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	  Η	  εκπαίδευση	  στην	  Αθήνα	  	  

� Στην	  Αρχαία	  Αθήνα	  η	  εκπαίδευση	  ήταν	  ιδιωτική	  
υπόθεση	  και	  εξαρτιόταν	  από	  την	  οικονομική	  
δυνατότητα	  των	  γονέων.	  	  

� Το	  πρώτο	  στάδιο	  εκπαίδευσης	  ήταν	  της	  προσχολικής	  
και	  σχολικής	  ηλικίας.	  Την	  πρώτη	  την	  αναλάμβανε	  η	  
μητέρα,	  η	  τροφός,	  ο	  πατέρας	  	  κι	  ο	  παιδαγωγός	  και	  
αποσκοπούσε	  στην	  καλλιέργεια	  των	  ικανοτήτων	  του	  
παιδιού	  και	  στην	  προετοιμασία	  του	  να	  δεχθεί	  τη	  
σχολική	  εκπαίδευση,	  που	  άρχιζε	  συνήθως	  στα	  επτά	  
χρόνια.	  
	  



	  	   � Έπειτα	  τα	  έστελναν	  στους	  δασκάλους.	  Ο	  Παιδαγωγός,	  
συνόδευε	  το	  παιδί	  στο	  Διδασκαλείο.	  Από	  τον	  πρώτο	  
του	  δάσκαλο	  ο	  μικρός	  Αθηναίος	  μάθαινε	  ανάγνωση,	  
συλλαβισμό,	  γραφή,	  αριθμητική.	  Αργότερα	  τον	  
αναλάμβανε	  ο	  Κιθαριστής	  για	  να	  τον	  μυήσει	  στην	  
τέχνη	  της	  μουσικής	  (	  μαθήματα	  λύρας,	  αυλού	  και	  
τραγουδιού	  με	  συνοδεία	  λύρας	  ).	  

� Αφού	  το	  παιδί	  αποκτούσε	  αυτές	  τις	  στοιχειώδεις	  
γνώσεις,	  ερχόταν	  σε	  επαφή	  με	  την	  ηρωική	  και	  
διδακτική	  ποίηση	  (	  Όμηρο-‐Ησίοδο	  ),	  καθώς	  και	  με	  τη	  
λυρική.	  Επιπλέον	  χορό,	  ζωγραφική,	  χειροτεχνία	  και	  
γεωμετρία.	  

	  
	  

	  



�  Ο	  Παιδοτρίβης	  φρόντιζε	  για	  τη	  σωματική	  εκγύμναση	  των	  
μαθητών	  στην	  Παλαίστρα.	  Η	  διδασκαλία	  στο	  σχολείο	  ήταν	  
εξάωρη.	  

� Μετά	  το	  14ο	  	  έτος	  οι	  έφηβοι	  μπορούσαν	  να	  παρακολουθήσουν	  
την	  ανώτερη	  εκπαίδευση	  
στα	  δημόσια	  Γυμνάσια	  (χώροι	  άθλησης)	  και	  στις	  φιλοσοφικές	  ή	  
ρητορικές	  σχολές.	  Εκεί	  διδάσκονταν	  επιπλέον	  	  αστρονομία,	  
μαθηματικά	  και	  γραμματική.	  

�  Οι	  Αθηναίοι	  έδιναν	  μεγάλη	  σημασία	  στη	  ψυχική	  καλλιέργεια	  
και	  διαμόρφωση	  ήθους	  και	  στη	  σωματική	  άσκηση	  ώστε	  να	  
γίνουν	  εύρωστοι,	  όμορφοι	  και	  ευάρεστοι.	  

�  Η	  εκπαίδευση	  των	  κοριτσιών	  συχνά	  δεν	  περιελάμβανε	  γραφή,	  
μουσική	  και	  γυμναστική	  .	  Τα	  κορίτσια	  μορφώνονταν	  στο	  σπίτι	  
και	  μάθαιναν	  να	  διαχειρίζονται	  οικογενειακές	  υποθέσεις	  με	  
σκοπό	  την	  προετοιμασία	  τους	  για	  τους	  ρόλους	  της	  μητέρας,	  της	  
συζύγου	  και	  της	  νοικοκυράς.	  



	  	  



	  	  	  	  	  	  Η	  εκπαίδευση	  στην	  Σπάρτη	  	  
�  Την	  εκπαίδευση	  των	  παιδιών	  στην	  αρχαία	  Σπάρτη	  
αναλάμβανε	  το	  κράτος	  από	  τα	  επτά	  τους	  χρόνια.	  Τα	  παιδιά	  	  
ζούσαν	  σε	  ομάδες	  (αγέλες)	  και	  αποκτούσαν	  ομαδικό	  πνεύμα	  
παίζοντας	  και	  περνώντας	  τον	  καιρό	  τους	  μαζί	  έχοντας	  
επικεφαλής	  τον	  Παιδονόμο.	  

�  Γράμματα	  μάθαιναν	  όσα	  ήταν	  αναγκαία.	  Βάση	  της	  αγωγής	  
ήταν	  η	  άσκηση	  του	  σώματος	  και	  η	  καλλιέργεια	  της	  
πολεμικής	  αρετής.	  Κατά	  δεύτερο	  λόγο	  διδάσκονταν	  
ανάγνωση,	  γραφή,	  αριθμητική,	  μουσική	  και	  χορό.	  

�  Τους	  σκληραγωγούσαν	  	  κουρεύοντάς	  τους	  σύρριζα	  και	  
συνηθίζοντάς	  τους	  να	  πολεμούν	  γυμνοί	  και	  ξυπόλυτοι.	  

�  	  Τα	  κορίτσια	  ,	  σε	  αντίθεση	  με	  την	  Αθήνα	  ,	  μορφώνονταν	  και	  
γυμνάζονταν	  όπως	  και	  τα	  αγόρια.	  Ο	  σκοπός	  της	  μόρφωσής	  
τους	  ήταν	  να	  γίνουν	  υγιείς	  ,	  δραστήριες	  και	  θαρραλέες	  
γυναίκες	  και	  μητέρες.	  

	  



	  	  



	  Πηγές	  

� Βικιπαίδεια	  	  
� Εγκυκλοπαίδεια	  	  	  Παπύρους	  (Καθημερινή	  εφημερίδα)	  

� Ηλεκτρονική	  Εγκυκλοπαίδεια	  	  Δομή	  
� Προσωπικές	  πηγές	  (	  γονείς,	  φίλοι	  κ.λπ.)	  


