
 

 

 

Κρίση στην εκπαίδευση, κρίση στην κοινωνία 

 

         Η χώρα μας χαρακτηρίζεται για την εσφαλμένη λειτουργία της                  

εκπαίδευσής της. Οι συνεχείς αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και η  

δυσαρέσκεια πολλές φορές των μαθητών , δηλώνουν την αστάθειά του. Τι είναι 

όμως αυτό που καθιστά το εκπαιδευτικό μας σύστημα υπεύθυνο για την 

κατάσταση της κοινωνίας μας; 

         Αρχικά, η εκπαίδευση στην Ελλάδα στηρίζεται στην βαθμοθηρία. Αυτό 

σημαίνει ότι ολόκληρη η νοοτροπία της διδασκαλίας έχει ως σκοπό την 

απόκτηση καλών βαθμών. Οι μαθητές μεγαλώνουν με το άγχος, ότι αν 

αποτύχουν σε ένα διαγώνισμα ή πάρουν χαμηλό βαθμό στην αξιολόγηση, είναι 

αποτυχημένοι. Και αυτό συνεχίζεται καθ' όλη την διάρκεια της εκπαίδευσής του. 

         Βέβαια οι βαθμοί δεν απασχολούν μόνο τους μαθητές αλλά και τους 

περισσότερους γονείς. Κάθε γονιός θέλει το παιδί του να έχει καλούς βαθμούς, 

πιστεύοντας πως αυτό αντικατοπτρίζει τις πνευματικές του ικανότητες. Όμως 

αυτό που  δεν γνωρίζουν είναι ότι οι περισσότεροι βαθμοί είναι εικονικοί και 

πιθανότατα δεν δηλώνουν τίποτα. Έτσι, οι γονείς θεωρούν πως όσο πιο μεγάλο 

βαθμό βγάζουν τα παιδιά τους, τόσο πιο έξυπνοι είναι, ενώ μετά αναρωτιούνται 

γιατί αυτά δεν πέρασαν στο πανεπιστήμιο. 



         Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι η 

μαθησιακή του προσέγγιση. Η μάθηση βασίζεται στην ποσότητα και όχι στην 

ποιότητα. Γνώσεις  που μετά από το διαγώνισμα ή τις εξετάσεις ξεχνιούνται. Και 

οι γνώσεις αυτές θεωρούνται δεδομένες, όποτε και δεν επανεξετάζονται. 

Αντίθετα εξειδικεύονται σε τέτοιο βαθμό, που οι μαθητές αναρωτιούνται αν 

αυτό που διαβάζουν αξίζει πραγματικά.  

         Και αυτό συμβαίνει σε όλα σχεδόν τα μαθήματα. Από τα Μαθηματικά, 

στα Αρχαία Ελληνικά, την Ιστορία και τα Θρησκευτικά. Ακόμα και στα υπόλοιπα 

μαθήματα, η προσπάθεια συσσώρευσης όσο το δυνατόν περισσότερων 

πληροφοριών κάνει τον μαθητή να τα διαβάζει παθητικά, όχι γιατί τον 

ενδιαφέρουν, αλλά γιατί έτσι έχει μάθει. Το αποτέλεσμα είναι από τις 

ατελείωτες ώρες διαβάσματος οι δια βίου γνώσεις που αποκομίζει να είναι 

ελάχιστες. 

           Αναρωτιέμαι, τι αποτελέσματα έχει αυτό στην κοινωνία; Άτομα που 

μόλις τελειώνουν το σχολείο αισθάνονται πως δεν έχουν κερδίσει και τόσα 

πολλά. Τα 12 χρόνια μάθησης σαφώς έχουν προσφέρει γνώση τόσο σε ποικιλία 

όσο και σε ποιότητα. Το μεγαλύτερο μέρος της όμως, είτε έχει ξεχαστεί είτε δεν 

θα αξιοποιηθεί ποτέ. Αυτό δημιουργεί ανασφάλεια, αφού το άτομο μέσα από τη 

στείρα αποστήθιση δεν κατάφερε να ξεχωρίσει τι είναι σημαντικό και τι όχι.  

         Όμως αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό για έναν Έλληνα είναι η 

ιστορία του. Μια ιστορία γεμάτη πόνο η όποια δεν παύει να είναι η ιστορία ενός 

λαού που άντεξε χιλιάδες χρόνια. Η ιστορία υπάρχει για να μας υπενθυμίζει τα 

λάθη μας και να μας βοηθά να μην τα επαναλάβουμε. Υπάρχει για να μας 

θυμίζει ποιοι είμαστε. Γι' αυτό και ο λαός που δεν θυμάται την ιστορία του, έχει 

χάσει το δρόμο του και οδεύει προς εξαφάνιση. 

         Και πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό; Όταν η χώρα που θεμελίωσε την 

Δημοκρατία, που ανέδειξε σπουδαίους Φιλόσοφους, Ρήτορες και άλλους 

διανοούμενους, κατατάσσει τη γνώση σε δεύτερη μοίρα, σε ένα σύστημα 

εξετασιοκεντρικό. Και οι μαθητές ζουν καθημερινά μέσα σε ένα κλίμα άγχους 

προκειμένου να βγει  η ύλη και να γράψουν καλά στις εξετάσεις.   

         Τέλος, αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι σαν κοινωνία έχουμε μάθει 

να ζούμε μέσα στο άγχος και τον πανικό. Και αυτό ξεκινάει από την εκπαίδευση, 

όταν τα μυαλά των παιδιών συνηθίζουν στην περίπλοκη σκέψη. Ο 

βομβαρδισμός με μαθηματικές εξισώσεις, μας απομακρύνει από την απλή 

λογική, με αποτέλεσμα μεγαλώνοντας να πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. 

Ίσως για αυτό τα παιδιά είναι πολύ πιο χαρούμενα από τους ενήλικες. 



         Ανακεφαλαιώνοντας , η εκπαίδευσή μας  έχει σοβαρό αντίκτυπο στην 

πορεία της κοινωνίας μας. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καλλιέργεια 

των μελών της, μιας και η ποιότητα της εκπαίδευσης αντικατοπτρίζει το επίπεδο 

της κοινωνίας που απαρτίζουν. 

  Μολασιώτης Παναγιώτης Γ2  

 

      


