

 

      δύναμη απελεςθεπυηική 

 



ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 



Πεξηερόκελν  θαη νξηζκνί ελλνηώλ 

 

Παηδεία γενικά εννοούμε τη μόρυωση,  την 

εσρύτερη καλλιέργεια ενός ανθρώποσ. Πρόκειται γηα  

«ην θιεξνδνηνύκελν από γελεά ζε γελεά 

θεθάιαην πλεπκαηηθώλ αγαζώλ, πνπ ζρεκαηίδεηαη 

κέζα ζηελ ηζηνξία κε ηνλ αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ 

κφρζν ηνπ αλζξψπνπ». (Ε. Παπαλνχηζνο ) 

 



Αλζξσπηζηηθή παηδεία: Πξφθεηηαη γηα έλα πξφηππν παηδείαο πνπ  

ζηνρεχεη ζηνλ άλζξσπν θαη ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο  πξνζσπηθφηεηαο (πλεπκαηηθψλ, εζηθψλ θ.ιπ.) κε 

ηηο αλζξσπηζηηθέο αμίεο (ειεπζεξία, αμηνπξέπεηα, κέηξν, 

αλζξσπηά, πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ).  

 



Δθπαίδεπζε 

Είλαη ε ζεζκνζεηεκέλε απφ ην θξάηνο ιεηηνπξγία 
πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ 

γλψζεσλ απφ εηδηθά ηδξχκαηα (ζρνιείν,  
Παλεπηζηήκην θ.ιπ.)  

  

Απνηειεί ην δπλακηθφηεξν θνξέα ηεο παηδείαο 
θαη απηφ εμεγεί ην γεγνλφο φηη ζηε ζθέςε 
πνιιψλ αλζξψπσλ νη έλλνηεο παηδεία θαη 

εθπαίδεπζε ηαπηίδνληαη. 

 



Τερλνθξαηηθή εθπαίδεπζε 

Η εθπαίδεπζε ε νπνία, πηεδφκελε απφ 

ηηο αλάγθεο ηεο ηερλνθξαηηθήο 

θνηλσλίαο, δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ, 

θπξίσο απφ ην ρψξν ησλ ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ, απνβιέπνληαο ζηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ απξηαλψλ 

θαηαξηηζκέλσλ επηζηεκφλσλ θαη 

επαγγεικαηηψλ. 

 

 



Ο ηερλνθξαηηθφο ραξαθηήξαο απνκαθξχλεη ηελ 

εθπαίδεπζε απφ ηνλ θχξην αλζξσπνπιαζηηθφ ηεο ξφιν, 

δειαδή ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αηφκνπ γηα ηελ νξγαληθή 

έληαμή ηνπ ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ. 



Σηφρνη ηεο Παηδείαο 

Α. Η ολοκλήρωση της 
προσωπικότητας του ατόμου 

 

Β. Η κοινωνικοποίηση του ατόμου 



Σηφρνη ηεο Παηδείαο 

Α. Η ολοκλήρωση της 
προσωπικότητας του ατόμου 

 

 

Πνευματική συγκρότηση 

Αισθητική καλλιέργεια 

Ηθική συνειδητοποίηση 

 



   Α. Η ολοκλήρωση της προσωπικότητας 
 

Α.1. Σπληείλεη  ζηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα 

θαη ηελ πλεπκαηηθή απηνλνκία, γηαηί: 

 

Εμαζθαιίδεη ηε δηεχξπλζε ησλ λνεηηθώλ 

δπλαηνηήησλ (νμχλεη ηελ θξίζε θαη ηελ αληίιεςε, 

αλαπηχζζεη ηε ινγηθή θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ) κε 

ηελ παξνρή γλψζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

θαηαλφεζε θαη εξκελεία ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

ρψξνπ θαη ηε δηακφξθσζε κηαο ζθαηξηθήο θαη  

νινθιεξσκέλεο εηθφλαο ηνπ θφζκνπ. 



Α.1. Σπληείλεη  ζηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη 

ηελ πλεπκαηηθή απηνλνκία, γηαηί: 

Επλνεί ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

έκθπησλ θιίζεσλ θαη  δεμηνηήησλ ηνπ αηφκνπ 

(απηνγλσζία, απηνζπλεηδεζία). 

Σπκβάιιεη  ζηε δηακφξθσζε ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ 

θαη θξηηηθά ζθεπηφκελσλ πνιηηψλ, ηθαλψλ λα 

αληηζηέθνληαη ζην δνγκαηηζκφ θαη ηελ 

πξνθαηάιεςε, λα επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο 

θαη λα δηαηεξνχλ ηελ απηνλνκία  θαη ηελ 

ηδηαηηεξφηεηά ηνπο. 

 



Άλμπερτ Αϊνστάιν 



Α.2. Γηακνξθώλεη ηελ αηζζεηηθή θαη 

αλαπηύζζεη ηελ επαηζζεζία, επεηδή: 

 

Καζηζηά ην άηνκν ηθαλφ λα δηαθξίλεη ηελ νκνξθηά  
ζηελ θαζεκεξηλή δσή, λα βηψλεη ην σξαίν θαη λα 

απνθεχγεη ηελ ηππνπνίεζε, ηελ πεδφηεηα ηεο  
επνρήο καο  θαη ηελ θπξηαξρία ηνπ ςπρξνχ 

νξζνινγηζκνχ θαη ηνπ σθειηκηζκνχ. 

  

Δηακνξθψλεη  ηα αηζζεηηθά θξηηήξηα κέζα απφ 
ηελ επαθή κε ηελ πνηνηηθή ηέρλε, ηε θχζε, ηα 
κλεκεία  θ.ιπ. θαη απμάλεη ηε δεθηηθφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ απέλαληη ζηα αηζζεηηθά εξεζίζκαηα 
ηνπ πεξηβάιινληνο. 



Η τέχνη παράγοντας αισθητικής 
καλλιέργειας 



Α.2. Γηακνξθώλεη ηελ αηζζεηηθή θαη 

αλαπηύζζεη ηελ επαηζζεζία, επεηδή: 

 

Εμεπγελίδεη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν, δίλνληαο 

αλψηεξε πνηφηεηα ζηηο πξάμεηο θαη ζηε δσή ηνπ 

αλζξψπνπ.  

Επλνεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή σξίκαλζε ηνπ λένπ, 

θαζψο αλαπηχζζεη ηελ ηθαλφηεηά  ηνπ λα 

θαηαλνεί θαη λα ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. 



Η αξκνλία ηεο θχζεο παξάγνληαο αηζζεηηθήο 

θαιιηέξγεηαο 



Α.3. Γηαπιάζεη πςειό ήζνο 

 

Επηδηψθεη ηε δηακφξθσζε ελφο ζηαζεξνχ θψδηθα 
αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξάο ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο 

άιινπο, ψζηε λα έρεη άμνλεο αλαθνξάο ζηε δσή ηνπ 
θαη λα πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ην εζηθά αλψηεξν. 

 

Πξνβάιιεη πςειά εζηθά πξφηππα θαη δηακνξθψλεη  
εζηθή ζπλείδεζε θαη νξζά θξηηήξηα, ψζηε λα δηαθξίλεη 

ην δίθαην απφ ην άδηθν θαη λα  νδεγείηαη ζηελ 
απηνπξαγκάησζε, βηψλνληαο ηηο αλζξσπηζηηθέο αμίεο. 

  

Σηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ εζηθψλ 
αμηψλ γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή.  



Νικηφόρου Λύτρα, Αντιγόνη και 
Πολυνείκης 

Υψηλό ηθικό πρότυπο πίστης  
στους ηθικούς νόμους 



Σσθξάηεο: ν κεγαιχηεξνο εζηθφο 

θηιφζνθνο φισλ ησλ επνρψλ 

Έζηξεςε ην θηινζνθηθφ ελδηαθέξνλ απφ 

ηε κειέηε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ ζηνλ 

εζσηεξηθφ / εζηθφ θφζκν ηνπ αλζξψπνπ. 

 



Σηφρνη ηεο Παηδείαο 

Β. Η κοινωνικοποίηση του ατόμου 

 

 

Ένταξη στις κοινωνικές και πολιτικές 
διαδικασίες 

Ένταξη στις πολιτιστικές διαδικασίες 

Ένταξη στις παραγωγικές 
διαδικασίες 

 



 

Β. Η θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηόκνπ 
 

Β.1. Δληζρύεη ηελ θνηλσληθή θύζε ηνπ 

αλζξώπνπ θαη ηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε 

 
Αζθεί ην λέν ζηελ νκαδηθή δσή, ζηελ 

ππεπζπλφηεηα θαη ηε ζπιινγηθφηεηα θαη 

πξνεηνηκάδεη ηε δεκηνπξγηθή  έληαμή ηνπ ζην 

ζχλνιν. 

 

Επλνεί ηελ πξνζαξκνγή ζε έλα ζχλνιν αξρψλ 

θαη αμηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θνηλσληθή 

εζηθή θαη ζπγθξνηνχλ έλα ζχζηεκα αλαθνξάο 

γηα ην λέν. 



Η εθπαίδεπζε, πεδίν θνηλσληθήο 

θαη πνιηηηθήο δξάζεο ησλ λέσλ 



Β.2.  Γηακνξθώλεη πνιηηηθή ζπλείδεζε θαη 

δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

Φέξλεη ζε επαθή κε ηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο θαη 
αμίεο, ηηο δνκέο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ πνιηηηθνχ 
ρψξνπ θαη  κεηαδίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ πνιηηηθνχ 

πνιηηηζκνχ κηαο θνηλσλίαο. 

Παξέρεη εξεζίζκαηα πνιηηηθήο ζθέςεο θαη 
πξνβιεκαηηζκνχ θαη επηηξέπεη ηε δηακφξθσζε ηεο 
θνζκνζεσξίαο θαη ηελ ηδενινγηθή ζπγθξφηεζε ηνπ 

αηφκνπ. 

Εθπαηδεχεη ηνπο λένπο ζην δεκηνπξγηθφ δηάινγν, 
απνκαθξχλεη απφ ην θαλαηηζκφ θαη δηακνξθψλεη  
ειεχζεξνπο, ππεχζπλνπο θαη ελεξγνχο πνιίηεο κε 

δεκνθξαηηθφ ήζνο. 



Φνηηεηηθέο εθινγέο 



Β.3. Φέξλεη ζε επαθή κε ηα επηηεύγκαηα ηνπ 

εζληθνύ θαη ηνπ νηθνπκεληθνύ πνιηηηζκνύ 

 
Εμνηθεηψλεη ηνπο λένπο κε ηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηνπ 

πνιηηηζκνχ (παξάδνζε, κλεκεία, ηέρλε, γιψζζα, 
αζιεηηζκφο θ.ά.), ψζηε λα ηηο εληάζζνπλ ζηε δσή ηνπο 

θαη λα αλαπηχζζνπλ δεκηνπξγηθή ζηάζε δσήο.  

 

Οηθνδνκεί ηελ εζληθή θαη πνιηηηζηηθή  ηαπηφηεηα κέζα 
απφ ηελ επαθή κε ηα επηηεχγκαηα ηνπ εζληθνχ 

πνιηηηζκνχ. 

 

Αλαπηχζζεη ην νηθνπκεληθφ πλεχκα θαη ηηο 
παλαλζξψπηλεο αμίεο κε ηε γλσξηκία ηεο 

παλαλζξψπηλεο παξάδνζεο θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο 
ελφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ.  



Ο Παξζελώλαο, εζληθή θαη παγθόζκηα 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά  

 



S. Boticelli, Η γέλλεζε ηεο Αθξνδίηεο, έξγν ηέρλεο πνπ 

απνηειεί θιεξνλνκηά φιεο ηεο αλζξσπφηεηαο 



Β.4. Πξνεηνηκάδεη ην λέν γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία  

 

Εμνπιίδεη ην λέν κε ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία 

θαη εκπεηξία,  ψζηε λα αληαπεμέιζεη ζηνλ 

απμεκέλν επηζηεκνληθφ θαη επαγγεικαηηθφ 

αληαγσληζκφ ηεο επνρήο καο. 

 

Παξέρεη επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ κε 

βάζε ηηο έκθπηεο θιίζεηο θαη επηζπκίεο, αιιά θαη 

ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο, ψζηε λα 

εμαζθαιίζεη ηελ νξγαληθή έληαμε ηνπ αηφκνπ 

ζηηο παξαγσγηθέο δνκέο. 



Παηδεία 



Πξνβιήκαηα ηεο ζύγρξνλεο 

εθπαίδεπζεο 
 

Παξά ηηο θαηά θαηξνχο δνκηθέο αιιαγέο, 
κεηαξξπζκίζεηο θαη αληηκεηαξξπζκίζεηο πνπ 

έιαβαλ ρψξα ζηα εθπαηδεπηηθά καο πξάγκαηα ηα 
ηειεπηαία ρξφληα, απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη ν 

παξαπάλσ ξφινο δελ επηηπγράλεηαη πάληνηε. 
Εγγελείο αδπλακίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο 

ζπζηήκαηνο θαη ρξφληα πξνβιήκαηα 
ππνλνκεχνπλ ην ξφιν ηνπ. Οη επηθξίζεηο είλαη 

πνιιέο θαη φρη πάληνηε αδηθαηνιφγεηεο.  



Δξσηήκαηα 
 

Σε πνην βαζκφ ην ζεκεξηλφ ζρνιείν αληαπνθξίλεηαη 

ζην ξφιν ηεο παηδείαο; 

Δηακνξθψλεη θξηηηθά ζθεπηφκελνπο αλζξψπνπο / 

αλεμάξηεηεο πξνζσπηθφηεηεο; 

Είλαη ην ζρνιείν έλα ρψξνο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη 

θνηλσληθνπνίεζεο; 

Πξνεηνηκάδεη ηνπο λένπο γηα ηηο  απμεκέλεο 

απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ ; (νέες τετνολογίες, 

επανάσταση Γενετικής, παγκοσμιοποίηση, 

επιστημονικός και επαγγελματικός ανταγωνισμός, 

κ.ά).  



1. Αδπλακία ηεο εθπαίδεπζεο λα αληαπνθξηζεί  

ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο ηερλνινγηθήο 

καο  επνρήο. 

 

Αλεπαξθήο πιηθνηερληθή ππνδνκή, ειιείςεηο 
ζε ηερλνινγηθά κέζα θαη θαζπζηέξεζε ζηελ 
αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Ειιηπήο επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ, ζπγγξάκκαηα θαθνγξακκέλα. 

Πξνβιήκαηα νξγάλσζεο, πεηξακαηηζκνί  θαη 
απνπζία  καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ. 

Φπζηθή ζπλέπεηα :  ε εθπαίδεπζε παξάγεη  
πηπρηνχρνπο  ρσξίο ηελ απαηηνχκελε 
ζχγρξνλε επηζηεκνληθή  θαη επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε. 



Πξνβιήκαηα 

Υπνβαζκηζκέλν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ απφ άπνςε 
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο.  

Πεξηνξίδεη ηε δηάζεζε γηα κάζεζε 

Δπζρεξαίλεη ην έξγν καζεηψλ – εθπαηδεπηηθψλ 

Επλνεί ζπκπεξηθνξέο βίαο θαη αληηθνηλσληθφηεηαο  

Μαδνπνηεί: Τα πνιππιεζή ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα 
κε ηηο πνιπκειείο ηάμεηο ζπλζιίβνπλ ηελ αηνκηθφηεηα 
/ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ καζεηή  

 

Πξνβιήκαηα νξγάλσζεο, πεηξακαηηζκνί  θαη απνπζία  
καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ. 

Η παηδεία αληηθείκελν κηθξνπνιηηηθήο εθκεηάιιεπζεο 
( θνκκαηηθνχ αληαγσληζκνχ), ζπλερψλ αιιαγψλ 
Η δεκφζηα παηδεία επηβαξχλεηαη κε ηηο 
δπζιεηηνπξγίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο θξαηηθήο 
κεραλήο θαη δηνίθεζεο.  



Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ ππεξεζία ηεο 

εθπαίδεπζεο… 



2. Αλαληηζηνηρία ηεο εθπαίδεπζεο κε ηηο 

αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο.  

 
Απνπζία νξγαλσκέλνπ επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ιεπηνκεξνχο θαη έγθπξεο ελεκέξσζεο 
γηα ηηο πξννπηηθέο ησλ ζρνιψλ, γηα θνξεζκέλα 

επαγγέικαηα θ.ιπ. 

Μαδηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ λέσλ ζηα  ΑΕΙ κε 
απνηέιεζκα ηνλ πιεζσξηζκφ ησλ αλέξγσλ πηπρηνχρσλ  

θαη ηελ ππνβάζκηζε ησλ ηερληθψλ – ρεηξσλαθηηθψλ 
επαγγεικάησλ. 

Υπνβάζκηζε ησλ πηπρίσλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
Παλεπηζηεκίσλ. 

Ωο απνηέιεζκα:  ε εθπαίδεπζε νδεγεί ζηελ  φμπλζε ησλ 
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζηε δηαηψληζε ηεο ρακειήο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 



Αλεξγία πηπρηνχρσλ 



3. Δμεηαζηνθεληξηθόο ραξαθηήξαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

 
Καιιηεξγείηαη ε ρξεζηκνζεξηθή αληηκεηψπηζε 
ηεο γλψζεο θαη ην πλεχκα ηνπ αληαγσληζκνχ 

θαη ηεο βαζκνζεξίαο. 

Εληζρχεηαη ε κεραληθή απνζηήζηζε έηνηκσλ 
γλψζεσλ θαη παξακειείηαη ε  θξίζε θαη ε 

πξνζσπηθή αλαδήηεζε. 

Τν ζρνιείν κεηαηξέπεηαη ζε δηαξθέο εμεηαζηηθφ 
θέληξν  θαη αδπλαηεί λα επηηειέζεη ηνπο 
πιαηχηεξνπο παηδεπηηθνχο ηνπ ζηφρνπο. 

Λνγηθό επαθόινπζν:  ην Λχθεην θηλδπλεχεη λα 
απνιέζεη ηνλ απηνηειή ξφιν ηνπ σο βαζκίδα 

ηεο γεληθήο Παηδείαο θαη λα κεηαηξαπεί ζε 
«πξνζάιακν» ησλ ΑΕΙ. 

 



Πξνβιήκαηα 

Σπληεξείηαη ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο 
δηδαζθαιίαο (κνλφινγνο εθπαηδεπηηθνχ – 
απνκλεκφλεπζε καζεηή), πνπ 

Παζεηηθνπνηεί ην καζεηή  

Είλαη πιεθηηθφο (αδηαθνξία ) 

Είλαη αλαρξνληζηηθφο : ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 
πνζφηεηα ηεο πξνζιακβάλνπζαο γλψζεο θαη φρη 
γηα ηνλ ηξφπν πξφζιεςήο ηεο απφ ην καζεηή (πνπ 
είλαη θαη ην δεηνχκελν ζηελ επνρή καο ιφγσ ηνπ 
θαηαηγηζκνχ ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 
πιεξνθνξηψλθαη ηεο αλάγθεο νη λένη λα θηάλνπλ 
ζηε γλψζε κέζα απφ θηιηξάξηζκα ησλ 
πιεξνθνξηψλ θαη κε πξνζσπηθή αλαδήηεζε) 

 

 



Η βάζαλνο ησλ Παλειιελίσλ. 

Γλψζε  

ή 

απφγλσζε; 



Πξνηάζεηο  γηα ηνλ 
εθζπγρξνληζκό θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιείνπ  
 



1. Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ  

Εηζαγσγή ζην ζρνιείν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

πνπ παξέρνπλ πξσηφγλσξεο επθαηξίεο γηα  

κάζεζε θαη σζνχλ ηελ εθπαίδεπζε ζε 

ελδηαθέξνπζεο αιιαγέο.  

Εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, 

ψζηε λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο πςειέο 

απαηηήζεηο ηεο ηερλνινγηθήο επνρήο καο. 

Εθπαίδεπζε ηνπ λένπ ζηελ αμηνιφγεζε, επηινγή 

θαη θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 



Η αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξνυπνζέηεη 

κέηξν, πξνγξακκαηηζκφ θαη αλζξσπηζηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ! 



2. Ο λένο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζην ζρνιείν 

ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο 

 

Αιιαγή ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ : απφ 
απιφο κεηαδφηεο γλψζεσλ  ζα πξέπεη λα 

πεξάζεη ζε εθείλνλ  ηνπ ζπληνληζηή ηεο 
δηαδηθαζίαο κάζεζεο. 

Έκθαζε ζηε βησκαηηθή κάζεζε θαη φρη ζηελ 
απνκλεκφλεπζε έηνηκσλ γλψζεσλ. Τν ζρνιείν  
ηνπ κέιινληνο πξέπεη λα είλαη ην ζρνιείν ηεο 
δεκηνπξγηθφηεηαο ζην νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο 
νξγαλψλεη ηε δηδαζθαιία  κε ηξφπνπο πνπ 

επλννχλ ηηο πξσηνβνπιίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο 
ησλ καζεηψλ. 



Τν ζσθξαηηθφ πξφηππν 

δαζθάινπ: 

δηαιεθηηθή  

καηεπηηθή κέζνδνο 



3. Απνκάθξπλζε ηνπ ζρνιείνπ από ηε 

ρξεζηκνζεξηθή αληίιεςε  

 

Απαγθίζηξσζε ηνπ ζρνιείνπ απφ ην άγρνο ηεο 

εμεηαζηέαο χιεο θαη ηελ σθειηκηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο γλψζεο,  πνπ επηβάιινπλ ηε 

ζηείξα απνκλεκφλεπζε. Έηζη, ζα αλαδεηρηεί 

σο ρψξνο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη αλάπηπμεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο.  



Τν δεκηνπξγηθφ ζρνιείν 



4. Σρνιείν, πνιππνιηηηζκηθόηεηα   θαη  

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

 

Εηζαγσγή λέσλ καζεκάησλ, φπσο  γηα ηα 
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα,  θαη πξνζαξκνγή ησλ 

ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζηηο απαηηήζεηο πνπ επηβάιιεη 
ε Επξσπατθή Ελνπνίεζε θαη ε 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα : πξνβνιή ηεο Επξσπατθήο 
ηαπηφηεηαο θαη απαινηθή ζηεξενηχπσλ κε ζηφρν 

ηελ αλάπηπμε  ηεο αλεθηηθφηεηαο θαη ηνπ 
αλζξσπηζκνχ. 

Αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο ηδηαηηεξφηεηαο αιιά θαη  
ησλ ζηνηρείσλ πνπ ελψλνπλ ηνπο ιανχο θαη φρη 

κφλν απηψλ πνπ ηνπο ρσξίδνπλ.  



Ίζνη θαη δηαθνξεηηθνί 



5. Σύλδεζε εθπαίδεπζεο θαη νηθνλνκίαο 

 

Μαθξνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο γηα ηε ζχλδεζε 
εθπαίδεπζεο θαη νηθνλνκίαο. Νέεο εηδηθφηεηεο 

ζχκθσλα κε ηα  δεδνκέλα ηεο αγνξάο εξγαζίαο  θαη 
ηηο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο. 

Ελίζρπζε θνξέα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 
ησλ λέσλ. Λεπηνκεξήο πιεξνθφξεζε ησλ λέσλ θαη 

ησλ γνληψλ γηα ηα θνξεζκέλα επαγγέικαηα, ηηο 
επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο θ.ιπ.  

Πξνεηνηκαζία ηνπ λένπ, ψζηε λα είλαη 
αληαγσληζηηθφο, ηθαλφο λα αληεπεμέξζεη γλσζηηθά ζε 
έλα αληαγσληζηηθφ παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. 



Οξθσκνζία απνθνίησλ 



Παηδεία 


