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Εκπαιδευτικοί σκοποί και οι απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής: 

Προκλήσεις, προβλήματα, προοπτικές. 
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Περίληψη: Στο παρόν άρθρο, αρχικά γίνεται μια γενική  προσέγγιση της έννοιας των εκπαιδευτικών 

σκοπών και διαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί σκοποί συνδέονται με μια δοσμένη πολιτιστική, 

οικονομική και πολιτική κατάσταση στην ιστορική της πορεία και διαμορφώνουν την εικόνα του 

ανθρώπου που θέλει να διαπλάσσει κάθε κοινωνία. Στη συνέχεια αναφέρονται  οι παράγοντες που 
διαμορφώνουν τους εκπαιδευτικούς σκοπούς και είναι: οι ανθρώπινες  ανάγκες, όπου  στηρίζεται το 

περιεχόμενο του εκπαιδευτικού συστήματος και αποβλέπει στην ικανοποίησή τους, η  ψυχολογική 

θεωρία  της μάθησης και η φιλοσοφία της παιδείας που γίνεται αποδεκτή. Τέλος διαπιστώνεται  ότι οι 

εκπαιδευτικοί σκοποί για να ανταποκρίνονται  στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες της μεταβαλλόμενης 

κοινωνίας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και πρωταρχικός 

σκοπός της αγωγής πρέπει να είναι ο άνθρωπος, ο οποίος εξοπλισμένος με κριτική σκέψη να δράσει 

δημιουργικά και υπεύθυνα μέσα στο κοινωνικό σύνολο, ικανός για τον εαυτό του, το έθνος και την 

οικουμένη. 

 

Λέξεις-κλειδιά: εκπαιδευτικοί σκοποί, μορφωτικά ιδεώδη, εκπαιδευτικής πολιτική, φιλοσοφίες 

της αγωγής 
 

1. Οι γενικοί σκοποί της εκπαίδευσης και τα μορφωτικά ιδεώδη. 

Αν ορίσουμε ως εκπαίδευση την οργανωμένη και μεθοδευμένη διαδικασία 

αγωγής και μάθησης από την πλευρά της πολιτείας τότε είναι φανερό πως η 

διαδικασία αυτή διαμορφώνεται και καθορίζεται με βάση κάποιους σκοπούς, άλλοτε 

γενικότερους και άλλοτε πιο ειδικούς. Από την σαφήνεια την ακρίβεια και την 

πληρότητα με την οποία προσδιορίζονται οι σκοποί της αγωγής, εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό η επιτυχής οργάνωση της διαδικασίας με την οποία θα επιτευχθούν οι σκοποί 

αυτοί.  

           Οι εκπαιδευτικοί σκοποί συνδέονται με μια δοσμένη πολιτιστική, οικονομική 

και πολιτική κατάσταση στην ιστορική της πορεία. Ερμηνεύουν, αξιολογούν την 

κατάσταση αυτή και κάνουν προβλέψεις για τη διαφοροποίησή της στο μέλλον. 

Συνάπτουν το παρόν, με το παρελθόν και το μέλλον και διαμορφώνουν την εικόνα 

του ανθρώπου που θέλει να διαπλάσσει κάθε κοινωνία (Τσουρέκης, 1992, σ. 42) 

Κατά συνέπεια κάθε εποχή έχει τα δικά της μορφωτικά ιδεώδη και επιδιώκει τους 

δικούς της εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι θέλουμε να μειώσουμε τη συμβολή των 

υπερχρονικών αξιών στη διαμόρφωση των σκοπών αγωγής, αφού οι διάφοροι 

πολιτισμοί αλληλοεπηρεάζονται και μετασχηματίζονται. 

 Τα παιδαγωγικά ιδεώδη που διαμορφώθηκαν στην Ευρώπη μπορούμε να τα 

ταξινομίσουμε σε τέσσερις κατηγορίες  (Ξωχέλης, 1983,  σ.  60-64): 

(1) Το ατομικό ή ατομιστικό ιδεώδες της αγωγής: Επιδιώκει την ανάπτυξη του 

ατόμου ανεξάρτητα από το κοινωνικό σύνολο ή ακόμη και αντίθετα προς αυτό. Από 

τους σημαντικότερους υποστηρικτές είναι ο Rousseau σύμφωνα με τον οποίο ο 

άνθρωπος είναι από τη φύση του καλός, αλλά εκφυλίζεται υπό την επίδραση του 

κοινωνικού περιβάλλοντος. Στο έργο του «Αιμίλιος» τονίζει τη σημασία που έχει 

στην ανάπτυξη του παιδιού η ελευθερία και η φυσική ανάπτυξη( Walker, Soltis, 

1997, σ. 12).   

(2) Το κοινωνικό ή κοινωνικοκρατικό ιδεώδες:  Αποβλέπει κυρίως στην πλήρη 

ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό σύνολο, με σκοπό να το υπηρετήσει με τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο. Από τους βασικότερους εκπροσώπους είναι ο Durkheim 
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Σύμφωνα με τη θεωρία του, επειδή τα ατομικά συμφέροντα πολλές φορές 

συγκρούονται, η κοινωνία πρέπει να επιδιώκει να καλλιεργήσει την συναίνεση των 

ατόμων και ομάδων και μέσα από το συναινετικό αυτό πνεύμα να επιδιώξει την 

επίτευξη των σκοπών της. Για να αποκτηθεί αυτή η συναίνεση πρέπει, μέσω της 

αγωγής, που θεωρείται ως «μεθοδευμένη κοινωνικοποίηση», το άτομο να αποκτήσει 

την ικανότητα της κοινωνικής δράσης ( Πυργιωτάκης, 1999, σ. 342). 

.  

(3) Το ανθρωπιστικό ιδεώδες: Θέτει ως κύριο σκοπό του τον τέλειο άνθρωπο ως 

αυτοδύναμη και πολύπλευρη προσωπικότητα, κάτι που βρίσκεται στο επίκεντρο της 

αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής παιδείας και ανανεώνεται, τόσο στην εποχή της 

Αναγέννησης, όσο και κυρίως του νεανθρωπισμού. Κυριότερος εκπρόσωπός του 

είναι ο Humbolt, σύμφωνα με τον οποίο ο σκοπός της αγωγής είναι η προοδευτική 

μεταμόρφωση του ανθρώπου σε ένα πνευματικό «όν»   με πολύπλευρη και αρμονική 

προσωπικότητα και με τρία βασικά γνωρίσματα: 

 την ατομικότητα που είναι η ανάπτυξη των έμφυτων προδιαθέσεων και 

ικανοτήτων, 

 την ολότητα  που είναι η ανάπτυξη των ψυχικών λειτουργιών και 

 την καθολικότητα που είναι η αφομοίωση από τον άνθρωπο όλων των βασικών 

στοιχείων του πνευματικού κόσμου (Γεωργούλης, 1967, σ. 273). 

  

(4)Το θρησκευτικό ή μεταφυσικό ιδεώδες: Εδώ ο άνθρωπος βρίσκεται σε σχέση προς 

ένα υπερβατικό «όν» και έτσι ερμηνεύεται η φύση του και ο προορισμός του. Το 

παιδαγωγικό αυτό ιδεώδες είναι ιδιαίτερα έκδηλο στον χριστιανισμό. Ο άνθρωπος 

είναι πλασμένος «κατ΄ εικόνα και κατ΄ ομοίωσιν» και με τη διαδικασία της αγωγής 

και μάθησης πρέπει να επιτευχθεί η «ομοίωσις τω θεώ», ( Πυργιωτάκης, 1999, σ. 

347).  

 Τα εκπαιδευτικά αυτά ιδεώδη μας δίνουν την εικόνα των αντιλήψεων που 

επικράτησαν κατά καιρούς στην Ευρώπη. Σήμερα το σχολείο για να καλύψει όσο 

καλύτερα μπορεί τις ανάγκες των μαθητών, πρέπει να τα δει σαν ενότητα και να 

αποφύγει την προσκόλληση σε ένα συγκεκριμένο ιδεώδες ατομικό ή κοινωνικό. 

Μόνο έτσι κατορθώνεται η εξέλιξη των νέων σε αυτόνομα άτομα, αλλά ταυτόχρονα 

και σε δημιουργικά  μέλη της κοινωνίας (Ξωχέλης, 1983,  σ.  62). 

 Προκύπτει ,λοιπόν, η ανάγκη για αναζήτηση σφαιρικών σκοπών που να 

καλλιεργούν το σύνολο της προσωπικότητας σε συνδυασμό και με άλλες πλευρές 

κοινωνικές, ανθρώπινες κλπ. Σύμφωνα με τον J. Dewey, δύο είναι οι κύριοι σκοποί, 

τους οποίους πρέπει να επιδιώξει η εκπαίδευση: 

 η φυσική ανάπτυξη  του ατόμου και  

 η κοινωνική  πρόοδος ( Walker, Soltis, 1997, σ. 16-17).  

 Ο Α. Παπαϊωάννου (1977)αναφέρει ότι τα θεμέλια πάνω στα οποία πρέπει να 

στηριχτεί η εκπαίδευση για να πετύχει τους σκοπούς της είναι: 

 η φυσική ανάπτυξη, 

 η πνευματική ανάπτυξη και  

 η συναισθηματική ανάπτυξη (Παπαϊωάννου, 1997, σ. 38). 

             Οι Taylor P., Richards C., (1979) επισημαίνουν την πολυπλοκότητα των 

σκοπών της εκπαίδευσης, σε σχέση με τις αρχές του αιώνα, που ήταν κυρίως  

γνωστικοί σκοποί και επικεντρωμένοι κυρίως στο γλωσσικό μάθημα. Σήμερα οι 

σκοποί είναι γνωστικοί, διανοητικοί, ηθικοί, κοινωνικοί, αισθητικοί, αναπτυξιακοί 

και η  λογοτεχνία και η γλώσσα έχουν σκοπό να βοηθήσουν στην επιτυχία όλων 

αυτών των σκοπών (Taylor,  Richards, 1979, σ. 14). 
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2. Παράγοντες που διαμορφώνουν τους σκοπούς  της εκπαίδευσης 

            Οι σκοποί και οι στόχοι της εκπαίδευσης ακολουθούν μια ιεράρχηση των 

ανθρωπίνων αναγκών και αποβλέπουν στην ικανοποίησή τους. Στο πλέγμα των 

ανθρωπίνων αναγκών στηρίζεται το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού συστήματος και 

ταυτόχρονα μέσω της εκπαιδευτικής πολιτικής, διαγράφεται η γενική γραμμή 

πλεύσεως μιας χώρας, η οποία είναι σύμφωνη προς ένα αποδεκτό σύστημα αξιών 

(Παπάς, 1995, σ. 110). 

            Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η ιεράρχηση των ανθρωπίνων αναγκών 

σύμφωνα με τον A. Maslow. Παρατηρούμε ότι έχουμε εκκίνηση από τις βιολογικές 

ανάγκες και καταλήγουμε στην αυτοπραγμάτωση. Eίναι πολύ σημαντικό για τους 

εκπαιδευτικούς να βεβαιωθούν ότι οι ανάγκες που προηγούνται των γνώσεων και των 

αντιλήψεων είναι ικανοποιημένες και όχι απλές υποθέσεις, κάτι που αγνοεί το 

σημερινό σχολείο, αφού παραβλέπει τις παιδικές ανάγκες και ενδιαφέρεται για το 

τελικό στάδιο μόνο (βλέπε σχήμα 1), (Lawton ,Gordon, Ing, Gibby, Pring, Moore, σ. 

71 & Τριλιανός, 1988, σ. 25). 

         

 

 
 

 

   Σχήμα 1.  Ιεράρχηση των Αναγκών   

 

            Κατά συνέπεια οι σκοποί της αγωγής διαμορφώνονται από το συνδυασμό των 

εξής βασικών παραγόντων: 

 Των εμπειρικών δεδομένων. Από τα εμπειρικά δεδομένα παίρνουμε απαντήσεις σε 

ερωτήματα του είδους: Ποιες είναι οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών; 

Τι γνώσεις, ικανότητες, αξίες χρειάζονται για τη ζωή τους; κ.ά.. 

 Της ψυχολογικής θεωρίας της μάθησης από την οποία παίρνουμε απαντήσεις σε 

ερωτήματα του είδους: Τι μπορεί να επιτευχθεί; Πώς; Με ποια μέσα; κ.ά.. 

 Και της φιλοσοφίας της παιδείας, που γίνεται αποδεκτή και που εκφράζει μια 

γενική επιλογή (Πολυχρονόπουλος, 1980, σ. 278). 

 Μια σημαντική πηγή που επιδρά στον καθορισμό των σκοπών του 

Αναλυτικού Προγράμματος είναι ο ρόλος της επιστήμης. Η επιστήμη πιστοποιεί την 

εγκυρότητα των περιεχομένων διδασκαλίας. Δεν μπορεί όμως να πιστοποιεί, αν ένα 

συγκεκριμένο αντικείμενο θα πρέπει να προσφερθεί στους μαθητές και με ποια 

μορφή και έτσι να συμπεριληφθεί στο διδακτικό εγχειρίδιο. Η επιστήμη εξυπηρετεί 
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διαφορετικούς σκοπούς από το αντίστοιχο μάθημα, το οποίο όμως πρέπει να 

θεωρείται καθρέφτης της αντίστοιχης επιστήμης (Βρεττός, Καψάλης, 1999, σ. 137). 

Η εκπαιδευτική πράξη όμως πρέπει να αποτελεί την κύρια πηγή στοχασμού και 

προβληματισμού, διότι εκεί αναφύονται τα προβλήματα και εκεί δοκιμάζονται, 

τροποποιούνται ή γίνονται αποδεκτές λύσεις που προτείνουν οι φιλοσοφίες της 

αγωγής. 

 Έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει μια δέσμη επιστημών, η οποία ασκεί 

αποφασιστική επίδραση στη διαμόρφωση των σκοπών της εκπαίδευσης. H επιστήμη 

της Παιδαγωγικής ελέγχει την καταλληλότητα των αποφάσεων από παιδαγωγική 

σκοπιά και φροντίζει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μαθητή, η επιστήμη της 

Ψυχολογίας εξετάζει το χρόνο κατά τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος 

στόχος και οι επιστήμες της Φιλοσοφίας και της Κοινωνιολογίας εξετάζουν, αν οι 

σκοποί είναι ενδεδειγμένοι από φιλοσοφική και κοινωνική σκοπιά 

(Πολυχρονόπουλος, 1980, σ.137). 

3. Φιλοσοφίες της αγωγής   

          Η κυρίαρχη φιλοσοφία κάθε ιστορικής περιόδου ασκεί επιρροή στην κοινωνία 

και στο σχολείο και με βάση αυτή προσδιορίζονται οι σκοποί, οι στόχοι και το 

περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Οι θεμελιώδεις φιλοσοφικές θέσεις εκφράζονται και 

στις φιλοσοφίες της αγωγής (Debesse, Mialaret, 1980, σσ.153-189). 

 Παρακάτω αναφέρονται οι βασικότερες φιλοσοφικές κατευθύνσεις που 

επηρέασαν μέχρι τώρα την εκπαίδευση  (Πολυχρονόπουλος, 1980·  Walker, Soltis, 

1997):  

(1) Ιδεαλιστική κατεύθυνση. Παρεμφερής ή συγγενικές προς τις φιλοσοφίες αυτές 

είναι η χριστιανική φιλοσοφία. Αναζητεί τις αιώνιες και αμετάβλητες αξίες. Αυτές 

κατευθύνουν τους μαθητές στη ζωή τους. Πηγή τους, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός 

(Πλάτων, Αριστοτέλης κ.ά.). 

(2) Ρεαλιστική κατεύθυνση. Σκοπεύει στη διατήρηση του υπάρχοντος πολιτισμού και 

περιλαμβάνει ότι έχει δοκιμαστεί και επαληθευτεί στη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής 

και χρησιμεύει στην παρούσα πραγματικότητα. 

(3) Πραγματιστική κατεύθυνση. (J. Locke, W. James. J. Dewey). Σκοπεύει στη 

μεταρρύθμιση  για την καλυτέρευση της ζωής και της κοινωνίας. Προσπαθεί δηλ. να 

συμβιβάσει αυτούς τους  δύο σκοπούς , οι οποίοι φαινομενικά φαίνονται 

ασυμβίβαστοι : 

 Το συμφέρον της κοινωνίας.  

 Την αναδίπλωση της ατομικότητας (Walker, Soltis, 1997, σ.  17). 

(4) Υπαρξισμός. (Heidegger, Jaspers, Sarte). Σύμφωνα με τον υπαρξισμό ο άνθρωπος 

είναι ελεύθερος στις επιλογές του και υπεύθυνος για τις πράξεις του. Ουσιώδες για τη 

ζωή του ανθρώπου είναι να ανακαλύψει το νόημα της ύπαρξης και να οδηγηθεί στην 

ανακάλυψη τους εσωτερικού του εαυτού. 

(5) Ανασυγκρότηση. Σκοπεύει στην ανανέωση και αναδημιουργία της κοινωνίας. 

(6) Αντιφιλοσοφίες της αγωγής. Εδώ ανήκει η αποσχολειοποιτική φιλοσοφία του 

Ivan Illich. 

 Από κάθε μια από τις παραπάνω φιλοσοφικές κατευθύνσεις προέκυψε και μια 

αντίστοιχη εκπαιδευτική φιλοσοφία. 

3. Ανάγκη ύπαρξης γενικών σκοπών 

 Οι απώτεροι σκοποί στην εκπαίδευση διατυπώνονται στο Σύνταγμα και 

καθορίζονται από αξίες που είναι αποδεκτές στην κοινωνία. Οι σκοποί της αγωγής 

κινούνται όλοι σ΄ ένα υψηλό επίπεδο γενικότητας και δεν προσφέρονται για τη λήψη 
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συγκεκριμένων παιδαγωγικών μέτρων. Βάση αυτών διατυπώνονται οι σκοποί της 

αγωγής για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης και ακολουθούν οι σκοποί των μαθημάτων, οι 

οποίοι διατυπώνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας 

και δηλώνουν την αναμενόμενη συμπεριφορά  των εκπαιδευόμενων μετά το πέρας  

ορισμένης σειράς μαθημάτων και οι στόχοι διδασκαλίας που είναι το κατ΄ εξοχήν 

όργανα του εκπαιδευτικού και προσδιορίζουν τα αποτελέσματα της καθημερινής 

διδασκαλίας στη συμπεριφορά του μαθητή (Χαραλαμπόπουλος
 
, 1982, σσ. 208-209). 

          Οι διδακτικοί στόχοι σε πρώτο πλάνο αντιπροσωπεύουν τις καθημερινές 

επιθυμητές αλλαγές της συμπεριφορές των μαθητών που πραγματοποιούνται με την 

καθημερινή διδασκαλία. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Mαger, διδακτικός στόχος είναι 

«η συμπεριφορά που θέλουμε να αποκτήσει ο μαθητής ύστερα από την παρακολούθηση 

ενός κύκλου μαθημάτων». Επομένως η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στους όρους 

σκοπούς, στόχους, ιδεώδη, κατευθύνσεις, προθέσεις κ.ά., είναι κυρίως ως προς το 

επίπεδο αφαίρεσης (Βρεττός, Καψάλης, 1999, σ.76). 

 Βάση των αποτελεσμάτων αυτών (outputs) θα εκτιμηθεί, μέσω της 

διαδικασίας της ανατροφοδότησης (feedback),  και η συμφωνία που έχει επιτευχθεί 

με τους αρχικούς σκοπούς (inputs) κατά την αναπτυξιακή  διαδικασία της 

εκπαίδευσης (Taylor, Richards, 1979, σ.19). Στη σχηματική παράσταση που 

ακολουθεί φαίνεται η θεώρηση της διαδικασίας της εκπαίδευσης (Παπάς, 1990, σ. 

123). 

 

 
 

       Σχήμα 2. Θεώρηση της διαδικασίας της εκπαίδευσης. 

 

 Παρατηρούμε ότι στο σχήμα φαίνεται  η διαδικασία για τον καθορισμό των 

στόχων στα σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν 

στοιχεία της γενικότερης φιλοσοφίας, εναρμονίζονται με τις επιστήμες της αγωγής 

και τις ατομικές, τοπικές, κοινωνικές και πανανθρώπινες ανάγκες της παιδείας 

(Παπάς, 1990, σ. 120) 

 Εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κάποιος ότι η διαφορά μεταξύ σκοπών και 

στόχων είναι μεγάλη, γι΄ αυτό και οι συντάκτες των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

αντιμετωπίζουν το πρόβλημα να εντοπίζουν τη σχέση μεταξύ των στόχων διδασκαλίας 

και των επιδιώξεων της κοινωνίας. 
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 Ο Westphalen (1982) διακρίνει τους όρους αυτούς σε τέσσερα επίπεδα: τα 

ιδεώδη της αγωγής, τους γενικούς σκοπούς και τους επιμέρους στόχους 

(Χαραλαμπόπουλος
 
, 1982, σ. 209). 

 Έτσι ανάλογα με το επίπεδο αφαίρεσης που βρίσκονται μπορούμε να 

διακρίνουμε (Παπάς, 1990, σ. 123· Γιαννούλης, 1993, σ. 106· Παπαϊωάννου, σ. 43) : 

 Σκοπός της παιδείας. 

 Σκοπός της αγωγής στην αντίστοιχη βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο. 

 Πολύ γενικός σκοπός μαθήματος κατά βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο. 

 Ο γενικός σκοπός (καθορίζονται τα πλαίσια, ώστε να μην παρεκκλίνει η 

επισήμανση των στόχων). 

 Ειδικός σκοπός της ενότητας(σύνδεση των μαθητών με την ενότητα κριτική 

σκέψη, προβληματισμός). 

 Επιμέρους στόχοι (δυνατότητα μετάπλασης των συγκεκριμένων ενοτήτων σε 

δράση). 

 Από την ιεράρχηση των διδακτικών σκοπών και στόχων προκύπτει ότι κατά 

το σχεδιασμό μιας διδασκαλίας, πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένους τους πολύ 

γενικούς σκοπούς και να προσδιοριστεί ο επιδιωκόμενος στόχος  με μορφές 

συμπεριφοράς που μπορούν να παρατηρηθούν και να ελεγχθούν, ώστε να 

φανερώνεται ξεκάθαρα τι μορφή συμπεριφοράς πρέπει να κατέχει ο μαθητής 

(Κασσωτάκης
 
, 1998, σ. 115). Μπορεί να θεωρηθεί ότι η διατύπωση σε στόχους είναι 

βασικό στοιχείο της μεθοδολογίας και όσο πιο πλήρης είναι, τόσο πιο 

αποτελεσματικό θα είναι το διδακτικό έργο, εφόσον ο στόχος διατυπώνεται σε 

δήλωση που σα γεννήτρια εξαπολύει δράση και υποδηλώνει πορεία και αποτέλεσμα. 

5. Οι απαιτήσεις της σημερινής εποχής και οι σκοποί της εκπαίδευσης 

            Κατά τον προηγούμενο αιώνα διαδραματίστηκαν πολλές κοινωνικο - 

πολιτικές  και οικονομικές ανακατατάξεις. Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας 

άλλαξε ριζικά την όψη του κόσμου. Ο αιώνας μας, είναι αιώνας μιας εξελισσόμενης 

επιστημονικο-τεχνολογικής  επανάστασης που είχε και θα έχει τεράστιες πολιτιστικές 

και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες. Άλλαξε ο τρόπος ζωής, ο τρόπος σκέψης και οι 

ανάγκες πολλαπλασιάζονται, ενώ πολλές φορές έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. 

Μεταμορφώνονται οι οικονομικές και παραγωγικές σχέσεις καθώς η πολιτική των 

κρατών. Έχουμε μια επιτάχυνση της ζωής και ζούμε σε μια εποχή έκρηξης γνώσεων, 

αφού καθημερινά αυξάνονται οι δυνατότητες για πληροφόρηση. Αποτέλεσμα όλων 

αυτών είναι να γίνουν  μεγάλες διαφοροποιήσεις στη δομή  της οικογένειας, στη 

φύση της εργασίας , στη θρησκεία, στην πολιτική και στη λογοτεχνία. 

            Η αμφισβήτηση των νεωτερικών παραδοχών για τη βεβαιότητα της γνώσης 

και τη μοναδικότητα της αλήθειας δημιουργεί νέα δεδομένα για το ρόλο του σχολείου 

της μετανεωτερικής εποχής και νέες απαιτήσεις για το ρόλο του δασκάλου. Η 

αναγνώριση της ποικιλομορφίας των στάσεων, των αξιών και των αντιλήψεων 

απαιτεί από τη σημερινό άνθρωπο συνεχή ετοιμότητα για μάθηση, ανάπτυξη 

ικανοτήτων προσαρμογής και αναπροσαρμογής και εκμάθηση μεθόδων προσέγγισης 

και κατανόησης για να ανταποκρίνεται  στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες της 

μεταβαλλόμενης κοινωνίας (Ξωχέλης, 1981, σ.271). 

 Από τα χαρακτηριστικά της εποχής μας απορρέουν κάποιες ανάγκες με τις 

οποίες πρέπει να εναρμονίζονται οι εκπαιδευτικοί σκοποί, για να  εξασφαλίζουν  στο 

μαθητή ευτυχία και να τον κάνουν δημιουργικό μέλος της κοινωνίας. Άλλωστε η 

εκπαίδευση είναι ένας κοινωνικός θεσμός που καταξιώνεται κοινωνικά μόνο, εφόσον 

μεταδίδει στη νέα γενιά ιδιότητες, δυνατότητες ,διαδικασίες, γνώσεις, πεποιθήσεις, 

προσδοκίες που να μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τη νέα γενιά  με το νόημα ότι 
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εκφράζουν τις δικές της ανάγκες και θα αναγνωριστούν ως δικές της αξίες (Βώρος, 

1986, σ. 110). 

          Κατά συνέπεια το σημερινό σχολείο  δεν είναι πια αυτοσκοπός, αλλά ένα 

πλατύσκαλο για την απόκτηση της γνώσης. Χρειάζεται μια εκπαίδευση στην οποία να 

κυριαρχούν οι ενεργητικές εμπειρίες των ανθρώπων και η οποία θα εξασφαλίζει μια 

καλύτερη ηθική και διανοητική μόρφωση που οδηγεί στην επιθυμία για 

αυτομόρφωση, αλλά και στην επιθυμία για συνεχή απόκτηση γνώσεων (Dοttrens, 

1974, σ.20). Άλλωστε στη συνδιάσκεψη της διεθνούς επιτροπής για την εκπαίδευση 

(UNESCO) υπό την προεδρία του J.Delors, τονίστηκε η ανάγκη για μία διαρκή 

παιδεία των ατόμων, που αρχίζει από το σχολείο και συνεχίζεται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής τους, βάσει και των ενδιαφερόντων τους ( Delors, 1999, σ.30) για 

να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις νέες καταστάσεις στην προσωπική τους  και 

επαγγελματική τους ζωή. 

         Επίσης σύμφωνα με έγγραφο της  Κομισιόν  , τα Αναλυτικά Προγράμματα 

πρέπει να ανακατασκευαστούν έτσι, ώστε με την ολοκλήρωση της εννιάχρονης 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης ο μαθητής «να έχει αναπτύξει την κριτική του σκέψη, να 

μπορεί να αυτενεργεί , να κατανοεί σε βάθος τη γλώσσα του ,να επιλύει καθημερινά 

μικροπροβλήματα, να χρησιμοποιεί τις σύγχρονες πηγές γνώσης και πληροφόρησης , 

να επικοινωνεί με τους συμπολίτες του στον υπόλοιπο κόσμο και να είναι 

συνεργάσιμος ευέλικτος και αποφασιστικός» (Καθημερινή, 16-2-2003). 

 Πράγματι  κανένα σχολείο δεν μπορεί να θεωρηθεί σύγχρονο, αν το Αναλυτικό του  

Πρόγραμμα δεν είναι σύμφωνο  με τις «ατομικές, τοπικές, κοινωνικές και 

πανανθρώπινες ανάγκες» (Παπάς 1990, σ. 107· Παπάς 1995, σ.203), την πρόοδο των 

επιστημών αγωγής, τις εξελίξεις στον τομέα των γνώσεων και τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών και  το παρόν να είναι η πιο σίγουρη οδηγία από την κληρονομημένη σοφία 

ενός παρελθόντος, διαφορετικού από το παρόν  (Walker, Soltis, 1997, σ.  22).            

          Οι εκπαιδευτικοί σκοποί, λοιπόν, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες 

της σύγχρονης κοινωνίας και η εκπαίδευση να αποβλέπει στην ολοκλήρωση της 

προσωπικότητας του ατόμου και στην αγωγή του ατόμου ως μέλους της κοινωνίας. 

Γι΄ αυτό πρέπει να εξασφαλίζει: 

 Τη σωματική υγεία των μαθητών, κάνοντάς τους ικανούς να αποκτήσουν υγιεινές 

συνήθειες και σωματικές δραστηριότητες. 

 Να φροντίζει για τη διατήρηση της ψυχικής τους υγείας κάνοντάς τους άτομα 

αισιόδοξα ήρεμα με συνείδηση των ευθυνών τους και των καθηκόντων τους. 

 Να προικίζει τα παιδιά με τις βασικές γνώσεις που χωρίς την κατοχή τους καμιά 

διανοητική μόρφωση δεν θα είναι δυνατή. 

 Να καλλιεργεί τις εσωτερικές δυνάμεις των παιδιών, να διαπλάσει το χαρακτήρα 

τους και να τους καλλιεργεί την κριτική, δημιουργική και διαλεκτική σκέψη. 

 Να δίνει γνώσεις για τον υλικό κόσμο, αλλά και για τον άνθρωπο. Μέσα στο 

πρόγραμμα πρέπει να έχουν θέση τα επιτεύγματα της επιστήμης και της 

τεχνολογίας, αλλά και οι ανθρωπιστικές επιστήμες να έχουν την ανάλογη 

σπουδαιότητα. 

 Να εφοδιάζει τον άνθρωπο με ένα επάγγελμα. 

 Να καλλιεργεί το πνεύμα συνεργασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικότητας.  

 Να εξασφαλίζει πολιτική αγωγή στα παιδιά κάνοντάς τους ανθρώπους που θα 

οδηγήσουν τον κόσμο σε μια εποχή ειρήνης και ευδαιμονίας. 

 Να προωθεί την κατανόηση και την ανοχή απέναντι στις πολιτισμικές διαφορές, 

με παράλληλη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και των παραδοσιακών αξιών. 
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 Να  ευαισθητοποιεί τα παιδιά στα σύγχρονα προβλήματα,  όπως οικολογική 

καταστροφή, παγκοσμιοποίηση, τεχνοκρατικές, και πολυπολιτισμικές κοινωνίες, 

κοινωνική ανισότητα, ισότητα των δύο φύλων, κ.ά. 

 Να προωθεί τη μάθηση σ΄ όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τον δείκτη νοημοσύνης 

τους,  ώστε να φτάσουν στο ανώτατο όριο των δυνατοτήτων τους. 

     Πολλές φορές όμως τίθεται το ερώτημα: πώς οι εκπαιδευτικοί θα ιεραρχήσουν σε 

προτεραιότητες όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς σκοπούς; Οι φιλοσοφίες της 

αγωγής που στηρίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας βάζουν τις 

προτεραιότητες ανάλογα με την κατεύθυνσή τους. Οι σύγχρονοι θεωρητικοί της 

τεχνο-επιστημονικής κατεύθυνσης κάνουν αναλύσεις των αξιών, των αναγκών και 

του ιστορικο-φιλοσοφικού πλαισίου μιας δεδομένης κουλτούρας για τον καθορισμό 

των σκοπών και των στόχων της εκπαίδευσης (Alexander,  Lewis, 1981· Miller & 

Seller, 1985). Αντίθετα οι θεωρητικοί που ακολουθούν τη μη τεχνική κατεύθυνση,  

υποστηρίζουν ότι ο μαθητής ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τον εαυτό του 

και μπορεί να επιλέξει τις μαθησιακές εμπειρίες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξή 

του. Άρα οι σκοποί της αγωγής, όταν διατυπώνονται, θα πρέπει να προωθούν τον 

προσωπικό-αναπτυξιακό τομέα(Alexander,  Lewis, 1981· Miller & Seller, 1985 ). Και 

ενώ  παρατηρούμε ότι όλα τα φιλοσοφικά ρεύματα διαφωνούν για τον τύπο της 

εκπαίδευσης που θα είναι κατάλληλος για την ανατροφή  ενός ολοκληρωμένου 

ανθρώπου, διαπιστώνουμε ότι συμφωνούν στο ότι:  

     «Πρωταρχικός σκοπός της αγωγής πρέπει να είναι ο άνθρωπος, ο οποίος 

εξοπλισμένος με κριτική σκέψη να δράσει δημιουργικά και υπεύθυνα μέσα στο 

κοινωνικό σύνολο, ικανός για τον εαυτό του, το έθνος και την οικουμένη (Ξωχέλης, 

1983,σ.68)».                   
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