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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας ενός έφηβου είναι αφιερωμένο 

στο σχολείο καθώς όχι μόνο παρευρίσκεται πολλές ώρες εκεί αλλά 

η καθημερινή προετοιμασία γι’αυτό απαιτεί πολύ χρόνο. Επιπλέον, 

το μέλλον του νέου καθορίζεται από το σχολείο αφού οι εξετάσεις 

για την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λαμβάνουν 

χώρα στις σχολικές εγκαταστάσεις. 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ 

Στις μέρες μας η εκπαίδευση στην Ελλάδα χωρίζεται σε τρεις βαθμίδες 

 Την πρωτοβάθμια εκπαίδευση,η οποία περιλαμβάνει το νηπιαγωγείο και το 

δημοτικό σχολείο. Εκεί το παιδί φοιτεί από το 4ο έως το 11ο έτος της 

ηλικίας του,πρώτα σε δύο τάξεις στα νήπεια και έξι στο δημοτικό 

 Την δευτεροβάθμια εκπαίδευση,η οποία περιλαμβάνει το γυμνάσιο και το 

λύκειο,από τρεις τάξεις το καθένα. Εκεί ο νέος φοιτεί από το 12ο έως το 

18ο έτος της ηλικίας του,ενώ προς τα τελευταία χρόνια της φοίτησής του 

ξεκινάει να κατατοπίζεται αναφορικά με την εξειδίκευση που θα πάρει 

 Την τριτοβάθμια εκπαίδευση,εκεί ο ενήλικας,πλέον, ολοκληρώνει την 

μόρφωση του σε καποίο τμήμα Α.Ε.Ι. Η Τ.Ε.Ι. και είναι έτοιμος να εκκινήσει 

την επαγγελματική του σταδιοδρομία 



ΠΑΡΑΠΑΙΔΕΙΑ 

 Ορισμός που συναντάται μόνο στην ελληνικη ορολογία.Είναι ένα 

απο τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική 

κοινωνία.Οι γονείς δε μπορούν να εμπιστευτούν το μέλλον των 

παιδιών τους στη δημόσια παιδεία και τήνουν να πλουτίζουν 

ιδιωτικά φροντιστήρια αλλα και καθηγητές που παραδίδουν 

ιδιαίτερα μαθήματα.Το πρόβλημα δε, εντίνεται όταν η 

πλειονότητα των ιδιωτικών αυτών φροντιστηρίων λειτουργούν 

παράνομα. 

Εσύ πόσο πληρώνεις για δωρεάν παιδεία??? 



ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το εξεταστικό σύστημα στην Ελλάδα έχει υποστεί πολλές μεταλλάξεις,πάντα 

όμως με γνώμονα μια κοινωνία χωρίς δυσλειτουργίες.Αρχικά ήταν αρκετό 

ένα απολυτήριο του εξατάξιου γυμνασίου για την εισαγωγή σε κάποιο 

πανεπιστήμιο.Αργότερα οι μαθητές υποβαλλόντουσαν σε εξετάσεις για την 

εισαγωγή τους στο γυμνάσιο αλλά και στις δύο τελευταίες τάξεις του 

γυμνασίου,τα αποτελέσματα των οποίων είναι πανελλαδικά και 

προσμετρώνταν για την εισαγωγή.Εν συνεχεία καταργήθηκαν οι ενδιάμεσες 

εξετάσεις και οι μαθητές χωρίζονται σε δέσμες ανάλογα με το επιστημονικό 

τους ενδιαφέρον και την επαγγελματική σταδιοδρομία που πρόκειται να 

ακολουθήσουν.Έπειτα οι δέσμες καταργούνται και οι μαθητές χωρίζονταν σε 

τρεις κατευθύνσεις στο τριτάξιο πλέον λύκειο.Τέλος σε ισχύ έχει μπει ένα 

καινούργιο σύστημα που προβλέπει παννελλήνιες εξετάσεις και στις τρεις 

τάξεις του λυκείου,αφορά όμως τους μαθητές που φοιτούν φέτος στην 

πρώτη λυκείου καθώς και αυτούς που ακολουθούν. 



ΕΙΔΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Τα λύκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατηγοριοποιούνται 

σε:  

 1. Ε.Π.Α.Λ 

  2. Γενικά  

 3. Εκκλησιαστικά  

 4. Καλλιτεχνικά  

 5. Μουσικά  

 6. Αθλητικά  

 7. Πειραματικά 

 8 . Ξένων γλωσσών 


