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ΘΕΜΑ: Δύο βασικές λειτουργίες της εκπαίδευσης είναι η κατάκτηση της γνώσης και η διαμόρφωση 

της προσωπικότητας των νέων. Με βάση αυτό το πλαίσιο, κατά πόσο θεωρείτε ότι το σημερινό 

εκπαιδευτικό σύστημα ανταποκρίνεται στους παραπάνω στόχους και ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, 

τα προβλήματα της σύγχρονης εκπαίδευσης; 

 

        Στη σύγχρονη διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνία, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την 

πρόοδο της επιστήμης, η έκρηξη γνώσεων καθώς και η αυξημένη ανεργία καθιστούν αδύνατη την 

προσπάθεια του ατόμου να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Σκοπός του 

εκπαιδευτικού συστήματος, είναι αναντίλεκτα, η κατάκτηση γνώσεων καθώς και η διαμόρφωση 

ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. Επομένως μια δημιουργική και ενεργητική εκπαίδευση 

αποτελεί "μονόδρομο" για τους νέους.   

         Η εκμάθηση και η απόκτηση γνώσεων είναι αναπόσπαστο δικαίωμα κάθε ατόμου και δεν 

περιορίζεται στα πλαίσια της νεανικής ηλικίας. Μέσα από τη συνεχή επαφή του ατόμου με ποικίλα 

γνωστικά αντικείμενα, πέρα από γνώσεις, διαπλάθει χαρακτήρα και γίνεται ενεργός και 

συνειδητοποιημένος πολίτης. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Σόλωνα για την αναγκαιότητα 

της δια βίου μάθησης: "Γηράσκω αεί διδασκόμενος". Το άτομο, τόσο μέσα από την εκπαιδευτική 

διαδικασία όσο και από την αυτομόρφωσή του θα διαμορφώσει προσωπικότητα στα πλαίσια της 

κοινωνίας. 

Ως εκ τούτου λοιπόν, ως ένα ενεργό και υπεύθυνο μέλος της κοινωνίας, το άτομο θα 

γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, θα συνδράμει στον περιορισμό της 

διαφορετικότητας, καθώς και θα βοηθήσει τους συμπολίτες του να αποκτήσουν την κοινωνική 

τους ένταξη. Την ίδια στιγμή, θα ενδιαφέρεται για την προστασία του περιβάλλοντος, 

συμβάλλοντας άμεσα στην πρόοδο της κοινωνίας. 

Την ενεργό συμμετοχή, πρώτα απ’ όλα την χρωστάμε στο ελληνικό γένος μέσα στην 

Ιστορία και στους αγώνες του για την διαφύλαξη της ελευθερίας αλλά και της δημοκρατίας. 

Πολλά είναι τα παραδείγματα Κυπρίων αγωνιστών που με τόλμη και θάρρος ύψωσαν ανάστημα, 

αψήφησαν τον κίνδυνο και αγωνίστηκαν με εφόδια τα υψηλά ιδανικά της δικαιοσύνης και της 

ελευθερίας. 

Ανάμεσα σ’ αυτούς εξέχουσα σημασία κατέχει ο Κυριάκος Μάτσης, ο οποίος ενσυνείδητα 

αγωνίστηκε και θυσιάστηκε για να αποκτήσει τόσο την πνευματική όσο και την εθνική του 



ελευθερία. Παράλληλα, θυσίασε την ζωή του για να καταφέρουν οι Κύπριοι συμπολίτες του να 

αναπνεύσουν τον αέρα της ελευθερίας καθώς και για να διαφεντέψουν τη κυπριακή γη ελληνικά 

χέρια. Πολέμησε, βασανίστηκε και πέθανε μαχόμενος για την πατρίδα, αλλά δεν κάμφθηκε, δε 

λύγισε, δε λιποψύχησε, έγινε ολοκαύτωμα και η θυσία του φάρος για το δικό μας αγώνα για 

ελευθερία και δικαίωση. Βαρυσήμαντα τα λόγια του: "έκλεξε όσον ημπορής τον τρόπο του 

θανάτου σου, ένας ωραίος θάνατος είναι η ευγενεστέρα πράξις της ζωής". 

Σ’ αυτή λοιπόν τη σύγχρονη κοινωνία, παρ’ όλα τα παραδείγματα ηρώων με ήθος και 

πνεύμα, ατόμων με προσωπικότητα και ανθρωπιστική παιδεία, γίνεται φανερά αντιληπτή η 

αδυναμία του ατόμου να εμπλουτιστεί και να γαλουχηθεί με τέτοια χαρακτηριστικά. Σημαντική 

ευθύνη όπως καθίσταται αντιληπτό, έχει η σύγχρονη εκπαίδευση. 

Το σύγχρονο σχολείο αδυνατεί να επιτελέσει τον βασικό του ρόλο, ο οποίος είναι να μάθει 

στο άτομο πέρα απ’ το να αποκτήσει ουσιαστική γνώση, να καλλιεργηθεί ως προσωπικότητα και 

να συμβάλει στην πρόοδο της κοινωνίας. Ως ο κατεξοχήν φορέας της εκπαίδευσης, το σχολείο θα 

έπρεπε να ενδιαφέρεται περισσότερο για τον νέο, διαθέτοντας τα κατάλληλα στοιχεία, τα οποία 

θα συνδράμουν εποικοδομητικά στην επίτευξη του στόχου της σημερινής εκπαίδευσης. 

Αναμφίβολα, η σύγχρονη εκπαίδευση παρουσιάζει σημαντικές δυσχέρειες, οι οποίες 

επηρεάζουν αρνητικά το άτομο, οδηγώντας το στην αδιαφορία καθώς και στην ανικανότητα να 

ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις. Αρχικά η εκπαίδευση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα 

τεχνοκρατική, καθώς σκοπός της είναι η προετοιμασία του ατόμου να αποκατασταθεί με επιτυχία 

στον επαγγελματικό του χώρο. Έτσι έμφαση δίνεται μόνο στην κατάκτηση των αναγκαίων 

γνώσεων και όχι στην ψυχοπνευματική ανάπτυξη του ατόμου. 

Επομένως εύλογα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί, την αδυναμία του συστήματος να 

προωθήσει την ανθρωπιστική παιδεία. Δεν καλλιεργείται το πνεύμα και η κριτική σκέψη στους 

μαθητές, με αποτέλεσμα το άτομο να μην ενδιαφέρεται για τις αξίες και τα ιδανικά. Παράλληλα, 

οι μαθητές έχουν μειωμένη αντίληψη των όσων συμβαίνουν, δεν προβληματίζονται και δεν 

ασκούν κριτική για τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις αδιαφορώντας για την ευημερία της 

κοινωνίας. 

 Θα ήταν παράλειψη μου, να μην αναφερθώ στην εξετασιοκεντρική μέθοδο που ακολουθεί 

το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, όπου πρωταρχικό στόχο έχει τον έλεγχο των μαθησιακών 

ικανοτήτων των μαθητών, τη συνεχή εξεταστική διαδικασία που το μόνο που προσφέρει στο νέο 

είναι ψυχική κούραση και σωματική εξάντληση. Επίσης, αυξάνεται το άγχος και η αδιαφορία 



στους περισσότερους μαθητές, λόγω των απαιτήσεων που προϋποθέτουν οι εξετάσεις. Σ ’αυτό 

χωρίς αμφιβολία συμβάλλει και ο τεράστιος όγκος της ύλης που καθιστά τόσο τους μαθητές όσο 

και τους καθηγητές εργατικά μηχανήματα με κύριο τους μέλημα την κάλυψη της ύλης. 

Όπως έχει παρατηρηθεί, ουσιαστικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας κατέχει και ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος, ως επαγγελματίας, οφείλει να διαθέτει μια 

φιλική και ειρηνική στάση απέναντι στους μαθητές του, καθιστώντας τον εαυτό του 

συμπαραστάτη και καθοδηγητή τους. Εντούτοις, ο δάσκαλος της σύγχρονης σχολικής 

πραγματικότητας, ως επί το πλείστον, αδιαφορεί για την πνευματική κατάρτιση του νέου, έχοντας 

σκοπό μόνο την διεξαγωγή του προγραμματισμένου μαθήματος χωρίς την οποιαδήποτε 

διαφοροποίηση του.  

Αναντίρρητα, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής 

στις σχολικές μονάδες. Το μάθημα διεξάγεται με το παραδοσιακό μοντέλο, όπου ο δάσκαλος είναι 

"από καθέδρας αυθεντία", χωρίς να χρησιμοποιούνται τεχνολογικά μέσα, όπως βιντεοπροβολέας 

ή διαδραστικός πίνακας, τα οποία θα βοηθήσουν στην βαθύτερη κατανόηση του μαθήματος από 

τους μαθητές.  

Είναι γεγονός, πως η γη έχει μετατραπεί σε ένα πλανητικό χωριό, δημιουργώντας 

τεράστιες προκλήσεις στους πολίτες του αύριο. Το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, παρουσιάζει 

αρκετά ερείσματα, τα οποία το εμποδίζουν να ανελιχθεί και να επιδράσει με επιτυχία στο σκοπό 

που έχει θέσει. Το σχολείο οφείλει με την συνεργασία όλων των φορέων αγωγής της παιδείας να 

συμβάλει στην αναχαίτιση των προβλημάτων του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος. 

Έτσι λοιπόν, κάθε άτομο θα αποκτήσει τα κατάλληλα εφόδια ως ένας πλέον ενεργός και 

συνειδητοποιημένος πολίτης, εμπλουτισμένος με αξίες και ιδανικά, να συνδράμει στην πρόοδο 

της κοινωνίας. Επομένως ας αποδοθεί ο πραγματικός ρόλος της παιδείας, όπου σύμφωνα μα τον 

Έρμαν Έσσε: "σκοπός της παιδείας είναι να μας βοηθήσει να δώσουμε νόημα στη ζωή μας, να 

ερμηνεύσουμε το παρελθόν και να γίνουμε ανοιχτοί και άφοβοι στο μέλλον". 
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