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ΤΙ ΕΙΝΑΙ  ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

Βασικός κοινωνικός θεσμός μέσω του οποίου 

μορφώνονται και διαπαιδαγωγούνται οι νέοι. 

Στόχος: οι νέοι να μετατραπούν σε ώριμους, 

υπεύθυνους και δημιουργικούς πολίτες. 



ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

 Γνώσεις με τις οποίες οι νέοι κατανοούν 

τον κόσμο γύρω τους. 

Οι μαθητές μαθαίνουν να εργάζονται, να 

αναλαμβάνουν ευθύνες και πρωτοβουλίες. 

 Γνωριμία με τη γλώσσα, την ιστορία και 

τον  πολιτισμό μας, αλλά και την ιστορία 

και τον πολιτισμό άλλων λαών. 



ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

 Βοηθάει τους νέους να επιλέξουν το επάγγελμα που θα ασκήσουν 

ως ενήλικοι. 

Αναπτύσσουν  σχέσεις με τους συμμαθητές τους, κάνουν φίλους, 

μαθαίνουν να συνεργάζονται και να ζουν μέσα στη σχολική ομάδα. 

Το σχολείο διαπλάθει την προσωπικότητα. Οι μαθητές καλλιεργούν 

τις κλίσεις και τις ικανότητές τους, μαθαίνουν υποχρεώσεις και 

ευθύνες, το σωστό και το δίκαιο ώστε να γίνουν άνθρωποι συνετοί, με 

αρχές και αξίες. 



ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ 

«Καλύτερα, αδερφέ μου, να έχεις 

ελληνικόν σχολείον εις την χώραν 

σου, παρά να έχεις βρύσες και 

ποτάμια, διότι οι βρύσες ποτίζουν 

το σώμα, τα σχολεία όμως 

ποτίζουν την ψυχή. Και ωσάν 

μάθεις, παιδί μου, γράμματα, τότε 

λέγεσαι άνθρωπος» 



ΣΤΕΡΗΣΗ  ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ  
ΤΗς ΜΟΡΦΩΣΗς  

(ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ) 

 Εκατομμύρια παιδιά αλλά και ενήλικες, κυρίως 

γυναίκες, σ’ όλο τον κόσμο δε γνωρίζουν γραφή και 

ανάγνωση, καθώς δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε σχολείο. 



ΠΟΙΟΥΣ  ΠΛΗΤΤΕΙ  Ο 
ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ  

Φτωχές, υπανάπτυκτες χώρες που δεν έχουν την 

οικονομική δυνατότητα για παροχή σωστής 

εκπαίδευσης στους πολίτες. 

Στα ανεπτυγμένα κράτη αφορά τα οικονομικά 

εξαθλιωμένα στρώματα, τους πρόσφυγες, τους 

μετανάστες, τις γυναίκες και τον αγροτικό 

πληθυσμό. 



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ  

 Μεγαλύτερος κίνδυνος φτώχειας, ανεργίας, εξαθλίωσης. 

 Αδυναμία ενεργούς συμμετοχής στην κοινωνική και πολιτική 

ζωή – αδυναμία κατανόησης πολυσύνθετης πραγματικότητας. 

 Δέσμιοι προλήψεων, δεισιδαιμονιών, προκαταλήψεων. 

 Σύμπλεγμα κατωτερότητας – περιθωριοποίησης. 

 Τροχοπέδη στην ανάπτυξη μιας χώρας – διαιώνιση 

κοινωνικών ανισοτήτων. 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΟΛΕΙΟΥ  

Παρά τους στόχους που θέτει το σύγχρονο σχολείο, δε φαίνεται να 

μπορεί να τους εκπληρώσει πλήρως. Τα διάφορα προβλήματα που 

παρουσιάζει κάνουν αναποτελεσματικό το εκπαιδευτικό έργο που 

προσφέρεται απ’ αυτό. 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

 Δεν έχει την ευελιξία να αναπροσαρμόζει 

τις γνώσεις που παρέχει στις γρήγορες 

εξελίξεις που συντελούνται στην επιστήμη, την 

τεχνολογία, την οικονομία και την κοινωνία, με 

αποτέλεσμα αυτές να είναι ελλιπείς και 

αναχρονιστικές. 





ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

 Σχολικά εγχειρίδια δυσνόητα, κακογραμμένα, χωρίς χιούμορ και 

φαντασία  - μη ελκυστικά στο μαθητή. 

 Ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή: αφρόντιστα σχολικά κτίρια – απουσία 

εξοπλισμένων εργαστηρίων – βιβλιοθηκών – αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Ανεπαρκή οπτικοακουστικά μέσα. 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

 Εκπαιδευτικοί χωρίς ηθική και υλική 

στήριξη από την πολιτεία – χωρίς επιμόρφωση – 

χωρίς εξειδίκευση . 

Σύστημα αξιολόγησης που ευνοεί 

αποστήθιση κι όχι κριτική σκέψη – 

βαθμοθηρία – άγχος. 



ΩΡΑ ΓΙΑ 
ΕΚΘΕΣΗ  

Ένας φίλος σας που μένει μακριά σας γράφει ότι 

σκέφτεται να εγκαταλείψει το σχολείο. Γράψτε του μια 

απάντηση τονίζοντας τους λόγους για τους οποίους πρέπει 

να το συνεχίσει. 
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