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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Περιεχόµενο, ανάπτυξη και εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήµης
2. Σύντοµη ιστορική αναδροµή της Αγωγής, ιστορία της Παιδικότητας, της
Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής
3. Βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής : Αγωγή, Παιδεία/Μόρφωση, Εκπαίδευση
4. Εµπειρικές Μέθοδοι (Παρατήρηση, Πείραµα, κ.λ.π.)
5. Φιλοσοφικές Μέθοδοι (Ερµηνευτική, ∆ιαλεκτική, Φαινοµενολογική)
6. Κλάδοι της Παιδαγωγικής
7. Συγκριτική Παιδαγωγική (Ελληνική εκπαίδευση και Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική
πραγµατικότητα)
8. Η ∆ιεπιστηµονικότητα της Παιδαγωγικής
9. Οι όµορες προς την Παιδαγωγική επιστήµες
10. Οι πηγές της Παιδαγωγικής γνώσης: Εκπαιδευτική πρακτική, φιλοσοφικός
στοχασµός, βιβλιογραφική τεκµηρίωση, επιστηµονική έρευνα
11. Γενικές όψεις και συνθήκες της εκπαίδευσης: Εκπαιδευτικό σύστηµα,
σχολικός χώρος και χρόνος, εκπαιδευτική πράξη, παιδαγωγική σχέση, µάθηµα,
σχολικό εγχειρίδιο
12. Τεχνολογία και αγωγή
13. Παιδαγωγικά κινήµατα του 20ού αιώνα
14. Νέες τάσεις και µορφές αγωγής : παιδαγωγική Α.Μ.Ε.Α., Περιβαλλοντική
αγωγή, αγωγή υγείας, αγωγή καταναλωτή, αισθητική αγωγή, διαπολιτισµική
εκπαίδευση κ.ά.
15. Σύγχρονοι παιδαγωγικοί προσανατολισµοί : Αγωγή για τα δικαιώµατα του
παιδιού, τεχνολογικός αλφαβητισµός, "ευέλικτη ζώνη", παιδαγωγική αλλοδαπών
µαθητών κ.ά.
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1.Περιεχόµενο,ανάπτυξη και εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήµης.
Η εµφάνιση του όρου ''Παιδαγωγική'': Το προ-επιστηµονικό στάδιο των
Επιστηµών της Εκπαίδευσης. Οι εννοιολογικές δυσκολίες των Επιστηµών της
Εκπαίδευσης στην Ελληνική πραγµατικότητα.
Ο όρος ''Παιδαγωγική'' εµφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελληνική Αρχαιότητα και
συνδέεται µε την αρχαία ελληνική λέξη παις. Τόσο για τους αρχαίους Έλληνες όσο και
για τους Ρωµαίους ο παιδαγωγός (παιδαγωγώ= Άγω τον παίδα), ήταν ένας µορφωµένος
σκλάβος, ο οποίος συνόδευε τα παιδιά από το σπίτι στο σχολείο. Αργότερα, στους
ελληνιστικούς χρόνους, ο όρος παιδαγωγώ άρχισε να σηµαίνει ανατρέφω, εκπαιδεύω.
Είναι δε χαρακτηριστικό ότι σε όλη τη διάρκεια της Ελληνικής, αλλά και της Ρωµαϊκής
Αρχαιότητας, ο όρος ''Παιδαγωγική'' σηµαίνει, όχι την επιστήµη, αλλά την ''Τέχνη''
της ανατροφής των παιδιών και δεν ταυτίζεται σε καµια περίπτωση µε τον όρο
''Παιδεία'', ο οποίος, όπως θα δούµε στη συνέχεια των µαθηµάτων µας, είναι πολύ
ευρύτερος.
Από αυτές τις πρώτες σηµασίες της ως καθοδήγηση, συνοδεία, ''Τέχνη'' της
ανατροφής των παιδιών, µέχρι τη συγκρότησή της ως επιστήµη, η παιδαγωγική
ακολούθησε µια µακρά πορεία
διαµορφώθηκαν

διάφορες,

στη διάρκεια

πολλές

φορές

των αιώνων, κατά

αλληλοσυγκρουόµενες,

την οποία

παιδαγωγικές

θεωρίες. Βέβαια, οι προσπάθειες προκειµένου να συγκροτηθεί η Παιδαγωγική ως
αυτοδύναµος επιστηµονικός κλάδος είναι αρκετά πρόσφατες: έλκουν την αφετηρία τους
µόλις πριν από διακόσια χρόνια.
Παρά την πρόσφατη εξέλιξή της, η Παιδαγωγική ως Επιστήµη καλλιεργείται,
ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, σε όλα τα πανεπιστήµια του κόσµου. ∆ιαπιστώνουµε
λοιπόν ότι από τις αρχές του 20ου αιώνα, η ενασχόληση µε την Παιδαγωγική γίνεται
συστηµατικότερη και η παιδαγωγική βιβλιογραφία διογκώνεται σε τέτοιο βαθµό, ώστε
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από τη µια πλευρά να χάνει κάποιος την εποπτεία και τα όρια του γνωστικού
αντικειµένου· από την άλλη πλευρά, πολλοί από τους παράγοντες που συνθέτουν το
πολύπλοκο, όπως προαναφέραµε, φαινόµενο της εκπαίδευσης, έχουν ερευνηθεί από
διάφορες και, πολλές φορές, αµφίβολης επιστηµονικής εγκυρότητας, θεωρητικές
προσεγγίσεις.
Αυτή ακριβώς η διεύρυνση και η εξάπλωση της παιδαγωγικής σκέψης δηµιούργησε,
παραδόξως ίσως, µια εννοιολογική σύγχυση, η οποία ενισχύεται συνεχώς και από το
ακόλουθο γεγονός: στην καθηµερινή µας γλωσσική πρακτική παρατηρείται ότι όλοι,
ανεξάρτητα από το αν ασχολούνται ειδικά, επαγγελµατικά ή όχι, µε την Παιδαγωγική,
θεωρούν αυτονόητο ή αισθάνονται ότι, λίγο ή πολύ, έχουν µια - κατά την άποψή τους επιστηµονικά θεµελιωµένη άποψη για το τι σηµαίνει ''παιδαγωγική'', ενώ στην
πραγµατικότητα πρόκειται για µη επιστηµονικές, καθαρά βιωµατικές αναφορές.
Οι αντιλήψεις αυτές και οι αναφορές είναι τόσο διαφορετικές και αντιφατικές ώστε
δεν µπορεί να γίνει δεκτή η προϋπόθεση ότι, µιλώντας για µια σύγχρονη Επιστηµονική
Παιδαγωγική, είναι αυτονόητο και γενικά γνωστό το ''τι εννοούµε'' και ''για τι πράγµα
µιλάµε''. Επιπλέον, σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούµε ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η
ψευδαίσθηση πως οτιδήποτε επικαλούµαστε, από συνήθεια και συχνά αυθαίρετα, ως
''παιδαγωγικό'', νοµιµοποιείται από την Παιδαγωγική Επιστήµη ή συµπεριλαµβάνεται
στο επιστηµονικό της πεδίο.
Στην ελληνική κοινωνική και ''παιδαγωγική'' πραγµατικότητα τα πράγµατα είναι
πολύ πιο σύνθετα και δύσκολα. Κι αυτό διότι, όπως πολύ σωστά επισηµαίνουν Έλληνες
παιδαγωγοί, υπάρχει εγγενής δυσκολία στην ελληνική βιβλιογραφία να καλύψει τα
εννοιολογικά κενά που υπάρχουν στο χώρο των Επιστηµών της Εκπαίδευσης· η
δυσκολία αυτή είναι τόσο πιο µεγάλη όσο οι ελληνικές λέξεις, εύηχες και πανάρχαιες,
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δεν αντιστοιχούν πάντα εύκολα στην κλίµακα των νοηµάτων που ζητούν σήµερα ένα
όνοµα.
Έτσι, π.χ., ο όρος ''παιδεία'' σηµαίνει σήµερα άλλοτε ''εκπαιδευτικό σύστηµα''
(Υπουργείο Παιδείας, ''τα χάλια της παιδείας µας''), άλλοτε ''µόρφωση'' και άλλοτε
''κουλτούρα'' (άλλη έννοια για την οποία δεν έχουµε ελληνική αντιστοιχία, εφόσον η
δική µας λέξη ''καλλιέργεια'' σηµαίνει άλλο πράγµα1, ενώ η λέξη ''πολιτισµός''
υποχρεώνεται να ακροβατεί µεταξύ των δύο παραπάνω διαφορετικών εννοιών). Ο
όρος ''Εκπαίδευση'' χρησιµεύει εναλλακτικά για την κλίµακα εννοιών που αποδίδονται
π.χ. στα γαλλικά µε τις λέξεις éducation, instruction, enseignement, formation.
''Μόρφωση'' σηµαίνει το αποτέλεσµα άλλοτε της άτυπης διαδικασίας της αγωγής και
άλλοτε του θεσµοθετηµένου εκπαιδευτικού συστήµατος. Η εγγενής αυτή δυσκολία
επιδεινώνεται από το γεγονός ότι το εννοιολογικό οπλοστάσιο των Επιστηµών της
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι κατά βάση ευρωπαϊκό και, πιο συγκεκριµένα,
δανεισµένο από την ευρωπαϊκή παιδαγωγική πραγµατικότητα· κατά συνέπεια, δεν
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα προβλήµατα που θέτει η ελληνική παιδαγωγική
πραγµατικότητα. Γι' αυτό το λόγο θεωρήσαµε σκόπιµο, στη διάρκεια των µαθηµάτων
αυτών, να αναφερθούµε στην περιπετειώδη πορεία των παιδαγωγικών ιδεών στην
Ελλάδα, έτσι ώστε να αναδείξουµε τις επιστηµονικές ελλείψεις, αλλά και να
υπογραµµίσουµε την ανάγκη της µελέτης των ιδιαιτεροτήτων που θέτει η ελληνική
εκπαιδευτική πραγµατικότητα.

1

. Η κουλτούρα (καλλιέργεια), όρος λατινικός, προερχόµενος από την ελληνική παροµοίωση της παιδείας µε την

καλλιέργεια των φυτών, από τους Ρωµαίους ταυτιζόταν µε την ''Παιδεία'', αλλά σήµερα έχει δύο διαφορετικές
σηµασίες. Χρησιµοποιείται αφενός σαν γενική ανθρωπολογική έννοια, που δηλώνει το σύνολο του τρόπου ζωής,
του χαρακτήρα και των ιδεών ενός έθνους ή φυλής, και αφετέρου σαν ανθρωπιστική έννοια, που δηλώνει το
πνευµατικό ιδανικό της ανθρώπινης τελειότητας. (Βλ. λήµµα ''Παιδεία'' στην Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια,
Εκδ. Οργανισµός ''Ελληνικά Γράµµατα'', Τόµος Τέταρτος, σ. 38).
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Σύντοµη

ιστορική
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αναδροµή

της

Αγωγής,

η

ιστορία

της

Παιδικότητας, της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής.
Οι Επιστήµες της Εκπαίδευσης και το επιστηµολογικό τους υπόβαθρο: η
αναγνώριση της Παιδικής Ηλικίας και η ''επιστηµονικοποίηση'' της σύγχρονης
Παιδαγωγικής. Ευρωπαϊκός ∆ιαφωτισµός, J.J. Rousseau και αναγνώριση της
"Παιδικότητας". Η "Σχολειοποίηση" ως µορφή Κοινωνικοποίησης και η γένεση της
παιδαγωγικής σχέσης.
Η ''επιστηµονικοποίηση'' της σύγχρονης Παιδαγωγικής, δηλαδή η αναγνώριση και η
νοµιµοποίηση της Παιδαγωγικής στο επιστηµονικό στερέωµα δεν έγινε αµέσως :
πέρασε, όπως θα διαπιστώσουµε, από τέσσερεις φάσεις, οι οποίες συνδέονται µε
ευρύτερες κοινωνικο-πολιτικές εξελίξεις, για να ολοκληρωθεί στη διάρκεια του 20ου
αιώνα.
Η πρώτη φάση αυτής της ''επιστηµονικοποίησης'' είναι αρκετά πρόσφατη:
πραγµατοποιήθηκε στη διάρκεια του 18ου αιώνα, δηλαδή στον αιώνα του Ευρωπαϊκού
∆ιαφωτισµού. Πρωταγωνιστής και κύριος εµπνευστής αυτής της προσπάθειας ήταν ο
φιλόσοφος J.J. Rousseau, ο οποίος, στο ένα και µοναδικό παιδαγωγικό του έργο
''Αιµίλιος'' αναγνωρίζει για πρώτη φορά την ιδιαιτερότητα της Παιδικής Ηλικίας2.
Πιο συγκεκριµένα, στο έργο ''Αιµίλιος'' διατυπώνεται για πρώτη φορά η άποψη ότι
το παιδί δεν είναι απλά µια ''µικρογραφία του ενήλικου'', άποψη που κυριαρχούσε στο
Μεσαίωνα, αλλά ότι αποτελεί µια ιδιαίτερη ψυχική, συναισθηµατική και νοητικήγνωστική οντότητα, µε τους δικούς της ιδιαίτερους ρυθµούς και νόµους ανάπτυξης, οι
οποίοι θα πρέπει να διερευνηθούν. Η άποψη αυτή συνιστά µια επιστηµολογική τοµή στις
καθιερωµένες µέχρι τότε παιδαγωγικές αντιλήψεις της εποχής για το παιδί, που

. Ο Γάλλος ιστορικός Philippe Ariès εντοπίζει για πρώτη φορά την επινόηση της ''παιδικής ηλικίας'' στις αρχές του
16ου αιώνα στα ανώτερα στρώµατα της κοινωνίας, όπου το παιδί αντιµετωπίζεται σαν ξεχωριστό άτοµο. Όµως το
αίσθηµα της παιδικής ηλικίας ενισχύεται και θεσµοθετείται κατά τη διάρκεια των δύο αιώνων που ακολουθούν.
2
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εθεωρείτο

''µικρογραφία
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του

ενήλικα''

(Βλ.

ενδεικτικά

τις

ζωγραφικές

αναπαραστάσεις του παιδιού στο Μεσαίωνα). Με άλλα λόγια συντελέστηκε ένα είδος
''κοπερνίκειας επανάστασης'' στην παιδαγωγική, ακριβώς το κέντρο βάρους της
ανάπτυξης του ανθρώπου στρέφεται από τον ενήλικο στο παιδί. Οι παιδαγωγικές ιδέες
του Ρουσσώ, για τις οποίες εξάλλου καταδικάστηκε3, έγιναν ο πυρήνας της
αναπτυξιακής ψυχολογίας και αποτέλεσαν το θεµέλιο της νέας παιδαγωγικής. Η
εκπαίδευση λοιπόν, µε βάση αυτή την αντίληψη, θα πρέπει να αρχίσει, όχι µε βάση τις
ανάγκες του ενήλικα, αλλά µε βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του παιδιού: µε
αυτή την έννοια, το βασικό µέληµα του δασκάλου πρέπει να είναι το να
''αφουγκραστεί'' τις ανάγκες του µαθητή και να συγκροτήσει τη διδασκαλία του µε
βάση τη γνώση και τη συνακόλουθη αναγνώριση της ιδιαιτερότητας της παιδικής
ηλικίας4.
Η γέννηση της έννοιας του σύγχρονου σχολείου και η ''σχολειοποίηση'' είναι οι
καθοριστικοί παράγοντες αυτής της αλλαγής. Το παιδί στο εξής αποτραβηγµένο από
τον κόσµο των ενηλίκων γνωρίζει µια µακράς διάρκειας περίοδο ''σχολικού
εγκλεισµού'' πριν να ενταχθεί κανονικά στην κοινωνική ζωή. Κάτω από αυτό το
πρίσµα, η ''παιδαγωγική σχέση'' είναι µια καινοφανής µορφή κοινωνικής σχέσης
ανάµεσα στο δάσκαλο και τους µαθητές του στο µέτρο που τα προγενέστερα σχολεία
των παραδοσιακών κοινωνιών δεν διακρίνονται για την οµοιογένειά τους ούτε ηλικιακά,
ούτε χωροταξικά, ούτε, κυρίως, από τον τρόπο εκπαίδευσης. Πράγµατι, στις
παραδοσιακές και αρχαϊκές κοινωνίες τίποτα δεν διακρίνει το ενδιάµεσο στάδιο
ανάµεσα στη βρεφική ηλικία και την ηλικία της ωριµότητας: η νεότητα εµπεριέχει
. Ο J.J.Rousseau συγγράφει το έργο του ''Αιµίλιος'' το 1762. Το παιδαγωγικό αυτό έργο καταδικάστηκε από τη
Γαλλική Βουλή και προσπάθησαν να συλλάβουν τον ίδιο τον J.J.Rousseau. Μετά από το γεγονός αυτό ο J.J
Rousseau κατέφυγε στην Ελβετία, όπου και εκεί τον καταδίκασαν και µετά πήγε στην Αγγλία κοντά στον
φιλόσοφο Χιουµ. Τελικά πέθανε στο Παρίσι.
4
. Ενδεικτική της µαθητοκεντρικής παιδαγωγικής αντίληψης του J.J Rousseau είναι η εναρκτήρια φράση στον
Πρόλογο του ''Αιµίλιου'': ''Αρχίστε, λοιπόν, µελετώντας καλύτερα τους µαθητές σας, γιατί βεβαιότατα καθόλου δεν
τους γνωρίζετε'' στο βιβλίο του Αιµίλιος ή περί αγωγής, εκδ. Πλέθρον, Αθήνα 2001, σελ. 34.
3
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εξίσου καλά αυτό που λέµε ''µικρά παιδιά'', τα ''µικρούλια'' των τριών χρόνων, όσο
και τους νέους εργένηδες, τους έφηβους και στους νέους ανθρώπους.
Έτσι, η παιδαγωγική σχέση αυτονοµείται για πρώτη φορά σε σχέση µε τις άλλες
κοινωνικές σχέσεις και ο δάσκαλος δεν είναι πια ένας ''παιδαγωγός'' µε την
αρχαιοελληνική σηµασία του όρου, δηλαδή ένας τεχνίτης που µεταβιβάζει πρακτικές
γνώσεις σε ένα νέο. Ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό του νέου τρόπου εκπαίδευσης
αυτή την περίοδο είναι η υποταγή σε απρόσωπους και αφηρηµένους κανόνες της
σχολικής ζωής: αυτό ακριβώς το στοιχείο αποτελεί το συνδετικό κρίκο µεταξύ των
πρωταγωνιστών του ''σχολείου'' (δασκάλους και µαθητές) και ταυτόχρονα συγκροτεί
το ''σχολείο'' σαν µια ξεχωριστή κοινωνική δοµή µε διακριτή οργάνωση, δηλαδή µε ένα
χωροχρόνο διακριτό από άλλες κοινωνικές δραστηριότητες, µε εξειδικευµένο
πρόγραµµα και χρονοδιάγραµµα.

Στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, οι καταβολές αυτής της ''σχολειοποίησης'' και
της συνακόλουθης ''σχολικής τάξης'' συνδέονται µε τις βαθύτερες πολιτικές και
θρησκευτικές αναµορφώσεις που συµβαίνουν αυτή την περίοδο στο επίπεδο της
''πόλης,'' µε πρωταγωνιστή την αστική τάξη. Πράγµατι, στο µεταίχµιο του 16ου και
17ου αιώνα δηµιουργείται στην Ευρώπη µια σύγχρονη ''εκκοσµικευµένη κοινωνία'',
δηλαδή µια κατά βάση ''κοινωνία πολιτών'' αποδεσµευµένη από θρησκευτικές
προκαταλήψεις και µύθους. Η κοινωνία αυτή διαφοροποιείται ουσιαστικά από τις
προηγούµενες παραδοσιακές κοινωνίες, στο µέτρο που, σταδιακά, τη θέση του
θρησκευτικού ανορθολογισµού και των συνακόλουθων ολιστικών ερµηνειών του κόσµου
καταλαµβάνει η κυριαρχία του εξορθολογισµού της ζωής και ο συνακόλουθος
καταµερισµός σε επιµέρους εξειδικευµένες ''επιστηµονικές'' ερµηνείες του κόσµου.
Έτσι, µε τον ίδιο τρόπο που η επιστήµη αποσπάται από το µύθο, αποσπάται και η
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σχολική παιδαγωγική από την πρακτική µύησης. Τις συµβολικές-θεοκρατικές
κοινωνίες διαδέχεται µια ''κοινωνία πολιτών,'' της οποίας η συνοχή διασφαλίζεται
µέσω της πολιτικής ιδεολογίας ενός συγκεντρωτικού Κράτους. Αυτή η εντελώς νέα
κοινωνική πραγµατικότητα αποτελεί πλέον το ρυθµιστικό πλαίσιο λειτουργίας της
''σχολειοποίησης'' του παιδιού.
Το πέρασµα από τις θεοκρατικές αντιλήψεις του Μεσαίωνα στις ανθρωποκεντρικές
αντιλήψεις της Αναγέννησης και του ∆ιαφωτισµού επηρέασε επίσης βαθιά τις
αντιλήψεις των φυσικών επιστηµόνων για τη θέση της Γης στο πλανητικό µας σύστηµα:
πράγµατι, στη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι άνθρωποι πίστευαν ότι η Γη είναι επίπεδη και
ότι αυτή είναι το κέντρο του Ηλιακού µας συστήµατος. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και
ιδιαίτερα η ανακάλυψη του τηλεσκοπίου έδειξαν ότι η αντίληψη αυτή ήταν εντελώς
εσφαλµένη: αποδείχθηκε ότι η Γη είναι στρογγυλή και ότι ο Ήλιος κατέχει το κέντρο
του πλανητικού συστήµατος· µε άλλα λόγια, το πέρασµα από µια Γεωκεντρική σε µια
Ηλιοκεντρική αντίληψη του Πλανητικού µας συστήµατος οφείλεται ουσιαστικά στην
απελευθέρωση του ανθρώπου από τις θεοκεντρικές αντιλήψεις και τις δεισιδαιµονίες
που τον κατείχαν και στην καθιέρωση της Επιστήµης και του Ορθού Λόγου ως
εργαλείων αναζήτησης και έρευνας µιας αλήθειας µε επίκεντρο τον Άνθρωπο και τις
ανάγκες του.
Τέλος, οι ανθρωποκεντρικές αντιλήψεις επηρέασαν βαθιά, όχι µόνο την ευρύτερη
παιδαγωγική ιδεολογία, αλλά και τις ειδικότερες διδακτικές προσεγγίσεις. Μπορούµε
να υποστηρίξουµε ότι η κυρίαρχη ιδεολογία στη θεοκρατική φεουδαρχική κοινωνία, που
συνίστατο στο ότι ο άνθρωπος πλάστηκε ''κατ' εικόνα και οµοίωσιν Θεού'' ήταν στη
βάση της παιδαγωγικής αντίληψης για το παιδί (Άνθρωπος), που εθεωρείτο ''κατ'
εικόνα και οµοίωσιν του ενήλικα (Θεού). Η θεοκρατική αυτή ιδεολογία είναι επίσης στη
βάση της ''δασκαλοκεντρικής αντίληψης'' για τη µάθηση, όπου η εξουσία του
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∆ασκάλου (Θεός), ενορχηστρωτή και βασικού πρωταγωνιστή της διδακτικής πράξης,
νοµιµοποιείται από την ''παιδαγωγική αυθεντία''. Με αυτή την έννοια ο ∆άσκαλος,
όπως ο Θεός, είναι αλάνθαστος και δεν µπορεί να αµφισβητηθεί από το µαθητή. Το
τέλος της θεοκρατικής ιδεολογίας και η συνακόλουθη κυριαρχία ανθρωποκεντρικών
αντιλήψεων στο ∆ιαφωτισµό, οδήγησαν στην αναγνώριση της ιδιαιτερότητας της
παιδικής ηλικίας καθώς και σε ''µαθητοκεντρικές'' διδακτικές αντιλήψεις της
εκπαιδευτικής πράξης.
Πιο συγκεκριµένα, η ''δασκαλοκεντρική'' θεώρηση της διδασκαλίας έχει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1) Ο δάσκαλος θεωρείται µια ''παιδαγωγική αυθεντία,'' την οποία ο µαθητής δεν
µπορούσε να αµφισβητήσει σε καµια περίπτωση.
2) Η πρώτη συνέπεια αυτής της αντίληψης ήταν ότι το µάθηµα περιορίζεται στην
''παράδοση'' και εκτοπίζει ή ακόµη και απαγορεύει εντελώς το διάλογο δασκάλουµαθητή.
3) Η δεύτερη συνέπεια της παραπάνω αντίληψης ήταν η αρχιτεκτονική διάταξη της
σχολικής τάξης, η οποία, δυστυχώς, εξακολουθεί να ισχύει ακόµη σε αρκετά σχολεία
της χώρας µας. Έτσι η ''δασκαλοκεντρική'' σχολική τάξη έχει στο κέντρο της την
έδρα του δασκάλου, στην οποία εστιάζεται και δεσµεύεται το οπτικό πεδίο του συνόλου
των µαθητών. Η διάταξη των θρανίων ακολουθεί την ίδια λογική: τα θρανία είναι
παραταγµένα το ένα πίσω από το άλλο, χωρίς τη δυνατότητα µετακίνησης (είναι
καρφωµένα στο έδαφος). Αυτή η διάταξη ευνοεί τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία, αλλά
και εµποδίζει οποιοδήποτε διάλογο ή συνεργασία µεταξύ των µαθητών.
Η ''µαθητοκεντρική'' θεώρηση της διδασκαλίας έχει χαρακτηριστικά διαµετρικά
αντίθετα της προηγούµενης ''δασκαλοκεντρικής'' θεώρησης:
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1) Ο δάσκαλος θεωρείται ''σύµβουλος'' και ''βοηθός'' του µαθητή στην
αναζήτηση της γνώσης.
2) Μια πρώτη συνέπεια αυτής της αντίληψης είναι η ενεργή συµµετοχή των
µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία: σε αυτό το πλαίσιο, η ύπαρξη διαλόγου µεταξύ
δασκάλου-µαθητών

θεωρείται

ως

αναγκαία

προϋπόθεση

πραγµάτωσης

και

ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού έργου.
3) Η αλλαγή στην οργάνωση του χώρου της σχολικής τάξης είναι η δεύτερη
συνέπεια της ''µαθητοκεντρικής'' θεώρησης της διδασκαλίας: η έδρα παύει να είναι
στο κέντρο της τάξης και σε ορισµένα σχολεία δεν υπάρχει καθόλου. ∆ιαµορφώνονται
δύο τύποι σχολικής τάξης: στον ένα τύπο τα θρανία έχουν τη δυνατότητα µετακίνησης
σε σχήµα Π έτσι ώστε να επιτρέπουν τη συνεργασία και την επικοινωνία των µαθητών
µεταξύ τους· στον άλλο τύπο δεν υπάρχουν καθόλου θρανία, αλλά µικρά τραπέζια µε
καρέκλες γύρω-γύρω: ο τύπος αυτός της σχολικής τάξης είναι ιδανικός για την
οργάνωση των µαθητών σε οµάδες, ευνοεί τη λεγόµενη ''οµαδο-συνεργατική''
διδασκαλία και περιορίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του εκπαιδευτικού, ο ρόλος του
οποίου τώρα περιορίζεται σε αυτόν του ''επόπτη'' των εργασιών των µαθητικών
οµάδων.

Θεσµοποίηση

της

Παιδαγωγικής

Επιστήµης

στον

αιώνα

του

Θετικισµού από τον E. Durkheim.
Η καλλιέργεια της Επιστήµης και του Ορθού Λόγου που, όπως προαναφέραµε,
αποτελούν

τα

σπουδαιότερα

επιτεύγµατα

του

αιώνα

του

∆ιαφωτισµού

''κληροδοτούνται'' και φθάνουν στο απόγειό τους στη διάρκεια του 19ου αιώνα, ο
οποίος ονοµάστηκε αιώνας του Θετικισµού. Η ονοµασία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι,
σε όλη αυτή την περίοδο, οι λεγόµενες ''Θετικές'' επιστήµες, κυρίως η Φυσική
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Επιστήµη και τα Μαθηµατικά εξιδανικεύονται και θεωρούνται τα πιο έγκυρα εργαλεία
ελέγχου και αξιοποίησης της ''φύσης'' προς όφελος του ανθρώπου. Σε αυτό το
πλαίσιο το πείραµα και η παρατήρηση αλλά και τα εφαρµοσµένα µαθηµατικά, όπως π.χ.
η στατιστική, αναπτύσσονται και φθάνουν στην κορύφωσή τους.
Στον αιώνα του Θετικισµού οι λεγόµενες ''Ανθρωπιστικές'' Επιστήµες υιοθετούν
τα επιστηµολογικά µοντέλα και τις µεθόδους των Θετικών Επιστηµών προκειµένου να
θεωρηθούν πιο έγκυρες και να νοµιµοποιηθούν. Έτσι, η Κοινωνιολογία π.χ., ενώ µέχρι
τότε ήταν µια επιστήµη καθαρά θεωρητική µε φιλοσοφικό υπόβαθρο, υιοθετεί τη
στατιστική µέθοδο προκειµένου να νοµιµοποιήσει την ''αντικειµενικότητα'' των
πορισµάτων της, αλλά και να ''αυτονοµηθεί από τη Φιλοσοφία, της οποίας µέχρι τότε
εθεωρείτο ''θεραπαινίδα''. Μέσω αυτής της οδού, ο Γάλλος φιλόσοφος E. Durkheim
κατορθώνει να καθιερώσει την κοινωνιολογία ως αυτοδύναµη επιστήµη µε ακαδηµαϊκό
κύρος, εφαρµόζοντας τις µεθόδους των φυσικών επιστηµών στη µελέτη της κοινωνίας.
Αφού πέτυχε το στόχο αυτό, ο E. Durkheim συγκροτεί για πρώτη φορά τη σχολική
κουλτούρα σε κοινωνιολογικό αντικείµενο, το οποίο ονοµάζει ''Κοινωνιολογία της
Εκπαίδευσης''. Προκειµένου να ιδρύσει µια έδρα της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
στο Πανεπιστήµιο της Σορβόννης, ο E. Durkheim αναγκάστηκε να νοµιµοποιήσει την
Παιδαγωγική Επιστήµη, στην οποία προσδίδει το απαραίτητο ακαδηµαϊκό κύρος,
εξασφαλίζοντας µια έδρα Παιδαγωγικής στη Σορβόννη. Σε αυτό το πλαίσιο
ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση της ''επιστηµονικοποίησης'' της Παιδαγωγικής, η
οποία χαρακτηρίζεται από τη θεσµοποίηση της τελευταίας µε την καθιέρωσή της στο
Πανεπιστήµιο.
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3. Βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής: Αγωγή, Παιδεία/Μόρφωση,
Εκπαίδευση.
Οι πολλαπλές σηµασίες της έννοιας "Αγωγή". Η Αγωγή ως "κοινωνικοποιητική
δράση" και οι διαφορές της από την Παιδεία. Οι διαφορές των όρων "Παιδεία" και
"Αγωγή": ο "αµόρφωτος" και ο "ανάγωγος". Οι ετυµολογικές διαφορές των όρων
"Παιδεία" και "Αγωγή". Η "Αγωγή" ως προϋπόθεση της "Παιδείας": Πρωτογενής
αγωγή και χειραγώγηση.
Η Αγωγή διαφέρει από την Παιδεία: αναφέρεται στη σκόπιµη ενέργεια που ασκεί
αυτός που (εκ)παιδεύει πάνω σ' αυτόν που (εκ)παιδεύεται και αναφέρεται κυρίως στην
παιδική ηλικία. Αφορά κυρίως τη συνειδητή και προγραµµατισµένη παροχή, από
πλευράς του παιδαγωγού και εσωτερίκευση, από πλευράς του παιδαγωγούµενου,
στάσεων, κανόνων, αξιών και προτύπων συµπεριφοράς,

που ισχύουν σε µια

συγκεκριµένη κοινωνία. Κύριο χαρακτηριστικό της Αγωγής είναι η καθοδήγηση.
Η χρήση της λέξης αγωγή µε την έννοια της παιδευτικής ενέργειας στον άνθρωπο,
ανιχνεύεται, για πρώτη φορά, στον ορισµό που δίνει ο Πλάτων στην παιδεία:
"Παιδεία είναι η προσέλκυση και η καθοδήγηση των παιδιών προς τις αρχές (της
συµπεριφοράς), που ο νόµος χαρακτηρίζει σαν ορθές από την πείρα των πιο ώριµων
και των πιο συνετών ανθρώπων" (Πλάτων, Νόµοι, 659d).
Εδώ είναι προφανές, ότι ο Πλάτων ορίζει την αγωγή ως µια παιδευτική ενέργεια, η
οποία έχει ως στόχο να προσελκύσει και να καθοδηγήσει τις ψυχές των παιδιών, έτσι
ώστε να εξοικειωθούν µε εκείνες τις αρχές της συµπεριφοράς, που έχουν
αναγνωριστεί από τους νόµους της "Πολιτείας" ως ορθές.
Ειδικότερα στο συγκεκριµένο απόσπασµα, η αγωγή έχει τη σηµασία της

καθοδήγησης των ανηλίκων από τους ενήλικες, καθοδήγησης όµως, που προϋποθέτει
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έλξη, ανάπτυξη στις ψυχές των παιδιών µιας επίκτητης ορµής για προσαρµογή στους
ορθούς κανόνες, που η πολιτεία επιβάλλει5.
Σ' αυτό το σηµείο πρέπει να διευκρινιστεί ότι η κυριολεκτική σηµασία της αγωγής
είναι η µεταφορά και η µετακόµιση. Στη συνέχεια, επειδή η µεταφορά έχει ανάγκη από
έναν οδηγό, προσλαµβάνει τη σηµασία της οδήγησης. Η τελευταία όµως, για να ισχύσει
στο πεδίο των ιδεών, µεταγράφεται από κίνηση που είναι στον φυσικό κόσµο, σε

καθοδήγηση, η οποία γίνεται µέσω της ανατροφής και της παιδεύσεως. Αυτήν ακριβώς
τη σηµασία της παίδευσης και της ανατροφής των ανηλίκων, φαίνεται ότι λαµβάνει ο
όρος αγωγή στη νεοελληνική γλώσσα. Βεβαίως, ο όρος ανατροφή καλύπτει ένα µέρος
µόνον από το ευρύ σηµασιολογικό περιεχόµενο της αγωγής: δηλώνει την επιµέλεια και
την φροντίδα για την διατροφή και την εκπαίδευση των ανηλίκων.
Στην λατινική πολιτισµική παράδοση, η έννοια της παιδευτικής φροντίδας για τη
µόρφωση των ανηλίκων, εκφράζεται µε τον αντίστοιχο της αγωγής όρο educatio, ο
οποίος είναι σχεδόν ταυτόσηµος του αρχαίου ελληνικού όρου τρέφω.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η γαλλική λέξη education, η οποία είναι παράγωγη και
ύστερη του λατινικού όρου educatio, έχει διπλή ετυµολογική προέλευση. Προέρχεται
από το ρήµα educare, που σηµαίνει τρέφω, και από το ρήµα educere, που σηµαίνει

βγάζω έξω, οδηγώ προς, µε µια λέξη: ανατρέφω.
Τρέφω και ανατρέφω: αυτή η διπλή ετυµολογική προέλευση, εκφράζει τις δύο
τάσεις, συχνά αλληλοσυγκρουόµενες, µιας αγωγής, η οποία, άλλοτε έχει σαν στόχο και
φροντίδα πώς να δώσει στο παιδί τροφή από γνώσεις, δηλαδή να θρέψει το πνεύµα του

µε γνώσεις και άλλοτε προσπαθεί να το αναθρέψει για να βγάλει έξω, να εκµαιεύσει
όλες τις δυνατότητές του.

5

. Βλ. λήµµα "Αγωγή", στην Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Εκδ. Οργανισµός "Ελληνικά Γράµµατα",

Αθήνα 1968, Τόµος Πρώτος, σ. 31.
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Με αυτή την έννοια, η διπλή αυτή ετυµολογική προέλευση έλκει την καταγωγή της
από δύο αντίθετες παιδαγωγικές αντιλήψεις, οι οποίες αντανακλώνται στο χώρο της
διδασκαλίας, µε τον ακόλουθο τρόπο: η πρώτη, η οποία, όπως προαναφέραµε, έχει τη
σηµασία της αγωγής, ως τροφής, την οποία ο δάσκαλος παρέχει στο παιδί, εκφράζει
την δασκαλοκεντρική µέθοδο διδασκαλίας. Σύµφωνα µε αυτή, ο δάσκαλος "γεµίζει" µε
γνώσεις τον νου του παιδιού, ο οποίος είναι µια "tabula rasa"6, δηλαδή ένα "άσπρο
χαρτί", επί του οποίου εγγράφονται οι γνώσεις-τροφές, οι οποίες παρέχονται
αποκλειστικά και µόνον από το δάσκαλο.
Η δεύτερη σηµασία της αγωγής, η οποία, όπως προαναφέραµε, έχει τη σηµασία της

ανατροφής, προσδίδει έναν άλλο ρόλο στην παιδαγωγική σχέση, στο µέτρο που, όπως
προαναφέραµε, ο δάσκαλος δεν τρέφει, αλλά ανα-τρέφει, δηλαδή οδηγεί το παιδί να
αξιοποιήσει τις ήδη υπάρχουσες γνωσιακές δυνατότητες που υπάρχουν µέσα του. Έτσι,
ο δάσκαλος δεν θεωρείται αυθεντία, δηλαδή µοναδικός και αποκλειστικός κάτοχος και
µεταδότης γνώσεων, αλλά οδηγός και σύµβουλος του παιδιού· ο στόχος του είναι, όπως
προαναφέραµε, να εκµαιεύσει από το παιδί τις "εν δυνάµει" ικανότητές του, µε στόχο
να τις καταστήσει "εν ενεργεία" γνώσεις.

Η Αγωγή ως "κοινωνικοποιητική δράση" και οι διαφορές της από
την Παιδεία.
Αναφέραµε παραπάνω ότι η αγωγή διαφέρει από την παιδεία, εφόσον η αγωγή
αναφέρεται σε µια σκόπιµη παιδευτική ενέργεια, που ασκεί ο ενήλικος πάνω στον
ανήλικο και τονίσαµε ότι η αγωγή αναφέρεται κυρίως στην παιδική ηλικία, ενώ η

6

. Ο όρος ανήκει στον άγγλο φιλόσοφο John Locke, ο οποίος θεωρεί ότι δεν υπάρχουν έµφυτες ιδέες, ούτε καν

λογικές αρχές πάνω στις οποίες όλοι οι άνθρωποι συµφωνούν αυθορµήτως. Σε αυτό το πλαίσιο του εµπειρισµού
εντάσσεται και η αντίληψη ότι το παιδί είναι ένας "άγραφος χάρτης", επί του οποίου εγγράφονται οι εντυπώσεις
που προέρχονται από τον εξωτερικό κόσµο των αισθήσεων.
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παιδεία δεν έχει συγκεκριµένο χώρο ούτε χρόνο, είναι, δηλαδή, µια διαδικασία που
µπορεί να διαρκέσει σε όλη τη ζωή ενός ανθρώπου.
Η αγωγή, όµως, έχει και µια άλλη σηµαντική έννοια: αυτή της καθοδήγησης των

παιδιών, η οποία αναφέρεται στην επιδίωξη της διαµόρφωσης της νοοτροπίας ή της
συµπεριφοράς τους, σύµφωνα µε τους παραδεγµένους κανόνες µιας κοινωνικής οµάδας.
Με αυτή την έννοια, η αγωγή ταυτίζεται µε την κοινωνικοποίηση. Ο πατέρας της
Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, Emile Durkheim, στο έργο του "Education et
Sociologie" ("Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία"), αποδίδει στον όρο αγωγή την έννοια της

κοινωνικοποιητικής δράσης:
"Αγωγή είναι η δράση που ασκούν οι γενεές των ενηλίκων πάνω σ' αυτές που δεν
είναι ακόµα ώριµες για την κοινωνική ζωή. Σκοπός της είναι να προκαλέσει στο παιδί
έναν αριθµό φυσικών, πνευµατικών και ηθικών καταστάσεων, τις οποίες απαιτούν από
αυτό, τόσο η πολιτική κοινωνία στο σύνολό της όσο και, ειδικότερα, το κοινωνικό
περιβάλλον για το οποίο προορίζεται"7.
Με αυτή την έννοια, η αγωγή δεν έχει το γνωστικό βάθος και εύρος των όρων

παιδεία και µόρφωση: η παιδεία απαιτεί την ελεύθερη διαµόρφωση του ανθρώπου, ενώ
αντίθετα, η αγωγή προϋποθέτει ένα τρόπο ζωής αποδεκτό από το κοινωνικά
κατεστηµένο πλαίσιο, στο οποίο πρέπει να προσαρµόζονται όλοι και, πρωτίστως, οι

φορείς της εκπαίδευσης.

Οι διαφορές των όρων "Παιδεία" και "Αγωγή": ο "αµόρφωτος" και
ο "ανάγωγος".
Όπως προαναφέραµε, η αγωγή αναφέρεται κυρίως στην διαµόρφωση του
χαρακτήρα, σύµφωνα µε τις επικρατούσες δοξασίες και κανόνες συµπεριφοράς.

. Βλ. Durkheim E., Education et Sociologie, P.U.F./Quadrige, Paris 21989, σ. 51.

7
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Αυτό διαφαίνεται, µεταξύ άλλων, από τη διαφορετική χρήση που έχουν, στην
καθηµερινή µας γλώσσα, οι λέξεις ανάγωγος και αµόρφωτος: έτσι, ανάγωγος είναι ο
άνθρωπος που δεν έχει λάβει την αναµενόµενη από το κοινωνικό περιβάλλον
ανατροφή, ενώ αµόρφωτος είναι ο άνθρωπος που δεν µορφώθηκε ή που δεν έλαβε την
κατάλληλη παιδεία· επίσης, οι δύο όροι είναι εντελώς ανεξάρτητοι µεταξύ τους και ο
ένας δεν αποτελεί προϋπόθεση της ύπαρξης του άλλου: έτσι, ο αµόρφωτος δεν είναι
κατ' ανάγκην ανάγωγος ενώ, αντιστρόφως, ο ανάγωγος δεν είναι κατ' ανάγκην

αµόρφωτος.
Η ουσιαστική σηµασιολογική διαφορά τους έγκειται στο ότι ο ανάγωγος έχει
παραβιάσει τους κανόνες συµπεριφοράς, οι οποίοι επιβάλλονται από τον κοινωνικό του
χώρο, ενώ ο αµόρφωτος στερείται απλώς τις γνώσεις, οι οποίες θα του επέτρεπαν να
είναι, θεωρητικά και πρακτικά, περισσότερο ευέλικτος στον κοινωνικό του χώρο.
Επιπλέον, η συµπεριφορά του ανάγωγου είναι ανεξάρτητη και δεν αφορά στο
µορφωτικό του επίππεδο: είναι γνωστό, ότι ο ανάγωγος µπορεί να είναι είτε

µορφωµένος είτε αµόρφωτος. Με την ίδια λογική, η στέρηση µόρφωσης, η οποία
χαρακτηρίζει τον αµόρφωτο, δεν συνεπάγεται ούτε υπονοεί παραβίαση βασικών
κανόνων κοινωνικής συµπεριφοράς.

Οι ετυµολογικές διαφορές των όρων "Παιδεία" και "Αγωγή"
Η αγωγή, όπως οι συνώνυµες έννοιές της, η χειραγώγηση, η καθοδήγηση και ο

φρονηµατισµός, προϋποθέτουν ένα τρόπο ζωής, του οποίου η ορθότητα θεωρείται
δεδοµένη από όλα τα µέλη της κοινωνίας, και ιδιαίτερα τους πρωτεργάτες της, δηλαδή
τους γονείς και τους δασκάλους.
Με αυτή την έννοια, µπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι στην ελληνική γλώσσα,
υπάρχει µια ουσιαστική γλωσσική και ετυµολογική διαφορά ανάµεσα στις δύο έννοιες
της παιδείας και της αγωγής. Η αγωγή είναι ενέργεια που απορρέει από τον άγοντα το
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παιδί, δηλαδή τον παιδαγωγό. Εδώ δεν προΐσταται ο παιδαγωγούµενος, αλλά ο
παιδαγωγός. Αντίθετα, η παιδεία ξεκινά από το παιδί, µε απώτερο στόχο την οµαλή
και, προπαντός, την ελεύθερη διαµόρφωση του παιδαγωγούµενου.
Έτσι, στην πρώτη περίπτωση της αγωγής, όλα πρέπει να συγκλίνουν στην υποταγή
του παιδιού στα κελεύσµατα του παιδαγωγού, καθώς και στη συµµόρφωσή του στους
κυρίαρχους κανόνες που επιβάλλει και νοµιµοποιεί το εκάστοτε δεδοµένο κοινωνικό
σύνολο. Με άλλα λόγια, η έννοια της αγωγής αντλεί το νόηµά της από ένα σταθερό
κώδικα κοινωνικής συµπεριφοράς, ο οποίος, µε τη σειρά του, σηµασιοδοτείται από ένα
ευρύτερα αποδεκτό σύστηµα κοινωνικών αξιών Αντιθέτως, στη δεύτερη περίπτωση
της παιδείας, όλα πρέπει να συγκλίνουν στην ιδανική, κατά το δυνατόν, και ελεύθερη

διαµόρφωση του παιδιού.

Η "Αγωγή" ως προϋπόθεση της "Παιδείας": Πρωτογενής αγωγή και
χειραγώγηση.
Το κρίσιµο ερώτηµα που ανακύπτει από τα προαναφερθέντα περί παιδείας και

αγωγής, είναι το ακόλουθο: είναι δυνατόν να υπάρξει παιδεία, χωρίς προηγουµένως να
υφίσταται η αγωγή;
Αναφέραµε ότι η παιδεία δεν έχει στόχους και ότι η ίδια αποτελεί τον τελικό στόχο
όλων των άλλων ενεργειών στο παιδευτικό πλαίσιο. Η παιδεία λοιπόν, µε αυτή την
έννοια, προβάλλει ως αποτέλεσµα, ενώ οι υπόλοιπες έννοιες αναδεικνύονται ως
συµβάλλουσες στο τελικό αποτέλεσµα, το οποίο είναι η ουσία της παιδείας.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το εύρος της αγωγής, στο µέτρο που αυτή συµβάλλει
στο τελικό αποτέλεσµα της παιδείας, είναι στενότερο από εκείνο της παιδείας· µε άλλα
λόγια, η αγωγή αποτελεί µέρος της ευρύτερης έννοιας της παιδείας. Κατά συνέπεια,
εφόσον η αγωγή συναπαρτίζει το περιεχόµενο της παιδείας, αποτελεί αναγκαία
προϋπόθεση της παιδείας· εποµένως, είναι αδύνατον να υπάρξει η παιδεία, χωρίς
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προηγουµένως να έχει λάβει υπόσταση και ύπαρξη η αγωγή. Όµως, το ερώτηµα που
ανακύπτει εδώ, είναι σχετικό µε το εύρος, τη χρονική διάρκεια και, κυρίως, τη χρονική

λειτουργία της αγωγής.
Σ' αυτό το σηµείο, είναι σκόπιµο να διακρίνουµε δύο είδη αγωγής: το πρώτο είδος

αγωγής είναι αναγκαίο, ενώ το δεύτερο είδος, είναι επικίνδυνο. Η αγωγή του πρώτου
είδους, η οποία ονοµάζεται πρωτογενής αγωγή, επιδιώκει να εξασφαλίσει τις
προϋποθέσεις της παιδείας και είναι απαραίτητη για την πνευµατική, κοινωνική και
ηθική ανάπτυξη του ανθρώπου.
Πιο συγκεκριµένα, η πρωτογενής αγωγή αρχίζει από τη γέννηση και καλύπτει, λίγο
έως πολύ, τη χρονική περίοδο έως την ενηλικίωση του ατόµου. Το περιεχόµενό της
συνίσταται στις πρώτες ιδέες, πεποιθήσεις, ικανότητες, κανόνες που το παιδί
κληρονοµεί από το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο γεννιέται, χωρίς να είναι σε θέση
να τις αµφισβητήσει ή να ασκήσει κριτική σ' αυτές. Με άλλα λόγια, τη ζωή µας ως
άνθρωποι, την αρχίζουµε όλοι µας µε την αγωγή και όχι µε την παιδεία.
Με αυτή την έννοια, η πρωτογενής αγωγή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της

παιδείας, εφόσον τα παιδιά δεν έχουν αναπτύξει ακόµη αξιόλογες ψυχονοητικές και
ηθικές ικανότητες, Καθώς όµως οι θεµελιακές προϋποθέσεις της παιδείας (αξίες,
παραδόσεις, κοινωνικές έξεις), αρχίζουν να εξασφαλίζονται, όσο το παιδί ωριµάζει, η

πρωτογενής αγωγή πρέπει να δώσει την σκυτάλη στην παιδεία. Πιο συγκεκριµένα,
πρέπει να αρχίσει η καλλιέργεια µιας αγωγής πιο ευέλικτης και πιο διαλεκτικής, η
οποία να στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και του διαλόγου.
∆υστυχώς όµως, µερικές φορές, η αγωγή παρατείνεται και, αντί να δώσει την θέση
της στην παιδεία, γίνεται υποκατάστατό της τελευταίας. Σ' αυτή την περίπτωση, η

πρωτογενής

αγωγή,

εκπίπτει

σε

ένα

είδος

χειραγώγησης,

επικίνδυνης

ανασταλτικής για οποιαδήποτε ανάπτυξη της ελεύθερης και δηµιουργικής σκέψης.
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Αυτός ο ανασταλτικός χαρακτήρας της αγωγής, χαρακτηρίζει πιο συχνά τις
κλειστές και αυταρχικές κοινωνίες. Πιο συγκεκριµένα, ο εκφυλισµός αυτός της αγωγής
και η αντικατάστασή της από τη χειραγώγηση, έχει σαν στόχο - εσκεµµένο, πολλές
φορές, από την πλευρά της πολιτικής εξουσίας- τον έλεγχο της συνείδησης των νέων,
µε απώτερο στόχο την διαµόρφωση φρόνιµων, υπάκουων και πειθαρχικών πολιτών,
αφοσιωµένων στην επικρατούσα ιδεολογία και στην εκάστοτε κυρίαρχη κοινωνική και
οικονοµική κατάσταση.
Γενικότερα, θα λέγαµε ότι, ενώ η πρωτογενής αγωγή του νέου ατόµου είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδια την ύπαρξη της κοινωνικής ζωής και, εποµένως,
για την περαιτέρω ανάπτυξη της παιδείας, η παράταση της αγωγής σε βάρος της

παιδείας, αποτελεί παραµέληση ή, ενίοτε, σκόπιµη νόθευση της παιδείας. Σε αυτό
ακριβώς το πλαίσιο του εκφυλισµού της παιδείας σε χειραγώγηση, καλλιεργείται, όπως
θα διαπιστώσουµε, η δογµατική σκέψη,
Συµπερασµατικά λοιπόν, µπορούµε να πούµε ότι η επίδραση η οποία ασκείται µέσω
της αγωγής στον ανήλικο, έχει σαν πρωταρχικό στόχο την καλλιέργεια και την
προώθηση ενός ορισµένου κοινωνικού προτύπου παιδικής ηλικίας, το οποίο δεν θα
έχει προσωρινό χαρακτήρα, αλλά µόνιµο και σταθερό.

Άξονες προβληµατισµού
Οι έννοιες της "Παιδείας" και της "Μόρφωσης".
Η ∆ηµοκρατία ως ουσιαστική προϋπόθεση της παιδείας.
Παιδεία και Ηθική µόρφωση: η δια-µορφωτική σηµασία των παραδειγµάτων και των
προτύπων στην παιδεία.
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Παιδεία και δογµατισµός: Το πλαίσιο και το πρόβληµα του δογµατισµού, η φύση των
δογµάτων, η σύγχρονη ερµηνεία των δογµάτων.
Παιδεία/Μόρφωση και Εκπαίδευση: Εννοιολογικές και δοµικές διαφορές
Ελεύθερη Παιδεία, χωρίς στόχους, που οδηγεί στη διαλεκτική Σκέψη και τον ελεύθερο
ουσιαστικό διάλογο ή
Εκπαίδευση-κατάρτιση προσδεµένη στο άρµα της αγοράς εργασίας, που οδηγεί στην
εµπορευµατοποίηση της εκπαίδευσης, στον άκριτο καταναλωτισµό και στη δογµατική
σκέψη;

Ένα από τα κεντρικά προβλήµατα της παιδαγωγικής θεωρίας είναι η µελέτη και η
αποσαφήνιση ορισµένων βασικών παιδαγωγικών εννοιών, όπως αυτές της Παιδείας,
της Μόρφωσης, της Αγωγής και της Εκπαίδευσης.
Ο απώτερος στόχος αυτής της διαπραγµάτευσης των παραπάνω εννοιών είναι να
αναδειχθεί το γεγονός ότι η αποσαφήνιση των εννοιών αυτών είναι απαραίτητη για τη
σωστή θεµελίωση, όχι µόνον µιας συγκροτηµένης Θεωρίας της Παιδείας, αλλά κυρίως
µιας ορθής διαλεκτικής σχέσης ανάµεσα στην εκπαιδευτική πολιτική και την

εκπαιδευτική πράξη.
Οι έννοιες της Παιδείας και της Μόρφωσης
Ας αρχίσουµε από την ανάλυση του όρου Παιδεία: ο όρος Παιδεία καταγράφεται ήδη
στις αρχές του 5ου αιώνα π. Χ. στην αρχαία Ελλάδα, µε την έννοια της ανατροφής των

παίδων. Πρέπει σ' αυτό το σηµείο να υπογραµµίσουµε ότι οι αρχαίοι Έλληνες, αν και
δεν περιόριζαν την παιδευτική λειτουργία στην παιδική ηλικία, δηµιούργησαν τον όρο

Παιδεία από αυτή, επειδή η ηλικία αυτή είναι στον άνθρωπο εύπλαστη και έχει µεγάλη
διάρκεια. Γι' αυτό το λόγο, η παιδευτική λειτουργία που συντελείται στην παιδική ηλικία
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θεωρήθηκε καθοριστική για την ανάπτυξη και τη διαµόρφωση του νηπίου σε
σκεπτόµενο άνθρωπο8.
Πιο συγκεκριµένα, ο όρος Παιδεία εµφανίζεται στην ελληνική γλώσσα από τον 5ο
π.Χ. αιώνα στο έργο του Αισχύλου Επτά επί Θήβαις µε την ποιητική έννοια της
ανατροφής των νέων από τη µητέρα γη. Ο Θουκυδίδης στο έργο του Επιτάφιος
µεταχειρίζεται τη λέξη παίδευσις µε την ευρύτατη έννοια του πνευµατικού πολιτισµού.
Ο Πλάτων σε ολόκληρο το έργο του χρησιµοποιεί τον όρο Παιδεία ως ταυτόσηµο όρο
µε τη φιλοσοφία και την πολιτική. Τελικά στην αρχαία Ελλάδα η Παιδεία περιλαµβάνει
όλη την ανθρώπινη προσπάθεια για την επιδίωξη ενός ιδανικού, ιδέα που γεννιέται για
πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας9.
Γενικότερα, η έννοια της Παιδείας, ταυτόσηµη µε τον όρο Φιλοσοφία σε όλη τη
διάρκεια της ελληνικής αρχαιότητας, ορίζεται ως µια διαρκής ανθρώπινη προσπάθεια
για την επιδίωξη ενός ιδανικού: αυτού της γνώσης της αλήθειας του ανθρώπου και του
κόσµου.
Αυτή ακριβώς η σηµασιολογική ταύτιση των λέξεων Παιδεία και Φιλοσοφία έγκειται,
σύµφωνα µε τον Γ. Τζαβάρα, στην ίδια τη νοηµατοδότηση της Φιλοσοφίας, η οποία
ορίζεται ως ''στροφή και πορεία προς τη σοφία''. Αναφέρει σχετικά ότι: ''Η λέξη
''παιδεία'' ονοµάζει µε µια εξαιρετική ευρύτητα και επάρκεια το ίδιο που ονοµάζει η
λέξη ''φιλοσοφία'': τη στροφή και την πορεία προς τη σοφία. Το να έχει κανείς
παιδεία, δεν σηµαίνει κιόλας ότι είναι σοφός· σηµαίνει όµως ότι έχει προσανατολιστεί
προς αυτή την κατεύθυνση κι έχει κάνει τα πρώτα βήµατα στο δρόµο προς τη σοφία.
Το να έχει κανείς παιδεία, σηµαίνει ότι έχει συνειδητοποιήσει έστω και ελάχιστα την

8

. Βλ. λήµµα Παιδεία στην Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Εκδ. Οργανισµός Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα

1968, Τόµος Τέταρτος σ. 338.
9

.Βλ. λήµµα Παιδεία στην Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Εκδ. Οργανισµός Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα

1968, Τόµος Τέταρτος, σ. 338.
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ύπαρξη ενός δρόµου, που οδηγεί προς µια διαφορετική αντίληψη των πραγµάτων·
σηµαίνει µάλιστα ότι έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στο να εξερευνήσει αυτό το δρόµο.
Τον ίδιο τούτο προσανατολισµό, το ίδιο ενδιαφέρον και την ίδια συνειδητοποίηση
προϋποθέτει η φιλοσοφία. ...Αυτή η νοηµατική συγγένεια των λέξεων ''παιδεία'' και
''φιλοσοφία'' έχει προσεχτεί από καιρό, γι' αυτό και δεν µπορεί να εκληφθεί ως
καινούργια ανακάλυψη. Ο Αµερικανός στοχαστής John Dewey διατύπωσε στις αρχές
του 20ου αιώνα αυτή την αλήθεια µε εξαιρετική διαύγεια, γι' αυτό και όχι άδικα
θεωρείται θεµελιωτής της σύγχρονης Φιλοσοφίας της παιδείας. ...Θεώρησε ότι
ολόκληρη η Φιλοσοφία είναι µια Φιλοσοφία της παιδείας. ..Αξίζει να τονιστεί ότι έτσι
ιδωµένη η παιδεία δεν είναι ένα αντικείµενο της Φιλοσοφίας. ...Η παιδεία νοείται ως
αυτή τούτη η φιλοσοφική διαδικασία. Γι' αυτό και µπορεί να χρησιµοποιείται η λέξη

παίδευση ως συνώνυµη µε το φιλοσοφείν. ...Το ότι η παιδεία είναι ταυτόχρονα
αντικείµενο και πράξη αυτού του φιλοσόφου, του παρέχει µια εξαιρετική υπεροχή
έναντι κάθε άλλου στοχαστή: διότι ο φιλόσοφος της παιδείας στρέφεται αδιάκοπα προς
τον εαυτό του, προς την παίδευσή του, προς το γίγνεσθαι που τον καθιστά αυτό που
είναι - και µε βάση αυτή την αυτοµόρφωση ενδιαφέρεται για τη µόρφωση των
συνανθρώπων του, δηλαδή για την παιδεία ως κοινωνικό φαινόµενο και ως θεσµό''10.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Φιλοσοφική Παιδεία είναι, όπως προαναφέραµε, στην ουσία
της, µια ''διαρκής φροντίδα της ψυχής δια του Ορθού Λόγου''· στοχεύει στην αφύπνιση
του νου και της ψυχής µέσα από τη ∆ιαλεκτική Μέθοδο, η οποία, εγκαθιδρύει ένα
διαρκή εσωτερικό διάλογο του ανθρώπου µε τον εαυτό του. Αποκαθιστά σταδιακά την
κρίση, την αυτογνωσία και, τέλος την ψυχική ισορροπία του έλληνα ανθρώπου ο οποίος,
καθαρός από την οίηση της ''διπλής άγνοιας'', είναι έτοιµος να θεαθεί την ''αλήθεια''
του εαυτού του και του κόσµου.

10

. Τζαβάρας Γ., Προβλήµατα Φιλοσοφίας της παιδείας, Ρέθυµνο 2000, σ. 18-20. Η υπογράµµιση είναι δική µας.
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Η έννοια της Παιδείας όµως, ολοκληρώνεται στο περιεχόµενο της γενικής

Μόρφωσης, όρος µε τον οποίο ταυτίζεται. Η Μόρφωση, έννοια που ανιχνεύεται και
αυτή στην αρχαιοελληνική εποχή, είναι αυτή που δίνει µορφή, σχηµατίζει, διαµορφώνει
και διαπλάθει. Πιο συγκεκριµένα, από τη γενική έννοια της διαµόρφωσης και του
σχηµατισµού του κάθε όντος, παίρνει την ειδικότερη σηµασία της καλλιέργειας της
ψυχής και του πνεύµατος, η οποία έρχεται ως αποτέλεσµα µιας ανάλογης εκπαίδευσης
ή ανατροφής. Ο Καστοριάδης αποδίδει µε τον πιο εύστοχο τρόπο το εύρος της
αρχαιοελληνικής σηµασίας της Μόρφωσης, η οποία έχει ταυτόχρονα τη σηµασία της
δηµιουργικής µορφοποιητικής δύναµης του µακροκοσµικού Σύµπαντος και του
µικροκοσµικού Ανθρώπου: ''Όταν κατά κάποιο τρόπο θεωρήσουµε, συλλογιστούµε και
στοχαστούµε ό,τι µπορούµε να θεωρήσουµε, να λογιστούµε και να στοχαστούµε,
καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το Είναι είναι χάος, είναι άβυσσος, είναι το
απύθµενον, αλλά είναι ταυτόχρονα και δηµιουργία· είναι

µια δύναµη µορφώσεως ή

µορφοποίησης, που δεν είναι προκαθορισµένη και η οποία επιθέτει, αν µπορώ να πω,
απάνω στο χάος έναν κόσµο µε την αρχαία ελληνική έννοια, δηλαδή ένα σύνολο που
είναι κατά το µάλλον ή ήττον οργανωµένο και κανονισµένο. Παροµοίως, όταν
τελειώσουµε, αν µπορούµε να τελειώσουµε, να στοχαζόµαστε...το ανθρώπινο πεδίο,
καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι ο άνθρωπος, µε τη γενική, τη συλλογική έννοια,
δηλαδή ταυτόχρονα και ως κοινωνία και ως άτοµο...είναι και ο ίδιος άβυσσος, χάος και
απύθµενος...είναι δύναµη µόρφωσης. Αλλά είναι και έρως και πάθος µόρφωσης και
µορφοποίησης, είναι δύναµη δηµιουργίας αλλά και επιθυµία δηµιουργίας και µόρφωσης
ή µορφοποίησης. Αυτή η δύναµη και η επιθυµία ή το πάθος είναι αυτό που ονοµάζω το
ποιητικό στοιχείο στον άνθρωπο...Το νόηµα µε το οποίο ο άνθρωπος θέλει...κάθε φορά
να επενδύσει τον κόσµο, την κοινωνία, το πρόσωπό του και τη ζωή του, δεν είναι
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τίποτε άλλο παρά ακριβώς αυτή η µόρφωση µε την πρωταρχική έννοια του όρου, όχι
της τυπικής µόρφωσης''11.
Είναι αξιοσηµείωτο ότι ο Καστοριάδης καταλήγει, µε βάση την παραπάνω
προσέγγιση, στην πλήρη ταύτιση του όρου Παιδεία µε αυτόν της Μόρφωσης: ''Το να
δοθεί µορφή στο χάος - νοµίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος δυνατός ορισµός της
παιδείας και φυσικά αυτό φαίνεται µε πολύ µεγαλύτερη ενάργεια όταν πρόκειται για την
τέχνη. Η µορφή που δίνουµε στο χάος είναι το νόηµα και η σηµασία, νόηµα και σηµασία
που φυσικά δεν είναι απλώς υπόθεση ιδεών ή παραστάσεων αλλά που πρέπει ακόµη µια
φορά να πιάσει µαζί, δηλαδή να συν-λάβει (συλλάβει) µέσα σε µια µορφή, σε µια φόρµα,
και την παράσταση και την επιθυµία και το αίσθηµα''12.
Στη νεότερη εποχή, ο όρος Παιδεία προσλαµβάνει τη σηµασία της διδασκαλίας και
της εκπαίδευσης. Η έννοια της τελευταίας παραµένει για αιώνες ως εναλλακτικό όνοµα
της Παιδείας και, ως ένα βαθµό, χαρακτηρίζει ακόµα και σήµερα τη γενική και αόριστη
σηµασία της λέξης στην ελληνική γλώσσα.
Όπως προαναφέραµε, η Παιδεία και η Μόρφωση είναι ταυτόσηµες έννοιες. Στην
καθηµερινή µας γλώσσα µιλάµε για τη µόρφωση ή την παιδεία του λαού, για τα
παιδευτικά ή µορφωτικά αγαθά, για την παιδευτική ή την µορφωτική αξία της γνώσης.
Ίσως καµιά από τις άλλες έννοιες που χρησιµοποιούµε στο χώρο της εκπαιδευτικής
πράξης, όπως π. χ. η Αγωγή, η Εκπαίδευση, η ∆ιδασκαλία, δεν έχει την ευρύτητα και
τη σπουδαιότητα που έχει η θεµελιώδης έννοια της Παιδείας ή της Μόρφωσης.
Η σπουδαιότητα της έννοιας Παιδεία καταδεικνύεται εξάλλου από το γεγονός ότι ο

σκοπός του σχολείου σε οποιαδήποτε βαθµίδα (από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση έως
11

. Καστοριάδης Κ., ''Παιδεία και ∆ηµοκρατία'', στο βιβλίο του ίδιου, Ανθρωπολογία, Πολιτική Φιλοσοφία, Εκδ.

Ύψιλον, Αθήνα 2001, σ. 74-75.
12

. Καστοριάδης Κ., ''Παιδεία και ∆ηµοκρατία'', στο βιβλίο του ίδιου, Ανθρωπολογία, Πολιτική Φιλοσοφία, Εκδ.

Ύψιλον, Αθήνα 2001, σ. 75.
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και την τριτοβάθµια), δεν είναι απλά η παροχή οποιασδήποτε διδασκαλίας, αλλά η

Παιδεία και η Μόρφωση των πολιτών. Π. χ. αξιολογούµε τη διδασκαλία, τα σχολικά
βιβλία, το πρόγραµµα του σχολείου µε βάση την παιδευτική ή τη µορφωτική τους αξία.
Οι όροι Παιδεία και Μόρφωση δεν αναφέρονται σε συγκεκριµένες ενέργειες,
διαδικασίες ή λειτουργίες, όπως οι όροι ∆ιδασκαλία και Εκπαίδευση. Στην καθηµερινή
µας γλώσσα λέµε π. χ. "Σήµερα δίδαξα για πέντε ώρες'' αλλά δεν λέµε ''Σήµερα

µόρφωσα ή παίδευσα για πέντε ώρες''. Ο Καστοριάδης θεωρεί αυτή την έλλειψη
σκοπιµότητας ως συστατικό και ουσιαστικό στοιχείο του ορισµού της έννοιας της

Παιδείας: ''Θα ονοµάσω παιδεία κάθε τι που σε µια δεδοµένη κοινωνία, µέσα στο
δηµόσιο χώρο της, υπερβαίνει αυτό που είναι απλά λειτουργικό ή εργαλειακό και
παρουσιάζει -κι αυτό είναι το σηµαντικότερο- µιαν αόρατη διάσταση, η οποία είναι
θετικά επενδυµένη από τα µέλη της κοινωνίας. Με άλλα λόγια, αυτό που έχει να κάνει
µε τη δηµόσια εµφάνιση του φαντασιακού -µε την ακριβή έννοια του όρου- αυτής της
κοινωνίας και του φαντασιακού του ποιητικού - µε την ευρύτερη έννοια - έτσι όπως
αυτό το ποιητικό φαντασιακό ενσαρκώνεται και ενσωµατώνεται µέσα σε έργα και σε
συµπεριφορές και πράξεις, που υπερβαίνουν το λειτουργικό και το εργαλειακό''13.
Τα παραπάνω οφείλονται στο γεγονός ότι η διαδικασία της ∆ιδασκαλίας, µε άλλα
λόγια η διδακτική πράξη, µπορεί να προσδιοριστεί τόσο στο χώρο -σχολική τάξη - όσο
και στο χρόνο -σχολική ώρα που έχει αρχή, µέση και τέλος. Αντίθετα, η Παιδεία είναι
λογικά και εννοιολογικά ευρύτερη της έννοιας της ∆ιδασκαλίας και δεν προσδιορίζεται
σε συγκεκριµένο χώρο. Με αυτή την έννοια, η απόκτηση Παιδείας µπορεί να
επιτευχθεί, όχι µόνο µέσα στο σχολείο, αλλά οπουδήποτε αλλού και µε οποιονδήποτε
τρόπο: αναφέρουµε εδώ σαν χαρακτηριστικό παράδειγµα τα ταξίδια που κατεξοχήν

13

. Καστοριάδης Κ., ''Παιδεία και ∆ηµοκρατία'', στο βιβλίο του ίδιου, Ανθρωπολογία, Πολιτική Φιλοσοφία, Εκδ.

Ύψιλον, Αθήνα 2001, σ. 69-70.
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συµβάλλουν στην απόκτηση Πολιτιστικής Παιδείας µέσα από τη γνωριµία µε άλλες
νοοτροπίες και άλλους πολιτισµούς.
Αλλά η Παιδεία ή Μόρφωση δεν έχει συγκεκριµένο χρόνο. Είναι δηλαδή µια
διαδικασία η οποία µπορεί να διαρκέσει σε όλη τη ζωή ενός ανθρώπου. Αναφέρουµε
εδώ σαν χαρακτηριστικό παράδειγµα, την επίκαιρη συζήτηση γύρω από την ίδρυση των
Ελεύθερων Πανεπιστηµίων, των οποίων σαφέστατος στόχος είναι η παροχή Παιδείας
δια µέσου της περίφηµης διαβίου παιδείας. Σ' αυτό το σηµείο είναι απαραίτητο να
διευκρινίσουµε ότι η διαβίου παιδεία εδώ δεν εκφράζει τη σηµερινή έννοια της

επιµόρφωσης ενηλίκων, αλλά την αντίστοιχη αρχαιοελληνική έννοια της συνεχούς
αναζήτησης της παιδείας χωρίς χρονικούς περιορισµούς, την οποία συνοψίζει η
σωκρατική ρήση: ''Γηράσκω αεί διδασκόµενος''. Ο Τζαβάρας αναδεικνύει αυτή την
εννοιολογική χροιά του όρου µε τον ακόλουθο εύστοχο τρόπο: ''Μολονότι η [διαβίου
παιδεία] αναφέρεται συνήθως στην ολοένα επεκτεινόµενη σήµερα ''επιµόρφωση''
ενηλίκων...θα µπορούσε να υποτεθεί ότι η ''δια βίου'' εξακολούθηση της παιδευτικής
διαδικασίας ανήκει όχι στις σηµερινές καινοτοµίες αλλά στην πανάρχαια ουσία της: Σε
κανένα στάδιο της ζωής του και µε καµιά αποφοίτηση δεν είναι ένας άνθρωπος
τελειωτικά µορφωµένος ή πεπαιδευµένος, διότι η διαδικασία που σηµαίνεται µε αυτές
τις λέξεις δεν περιορίζεται από χρονικά ή µαθησιακά όρια''14. Με αυτή ακριβώς την
έννοια το Ελεύθερο Πανεπιστήµιο στοχεύει, όχι στην παροχή Εκπαίδευσης, η οποία, µε
την απονοµή του αντίστοιχου πτυχίου, θα έχει κάποιο αντίκρυσµα στην αγορά
εργασίας, αλλά προσβλέπει στην ελεύθερη παροχή συνεχούς Παιδείας χωρίς
χρονικούς περιορισµούς. Κάτω από αυτό το πρίσµα, µπορούµε να πούµε ότι η ίδρυση
και η θεσµοποίηση του Ελεύθερου Πανεπιστηµίου πλησιάζει ένα µορφωτικό ιδεώδες:
αυτό της ελεύθερης και ανοιχτής µόρφωσης χωρίς δεσµεύσεις από την εκπαιδευτική

14

. Τζαβάρας Γ., Προβλήµατα Φιλοσοφίας της παιδείας, Ρέθυµνο 2000, σ. 41-42.
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λειτουργία της αξιολόγησης (δεν υπάρχουν βαθµοί) ή από τους περιορισµούς που θέτει
η ίδια η αγορά εργασίας µε την απονοµή κάποιων πτυχίων.
Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω, η Παιδεία δεν µπορεί να έχει σκοπούς. Από αυτή
τη σκοπιά, η έννοια της Παιδείας διαφοροποιείται ξεκάθαρα από τις έννοιες της

Εκπαίδευσης ή της ∆ιδασκαλίας. Κατά συνέπεια, είναι επιτρεπτό να µιλάµε για τους
σκοπούς της Εκπαίδευσης, εφόσον η Εκπαίδευση, όπως θα αναλύσουµε διεξοδικά στα
επόµενα µαθήµατα, είναι µια οργανωµένη και θεσµοθετηµένη λειτουργία, η οποία
επιδιώκει την συστηµατική µετάδοση ορισµένων γνώσεων που θεωρούνται απαραίτητες
για την ένταξη του ατόµου στην αγορά εργασίας.
Πρέπει σ' αυτό το σηµείο να υπογραµµίσουµε ότι σήµερα, η ηλικία και οι απαιτήσεις

της αγοράς εργασίας αποτελούν ίσως τα σπουδαιότερα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία
προσδιορίζονται οι σκοποί των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων: έτσι, π.χ. είναι φανερό ότι ο
διαχωρισµός µεταξύ τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης αφενός και γενικής και
πανεπιστηµιακής

εκπαίδευσης

αφετέρου,

έγινε

προκειµένου

το

σχολείο

να

προσαρµοστεί και να ανταποκριθεί στην διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση της αγοράς
εργασίας για εξειδικευµένους επιστήµονες και τεχνικούς. Συµπερασµατικά :
Παιδεία είναι η διαδικασία και το αποτέλεσµα της ελεύθερης, ολόπλευρης και
αρµονικής ανάπτυξης των δυνατοτήτων του ατόµου, σε συνάρτηση µε τις κάθε φορά
ιστορικά διαµορφωµένες κοινωνικοπολιτισµικές και οικονοµικές συνθήκες.

Οι

πολλαπλές

σηµασίες

της

έννοιας

Εκπαίδευση.

"Εκπαίδευση"

και

"∆ιδασκαλία": ο ηγετικός ρόλος του δασκάλου. Η κοινωνική διάσταση της
εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση ως πολιτική κοινωνικοποίηση. Η κριτική εκπαίδευση
σε µια ανοιχτή κοινωνία.
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Οι πολλαπλές σηµασίες της έννοιας Εκπαίδευση
Ο όρος εκπαίδευση παρέµεινε για αιώνες ως εναλλακτικό όνοµα της παιδείας και,
ως ένα βαθµό, χαρακτηρίζει ακόµα και σήµερα τη γενική και αόριστη σηµασία της λέξης
στην ελληνική γλώσσα.
Η σύγχυση αυτή οφείλεται, σε ένα µεγάλο βαθµό, στο γεγονός ότι η διαδικασία της

παιδείας λαµβάνει χώρα, κατά κύριο λόγο, στο σχολείο, δηλαδή στον κατ' εξοχήν
χώρο, στον οποίο λαµβάνει χώρα η εκπαίδευση.
Όπως επισηµαίνει η Μ. Ηλιού, ο όρος εκπαίδευση χρησιµοποιείται εναλλακτικά για
την κλίµακα εννοιών, οι οποίες αποδίδονται π.χ. στα γαλλικά, µε τις λέξεις education,
instruction, enseignement, formation, γεγονός που δείχνει ακριβώς και ερµηνεύει,
ως ένα βαθµό, τη σύγχυση που περιγράψαµε παραπάνω.
Ο όρος εκπαίδευση σηµαίνει ακριβώς µια συγκεκριµένη πράξη, την ενέργεια δηλαδή,
καθώς και το αποτέλεσµα µιας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αποτελεί, δηλαδή, µια

συστηµατική γνώση, η οποία παρέχεται σε κάθε είδους σχολείο, από τους δασκάλους,
στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου εκπαιδευτικού θεσµού, ο οποίος, µε τη σειρά του,
εντάσσεται σε ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστηµα. Πρόκειται για θεσµοθετηµένη
παροχή γνώσεων, προσόντων και δεξιοτήτων για την ικανοποίηση ατοµικών και
προπάντων κοινωνικών αναγκών. Κύριο

χαρακτηριστικό της διαδικασίας της

εκπαίδευσης είναι ο πραγµατιστικός και τεχνοκρατικός προσανατολισµός της. Πιο
συγκεκριµένα, η λειτουργία του σχολείου ως εκπαιδευτικού θεσµού, συνίσταται στην
ανάπτυξη των σωµατικών και ψυχονοητικών ικανοτήτων του παιδιού και, ειδικότερα,
στην απόκτηση ορισµένων γνώσεων και δεξιοτήτων µέσα από τις εγκύκλιες σπουδές.
Το ερώτηµα, όµως, που ανακύπτει σε αυτό το σηµείο είναι εάν η απόκτηση των
συγκεκριµένων γνώσεων που παρέχονται από το σχολείο, συµβάλλουν στην ανάπτυξη
της προσωπικότητας στο σύνολό της, ή αν καλύπτουν µόνον ορισµένες ανάγκες, οι
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οποίες συνδέονται άµεσα µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αυτό το ερώτηµα είναι
ιδιαίτερα επίκαιρο, εφόσον στην εποχή µας, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η

εκπαίδευση εµφορείται, όπως προείπαµε,

από ένα τεχνοκρατικό πνεύµα σε δύο

διακριτά επίπεδα: σε ένα πρώτο επίπεδο των στόχων, οι οποίοι συγκλίνουν
αποκλειστικά και µόνο στην ένταξη του µαθητή στην αγορά εργασίας· σε ένα δεύτερο
επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήµατος, το οποίο δοµείται σύµφωνα µε τις ανάγκες της
παραγωγής και αναπαράγεται στο πλαίσιο του συνολικού κοινωνικού καταµερισµού της
εργασίας15.
Για τους παραπάνω λόγους, οι σύγχρονες εκπαιδευτικές έρευνες αναλύουν την
έννοια της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πράξης και, ειδικότερα,
επικεντρώνονται στο εκπαιδευτικό έργο, δηλαδή στο "σύνολο ενεργειών και
προσπαθειών προκειµένου να εκτελεστεί, να επιτευχθεί ορισµένη εργασία"16 στο χώρο
της εκπαίδευσης.
Ο "πρακτικός" χαρακτήρας της εκπαίδευσης είχε τονιστεί, εξάλλου, στην εποχή
του ∆ιαφωτισµού, από τον J. J. Rousseau στο έργο του µε τίτλο "Αιµίλιος". Η
"πρακτική" αυτή διάσταση της εκπαίδευσης διαφαίνεται στην διάκριση του Rousseau

15

. ΄Οπως πολύ εύστοχα επισηµαίνει ο Γ. Μηλιός, "η εκπαιδευτική δοµή και η ιεραρχία, η οικοδόµηση της

εκπαιδευτικής λειτουργίας σε τρία διακριτά επίπεδα, δηλαδή σε τρεις ιεραρχικές βαθµίδες (ανώτατη, µέσηανώτερη, κατώτερη-υποχρεωτική), βρίσκεται σε αντιστοιχία, πρώτα απ' όλα, µε τη δοµή και την ιεραρχία της ίδιας
της καπιταλιστικής παραγωγής. Η εκπαιδευτική δοµή και ιεραρχία προκύπτει σαν αποτέλεσµα των αναγκών της
παραγωγικής ιεραρχίας, αντανακλά ακριβώς, πρώτα απ' όλα αυτή την καπιταλιστική ιεραρχία. Κατ' επέκταση η
εκπαιδευτική δοµή και ιεραρχία...αντιστοιχεί στη δοµή και την ιεραρχία που αναπαράγεται στα πλαίσια του
συνολικού καταµερισµού εργασίας". (Βλ. Μηλιός Γ., Εκπαίδευση και εξουσία, Εκδόσεις Κριτική-Επιστηµονική
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1993, σ. 65).
16

. Βλ. λήµµα στο: Τεγόπουλος-Φυτράκης, Ελληνικό Λεξικό, Εκδ. Αρµονία, Αθήνα 1990, σ. 275. Ο ορισµός του

εκπαιδευτικού έργου και η αντίστοιχη παραποµπή είναι από το βιβλίο του Παπακωνσταντίνου Π., Εκπαιδευτικό
έργο και αξιολόγηση στο σχολείο, Εκδ. Έκφραση, Αθήνα 1993, σ. 19.
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ανάµεσα σε τρία είδη εκπαίδευσης, στην εκπαίδευση της φύσης, των ανθρώπων και
των πραγµάτων:
"∆ιαµορφώνουµε τα φυτά µε την καλλιέργεια και τους ανθρώπους µε την
εκπαίδευση...Η εκπαίδευση...µάς έρχεται από τη φύση ή από τους ανθρώπους ή από τα
πράγµατα. Η εσωτερική ανάπτυξη των ικανοτήτων µας και των οργάνων µας είναι η
εκπαίδευση της φύσης· η συνήθεια που µάς µαθαίνουν να έχουµε από τούτη την
ανάπτυξη είναι η εκπαίδευση των ανθρώπων· και η απόκτηση της πείρας µας σχετικά
µε τα αντικείµενα που µάς συγκινούν είναι η εκπαίδευση των πραγµάτων"17.
Με το ίδιο πνεύµα, αλλά µε έµφαση στη µελέτη του υποκειµένου που θα
παιδαγωγηθεί, δηλαδή του µαθητή, θεµελιώθηκαν, την ίδια εποχή, οι παιδαγωγικές
αρχές της Νέας Αγωγής από τον Γάλλο φιλόσοφο Condillac, στο έργο του ∆οκίµιο περί

της καταγωγής των ανθρωπίνων γνώσεων, στο οποίο τονίζεται η ανάγκη της µελέτης
του ανθρώπινου νου, έξω από κάθε µεταφυσική αρχή. Αντίθετα η έµφαση δίνεται στην
έρευνα των ενεργειών του ανθρώπινου µυαλού καθώς και στην ανεύρεση µιας
παιδαγωγικής τεχνικής, που θα παρακολουθούσε τις διαδοχικές φάσεις της ψυχικής
ανάπτυξης και θα επέτρεπε σε κάθε άνθρωπο να συγκροτηθεί ανάλογα µε τους δικούς
του ρυθµούς και νόµους.
Πρέπει ίσως σε αυτό το σηµείο να τονίσουµε ότι, πάνω σ’ αυτή τη θεωρητική βάση,
ο φιλόσοφος θεµελίωσε µια παιδαγωγική τεχνική, η οποία αποτέλεσε, µε τη σειρά της,
το θεωρητικό υπόβαθρο της Νέας Αγωγής. Με αυτή την έννοια, η ουσιαστική συµβολή
του Condillac συνίσταται στο γεγονός ότι αποδίδει µεγάλη σηµασία στη δραστηριότητα
του υποκειµένου που θα διαπαιδαγωγηθεί18.

17

. Βλ. Ρουσσώ, Αιµίλιος ή για την εκπαίδευση, Εκδ. Γερ. Αναγνωστίδη, Αθήνα χ.χ., Τόµος Πρώτος, σ. 24.

18

. Η σχέση του Condillac και της Νέας Αγωγής αποκαθίσταται µε πολύ εύστοχο και ξεκάθαρο τρόπο στο βιβλίο

της A. Medici, Η Νέα Αγωγή, Εκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος (συλλ. Τι ξέρω;), αριθ. 42, Αθήναι χ.χ., σ. 10-14.

-31-

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Εκπαίδευση και ∆ιδασκαλία: ο ηγετικός ρόλος του δασκάλου
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η εκπαίδευση ως εκπαιδευτικό έργο, συνδέεται άµεσα
µε τη συγγενή της έννοια της διδασκαλίας, στο µέτρο που ο φορέας της, δηλαδή ο

δάσκαλος, αναλαµβάνει το έργο του µεσάζοντα ανάµεσα στην κοινωνία γενικότερα και
στην εξελισσόµενη προσωπικότητα του παιδιού, υποβοηθά και ενισχύει την εξελικτική
διαδικασία της µάθησης, µέσα από την αναζήτηση µιας διαλεκτικής ισορροπίας ανάµεσα
σ' όσα επιβάλλει η κοινωνία και στην αυτόνοµη πρωτοβουλία του ατόµου. Με άλλα
λόγια, η εκπαίδευση ως εκπαιδευτικό έργο, αποκαθιστά τη σχέση σχολείου και

κοινωνίας, µέσα από τον ηγετικό ρόλο του δασκάλου, ο οποίος στην εκπαιδευτική του
πρακτική πραγµατώνει τον σύνδεσµο µεταξύ της µόρφωσης και της εκπαίδευσης,
εφόσον ο δάσκαλος δεν ενεργεί ως απλό άτοµο, αλλά ως φορέας των εκάστοτε αξιών,
που διέπουν την κοινωνική οµάδα στην οποία ανήκει.
Ο ηγετικός ρόλος του δασκάλου καθώς και η κοινωνική διάσταση της εκπαιδευτικής
του πρακτικής, µέσα από την οποία αυτός πραγµατώνει το σύνδεσµο µεταξύ της

µόρφωσης και της εκπαίδευσης, υπογραµµίζονται από τον ιταλό κοινωνιολόγο Α.
Γκράµσι ως ακολούθως:
"Για την εκπαίδευση είναι απαραίτητος ένας µηχανισµός κουλτούρας, µέσα από τον
οποίο η παλαιότερη γενιά µεταδίδει στη νέα γενιά όλη την εµπειρία του
παρελθόντος...δίνει στη νέα γενιά προκαθορισµένες κλίσεις και συνήθειες (φυσικές και
τεχνικές που απορροφούνται µε την επανάληψη) και µεταδίδει εµπλουτισµένη την
κληρονοµιά του παρελθόντος. Αυτή η µετάδοση µορφωτικού περιεχοµένου από την
παλιά στη νέα γενιά, γίνεται κυρίως µέσα από το σχολείο, µε τη δουλειά του δασκάλου,
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ο οποίος στη δουλειά του υλοποιεί το δεσµό µόρφωση-εκπαίδευση, γιατί...δεν µπορεί να
δοθεί, τουλάχιστον σε γενικές γραµµές, µια µόρφωση που να µην είναι και εκπαίδευση.
Αυτός ο δεσµός µόρφωση-εκπαίδευση µπορεί να αντιπροσωπευτεί µόνο από τη
ζωντανή δουλειά του δασκάλου, επειδή ο δάσκαλος γνωρίζει τις αντιθέσεις που
υπάρχουν ανάµεσα στον τύπο της κοινωνίας και της κουλτούρας που αντιπροσωπεύουν
οι µαθητές, και γνωρίζει επίσης το καθήκον του, που συνίσταται στο να επιταχύνει και
να πειθαρχήσει το σχηµατισµό της προσωπικότητας του παιδιού. ...Ο δάσκαλος δεν
είναι τίποτε άλλο παρά ένας ηγέτης, ο οποίος δρα σ' εκείνο τον ιδιαίτερο τοµέα που
είναι το σχολείο και η εκπαίδευση. Γι' αυτούς λοιπόν τους λόγους πρέπει ο
εκπαιδευτής να είναι µορφωµένος, δηλαδή να έχει αποκτήσει κριτική συνείδηση του
ρόλου του και της ηγετικής λειτουργίας του στην κοινωνία"19.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η εκπαιδευτική πράξη εγγράφεται σε ένα πλαίσιο

κοινωνικό και έχει σαν στόχο και προοπτική την κοινωνική πρόοδο. Αυτή η αναζήτηση
ενός κοινωνικού ιδεώδους µέσα από την εκπαίδευση, αποτέλεσε εξάλλου το βασικό
άξονα των µεγάλων παιδαγωγικών θεωριών: αναφέρουµε ενδεικτικά την άποψη του
Rousseau, σύµφωνα µε την οποία η εκπαίδευση πρέπει, πρωτίστως, να εξασφαλίζει την

πολιτική κοινωνικοποίηση των νέων. Με αυτή την έννοια, ο δάσκαλος γίνεται οδηγός
και φύλακας των νέων και τους καθοδηγεί στον προκαθορισµένο πολιτικό στόχο που
είναι η συναίνεση στο γενικό σκοπό, µέσα από την ενεργητική πρακτική και θεληµένη
αποδοχή της ασφαλούς εξουσίας της πλειοψηφίας20.
Η κοινωνική διάσταση της εκπαιδευτικής πράξης οδηγεί, εξάλλου, σε µια κριτική

αντιµετώπιση της κοινωνίας και προσδίδει έναν χαρακτήρα κριτικισµού στην
19

. Βλ. F. Lombardi, Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις του Αντόνιο Γκράµσι, Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1986, σ.

62-64.
20

. Βλ. Perkinson H.J., Since Socrates. Studies in the history of Western educational thought, Ed. Longman, New

York and London 1980, σ. 145.
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παιδαγωγική θεωρία: αναφέρουµε χαρακτηριστικά τον Σωκράτη, ο οποίος παραµένει ο
πρώτος κριτικός της κοινωνίας που υπέδειξε τον κριτικισµό και στην εκπαίδευση. Πιο
συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το Σωκράτη,

η εκπαίδευση ή η διδασκαλία είναι µια

διαδικασία ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των µαθητών και η παράλληλη καθοδήγησή
τους από την άγνοια στην κριτική γνώση. Η κριτική αυτή διάσταση της σκέψης είναι το
µέσο µε το οποίο ο άνθρωπος θέτει σε συνεχή έλεγχο και αµφισβήτηση τις αξίες του
καλού και του κακού, τις νόρµες του σωστού και του λάθους, µε αποτέλεσµα να
κατανοεί τη σχετικότητα των εννοιών αυτών, να τις εντάσσει στο κοινωνικό πλαίσιο
γένεσής τους και να τις εξελίσσει. Τέλος, ο Σωκράτης θεωρεί ότι η κοινωνία εκείνη
που επιτρέπει τη γένεση και την ανάπτυξη αυτής της κατανοούσας κριτικής σκέψης
των κοινωνικών αξιών που την συγκροτούν, είναι µια ανοιχτή κοινωνία21.

21

Βλ. Perkinson H.J., Since Socrates. Studies in the history of Western educational thought, Ed. Longman, New

York and London 1980, σ. 30.
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4. Εµπειρικές Μέθοδοι (Παρατήρηση, Πείραµα, κ.λ.π.).
Άξονες προβληµατισµού
Η εγκυρότητα της µεθόδου της Παρατήρησης στην Παιδαγωγική Επιστήµη.
Είδη παρατήρησης: "απλή" παρατήρηση, συστηµατοποιηµένη παρατήρηση.
Η µέθοδος της Συνέντευξης ως παράγωγο της µεθόδου της παρατήρησης.
Η Πειραµατική µέθοδος και η σηµασία της στην Παιδαγωγική Επιστήµη.
Η πειραµατική µέθοδος ως προσπάθεια µέτρησης των παιδαγωγικών δεδοµένων
ως µελέτη των προϋποθέσεων των παιδαγωγικών δεδοµένων και ως καθορισµός των
νόµων που τα διέπουν.
Περιορισµοί της πειραµατικής έρευνας στην εκπαίδευση: 1) η φύση των προς
µελέτη παιδαγωγικών φαινοµένων, 2) ζητήµατα δεοντολογίας της εφαρµογής της
πειραµατικής έρευνας στην εκπαίδευση.
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Φιλοσοφικές

Μέθοδοι

(Ερµηνευτική,

∆ιαλεκτική,

Φαινοµενολογική).
- Ερµηνευτική Μέθοδος: Προκύπτει από την ερµηνευτική επιστηµολογική
κατεύθυνση που δεν αποδέχεται την άποψη του θετικισµού ότι ο κοινωνικός κόσµος
έχει αντικειµενική υπόσταση ανεξάρτητα από τη συνείδηση του ατόµου, µε βάση
αιτιοκρατικούς νόµους, όπως συµβαίνει µε τα φυσικά φαινόµενα. Τα κοινωνικά
φαινόµενα είναι κατ’ αυτή µοναδικά, πολύπλοκα και πολυποίκιλα. ∆ιαµορφώνονται
κατά περίπτωση από τις προθέσεις, τις αντιλήψεις, τη βούληση, τις αξίες, τα
βιώµατα, τις παρωθήσεις, τους παρορµητισµούς των εµπλεκοµένων σ’ αυτά και
συσκοτίζονται από τις εκλογικεύσεις και τις σκόπιµες αποσιωπήσεις τους. Σκοπός
των ερµηνευτικών στοχαστών είναι η κατανόηση των φαινοµένων αυτών, η οποία
αναφέρεται στην ψυχολογική σηµασία που δίνουν οι εµπλεκόµενοι στα φαινόµενα.
Έτσι αναλύονται τα υποκειµενικά βιώµατά τους, αναζητούνται οι σκοποί, οι ιδέες, οι
αξίες, οι προσδοκίες,

οι εξηγήσεις και οι ερµηνείες,

που

κατευθύνουν τη

συµπεριφορά τους (Ματσαγγούρας 1998).

- ∆ιαλεκτική Μέθοδος: Η Μέθοδος αυτή επιτρέπει να θέτουµε κριτικά ερωτήµατα,
προσφέρεται

για

την

ανάδειξη

κοινωνικών

αντιφάσεων,

αλληλεξαρτήσεων,

αντιστάσεων, αλλαγών και για την πραγµατοποίηση ποιοτικών κριτικών αναλύσεων.
Απώτερος στόχος της να απελευθερώσει το άτοµο από τις ψευδείς αντιλήψεις για
την κοινωνική πραγµατικότητα. Χρησιµοποιείται από την κριτική επιστηµολογική
κατεύθυνση (Ματσαγγούρας 1998).
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Άξονες προβληµατισµού
Η Σωκρατική µαιευτική ως προποµπός της ∆ιαλεκτικής Μεθόδου.
Η παιδαγωγική αντίληψη του Dewey ως σύνθεση των διαλεκτικών αντιθέσεων στην
συγκρότηση της ανάπτυξης του παιδιού.

-

Φαινοµενολογική µέθοδος: Η σκέψη των εκπροσώπων της προσανατολίζεται
στην ανακάλυψη του τι γνωρίζουν οι εµπλεκόµενοι σε µια συγκεκριµένη
εκπαιδευτική κατάσταση

γι’ αυτή την ίδια την κατάσταση και ειδικότερα τι

γνωρίζουν για τους άλλους που εµπλέκονται σ’ αυτή. Για να γνωρίσουν τους
άλλους χρησιµοποιούν ένα σύστηµα κατηγοριών, που τους επιτρέπει να
ερµηνεύουν τη συµπεριφορά τους. Προσπαθούν να ανακαλύψουν τη διαδικασία
µε την οποία αποδίδεται σε κάποιον εµπλεκόµενο (εκπαιδευτικό ή µαθητή) ένας
χαρακτηρισµός και ταυτόχρονα να µελετήσουν και να φέρουν στην επιφάνεια το
λανθάνον νόηµά του. Έτσι προσδιορίζουν σε σηµαντικό βαθµό πώς οι
εµπλεκόµενοι

αντιλαµβάνονται

και

ορίζουν

µια

εκπαιδευτική

κατάσταση

(Blackledge & Hunt 1995).

Άξονες προβληµατισµού
Η διάκριση ανάµεσα στην "παιδαγωγική της ουσίας" και στην "παιδαγωγική της
ύπαρξης".
Η "παιδαγωγική της ύπαρξης" ως ουσία της αγωγής.
Η υπέρβαση της αντίθεσης του "είναι" και του "φαίνεσθαι" και η έµφαση στην
"παιδαγωγική σχέση".
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Η συγγένεια και η διαφορετικότητα της ψυχαναλυτικής και της φαινοµενολογικής
προσέγγισης της παιδαγωγικής σχέσης.
Η παιδαγωγική αξία της φαινοµενολογικής µεθόδου: προς µια αξιολογική
ουδετερότητα της παιδαγωγικής σχέσης.
Το παιδευτικό σχέδιο ως απώτερος στόχος της φαινοµενολογικής µεθόδου: το
σχέδιο συµµετοχής του παιδαγωγού στον µετασχηµατισµό του παιδαγωγούµενου
"άλλου".
Η βίωση της παιδαγωγικής σχέσης ως ένα διαρκές "γίγνεσθαι" και ως διαρκής
"έρως µορφοποίησης" του "άλλου".
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6. Κλάδοι της Παιδαγωγικής.

∆ιαίρεση των κλάδων της Παιδαγωγικής σε δύο διακριτά επίπεδα:

1) Μακρο-επίπεδο ανάλυσης: Εξέταση και µελέτη των γενικών και διαπολιτισµικών
συνθηκών και λειτουργιών της εκπαίδευσης, µε έµφαση στην εξέταση της σχέσης
Σχολείου-Κοινωνίας. Σε αυτό το επίπεδο, υπάγονται οι ακόλουθες επιµέρους
Επιστήµες της Εκπαίδευσης: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Εθνολογία της
Εκπαίδευσης, Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτική ∆ιοίκηση και Πολιτική,
Ιστορία της Εκπαίδευσης, Οικονοµία της Εκπαίδευσης.

2)

Μικρο-επίπεδο

ανάλυσης:

περιλαµβάνει

επιστήµες

που

εντοπίζουν

το

ενδιαφέρον τους στην παιδαγωγική σχέση και την εκπαιδευτική πράξη, µε έµφαση στην
προσέγγιση του Σχολείου ως µικρο-κόσµου, δηλαδή στην µελέτη των σχέσεων που
διέπουν και συγκροτούν το Σχολείο ως µικρο-κοινωνία. Σε αυτό το επίπεδο, υπάγονται
οι ακόλουθες επιµέρους Επιστήµες της Εκπαίδευσης: Εκπαιδευτική έρευνα, ∆ιδακτική
Μεθοδολογία, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Ψυχοκοινωνιολογία
της Εκπαίδευσης, Συµβουλευτική και Προσανατολισµός.
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7. Συγκριτική Παιδαγωγική (Ελληνική εκπαίδευση και Ευρωπαϊκή
εκπαιδευτική πραγµατικότητα).
Άξονες προβληµατισµού
Ανάδειξη, ανάλυση και ερµηνεία των οµοιοτήτων και των διαφορών µεταξύ της
Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πραγµατικότητας σε συνάρτηση µε το
σύγχρονο πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον της Ελλάδας και
της Ευρώπης.
Συγκριτική Παιδαγωγική και Παγκοσµιοποίηση: Υπέρβαση του εθνοκεντρισµού,
ανάδειξη

"νόµων"

που

διέπουν

τις

σχέσεις

εκπαίδευσης

και

κοινωνίας

σε

διαφορετικούς κοινωνικούς και πολιτισµικούς σχηµατισµούς.
Η συγκρότηση του σύγχρονου πεδίου έρευνας της Συγκριτικής Παιδαγωγικής:
ανάδειξη των δυνατοτήτων και των δυσκολιών της εναρµόνισης της Ελληνικής
εκπαίδευσης µε την Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πραγµατικότητα ως προς τους
παράγοντες που υπάγονται στους "τοπικούς" όρους λειτουργίας του εκπαιδευτικού
θεσµού στο πλαίσιο της Ελληνικής κοινωνίας.
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8. Η ∆ιεπιστηµονικότητα της Παιδαγωγικής.
Επιστήµη της Παιδαγωγικής ή Επιστήµες της Εκπαίδευσης; ανάδειξη
της επικαιρότητας του ερωτήµατος καθώς και της αναγκαιότητάς του
ως

προς

την

επιστηµολογική

συγκρότηση

της

Παιδαγωγικής

Επιστήµης.
Όπως κάθε επιστήµη, έτσι και οι Επιστήµες της Εκπαίδευσης έχουν τη δική τους
γλώσσα, τη δική τους εννοιολογική συγκρότηση και τη δική τους µεθοδολογία. Με αυτή
την έννοια λοιπόν, στόχος του µαθήµατος αυτού είναι η εκµάθηση και η συνακόλουθη
εξοικείωση των φοιτητών µε την επιστηµονική ορολογία καθώς και µε τα επιµέρους
γνωστικά αντικείµενα που συναπαρτίζουν το περιεχόµενο του όρου Επιστήµες της
Εκπαίδευσης.
Σε αυτό το πλαίσιο, το µάθηµα θα εστιαστεί στην ανάλυση των δύο θεµελιωδών
εννοιών που συνθέτουν το γνωστικό αντικείµενο που θα µας απασχολήσει, δηλαδή των
όρων Επιστήµη και Παιδαγωγική. Θα ακολουθήσει η ανάδειξη της παράλληλης και
συγχρονικής ιστορικής εξέλιξης των όρων αυτών: θα δείξουµε δηλαδή πώς, στο
πέρασµα των αιώνων, η πορεία της Επιστήµης είχε άµεση αντανάκλαση στην εξέλιξη
των παιδαγωγικών εννοιών. Αυτή η ανάλυση µάς φαίνεται ιδιαίτερα σηµαντική και
επίκαιρη στο µέτρο που θα µας απαλλάξει από µια κοινή και ευρέως διαδεδοµένη
πεποίθηση, ότι δηλαδή η εξέλιξη των λεγόµενων ''Θετικών'' (Μαθηµατικών και
Φυσικών) Επιστηµών είναι εντελώς άσχετη και ανεξάρτητη από την αντίστοιχη εξέλιξη
των λεγόµενων ''Ανθρωπιστικών'' Επιστηµών. Η πεποίθηση αυτή προέρχεται από τη
βαθιά ριζωµένη αντίληψη ότι οι Θετικές Επιστήµες είναι πιο ''µετρήσιµες'' και,
εποµένως, πιο ''αντικειµενικές'' από τις αντίστοιχες Ανθρωπιστικές Επιστήµες που
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θεωρούνται, µε αυτή την έννοια, ''υποκειµενικές'' και, κατά συνέπεια, λιγότερο
''επιστηµονικές''.
Στη διάρκεια των µαθηµάτων αυτών θα προσπαθήσουµε να αναδείξουµε ότι, όχι
µόνο η πορεία των δύο αυτών τοµέων του Επιστηµονικού Επιστητού υπήρξε, όπως
προαναφέραµε, παράλληλη και σύγχρονη, αλλά και ότι, σε κάποιες ιστορικές στιγµές
στη διάρκεια των αιώνων, ήταν η πορεία των Ανθρωπιστικών Επιστηµών και η εξέλιξη
των Κοινωνικών Ιδεών που επηρέασαν την εξέλιξη των Θετικών Επιστηµών και
συνέβαλαν µε καθοριστικό τρόπο στην επιστηµολογική, εννοιολογική και µεθοδολογική
τους συγκρότηση.
Τελικός στόχος του µαθήµατος αυτού είναι η ανάδειξη της ∆ιεπιστηµονικής
προσέγγισης των Επιστηµών της Εκπαίδευσης: πιο συγκεκριµένα, θα δείξουµε πώς η
µελέτη και η ανάλυση των Επιστηµών της Εκπαίδευσης απαιτεί τη συνδροµή πολλών
άλλων τοµέων του Επιστηµονικού Επιστητού (όπως, π.χ. της Ιστορίας, της
Κοινωνιολογίας

κ.λ.π.).

Κάτω

από

αυτό

το

πρίσµα,

αναδεικνύεται

τόσο

η

πολυπλοκότητα του φαινοµένου της Εκπαίδευσης όσο και το γεγονός ότι η κατανόηση
της

τελευταίας

προϋποθέτει

την

ανάλυση

ποικίλων

παραγόντων

(ιστορικών,

κοινωνικών, πολιτισµικών κ.λ.π.), που επιδρούν και επηρεάζουν τη γένεση και την
εξέλιξή της στις διάφορες κοινωνίες και εποχές.
Ο όρος ''Επιστήµη'' και η διαδικασία συγκρότησης του ''επιστηµονικού
αντικειµένου'' της Παιδαγωγικής.
Ο όρος ''Επιστήµη'' προέρχεται από το αρχαιοελληνικό ρήµα ''επίσταµαι'' που
σηµαίνει ''γνωρίζω καλά''. Το ρήµα επίσταµαι αναλύεται στα δύο συνθετικά
επί+ίσταµαι, που σηµαίνει ''έχω την εποπτεία ενός πράγµατος, µιας γνώσης'', µε άλλα
λόγια, ''έχω πλήρη και ακριβή γνώση ενός φαινοµένου ή κάποιου θέµατος''. Είναι
αξιοσηµείωτο

το

γεγονός

ότι

το

ρήµα
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αρχαιοελληνικού ρήµατος ''δαίω'' το οποίο αναδιπλασιαζόµενο µας δίδει το ρήµα
''διδαίσκω'' το οποίο, µε τη σειρά του, αποβάλλοντας το ι, γίνεται "διδάσκω''. Ο
αναδιπλασιασµός αυτός έχει µεγάλη σηµασία στο µέτρο που ο ''διδάσκαλος διπλούς
θέλει να είναι''22. Πράγµατι, ο δάσκαλος είναι ταυτόχρονα ο κάτοχος και ο
αναµεταδότης της γνώσης: είναι αυτός που κάνει κάτι γνωστό, σαφές, αντιληπτό σε
κάποιον άλλο, αυτός που µεταδίδει σε κάποιον γνώσεις για κάποιο πράγµα, αυτός που
ανακοινώνει σε κάποιον κάτι µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να το κατανοήσει και να το
µάθει.
Η διαδικασία απόκτησης επιστηµονικής γνώσης διέρχεται, σύµφωνα µε τη
Σωκρατική διδασκαλία, τις ακόλουθες φάσεις:
1) Η φάση της διπλής άγνοιας: είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο
άνθρωπος ''δεν γνωρίζει ότι δεν γνωρίζει'', δηλαδή η φάση κατά την οποία νοµίζει ότι
γνωρίζει, ενώ στην πραγµατικότητα δεν γνωρίζει. Το γεγονός αυτό της διπλής άγνοιας
οφείλεται στο ότι, επειδή ακούµε στην καθηµερινή µας ζωή πολλές φορές µια έννοια,
νοµίζουµε ότι την γνωρίζουµε καλά, ενώ στην πραγµατικότητα την αγνοούµε. Η
συνειδητοποίηση αυτής της διπλής άγνοιας είναι, στα πλαίσια αυτού του µαθήµατος,
ιδιαίτερα χρήσιµη, στο µέτρο που αυτό το είδος της άγνοιας παρατηρείται, όπως θα
διαπιστώσουµε παρακάτω, ιδιαίτερα στα θέµατα που άπτονται της Παιδαγωγικής
Επιστήµης: π.χ. όλοι καθηµερινά ακούµε στα Μ.Μ.Ε. ή διαβάζουµε στις εφηµερίδες κάτι
για την παιδεία ή για την εκπαίδευση και νοµίζουµε ότι, όχι µόνο γνωρίζουµε, αλλά
µπορούµε να έχουµε άποψη γι' αυτές.
2) Η φάση της απλής άγνοιας: Η συνειδητοποίηση της διπλής άγνοιας, η οποία
έρχεται µε την αυτογνωσία (το σωκρατικό ''γνώθι σαυτόν''), επιφέρει την απλή
άγνοια, δηλαδή την κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο άνθρωπος ''γνωρίζει ότι δεν

22

. Βλ. λήµµα ''∆ιδάσκω'' στο Μέγα Ετυµολογικόν Λεξικόν, Τόµος Β'Εκδ. Κάκτος, Αθήνα 2004, σελ. 132-133.
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γνωρίζει" και, µε αυτό τον τρόπο, αρχίζει να ''φιλο-σοφεί'', δηλαδή να αναζητά τη
γνώση µέσω της µελέτης και της έρευνας. Σύµφωνα πάντα µε τη σωκρατική
διδασκαλία, οι µέθοδοι της µάθησης και της ''εύρεσης'' είναι δύο: η διδασκαλία, κατά
την οποία ο άνθρωπος µαθαίνει από αυτούς που γνωρίζουν, δηλαδή τους δασκάλους,
τη γνώση και η (ανα)ζήτησις, κατά την οποία ο άνθρωπος ερευνά και ''ευρίσκει'',
δηλαδή ανακαλύπτει µόνος του, µέσα από την δική του, ατοµική έρευνα, τη γνώση. Οι
δύο αυτές µέθοδοι µάθησης είναι τα θεµέλια, όπως θα διαπιστώσουµε παρακάτω, πάνω
στα οποία στηρίχθηκαν δύο από τις σπουδαιότερες µεθόδους διδασκαλίας, η λεγόµενη
δασκαλοκεντρική διδασκαλία και η µαθητοκεντρική διδασκαλία.
3) Η φάση της ''κάθαρσης'' ή συγκρότησης της επιστηµονικής γνώσης: Η
συγκρότηση αυτή επέρχεται µέσα από τη δια-λεκτική µέθοδο, δηλαδή µέσα από τον
συνεχή κριτικό έλεγχο στον οποίο υποβάλλει ο άνθρωπος κάθε έννοια που µελετά και
ερευνά. Με αυτή την έννοια, ο στόχος της επιστηµονικής µεθόδου είναι η ''διάκρισις'', δηλαδή η απόκτηση της ικανότητας να διακρίνει κάποιος την ''επιστηµονική
γνώση" από τη ''δόξα'', δηλαδή από την ''κοινή γνώµη'', τη γνώµη που λέγεται
αβασάνιστα, χωρίς τον απαραίτητο προαπαιτούµενο έλεγχο. Αυτή η ''διάκρισις'', δεν
είναι άλλη από αυτή που οι σύγχρονοι επιστηµολόγοι ονοµάζουν "επιστηµολογική
τοµή'', η οποία είναι απαραίτητη προκειµένου κάποιος να ''καθαίρει'' (''κάθαρσις'')
το

αντικείµενο

που

ερευνά

από

τις

προ-επιστηµονικές

έννοιες

ή,

για

να

χρησιµοποιήσουµε σύγχρονους όρους, να αίρει τα ''επιστηµολογικά εµπόδια'' και να
συγκροτήσει το υπό έρευνα αντικείµενο µε επιστηµονικό τρόπο.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να υπογραµµιστεί ότι στη φάση αυτή της συγκρότησης του
επιστηµονικού αντικειµένου, η εµπλοκή του υποκειµένου που ερευνά είναι, σύµφωνα µε
το Σωκράτη, αλλά και µε τους σύγχρονους επιστηµολόγους, κυρίαρχη και έχει ρόλο
πρωταγωνιστικό.

Έτσι, ο άνθρωπος ''δια-λέγεται'' µε τον εαυτό του και
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''καθαίρεται'', δηλαδή υποβάλλει σε συνεχή έλεγχο τον εαυτό του και τις γνωστικές
του µεθόδους -τη διδασκαλία και την (ανα)ζήτηση- προκειµένου να ''δια-κρίνει'' και να
''καθαίρει'' την ''επιστήµη'' από την ''δόξα''.
Παραθέτουµε και σχολιάζουµε σ' αυτό το σηµείο, τις απόψεις ενός σύγχρονου
Γάλλου επιστηµολόγου, του Gaston Bachelard, για τις έννοιες του ''επιστηµολογικού
εµποδίου'', της ''επιστηµολογικής τοµής'' καθώς και την ανάλυσή του για τη
διαδικασία συγκρότησης του επιστηµονικού αντικειµένου:
"Όταν αναζητάµε τους ψυχολογικούς όρους της επιστηµονικής εξέλιξης, φθάνουµε
από νωρίς σε µια πεποίθηση ότι πρέπει να θέσουµε το πρόβληµα της επιστηµονικής

γνώσης µε όρους εµποδίων. Και δεν πρόκειται να εξετάσουµε εµπόδια εξωτερικά,
όπως τη συνθετότητα ή την προσωρινότητα των φαινοµένων ούτε να ενοχοποιήσουµε
την αδυναµία των αισθήσεων ή του ανθρώπινου πνεύµατος: είναι µέσα στην ίδια τη
δραστηριότητα της διαδικασίας του γνωρίζειν που εµφανίζονται, µε τρόπο ενδόµυχο,
σαν ένα είδος λειτουργικής αναγκαιότητας, οι αργοπορίες και οι διαταραχές. Εδώ θα
µπορέσουµε να αναδείξουµε τις αιτίες της αδράνειας και της επαναστροφής, εδώ είναι
που θα αποκαλύψουµε τις αιτίες της αδράνειας, που θα ονοµάσουµε επιστηµολογικά
εµπόδια. Η γνώση της πραγµατικότητας είναι ένα φως που προβάλλει πάντα σε κάποιο
µέρος του σκιές. ∆εν είναι ποτέ άµεση και πλήρης. Οι αποκαλύψεις της
πραγµατικότητας είναι πάντοντε ανάδροµες. Το πραγµατικό δεν είναι ποτέ ''αυτό το
οποίο θα µπορούσαµε να πιστέψουµε'' αλλά είναι πάντοτε αυτό το οποίο θα έπρεπε να
είχαµε σκεφτεί. Η εµπειρική πραγµατικότητα είναι ξεκάθαρη, εκ των υστέρων, όταν το
σύστηµα των λογικών αιτίων έχει δραστηριοποιηθεί. ... Πράγµατι, γνωρίζουµε ενάντια
σε µια προηγούµενη γνώση, καταστρέφοντας τις γνώσεις που δεν διαµορφώθηκαν
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σωστά, ξεπερνώντας αυτό που, µέσα στο ίδιο το πνεύµα, εµποδίζει την επιστηµονική
θεωρητικοποίηση''23.
Στο παραπάνω απόσπασµα, ο G. Bachelard θεωρεί ότι είναι αδύνατο να υπάρξει
επιστηµονική γνώση χωρίς την υπέρβαση των επιστηµολογικών εµποδίων· αυτό
συµβαίνει ακριβώς επειδή η γνώση της πραγµατικότητας µάς εξαπατά, εµπεριέχει
σχεδόν πάντα ένα ποσοστό λάθους. Η αρχή αυτή διαπιστώνεται όταν παρατηρούµε ότι,
πολλές φορές, η επιστηµονική αλήθεια, όχι µόνο δεν είναι αντιληπτή δια γυµνού
οφθαλµού, αλλά και ότι η αισθητή πραγµατικότητα την αντιστρατεύεται: έτσι, π.χ. στην
περίοδο του Μεσαίωνα επικρατούσε η αντίληψη ότι η Γη είναι επίπεδη, επειδή ακριβώς
αυτή η πραγµατικότητα ήταν αντιληπτή µε την αίσθηση της όρασης· όταν όµως
ανακαλύφθηκε το τηλεσκόπιο, κατάλαβαν ότι η Γη είναι στρογγυλή. Καταλήγουµε
λοιπόν στο συµπέρασµα ότι, πολλές φορές η επιστηµονική πραγµατικότητα δεν είναι
αντιληπτή από τις αισθήσεις µας και ότι χρειάζεται να επιστρατευθεί ένας µηχανισµός
λογικών αιτίων προκειµένου αυτή να κατακτηθεί.
''... Η επιστήµη, τόσο στην ανάγκη να επεξεργαστεί όσο και µέσα στην ίδια της την
αρχή, αντιστρατεύεται µε απόλυτο τρόπο την κοινή γνώµη. ... Η κοινή γνώµη σκέφτεται
κακά· δεν σκέφτεται: µετατρέπει τις ανάγκες σε γνώσεις. Χαρακτηρίζοντας τα
αντικείµενα µε κριτήριο τη χρησιµότητά τους, µάς εµποδίζει να τα γνωρίσουµε. ∆εν
µπορούµε να θεµελιώσουµε απολύτως τίποτε επάνω στην κοινή γνώµη: πρέπει πρώτα
απ' όλα να την καταστρέψουµε. Είναι το πρώτο εµπόδιο που πρέπει να ξεπεράσουµε. ...
Πριν απ' όλα, πρέπει να γνωρίζουµε να θέτουµε τα προβλήµατα. Και, …ό,τι κι αν λένε,
στην επιστηµονική ζωή, τα προβλήµατα δεν τίθενται από µόνα τους. Είναι ακριβώς
αυτή η αίσθηση του προβλήµατος που επισφραγίζει κάθε πραγµατικό επιστηµονικό
πνεύµα. Για ένα επιστηµονικό πνεύµα, κάθε γνώση είναι µια απάντηση σε µια ερώτηση.
23

. Bachelard,G., Epistémologie:Textes choisis, Paris, Presses Universitaires de France, Paris 1980, σελ. 158. Η

απόδοση στα ελληνικά είναι δική µας.
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Αν δεν υπάρχει ερώτηση, δεν θα µπορεί να υπάρχει επιστηµονική γνώση. Τίποτε δεν
γεννιέται µόνο του. Τίποτε δεν είναι δεδοµένο. Όλα είναι µια κατασκευή''24.
Στο απόσπασµα αυτό ο Bachelard σχολιάζει την αντίθεση ''επιστήµης'' και ''κοινής
γνώµης'' µε σωκρατικό τρόπο: πρόκειται για την αντίθεση που ήδη προαναφέραµε
µεταξύ της ''επιστήµης'' και της ''δόξας'', η υπέρβαση της οποίας είναι η απαραίτητη
προϋπόθεση για την σωκρατική ''κάθαρση'' ή, σύµφωνα µε τους όρους του Bachelard,
την ''επιστηµολογική τοµή''. Εδώ είναι εµφανής ο πρωταγωνιστικός ρόλος του
υποκειµένου καθώς ο G. Bachelard επισηµαίνει, όπως εξάλλου και ο Σωκράτης, ότι
''κάθε γνώση είναι µια απάντηση σε µια ερώτηση'', µε άλλα λόγια, ότι χωρίς το
υποκείµενο που δι-ερωτάται και αναζητεί τη γνώση, δεν µπορεί να υπάρξει
επιστηµονική γνώση.
''... Στην εκπαίδευση, η έννοια του παιδαγωγικού εµποδίου είναι εξίσου άγνωστη.
Μας εντυπωσιάζει συχνά το γεγονός ότι οι καθηγητές των θετικών επιστηµών, ακόµη
περισσότερο από τους άλλους καθηγητές, δεν καταλάβαιναν ότι δεν ήταν κατανοητοί.
Πολύ λίγοι είναι εκείνοι που έχουν εµβαθύνει στην ψυχολογία του λάθους, της άγνοιας
και της απερισκεψίας. Οι καθηγητές των θετικών επιστηµών φαντάζονται ότι η σκέψη
αρχίζει να ενεργοποιείται σαν ένα είδος µαθήµατος ... στο οποίο η διαδικασία µιας
µαθηµατικής απόδειξης µπορεί να γίνει κατανοητή µε µια απλή επανάληψη. ∆εν έχουν
σκεφτεί το γεγονός ότι ο έφηβος φθάνει στο µάθηµα της φυσικής µε εµπειρικές
γνώσεις που έχουν ήδη διαµορφωθεί: πρόκειται λοιπόν, όχι να αφοµοιώσει µια
εµπειρική παιδεία, αλλά να αλλάξει µια παιδεία εµπειρική, να ανατρέψει τα εµπόδια που
ήδη έχουν συσσωρευτεί από την καθηµερινή πραγµατικότητα. Ένα µόνο παράδειγµα: η
ισορροπία των σωµάτων που επιπλέουν είναι αντικείµενο µιας αυτονόητης και οικείας
αντίληψης, που είναι στη βάση ενός συνόλου λαθών. Με λίγο ή πολύ ξεκάθαρο τρόπο,
24

. Bachelard, G.,Epistémologie:Textes choisis, Paris, Presses Universitaires de France, Paris 1980, σελ. 159.
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αποδίδουµε µια δραστηριότητα στο σώµα που επιπλέει ή, καλύτερα στο σώµα που

κολυµπάει. Αν προσπαθήσουµε µε το χέρι να βυθίσουµε ένα κοµµάτι ξύλο µέσα στο
νερό, το ξύλο ανθίσταται. Εποµένως είναι αρκετά δύσκολο να γίνει κατανοητή η αρχή
του Αρχιµήδη στην εκπληκτική της µαθηµατική απλότητα, αν δεν έχουµε από πριν
ασκήσει κριτικό έλεγχο και αποδοµήσει το θολό σύστηµα των αυτονόητων αντιλήψεων.
Πιο συγκεκριµένα, χωρίς αυτή την ψυχανάλυση των αρχικών λαθών, δεν θα κάνουµε
ποτέ κατανοητό το γεγονός ότι το σώµα που επιπλέει και το σώµα που είναι εντελώς
βυθισµένο υπακούουν στον ίδιο νόµο της βαρύτητας.
Έτσι, κάθε επιστηµονική παιδεία πρέπει να αρχίζει ... από µια κάθαρση πνευµατική
και συναισθηµατική. Υπολείπεται κατόπιν το πιο δύσκολο έργο: να κάνουµε έτσι ώστε η
καλλιέργεια της επιστηµονικής παιδείας να βρίσκεται σε µια κατάσταση διαρκούς
κινητοποίησης, να αντικαταστήσουµε την κλειστή και στατική γνώση µε µια γνώση
ανοιχτή και δυναµική, να διαλεκτικοποιήσουµε όλες της πειραµατικές µεταβλητές, να
δώσουµε, τέλος, στη λογική σκέψη τους λόγους για να εξελιχτεί.
Αυτές οι επισηµάνσεις θα µπορούσαν εξάλλου να γενικευτούν: δεν είναι ορατές µόνο
στη διδασκαλία των θετικών επιστηµών, αλλά έχουν την αξία τους σε κάθε
εκπαιδευτική προσπάθεια. Σε µια µακρόχρονη επαγγελµατική πορεία, δεν διέκρινα
παιδαγωγούς να αλλάζουν µέθοδο διδασκαλίας. Ένας παιδαγωγός δεν έχει κατά κανόνα
την αίσθηση της αποτυχίας ακριβώς επειδή νοµίζει τον εαυτό του απόλυτο κυρίαρχο
της γνώσης. Όποιος διδάσκει εξουσιάζει. Από εδώ πηγάζει ένας χείµαρρος ενστίκτων.
Κάποιοι επεσήµαναν αυτή ακριβώς τη δυσκολία µεταρρύθµισης στις µεθόδους
διδασκαλίας, επικαλούµενοι τη σηµασία των ενστίκτων στους παιδαγωγούς. 'Υπάρχουν
άτοµα στα οποία κάθε συµβουλή σχετική µε τα λάθη της διδασκαλίας στα οποία
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υπόκεινται, είναι εντελώς άχρηστη επειδή αυτά τα λάθη δεν αποτελούν παρά την
έκφραση µιας ενστικτώδους συµπεριφοράς'''25.
Στο παραπάνω απόσπασµα, ο G. Bachelard θέτει την πρωτότυπη έννοια του
''παιδαγωγικού εµποδίου,'' το οποίο προέρχεται από τη ''διπλή άγνοια'' του
εκπαιδευτικού: η διπλή αυτή άγνοια έγκειται στο ότι ο εκπαιδευτικός νοµίζει ότι είναι ο
απόλυτος κυρίαρχος της γνώσης που κατέχει και διδάσκει· ακριβώς αυτό το είδος
αλαζονείας είναι που τον εµποδίζει να δει, όχι µόνο τα λάθη της διδασκαλίας του, αλλά
και τα λάθη του εφήβου στον οποίο απευθύνεται και τα οποία είναι το αποτέλεσµα των
εσφαλµένων και παγιωµένων αντιλήψεων που ο έφηβος έχει για την εµπειρική
πραγµατικότητα που τον περιβάλλει.
Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο G. Bachelard θέτει τη σωκρατική
''κάθαρση'' σαν την πρωταρχική και απαραίτητη προϋπόθεση κάθε επιστηµονικής
παιδείας καθώς και το ότι κάνει λόγο για ''διαλεκτικοποίηση'' των πειραµατικών
µεταβλητών, οι οποίες αποτελούν τη βάση για την εξέλιξη της λογικής σκέψης: η
έννοια της ''διαλεκτικοποίησης'' έχει σ' αυτό το σηµείο µεγάλη οµοιότητα µε τη
σωκρατική διαλεκτική, η οποία, όπως προαναφέραµε, είναι ο συνεχής έλεγχος στον
οποίο το υποκείµενο υποβάλλει τον εαυτό του και τις γνωστικές του µεθόδους -τη
''διδασκαλία'' και την ''εύρεση''- προκειµένου να ''δια-κρίνει'' και να ''καθαίρει''
την ''επιστήµη'' από τη ''δόξα''.

Άξονες προβληµατισµού
Η αναγκαιότητα της διεπιστηµονικής προσέγγισης της Παιδαγωγικής Επιστήµης
στην σύγχρονη παιδαγωγική πραγµατικότητα.

25

. Bachelard, G., Epistémologie:Textes choisis, Paris, Presses Universitaires de France, Paris 1980, σελ. 161-162.
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Ανάδειξη της πολυπλοκότητας του φαινοµένου της Εκπαίδευσης.
Η ανάλυση των ποικίλων παραγόντων (ιστορικών, οικονοµικών, κοινωνικών,
πολιτισµικών κ.λπ.), που επιδρούν και επηρεάζουν τη γένεση και την εξέλιξή της
Παιδαγωγικής Επιστήµης στις διάφορες κοινωνίες και εποχές, ως απαραίτητη
προϋπόθεση κατανόησης της συγκρότησης της Παιδαγωγικής ως Επιστήµης.
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9. Οι όµορες προς την Παιδαγωγική επιστήµες.

Άξονες προβληµατισµού
Ανάλυση των Επιστηµών της Εκπαίδευσης, µέσω της συνδροµής πολλών άλλων τοµέων
του Επιστηµονικού Επιστητού
Η συνδροµή της Φιλοσοφίας στην γένεση της Παιδαγωγικής Επιστήµης
Η "Παιδεία" ως καθαυτό φιλοσοφικό πρόβληµα
Η συνδροµή της Ιστορίας στην διαχρονική συγκρότηση της Παιδαγωγικής Επιστήµης
Η συνδροµή της Οικονοµίας στην κατανόηση των συνθηκών συγκρότησης της
Παιδαγωγικής Επιστήµης
Η συνδροµή της Κοινωνιολογίας στην ανάλυση της σταδιακής θεσµοποίησης της
Παιδαγωγικής Επιστήµης
Η συνδροµή της Ψυχολογίας στην κατανόηση των συνιστωσών της παιδαγωγικής
σχέσης
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10. Οι πηγές της Παιδαγωγικής γνώσης: Εκπαιδευτική πρακτική,
φιλοσοφικός

στοχασµός,

βιβλιογραφική

τεκµηρίωση,

επιστηµονική

έρευνα.
Άξονες προβληµατισµού
Η εκπαιδευτική πρακτική ως "πρωτογενές" εµπειρικό υλικό επεξεργασίας
δεδοµένων στην εκπαιδευτική έρευνα.
Ο φιλοσοφικός στοχασµός ως τρόπος αποσαφήνισης των εννοιών και αντιλήψεων
που παρατηρούνται, ως τρόπος µελέτης

εσωτερικής και εσωτερικής συνοχής των

εκπαιδευτικών πρακτικών και ως τρόπος επαληθεύσεως της αντιστοιχίας της
εκπαιδευτικής δραστηριότητας µε το σύνολο των προκαθορισµένων σκοπών.
Η

βιβλιογραφική

τεκµηρίωση

ως

µέθοδος

ανασυγκρότησης

της

ιστορικής

προοπτικής της εκπαιδευτικής πρακτικής και ως "δευτερογενές" θεωρητικό υλικό
επεξεργασίας δεδοµένων στην εκπαιδευτική έρευνα.
Η επιστηµονική έρευνα στην εκπαίδευση και τα στάδια πραγµάτωσής της:
προβληµατική, βιβλιογραφική έρευνα, κατασκευή υποθέσεων έρευνας, καθορισµός των
ανεξάρτητων

και

των

εξαρτηµένων

µεταβλητών,

µέτρηση

των

εξαρτηµένων

µεταβλητών, έλεγχος των µεταβλητών, τεχνικές πειραµατισµού (ποσοτικές και
ποιοτικές

µέθοδοι

έρευνας),

οργάνωση

πειραµατικού

σχεδίου,

ανάλυση

των

αποτελεσµάτων της έρευνας (ποσοτική-στατιστική ανάλυση, ανάλυση περιεχοµένου),
απόδειξη ή διάψευση αρχικών υποθέσεων έρευνας, κριτήρια εγκυρότητας και
αντικειµενικότητας της έρευνας, πιθανές πηγές σφαλµάτων της έρευνας.
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11. Γενικές όψεις και συνθήκες της εκπαίδευσης: Εκπαιδευτικό
σύστηµα,

σχολικός

χώρος

και

χρόνος,

εκπαιδευτική

πράξη,

παιδαγωγική σχέση, µάθηµα, σχολικό εγχειρίδιο.

Άξονες προβληµατισµού
Οι γενικές όψεις και συνθήκες της εκπαίδευσης και η προσέγγισή τους στο πλαίσιο
της σύγχρονης εκπαιδευτικής έρευνας: Το "εκπαιδευτικό έργο" και τα τρία επίπεδα
ανάλυσής του:
1) επίπεδο µακρο-ανάλυσης:
- το εκπαιδευτικό έργο ως αποτέλεσµα της λειτουργίας του εκπαιδευτικού
συστήµατος µέσα στο οποίο εγγράφεται. Ανάλυση παραγόντων που ορίζουν τους
γενικούς όρους λειτουργίας του εκπαιδευτικού θεσµού στο πλαίσιο µιας κοινωνίας
(πολιτική φιλοσοφία, κοινωνική δοµή, οικονοµική οργάνωση, τεχνολογικό επίπεδο,
ιστορικές, πολιτισµικές, τεχνολογικές συνιστώσες συγκρότησης της κοινωνικής
πραγµατικότητας)
-το εκπαιδευτικό σύστηµα και οι µεταβλητές του (δοµή εκπαιδευτικού συστήµατος
και τύποι επιλογής των µαθητών, αναλυτικά προγράµµατα, παιδαγωγικές µέθοδοι και
τεχνικές, υλικές εγκαταστάσεις, επιλογή και κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού,
προϋπολογισµός που διατίθεται για την εκπαίδευση).
2) επίπεδο σχολικής µονάδας:
- το εκπαιδευτικό έργο στο πλαίσιό της.
- οι τοπικές µεταβλητές της εκπαιδευτικής κατάστασης:
- τα χαρακτηριστικά της κοινότητας εντός της οποίας εγγράφεται ο σχολικός θεσµός
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- η αρχιτεκτονική του σχολείου και η διπλή προσαρµογή της στο περιβάλλον και στην
παιδαγωγική,
- ο ρόλος και η σηµασία του αρχιτέκτονα-παιδαγωγού·
- το εκπαιδευτικό προσωπικό ως καθοριστική συνιστώσα του "κλίµατος" µέσα στο
οποίο θα συγκροτηθούν οι σχέσεις δασκάλων-µαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων,
διεύθυνσης σχολικής µονάδας και οµάδας εκπαιδευτικών.
3) επίπεδο µικρο-ανάλυσης:
-

το εκπαιδευτικό έργο ως αποτέλεσµα µιας συντονισµένης δραστηριότητας ενός

συγκεκριµένου εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της συγκεκριµένης εκπαιδευτικής πράξης.
- η σηµασία του σχολικού χώρου: η συγκρότηση του χωρο-χρόνου της σχολικής τάξης
και οι συνιστώσες της: το σχολικό εγχειρίδιο, ο εκπαιδευτικός και η οµάδα µαθητών.
- η "ενορχήστρωση" της εκπαιδευτικής πράξης: το "επίσηµο" και το "λανθάνον"
αναλυτικό πρόγραµµα· οι κώδικες επικοινωνίας και τα δίκτυα επαφών και ανταλλαγών
ως συνιστώσες του "µαθήµατος".
-

η σηµασία της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού για την πραγµάτωση της

εκπαιδευτικής πράξης (τα βιώµατα, η κοινωνική προέλευση, η παιδαγωγική εµπειρία, η
βασική µόρφωση, η επιµόρφωση, η αυτοµόρφωση, οι θεωρητικές και πρακτικές
επιλογές του εκπαιδευτικού, οι σχέσεις του εκπαιδευτικού µε τους συναδέλφους, τους
γονείς των µαθητών).
- η σηµασία της οµάδας-τάξης στην εκπαιδευτική πρακτική: η δυναµική της οµάδαςτάξης· η σηµασία των "ρόλων" και των φαντασιακών σχέσεων στην συνοχή της οµάδαςτάξης· η προσέγγιση της οµάδας-τάξης υπό το πρίσµα της ψυχολογίας των οµάδων.
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12. Τεχνολογία και αγωγή.
Άξονες προβληµατισµού

-

ο τεχνολογικός πολιτισµός και η ανάπτυξή του στην σύγχρονη εποχή

-

θετική και αρνητικές διαστάσεις της τεχνολογικής ανάπτυξης.

-

η τεχνολογική ανάπτυξη ως µοχλός προόδου και εκσυγχρονισµού

-

η τεχνολογική ανάπτυξη και η "αλλοτρίωση" του ανθρώπου

-

η

τεχνολογική

ανάπτυξη

και

η

ανθρώπου στη νεωτερική κοινωνία.
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13. Παιδαγωγικά κινήµατα του 20ού αιώνα.

Το πέρασµα από την "Παλαιά Αγωγή" στην "Νέα Αγωγή". Η "Νέα Αγωγή" ως
προποµπός των παιδαγωγικών κινηµάτων του 20ου αιώνα.
Στη διάρκεια του 18ου και του 19ου αιώνα, γεννιέται και ολοκληρώνεται το
παιδαγωγικό ρεύµα της ''Νέας Αγωγής,'' το οποίο ονοµάστηκε έτσι προκειµένου να
δώσει έµφαση στην αντιπαράθεσή της µε την ''Παλαιά Αγωγή,' η οποία έως τότε ήταν
κυρίαρχη στο παιδαγωγικό στερέωµα.
Η ''Παλαιά Αγωγή'' στηρίζεται στην άποψη ότι το παιδί δεν διαφέρει από τον
ενήλικο, αλλά είναι απλώς ένας µικρός άνθρωπος, που πρέπει να µεγαλώσει για να
ενηλικιωθεί. Αντίθετα, η ''Νέα Αγωγή αποδέχεται, όπως προαναφέραµε, την
ιδιαιτερότητα της παιδικής ηλικίας καθώς και ότι το παιδί αποτελεί µια ιδιαίτερη
ψυχική, συναισθηµατική και νοητική-γνωστική οντότητα µε τους δικούς της ιδιαίτερους
ρυθµούς και νόµους ανάπτυξης, οι οποίοι θα πρέπει να διερευνηθούν.
Από την παραπάνω θεµελιώδη διαφορά µεταξύ της ''Παλαιάς'' και της ''Νέας
Αγωγής'' προκύπτουν οι ακόλουθες επιµέρους διαφορές:
1) Στη ''Νέα Αγωγή'' αρχικό πεδίο εκκίνησης είναι η αυτοδυναµία του παιδιού, ενώ
στην ''Παλαιά Αγωγή'' το παιδί δεν θεωρείται ως αυτοδύναµη ύπαρξη, αλλά ως
αντικείµενο που πρέπει να µετασχηµατιστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να γίνει
σαν τους µεγάλους. Στη ''Νέα Αγωγή'' το παιδί ή ο έφηβος έχουν τη δική τους
υπόσταση και υπόκεινται σε ιδιαίτερους νόµους ανάπτυξης, ενώ στην ''Παλαιά
Αγωγή'' το παιδί ή ο έφηβος αποκτούν την υπόστασή τους σε συνάρτηση µε το βαθµό
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εξοµοίωσης, στο νοητικό, ηθικό κοινωνικό και συναισθηµατικό επίπεδο, µε τους
ώριµους ανθρώπους26.
2) Η ''Παλαιά Αγωγή'' δίνει έµφαση στο ''τι µαθαίνει'' το παιδί, ενώ η ''Νέα
Αγωγή'' δίνει έµφαση στο ''πώς µαθαίνει'' το παιδί. Με αυτή την έννοια, η ''Νέα
Αγωγή'' θεωρεί ''ότι η παιδαγωγική µεταρρύθµιση είναι πριν απ' όλα θέµα µεθόδων κι
όχι προγραµµάτων. Πρόκειται να µορφώσουµε το παιδί βοηθώντας το κατά τη διάρκεια
των σχολικών χρόνων να συµµετέχει στην αναζήτηση και στη δηµιουργία. Πρόκειται
προπάντων ν' αποκαταστήσουµε µέσα στο σχολείο διαπροσωπικές σχέσεις ικανές να
διευκολύνουν την εκδήλωση, την επιβεβαίωση της υπάρξεώς του, κατάλληλες για την
ισορροπία κάθε υποκειµένου''27.
Κάτω από αυτό το πρίσµα, η ουσιώδης συνεισφορά της ''Νέας Αγωγής'' συνίσταται
στο ότι ανακάλυψε και έθεσε σε εφαρµογή νέες µεθόδους, οι οποίες ανταποκρίνονται
σ' ένα θεµελιώδη νόµο της παιδικής ηλικίας: ικανοποιούν την ανάγκη εκείνης της
δραστηριότητας, που επιτρέπει στο παιδί να επιβεβαιώσει την ύπαρξή του κατά τη
διάρκεια της µεταµορφώσεώς του και εκφράζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητάς του. Επιπλέον, µε τις µεθόδους αυτές, η εκπαίδευση κατευθύνει το
µαθητή προς τη δηµιουργία πολυπληθών και πολυποίκιλων σχέσεων µε τους άλλους
(δασκάλους και συµµαθητές, σχέσεις, οι οποίες µε τη σειρά τους θα αποτελέσουν την
κυριότερη βάση, πάνω στην οποία θα στηριχτούν το ενδιαφέρον και οι δραστηριότητές
του. Με αυτό τον τρόπο, η µετατόπιση του κέντρου βάρους από το πρόγραµµα στις
µεθόδους διδασκαλίας, που επιτέλεσε η παιδαγωγική µεταρρύθµιση της ''Νέας
Αγωγής'', θεµελίωσε για το παιδί ένα νέο τρόπο σχολικής προσαρµογής, που

26

. Βλ. το βιβλίο του Φράγκου Χρ., Ψυχοπαιδαγωγική, Θέµατα παιδαγωγικής διδασκαλίας, θεωρίας και µάθησης,

Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1977, σ. 69.
27

. Βλ. το βιβλίο της Medici A, Η Νέα Αγωγή, Εκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος (συλλ. Τι ξέρω;), αριθ. 42, Αθήναι χ.χ., σ. 6.
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ανταποκρινόταν στη φυσική πορεία της εκπαίδευσής του και της κοινωνικοποίησής
του28.
3) Η ''Παλαιά Αγωγή'' και η ''Νέα Αγωγή'' διαφέρουν ως προς τον τρόπο µελέτης
του παιδιού ή του εφήβου: αυτή ακριβώς η διαφορά θα αποτελέσει, όπως θα δούµε στη
συνέχεια, το σηµείο εκκίνησης της τέταρτης φάσης επιστηµονικοποίησης της
Παιδαγωγικής, που είναι η φάση της ''Σύγχρονης Παιδαγωγικής''. Στη Σύγχρονη
Παιδαγωγική ξεκινάµε από τα επιστηµονικά δεδοµένα της µελέτης του παιδιού και όχι
από τις προσωπικές διαισθήσεις για την έρευνα των προβληµάτων του παιδιού ή του
εφήβου. Ξεκινάµε από την έρευνα της σχολικής πραγµατικότητας και όχι από
''προοδευτικές ή νέες ιδέες'' για το παιδί, όπως κάνει η ''Νέα Αγωγή''29.
Συνοπτικά, µε βάση τα όσα προαναφέραµε, µπορούµε να πούµε ότι η ''Παλαιά
Αγωγή'' στηρίζεται στην άποψη ότι το παιδί δεν διαφέρει από τους ώριµους ενήλικες
αλλά είναι απλά ένας µικρός άνθρωπος, που πρέπει να µεγαλώσει για να ολοκληρωθεί.
Η ''Νέα Αγωγή αποδέχεται, αντιθέτως, ότι το παιδί αποτελεί µια ιδιαίτερη ψυχοσυναισθηµατική και νοητική οντότητα, µε τους δικούς της νόµους ανάπτυξης και
εξέλιξης. Τέλος, η ''Σύγχρονη Παιδαγωγική'' όχι µόνο αποδέχεται την ιδιαιτερότητα
της Παιδικής Ηλικίας, αλλά προσπαθεί αυτή την ιδιαιτερότητα να την προσδιορίσει µε
επιστηµονικές, συστηµατικές, δηλαδή, ερευνητικές µεθόδους.
Oι βασικοί εκπρόσωποι της Παιδαγωγικής Επιστήµης. Οι γιατροί-παιδαγωγοί
και

το

παιδαγωγικό

τους

έργο

(Montessori,

Decroly).

Η

έµφαση

στις

µαθητοκεντρικές µεθόδους διδασκαλίας και στις µεθόδους αγωγής. Η "Σύγχρονη

28

. Βλ. το βιβλίο της Medici A, Η Νέα Αγωγή, Εκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος (συλλ. Τι ξέρω;), αριθ. 42, Αθήναι χ.χ., σ. 22-

23.
29

. Βλ. το βιβλίο του Φράγκου Χρ., Ψυχοπαιδαγωγική, Θέµατα παιδαγωγικής διδασκαλίας, θεωρίας και µάθησης,

Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1977, σ. 70.
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Παιδαγωγική" και οι εκπρόσωποί της: Ο Dewey και η πραγµατιστική-πρακτική
φιλοσοφία της αγωγής
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µπορούµε να πούµε ότι η "Νέα Αγωγή'' αρχίζει να
αποκτά µια πιο ολοκληρωµένη µορφή προς τα τέλη του 19ου αιώνα µε τη δηµιουργία
των νέων σχολείων και των νέων µεθόδων διδασκαλίας. Πιο συγκεκριµένα, η κίνηση
των νέων σχολείων της τελευταίας δεκαετίας του 19ου αιώνα και οι παιδαγωγικές
θέσεις που εξέφρασαν παιδαγωγοί, όπως ο John Dewey, ο Ovide Decroly και η Maria
Montessori, υπήρξαν οι βάσεις πάνω στις οποίες αναπτύχθηκε το ρεύµα της ''Νέας
Αγωγής,'' το οποίο διαδέχεται αργότερα το ρεύµα της ''Σύγχρονης Παιδαγωγικής''.
Ειδικότερα, ο πρώτος που τόνισε τη σηµασία του Νέου Σχολείου ήταν ο John
Dewey, αµερικανός φιλόσοφος, καθηγητής της παιδαγωγικής στο Πανεπιστήµιο του
Σικάγου, που ίδρυσε το 1896 το περίφηµο πειραµατικό του σχολείο, όπου εφαρµοζόταν
η γνωστή αρχή: "µάθαινε πράττοντας". ''Μαθαίνω'', σύµφωνα µε τον πραγµατιστή
φιλόσοφο, σηµαίνει ότι ''βρίσκω λύση σε κάποια πραγµατική δυσκολία των
καταστάσεων που υπάρχουν στην κοινωνία''. Γι' αυτό είναι αναγκαίο, τόνισαν στη
συνέχεια οι Γερµανοί παιδαγωγοί, να ξεκινήσουµε από το ίδιο το παιδί και τα
ενδιαφέροντά του. Πάνω σ' αυτή τη βάση, ο Γερµανός παιδαγωγός Kerschensteiner,
ίδρυσε το περίφηµο ''Σχολείο Εργασίας'', το οποίο στην Ελλάδα παρουσίασαν ο
Αλέξανδρος ∆ελµούζος και ο Νικόλαος Εξαρχόπουλος, µε διαφορετικό τρόπο ο
καθένας, όπως θα δούµε στο οικείο κεφάλαιο. Στη συνέχεια, ο Γάλλος Ovide Decroly
και η Ιταλίδα Maria Montessori, που ήταν και οι δύο γιατροί-παιδαγωγοί,
ασχολήθηκαν µε τη διαπαιδαγώγηση των µαθητών, όχι µόνο θεωρητικά, αλλά
ιδρύοντας σχολεία, που απέκτησαν µεγάλη και διαχρονική φήµη. Η παιδαγωγική τους
στηρίχτηκε στην ενδελεχή µελέτη του παιδιού σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής του και
είχε ως βασικό στόχο τη δυναµική νοητική και συναισθηµατική προσαρµογή του παιδιού
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προς το περιβάλλον. Πιο συγκεκριµένα, η κύρια συµβολή του Decroly στη διδακτική
µεθοδολογία θεωρείται η καθιέρωση δύο διδακτικών αρχών, της επαγωγικότητας και
της συνολικότητας. Η αρχή της επαγωγικότητας, αρχή που έλκει την καταγωγή της
από την Πλατωνική και την Αριστοτελική µέθοδο συλλογισµού, στηρίζεται στην πορεία
από το συγκεκριµένο στο αφηρηµένο· η αρχή της συνολικότητας - είναι η πλατωνική
αρχή του απαγωγικού συλλογισµού - στηρίζεται στην ακριβώς αντίστροφη πορεία από
το γενικό και το ολικό στο µερικό, το οποίο αποτελεί µέρος του συνολικού. Για να
επιτευχτούν όµως αυτές οι δύο αρχές, σύµφωνα µε τον Decroly, πρέπει ο παιδαγωγός
να ξεδιπλώσει και να αξιοποιήσει συγκεκριµένα κέντρα ενδιαφέροντος του παιδιού, τα
οποία βρίσκονται ''εν δυνάµει'' σε κάθε άνθρωπο και προέρχονται από συγκεκριµένες
ανάγκες, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 1) η ανάγκη τροφής, 2) η ανάγκη αντιµετώπισης
των κακοκαιριών, 3) η ανάγκη άµυνας, 4) η ανάγκη ενέργειας, αµοιβαίας εργασίας και
ανάπτυξης. Τα κέντρα ενδιαφέροντος αποτελούν, σύµφωνα µε τον Decroly, τους
συνεκτικούς δεσµούς της διδασκαλίας όλων των µαθηµάτων και, συνεπώς όλα τα
διδασκόµενα µαθήµατα θα πρέπει να προσαρµόζονται σε κάθε ένα από τα
προαναφερθέντα κέντρα ενδιαφέροντος30. Η παιδαγωγική της M. Montessori
στηρίχτηκε στην ελεύθερη συµµετοχή του παιδιού στις πραγµατοποιούµενες εργασίες
µέσα στην τάξη, γι' αυτό η διδασκαλία ήταν περισσότερο ατοµική παρά οµαδική. Τα
παιδιά µέσα στο χώρο του σχολείου πραγµατοποιούν εργασίες εµπνευσµένες από την
καθηµερινή ζωή και χρησιµοποιούν ένα διδακτικό υλικό κατασκευών, απλών ή
σύνθετων, για να ασκηθούν στην κατηγοριοποίηση των ειδών και στην οµαδοποίησή
τους. Η παιδαγωγική της M. Montessori ονοµάστηκε ''παιδαγωγική της σιωπής''
επειδή ο ρόλος του παιδαγωγού δεν ήταν αυστηρά παρεµβατικός ή ελεγκτικός µε τον

30

. Βλ. το βιβλίο του Φράγκου Χρ., Ψυχοπαιδαγωγική, Θέµατα παιδαγωγικής διδασκαλίας, θεωρίας και µάθησης,

Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1977, σ. 332.
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λόγο, αλλά ήταν αντιθέτως βοηθητικός και στηρικτικός µε τις πρακτικές παιδαγωγικές
παρεµβάσεις31.
Σ' αυτό το σηµείο, αξίζει να υπογραµµιστεί ότι οι βασικοί παράγοντες στους οποίους
στηρίχτηκε το ρεύµα της ''Νέας Αγωγής'' ήταν δύο: οι ''ενεργητικές µέθοδοι'', που
επιτρέπουν στο παιδί να αναπτυχθεί στο σύνολό του και ο ρόλος του ενήλικου, που
ασκεί στην αγωγή την ισχυρότερη ενέργεια. Οι ''ενεργητικές µέθοδοι'' ήταν τεχνικές
που βασίζονταν στη δραστηριότητα του παιδιού και είχαν ως βασικό στόχο να
ανταποκριθούν στους ψυχολογικούς κυρίως νόµους, που κατευθύνουν το παιδί-µαθητή,
έτσι ώστε το παιδί να αναπτύσσει την προσωπικότητά του και µε βάση αυτή την
τελευταία να οργανώνει τις σχέσεις του µε τους συµµαθητές του και το δάσκαλο. Οι
τεχνικές οι οποίες βασίστηκαν στις ''ενεργητικές µεθόδους'' της ''Νέας Αγωγής'',
ισχύουν έως και σήµερα και είναι οι παρακάτω32:
1) Το Πρόγραµµα Dalton, που πραγµατοποιήθηκε στην Αµερική, στην οµώνυµη πόλη
πριν περίπου σαράντα χρόνια. Οι µαθητές καλούνται να προσφέρουν µια εργασία σε
συγκεκριµένο χρόνο και παραπέµπονται για τις σχετικές έρευνες σ' ένα πλούσιο και
λεπτοµερές πληροφοριακό υλικό. Εργάζονται µόνοι τους, συµβουλεύονται το δάσκαλο
για τις δυσκολίες που συναντούν ή ζητούν βοήθεια από τους συµµαθητές τους.
2) Η µέθοδος της Εργασίας µε Οµάδες, θεµελιώθηκε το 1920 από τον Γάλλο
παιδαγωγό R. Cousinet και προκαλεί µια ελεύθερη δραστηριότητα στο παιδί
κατευθύνοντάς το συγχρόνως προς την οµαδική εργασία. Οι µαθητές διαλέγουν το
θέµα που θα εµβαθύνουν σε πέντε ή έξι οµάδες· ο καθένας προσηλώνεται σ' ένα
σηµείο του θέµατος και υποχρεώνεται να παρουσιάσει πλήρη µελέτη.

31

. Βλ. το βιβλίο του Φράγκου Χρ., Ψυχοπαιδαγωγική, Θέµατα παιδαγωγικής διδασκαλίας, θεωρίας και µάθησης,

Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1977, σ. 332-333.
32

. Η περιγραφή των τεχνικών της ''ενεργητικής αγωγής'' που ακολουθεί, βασίζεται στο βιβλίο της Medici A, Η Νέα

Αγωγή, Εκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος (συλλ. Τι ξέρω;), αριθ. 42, Αθήναι χ.χ., σ. 78-79.
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3) Η Μέθοδος των Βιωµάτων ή Σχεδίων (είναι η γνωστή µας σύγχρονη Μέθοδος
Project). Εφαρµόστηκε το 1918 από τον αµερικανό παιδαγωγό Kilpatrick (ο αγγλικός
όρος project σηµαίνει προβολή, σχέδιο, πλάνο, ''προβάλλω τον εαυτό µου προς τα
έξω'') και προσανατολίζει την πρωτοβουλία των µαθητών σε ένα ''βίωµα''
(''project''), που επιλέγεται ελεύθερα από όλη την οµάδα. Στη µέθοδο αυτή η
δραστηριότητα είναι λιγότερο πνευµατική και η έµφαση δίνεται στις χειροτεχνικές και
πρακτικές δραστηριότητες. Αν π.χ. οι µαθητές αποφασίσουν να µελετήσουν τον τρόπο
λειτουργίας ενός αγροκτήµατος, θα ζήσουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, σαν µικροί
γεωργοί. Κατά το χρόνο αυτό θα εγκαταλειφθούν τα θέµατα του σχολικού
προγράµµατος· οι κοινωνικές και οι πρακτικές δεξιότητες που θα αναπτυχθούν, θα
αντισταθµίσουν, σύµφωνα µε τον αµερικανό παιδαγωγό, αυτή την προσωρινή
εγκατάλειψη του σχολικού προγράµµατος.
4) Οι Σχολικοί Συνεταιρισµοί δηµιουργήθηκαν στη Γαλλία και αναπτύσσουν στους
µαθητές την πρωτοβουλία και την πρακτική κρίση χωρίς να αποτείνονται στη σχολική
εργασία. Π.χ. οι µαθητές συγκεντρώνουν και διαχειρίζονται ένα µικρό κεφάλαιο για να
αγοράσουν υλικό, να καλλωπίσουν την τάξη τους, να οργανώσουν εκδροµές κ.α. Είναι
υποχρεωµένοι να συλλέγουν στοιχεία για το κάθε πράγµα που τους ενδιαφέρει ή που
το έχουν ανάγκη.
5) Το Τυπογραφείο στο Σχολείο επινοήθηκε στη Γαλλία από τον Freinet και είναι
µια µέθοδος που δηµιουργεί πλούσιες πνευµατικές και ηθικές σχέσεις· η κατάλληλη
χρησιµοποίησή της µπορεί να αποτελέσει µια πολύτιµη τεχνική, προς την οποία θα
διοχετευτούν πολυάριθµες εκδηλώσεις της σχολικής ζωής.
Όπως προαναφέραµε, οι βασικοί παράγοντες στους οποίους στηρίχτηκε το ρεύµα
της ''Νέας Αγωγής'' ήταν δύο: οι ''ενεργητικές µέθοδοι'', που ήδη εξετάσαµε και ο
ρόλος του ενήλικου που ασκεί στην αγωγή την ισχυρότερη ενέργεια. Πιο συγκεκριµένα,
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η µετατόπιση του κέντρου βάρους της διδασκαλίας από τον ενήλικο στο παιδί,
προσδίδει ένα νέο ρόλο στο δάσκαλο: οι σχέσεις του µε το παιδί µεταµορφώνονται
ριζικά· ο δάσκαλος δεν είναι πλέον ο αυστηρός τιµωρός του µαθητή, αυτός που κατέχει
την απόλυτη εξουσία στο χώρο του σχολείου και στο µυαλό των µαθητών. Αντίθετα,
µετατρέπεται σε σύµβουλο, βοηθό και συµπαραστάτη του παιδιού στην προσπάθειά του
να κατακτήσει τη γνώση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η A. Medici: ''Τίποτε στη
συµπεριφορά του δεν θυµίζει το δάσκαλο που µια έδρα τον χωρίζει από τους µαθητές
του και που µε µια παράδοση µαθήµατος προσπαθεί αµετάβλητα κι αποκλειστικά να
επιδράσει στη νοηµοσύνη τους''33.
Ο

Kerschensteiner,

το

''Σχολείο

Εργασίας''

και

η

''Επαγγελµατική

Εκπαίδευση.
Η επίδραση των ιδεών του γερµανού παιδαγωγού Kerschensteiner υπήρξε
µεγάλη τόσο στο διεθνές εκπαιδευτικό στερέωµα όσο και, ειδικότερα, στα ελληνικά
εκπαιδευτικά πράγµατα. Γι' αυτό το λόγο, θεωρήσαµε χρήσιµο να αναφερθούµε
αναλυτικά στις παιδαγωγικές του απόψεις.
Η συνολική παιδαγωγική θεώρηση του Kerschensteiner για το ''Σχολείο Εργασίας''
στοιχειοθετείται µε βάση τις ακόλουθες επιµέρους αντιλήψεις34:
1) Σύνδεση της µόρφωσης του ανθρώπου µε µια πρακτική-χειροτεχνική αγωγή: µε
άλλα λόγια ο Kerschensteiner θεωρεί ότι το παιδί δια-µορφώνεται µε ολοκληρωµένο
τρόπο µόνο µέσω µιας πρακτικής αγωγής, η οποία θα επικεντρώνεται στη
χειρωνακτική εργασία.

33

. Βλ. το βιβλίο της Medici A, Η Νέα Αγωγή, Εκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος (συλλ. Τι ξέρω;), αριθ. 42, Αθήναι χ.χ., σ.

109.
34

. Βλ. το βιβλίο του Reble, A.,.Ιστορία της Παιδαγωγικής, Εκδ. Παπαδήµα, Αθήνα 31996, σ. 459-461.
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2) Αναγνώριση της στενής σχέσης που υφίσταται ανάµεσα στη γενική µόρφωση του
ανθρώπου και το µελλοντικό επάγγελµα που θα κληθεί να εξασκήσει. Με άλλα λόγια, ο
Kerschensteiner επανασυνδέει την ανθρωπιστική µε την επαγγελµατική παιδεία και
εγκαθιδρύει το θεσµό του ''Γενικού Επαγγελµατικού Σχολείου'' για τους αποφοίτους
του ∆ηµοτικού σχολείου, που πρόκειται να µεταβούν στο στάδιο της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης . Γι' αυτό το λόγο, θεωρείται ως ο ''πατέρας του επαγγελµατικού
σχολείου''.
3) Υπέρβαση της ατοµοκεντρικής θεώρησης του ατόµου και έµφαση στην κοινωνικοπολιτική διάσταση της εκπαίδευσης: µε άλλα λόγια, ο Kerschensteiner αντιµετωπίζει
τον άνθρωπο ως µέλος µιας πολιτικής κοινότητας, ως πολίτη συνυπεύθυνο και
συµµέτοχο στα πολιτικά και κοινωνικά δρώµενα.
4) Αναγνώριση της ''δυναµικής'' διάστασης της µόρφωσης: µε άλλα λόγια. ο
Kerschensteiner αναγνωρίζει και δίνει έµφαση στην κεντρική σηµασία που έχει για τη
µόρφωση του ανθρώπου η προσωπική εργασία, προκειµένου ο άνθρωπος να καταστεί
ικανός να κατακτήσει τη γνώση και τα αγαθά του πολιτισµού και της κοινωνίας στην
οποία ζει.

Τα Παιδαγωγικά κινήµατα του 20ου αιώνα στην Ελλάδα. Η επίδραση του
Σχολείου Εργασίας στο σχολικό και εκπαιδευτικό µας σύστηµα.35Ο ∆ελµούζος, ο
Εξαρχόπουλος και η µεγάλη παιδαγωγική σύγκρουση.
Οι νέες αντιλήψεις για το Σχολείο Εργασίας έφθασαν καθυστερηµένες στην Ελλάδα
και µε ακόµη µεγαλύτερη καθυστέρηση εφαρµόστηκαν. Μέχρι το 1930, η ελληνική

35

. Το κεφάλαιο αυτό στηρίχθηκε στο µεγαλύτερο µέρος του στο βιβλίο του Θ. ∆. Χατζηστεφανίδη, Ιστορία της

Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (1821-1986), Εκδ. Παπαδήµα, Αθήνα 21990, σ. 138-154 και 190-207.
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εκπαίδευση λειτουργούσε σύµφωνα µε τις αρχές του λεγόµενου Ερβαρτιανού
συστήµατος, δηλαδή ενός γερµανικού παιδαγωγικού συστήµατος, που έδινε έµφαση στη
θεωρητική διάσταση της παιδείας παρά στην πρακτική αγωγή στο σχολείο. Αντίστοιχα
στην Ευρώπη, ήδη από το 1902, είχε αρχίσει να εγκαταλείπεται το Ερβαρτιανό
σύστηµα εκπαίδευσης.
Η κίνηση του Σχολείου Εργασίας υποστηρίχτηκε αρχικά από τους δηµοτικιστές, µε
βασικό εκπρόσωπο τον Αλέξανδρο ∆ελµούζο. Ειδικότερα η επίδραση των αρχών του
''Σχολείου Εργασίας'' του Kerschensteiner και γενικά της γερµανικής παιδαγωγικής
στην ελληνική εκπαίδευση ήταν, όπως προαναφέραµε, άµεση, διότι οι παιδαγωγοί που
µετέφεραν, διέδωσαν και εφάρµοσαν τις αντιλήψεις της Νέας Αγωγής στην Ελλάδα,
όπως ο Νικόλαος Εξαρχόπουλος και ο Αλέξανδρος ∆ελµούζος συµπλήρωσαν τις
παιδαγωγικές τους σπουδές στη Γερµανία.
Η

παιδαγωγική

δραστηριότητα

του

∆ελµούζου

αρχίζει

από

το

Ανώτερο

Παρθεναγωγείο του Βόλου, που άρχισε να λειτουργεί από το 1908 µε διευθυντή τον
ίδιο. Με το σχολείο αυτό αρχίζει η πρώτη προσπάθεια εφαρµογής του δηµοτικισµού
στην πράξη και ταυτόχρονα η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια για την καλλιέργεια µιας
ζωντανής εθνικής παιδείας που θα στηριζόταν σε ένα σχολικό πρόγραµµα, όχι
θεωρητικό και στείρο, αλλά ζωντανό και προσανατολισµένο στη διάπλαση ανθρώπων
ικανών να ζήσουν.
Για την εισαγωγή της δηµοτικής γλώσσας στο Παρθεναγωγείο Βόλου, αλλά και για
άλλες παιδαγωγικές καινοτοµίες, που αποτελούσαν τις αρχές του κινήµατος της
''Νέας Αγωγής'' στην Αµερική και στην Ευρώπη, προκάλεσε την αντίδραση των
συντηρητικών κύκλων του Βόλου και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Σχολείο.
Αποτέλεσµα αυτής της αντίδρασης ήταν να προκληθεί αναταραχή στην κοινωνία του
Βόλου και το Παρθεναγωγείο να σταµατήσει τη λειτουργία του.
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Κατά το χρονικό διάστηµα 1917-1920, όταν στην εξουσία ήλθε ο Ελευθέριος
Βενιζέλος, ο ∆ελµούζος, ως ανώτερος επόπτης στο Υπουργείο Παιδείας, βλέπει µε
ικανοποίηση µαζί µε τους στενούς του συνεργάτες Γληνό και Τριανταφυλλίδη, να
πραγµατοποιούνται τα όνειρά τους, µε την εισαγωγή της δηµοτικής γλώσσας στα
σχολεία. Όµως, στα τέλη του 1920, µε την αλλαγή της πολιτικής κατάστασης,
διακόπτεται και η δηµιουργική τους εργασία και τα σχολικά βιβλία αποσύρονται από τα
σχολεία. Από το 1920-1923 διαµένει στη Γερµανία, όπου παρακολουθεί τα νέα
παιδαγωγικά ρεύµατα στο Μόναχο και γνωρίζει τον Kerschensteiner. Επιστρέφοντας
στην Ελλάδα το 1923, αναλαµβάνει τη διεύθυνση του Μαράσλειου ∆ιδασκαλείου και
προσπαθεί να εξυγιάνει την ελληνική εκπαίδευση, παρέχοντας στους δασκάλους τα
απαραίτητα επιµορφωτικά εφόδια προκειµένου να επιτελέσουν µε σωστό και
παιδαγωγικό τρόπο το εκπαιδευτικό τους έργο στα σχολεία που θα διδάξουν. Όµως,
µετά από τρία χρόνια δηµιουργούνται επεισόδια στο Μαράσλειο, τα οποία γίνονται αιτία
να σταµατήσει η λειτουργία του.
Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι ο ∆ελµούζος στάθηκε κριτικά στις
θεωρητικές και νοησιαρχικές µεθόδους της εποχής του και προσπάθησε να αναδείξει
τη σχέση του σχολείου µε τη ζωή: µε αυτή την έννοια, εστίασε το παιδαγωγικό του
ενδιαφέρον στους τρόπους µε τους οποίους το σχολείο µπορεί να προετοιµάσει το
παιδί να γίνει ''αυθύπαρκτο'', δηλαδή να µπορεί να καταστεί ικανό να επιλέξει το
επάγγελµα που του αρέσει και να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της ζωής. Ειδικότερα η
διδακτική του εργασία στο Σχολείο του Βόλου (1908-1911), σε µια εποχή που η
εκπαιδευτική πραγµατικότητα στην Ελλάδα ήταν, όπως προαναφέραµε, υπό την
επίδραση της νοησιαρχίας του Ερβαρτιανού παιδαγωγικού συστήµατος, προετοίµασε το
έδαφος πολλών µελλοντικών εκπαιδευτικών αιτηµάτων και καινοτοµιών τα οποία -µετά
το 1930- έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα µε το όνοµα του ''Σχολείου Εργασίας''.
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Στον αντίποδα των προσπαθειών του Αλέξανδρου ∆ελµούζου στο χώρο της
εκπαίδευσης, βρίσκεται ο Νικόλαος Εξαρχόπουλος, ο οποίος, µέσα από κρατικούς
εξουσιαστικούς µηχανισµούς, επηρέασε αποφασιστικά έως το θάνατό του (1960), αλλά
και µέχρι σήµερα ακόµη την εκπαιδευτική πραγµατικότητα στην Ελλάδα.
Ο

Νικόλαος

Εξαρχόπουλος,

που,

όπως

προαναφέραµε,

συµπλήρωσε

τις

παιδαγωγικές του σπουδές στη Γερµανία, επέστρεψε στην Ελλάδα και είχε πλούσια
παιδαγωγική δραστηριότητα. Η πιο αξιόλογη ίσως δραστηριότητά του ήταν η θητεία του
ως διευθυντής στο ∆ιδασκαλείο της Μέσης Εκπαίδευσης (1910-1912), το οποίο
ιδρύθηκε µε εισήγηση του ιδίου το 1910. Στην εναρκτήρια οµιλία του, µε θέµα ''Η
σηµασία της Παιδαγωγικής'' µεταξύ άλλων, ο Εξαρχόπουλος τόνισε ότι ''Με την
παιδαγωγική επιστήµη γνωρίζει ο δάσκαλος τη φύση του παιδιού και πάνω σ' αυτή τη
γνώση βασίζει τη δουλειά του στο σχολείο''36. Ο Εξαρχόπουλος διέγνωσε πολύ σωστά
το πρόβληµα της νεοελληνικής εκπαίδευσης και από πολύ νωρίς θέλησε να βοηθήσει
προς αυτή την κατεύθυνση. Μετά από εβδοµήντα χρόνια διαπιστώνει, για πρώτη φορά,
ότι για να λειτουργήσει µε τον ορθό παιδαγωγικά τρόπο µια σχολική τάξη, η
θεµελιώδης προϋπόθεση είναι η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις Επιστήµες της
Αγωγής. Σε όλη τη διάρκεια της παιδαγωγικής του πορείας, ο Εξαρχόπουλος δεν
αποµακρύνθηκε από αυτές τις παιδαγωγικές αρχές. Στη συνέχεια, το 1912, εκλέγεται
τακτικός καθηγητής της Φιλοσοφίας και της Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών
και κατόπιν δικών του ενεργειών, µετατρέπει την έδρα αυτή σε καθαρά παιδαγωγική
έδρα από το 1921. Στο πλαίσιο αυτό, οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα µαθήµατα
συστηµατικής παιδαγωγικής και ειδικής ψυχολογίας. Επίσης επεδίωξε και πέτυχε από
το 1922 την υποχρεωτική παρακολούθηση των µαθηµάτων της παιδαγωγικής από τους
36

. Βλ. το βιβλίο του Θ. Γέρου, Παιδεία και Νεοέλληνες διανοητές, 2τόµοι, Αθήνα 1980, τοµ. Β', σ. 85-86. Η

παραποµπή είναι απ ό το βιβλίο του Θ. ∆. Χατζηστεφανίδη, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (1821-1986),
Εκδ. Παπαδήµα, Αθήνα 21990, σ. 138-154 και 192.

-67-

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

φοιτητές της Θεολογικής και της Μαθηµατικής Σχολής. Επιπλέον θεσπίζει, τον ίδιο
χρόνο, ειδικό επαγγελµατικό παιδαγωγικό ενδεικτικό, εκτός του πανεπιστηµιακού
πτυχίου, για να µπορούν οι καθηγητές των παραπάνω ειδικοτήτων να εξασκούν το
καθηγητικό τους επάγγελµα. Μετά την κατάργηση αυτού του επαγγελµατικού
παιδαγωγικού ενδεικτικού το 1932, ο Εξαρχόπουλος εισηγείται να λαµβάνουν όλοι οι
καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης και παιδαγωγικό πτυχίο.
Με το θεσµό αυτό ο Εξαρχόπουλος απέβλεπε στην εξύψωση της Μέσης
Εκπαίδευσης µε την ειδική επιστηµονική µόρφωση και τη θεωρητική παιδαγωγική
κατάρτιση, η οποία συνοδευόταν από παιδαγωγικές ασκήσεις διδασκαλίας. Είναι δε
αξιοσηµείωτο ότι για να αποκτήσει ένας εκπαιδευτικός το δικαίωµα διορισµού στη
Μέση Εκπαίδευση, έπρεπε να φοιτήσει έξι µήνες στο Πειραµατικό Σχολείο, που ο ίδιος
ο Εξαρχόπουλος είχε ιδρύσει. Με την κατάργηση του θεσµού αυτού δεν παρέχεται, έως
τις

µέρες

µας,

παιδαγωγική

κατάρτιση

στους

αποφοίτους

των

λεγόµενων

''Καθηγητικών Σχολών.'' Παρέχεται µόνο κάποια παιδαγωγική και ψυχολογική
κατάρτιση στους φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής χωρίς πρακτική άσκηση. Τέλος,
αξίζει να σηµειωθεί ότι ιδρύει, όπως προαναφέραµε, το 1929 το Πειραµατικό Σχολείο
του Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά το πρότυπο του γερµανικού Πανεπιστηµίου της
Ιένας, το οποίο τέθηκε υπό την εποπτεία του καθηγητή της έδρας των Παιδαγωγικών
Επιστηµών. Το Πειραµατικό Σχολείο απέβλεπε :

1) Στη θεωρητική και πρακτική παιδαγωγική µόρφωση καθώς και στην άσκηση σε
υποδειγµατική σχολική τάξη των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών και των
µετεκπαιδευόµενων δασκάλων.
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2) Στην ανάπτυξη της παιδαγωγικής έρευνας της σχετικής µε την διάγνωση και την
αντιµετώπιση παιδαγωγικών και παιδολογικών προβληµάτων. Επίσης, στη διερεύνηση
ζητηµάτων µε ευρύτερο παιδαγωγικό και διδακτικό ενδιαφέρον, µετά από παρατηρήσεις
και πειραµατισµούς πάνω σε µαθητές του Πειραµατικού Σχολείου. Γι' αυτό το σκοπό
ιδρύει το Εργαστήριο Πειραµατικής Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Από όσα προαναφέραµε, προκύπτει ως συµπέρασµα ότι ο Εξαρχόπουλος έπαιξε
καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών πραγµάτων στην Ελλάδα. Για το
ρόλο αυτό διατυπώθηκαν πολλές απόψεις, θετικές ή αρνητικές, οι βασικότερες από τις
οποίες είναι οι ακόλουθες:

1) Ότι ο Εξαρχόπουλος, επηρεασµένος από τον Kerschensteiner, προσδίδει µια
ιδανική και σχεδόν ιδεαλιστική εικόνα στο δάσκαλο· µε άλλα λόγια ότι δεν αναλύει µε
επιστηµονικό τρόπο πώς πραγµατικά είναι ο δάσκαλος, αλλά εστιάζει στο πώς πρέπει
να είναι. Με αυτή την έννοια, εξιδανικεύει το δάσκαλο και τον θέλει αλάνθαστο και
τέλειο.

2) Ο Χρήστος Φράγκος θεωρεί ότι ο Εξαρχόπουλος ήταν εκφραστής στο διδακτικό
και στο γενικότερο εκπαιδευτικό κλίµα, ενός µεγαλοϊδεατισµού ο οποίος, επειδή
αντιπροσώπευε προαστικά και πολύ παρωχηµένα για την εποχή κοινωνικά συστήµατα,
δεν ανταποκρινόταν στη φάση της ανόδου της αστικής τάξης στην Ελλάδα και
αποτελούσε µια παρελθοντολογία. Τον καθιστά επίσης υπεύθυνο για την ''εγκαθίδρυση
της παιδαγωγικής παρεκτροπής στην Ελλάδα'', που δεν είναι άλλη από την αυστηρή
φρονηµατιστική τάση του Ερβάρτου, τάση για την οποία ο Εξαρχόπουλος κατηγορείται
ότι την εκπροσώπησε στην Ελλάδα.
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Όµως, από όσα έχουµε προαναφέρει, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η συνεισφορά
του Εξαρχόπουλου στα εκπαιδευτικά πράγµατα στην Ελλάδα υπήρξε αξιόλογη και ότι οι
διαφορές του µε τους προοδευτικούς παιδαγωγούς ήταν περισσότερο ιδεολογικές και
λιγότερο διδακτικές και µεθοδολογικές.

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, θα λέγαµε ότι η περιπετειώδης πορεία και οι
αντιθέσεις των δύο παραπάνω παιδαγωγών, του Αλέξανδρου ∆ελµούζου και του
Νικόλαου Εξαρχόπουλου, εκφράζουν το γεγονός ότι το σχολείο στην Ελλάδα γίνεται,
τις περισσότερες φορές, πεδίο ιδεολογικών και πολιτικών συγκρούσεων και σχεδόν
καθόλου παιδαγωγικών ή διδακτικών. Το γεγονός αυτό, που ισχύει και εντείνεται στις
µέρες µας, αποτελεί, ίσως µια εξήγηση του ότι η παιδεία συνεχώς ταλανίζεται και είναι
αποδέκτης προβληµάτων και συγκρούσεων που, σε τελευταία ανάλυση, είναι ξένα και
άσχετα προς αυτή.
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14. Νέες τάσεις και µορφές αγωγής: παιδαγωγική Α.Μ.Ε.Α.,
Περιβαλλοντική αγωγή, αγωγή υγείας, αγωγή καταναλωτή, αισθητική
αγωγή, διαπολιτισµική εκπαίδευση κ.α.
Παιδαγωγική Α.Μ.Ε.Α. : σηµαίνει παροχή ίσων ευκαιριών µάθησης σε όλους τους
µαθητές,

ανεξάρτητα

από

οποιαδήποτε

ιδιαίτερη

ανάγκη

ή

οποιοδήποτε

χαρακτηριστικό τους, που διαφοροποιεί την κοινωνική τους ταυτότητα. Το γεγονός
αυτό σηµαίνει ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι κατάλληλα καταρτισµένος και να
εφαρµόζει τις αρχές της ειδικής αγωγής και παράλληλα να λαµβάνει σοβαρά υπόψη τις
ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών Α.Μ.Ε.Α.. Η Παιδαγωγική αυτή οφείλει να προωθεί
την αλληλο-αποδοχή και τη σταδιακή ένταξη αυτών των µαθητών στην παραγωγική
διαδικασία. Η επιστηµονική έρευνα τεκµηριώνει κατά την τελευταία εικοσαετία όχι
απλά και µόνο τις µαθησιακές τους δυσκολίες αλλά και τις µαθησιακές τους ικανότητες
καθώς και τις δυνατότητες εκπαιδευτικής, επαγγελµατικής και κοινωνικής τους
ένταξης,

στο

βαθµό

που

θα

δεχθούν

την

κατάλληλη

εκπαίδευση

και

θα

αντιµετωπιστούν µε την αρµόζουσα σε κάθε περίπτωση παιδαγωγική συµπεριφορά, που
θα αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητές τους και θα σέβεται τα δικαιώµατά τους.

Άξονες προβληµατισµού
Η περιβαλλοντική αγωγή και η ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης.
Η γνώση της Φύσης ως στόχος της περιβαλλοντικής αγωγής.
Η αγωγή υγείας ως γνώση της ανθρώπινης φύσης.
Η ψυχοσωµατική διάσταση της ασθένειας, η πρόληψη και η διάγνωση, ως στόχοι της
αγωγής υγείας.
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Η καταναλωτική κοινωνία ως σύµπτωµα της ύστερης νεωτερικότητας.
Ο ρόλος και η αντιπαιδαγωγική σηµασία της εικόνας στην καταναλωτική κοινωνία.
Η εµπορευµατοποίηση των "αγαθών" της παιδείας και η µετάλλαξή τους σε
καταναλωτικά αγαθά.
Τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο ως µηχανισµοί εµπορευµατοποίησης και άκριτης
καταναλωτικής συµπεριφοράς.
Η καταναλωτική κοινωνία και η φαντασιακή "επιστροφή στην χαµένη αθωότητα".
Η αισθητική αγωγή και οι φιλοσοφικές καταβολές της.
Η αισθητική αγωγή ως επίκαιρο ζητούµενο µιας κριτικής φιλοσοφικής παιδείας.
Η αισθητική αγωγή ως απάντηση στην εµπορευµατοποίηση της παιδείας και στην
άκριτη καταναλωτική συµπεριφορά.
Η διαπολιτισµική εκπαίδευση και η πολυπολιτισµική εκπαίδευση: οµοιότητες και
διαφορές.
Η διαπολιτισµική εκπαίδευση ως αναγνώριση της πολιτισµικής "διαφορετικότητας".
Η διαπολιτισµική εκπαίδευση ως προϋπόθεση της παγκόσµιας ειρήνης.
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15.

Σύγχρονοι
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παιδαγωγικοί

προσανατολισµοί:

Αγωγή

για

τα

δικαιώµατα του παιδιού, τεχνολογικός αλφαβητισµός, "ευέλικτη ζώνη",
παιδαγωγική αλλοδαπών µαθητών κ.α.

Άξονες προβληµατισµού

Η επικαιρότητα του ζητήµατος των δικαιωµάτων του παιδιού στην εποχή της
"εµπορευµατοποίησης" της παιδικότητας

Ψηφιακός αποκλεισµός και εκπαιδευτικές ανισότητες

Ο τεχνολογικός αλφαβητισµός ως µοχλός εξισορρόπησης των εκπαιδευτικών
ανισοτήτων

Η "ευέλικτη ζώνη" ως µοχλός εξισορρόπησης των εκπαιδευικών ανισοτήτων

Οι αλλοδαποί µαθητές και η εκµάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ως µοχλός
εξισορρόπησης των µορφωτικών ανισοτήτων

Η εκµάθηση της µητρικής γλώσσας των αλλοδαπών µαθητών ως "µορφωτικό κεφάλαιο"
του αλλοδαπού µαθητή
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Blackledge D.- Hunt B., Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Εκδ. Έκφραση, Αθήνα
1995
2. Γκότοβος Θ.-Μαυρογιώργος Γ.-Παπακωνσταντίνου Π., Κριτική Παιδαγωγική

και Εκπαιδευτική Πράξη, Εκδ. της ''Σύγχρονης Εκπαίδευσης'', Αθήνα 1986
3. Γκότοβος Θ., Η λογική του υπαρκτού σχολείου, Εκδ. Gutenberg-Παιδαγωγική
σειρά, Αθήνα 1990
4. Debesse M.-Mialaret G., Οι Παιδαγωγικές Επιστήµες, Τόµος Πρώτος:
''Γενική Εισαγωγή'', Εκδ. ∆ίπτυχο, Αθήνα 1980
5. Ηλιού Μ., βήµατα εµπρός βήµατα πίσω: θέµατα παιδείας, έρευνας και

κοινωνικής παρέµβασης, Εκδ. Πορεία, Αθήνα 1991
6. Hofstetter R.-Schneuwly B., Εισαγωγή στις επιστήµες της εκπαίδευσης, Εκδ.
Μεταίχµιο, Αθήνα 2005
7. Καζεπίδης Τ., Η Φιλοσοφία της Παιδείας, Εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1998
8. Κάτσικας Χρ.- Θεριανός Κ., Η Εκπαίδευση της Αµάθειας, Εκδ. Gutenberg,
Αθήνα 2005
9. Κρίβας Σ., Παιδαγωγική Επιστήµη: Βασική Θεµατική, Εκδ. GutenbergΠαιδαγωγική Σειρά, Αθήνα 1996
10. Μακρυνιώτη ∆. (επιµ.), Παιδική Ηλικία, Εκδ. νήσος, Αθήνα 2001
11. Μακρυνιώτη ∆. (επιµ.), κόσµοι της παιδικής ηλικίας, Εκδ. νήσος, Αθήνα 2003
12. Μαρκοπούλου Α.,

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη, Πανεπιστηµιακές

Σηµειώσεις ∆ιδασκαλίας, Αθήνα 2005
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1996
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