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Το σχολείο στο χώρο και στο χρόνο. 

 

Ομαδική εργασία στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. 
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Σχολεία στην αρχαία Σπάρτη… 

 

Ο σκοπός του Σπαρτιατικού σχολείου ήταν να κάνει τα παιδιά χρήσιμους 

πολίτες, πιστούς και αφοσιωμένους φύλακες της πολιτείας, καλούς στρατιώτες που 

θα υπεράσπιζαν την πόλη.  

 

 
 

 
Κωνσταντίνα Χουδετσανάκη 

Κατερίνα Χνάρη 
 
 
 
 
 
 
 

Σχολεία στην αρχαιότητα !!! 
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Τα σχολεία στην αρχαία Σπάρτη ήταν κάτω από τον αυστηρό έλεγχο του 

κράτους. Όταν τα αγόρια γίνονταν επτά χρόνων, ανήκαν ολοκληρωτικά στο κράτος 

μέχρι το τέλος της ζωής τους. Ανήκαν σε ομάδες ο οποίες χωρίζονταν σε αγέλες, που 

τις διοικούσαν γενναίοι νέοι υπό την επίβλεψη του παιδονόμου. Εκεί τα αγόρια 

εκπαιδεύονταν στο τρέξιμο, τη γυμναστική, το πέταγμα ακοντίου και δίσκου. Όταν 

γίνονταν δώδεκα χρόνων φορούσαν όλο το χρόνο έναν μανδύα και κοιμόντουσαν 

πάνω σε στρώματα καμωμένα από καλάμια, όλοι μαζί σε κοιτώνες. Συνήθιζαν στις 

ταλαιπωρίες, στην πείνα και στο κρύο. Το φαγητό τους ήταν λίγο και άνοστο και έτσι 

αναγκάζονταν να κλέβουν φαγητό. Αυτό ήταν μέρος της εκπαίδευσής τους, γιατί τους 

δίδασκε να είναι τολμηροί και έξυπνοι.  

 

 
 

 

 
 

 

Η καλλιέργεια του πνεύματος έπαιζε μικρότερο ρόλο στη ζωή τους. Μάθαιναν 

αριθμητική, χορό, μουσική, γραφή και ανάγνωση. Η μουσική, όμως, τα ποιήματα και 

ο χορός έπαιζαν σημαντικό μέρος στη ζωή τους. 
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Όσον αφορά την εκπαίδευση των κοριτσιών, εκπαιδεύονταν και αυτά σε 

ομάδες αλλά όχι με τόση σκληρότητα όσο τα αγόρια. Οι συνθήκες ήταν καλύτερες, 

γύμναζαν το σώμα τους με τρέξιμο, άλματα, δίσκο και ακόντιο. Η εκπαίδευση τους 

τελείωνε μόλις παντρεύονταν. 

 

 
 

Σχολεία στην αρχαία Αθήνα… 

 

Ο κύριος σκοπός της εκπαίδευσης στην Αθήνα ήταν η ελεύθερη ανάπτυξη του 

ανθρώπου και η αρμονική και τέλεια ανάπτυξη του σώματος και του πνεύματος για 

να μπορέσει το άτομο να γίνει καλός πολίτης. 

Η μόρφωση είχε πρωταρχική θέση και σημασία. Στην Αθήνα δεν υπήρχαν 

αγράμματοι άνθρωποι, ειδικά στον 5ο αιώνα. 

Τα σχολεία ήταν ιδιωτικά, δεν υπήρχαν δημόσια κτίρια. Στα σχολεία πήγαιναν 

μόνο τα αγόρια. Τα μαθήματα γίνονταν σε έναν ελεύθερο χώρο ή σε μία μεγάλη απλή 

αίθουσα με σκαμνάκια για τους μαθητές, ένα μεγάλο κάθισμα με πλάτη για το 

δάσκαλο, κουτιά για τα βιβλία των μαθητών ενώ οι τοίχοι ήταν διακοσμημένοι με 

μουσικά όργανα.  

 

                         
 

Όταν το αγόρι γινόταν επτά χρόνων άρχιζε να πηγαίνει στο σχολείο μαζί με 

έναν ηλικιωμένο έμπιστο δούλο που καθόταν μαζί του τις ώρες του σχολείου και 

επίσης του δίδασκε καλούς τρόπους. Τα μαθήματα άρχιζαν νωρίς το πρωί και 
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συνεχίζονταν ως το απόγευμα με μία μικρή διακοπή για φαγητό. Το πρόγραμμα του 

σχολείου περιελάμβανε ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, μουσική, ποιήματα, 

τραγούδια, χορό και γυμναστική. Έγραφαν πάνω σε ξύλινες πλάκες αλειμμένες με 

κερί, χρησιμοποιώντας μυτερό εργαλείο. Έγραφαν επίσης και σε παπύρους με μελάνι 

και για πένα είχαν ένα καλάμι.  

Όταν μάθαινε ο μαθητής να διαβάζει και να γράφει, αποστήθιζε στίχους από 

τα Ομηρικά Έπη. Για το μάθημα της αριθμητικής τα παιδιά χρησιμοποιούσαν στην 

αρχή τα δάκτυλά τους, τον άβακα και, αργότερα, τον πυθαγόρειο πίνακα. Το μάθημα 

της μουσικής ήταν βάση της εκπαίδευσης. Οι αρχαίοι Αθηναίοι δεν μπορούσαν να 

θεωρήσουν έναν άνθρωπο μορφωμένο αν δεν ήξερε μουσική. Τα παιδιά μάθαιναν να 

παίζουν μουσικά όργανα και γινόταν επίσης μάθημα τραγουδιού και χορού. 

 

 

 
 

Όταν το αγόρι έφθανε στα δώδεκα χρόνια του, άρχιζε να γυμνάζει το σώμα 

του. Το μάθημα της γυμναστικής γινόταν στις παλαίστρες. Ασκούνταν στην πάλη, 

στο δρόμο, στο πήδημα, στο δίσκο και το ακόντιο. Όταν τελείωναν τη γυμναστική, 

καθάριζαν το σώμα τους και λούζονταν στην πηγή.  

Τα παιδιά των φτωχών Αθηναίων σταματούσαν το σχολείο μόλις μάθαιναν τις 

βασικές γνώσεις και άρχιζαν να μαθαίνουν μία τέχνη. Τα παιδιά των πλουσίων 

συνέχιζαν τις σπουδές τους μέχρι τα δεκαοχτώ τους χρόνια. Στα δεκαοχτώ τους 

χρόνια γίνονταν έφηβοι. Τότε οι γονείς τους τα πήγαιναν στους αντιπροσώπους της 

πόλης και σε επίσημη τελετή λάβαιναν το δόρυ, την περικεφαλαία και την ασπίδα και 

έδιναν τον όρκο του Αθηναίου πολίτη πάνω στην Ακρόπολη. Όταν έφθαναν στα 

είκοσί τους χρόνια, ήταν πολίτες του κράτους και ήταν ελεύθεροι να λαμβάνουν 

μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις της πόλης.  
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Τα παιδιά των φτωχών Αθηναίων σταματούσαν το σχολείο μόλις μάθαιναν τις 

βασικές γνώσεις και άρχιζαν να μαθαίνουν μία τέχνη. Τα παιδιά των πλουσίων 

συνέχιζαν τις σπουδές τους μέχρι τα δεκαοχτώ τους χρόνια. Στα δεκαοχτώ τους 

χρόνια γίνονταν έφηβοι. Τότε οι γονείς τους τα πήγαιναν στους αντιπροσώπους της 

πόλης και σε επίσημη τελετή λάβαιναν το δόρυ, την περικεφαλαία και την ασπίδα και 

έδιναν τον όρκο του Αθηναίου πολίτη πάνω στην Ακρόπολη. Όταν έφθαναν στα 

είκοσί τους χρόνια, ήταν πολίτες του κράτους και ήταν ελεύθεροι να λαμβάνουν 

μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις της πόλης.  
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Κωνσταντίνος Στρατάκης 

Χρήστος Χριστοφής 

 

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΡΗΤΗ 

 

Με τη σειρά του το κρητικό σύστημα εκπαίδευσης ήταν παρόμοιο με εκείνο 

της Σπάρτης από πολλές απόψεις. Κατά τον ίδιο τρόπο η διδασκαλία παρεχόταν από 

ένα πρεσβύτερο μέλος της κοινότητας, αλλά στην Κρήτη η εκπαίδευση κόστιζε στους 

γονείς ακόμη λιγότερα απ ό,τι στη Σπάρτη, καθώς τα παιδιά τρέφονταν κυρίως με 

δημόσια έξοδα. Οι γυναίκες έπαιρναν το γεύμα τους στο σπίτι, ενώ οι άνδρες σε 

λέσχες που αποκαλούνταν ανδρεία. Στα ανδρεία συμμετείχαν όλα τα αρσενικά της 

οικογένειας. Συνήθως τα αγόρια δικαιούνταν το μισό της τροφής των ενήλικων, εκτός 

από τα ορφανά που δικαιούνταν πλήρη μερίδα στη λέσχη του νεκρού πατέρα τους. 

Στην πραγματικότητα η κρητική λέσχη είναι ένα αμάλγαμα αρκετών 

οικογενειών σε ένα είδος πατριάς, όλα τα αρσενικά μέλη της οποίας δειπνούσαν μαζί. 

Τα αγόρια τούτης της πατριάς κοιμούνταν πιθανώς μαζί σε κοιτώνες της λέσχης και 

σχημάτιζαν ένα ξεχωριστό σχολείο. Στα κοινά συσσίτια με την παρουσία των 

πρεσβύτερων ενθαρρύνονταν οι συζητήσεις γύρω από ηθικά και πολιτικά θέματα, τα 

οποία όφειλαν να διδαχθούν. Οι πρεσβύτεροι εξέλεγαν κάποιον να υπηρετήσει ως 

παιδονόμος ή επιστάτης των αγοριών της λέσχης. Κάτω από την επίβλεψή του τα 

αγόρια μάθαιναν γράμματα, γυμνάζονταν διαρκώς, εκπαιδεύονταν στη χρήση των 

όπλων -ιδιαίτερα του τόξου- και στους πολεμικούς χορούς, όπως ο χορός των 

Κουρητών και ο Πυρρίχιος. Μάθαιναν σαν τραγούδι τους νόμους της πατρίδας τους, 

για να τους αποστηθίζουν, μια και η άγνοια των νόμων δε δικαιολογείτο. Ο παιάνας 

ήταν η κύρια μορφή τραγουδιού τους και ήταν εκπαιδευμένοι στο λιτό ύφος των 

Λακεδαιμόνιων συναδέλφων τους. 

Οι νεαροί Κρήτες εκπαιδεύονταν στην ατομική και την ομαδική μάχη ενάντια 

σε άλλες λέσχες-σχολεία. Επίσης, διδάσκονταν την αντοχή σε πολλών ειδών 

δυσκολίες. Χειμώνα-καλοκαίρι φορούσαν τον ίδιο κοντό χιτώνα -όπως και οι 

Σπαρτιάτες- και μάθαιναν να αψηφούν τη ζέστη και το κρύο, τα ορεινά μονοπάτια και 

τα χτυπήματα που δέχονταν στα γυμνάσια και τις μάχες. Στα σχολεία παρέμεναν ως 

τα δέκα επτά τους χρόνια, οπότε και γίνονταν έφηβοι με ειδική τελετή, τα Εκδύσια. 

Όπως οι νέοι της Αθήνας, έδιναν όρκο υπακοής στο κράτος και μίσους ενάντια στους 

εχθρούς του και κατόπιν έμπαιναν σε αγέλες, τις οποίες συγκέντρωναν γύρω τους 

πλούσιοι και διακεκριμένοι έφηβοι. Ο αριθμός των ατόμων που συγκέντρωνε μια 

αγέλη εξαρτάτο κυρίως από τον πλούτο και τη δημοτικότητα του νέου, γεγονός που 

προσδίδει στο θεσμό ένα αριστοκρατικό στοιχείο, σε αντίθεση με τη Σπάρτη. 

Ο πατέρας του νεαρού αρχηγού ήταν συνήθως ο αρχηγός της αγέλης -

αγελάτης- και είχε πλήρη εξουσία. Καθοδηγούσε τους νέους στο κυνήγι και τους 

δρόμους, δηλαδή τα γυμνάσια των εφήβων. Μάλιστα, οι Κρήτες που δεν είχαν ακόμη 

εισέλθει σε αγέλες εξαιρούνταν αυτών των γυμνασίων και ονομάζονταν απόδρομοι. 

Ο αρχηγός της αγέλης μάζευε την αγέλη του όπου επιθυμούσε και είναι πολύ πιθανό 

πως οι νέοι έτρωγαν και κοιμούνταν στο σπίτι του προστάτη τους. Η ζωή τους 

περιβαλλόταν από μια πολεμική ατμόσφαιρα και θεωρούσαν πολύτιμα αγαθά τη 

στρατιωτική στολή και τα όπλα τους. Στις αγέλες οι νεαροί Κρήτες έμεναν ως τη 

μέρα του γάμου τους, οπότε επέστρεφαν στα σπίτια και τις λέσχες τους. 
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Από πρακτικής άποψης δεν μπορούμε να πούμε πολλά για την κρητική 

εκπαίδευση. Από την ημέρα που ο Ιδομενέας σαλπάρισε από την Τροία, η Κρήτη 

σχεδόν χάνεται από την ελληνική ιστορία. Πολύ ισχυρή για να της επιτεθούν οι 

γείτονές της και συνάμα πολύ αδύναμη εξαιτίας των πολλών φέουδων παρέμεινε 

απομονωμένη από την ηπειρωτική Ελλάδα και το αρχιπέλαγος ως το τέλος της 

περιόδου της ελληνικής ανεξαρτησίας. 
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Ελπινίκη Τζαγάκη  

Εύα Χατζηκωνσταντίνου 

 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

 

Οι Βυζαντινοί έδιναν μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση, παρ' όλο που στην 

αυτοκρατορία υπήρχαν πολλοί αναλφάβητοι. Γενικά στο Βυζάντιο η παιδεία δεν ήταν 

υποχρεωτική ή κρατική. Το βυζαντινό εκπαιδευτικό σύστημα, συνεχίζοντας την 

ελληνιστική παράδοση είχε δύο κύκλους σπουδών, του γραμματιστή και του 

γραμματικού. Στον πρώτο κύκλο φοιτούσαν μαθητές από την ηλικία των έξι χρονών 

και στον δεύτερο από την ηλικία των δώδεκα. Τα παιδιά μάθαιναν σταδιακά 

ανάγνωση, γραφή, γραμματική, ρητορική και φιλοσοφία, αριθμητική, γεωμετρία, 

αστρονομία και μουσική. Μεταξύ άλλων διδάσκονταν τον Όμηρο, κλασικούς και 

μεταγενεστέρους συγγραφείς. 

Με βάση τις περιορισμένες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες, η εκπαίδευση 

προοριζόταν μόνο για τα παιδιά των οποίων οι γονείς μπορούσαν να την πληρώσουν. 

Ενώ υπάρχει πληθώρα καλλιεργημένων ανθρώπων στις ανώτερες τάξεις, η 

εκπαίδευση των αγροτικών ή φτωχών οικογενειών φαίνεται πως ήταν από 

υποτυπώδης έως ανύπαρκτη —πολλοί δεν γνώριζαν ούτε καν ανάγνωση ή γραφή. 

Αργότερα, με την εμφάνιση των μοναστικών κοινοβίων, δόθηκε η δυνατότητα σε 

όσους γίνονταν μοναχοί να λάβουν τη βασική εγκύκλιο παιδεία με σκοπό την 

βαθύτερη μελέτη των ιερών κειμένων. 

 

 
 

 

Από τον 5ο αιώνα, πέρα από τα βασικά σχολεία λειτουργούσαν και μερικές 

ανώτερες σχολές όπως το Πανδιδακτήριο το οποίο ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη 

από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο Β’. Τα πιο πολλά κορίτσια, και ένας μεγάλος 

αριθμός αγοριών των οποίων οι γονείς δεν είχαν αρκετά λεφτά για να πληρώσουν τα 

δίδακτρα, δεν πήγαιναν στο σχολείο. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Μοναχισμός
http://el.wikipedia.org/wiki/Πανδιδακτήριο
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Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος και ο πατριάρχης Σέργιος ίδρυσαν τις πρώτες 

εκκλησιαστικές σχολές στην Πόλη. Σκοπός τους ήταν να εκπαιδεύσουν τους μαθητές 

τους, ώστε να γίνουν μέλη της εκκλησίας ακολουθώντας τις θρησκευτικές τους 

υποχρεώσεις, διδάσκοντας από μικρή ηλικία στα παιδιά τα Ιερά Γράμματα κι έχοντας 

ως βάση τη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. Η Πολιτεία απ’ την άλλη μεριά, 

ενδιαφέρθηκε περισσότερο για τη «δευτεροβάθμια» εκπαίδευση απ’ όπου θα 

έβγαιναν καταρτισμένα στελέχη για να υπηρετήσουν τις ανάγκες της διοίκησης του 

κράτους. Ωστόσο, η Εκκλησία ασκούσε με πολλούς τρόπους, όχι μόνο κατά τη 

διάρκεια των πρώτων αιώνων αλλά και πολύ αργότερα, τον σημαντικό της ρόλο σ’ 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

                                                                                                                                                       

                            
 

Κατά την περίοδο των δύο φάσεων της εικονομαχίας (726-787) και (815-843) 

τα θρησκευτικά σχολεία σταμάτησαν να λειτουργούν, αλλά μετά την Ζ’ Οικουμενική 

σύνοδο άνοιξαν πάλι. 

Κατά τον 9ο αιώνα και ειδικότερα όταν ήταν αυτοκράτορας ο Μιχαήλ Γ’ και 

Καίσαρ ο ικανότατος θείος του Καίσαρ Βάρδας, έγιναν μερικά σημαντικά άλματα 

στην εκπαίδευση. Αρχικά, μεγάλο επίτευγμα ήταν η ίδρυση της ανώτερης σχολής της 

Μαγναύρας, την οποία ανέλαβε ο Λέων ο Φιλόσοφος ή Μαθηματικός, διάσημος 

πολυμαθής επιστήμονας της εποχής. Στη σχολή αυτή διδάσκονταν γραμματική, 

http://el.wikipedia.org/wiki/Εικονομαχία
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Μιχαήλ_Γ’&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Μιχαήλ_Γ’&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Μιχαήλ_Γ’&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Μιχαήλ_Γ’&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Καίσαρ_Βάρδας&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Καίσαρ_Βάρδας&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Καίσαρ_Βάρδας&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Σχολή_της_Μαγναύρας&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Λέων_ο_Φιλόσοφος
http://el.wikipedia.org/wiki/Λέων_ο_Φιλόσοφος
http://el.wikipedia.org/wiki/Λέων_ο_Φιλόσοφος
http://el.wikipedia.org/wiki/Λέων_ο_Φιλόσοφος
http://el.wikipedia.org/wiki/Λέων_ο_Φιλόσοφος
http://el.wikipedia.org/wiki/Λέων_ο_Φιλόσοφος
http://el.wikipedia.org/wiki/Λέων_ο_Φιλόσοφος
http://el.wikipedia.org/wiki/Λέων_ο_Φιλόσοφος
http://el.wikipedia.org/wiki/Λέων_ο_Φιλόσοφος
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αστρονομία, γεωμετρία και φιλοσοφία. Επίσης την ίδια εποχή λειτουργούσε η 

Πατριαρχική Σχολή στην Κωνσταντινούπολη. 

 

            
 

 

Κατά την περίοδο της δυναστείας των Παλαιολόγων, ακόμη περισσότεροι 

ιστορικοί, συγγραφείς και δάσκαλοι μελέτησαν τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Πολλοί 

από αυτούς προσκλήθηκαν και μετεγκαταστάθηκαν, ακόμη και μόνιμα, στη Δύση 

όπου ασχολήθηκαν με την διάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων εκεί. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Λουΐζα Φούμη 

Εύα Συντυχάκη 

Χαρά Σταμουλάκη 

Σοφία Τσάκα 

 

 

ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 

 

 

 

Η ίδρυση του Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου του Βόλου 

 

Από τα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση του Βόλου τα εκάστοτε 

δημοτικά συμβούλια της πόλης είχαν ασχοληθεί με το θέμα της παροχής μέσης 

εκπαίδευσης στα κορίτσια. Η λύση που τελικά επιλέχθηκε ήταν η προσθήκη τριών 

τάξεων, που στη συνέχεια μειώθηκαν σε δύο, στο Α' Δημοτικό Σχολείο θηλέων. Η 

προσπάθεια αυτή όμως για παροχή μέσης εκπαίδευσης στα κορίτσια δεν πέτυχε και 

έτσι, όταν δήμαρχος Βόλου ήταν ο Κωνσταντίνος Γκλαβάνης, το δημοτικό 

συμβούλιο ανέθεσε σε επιτροπή, στην οποία μετείχε και ο ιατρός Δημήτριος 

Σαράτσης, να ερευνήσει τις ατέλειες του συστήματος και να προτείνει μέτρα που θα 

είχαν ως αποτέλεσμα την παροχή ουσιαστικής εκπαίδευσης στα κορίτσια μετά το 

δημοτικό.  

Ο Σαράτσης υπέβαλε στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση με την οποία 

εισηγούνταν την ίδρυση ανώτερης σχολής θηλέων. Πρότεινε επίσης τα μαθήματα που 

θα έπρεπε να διδάσκονται στο σχολείο αυτό και τις μεθόδους διδασκαλίας που θα 

έπρεπε να ακολουθηθούν. Ακόμα αναφερόταν στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στην 

οικονομική υπόσταση του σχολείου καθώς και στο πως και από ποιόν θα 

εποπτευόταν η λειτουργία του. Η εισήγηση του Σαράτση έγινε δεκτή και τον 

Οκτώβριο του 1908 ιδρύθηκε το Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο του Βόλου 

στο οποίο τοποθετήθηκε διευθυντής ο Αλέξανδρος Δελμούζος. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
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Λειτουργία του Παρθεναγωγείου, μαθήματα και τρόπος διδασκαλίας 

 

Την πρώτη χρονιά (1908-1909) στο Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο 

Βόλου λειτούργησε μια μόνο τάξη με 35 μαθήτριες. Την επόμενη είχε δύο τάξεις (Α' 

και Β') και την τρίτη τρεις. Στο σχολείο δίδαξαν ο ίδιος ο Δελμούζος και περίπου 10 

καθηγητές από τους οποίους οι περισσότεροι δίδασκαν και σε άλλα σχολεία της 

πόλης. 

 

 

                  
 

Η δημοτική γλώσσα 

 

Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα της διδασκαλίας στο Ανώτερο 

Παρθεναγωγείο, που το διαφοροποίησε από την τότε σχολική πραγματικότητα, ήταν 

η χρήση και η διδασκαλία της δημοτικής γλώσσας. Επίσης το κέντρο του 

ενδιαφέροντος στο σχολείο αυτό, ήταν οι μαθήτριες και όχι οι δάσκαλοι και πολύ 

σημαντικός ήταν ο ρόλος, στη διδασκαλία, του διαλόγου ανάμεσα στο δάσκαλο και 

τα παιδιά. 

 

Τα μαθήματα 

 

Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο περιορίστηκε σε μια 

ώρα την εβδομάδα και για πρώτη φορά εντός του ελληνικού κράτους μαθητές 

δευτεροβάθμιου σχολείου διδάχθηκαν κείμενα κλασσικών συγγραφέων σε 

νεοελληνική μετάφραση. Αντίθετα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο μάθημα των Νέων 

Ελληνικών στη διάρκεια του οποίου οι μαθήτριες μελετούσαν έργα Νεοελλήνων 

συγγραφέων και ποιητών, έγραφαν εκθέσεις κ.α. Διδάσκονταν επίσης Μαθηματικά, 

Φυσιογνωστικά-Φυσικά, Ιστορία, Θρησκευτικά και Γεωγραφία, ενώ έκαναν και 

Μουσική, Ιχνογραφία, Γυμναστική και Οικοκυρικά.  

Τέλος εισήχθησαν και νέα μαθήματα όπως Υγιεινή-Νοσηλευτική και Ιστορία 

της Τέχνης. Βιβλία χρησιμοποιούνταν μόνο για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας 

ενώ στα υπόλοιπα οι μαθήτριες χρησιμοποιούσαν χειρόγραφα ή πολυγραφημένα 

βοηθήματα με βάση τις σημειώσεις που κρατούσαν στη διάρκεια των μαθημάτων. 

Στα Θρησκευτικά χρησιμοποιούσαν το κείμενο των Ευαγγελίων. 

      Ακόμα ένα ή δύο απογεύματα κάθε εβδομάδα οι μαθήτριες με επικεφαλής 

τους καθηγητές έκαναν μορφωτικούς περιπάτους στην εξοχή. 
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Αντιδράσεις στην λειτουργία του Παρθεναγωγείου και κλείσιμο του 

σχολείου  
 
Ήδη από το 1908 που ο Σαράτσης εισηγήθηκε την ίδρυση του Ανώτερου 

Παρθεναγωγείου στο Βόλο υπήρχαν αντιδράσεις στην προοπτική ίδρυσης του 

συγκεκριμένου σχολείου. Ο δημοτικός σύμβουλος Σπ. Μουσούρης, ένας από τους 

πρωτεργάτες της ίδρυσης του Εργατικού Κέντρου του Βόλου, πρότεινε την αναβολή 

ίδρυσης του σχολείου για έναν χρόνο υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για δύσκολο 

εγχείρημα. Ένας άλλος δημοτικός σύμβουλος, της συντηρητικής μερίδας, ο Περικλής 

Αποστολίδης διαφώνησε με την ανάγκη ύπαρξης αυτού του σχολείου προβάλλοντας 

ιδιαίτερα το γεγονός ότι διευθυντής σε σχολείο θηλέων είχε διοριστεί ένας νέος 

άνδρας (ο Δελμούζος τότε ήταν 28 χρονών).  

Σταδιακά και κυρίως με τη δημοσίευση διαφόρων άρθρων στην εφημερίδα 

Κήρυξ από το δημοσιογράφο Δημοσθένη Κούρτοβικ, άρχισε η κοινή γνώμη στο Βόλο 

να βλέπει με επιφυλακτικότητα το εγχείρημα. Μολονότι με τα δημοσιεύματα στον 

Κήρυκα κλονίστηκε η εμπιστοσύνη πολλών γονέων, με αποτέλεσμα να πάρουν τα 

παιδιά τους από το Ανώτερο Παρθεναγωγείο, η λειτουργία του συνεχίστηκε μέχρι το 

1911 οπότε συνέβη ένα γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο του σχολείου και στη 

δίωξη του Σαράτση, του Δελμούζου και άλλων δέκα ατόμων.  

Μετά την ένταση που δημιουργήθηκε η Πηνελόπη Χριστάκου, προκειμένου 

να μην αντιμετωπίσει προβλήματα το σχολείο, πρότεινε να παραιτηθεί, αλλά ο 

Σαράτσης και ο Δελμούζος δε δέχτηκαν κάτι τέτοιο. Τα δημοσιεύματα κατά του 

Παρθεναγωγείου και των διδασκόντων σε αυτό όπως και διάφορες άλλες κατηγορίες, 

κυρίως από τις γραμμές του Κήρυκα, συνεχίστηκαν και εντάθηκαν. Ο βουλευτής 

Βόλου Μ. Μπουφίδης κατήγγειλε την λειτουργία του σχολείου στη Βουλή και ο 

σύλλογος Οι Τρεις Ιεράρχες εξέδωσε, στις 18 Φεβρουαρίου, ψήφισμα διαμαρτυρίας 

προς τον λαό του Βόλου, στο οποίο κατήγγειλαν ότι διαστρεβλωνόταν η ελληνική 

γλώσσα.  

Ο Δελμούζος, ο Σαράτσης και άλλα μέλη της εφορείας του σχολείου 

προσπάθησαν με δημοσιεύματά τους στην εφημερίδα Θεσσαλία να ανατρέψουν το 

αρνητικό για το σχολείο κλίμα χωρίς όμως να τα καταφέρουν. 

      Στις 2 Μαρτίου του 1911 έγινε στο Βόλο λαϊκό συλλαλητήριο κατά της 

λειτουργίας του Παρθεναγωγείου. Την ίδια μέρα συγκλήθηκε το δημοτικό συμβούλιο 

το οποίο ύστερα από μια φορτισμένη συζήτηση έκανε δεκτή την πρόταση του 

δημοτικού συμβούλου Ν. Ζαρλή και αποφάσισε τη διακοπή λειτουργίας του 

σχολείου. Το κλείσιμο του Παρθεναγωγείου ακολούθησε η δικαστική δίωξη των 

υπευθύνων του σχολείου. 

 

Φωτογραφίες 

 

                             
 Μητροπολίτης Δημητριάδος,    Τα ιδρυτικά μέλη του Εκπαιδευτικού Ομίλου: 

                        Γερμανός             Δελμούζος, Γληνός, Τριανταφυλλίδης 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BA_(%CE%9A%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE)
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Αλέξανδρος Δελμούζος    Δημοσθένης Κούρτοβικ          Δημήτριος Σαράτσης 
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Μηνάς Σεραμετίδης 

Βούλα Σκουλικάρη 

Φωτεινή Σταράκη 

 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά μεταξύ των 

ηλικιών 6 -15, δηλαδή περιλαμβάνει την Πρωτοβάθμια (Δημοτικό) και την κατώτερη 

Δευτεροβάθμια (Γυμνάσιο) Εκπαίδευση. Η σχολική ζωή, όμως, των μαθητών μπορεί 

να ξεκινά από την ηλικία των 2,5 ετών (προσχολική εκπαίδευση) σε ιδρύματα 

(ιδιωτικά και δημόσια) που ονομάζονται Βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθμοί.  

Η διάρκεια φοίτησης στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Δημοτικό) είναι 

εξαετής, με ηλικία εισόδου το 6
ο
 έτος. Παράλληλα προς τα κοινά Νηπιαγωγεία και 

Δημοτικά σχολεία λειτουργούν και ολοήμερα σχολεία, τα οποία έχουν διευρυμένο 

ωράριο λειτουργίας και εμπλουτισμένο αναλυτικό πρόγραμμα.  

Η μετά-υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τη 

μεταρρύθμιση του 1997, περιλαμβάνει δύο τύπους σχολείων: τα Ενιαία Λύκεια και τα 

Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ). Η διάρκεια φοίτησης είναι τριετής 

στα Ενιαία Λύκεια  και διετής (α’ κύκλος σπουδών) ή τριετής (β’ κύκλος σπουδών) 

στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια, ενώ δεν αποκλείονται αμοιβαίες 

μετακινήσεις από τον ένα τύπο σχολείου στον άλλο.  

Παράλληλα με τα κοινά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης λειτουργούν και ειδικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια, 

Λύκεια και λυκειακές τάξεις που απευθύνονται σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Επίσης λειτουργούν και Μουσικά, Εκκλησιαστικά και Αθλητικά Γυμνάσια 

και Λύκεια.  
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Στη μετά-υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εντάσσονται επίσης τα 

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα οποία προσφέρουν επίσημη αλλά 

αδιαβάθμητη εκπαίδευση. Τα ιδρύματα αυτά χαρακτηρίζονται αδιαβάθμητα γιατί 

δέχονται τόσο αποφοίτους Γυμνασίου όσο και αποφοίτους Λυκείου, ανάλογα με τις 

επιμέρους ειδικότητες που προσφέρουν.  

Η δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση χωρίζεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η εισαγωγή φοιτητών σε αυτά τα 

ιδρύματα εξαρτάται από την επίδοσή τους σε εξετάσεις εθνικού επιπέδου που 

λαμβάνουν χώρα στη Γ’ τάξη του Λυκείου. Επιπρόσθετα, στο Εθνικό Ανοιχτό 

Πανεπιστήμιο γίνονται δεκτοί φοιτητές από την ηλικία των 22 ετών μετά από 

κλήρωση.  

 

  

                            Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο  
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Γιώργος Σηφάκης  

Παύλος Τρίτσος  

Αντζέλα Τσουλχάι  

   

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ  

 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται στα δημοτικά σχολεία, δημόσια και 

ιδιωτικά. Το δημοτικό σχολείο ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση και στόχο έχει 

την ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη πνευματική και σωματική εκπαίδευση των 

μαθητών. Η φοίτηση στο δημοτικό διαρκεί έξι χρόνια από την ηλικία των 6 έως 12 

ετών. Επίσης λειτουργούν ολοήμερα δημοτικά σχολεία με διευρυμένο ωράριο 

λειτουργίας και εμπλουτισμένο αναλυτικό πρόγραμμα.  

 

     

 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται σε δύο κύκλους: την υποχρεωτική 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση που προσφέρεται από το Γυμνάσιο και τη μετά-

υποχρεωτική Δευτεροβάθμια εκπαίδευση που προσφέρεται από το Ενιαίο Λύκειο και 

τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.).  

 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Η Τριτοβάθμια εκπαίδευση προϋποθέτει την κατοχή του απολυτηρίου 

Λυκείου, ενώ ο αριθμός των φοιτητών που εισάγονται στα τμήματα των σχολών 
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Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων σε ετήσια βάση. Η εισαγωγή των φοιτητών σε αυτά τα 

ιδρύματα εξαρτάται από την επίδοσή τους σε εξετάσεις εθνικού επιπέδου που 

λαμβάνουν χώρα στη Γ’ τάξη του Λυκείου.   

 

                              

Ποιοι είναι οι τίτλοι Μάστερ; Τι σημαίνουν τα αρχικά; 

Συνήθως όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα του κόσμου που προσφέρουν 

Μάστερ, αναφέρονται στον τίτλο αυτό με το κεφαλαίο γράμμα Μ. Έτσι, το MSc 

σημαίνει Master of Science, το ΜΑ Master of Arts, το MBA Master in Business 

Administration, κτλ. Υπάρχουν όμως και τα Postgraduate Diplomas ή Postgraduate 

Certificates (PG Dip., PG Cert.) τα οποία θεωρούνται λίγο κατώτερα του Μάστερ, 

αλλά το επίπεδό τους είναι «μεταπτυχιακό». Για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία 

αν κάποιος αποτύχει στη Μεταπτυχιακή του διατριβή, αντί να πάρει Master του 

χορηγείται PG Diploma συνήθως. Κάτι άλλο που θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι τα 

προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών παγκοσμίως έχουν γίνει ιδιαίτερα 

εξειδικευμένα και έτσι είναι πράγματι αδύνατο να μην μπορεί κανείς να βρει αυτό 

που πραγματικά θέλει. 

Ενδεικτικά παραδείγματα
1
:  

PgCert/PgDip: Postgraduate Certificate / Postgraduate Diploma 

MBA: Masters in Business Administration 

MA: Master of Arts 

MSc: Master of Science (Οι Αμερικανοί γράφουν τον τίτλο με κεφαλαία, MSC) 

LLM: Master of Laws 

                                                
1 Δεν αναφέρονται όλα τα μεταπτυχιακά του κόσμου φυσικά, αλλά τα πιο δημοφιλή. Σημειώστε ότι οι 

Αμερικανοί τα ονομάζουν Master και οι Βρετανοί Masters συνήθως.  
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March: Master of Architecture 

Med: Master in Education  

MRes: Master of Research 

MPhil: Masters of Philosophy 

MEng: Master of Engineering 

MPharm: Master of Pharmacy 

Όμως θα πρέπει να προσέξετε πολύ διότι μπορεί ο τίτλος να είναι κοινός σε 

πολλά προγράμματα σπουδών, όμως το πρόγραμμα να διαφέρει πολύ από 

πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Έτσι, ένα πτυχίο «Marketing» μπορεί να δίνει 

έμφαση στη σύνδεση του Marketing με τη στρατηγική της επιχείρησης και ένα άλλο 

να δίνει περισσότερη βάση στη Διαφήμιση και τις Δημόσιες Σχέσεις. Και τα δύο 

ονομάζονται «Marketing» αλλά δίνουν διαφορετική έμφαση.  

 

Το Διδακτορικό –PhD: Τι ακριβώς είναι και πώς πραγματοποιείται 

Η παρουσίαση που γίνεται παρακάτω είναι πολύ γενική και δεν ισχύει φυσικά 

για όλα τα πανεπιστήμια. Για να κάνει ένας υποψήφιος διδακτορικό οποιουδήποτε 

τύπου θα πρέπει πρώτα να κάνει μία ερευνητική πρόταση στο τμήμα / σχολή του 

πανεπιστημίου. Η πρόταση αυτή είναι ουσιαστικά η «αίτηση» αφού ο υποψήφιος 

κρίνεται από την πρόταση (κυρίως) από το αν υπάρχει ενδιαφέρον ερευνητικό από 

κάποιον καθηγητή ο οποίος/α θέλει και μπορεί να αναλάβει την «επίβλεψη» του 

υποψηφίου. Για τον λόγο αυτό και θα πρέπει να γνωρίζουμε το ερευνητικό 

ενδιαφέρον όχι μόνο του πανεπιστημίου αλλά και των καθηγητών του έτσι ώστε η 

πρότασή μας να έχει ενδιαφέρον και για εκείνους. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις αφορούν 

τα ακαδημαϊκά προσόντα του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία (αν είναι 

απαραίτητη από τη σχολή / κλάδο, κτλ.) 

Η διάρκεια ενός διδακτορικού είναι συνήθως τρία έως πέντε έτη (full time) ή 

πέντε έως οκτώ έτη (part time). Ουσιαστικά ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει ( ή 

όχι) μια θεωρία ή ένα μοντέλο έτσι ώστε να συμβάλλει στον επιστημονικό χώρο του 

και να προτείνει λύσεις, ιδέες και συμβουλές για νέες επιστημονικές έρευνες.  

Το διάστημα κατά το οποίο ο φοιτητής πραγματοποιεί το διδακτορικό του 

χωρίζεται σε διάφορες φάσεις που έχουν συμφωνηθεί με τον επιβλέποντα καθηγητή, 

και οι οποίες είναι συνήθως: η φάση έρευνας κατάλληλης βιβλιογραφίας και πηγών 

(η οποία δεν σταματά ουσιαστικά ποτέ, παρά μόνο με την ολοκλήρωση του 

διδακτορικού), η φάση της συλλογής του υλικού (πειραματικού ή μη) και η φάση της 
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συγγραφής. Στη φάση της συγγραφής ο φοιτητής τοποθετεί το υλικό του με λογική 

σειρά έτσι ώστε να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο σύγγραμμα.  

Τέλος, ο φοιτητής καταθέτει την ολοκληρωμένη δουλειά του στον 

επιβλέποντα καθηγητή και συνήθως μετά από αρκετές διορθώσεις εξετάζεται με 

διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα. Εφόσον περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις ονομάζεται 

Διδάκτορας (Dr.). 
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Νίκος Σουλτάτος 

Στέφανος Σουλτάτος 

Γιάννης Χαϊνάκης 

 

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 

 

Α. ΑΓΓΛΙΑ 

Δομή 
 

            Στην Αγγλία και στην Ουαλία η γενική υποχρεωτική εκπαίδευση 

απευθύνεται σε όλα τα παιδιά που είναι μόνιμα εγκατεστημένα στη χώρα, ανεξάρτητα 

από την εθνικότητα τους, και διαρκεί έντεκα χρόνια. Υπάρχουν ιδιωτικά και δημόσια 

σχολεία· στα δημόσια σχολεία η φοίτηση είναι δωρεάν. Η υποχρεωτική εκπαίδευση 

στην Αγγλία και την Ουαλία διαιρείται σε τέσσερα στάδια (Key Stages): Το Στάδιο 1 

είναι μέχρι την ηλικία των 7 ετών, το Στάδιο 2 για τις ηλικίες 7 έως 11 ετών, το 

Στάδιο 3 για τις ηλικίες 11 έως 14 ετών και το Στάδιο 4 για τις ηλικίες 14 έως 16 

ετών.  Είναι επίσης δυνατό ένα παιδί να δεχτεί εκπαίδευση στο σπίτι, αλλά οι γονείς 

θα πρέπει να λάβουν σχετική έγκριση. 

 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

            Η Υποχρεωτική εκπαίδευση αρχίζει στο Δημοτικό Σχολείο (primary school) 

(ή σε σχολείο ειδικών αναγκών). Η εκπαίδευση στο Δημοτικό καταλαμβάνει τα δύο 

πρώτα Στάδια (Stages) δηλαδή από την ηλικία των 7 έως και των 11 ετών. Τα παιδιά 

πρέπει να αρχίσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση σε καθορισμένες ημερομηνίες οι 

οποίες ορίζονται από τη Γραμματεία της Εθνικής Συνέλευσης της Ουαλίας και 

συνήθως είναι οι: 31 Αυγούστου, 31 Δεκεμβρίου και 31 Μαρτίου. Μόλις το παιδί 

φτάσει στην ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, πρέπει να αρχίσει το σχολείο με 

την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής περιόδου. Τα περισσότερα παιδία αρχίζουν το 

σχολείο μεταξύ των τεσσάρων και πέντε ετών.  

 

                             
   

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση 

             Η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Αγγλία και στην Ουαλία διαιρείται σε 

δύο Στάδια (Key Stages). Το Στάδιο 3 είναι για τις ηλικίες 11 έως 14 ετών και το 

Στάδιο 4 για τις ηλικίες 14 έως 16 ετών.  

            Όλα τα δημόσια σχολεία στην Αγγλία και την Ουαλία πρέπει να παρέχουν 

γενική εκπαίδευση στους μαθητές όπως ορίζεται στο Εθνικό Πρόγραμμα 
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Μαθημάτων. Το Εθνικό Πρόγραμμα αποτελεί το πλαίσιο το οποίο τα σχολεία πρέπει 

να ενσωματώσουν στο πρόγραμμά τους και καθορίζει τη διδακτέα ύλη, χωρίς ωστόσο 

να ορίζει τη διάρκεια διδασκαλίας του κάθε μαθήματος. 

             Στην Αγγλία, το Στάδιο 4 παρουσιάζει μια μείωση στον αριθμό των 

υποχρεωτικών μαθημάτων και οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να λάβουν εκπαίδευση 

σχετιζόμενη με την εργασία. Στην Ουαλία, το Στάδιο 4 απαιτεί όλοι οι μαθητές να 

ακολουθήσουν ένα πλαίσιο εκπαίδευσης συναφούς με την εργασία, εγκεκριμένο από 

την Εθνοσυνέλευση της Ουαλίας. 

                      

Μετά - υποχρεωτική Εκπαίδευση  

             Στην Αγγλία και την Ουαλία, η μετά-υποχρεωτική εκπαίδευση παρέχεται στα 

λεγόμενα sixth form schools, σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τη 

φοίτηση στα σχολεία αυτά δεν υπάρχουν επίσημες τυπικές προϋποθέσεις, καθώς τα 

διαφορετικά σχολεία θέτουν τις δικές τους προϋποθέσεις εισαγωγής. 

ΓΑΛΛΙΑ 

Το Γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει πολλά κοινά, αλλά και πολλές 

διαφορές με το Ελληνικό. Η βασικότερη ομοιότητα των δύο συστημάτων είναι η 

δωδεκάχρονη εκπαίδευση. Παραδόξως, αυτό αποτελεί και μια κύρια διαφορά, καθώς 

στη Γαλλία το Δημοτικό αποτελείται από πέντε τάξεις, το Γυμνάσιο από τέσσερις και 

το Λύκειο από τρείς.  
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Άλλες διαφορές ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συστήματα των δύο χωρών είναι 

το πρόγραμμα και τα ωράρια. Ενώ στην Ελλάδα τα μαθήματα διαρκούν εφτά 

συνεχόμενες ώρες, στην Γαλλία οι μαθητές παρακολουθούν 10 ώρες μαθήματα, αλλά 

με πολύωρα διαλείμματα. Επίσης, οι μαθητές δεν διδάσκονται το μάθημα των 

Θρησκευτικών, καθώς οι περισσότεροι Γάλλοι ή είναι άθεοι ή ακόμα και να 

πιστεύουν σε κάποια θρησκεία, δεν πηγαίνουν στην εκκλησία. Αναφορικά με τις 

ξένες γλώσσες, οι μαθητές διδάσκονται Αγγλικά και Γερμανικά, ενώ υπάρχει και η 

επιλογή της εκμάθησης των Αρχαίων Ελληνικών. Τέλος, οι μαθητές μπορούν να 

χαλαρώσουν στα μαθήματα της Γυμναστικής, και των Καλλιτεχνικών.   Οι αρχές της 

διδασκαλίας στη Γαλλία είναι οι ίδιες με αυτές στην Ελλάδα, δηλαδή ελευθερία  στον 

λόγο στην διδασκαλία και στην εκπαίδευση.  

Παρά τα κοινά σημεία και τις διαφορές τους, η κυριότερη διαφορά ανάμεσα 

στα δύο συστήματα  είναι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην οποία η Γαλλία 

υπερτερεί. 
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Γιώργος Χατζηαντωνίου 

Γιάννης Χρηστάκης 

 

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

 

Αμερική 

Σε αυτή τη μεγάλη ήπειρο ισχύουν σχεδόν τα ίδια σε όλα τα κράτη όσον 

αφορά τη Φυσικοχημεία. Αρχικά να αναφέρουμε ότι στην Αμερική δεν έχουν τις ίδιες 

τάξεις με εμάς...Έχουν βέβαια τον ίδιο αριθμό τάξεων, αλλά δεν είναι χωρισμένες με 

τον ίδιο τρόπο. Στον παρακάτω πίνακα υπάρχει η αντιστοιχία ανάμεσα στις δικές μας 

και τις αμερικάνικες τάξεις του Γυμνασίου\Λυκείου.  

Ελλάδα  Αμερική  

  

Α Γυμνασίου  7
th
 Grade  

Β Γυμνασίου  8
th
 Grade  

Γ Γυμνασίου  9
th
 Grade (Η αρχή του λεγόμενου "High school")  

  

Α Λυκείου  10
th
 Grade  

Β Λυκείου  11
th
 Grade  

Γ Λυκείου  12
th
 Grade  

   Στην Αμερική λοιπόν, αυτές οι δύο επιστήμες αρχίζουν να διδάσκονται στα 

παιδιά από την "9
th

 Grade" με τον τίτλο "General Science" (γενικές επιστήμες). 

Περιέχει στοιχεία Φυσικής, Χημείας, κάποιες ταυτότητες μαθηματικών και 

προσπαθεί να προετοιμάσει τα παιδιά για τις επόμενες χρονιές, καθώς κάθε χρονιά 

έχει το δικό της διαφορετικό μάθημα θετικών επιστημών. 'Έτσι συνεχίζουν στην "10
th

 

Grade" όπου διδάσκονται Βιολογία, στην "11
th
 Grade" διδάσκονται Φυσική και τέλος 

στην "12
th
 Grade" όπου διδάσκονται Χημεία. 'Έτσι κάπως τελειώνουν το σχολείο, 

έχοντας πάρει τις βασικές γνώσεις αυτών των επιστημών. Όποιος θέλει παραπέρα 

εκπαίδευση σε αυτά τα θέματα, πηγαίνει σε κάποιο από τα πολλά κολλέγια τις 

Αμερικής ή της Ευρώπης.  
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Σε άλλα μέρη της Αμερικής, όπως για παράδειγμα στη Νέα Υόρκη, υπάρχει 

το ίδιο σύστημα εκπαίδευσης, με τη διαφορά ότι τα παιδιά εκεί αρχίζουν τα 

μαθήματα θετικών επιστημών από την "8
th
 Grade" (δηλαδή μια τάξη πριν από τον 

Καναδά) ξεκινώντας με απλή Χημεία (ονοματολογία, σθένη και λοιπά). Στο μάθημα 

της Χημείας, οι μαθητές πηγαίνουν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα στο 

εργαστήριο για να εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν στο προηγούμενο μάθημα στην 

κανονική τάξη τους (να σημειωθεί ότι κάνουν 2 ώρες την εβδομάδα Χημεία).  

                        Η κατανομή των ωρών στα Αμερικάνικα σχολεία δεν είναι η ίδια με 

της Ελλάδας. Για παράδειγμα, στον Καναδά έχουν 6 ώρες μάθημα την ημέρα (8.15 με 

1.20 περίπου), όλοι οι μαθητές είναι πρωινοί (δεν υπάρχουν απογευματινοί παρά 

μόνο όσοι φοιτούν σε ειδικά "εσπερινά σχολεία"). Στα περισσότερα σχολεία υπάρχει 

ένα διάλειμμα για μεσημεριανό στις 1.30, μιας και συνεχίζουν με απογευματινές 

δραστηριότητες μετά από αυτό. Αυτές οι δραστηριότητες είναι υποχρεωτικές για 

όλους τους μαθητές οι οποίοι πρέπει να διαλέξουν κάποιο άθλημα μεταξύ των: 

Basketball, Football, Hockey, Volleyball (όχι σε όλα τα σχολεία), Soccer και για 

όσα κορίτσια ενδιαφέρονται... μαζορέτες. 

                          

 

Οι μαθητές των Αμερικάνικων σχολείων δεν κάνουν μάθημα σε μια σταθερή 

αίθουσα όπως εμείς στην Ελλάδα, αλλά πηγαίνουν σε διαφορετική κάθε φορά, 

ανάλογα με το μάθημα που έχουν. Στα περισσότερα σχολεία υπάρχουν ερμάρια, 

δηλαδή προσωπικό ντουλάπι για κάθε μαθητή, που ανοίγει με συνδυασμό, όπως τα 

χρηματοκιβώτια.  
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 Αυστραλία 

 

 

Το σχολικό έτος στις Πολιτείες της Αυστραλίας αρχίζει τέλη 

Ιανουαρίου/αρχές Φεβρουαρίου και λήγει λίγο πριν τις γιορτές των 

Χριστουγέννων. Ενδιάμεσα υπάρχουν τρεις περίοδοι διακοπών διάρκειας δύο 

εβδομάδων η καθεμιά. Σύμφωνα με τον Αυστραλιανό νόμο, τα παιδιά πρέπει γενικά 

να φοιτούν σε σχολείο από την ηλικία των 5 έως 15 ετών, αλλά αυτές οι ηλικίες 

μπορεί να ποικίλλουν ελαφρώς σε μερικές πολιτείες ή επικράτειες.  

Η κυβέρνηση παρέχει δωρεάν εκπαίδευση σε δημόσια σχολεία (οι μαθητές 

που είναι κάτοχοι προσωρινής βίζας μπορεί να απαιτείται να καταβάλλουν πλήρη 

σχολικά δίδακτρα). Πολλοί μαθητές φοιτούν επίσης σε ιδιωτικά σχολεία που 

διευθύνονται από ορισμένες εκκλησίες και άλλες ομάδες, αλλά αυτοί οι μαθητές 

απαιτείται να καταβάλλουν δίδακτρα γι’ αυτά τα σχολεία. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Αυστραλία είναι ανοιχτό σε όλα τα άτομα. 

Προσφέρει μια ευκαιρία για όλες τις ηλικιακές ομάδες και τα επίπεδα ικανότητας. Τα 

δημόσια σχολεία διευθύνονται από τις κυβερνήσεις των πολιτειών/επικρατειών και 

πληροφορίες για τις εγγραφές διατίθενται από τα υπουργεία παιδείας των 

πολιτειών/επικρατειών ή τα τοπικά σχολεία της συνοικίας. 

Υπάρχουν δύο τύποι προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: αυτά που 

προσφέρονται από ινστιτούτα και τη βιομηχανία και αφορούν στον τομέα της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET), και αυτά που προσφέρονται από 

πανεπιστήμια και άλλους φορείς ανώτερης εκπαίδευσης. Η πρόσβαση σε τέτοιες 

τριτοβάθμιες σπουδές μπορεί να εξαρτάται από τους όρους της βίζας ενός 

υποψηφίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Αυστραλιανή κυβέρνηση πληρώνει το 

μεγαλύτερο μέρος του κόστους των θέσεων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (γνωστές 

ως θέσεις Κοινοπολιτειακής επιχορήγησης), ενώ οι σπουδαστές πληρώνουν το 

υπόλοιπο κόστος. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για το Σχέδιο 

Εισφοράς Ανώτερης Εκπαίδευσης [Higher Education Contributory Scheme (HECS)] 

ή για το Πρόγραμμα Δανείων Ανώτερης Εκπαίδευσης [Higher Education Loan 

Programme (HELP)], που διατίθεται σε δικαιούχους σπουδαστές οι οποίοι είναι 

εγγεγραμμένοι σε θέσεις που επιχορηγούνται από την Κοινοπολιτεία. Ένα δάνειο 

HECS - HELP θα καλύπτει το σύνολο ή μέρος του ποσού συνεισφοράς του 

σπουδαστή. 
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Αλέξια Στεφανάκη 

 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

 

                      
 

Στη Φινλανδία, στα πολυθέσια και ολοήμερα σχολεία θα βρείτε παιδιά από 8 

μηνών μέχρι 16 ετών. Όταν εργάζονται και οι δύο γονείς μπορούν να αφήσουν το 8 

μηνών και άνω παιδί τους στο σχολείο μαζί με τα μεγαλύτερα αδερφάκια του. 

 

                                                              

 

 

Στη μικρή κοινότητα του σχολείου θα βρεις παιδιά με ειδικές ανάγκες, αφού, 

σκοπίμως, δεν υπάρχουν ειδικά ιδρυματικά - σχολεία. Θα βρεις βρέφη, να μαθαίνουν 

από μικρά να συνυπάρχουν με μεγάλους και αναπήρους, όπως στην κοινωνία των 

μεγάλων, καλλιεργώντας το αίσθημα της ευθύνης και της αλληλεγγύης των μεγάλων 

παιδιών προς τα μικρότερα και προς τα διαφορετικά… 
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Τα παιδιά στη Φινλανδία, στις πρώτες έξι τάξεις, κάνουν συχνά τεστ, όχι 

όμως για να βαθμολογηθούν (να τιμωρηθούν όπως τα Ελληνόπουλα) αλλά για να 

διαπιστωθούν οι αδυναμίες τους, ώστε να τους παρασχεθεί εξατομικευμένη 

ενισχυτική διδασκαλία. Μπορούν ήδη από τις πρώτες τάξεις, να επιλέξουν ακόμη και 

το ημερήσιο πρόγραμμά τους. Ένα παιδί της δευτέρας δημοτικού, μπορεί μια ημέρα 

να επισκεφτεί κάποιο μάθημα της τρίτης ή ακόμη και της πρώτης τάξης, αν νομίζει 

πως αυτό χρειάζεται περισσότερο..  

 

                     
 

Τα παιδιά στη Φινλανδία αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, όταν έχουν τεστ 

στα μαθηματικά, στη φυσική, στη χημεία, ακόμη και στη γλώσσα τους, επιτρέπεται 

να έχουν μαζί τους βοήθημα (βιβλίο με τους μαθηματικούς, φυσικούς, χημικούς 

τύπους και λεξικό γλώσσας). Οι παιδαγωγοί τους δεν έχουν κανένα λόγο να 

απαιτήσουν από τα παιδιά να μάθουν απ’ έξω πράγματα, που μετά από μερικές 

εβδομάδες δε θα θυμούνται. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μάθουν τα παιδιά τους 

να σκέπτονται λογικά, με κριτική αναλυτική σκέψη, κατανοώντας περίπλοκα 

νοήματα και αλληλοσυσχετισμούς… 
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Το Β7  

Σεραμετίδης Μηνάς    Τρίτσος Παύλος 

Σηφάκης Γιώργος    Τσάκα Σοφία 

Σκουλικάρη Βούλα    Τσουλχάι Αντζέλα 

Σουλτάτος Νίκος    Φούμη Λουΐζα 

Σουλτάτος Στέφανος    Χαϊνάκης Γιάννης 

Σταμουλάκη Χαρά    Χατζηαντωνίου Γιώργος 

Σταράκη Φωτεινή    Χατζηκωνσταντίνου Εύα 

Στειακάκης Κώστας    Χνάρη Κατερίνα 

Στεφανάκη Αλέξια    Χουδετσανάκη Κωνσταντίνα 

Συντυχάκη Εύα    Χουχουλής Μάριος 

Τζαγάκη Ελπινίκη    Χρηστάκης Γιάννης 

Τζανής Μάνος     Χριστοφής Χρήστος 

 

 

 
 

Το σχολείο μας – 4
ο
 Γυμνάσιο Ηρακλείου 

Ευχαριστούμε την καλλιτεχνική ομάδα του Β5 για τη φωτογραφία του σχολείου. 

 

 

Την καλλιτεχνική ομάδα αποτελούν οι: 

Μπλερίνα Άτια, Σάββας Εγγλεζάκης, Κώστας Ιωάννου, Ανδρέας Καρακωσταντάκης, 

Βικτωρία Κόκκινου, Κωνσταντίνος Κουβίδης 

. 


