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Περίληψη  

  

 Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία γίνεται αναφορά στις απόψεις και τις 

ιδέες του Dewey και στο πώς αυτές μπορούν να συντελέσουν στη διαμόρφωση ενός 

σύγχρονου μοντέλου εκπαίδευσης. Σε αυτό το σύγχρονο εκπαιδευτικό μοντέλο ο 

Dewey θεωρεί ότι σημαντικό ρόλο έχουν η εμπειρία, η ευρύτερη κοινωνία και οι αξίες 

και οι αρετές που προάγει η δημοκρατία και η ηθική αγωγή. Το παιδί αποτελεί το 

επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο εκπαιδευτικός και γενικότερα το σχολικό 

περιβάλλον του παιδιού πρέπει να καλλιεργεί την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα 

του και μέσα από τις πρακτικές που εφαρμόζει να μπορεί να αναδείξει τις δεξιότητες 

και τις ικανότητες του. Επιπρόσθετα, μεγάλη σημασία πρέπει να προσδίδεται στην 

κοινωνικοποίηση του παιδιού και στα μέσα με τα οποία το σχολείο δύναται να 

συμβάλλει σε αυτήν. Θεωρείται απαραίτητη η εφαρμογή των συνεργατικών και 

αλληλεπιδραστικών μεθόδων ως μέσα για την κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και την 

καλύτερη δυνατή επικοινωνία του με τα άτομα που συναναστρέφεται.  

  Το πραγματιστικό αξίωμα του Dewey και οι παιδαγωγικές του αντιλήψεις 

διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση και την πορεία εξέλιξης της 

σύγχρονης εκπαίδευσης. Ο Dewey με την πραγματιστική θεωρία του εισήγαγε το 

θεσμό του «νέου σχολείου», στο οποίο οι δραστηριότητες που οργανώνονται και 

εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

των παιδιών, όπως και στις συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία. Ζητούμενο του 

«νέου σχολείου» είναι η αναθεώρηση των μεθόδων διδασκαλίας και η προσαρμογή 

τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.  

  Τέλος, ο Dewey εντόπισε αρκετές δυσλειτουργίες που χαρακτήριζαν το 

εκπαιδευτικό σύστημα και άσκησε κριτική σε αυτό. Εισάγοντας την έννοια του «νέου 

σχολείου» παρακίνησε τους εκπαιδευτικούς στο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα 

αυτά.  

  

  
Λέξεις κλειδιά: πραγματισμός, εμπειρία, ηθική εκπαίδευση, δημοκρατία, 

νέο σχολείο.  
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Abstract  

This thesis refers to the views and ideas of Dewey and how they can contribute 

to the formulation of a modern training model. In this modern educational model, 

Dewey considers that the experience, the broader society and the values and virtues 

promoted by democracy and moral education have an important role to play. The child 

is the focus of the educational process. The teacher and the child's school environment 

in general must cultivate his personality and character and through the practices he 

implements, he can highlight his skills and abilities. In addition, great importance must 

be attached to the socialization of the child and to the means by which the school can 

contribute to it. It is considered necessary to implement the cooperative and interactive 

methods as means for the social development of the child and the best possible 

communication with the people who interact.  

The pragmatic axiom of Dewey and its pedagogical perceptions play an 

important role in shaping and evolving modern education. Dewey with his pragmatic 

theory introduced the institution of the "New School", in which the activities organized 

and implemented by teachers should meet the requirements of children, as in the 

conditions prevailing In society. The aim of the "new School" is to revise teaching 

methods and adapt them to the demands of modern society.  

Finally, Dewey identified several malfunctions that characterized the education 

system and criticised it. Introducing the concept of "new school" motivated educators 

to cope with these problems.  

  

  

Key words: pragmatism, experience, ethical education, democracy, new 

school  
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Εισαγωγή  

  

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την καταλυτική επίδραση των 

απόψεων και των θεωριών του Dewey σχετικά με τη διαμόρφωση και την οργάνωση 

ενός κατάλληλου εκπαιδευτικού συστήματος, που να έχει  ως στόχο τη διαρκή εξέλιξη 

και πρόοδο του. Αρχικά, γίνεται μια αναφορά στο φιλοσοφικό ρεύμα του 

Πραγματισμού, το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναδύθηκε και τους κύριους εκπροσώπους 

του. Ένας από αυτούς ήταν και ο Dewey, ο οποίος μέσα από τον Πραγματισμό ανέπτυξε 

κάποιες σημαντικές θεωρίες και απόψεις αναφορικά με τον τομέα της εκπαίδευσης. 

Δέχτηκε σημαντικές επιδράσεις από τους υπόλοιπους φιλόσοφους του Πραγματισμού, 

όπως τον Peirce, τον James και τον Mead, και έθεσε ως βάση για την πραγματιστική 

του θεωρία τη σύνδεση της φιλοσοφίας με την πράξη. Επικεντρώθηκε κυρίως στη 

μελέτη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην κοινωνική διάσταση που θα έπρεπε να 

διαθέτει και στη συμβολή και επιρροή της στην ανάπτυξη και την μετέπειτα εξέλιξη 

των ατόμων που καλείται να εκπαιδεύσει και να διαπαιδαγωγήσει.  

  Πιο  συγκεκριμένα, ο  Dewey  προσδιορίζει  τα  χαρακτηριστικά  της  

εκπαιδευτικής διαδικασίας , τονίζοντας τη σπουδαιότητα σύνδεσης του σχολείου με 

την κοινωνία. Θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του το παιδί. Υποστηρίζει ότι η 

σχολική κοινότητα πρέπει να δίνει έμφαση στο παιδί και στο πώς αυτό μπορεί να 

αναπτυχθεί σωματικά, κοινωνικά και πνευματικά μέσα σε αυτήν. Επιπλέον, θεωρεί ως 

βασικό μέλημα του σχολείου την προαγωγή του ήθους, των ηθικών και  δημοκρατικών 

αξιών και αρετών. Καθιστά αναγκαία την ύπαρξη και διασφάλιση του δημοκρατικού 

πνεύματος που θα διακατέχει την εκπαιδευτική διαδικασία, προκειμένου η εκπαίδευση 

να θεωρηθεί δημοκρατική. Παράλληλα, τονίζει ότι το σχολείο θα πρέπει να στηρίζεται 

στο παιδί, στις ικανότητες, τις δεξιότητες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του, 

προκειμένου να διαμορφώσει το κατάλληλο περιβάλλον μέσα στο οποίο το παιδί θα 

καλλιεργήσει τις δυνατότητες του και θα ενδυναμώσει τον χαρακτήρα και την 

προσωπικότητά του.    

  Καθοριστικό ρόλο στην εκπαιδευτική πράξη πρέπει να κατέχει και η εμπειρία, 

καθώς ο Dewey υπερασπίζεται την άποψη ότι το σχολείο και τα μέλη αυτού πρέπει να 

αξιοποιούν τόσο τις ήδη αποκτημένες εμπειρίες του παιδιού, οι οποίες μπορεί να 

προέρχονται από το φυσικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του, όσο και τις 

εμπειρίες που πρόκειται να κατακτήσει το παιδί στον χώρο του σχολείου, αλλά και στον 

ευρύτερο χώρο, όπου ζει και κινείται. Εισάγει στο σχολείο τις έννοιες της συνεργασίας, 

της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των παιδιών. Καθώς τα παιδιά 
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έρχονται σε επαφή και αλληλεπιδρούν με άλλα άτομα αποκτούν νέες εμπειρίες, 

αναπτύσσουν την ικανότητα να επικοινωνούν, ανταλλάσσουν εμπειρίες και απόψεις 

και κοινωνικοποιούνται. Επίσης, το σχολείο είναι αναγκαίο να συμβάλλει στην 

καλλιέργεια του πνεύματος των παιδιών, στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και 

στην άσκηση της κριτικής τους ικανότητας. Όλα τα παραπάνω ο Dewey τα εντάσσει 

στο όραμα του για το «νέο σχολείο».  

 Ένα ακόμη ζήτημα που τον απασχόλησε ήταν τα προβλήματα που εντόπισε στη 

σύγχρονη εκπαίδευση. Ο Dewey υπογραμμίζει τη σημασία της πραγματιστικής 

φιλοσοφίας στην αντιμετώπιση και εξάλειψη των προβληματικών καταστάσεων του 

σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος.   

Η εργασία δομείται ως εξής· αρχικά γίνεται μια σύντομη αναφορά στον 

Πραγματισμό, στη ζωή και το συγγραφικό έργο του Dewey και αναλύονται ο ηθικός 

και κοινωνικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης και ο ρόλος της εμπειρίας σχετικά με την 

εκπαιδευτική διαδικασία και τη συγκρότηση της γνώσης. Έπειτα, στο δεύτερο 

κεφάλαιο δίνεται έμφαση στις παιδαγωγικές αντιλήψεις του Dewey και στην επίδραση 

των ιδεών του στη διαμόρφωση του «νέου σχολείου», καθώς και στα προβλήματα που 

εντοπίζονται στη σύγχρονη εκπαίδευση. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται το κίνημα της 

προοδευτικής εκπαίδευσης και στο τέταρτο παρατίθενται τα καταληκτικά 

συμπεράσματα. 
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Κεφάλαιο 1ο – Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 

Πραγματιστικής φιλοσοφίας του Dewey  
  

1.1 Η ζωή και το συγγραφικό έργο του Αμερικανού φιλοσόφου John 

Dewey  

Ο φιλόσοφος John Dewey γεννήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1859 στο Burlington,  

μικρή επαρχιακή πόλη της πολιτείας του Vermont που ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής. Σχετικά με τις σπουδές του, σε ηλικία 16 ετών έγινε δεκτός στο 

πανεπιστήμιο του Vermont, ενώ το ενδιαφέρον του επικεντρώθηκε στην πολιτική και 

κοινωνική φιλοσοφία. Έπειτα, εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση σε σχολείο της Πενσιλβανίας όπου και δίδαξε για δύο χρόνια, από το 1879 

μέχρι το 1881. Τα μαθήματα ήταν θετικές επιστήμες, άλγεβρα και λατινικά.  

  Το 1881 επέστρεψε στο Βέρμοντ, όπου δίδαξε για ελάχιστο διάστημα, μελετώντας 

τους κλασικούς της εποχής υπό την καθοδήγηση του καθηγητή H. Torey. Με τη 

φιλοσοφία ασχολήθηκε σε βάθος όταν το 1882 γράφτηκε στο πανεπιστήμιο John 

Hopkins, όπου και αποφοίτησε το 1884. Την ίδια χρονιά ο Dewey έγινε διδάκτορας της 

Φιλοσοφίας και έπειτα υφηγητής, ενώ αργότερα έγινε καθηγητής Φιλοσοφίας στο 

πανεπιστήμιο του Michigan καταλαμβάνοντας την έδρα της Ηθικής και Διανοητικής 

Φιλοσοφίας στο ίδιο πανεπιστήμιο (Coughlan, N. 1975:25). Εκεί διηύθυνε το τμήμα 

Φιλοσοφίας για πέντε χρόνια έως και τη χρονιά του 1894. Ήταν θαυμαστής των έργων 

του W. James και του G.H. Mead, ο οποίος ήταν συνάδελφος του στο πανεπιστήμιο. 

Στα τριάντα δύο του τότε χρόνια ήταν πεπεισμένος ότι ο ιδεαλισμός ήταν πια 

ξεπερασμένος, ενώ ασχολήθηκε με την κοινωνική φιλοσοφία και την αναγκαιότητα 

των κοινωνικών αλλαγών. Την ίδια χρονιά ο Αμερικανός φιλόσοφος διορίστηκε 

διευθυντής του τμήματος Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης στο πανεπιστήμιο 

του Chicago (Benson, L., Harkavy, I. & Punkett, J. 2007:13-20).  

 Έπειτα από δύο χρόνια, δηλαδή τον Ιανουάριο του 1896 ο Dewey μαζί με την 

γυναίκα του ίδρυσαν το γνωστό με τις ονομασίες Dewey School ή Laboratory School 

με την ονομασία University Elementary School. Πρόκειται για ένα πειραματικό 

σχολείο του τμήματος Παιδαγωγικής, το οποίο λειτούργησε από το 1896 έως το 1903, 

έχοντας τότε στο δυναμικό του δώδεκα μαθητές. Τη διεύθυνση του σχολείου ανέλαβε 

ο Dewey με τη βοήθεια της γυναίκας του, αλλά η συμπεριφορά του προς τους 

συνεργάτες και εκπαιδευτικούς ήταν περισσότερο συναδελφική παρά ηγετική. Το 1897 

κυκλοφόρησε το βιβλίο του με τίτλο Pedagogic Creed και το δεύτερο βιβλίο του με 

τίτλο Τhe School and Society μετά από δύο χρόνια. Ο Dewey διορίστηκε διευθυντής 
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στο νέο School of Education το 1902. Μετά από δύο χρόνια ο φιλόσοφος και έπειτα 

από δυσκολίες και προβλήματα που αντιμετώπιζε σε σχέση με τη διοίκηση του 

πανεπιστημίου του Chicago αποφάσισε να το εγκαταλείψει.  

Η τελευταία έδρα του καθηγητή ήταν στη φιλοσοφική σχολή του 

πανεπιστημίου Columbia, την οποία ανέλαβε την ίδια χρονιά (1904) και παρέμεινε εκεί 

μέχρι το θάνατό του (1952). Δίδασκε ανά διαστήματα στο Teachers College από το 

1905 έως το 1914. Ωστόσο, εστίασε περισσότερο το ενδιαφέρον του στην εκπαίδευση. 

Ο Dewey μαζί με την κόρη του Έβελιν έγραψαν το βιβλίο Schools of Tomorrow, το 

οποίο δημοσιεύτηκε το 1915. Eπιπρόσθετα, η συγγραφή του βιβλίου με τίτλο 

Democracy and Education ξεκίνησε το 1916 και αποτελεί το σημαντικότερο έργο του 

σχετικά με την Φιλοσοφία και την Παιδεία. Παρ' όλα αυτά ιδιαίτερη απήχηση την 

εποχή εκείνη είχε το βιβλίο του How We Think. Στο συγκεκριμένο βιβλίο ο φιλόσοφος 

αναλύει μια μέθοδο εμπεριστατωμένης σκέψης, δηλαδή την αντίληψη του για τη 

μέθοδο σε πέντε στάδια. Η συγκεκριμένη μέθοδος υιοθετήθηκε από τα περισσότερα 

προοδευτικά σχολεία της εποχής. Τα κείμενα του Dewey βασίστηκαν στη βιωματική 

προσέγγιση των προβλημάτων του σχολικού συστήματος και στην πρακτική εφαρμογή 

και όχι στην θεωρητική προσέγγιση της μάθησης. Το 1919 γράφει ένα από τα πιο 

σημαντικά έργα Reconstruction in Philosophy. Αφού ταξίδεψε στην Κίνα και την 

Ιαπωνία επέστρεψε στο πανεπιστήμιο Columbia το 1921 (Bertrand, Y. & Valois, P. 

2000:170-171).  

  Οι απόψεις του Dewey σχετικά με τη δημοκρατία και τα προβλήματά της στις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τις δεκαετίες 1920 – 1930 επηρέασαν θετικά την 

φήμη του, τόσο ώστε το τμήμα Φιλοσοφίας να μετονομαστεί σε τμήμα Dewey. Όταν ο 

Dewey έφτασε στην ηλικία των εβδομήντα χρόνων έκανε αίτηση για να βγει σε 

σύνταξη και του απονεμήθηκε ο τίτλος του ομότιμου καθηγητή. Παρ' όλη την αποχή 

του από τη διδασκαλία συνέχισε να έχει επαφές με φοιτητές και ερευνητές. Καθώς ο 

Dewey βρισκόταν σε ηλικία εβδομηνταεννέα ετών το βιβλίο Εxperience and Education 

εκδόθηκε το 1939 από τον MacMillan. Το έργο του Dewey προκάλεσε αντιδράσεις 

στους οπαδούς του παραδοσιακού ρεύματος (Hutchins, Adler και Maritain) που ήταν 

αντίθετοι με τις προοδευτικές απόψεις του Dewey, Kilpatrick και Hook. Το 1933 

ίδρυσε το Πανεπιστήμιο της Εξορίας, το οποίο αποτέλεσε κέντρο φιλοξενίας 

Ευρωπαίων επιστημόνων, που υπήρξαν θύματα του ναζιστικού ολοκληρωτισμού 

(Χριστόπουλος, Χ. Κ. 2005:9-10). Μετά το 1939 ασχολήθηκε με την επανεξέταση των 

ήδη δημοσιευμένων βιβλίων του και έγραψε πολλά άρθρα. Το 1946 παντρεύτηκε ξανά 

σε ηλικία 86 χρόνων, ενώ το 1952 πέθανε στη Νέα Υόρκη και οι New York Times 

χαρακτήρισαν το θάνατό του ως αυτόν του πατέρα της προοδευτικής εκπαίδευσης.  



9  

  

 

 

1.2 Το φιλοσοφικό ρεύμα του πραγματισμού  

  

Ο Πραγματισμός αναφέρεται σε ένα φιλοσοφικό ρεύμα που έκανε την εμφάνισή 

του στην Αμερική κατά τα μέσα του 19ου αιώνα (Fisch, M., 1951:1). Αρχικά  φαίνεται 

να ενισχύει τις ιδέες του θετικισμού, απορρίπτοντας μεταφυσικές θεωρήσεις και την 

χρησιμότητα της γνώσης χωρίς πρακτικό χαρακτήρα.  

Όπως η  εμφάνιση των περισσοτέρων φιλοσοφικών ρευμάτων σχετίζεται με το 

ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο από το οποίο αναδύθηκαν έτσι και ο 

πραγματισμός αναδύθηκε μέσα από το πολιτισμικό πλαίσιο της Αμερικής. Θεμελιωτές 

του υπήρξαν ο Peirce, ο Dewey, ο James και ο Mead. Δεν πρόκειται για μια 

συγκεκριμένη και συνεκτική σχολή σκέψης, αλλά ένα ρεύμα ιδεών. Παρόλο που δεν 

υπάρχει μια συγκεκριμένη και δομημένη θεωρία, και εμφανίζονται διαφοροποιήσεις 

στις σκέψεις των πραγματιστικών φιλοσόφων, το κοινό τους στοιχείο είναι η κριτική 

στάση απέναντι στις βασικές ιδέες της παραδοσιακής φιλοσοφίας και την εστίαση του 

ενδιαφέροντος στην ανθρώπινη δράση. Κεντρική ιδέα της φιλοσοφίας του 

πραγματισμού είναι η σύνδεση της φιλοσοφίας με την πράξη και  βασικό γνώρισμα της 

είναι ο εμπειρικός της χαρακτήρας. Αναγνωρίζει την εμπειρία ως τη σημαντικότερη 

πηγή και δοκιμασία των γνώσεων και των αξιών (Childs, J, 1956:3).  

Κατά τη διαμόρφωση της φιλοσοφίας του για τον πραγματισμό ο Dewey, 

δέχτηκε σημαντικές επιδράσεις από το έργο των Peirce και James, που προηγήθηκαν. 

Ο Dewey λαμβάνει υπόψη του το έργο τους χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτό. Αν 

και επηρεάστηκε, το έργο του παρουσίασε διαφοροποιήσεις. Για να γίνει κατανοητή η 

πραγματιστική προοπτική του θα πρέπει να γνωρίσουμε το διανοητικό περιβάλλον 

μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε. Δηλαδή τις επιδράσεις που δέχτηκε από τους 

προκάτοχούς του.  

Στο σημείο αυτό γίνεται μια σύντομη αναφορά στη σκέψη των Ch. S. Peirce και 

W. James.  Ο Peirce επηρεασμένος από την φιλοσοφική σκέψη του Kant, ονόμασε την 

θεωρία του “πραγματισμό”. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της θεωρίας του ήταν η  

αναγνώριση μιας αδιαχώριστης σύνδεσης μεταξύ της έλλογης γνώσης και του έλλογου 

σκοπού (Peirce, C.S. , 1958: 274).  

Μια από τις βασικές θέσεις του πραγματισμού του είναι η σύνδεση της σκέψης 

με την δράση.  Την σύνδεση αύτη την υποστηρίζει μέσα από δυο απόψεις. Η πρώτη 
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του άποψη, είναι πως  η πεποίθηση δεν δηλώνει απλώς ένα περιεχόμενο αλλά και έναν 

κανόνα δράσης, καθώς διαφορετικά είδη πεποιθήσεων διακρίνονται με βάση τους 

διαφορετικούς τρόπους δράσης που προκαλούν (Peirce, C.S. , 1958: 255).  Η δεύτερη 

αφορά την ταύτιση της έννοιας του αντικειμένου με τα αποτελέσματά του. Αναπτύσσει 

τον πραγματισμό ως μια θεωρία νοήματος και όχι μια θεωρία αλήθειας, πρέπει να 

αναζητούμε το νόημα των ιδεών. Αυτό παραπέμπει στην πειραματική δραστηριότητα 

για την ανάδειξη του νοήματος. Επομένως ο πραγματισμός του Peirce, αποτελεί μια 

θεωρία νοήματος βασισμένη στη σύγχρονη πειραματική επιστήμη (Peirce, C.S. , 1958: 

258).  

   Άλλη μια σημαντική θέση για τον πραγματισμό του αποτελεί η απόρριψη της 

ύπαρξης ενός αρχικού σημείου απόλυτης θεμελίωσης της γνώσης. Θεωρώντας πως ο 

φιλόσοφος έχει πάντα αποθηκευμένο ένα σύνολο γνώσεων και νοημάτων, το ζήτημα 

που εξετάζει δεν είναι η θεμελίωση της γνώσης, αλλά των πεποιθήσεων. Η 

επιστημονική έρευνα αποτελεί το πιο αξιόπιστο μέσο για την διαμόρφωση 

πεποιθήσεων.  Σκοπός της επιστήμης είναι η διαμόρφωση μια αληθούς πεποίθησης.  Ο 

Peirce  θεωρεί πως μοναδικός σκοπός της είναι η διαμόρφωση της γνώμης. Την άποψη 

του αυτή υποστηρίζει λέγοντας πως θεωρούμε αληθή κάθε πεποίθησή μας  και έτσι ο 

ισχυρισμός πως η επιστήμη στοχεύει στη διαμόρφωση μιας αληθούς πεποίθησης είναι 

ταυτολογία (Peirce, C.S.  1958:231-232). Συνεπώς αρνείται την ταύτιση της αλήθειας 

με την ατομική πεποίθηση, στην οποία μπορεί να βασιστεί κάποιος για να οδηγηθεί 

στην  αλήθεια. Αναγνωρίζει την αλήθεια ως την γνώμη που γίνεται αποδεκτή από τα 

μέλη της επιστημονικής κοινότητας που διεξάγουν την έρευνα (Peirce, C.S.  1958: 

268).  Η τελική αυτή γνώμη, η αλήθεια, είναι ανεξάρτητη από τις απόψεις και 

πεποιθήσεις ενός μεμονωμένου ερευνητή.  

O James έχοντας μεγαλύτερο φάσμα ενδιαφερόντων από τον Peirce, έδωσε 

άλλη διάσταση στο περιεχόμενο του πραγματισμού. Χρησιμοποιεί αρχικά την μέθοδο 

του πραγματισμού για την διευθέτηση μεταφυσικών διαμαχών που πιθανόν να ήταν 

ατέρμονες. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, πρέπει κάθε έννοια να ερμηνεύεται αφού 

πρώτα έχουν διερευνηθεί οι αντίστοιχες πρακτικές της συνέπειες, καθώς χωρίς 

πρακτικές διαφορές καμιά διαμάχη δεν έχει νόημα  (James, W., 2006: 61).  

Βασιζόμενος στο πραγματιστικό αξίωμα του Peirce , το διεύρυνε ώστε να 

συμπεριλαμβάνει, πέρα από την διασαφήνιση ορισμένων εννοιών, και την διασαφήνιση 

ολόκληρων θεωριών. Το πραγματιστικό αξίωμα για τον James δεν είναι μια θεωρία 

νοήματος αλλά κριτήριο για την αλήθεια μιας πρότασης . Η λειτουργικότητα μιας 

πρότασης ή μια θεωρίας προσδιορίζει αν είναι αληθινή. Λέγοντας λειτουργικότητα 
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αναφέρεται στην υλοποίηση μια πρακτικής ανάγκης ή ενός ενδιαφέροντος. Η αλήθεια 

λοιπόν καθορίζεται από την ωφέλεια της και όχι την ανταπόκριση στην 

πραγματικότητα (Τριαντάρη, 2005:1055).  Συνέδεσε επίσης τον πραγματισμό με τον 

εμπειρισμό και την καθοδήγηση του ανθρώπου από την εμπειρία του,  απορρίπτοντας 

ταυτόχρονα τη σκέψη του Peirce για καθολικότητα, αναπτύσσοντας μια 

υποκειμενιστική πραγματιστική προοπτική.  

Στην ανάπτυξη της πραγματιστικής του φιλοσοφίας ο Dewey, προσπάθησε να 

συνδέσει το επιστημονικό πνεύμα του Peirce και το ενδιαφέρον του James για την 

ανθρώπινη εμπειρία. Με αυτό το εγχείρημα ο Dewey προσπάθησε να περάσει από την 

γνωσιοθεωρία στην πρακτική, ηθική και πολιτική φιλοσοφία που αποτελεί την βάση 

της φιλοσοφικής κατανόησης των πρακτικών της σύγχρονης επιστήμης. Ο Dewey 

έχοντας την υπόσταση ενός δημόσιου διανοούμενου που συμμετέχει στα κοινωνικά 

δρώμενα πιστεύει, υπερασπίζεται  και εντάσσει στο όραμά του τη Δημοκρατία. 

Επομένως η σκέψη του βασίστηκε στην μετάβαση από την πραγματιστική 

γνωσιοθεωρία στην πρακτική φιλοσοφία με επίκεντρο τη δημοκρατία και τις αξίες της.  

  

 

  

  

  

1.3  Ο κοινωνικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης  

  

  Στις παλαιότερες εποχές η γνώση ήταν προνόμιο των λίγων και δεν υπήρχε 

καθολική πρόσβαση σε αυτήν. Έπειτα από τη βιομηχανική επανάσταση δόθηκε η 

ευκαιρία σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στη γνώση και την 

παιδεία. Οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και 

τεχνολογικό επίπεδο σε συνδυασμό με την επίδραση διάφορων κοινωνικών ομάδων 

δεν αφήνουν ανεπηρέαστη τη λειτουργία του σχολείου. Απόρροια των αλλαγών αυτών 

είναι η μεταβολή των σχολικών προγραμμάτων και διδακτικών μεθόδων, προκειμένου 

να συμβαδίζουν με τις νέες απαιτήσεις. Στη σύγχρονη εποχή το σχολείο δέχεται 

επιδράσεις από το εσωτερικό και εξωτερικό του περιβάλλον (Ζαβλάνος, 1998:95 ; 

Σαϊτής, 2007: 182 ; 2008:162 ; 2005:275-287). Το σχολείο αποτελεί έναν από τους 

βασικούς φορείς κοινωνικοποίησης των παιδιών. Είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας, 

ένας κοινωνικός θεσμός, όπου τα παιδιά αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις, 
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αλληλεπιδρούν και συμμετέχουν σε δραστηριότητες με κοινωνικό χαρακτήρα. Έτσι το 

σχολείο αναλαμβάνει, πέρα από τους ακαδημαϊκούς, να εκπληρώσει και κοινωνικούς 

στόχους που έχει θέσει, όπως η κοινωνικοποίηση. Με την άποψη αυτή συμφωνεί και ο 

Dewey καθώς μέσω της παιδείας το άτομο αποκτά τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να 

αναπτυχθεί πλήρως, να ενσωματωθεί ομαλά στην κοινωνία και να ανταπεξέλθει στις 

απαιτήσεις της. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτή η αλληλεξάρτηση της 

εκπαίδευσης και της κοινωνίας.    

 Όπως επισημαίνει ο Dewey δεν μπορεί να υπάρξει παιδεία απομονωμένη από 

το κοινωνικό σύνολο (J.Dewey, 1982:61, οπ. Αναφ. στην Κουσκούκη, 2008). Η 

άρρηκτη αυτή σχέση εκπαίδευσης–κοινωνίας απασχόλησε τον Dewey σε αρκετά έργα 

του, ένα από τα οποία είναι το δοκίμιο ''Το Σχολείο και η Κοινωνία''. Ιδιαίτερη σημασία 

προσδίδει τόσο στην ενίσχυση της ατομικότητας όσο και την κοινωνικότητα του κάθε 

ατόμου. Κατά την εκπαιδευτική πράξη οι μαθητές αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές 

προσωπικότητες με τις δικές τους ανάγκες, ενδιαφέροντα και εμπειρίες. Ταυτόχρονα 

δίνεται μεγάλη έμφαση στην ελεύθερη βούληση και επικοινωνία και στην ανάπτυξη 

απαραίτητων δεξιοτήτων για την κοινωνική συμβίωση (Κ.Χριστόπουλος, 2005, 

σσ.1617). Μέσα από κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας και από το σχολικό 

πρόγραμμα οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με την κοινωνική πραγματικότητα (J. 

Dewey, 1926:214215, , οπ. Αναφ. στην Κουσκούκη, 2008 ). Όπως αναφέρει ο 

πραγματιστής φιλόσοφος η εκπαίδευση είναι μια διαδικασία ζωής και όχι μια απλή 

προετοιμασία για την μελλοντική ζωή των μαθητών. Οι εμπειρίες και τα ερεθίσματα 

που βιώνουν τα παιδιά στην καθημερινότητά τους μέσα σε μια δεδομένη κοινωνική 

πραγματικότητα πρέπει να αποτελούν έναυσμα για συζήτηση, επεξεργασία και 

ανάλυση στη σχολική τάξη.  Ο Dewey εντοπίζει δύο ακόμη αλληλοεξαρτώμενους 

παράγοντες που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, τον ψυχολογικό και τον 

κοινωνιολογικό. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται μια ισορροπία ανάμεσα στους δύο αυτούς 

παράγοντες, δηλαδή ο ψυχολογικός παράγοντας που αφορά το ίδιο το παιδί και 

αποτελεί το επίκεντρο να μην παραγκωνίζει τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν.    

 Επιπλέον, ο Dewey αντιλαμβάνεται την εκπαίδευση ως βασική ανάγκη της κοινωνίας, 

διότι μέσω αυτής μεταδίδονται γνώσεις και εμπειρίες, ώσπου να γίνουν κοινό κτήμα 

όλων (J. Dewey, 1980:39, , οπ. Αναφ. στην Κουσκούκη, 2008 ). Παρ' όλα αυτά δε θέτει 

στο περιθώριο την ατομικότητα και τα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν, αντιθέτως 

αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που αυτά διαδραματίζουν στη διαδικασία απόκτησης 

της γνώσης.  

 Την διπλή αποστολή του σχολείου, που αναφέραμε προηγουμένως, ενισχύει ο 

φιλόσοφος προσάπτοντας στο σχολείο τον χαρακτηρισμό ''εμβρυακή κοινότητα ζωής''. 
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Σύμφωνα με αυτό, το σχολείο αφενός μυεί τα παιδιά στις βασικότερες κοινωνικές 

αρετές και αφετέρου τους προετοιμάζει για την ευρύτερη κοινωνική ζωή. Με τη 

βοήθεια των δύο αυτών στοιχείων επαναπροσδιορίζεται ο χαρακτήρας της κοινωνίας 

(Η. Röhrs, 1984: 49-50).  

  Καταλήγουμε εύλογα στο συμπέρασμα πως ο Dewey θεωρούσε ιδιαίτερα 

σημαντικό το έργο του σχολείου, τόσο για τη μόρφωση όσο και για την εξέλιξη της 

κοινωνίας. Ο φιλόσοφος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όταν το σχολείο προετοιμάζει 

κάθε παιδί και το ασκεί στο πλαίσιο μιας τέτοιας μικρής κοινότητας, γεμίζοντάς το με το 

πνεύμα της συμπαράστασης και εξοπλίζοντάς το με τα μέσα για μια αποτελεσματική 

αυτοπειθαρχία, τότε θα έχουμε την πιο καλή και πιο σίγουρη εγγύηση για μια πιο 

πολύτιμη, πιο αξιαγάπητη και πιο αρμονική κοινωνία» (J. Dewey, 1982: 44, , οπ. Αναφ. 

στην Κουσκούκη, 2008 ).  

Αντιλαμβάνεται  το  σχολείο  ως  σημαντικό  θεσμό  που 

 εκπληρώνει  την κοινωνικοποιητική και δημοκρατική λειτουργία. Σήμερα οι απόψεις 

του για την κοινωνική διάσταση και τη σύνδεση του σχολείου με την ζωή και την 

κοινωνία μοιάζουν ιδιαίτερα επίκαιρες (Η. Röhrs, 1984: 64)  

  

1.4 Η εμπειρία ως βασικός παράγοντας για την απόκτηση της 

γνώσης  

  

 Ο Dewey στηριζόμενος στις αρχές που διέπουν τον Πραγματισμό έθεσε στο 

κέντρο των απόψεων του και την «έννοια της πράξης» (learning by doing), δηλαδή το 

πώς μαθαίνουμε μέσα από τις πράξεις. (J. Dewey, 1924:182, , οπ. Αναφ. στην 

Κουσκούκη, 2008). Απαρχή του παιδαγωγικού του συστήματος αποτέλεσε η αρχή ότι 

με την εμπειρία ερχόμαστε σε επαφή με την πραγματικότητα και την 

αντιλαμβανόμαστε καλύτερα. Για να αποκτηθεί  μια εμπειρία πρέπει να τελεστεί μια 

πράξη, να δοκιμαστεί αυτή η πράξη και τελικά να φτάσει κάποιος στη γνώση αυτού 

που έχει πράξει (Π, Ξωχέλλης, Παιδαγωγική του Σχολείου, 1991:65). Στο έργο του 

Εμπειρία και Εκπαίδευση ο Dewey ασχολείται διεξοδικά με την έννοια εμπειρία και 

διευκρινίζει τα κριτήριά της. Μέσα από μια εμπειρική θεωρία αναλύει τη σημασία 

αυτής. (H. Rοhrs, 1984: 65).  

  Ο Dewey παρατηρώντας ότι το παραδοσιακό σχολείο προσφέρει στα παιδιά 

γνώσεις από το παρελθόν και προδιαγεγραμμένη ύλη μαθημάτων, τα οποία σε καμιά 

περίπτωση δε συνείσφεραν στην επίλυση των προβλημάτων της εκπαίδευσης θέλησε 

να στηρίξει το εκπαιδευτικό σύστημα και την εκπαιδευτική διαδικασία σε νέες βάσεις 
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και ιδέες. Στο όραμα του για το «νέο σχολείο» εισάγει την εμπειρία και την άμεση 

σχέση και σύνδεση που πρέπει να έχει με την εκπαιδευτική διαδικασία. Με αυτόν τον 

τρόπο θέτει το σχολείο στις βάσεις και τις αρχές μιας εμπειρικής φιλοσοφίας. Για τον 

φιλόσοφο κάθε εμπειρία σημαίνει απόκτηση γνώσης και τρόπος μάθησης. Ωστόσο, 

επισημαίνει ότι οι εμπειρίες δεν είναι μόνο καλές και δεν έχουν πάντα θετικό αντίκτυπο 

στη μόρφωση του ατόμου, αλλά αντιθέτως ορισμένες εμπειρίες μπορεί να είναι και 

αρνητικές. Το σχολικό περιβάλλον πρέπει να προσφέρει στα παιδιά τις κατάλληλες 

εμπειρίες, οι οποίες προηγουμένως θα έχουν διερευνηθεί, ελεγχθεί και επιλεχθεί με 

ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να παρέχουν στα παιδιά τα εφόδια που τους είναι απαραίτητα 

για να μπορούν να διακρίνουν τις εμπειρίες που θα αντλήσουν μελλοντικά από το 

κοινωνικό πλαίσιο και να ορίσουν ποιες από αυτές τους είναι απαραίτητες και ποιες 

όχι. (Κ. Χριστόπουλος, 2005: 65).  

  Στην εκπαιδευτική πράξη καλό είναι να εμπεριέχονται μόνο οι εμπειρίες που 

έχουν θετική επίδραση στη μόρφωση και την εκπαίδευση του παιδιού, όπως επίσης και 

στην πνευματική και ψυχολογική εξέλιξη του. Στις αρνητικές εμπειρίες 

συγκαταλέγονται αυτές που συμβάλλουν αρνητικά και δεν επιτρέπουν την καλλιέργεια 

και την ύπαρξη νέων εμπειριών. Οι τελευταίες  εμπειρίες δρουν αρνητικά στη 

ψυχοσύνθεση των ατόμων, μπορεί να τους επιφέρουν δειλία και φόβο στο να 

αντιδράσουν σχετικά με αυτές τις εμπειρίες και ίσως να μην αποκτήσουν αρκετές 

εμπειρίες στη μετέπειτα πορεία τους. (J. Dewey, 1980:19,  οπ. Αναφ. στην Κουσκούκη, 

2008 ).  

  Ο Dewey διαπίστωσε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία δεν έδινε βάση και δεν 

προσέδιδε την απαιτούμενη αξία στις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τις 

επιθυμίες και τις αποκτηθείσες εμπειρίες των παιδιών. Το σχολείο δεν προσέφερε 

αρκετές ευκαιρίες στα παιδιά να δράσουν, να ενεργήσουν ομαδικά και συνεργατικά και 

να ανατρέξουν σε πρότερες εμπειρίες και να τις επεξεργαστούν, αλλά και να 

αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Ακόμα και όταν τους δίνονταν 

αυτές οι ευκαιρίες δεν είχαν καμιά σχέση με τις έμφυτες ικανότητες και κλίσεις των 

παιδιών. Ο φιλόσοφος είχε την πεποίθηση ότι το παλιό σχολείο ωθούσε τα παιδιά στον 

καταναγκασμό, την παθητικότητα και την απλή  αποδοχή και αποστήθιση  μιας 

πληθώρας γνώσεων που ήταν αναγκασμένα να κατανοήσουν και να μάθουν. (Κ. 

Χριστόπουλος, 2005: 72).    

   Ο αμερικανός φιλόσοφος δεν αμφισβητεί ότι το παραδοσιακό σχολείο δεν 

παρείχε εμπειρίες στα παιδιά, απλώς επισημαίνει ότι από την παραδοσιακή 

εκπαιδευτική διαδικασία αυτό που απουσίαζε ήταν τα κατάλληλα ερεθίσματα και τις 
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γνώσεις για την απόκτηση εμπειριών, με αποτέλεσμα να απωθούν τα παιδιά  αρκετές 

φορές από το να ασχοληθούν και να ανακαλύψουν τις εμπειρίες που τους παρέχονταν. 

Τα παιδιά έδιναν την εντύπωση ότι δεν ήθελαν να αξιοποιήσουν τις παρεχόμενες 

γνώσεις, θεωρώντας τες περιττές και έτσι εγκατέλειπαν την προσπάθεια και την 

επιθυμία τους για μάθηση. (J. Dewey, 1926: 224, οπ. Αναφ. στην Κουσκούκη, 2008,).   

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί στον Dewey το γεγονός ότι τα παιδιά έπλητταν κατά τη 

διάρκεια διδασκαλίας των μαθημάτων και θεωρούσαν τη διαδικασία αυτή ανιαρή και 

χωρίς καμία ουσία. Την παραπάνω άποψη ο φιλόσοφος την στηρίζει στο ότι τα 

αντικείμενα μάθησης των παιδιών και αυτά που διαπραγματευόταν η ύλη των 

μαθημάτων δεν αφορούσαν τις καταστάσεις που θα αντιμετώπιζαν στην μελλοντική 

τους ζωή και δεν έβρισκαν αντανάκλαση στις κλίσεις και τις παρορμήσεις των παιδιών.  

Όπως υποστηρίζεται από τον Dewey ο εκπαιδευτικός στη νέα εκπαιδευτική 

πραγματικότητα θα πρέπει να προσφέρει στους μαθητές του εκείνες τις εμπειρίες που 

θα προωθούν τη δραστηριοποίησή τους, θα τους κινητοποιούν, θα ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους και που θα νιώθουν ικανοποίηση μέσα από αυτές. 

Αυτές οι εμπειρίες θεωρούνται και η αφετηρία για την απόκτηση ποικίλων εμπειριών 

μελλοντικά. Στο σχολείο λοιπόν και κατά κύριο λόγο στους εκπαιδευτικούς θα πρέπει 

να αποδίδεται εξ ολοκλήρου ο έλεγχος και η ευθύνη για τη σωστή επιλογή των 

εμπειριών, και που μέσω αυτών τα παιδιά θα αισθάνονται ευχαρίστηση και 

ικανοποίηση. (J. Dewey, 1980: 16-17,  οπ. Αναφ. στην Κουσκούκη, 2008).  Ο Dewey 

αποκαλεί ως «αρχή της συνέχειας της εμπειρίας» ή ως «το εμπειρικό συνεχές» τις 

εμπειρίες που σχετίζονται με προηγούμενες και δανείζονται στοιχεία από αυτές, αλλά 

επιπλέον υπάρχουν και σε μεταγενέστερες εμπειρίες, υποβάλλοντάς τες σε μια μορφή 

μεταβολής αναφορικά με την ποιότητα που διαθέτουν οι εμπειρίες που πρόκειται να 

επέλθουν. Η «αρχή αυτή της συνέχειας της εμπειρίας» βρίσκει έδαφος σε κάθε 

προσπάθεια των ατόμων να προσδιορίσουν ποιες εμπειρίες έχουν παιδευτική σημασία 

γι' αυτούς και ποιες όχι. Κάθε εμπειρία ξεχωριστά επηρεάζει την επιλογή  για τις 

μετέπειτα εμπειρίες. Τα άτομα δίνοντας βάση στις προτιμήσεις τους και σε όσα τους 

απωθούν οδηγούνται είτε προς την διευκόλυνση της επιλογής τους είτε προς τη 

δυσκολία να επιλέξουν την εμπειρία που τους αντιπροσωπεύει περισσότερο και τους 

καλύπτει πνευματικά και μορφωτικά. Η σημασία της κάθε εμπειρίας βρίσκεται στην 

επήρεια της στο μέλλον και στο ποιες δυνάμεις εκδηλώνονται από αυτήν. Το έργο του 

εκπαιδευτικού είναι να εντοπίζει και να συνειδητοποιεί την πορεία και την εξέλιξη της 

εμπειρίας που προκύπτει κάθε φορά. Η «αρχή της συνέχειας της εμπειρίας» κρίνεται 

απαραίτητη για τον Dewey σχετικά με τη συγκρότηση της εμπειρίας.  
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  Η δεύτερη αρχή κατά την οποία καλλιεργείται και ενδυναμώνεται η εμπειρία 

είναι η «αρχή της αλληλεπίδρασης». Η αρχή αυτή θεωρεί ισάξιους και τους δύο 

παράγοντες που καθορίζουν την εμπειρία, δηλαδή τις αντικειμενικές και τις εσωτερικές 

συνθήκες. Για να δημιουργηθεί μια εμπειρία πρέπει να συμβάλλουν και οι δύο αυτές 

συνθήκες και να συνεργαστούν μεταξύ τους, προκειμένου να προκύψει η καλύτερη 

δυνατή εμπειρία. Στην «αρχή της αλληλεπίδρασης» ανταποκρίνεται και η έννοια 

«κατάσταση». Η αλληλεπίδραση των παιδιών και η μεταξύ τους σχέση και συνεργασία 

θεωρείται πολύ σημαντική για την αρμονική συνύπαρξη τους στο χώρο του σχολείου.  

Το παραδοσιακό σχολείο όμως συνήθως δεν έδινε τη πρέπουσα σημασία στις 

εσωτερικές αυτές συνθήκες και βασιζόταν κυρίως στις εξωτερικές συνθήκες που 

λαμβάνουν μέρος στην εμπειρία, με αποτελέσματα να καθορίζει κάθε φορά το ποια 

εμπειρία θα δημιουργηθεί. Καθοριστικό ρόλο σε μια εμπειρία έχουν και οι εμπειρίες 

που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη, λειτουργώντας τις περισσότερες φορές ως οδηγίες ή 

δρώντας συμβουλευτικά ως προς την καινούργια εμπειρία. Ο Dewey εξέφρασε τον 

προβληματισμό του αναφορικά με το αν αυτές οι οδηγίες εν τέλει αποκτούν την μορφή 

διαταγής που τα άτομα υποχρεώνονται να πραγματοποιήσουν. Αν συμβαίνει αυτό ο 

Dewey θεωρεί ότι θα μειωθεί η ελευθερία των εκπαιδευτικών και των παιδιών να 

κινηθούν, να αναπτύξουν την κρίση, τη σκέψη και την εξυπνάδα τους. (J. Dewey, 

1980:30-31,  οπ. Αναφ. στην Κουσκούκη, 2008).  

 Κάθε εμπειρία αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο πράγμα και προκαλείται 

καθώς το άτομο έρχεται σε επαφή και αλληλεπιδρά με το περιβάλλον στο οποίο 

βρίσκεται. Το περιβάλλον του ατόμου είναι δυνατό να περιλαμβάνει τόσο άλλα άτομα 

όσο και καταστάσεις και γεγονότα που εκτυλίσσονται μέσα σε αυτό. Ο Dewey ορίζει 

ότι το περιβάλλον «. . . είναι οι οποιεσδήποτε συνθήκες που έρχονται σε αλληλεπίδραση 

με τις προσωπικές ανάγκες, πόθους και την ικανότητα για το χτίσιμο της αποκτημένης 

εμπειρίας». (J. Dewey, 1956: 59,  οπ. Αναφ. στην Κουσκούκη, 2008 ).  

 Η «αρχή της συνέχειας» και η «αρχή της αλληλεπίδρασης» είναι 

αλληλοεξαρτώμενες. Επηρεάζουν η μία την άλλη τη στιγμή σύγκρουσης της εμπειρίας. 

Με την «αρχή της συνέχειας»  πάντα κάποιο στοιχείο των πρότερων εμπειριών επιδρά 

στις νέες και αντανακλάται σε αυτές. Καθώς εναλλάσσονται οι εμπειρίες αυτές, οι 

οποίες δεν είναι απαραίτητο να σχετίζονται απόλυτα, το άτομο αποκτά μια νέα 

αντίληψη για τον κόσμο. Οι εμπειρίες και οι γνώσεις που έχει κατακτήσει το άτομο για 

μια συγκεκριμένη κατάσταση ή ένα γεγονός, αποτελούν τα εφόδια του για να 

κατανοήσει και να έρθει σε επαφή με επόμενες καταστάσεις και γεγονότα. Για να 

θεωρηθεί μια προσωπικότητα ως απόλυτα αναπτυγμένη είναι βασικό η κάθε εμπειρία 

να προκύπτει αμέσως μετά από την προηγούμενη και να συμπληρώνει αυτήν. (J.  
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Dewey, 1980: 32, οπ. Αναφ. στην Κουσκούκη, 2008).  

 Η νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα προσδίδει μεγάλη βαρύτητα στην έννοια 

της εμπειρίας. Ο Dewey στο νέο σχολείο του πιστεύει ότι η έννοια της εμπειρίας δεν 

πρέπει να παραμείνει ως μια απλή έννοια για την εκπαιδευτική διαδικασία. Θεωρεί ότι 

θα μπορούσε να γίνει μια συμβολική αναπαράστασή της, να εξωτερικευτεί μέσα από 

το λόγο και τη συζήτηση και να ωθήσει το εκπαιδευτικό σύστημα προς μια 

αναθεώρηση της διδακτικής ύλης, των μεθόδων διδασκαλίας και των αντικειμένων 

μάθησης. Στο νέο σχολείο δημιουργείται η ανάγκη για αλλαγές και αναπροσαρμογές 

που θα έχουν βάσεις και στη φιλοσοφία της εμπειρίας. (Κ. Χριστόπουλος, 2005: 68).  

Η ποιότητα της εμπειρίας που προσφέρεται επηρεάζεται και από το πώς εφαρμόζεται 

και ενεργεί η «αρχή της συνέχειας» σε κάθε περίπτωση. Όταν η «αρχή της συνέχειας» 

εφαρμόζεται και δρα με λανθασμένο τρόπο τότε είναι πολύ πιθανό το άτομο να μην 

καταφέρει να αναπτυχθεί επαρκώς, ενώ μπορεί να επιδράσει αρνητικά και να καθορίσει 

και την μετέπειτα ανάπτυξη του ατόμου. Ωστόσο, η «αρχή της συνέχειας» μπορεί να 

έχει καταλυτική επίδραση σε κάθε εμπειρία και να αποτελεί κίνητρο για τα παιδιά, διότι 

μπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον των παιδιών, να τα ενδυναμώσει, να τα κατευθύνει 

στο να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να θέτουν στόχους που να ανταποκρίνονται 

στις δυνατότητές τους δεδομένου ότι βάσει αυτών θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις 

δυσκολίες και τα προβλήματα που θα συναντήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους.  

 Ο εκπαιδευτικός έχοντας λάβει αρκετές εμπειρίες στη ζωή του θα πρέπει να είναι σε 

θέση να αντιληφθεί προς τα που κατευθύνεται η κάθε εμπειρία που παρέχεται στο παιδί 

και πάνω σε τι αναφέρεται, ώστε να προφυλάξει τον μαθητή από τυχόν αρνητικές και 

επικίνδυνες εμπειρίες, αλλά και να υποστηρίξει τη δημιουργία και τη συγκρότηση νέων 

εμπειριών. Εάν ο εκπαιδευτικός δε δύναται να κατανοήσει προς το που κινείται μια 

εμπειρία τότε είναι αδύνατον να τελεστεί η «αρχή της συνέχειας». Επομένως, δεν 

εξυπηρετεί και δεν προωθεί την κοινωνική λειτουργία και σημασία της εμπειρίας, της 

οποίας βασική αρχή θεωρείται η επαφή, η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία των 

ανθρώπων μεταξύ τους.  Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να συσχετίζει το σχολικό 

περιβάλλον και με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού, καθώς το παιδί 

δέχεται επιδράσεις από αυτά και λαμβάνει εμπειρίες και έξω από το σχολικό χώρο, 

ώστε να δοθούν στο παιδί οι πιο ωφέλιμες και ουσιαστικές εμπειρίες. Αυτός θα πρέπει 

να είναι κατά τον Dewey και ο σκοπός του «νέου σχολείου», δηλαδή να συνδέει τις 

εμπειρίες που αποκτά το παιδί στο σχολείο με αυτές που του προσφέρονται από το 

ευρύτερο περιβάλλον του και να τις αξιοποιεί με στόχο το όφελος του παιδιού από 

αυτές. (J. Dewey, 1956: 58,  οπ. Αναφ. στην Κουσκούκη, 2008 ).  
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  Σύμφωνα με τον Dewey η εμπειρία είναι ένα γνώρισμα που είναι δυνατό να 

μεταβληθεί ακόμη και όταν έχει αποκτηθεί από το άτομο. Η επίδραση της 

αντικατοπτρίζεται τόσο στο ίδιο το άτομο όσο και στην κοινωνία που το περιβάλλει. 

Επηρεάζει και επαναπροσδιορίζει τις επιθυμίες, τις ανάγκες, τους στόχους και τις 

απαιτήσεις του ατόμου, καθορίζοντας και κατευθύνοντας όμως και τα επιτεύγματα της 

σύγχρονης τεχνολογίας και του σύγχρονου πολιτισμού. Κάθε γενιά ανθρώπων ζει και 

κινείται βασισμένη στο πολιτιστικό και κοινωνικό υπόβαθρο της, στο οποίο σημαντικό 

ρόλο κατέχουν και οι προηγούμενες γενιές και οι ενέργειες τους. (J. Dewey, 1980:2628, 

οπ. Αναφ. στην Κουσκούκη, 2008) .  

  Ο Dewey έθεσε ως βασικό σκοπό του την καλύτερη και πιο αποτελεσματική 

αξιοποίηση των εμπειριών των παιδιών. Επιδίωκε τον μετασχηματισμό των εμπειριών 

αυτών σε διδακτικούς στόχους που να ανταποκρίνονται στις φυσικές και κοινωνικές 

επιδράσεις που δέχονταν τα παιδιά κατά την ανάπτυξή τους. Έτσι το αναλυτικό 

πρόγραμμα που καθιέρωσε, σχεδιάστηκε και οργανώθηκε μέσω λογικών και 

ψυχολογικών παραγόντων. Έθετε ως βασικό γνώμονα τις εμπειρίες των παιδιών και 

πρόσφερε στους μαθητές τα κατάλληλα εφόδια και κίνητρα για να μαθαίνουν και 

στόχευε στη συσχέτιση των περιεχομένων διδασκαλίας και των αντικειμένων μάθησης 

με τις εμπειρίες που διέθεταν τα παιδιά. (J. Dewey, 1956: 200-204,  οπ. Αναφ. στην 

Κουσκούκη, 2008).  

  Με βάση το παραπάνω ο Dewey τόνισε τον λανθασμένο τρόπο με τον οποίο το 

«παλιό» σχολείο παρείχε γνώσεις και μάθηση στο παιδί. Βασική έλλειψη του μπορεί 

να θεωρηθεί η αδυναμία του να συνδέσει την ύλη και τα μαθήματα που διδάσκονταν 

τα παιδιά με τα πραγματικά γεγονότα και τις καταστάσεις που έρχονται σε επαφή, με 

αυτά που αντιλαμβάνονται και κατανοούν, όπως επίσης και με τις εμπειρίες τους. Όταν 

επικρατεί αυτή η λανθασμένη μορφή εκπαίδευσης τότε οι γνώσεις που κατακτά το παιδί 

και η μόρφωσή του δεν έχουν καμιά αξία και κατά τον Dewey χαρακτηρίζονται 

συμβολικές. Αν αυτό το  σύμβολο δεν κατορθώσει να ταυτιστεί με τις πραγματικές 

εμπειρίες των παιδιών αλλά αντίθετα «. . . μας το βάζουν οι άλλοι στο κεφάλι και δεν 

ξεπετάχτηκε μόνο του από μέσα από τη δράση μας, είναι και παραμένει κούφιο, άχρηστο, 

νεκρό. Κάθε μαθηματικό, γεωγραφικό ή γραμματικό φαινόμενο, που δεν ήρθε σ' οργανική 

ένωση μ' ό,τι πραγματικά και βαθειά ενδιαφέρει το παιδί». (J. Dewey, 1926:147-148, 

οπ. Αναφ. στην Κουσκούκη, 2008).  

  Ο Dewey στο έργο του επισημαίνει ότι στην παραδοσιακή εκπαίδευση δε 

δινόταν προσοχή στα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τα ένστικτα των παιδιών και 

συνεπώς τα παιδιά δεν είχαν την ευκαιρία ούτε να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν 

τις δυνατότητες, τις ικανότητες, τις δυνάμεις και τη δημιουργικότητά τους, ούτε να 
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εφαρμόσουν και να ενισχύσουν την κριτική τους ικανότητα. Αντίθετα, τα παιδιά 

εξαναγκάζονταν απλά να φιλτράρουν και να μαθαίνουν τα όσα τους πρόσφερε το 

σχολείο. (J. Dewey, 1926: 224, οπ. Αναφ. στην Κουσκούκη, 2008  ).  

   Το «νέο και προοδευτικό σχολείο» παρείχε στους μαθητές ποικίλες ευκαιρίες 

για «διδασκαλία μέσω της μάθησης και της πράξης» (learning by doing). Με σκοπό 

αυτή τη μέθοδο διδασκαλίας στεγάστηκαν σε αρκετά σχολεία τυπογραφεία, μέσα από 

τα οποία τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να εργαστούν και να μάθουν με έναν εντελώς 

διαφορετικό και καινοτόμο τρόπο. Οι μαθητές στον χώρο του τυπογραφείου είχαν τη 

δυνατότητα να εκτυπώνουν διάφορα έντυπα είτε σχολικά είτε εξωσχολικά, όπως 

εφημερίδες και περιοδικά, να ανακαλύπτουν νέες γνώσεις μέσω των ειδήσεων που 

διάβαζαν σε αυτά, να εξερευνήσουν τον τεχνικό και διαδικαστικό τρόπο με τον οποίο 

εκδίδονταν τα έντυπα μέσα, καθώς επίσης μπορούσαν να προσπαθήσουν να γράψουν 

και οι ίδιοι τους κάποια άρθρα. Τα παιδιά επίσης μέσω της στοιχειοθέτησης, της 

εκτύπωσης και γενικότερα της προσεκτικής εργασίας με την οποία εκτυπωνόταν και 

εκδιδόταν ένα χειρόγραφο χωρίς ορθογραφικά λάθη, αποκτούσαν τη δυνατότητα με τη 

συνδρομή των δασκάλων τους να ελέγξουν και να διορθώσουν τις ικανότητές τους και 

να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την ορθογραφία, τη στίξη, τη γραμματική, 

τη διάρθρωση και τη σωστή δομή που πρέπει να διαθέτει ένα κείμενο. (J. Dewey, 1924: 

90, οπ. Αναφ. στην Κουσκούκη, 2008 ).  

   Επιπρόσθετα, τα παιδιά που φοιτούσαν στα νέα σχολεία έρχονταν σε επαφή 

και απασχολούνταν και με δραστηριότητες που αφορούσαν την κηπουρική και τη 

γεωπονία, λαμβάνοντας σημαντικές πληροφορίες και γνώσεις για τους τομείς αυτούς. 

Αυτές οι δραστηριότητες όμως μπορούσαν να πραγματοποιηθούν κυρίως σε αγροτικές 

περιοχές, όπου το έδαφος ήταν αρκετά γόνιμο και εξασφάλιζε όλες τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την καλλιέργεια προϊόντων. Τα παιδιά έπειτα από κάποιες 

θεωρητικές και πρακτικές διδασκαλίες έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις για 

να θέσουν σε εφαρμογή τα όσα διδάχθηκαν. Έτσι μπορούσαν με τη βοήθεια των 

δασκάλων τους να καλλιεργήσουν ορισμένα κτήματα και να παρουσιάσουν την 

εργασία τους και τα αποτελέσματά της σε μια έκθεση. Το σχολείο με κάθε ευκαιρία 

επιβράβευε τα παιδιά με διάφορα μέσα, όπως για παράδειγμα με την απονομή 

βραβείων, ώστε να ενθαρρύνουν και να ενισχύσουν το ενδιαφέρον των παιδιών για τη 

γη και την καλλιέργειά της. (J. Dewey, 1924: 100-105, οπ. Αναφ. στην Κουσκούκη, 

2008 )  

 Σκοπός του σχολείου αυτού ήταν να καλλιεργήσει με τις δραστηριότητες αυτές 

τις δεξιότητες των παιδιών, να ενισχύσει τη λήψη πρωτοβουλιών από τη μεριά των 

παιδιών, να αναπτύξει τη διάνοια και την κρίση τους και όχι να προσφέρει στα παιδιά 
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τα εφόδια και τα προσόντα για να ασχοληθούν επαγγελματικά στο μέλλον με τη 

γεωπονία, την κηπουρική ή την τυπογραφία. (J. Dewey, 1924: 100-105 , οπ. Αναφ. 

στην  

Κουσκούκη, 2008).  

  

  

1.5 Η ηθική εκπαίδευση και ανάπτυξη στο σχολείο  

  

  Το σχολείο αποτελεί το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη και 

διαμόρφωση του χαρακτήρα, καθώς μέσα από πρακτικές που εφαρμόζει στρέφει την 

προσοχή του στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη του χαρακτήρα των ατόμων. Μέσα 

από αυτές τις πρακτικές το σχολείο προάγει το σεβασμό που πρέπει να διακατέχει τα 

μέλη της σχολικής κοινότητας, προωθεί την ανάπτυξη των αρετών και βασισμένο στις 

αρετές που αναδεικνύει προβάλλει έναν ηθικό πολιτισμό. (Narvaez, 2006).  

 Με την ηθική εκπαίδευση καλλιεργείται ηθικά και ο χαρακτήρας των 

ανθρώπων. Σύμφωνα με τον Lickona (1991, a,b) με το να εκπαιδεύσει το άτομο τον 

χαρακτήρα του στοχεύει στο να αποκτήσει ηθικές αρετές, οι οποίες περιλαμβάνουν την 

ηθική γνώση, την ηθική συμπεριφορά και το ηθικό συναίσθημα. Ακόμα, τονίζει ότι δεν 

αρκεί κάποιος να φαίνεται ότι ενεργεί δίκαια, αλλά έχει σημασία να κατανοεί την 

έννοια της δικαιοσύνης και να λειτουργεί με βάση αυτήν στις σχέσεις του με τους 

άλλους. Επιπλέον, ο άνθρωπος έχει την ευθύνη τόσο στο να εμπεριέχεται η δικαιοσύνη 

στις πράξεις του όσο και στο να αντιτίθεται στην αδικία, όπως και στο να είναι οι 

πράξεις του δίκαιες. (Narvaez, 2006).  

 Οι Stoll & Beller θεωρούν ότι η ηθική εκπαίδευση είναι μια συνεχόμενη και 

διά βίου διαδικασία. (Stoll & Beller, 1999 ; World Summit on Physical Education, 

1999). Στη διαδικασία αυτή επιχειρείται να βελτιωθεί η ηθική ανάπτυξη των ατόμων, 

προκειμένου να αυτονομηθούν και να επιτύχουν τη γνωστική, συναισθηματική και 

συμπεριφορική ανάπτυξή τους. (Telama, 1999). Για να καταστεί η διαδικασία της 

ηθικής εκπαίδευσης αποτελεσματική κρίνεται απαραίτητο να ασκήσει θετική επίδραση 

στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του ατόμου και να λειτουργήσει με αμεσότητα και 

σκοπιμότητα. (Stoll & Beller, 1999).  

  Ένας από τους βασικούς στόχους της εκπαίδευσης είναι η είναι η 

κοινωνικοποίηση των μαθητών. Μέσα από τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης 

προωθείται και η ηθική τους ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον Κογκούλη (2007:318), σκοπός 
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της ηθικής αγωγής είναι η υποβοήθηση των μαθητών να αποκτήσουν τα προσόντα και 

τις γνώσεις, ώστε να παίρνουν ηθικές αποφάσεις. Χρειάζεται να εθιστούν τα παιδιά σε 

ηθικές πράξεις έχοντας ένα πρότυπο συμπεριφοράς. Το πλεονέκτημα αυτό, να αποτελεί 

ιδανικό πρότυπο, έχει ο εκπαιδευτικός δεδομένου ότι περνάει πολλές ώρες με τους 

μαθητές του και έχει τα απαιτούμενα εφόδια για την ανάπτυξη της σκέψης και της 

κρίσης τους. Με αυτόν τον τρόπο η ηθική τους ανάπτυξη δεν παραμένει επιφανειακή ( 

Καζεπίδης, 1994:253). Για να ενστερνιστούν τα παιδιά τις ηθικές αξίες και να τις 

εφαρμόζουν στην καθημερινότητά τους, εντός και εκτός του σχολείου, πρέπει ο ίδιος 

ο εκπαιδευτικό να τις εφαρμόζει και να τις υποστηρίζει και όχι να τις επιβάλει. Στην 

περίπτωση που δεν τις ενσαρκώνει τα παιδιά όχι μόνο δεν θα μάθουν τους επιθυμητούς 

ηθικούς κώδικες, αλλά μπορεί να καταλήξουν να τους σέβονται τόσο λίγο, όσο 

σέβονται και τους δασκάλους τους που φέρονται με αυτόν τον τρόπο (Fontana,  

1996:292).  

  

  

  

1.6 Η ηθική ανάπτυξη στην εκπαίδευση κατά τον Dewey  

  

 Ο John Dewey, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους φιλόσοφους και 

παιδαγωγούς του εικοστού αιώνα. Μέσα από τις ιδέες και τις απόψεις του άσκησε 

σημαντικές επιδράσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Με το έργο του Δημοκρατία και 

Εκπαίδευση, κάνει κατανοητό ότι η δημοκρατία και η εκπαίδευση είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες έννοιες και η μία προϋποθέτει την άλλη.  

 Αναφορικά με την ηθική, ο Dewey βρίσκει ηθική σπουδαιότητα σε κάθε πράξη του 

ατόμου. Τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα μιας πράξης συνδέονται με τις μετέπειτα 

επιλογές που κάνει ο κάθε άνθρωπος και τις αξίες του. Κατά συνέπεια η ηθική των 

ανθρώπων εξαρτάται από τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς τους στην κοινωνία, και 

κρίνονται βάση αυτών των πράξεων. Όπως αναφέρει και στο βιβλίο του Δημοκρατία 

και Εκπαίδευση «ο άνθρωπος πρέπει να είναι καλός για κάτι, να ζει ως κοινωνικό 

μέλος, έτσι ώστε αυτό που εισπράττει από την συμβίωσή του με τους άλλους να 

εξισορροπεί αυτά που συνεισφέρει» (J. Dewey, 1980: 111, οπ. Αναφ. στην Τριαντάρη, 

2012). Επίσης υποστήριζε ότι η ηθική κάθε ανθρώπου είναι μοναδική, δεδομένου ότι 

δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες ηθικής συμπεριφοράς, εστιάζοντας κατά αυτόν 

τον τρόπο στα προσωπικά βιώματα και στην προσωπική εμπειρία (Κ. Χριστόπουλος, 

2005:30). Θεωρεί την ηθική συμπεριφορά συνυφασμένη με τον χαρακτήρα και τις 
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σχέσεις που αναπτύσσουν τα άτομα μεταξύ τους και την συνδέει με την αρετή, τον  

χαρακτήρα και την έξη. Με τον όρο έξη εννοεί την επιθυμία και την θέληση του ατόμου 

να εκτελέσουν κάποια πράξη. Οι έξεις εξαρτώνται και μεταβάλλονται ανάλογα με τις 

συνθήκες  που επικρατούν στην κοινωνία και ως τέτοιες μπορούν να χαρακτηριστούν 

τόσο οι  αρετές όσο και τα σφάλματα της ανθρώπινης ζωής. Για τον Dewey η ηθική 

του ατόμου έχει να κάνει με κάποιες αρετές όπως η τιμιότητα, η συμπόνια, η 

γενναιοδωρία κ.α., η οποίες δοκιμάζονται εμπειρικά μέσα στην κοινωνία. Εκεί το 

άτομο ωριμάζει ηθικά. ( Fesmire, St. 2003:26).  

  

 Ο Dewey έδωσε μια ηθική ερμηνεία στην Αμερικανική δημοκρατία ( C. 

Morris, 1970, σ.σ. 5-9). Στο έργο του Δημοκρατία και Εκπαίδευση υπογραμμίζεται η 

σπουδαιότητα και η ιδιαίτερη θέση που κατέχει η δημοκρατία στην πολιτική και ηθική 

πραγματιστική φιλοσοφία ( Frega, R. & Trifiro, F. 2010:8). Αντιλαμβάνεται την 

δημοκρατία ως τρόπο ζωής και δίνει έμφαση στον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας που 

θα επέλθει μέσω μιας δημοκρατικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση συμβάλλει στη 

βελτίωση και ταυτόχρονη ενίσχυση της δημοκρατίας, δεδομένου ότι διαμέσου αυτής  

αναδύεται η ηθική δράση των μαθητών αρχικά μέσα στο χώρο του σχολείου και στη 

συνέχεια στην ευρύτερη κοινωνία ως ενεργά μέλη της ( Τριαντάρη, Σ., 2012:58-59). 

Συνδέει δηλαδή άρρηκτα την εκπαίδευση με την κοινωνία και την δημοκρατία έχοντας 

ως σημείο αναφοράς την ανάπτυξη του ήθους του πολίτη. Το σχολείο που αποτελεί 

μικρογραφία της κοινωνίας οφείλει να προετοιμάζει τους αυριανούς πολίτες και να 

τους εφοδιάζει με τα απαραίτητα προσόντα και ηθικές αξίες προκειμένου να 

οδηγήσουν την κοινωνία στην ευημερία και την πρόοδο, να είναι ικανοί να παίρνουν 

συλλογικές αποφάσεις, να κρίνουν ζητήματα που προκύπτουν από τις αλλαγές των 

συνθηκών και να διαμορφώνουν θεσμούς. Όλα αυτά βασιζόμενοι στην ηθική και το 

δημοκρατικό πνεύμα που έχουν καλλιεργήσει κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους.  

Τα χαρακτηριστικά του δημοκρατικού ήθους είναι συνυφασμένα με την ζωή και κάθε 

ηθική αξία αναπτύσσεται μέσα από την ικανότητα του ατόμου να συνυπάρχει με τα 

υπόλοιπα μέλη του σχολείου και της κοινωνίας και να προσφέρει για το κοινό καλό. 

Κατά αυτόν τον τρόπο μια ηθικά δημοκρατική εκπαίδευση καθιστά τους μαθητές 

ικανούς να κατανοήσουν ότι η ηθική αναπτύσσεται και ωριμάζει μέσα από τις 

εμπειρίες, τις δράσεις τους και τις επιδράσεις από το εξωτερικό και εσωτερικό 

περιβάλλον ( Fesmire, St. 2003:100).  
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  Πυρήνα στην πραγματιστική φιλοσοφία του Dewey αποτελεί η επικοινωνία. Η 

επικοινωνία συνιστά δημοκρατικό ιδεώδες και μέσω αυτής δοκιμάζονται εμπειρικά οι 

ηθικές αρετές, διαμορφώνονται αξίες και θέτεται σε έλεγχο το περιβάλλον. Προσδίδει 

ιδιαίτερη σημασία στην επικοινωνία, διότι μέσω αυτής τα άτομα ανταλλάζουν και 

εκφράζουν απόψεις, ιδέες, πεποιθήσεις και εμπειρίες, διατυπώνουν με σαφήνεια τα 

επιχειρήματά τους και χρησιμοποιούν τον εποικοδομητικό διάλογο για να συζητήσουν 

και να λύσουν πιθανά προβλήματα (Τριαντάρη, Σ., 2012:69). Γίνεται φανερό ότι μέσα 

από την επικοινωνία διακρίνεται η ηθική συμπεριφορά των ανθρώπων. Κρίνεται λοιπόν 

αναγκαία η εκπαίδευση των μαθητών στη χρήση κατάλληλων επικοινωνιακών 

τεχνικών και δεξιοτήτων.  

  

1.7 Η επίδραση του Αριστοτελικού στοχασμού στην σκέψη του 

Dewey για την ηθική  

  

O Dewey ενστερνίζεται ορισμένες αντιλήψεις του Αριστοτέλη για την ηθική 

αρετή. Συγκεκριμένα πρόκειται για την πρακτική σοφία, όπου ο Αριστοτέλης στο έργο 

του Ηθικά Νικομάχεια, τονίζει ότι ο χαρακτήρας του ανθρώπου δεν μπορεί να 

διαχωριστεί από  τις πράξεις του ( Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, 1098b). Ο Dewey 

όπως αναφέρθηκε, βρίσκει ηθική σε κάθε πράξη του ανθρώπου και η ηθικότητά του 

κρίνεται βάση της εμπειρίας. Δεν κάνει λόγο για απλή ανταλλαγή εμπειριών αλλά για 

συνεχή οικοδόμηση εμπειριών που θα οδηγήσουν σε μια επόμενη. Δηλώνει με αυτόν 

τον τρόπο ότι το αποτέλεσμα, δηλαδή η συμπεριφορά, είναι αυτό που εκδηλώνει την 

ύπαρξη ή όχι ηθικής ( Dewey, J. Democracy and Education, κεφ.26, & 1, 349  ;  

ThayerBacon, B. J., 2010:146 ). Και ο Αριστοτέλης από την πλευρά του υποστηρίζει 

ότι η καλλιέργεια της ηθικής αρετής θα επέλθει μέσω της προαίρεσης του ατόμου για 

συνεχή άσκηση σε ένα συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς. Κοινό σημείο είναι η 

άποψη ότι η ηθική αρετή είναι μια ενεργειακά δυναμική συμπεριφορά που ενισχύεται 

με την πράξη και τελειοποιείται με την εμπειρία. Η Αριστοτελική αντίληψη για την 

φιλοσοφία της εκπαίδευσης και την ηθική συμπεριφορά του ανθρώπου θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι αποτέλεσαν έναυσμα για την πραγματιστική ηθική του Dewey. Στην 

πραγματιστική του φιλοσοφία γίνεται συνδυασμός των ατομικών πράξεων με την 

άσκηση κοινών ηθικών αξιών. Μια ηθικά δημοκρατική εκπαίδευση όπως 

υποστηρίζουν και οι δύο οφείλει να διαμορφώνει σωστούς χαρακτήρες και να 

κατευθύνει το άτομο στην αρετή. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η κοινωνική ευτυχία θα 

επέλθει από την προσωπική ευτυχία των ατόμων (Σαπουνάς, Α.Δ. 2005:64). Επίσης ο 
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Αριστοτέλης  θεωρεί ότι σκοπός της εκπαίδευσης είναι η ηθική τελειοποίηση του 

ατόμου που θα συμβάλει στην ευημερία του κράτους (Ξεκάλου, Γ.Ε. & Παπαγεωργίου, 

Γ.Ε. 1969:134) και ο Dewey προσθέτει τη γνώση και τη συμπεριφορά. Δηλαδή το ήθος 

γίνεται βίωμα όταν στόχος της εκπαίδευσης είναι η γνώση, την οποία τα άτομα 

αποκτούν μέσα από  την εμπειρία, τις παρορμήσεις και τις έξεις. Ο συνδυασμός της 

γνώσης με την αντίστοιχη εμπειρία και τα διδακτικά αντικείμενα έχει ως αποτέλεσμα 

την ηθική γνώση ( Τριαντάρη, Σ.,  

2012:76).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- Η επίδραση των απόψεων του Dewey στη 

σύγχρονη εκπαίδευση  
  

2.1. Οι παιδαγωγικές απόψεις του Dewey  

  

 Ο John Dewey υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους θεμελιωτές της 

παιδαγωγικής επιστήμης. Μέσω των έργων του εξέφρασε την αντιπαράθεσή του προς 

τη συντηρητική και στείρα εκπαίδευση που παρεχόταν στο σχολείο εκείνη την εποχή. 

Με τις απόψεις και το έργο του κατάφερε να συνδέσει τη φιλοσοφική σκέψη με την 

εκπαιδευτική πράξη και υποστήριξε ότι το σχολείο θα πρέπει να σχετίζεται άμεσα με 

το παιδί και κατ' επέκταση με την κοινωνία που το περιβάλλει (Dewey, J.  1956:8, οπ.  

Αναφ. στην Κουσκούκη, 2008).  

Υποστήριξε ότι το σχολείο πρέπει να είναι περισσότερο παιδοκεντρικό, δηλαδή 

πρέπει να εστιάζει κατά κύριο λόγο στα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις εμπειρίες 

των παιδιών. Προσδίδει στη μάθηση πρακτικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι θα 

κατακτηθεί μέσω της πρακτικής εφαρμογής όσων διδάσκονται τα παιδιά καθημερινά 

(Κ. Χριστόπουλος., 2005: 11). Θεώρησε ότι η άμεση βιωματική εμπειρία είναι 

απαραίτητη στην εκπαιδευτική διαδικασία, διότι φέρνει το παιδί σε επαφή με την 

κοινωνία. Ο Dewey κατάφερε να συνδυάσει τη θεωρία με την πράξη. Θεωρούσε 

αναγκαία την πρακτική εφαρμογή των ιδεών, των γνώσεων και των εμπειριών, ώστε 

να λάβουν περισσότερο λειτουργικό χαρακτήρα. Έτσι, εστίασε στα προβλήματα της 

εκπαίδευσης παρέχοντας, βασισμένος στη φιλοσοφική σκέψη, πρακτικές λύσεις (Κ.  

Χριστόπουλος, 2005:11-14).  

Στην πνευματική εξέλιξη του παιδιού σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι 

κλίσεις, οι εμπειρίες και η ενεργητικότητα που διακατέχει το ίδιο το παιδί. Ωστόσο, ο  

Dewey εκδήλωσε το προβληματισμό του ως προς τη νέα αυτή παιδαγωγική.  

Υποστηρίζει ότι οι γνώσεις και οι εμπειρίες που διαθέτει το παιδί, καθώς επίσης και τα 

ενδιαφέροντά του, δεν πρέπει να θεωρηθούν ως μια λειτουργία που έχει τελεστεί και 

έχει κατακτηθεί πλήρως, διότι όσα γνωρίζει το παιδί μεταβάλλονται διαρκώς (J. 

Dewey, Το σχολείο και το παιδί, 1926: 132-135, οπ. Αναφ. στην Κουσκούκη, 2008 ).  

Η παραδοσιακή εκπαίδευση, όπως επισημαίνει ο Dewey, χαρακτηρίζεται από την απλή 

μετάδοση συγκεκριμένης ύλης και γνώσης, από την έλλειψη εφαρμογής ποικίλων 

μεθόδων διδασκαλίας από πλευράς εκπαιδευτικών και από τον παθητικό ρόλο των 

παιδιών. Ιδιαίτερη αξία προσδίδεται στο δάσκαλο και στα εγχειρίδια που αυτός δίνει 

έμφαση προκειμένου να αποκτήσουν τα παιδιά την απαιτούμενη γνώση. Αντιθέτως, 
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όσο αφορά την σύγχρονη παιδαγωγική, πρωταρχικός παράγοντας στη εκπαιδευτική 

πράξη πρέπει να θεωρηθεί το παιδί, γύρω από το οποίο καλείται να οργανωθεί η 

εκπαίδευση. Στο σχολείο το παιδί έρχεται σε επαφή, επικοινωνεί, συζητάει, εκφράζει 

τις απόψεις και τις ιδέες του και μοιράζεται τις εμπειρίες του με τους συμμαθητές του, 

όπως και με τη νηπιαγωγό, βιώνοντας με αυτό τον τρόπο νέες καταστάσεις και 

εμπειρίες και εμπλουτίζοντας τις γνώσεις του (J. Dewey, 1982: 36-39 οπ. Αναφ. στην 

Κουσκούκη, 2008, ).  

  Το σχολείο οφείλει να παρέχει όσο το δυνατό περισσότερες ευκαιρίες για 

ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και την αναζήτηση της γνώσης. Για 

να αποκτηθεί η μάθηση κρίνεται απαραίτητη η εμπειρία (Dewey, J., 1980, οπ. Αναφ. 

στη Τριαντάρη, 2012) Για τον Dewey η εμπειρία συνδέεται με τη σκέψη, τη γνώση, το 

συλλογισμό, το ήθος, το παιχνίδι και ό,τι άλλο σχετίζεται με την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Το παιδί όσο εκπαιδεύεται ενεργοποιεί τη σκέψη του και συμμετέχει 

ενεργά στην ανάκληση και αναδιαμόρφωση των εμπειριών του (Dewey, J. 1930, οπ. 

Αναφ. στη Τριαντάρη, 2012). Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 

παιδιών, όπως και η απόκτηση νέων, θεωρούνται τα μέσα για την επίτευξη των στόχων 

που θέτει το παιδί αλλά και το σχολείο ως προς τη ανάπτυξη και την εξέλιξη του 

παιδιού. Κατά τον φιλόσοφο, το σχολείο είναι το περιβάλλον στο οποίο καλλιεργείται 

και προωθείται η συνεργασία, η αλληλεγγύη,  η συμμετοχή, ο διάλογος και η 

ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των παιδιών (Dewey, J. 1982, οπ. Αναφ. 

στη Τριαντάρη, 2012).  

 Η σκέψη κατέχει καθοριστικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. Το σχολείο 

είναι καλό να διεγείρει τη σκέψη των παιδιών μέσα από προβληματικές καταστάσεις 

που προκύπτουν και οι οποίες απαιτούν την αξιοποίηση των ιδεών και καθημερινών 

εμπειριών των παιδιών, με σκοπό τη επίλυση και εξάλειψή τους. Όσο πιο οικείες είναι 

οι καταστάσεις αυτές και εμπειρίες στα παιδιά, τόσο πιο αποτελεσματικά 

ενεργοποιείται η σκέψη τους και με τη διερεύνηση, το προβληματισμό και τη συζήτηση 

ανακαλύπτουν τη γνώση (J. Dewey, 1982: 60, οπ. Αναφ. στη Κουσκούκη, 2008). Για 

τον  Dewey περισσότερη σημασία έχει η έμμεση μάθηση, δηλαδή η επιθυμία των 

παιδιών να μαθαίνουν και να εξελίσσονται όλο και περισσότερο. Μέσω της συνεχούς 

μάθησης τα παιδιά αναπτύσσουν την ικανότητα της ορθολογικής σκέψης, την κριτική 

ικανότητά τους, καθώς και την ικανότητα να αξιολογούν ορθά τα πράγματα και τις 

καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω τους (Κ. Χριστόπουλος, 2005:77-78).  

 Μια ακόμη έννοια που συνίσταται απαραίτητη για την εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι η δημοκρατία και η ελευθερία. Ο  Dewey υποστήριζε ότι η παιδεία 
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και  δημοκρατία είναι αλληλένδετες έννοιες. Μια δημοκρατική κοινωνία και 

εκπαίδευση επιτρέπει στα άτομά της να εκφράζονται ελεύθερα, να επικοινωνούν, να 

ανταλλάσσουν απόψεις και να μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και εμπειρίες. Μια 

δημοκρατική κοινωνία οφείλει να παρέχει ίσες ευκαιρίες μόρφωσης σε όλους τους 

πολίτες της. Πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα να σκέφτονται και να δρουν ελεύθερα 

έχοντας λάβει τη σωστή διαπαιδαγώγηση (J. Dewey,1968: 358, οπ. Αναφ. στη 

Τριαντάρη, 2012).  

 O Dewey στο έργο του Δημοκρατία και Εκπαίδευση (Dewey, J. 1997, οπ. 

Αναφ. στη Τριαντάρη, 2012 ) υποστηρίζει ότι χωρίς δημοκρατία δεν υπάρχει παιδεία, 

αλλά και ότι χωρίς την παιδεία δεν είναι δυνατόν να υφίσταται μια δημοκρατική 

κοινωνία. «Στο στοχασμό του Dewey δημοκρατία σημαίνει προσωπικότητα, η οποία 

αποτελεί την πρώτη και τελευταία πραγματικότητα. Κάθε άνθρωπος είναι ο ίδιος ένας 

απόλυτος σκοπός» (Dewey, J. ,1967:245, οπ. Αναφ. στη Τριαντάρη, 2012 ).  Μια 

δημοκρατική κοινωνία αποτελείται από προσωπικότητες, οι οποίες καλούνται να 

προβάλλουν την φύση και την ουσιαστική αξία της προσωπικότητάς τους (Crick, N. 

2005:78). Επιπλέον, η επικοινωνία ορίζεται ως  βασικό συστατικό μιας κοινωνίας. «Η 

κοινωνία όχι μόνο συνεχίζει να υφίστανται μέσω της μετάδοσης, μέσω επικοινωνίας, 

αλλά μπορεί κάλλιστα να ειπωθεί ότι υφίσταται στη μετάδοση, στην επικοινωνία» 

(Dewey, J. Democracy and Education, κεφ. 1, & 2, 4. Πβ. Crick, N. 2005:154-155).  

 Η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του παιδιού σχετίζεται με τις εμπειρίες και τις έξεις,  

καθώς και με την αντίληψη των ικανοτήτων του. Οι έξεις με την μορφή του εθισμού 

σε κάποιες συνήθειες και πράξεις καθορίζουν τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και 

της συμπεριφοράς του ατόμου. Για το λόγο αυτό η εκπαίδευση οφείλει να εμπεριέχει 

τις εμπειρίες και τις συνήθειες του παιδιού, προκειμένου να κατευθύνει το παιδί σε μια 

διαρκή ανάπτυξη και εξέλιξη.  

   Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να 

σχεδιάζονται και να προσαρμόζονται στις προσωπικές ανάγκες και απαιτήσεις των 

παιδιών, με σκοπό να προσελκύσουν  το ενδιαφέρον και την προσοχή τους. Επίσης, 

πολύ σημαντική θεωρείται και η θέληση των παιδιών να ασχοληθούν με μια 

δραστηριότητα, διότι κατά την εξέλιξη της τα παιδιά είναι πιθανό να έρθουν 

αντιμέτωπα με κάποια εμπόδια που προκύπτουν και που τους αποτρέπουν   να φτάσουν  

στην ολοκλήρωσή της. Καταλυτική επίδραση στην πραγμάτωση των δραστηριοτήτων 

ασκεί και ο χώρος και το περιβάλλον στο οποίο δρουν και κινούνται τα παιδιά. Θα 

πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα και να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες 

των παιδιών, ώστε τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα μέσα από τις ενέργειες τους να 
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φέρουν εις πέρας μια δραστηριότητα.   Επιπρόσθετα, οι δραστηριότητες είναι καλό να 

γίνονται με παιγνιώδη τρόπο, αφού το παιχνίδι θεωρείται κύριος παράγοντας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Κατ' αυτόν τον τρόπο οι 

δραστηριότητες αποκτούν κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς με την ενασχόλησή τους με το 

παιχνίδι τα παιδιά καλλιεργούν και αναπτύσσουν και κοινωνικές δεξιότητες και 

γνώσεις.    

  Ο Dewey διευκρινίζει ότι σε μια δημοκρατική εκπαίδευση οι παιδαγωγοί είναι 

απαραίτητο να λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές ιδιαιτερότητες, τα ατομικά 

ενδιαφέροντα και τις διαφοροποιήσεις των παιδιών μεταξύ τους, να τις προστατεύουν 

και  μέσα από αυτήν να ενισχύουν την ατομική τους ελευθερία. Τέλος, το εκπαιδευτικό 

σύστημα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την ηθική εκπαίδευση των ατόμων που 

μετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία, δηλαδή να συνδέεται η γνώση με τη 

συμπεριφορά. Το σχολείο προετοιμάζει τα παιδιά για αποτελεσματική συμμετοχή στην 

κοινωνική ζωή. Με τις μορφές συμπεριφοράς που θα διδαχθούν τα παιδιά θα 

εξασφαλίσουν την ευημερία τους στην κοινωνία και θα συμβάλλουν στην κοινωνική 

πρόοδο.  

  Ο Αμερικανός φιλόσοφος με τις απόψεις του συνέβαλε στην καλλιέργεια και 

ανάπτυξη της διά βίου εκπαίδευσης, (Flude, I. R. & Parrot A. 1979:21) η οποία κατά 

κύριο λόγο χαρακτηρίζεται από τη συνεργασία, την ελευθερία έκφρασης, την ισότητα, 

την επικοινωνία, την ανάπτυξη της κρίσης και της σκέψης και την καλλιέργεια του 

ήθους, αγαθά τα οποία κατακτώνται με την εκπαιδευτική εμπειρία. Τα μελλοντικά 

εκπαιδευτικά κινήματα της διά βίου εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων, των 

οποίων υπήρξε θεμελιωτής, πρέπει να επενδύουν στη συνεχή εκπαίδευση και 

διαπαιδαγώγηση των πολιτών θέτοντας ως στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

σε επίπεδο δημοκρατικό και συνεργατικό (Houssaye, J. 2000:181). Συγκεκριμένα ο  

Dewey τονίζει διαρκώς «την αναγκαιότητα της αμοιβαίας σχέσης ανάμεσα στη 

δημοκρατία και εκπαίδευση, επισημαίνοντας ότι μέσω αυτών οι πολίτες κατορθώνουν να 

αναπτύξουν ελεύθερη σκέψη» (Καραφύλλης, Γρ. 2003:67.).  
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2.2 Η θεμελίωση και η οργάνωση του « Νέου Σχολείου» σύμφωνα με 

τις απόψεις του Dewey  

  

  Καθώς ο John Dewey ταυτίζει το σχολείο με την κοινωνία επόμενο του βήμα 

ήταν να προσδιορίσει τους κατάλληλους στόχους σχετικά με την εκπαίδευση. Τόνισε 

την επιρροή του σχολείου στη ζωή του παιδιού, αλλά και το πώς αυτό μπορεί μετέπειτα 

να επηρεάσει το παιδί. Επιπλέον, η κοινωνία ασκεί επίδραση στο σχολείο και στη 

διαμόρφωσή του, καθώς το σχολείο οφείλει να προσαρμοστεί στις κοινωνικές αλλαγές 

και τις απαιτήσεις της εποχής. Γι' αυτό και έδωσε προτεραιότητα στην ύλη και τα 

περιεχόμενα των σχολικών μαθημάτων, όπως και στο εκάστοτε αναλυτικό πρόγραμμα, 

το οποίο θα πρέπει να εμβαθύνει στα ενδιαφέροντα των παιδιών τόσο σε προσωπικό 

όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό ο Dewey απορρίπτει τις 

δασκαλοκεντρικές μεθόδους που επικρατούσαν ως τώρα στα εκπαιδευτικά συστήματα, 

διότι ο παραδοσιακός δάσκαλος συνήθιζε να διδάσκει σύμφωνα με τις δικές του 

γνώσεις και χωρίς να εμπλέκει τα παιδιά στην εκπαιδευτική διαδικασία και προχωρά 

σε μια νέα εκπαιδευτική αντίληψη, αυτή του «νέου σχολείου».    

  Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να οργανώνει δραστηριότητες που να στοχεύουν 

στο ίδιο το παιδί και στο πώς αυτό δρα και κινείται μέσα στο σχολικό αλλά και 

κοινωνικό του περιβάλλον. Το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πρακτικής πρέπει να 

σχετίζεται με τις ανάγκες των παιδιών, ενώ βασικό παράγοντα στο σχεδιασμό των 

δραστηριοτήτων αποτελούν οι ικανότητες και οι δυσκολίες που εμφανίζει το παιδί 

στην απόκτηση επίκτητων δεξιοτήτων. Το περιεχόμενο της διδακτικής ύλης 

συνιστάται από τον φιλόσοφο να είναι ευέλικτο, να προκαλεί στα παιδιά 

προβληματισμούς και πυλώνες αναζήτησης της γνώσης, να προωθεί τη συζήτηση και 

τον αναστοχασμό. Επίσης, ο δάσκαλος πρέπει να δημιουργήσει ένα ελκυστικό και 

οικείο περιβάλλον για τα παιδιά.  

  Όσον αφορά το αναλυτικό πρόγραμμα ο αμερικανός φιλόσοφος τονίζει ότι το 

σχολείο έχει ευθύνη και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική ζωή των μαθητών 

(Dewey, J. 1968:123, οπ. Αναφ. στη Κουσκούκη, 2008). Τα παιδιά είναι αναγκαίο να 

έρχονται σε επαφή με θέματα και προβλήματα που αντικατοπτρίζονται στις 

πραγματικές συνθήκες ζωής τους (J. Houssaye, 2000: 76-177). Ο Dewey κατά το 

σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος αναφέρει ότι το σχολείο δεν προσφέρει στα 

παιδιά τα κατάλληλα κίνητρα και τις εμπειρίες για την μελλοντική εξέλιξή τους ( J.  
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Dewey, 1990: 200-204, οπ. Αναφ. στη Κουσκούκη, 2008 ).  

 Το παιδί από τη γέννηση του δέχεται καθημερινά διάφορα ερεθίσματα από το 

οικογενειακό και έπειτα από το κοινωνικό πλαίσιο. Τόσο τα ερεθίσματα που έχει λάβει 

όσο και οι εμπειρίες που έχει αποκτήσει, σύμφωνα με τον φιλόσοφο, πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να βοηθήσουν 

τα παιδιά να εξελιχθούν ως κοινωνικά όντα. Οι προϋπάρχουσες εμπειρίες των παιδιών 

θα πρέπει να έρχονται σε λογική αλληλουχία με αυτές που προσφέρει ο δάσκαλος, αλλά 

και το σχολείο ως κοινωνικός φορέας (J. Dewey, 1980:58-60, οπ. Αναφ. στη 

Κουσκούκη, 2008 ). Ο Dewey είχε παρατηρήσει ότι πολλές φορές το σχολείο αδυνατεί 

να ενσωματωθεί πλήρως στο κοινωνικό σύνολο λόγω έλλειψης κινήτρων και συνοχής. 

Το σχολείο οφείλει να προωθεί και να αναπτύσσει το ομαδικό, συνεργατικό και 

δημιουργικό πνεύμα των μαθητών (J. Dewey, 1982: 12-13, οπ. Αναφ. στη Κουσκούκη, 

2008 ). Για να ενσωματωθεί το σχολείο στην κοινωνία και να μπορέσει να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις του χρειάζεται να υποστεί ριζικές αλλαγές που επιβάλλονται από τη 

γενικότερη κοινωνική εξέλιξη (J. Dewey, 1956: 7-8, οπ. Αναφ. στη Κουσκούκη, 2008). 

Αυτό αποτελεί μια μακροχρόνια διαδικασία που χρειάζεται προσπάθεια. Εξίσου 

απαραίτητη προϋπόθεση θεωρεί την ύπαρξη ενός δημοκρατικού πολιτεύματος στα 

πλαίσια του οποίου θα παρέχεται η κατάλληλη και σωστή εκπαίδευση. Μια τέτοιου 

είδους εκπαίδευση θέτει τις βάσεις και τροφοδοτεί το ενδιαφέρον των ατόμων για τις 

κοινωνικές σχέσεις και τον κοινωνικό έλεγχο. Καλλιεργεί, επίσης, την κριτική τους 

σκέψη μετατρέποντάς τους σε ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες. Για τον Dewey το 

στοιχείο της δημοκρατίας αναδεικνύει και ενισχύει τη σύνδεση του σχολείου με την 

κοινωνία (Η. Röhrs, 1984: 58).  

  Ο  Dewey στο όραμά του για το «νέο σχολείο» επισημαίνει και αποδεικνύει τη 

στενή σχέση της φιλοσοφίας με την εκπαίδευση. Οι βασικές έννοιες που προσδιορίζουν 

το «νέο σχολείο» είναι η δημοκρατία, η επικοινωνία, η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η 

ελευθερία και η αρετή, στις οποίες το παιδί καλείται να ασκηθεί μέσω της εκπαίδευσής 

του. Με το «νέο σχολείο» ο φιλόσοφος επιχειρεί να τονίσει το κοινωνικοπολιτικό 

χαρακτήρα που οφείλει να διαθέτει μία σύγχρονη και προοδευτική εκπαιδευτική 

διαδικασία (Röhrs H., 1990:48). Βασισμένος στον ινστρουμεταλιστικό και 

νατουραλιστικό Πραγματισμό, θέλησε να θεμελιώσει και να οργανώσει το «νέο 

σχολείο» μέσα από τους κοινωνικοεκπαιδευτικούς στόχους, βάση των οποίων 

διακρινόταν η προοδευτική εκπαίδευση. Όρισε το «νέο σχολείο» ως μια κοινωνική 

διαδικασία μέσω της οποίας εφαρμόζεται εμπειρικά η φιλοσοφία στην εκπαιδευτική 

πράξη (Eames, M. S. 2003:7).  
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  Ο αμερικανός φιλόσοφος αντιμετώπισε το σχολείο ως μια μικρή κοινωνία. Στην 

σχολική κοινότητα τα παιδιά λαμβάνουν τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να ελέγχουν και 

να καθοδηγούν τις μελλοντικές τους πράξεις. Ακόμη, το σχολείο θα πρέπει να μετέχει 

στην καλλιέργεια κριτικής και στοχαστικής σκέψης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

διερεύνησης για να μπορέσουν τα παιδιά, ως αυριανοί πολίτες, να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις και τα ζητήματα της κοινωνίας (Röhrs, H., 1990:50-51). Το «νέο σχολείο» 

επενδύει στην επικοινωνία και στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου. Το 

παιδί κατακτά τον αυτοέλεγχό μέσα από την αλληλεπίδραση των εμπειριών του με 

άλλα άτομα. Καλλιεργεί και ενδυναμώνει τις κλίσεις και τις ικανότητές του, 

ανακαλύπτει τα ενδιαφέροντά του, λειτουργεί και κινείται με συνεργατικό και ομαδικό 

πνεύμα (Χριστόπουλος, Χ. Κ., 2005:37-40).  

 Όπως αναφέρει ο Dewey στο «νέο σχολείο» η σχολική εργασία δε θα έπρεπε 

να έχει ως μοναδικό στόχο την απομνημόνευση ολοένα και περισσότερων γνώσεων, 

αλλά μέσα από συλλογικές δραστηριότητες να ενεργοποιείται η κινητικότητα των 

παιδιών. Σε αντίθεση με το παραδοσιακό σχολείο επικρατεί ένα πνεύμα ελεύθερης 

επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων, μέσα στο οποίο η βοήθεια που παρέχεται είναι 

επιθυμητή και η αξιολόγηση της επίδοσης εξαρτάται από την ποιότητα του έργου που 

εκτελεί ο μαθητής (J. Dewey, 1982:14-16, οπ. Αναφ. στη Κουσκούκη, 2008 ). Η 

εισαγωγή των συλλογικών δραστηριοτήτων στο «νέο σχολείο» και γενικότερα η δράση 

στις σχολικές εργασίες διευκόλυνε την πειθαρχία μέσα στην σχολική τάξη. Τα παιδιά 

βιώνοντας την πειθαρχία που προέρχεται από τη συνεργατικότητα, τη δημιουργικότητα 

και τη κοινωνικότητα δύναται να την αφομοιώσουν πιο εύκολα (J. Dewey, 1956:14, 

οπ. Αναφ. στη Κουσκούκη, 2008 ).  

 Στη νέα αυτή εκπαιδευτική πραγματικότητα δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στη 

συνεργασία, θέτοντάς την ως πρωταρχικό μέλημα, για μια  διαθεματική και 

διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης, μεταβαίνοντας κατ’ αυτόν το τρόπο από την 

άμεση σχέση του ανθρώπου με τη φύση στην άρρηκτη σχέση των φυσικών με τις 

ανθρωπιστικές σπουδές. Η ηθική παιδεία αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στο σχολικό 

περιβάλλον, αλλά και στην κοινωνία, διότι τα παιδιά δρουν περισσότερο βιωματικά, 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και συνυπάρχουν αρμονικά (Dewey, J., 1977: 291. Πβ.  

Χατζηγεωργίου Γ. 1999:97-98).  

 Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη σύγχρονη κοινωνία 

πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των συνεργατικών δραστηριοτήτων. Η συμμετοχή 

των παιδιών σε αυτές τις δραστηριότητες θα πρέπει να έχει κάποιο νόημα και σημασία 

γι' αυτούς. Το σημαντικό είναι ο κάθε άνθρωπος έχοντας τις απαιτούμενες γνώσεις να 
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αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του και να αναγνωρίζει τη 

σπουδαιότητα των πραγμάτων στην καθημερινή του ζωή (Βλ. ό.π., σσ. 22-23).  

 Στο «νέο σχολείο» δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη του παιδιού που πρέπει να 

συνδέεται με την επαγγελματική εκπαίδευση. Η τελευταία ενυπάρχει στην επιστήμη 

και εξαρτάται άμεσα από αυτήν. Ο Dewey τονίζει ότι: «η απαίτηση για μια εκπαίδευση 

τέτοια, που θα εξοικειώνει τους εργαζόμενους με τις επιστημονικές και κοινωνικές βάσεις 

και συνέπειες των ενασχολήσεών τους γίνεται επιτακτική, αφού όσοι δεν τη διαθέτουν 

υποβιβάζονται πλέον στο ρόλο απλού προσαρτήματος των μηχανών, τις οποίες 

χειρίζονται. Άρα το καθήκον για την συνειδητοποίηση του γνωσιακού δυναμικού που 

ενυπάρχει στην εργασία εναποτίθεται στο σχολείο» (Dewey, J., 314-315. Πβ. Westbrook, 

R. B. 1991:173-182). Σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης η επιστημονική μέθοδος 

αποτελεί το μέσο για να έχουν τα παιδιά πρόσβαση στη γνώση. Με την επιστημονική 

έρευνα παρέχεται στα παιδιά η δυνατότητα να διερευνήσουν, να αναζητήσουν τη 

μάθηση και να κατανοήσουν τα πράγματα (Καραφύλλης, Γρ. 2003:68). Η ολόπλευρη 

ανάπτυξη του ατόμου διαμέσου της εκπαίδευσής συνυφαίνεται και στη σχέση παιδιών 

– εκπαιδευτικών. Ειδικότερα στο έργο Δημοκρατία και Εκπαίδευση υποδεικνύεται η 

αναγκαιότητα για επαναδιατύπωση και αναπροσαρμογή του ρόλου του εκπαιδευτικού. 

Ο ρόλος του είναι καθοδηγητικός και του προσδίδεται η κύρια ευθύνη για την 

οργάνωση των δραστηριοτήτων, αλλά και όλης της εκπαιδευτικής πρακτικής:  «Το 

πρόβλημα της διδασκαλίας  είναι να διατηρήσει την εμπειρία του μαθητή σε κίνηση προς 

την κατεύθυνση εκείνου που ο ειδήμονας ήδη ξέρει. Από αυτό προκύπτει και η ανάγκη να 

γνωρίζει ο δάσκαλος τόσο το αντικείμενο όσο και τις χαρακτηριστικές ανάγκες και 

ικανότητες του μαθητή» (Dewey, J p.184, οπ. Αναφ. στην Τριαντάρη, 2012).  Η 

αλληλεπίδραση των παιδιών με τους εκπαιδευτικούς είναι, επίσης, ένα ακόμα 

χαρακτηριστικό του «νέου σχολείου» που σχετίζεται με την εμπειρία. Στη σχολική 

κοινότητα το παιδί με βάση την εμπειρία και τους συνεχείς επαναπροσδιορισμούς της 

προετοιμάζεται για το παρόν και το μέλλον. Η εμπειρία, σύμφωνα με τον Dewey, 

διακρίνεται σε δύο βασικά κριτήρια «τη συνέχεια και την αλληλεπίδραση». Στο κριτήριο 

της συνέχειας τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αναπτύσσονται διαρκώς και να 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενώ στο κριτήριο της αλληλεπίδρασης το παιδί 

αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του (Παπαϊωάννου, Κ. 1994:83-84).  
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2.2.1 Η σχολική αίθουσα στο νέο σχολείο  

   

  Στο παραδοσιακό σχολείο η σχολική αίθουσα χαρακτηριζόταν από έλλειψη 

χώρου. Μέσα στη σχολική αίθουσα υπήρχαν τοποθετημένα τα θρανία των μαθητών σε 

σειρές μην επιτρέποντας τα παιδιά να κινηθούν με ελευθερία, η έδρα του δασκάλου, 

ένας μαυροπίνακας και ίσως κάποιοι χάρτες κρεμασμένοι στους τοίχους. Η σχολική 

αίθουσα δε διέθετε λειτουργικό χαρακτήρα που να επιτρέπει στους μαθητές να 

εργάζονται ελεύθερα, αλλά ήταν έτσι φτιαγμένη που εξυπηρετούσε μόνο την ακρόαση. 

Ο χώρος είναι έτσι διαμορφωμένος, ώστε να διευκολύνει τον εκπαιδευτικό να διατηρεί 

τον έλεγχο των παιδιών. Οι μαθητές χαρακτηρίζονται για την παθητικότητα και την 

άκριτη αφομοίωση όσων τους μεταδίδει ο δάσκαλος. Τα αποτελέσματα στα οποία 

πρέπει να φτάσουν τα παιδιά είναι προκαθορισμένα και κοινά για όλους δεδομένου ότι 

δεν αναγνωρίζονται ως ξεχωριστές προσωπικότητες με ατομικές ανάγκες και 

ενδιαφέροντα (J. Dewey, 1956:32-34, οπ. Αναφ. στη Κουσκούκη, 2008).  

  Οι ιδέες του Dewey για το «νέο σχολείο» έρχονται να αλλάξουν ριζικά τον 

χαρακτήρα του παραδοσιακού σχολείου και της παραδοσιακής τάξης. Στο «νέο 

σχολείο» μέσα στη σχολική αίθουσα πρέπει να διακρίνεται η ενεργός συμμετοχή των 

μαθητών και το δημιουργικό και ομαδικό πνεύμα. Η αφοσίωση των παιδιών στην 

εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου που έχει νόημα γι' αυτούς οδηγεί στην ανάπτυξη 

ενός είδους πειθαρχίας, που δεν επιβάλλεται από τον εκπαιδευτικό (Κ. Χριστόπουλος, 

2005:54-55). Στόχος της πειθαρχίας πρέπει να είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας και 

της κοινοτικής ζωής και όχι ο έλεγχος των μαθητών (J. Dewey, 1982:19-20, οπ. Αναφ. 

στη Κουσκούκη, 2008 ). Ο ρόλος των μαθητών έχει αλλάξει και από παθητικοί δέκτες 

των πληροφοριών αποκτούν τις απαιτούμενες γνώσεις, ώστε να μπορούν να 

παρατηρούν και να ερμηνεύουν καταστάσεις και φαινόμενα και να εξάγουν 

συμπεράσματα καλλιεργώντας παράλληλα τη σκέψη τους (J. Dewey, 1956:54-55, οπ. 

Αναφ. στη Κουσκούκη, 2008 ). Για τον Dewey το ιδανικό σχολείο θέτει στο κέντρο το 

ίδιο το παιδί και την ζωή του, γιατί  μόνο τότε αποκτά τη δυνατότητα να μαθαίνει μέσα 

από τα βιώματα και τις εμπειρίες του (J. Dewey, 1956:34-36, οπ. Αναφ. στη  

Κουσκούκη, 2008 ).  
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2.2.2 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει  

  

  Στο «νέο σχολείο» οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για ολόκληρη τη  

μαθησιακή διαδικασία. Επιλέγουν τις μεθόδους και το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης. 

Ο Dewey διαπίστωσε ότι το παιδί ήδη από πολύ μικρή ηλικία δραστηριοποιείται στο 

κοινωνικό περιβάλλον, όπου ζει και κινείται. Όμως παρατηρεί ότι σε αυτήν τη 

δραστηριοποίηση του παιδιού ελλοχεύει και ο κίνδυνος τα παιδιά να παρασυρθούν και 

να γίνουν έρμαια των παρορμήσεών τους. Επομένως, θεωρεί απαραίτητο οι 

δραστηριότητες να διαμορφώνονται και να κατευθύνονται προς την καλλιέργεια, την 

απόκτηση των απαραίτητων πληροφοριών και την πειθαρχία που πρέπει να διακατέχει 

τα παιδιά. Ο εκπαιδευτικός είναι ωφέλιμο να καθοδηγεί και να ελέγχει όσο το δυνατόν 

καλύτερα τις παρορμήσεις των μαθητών. Εξάλλου οι τάσεις αυτές αποτελούν τα μέσα 

τα οποία καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις παρορμήσεις τους. Οι παρορμήσεις 

διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες, την έμφυτη ικανότητα του παιδιού για συζήτηση 

και επικοινωνία, την ικανότητά του να ανακαλύπτει και να αναζητάει διαρκώς, το 

ενδιαφέρον του παιδιού ως προς την κατασκευή και τη δημιουργία νέων αντικειμένων 

και πραγμάτων, και τέλος την ανάγκη του να εκφράζεται μέσα από τις τέχνες και 

ειδικότερα τις εικαστικές (J. Dewey, 1956: 43-47, οπ. Αναφ. στη Κουσκούκη, 2008 ).  

Ο εκπαιδευτικός καλείται να διαμορφώσει το κατάλληλο περιβάλλον, το οποίο θα είναι 

πιο ελκυστικό στα παιδιά και θα ωθεί τα παιδιά  στην απόκτηση ολοένα και 

περισσότερων γνώσεων, μέσω του πειραματισμού, της ανακάλυψης και της 

αξιοποίησης της φαντασίας και της δημιουργικότητάς τους. Ακόμη, θα δοθεί στους 

μαθητές η δυνατότητα να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τη σκέψη, την 

παρατηρητικότητα, την προσοχή και την πειθαρχία τους (J. Dewey, 1956: 48-53, οπ. 

Αναφ. στη Κουσκούκη, 2008 ).  

  Με το πέρασμα των χρόνων οι εκπαιδευτικοί ήρθαν αντιμέτωποι με 

προβληματικές καταστάσεις όσον αφορά την πορεία της διδασκαλίας. Ορισμένες από 

τις σημαντικότερες ήταν οι παρακάτω. Αρχικά, ο Dewey επεδίωκε να φέρει πιο κοντά 

το σχολείο με τις οικογένειες και τον κοινωνικό περίγυρο από τον οποίο προέρχονταν 

οι μαθητές. Έπειτα, καλούνταν να βρουν λύση για τη σύνδεση καθημερινών εμπειριών 

και την παροχή της τυπικής εκπαίδευσης, όπως η ανάγνωση, η γραφή και η μέτρηση, 

χωρίς να απομονώνεται από τα άλλα μαθήματα. Ένα άλλο σημείο που ήθελε να 

διορθώσει ήταν η εξατομικευμένη προσοχή που πρέπει να δέχεται κάθε μαθητής μέσα 

στην τάξη και οι δάσκαλοι δεν είχαν την ευθύνη μόνο για το διδακτικό τους έργο, αλλά 

και για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.  Τέλος, επιχείρησε την αύξηση της 
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διδακτέας ύλης ορισμένων μαθημάτων, για να προσδώσει ουσιαστικό περιεχόμενο 

στην ζωή του παιδιού (J. Dewey, 1982:86-89, οπ. Αναφ. στη Κουσκούκη, 2008).  

  

  

  

2.2.3 Μέθοδοι διδασκαλίας  

  

  Για τον φιλόσοφο ιδιαίτερη σημασία είχε τόσο η διδακτέα ύλη όσο και η 

διδακτική μέθοδος. Κατά την παραδοσιακή αυτή Ερβαρτιανή Διδακτική η διδασκαλία 

ακολουθεί τα εξής στάδια: την ανάλυση, κατά την οποία οι μαθητές προσπαθούν να 

συνδέσουν τις προϋπάρχουσες εμπειρίες και καταστάσεις με αυτά που πρόκειται να 

διδαχθούν στη συνέχεια. Έπειτα τη σύνθεση, όπου πραγματοποιείται μετάδοση της 

καινούργιας γνώσης με την μορφή αφήγησης, περιγραφής, κ.ά. (Ν. Γιαννούλη, 

1980:138). Το τρίτο στάδιο αναφέρεται στη σύνδεση παλιών και νέων γνώσεων. Στο 

επόμενο στάδιο πραγματοποιείται ο εντοπισμός βασικών σημείων και ορισμών και η 

εξαγωγή συμπερασμάτων και σε τελευταίο στάδιο προσπαθούν να εφαρμόσουν τις 

γνώσεις που έχουν αποκτήσει, για την καλύτερη εμπέδωσή τους.  

  Η νεότερη Διδακτική του Σχολείου Εργασίας έρχεται να αμφισβητήσει και να 

αντικαταστήσει την παραπάνω Διδακτική. Σε αυτήν την περίπτωση στη Σχολική  

Εργασία κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν η αυτενέργεια του μαθητή, η 

εποπτικότητα και η παιδοκεντρικότητα της διδασκαλίας.  

 Στο «νέο σχολείο», σε αντίθεση με το παραδοσιακό, η μέθοδος διδασκαλίας 

προκύπτει από τα παιδιά και τις ανάγκες τους και όχι από τη διδακτική ύλη. Επιπλέον, 

η διδακτέα ύλη και το σχολικό πρόγραμμα έχουν λιγότερη σημασία από τους ίδιους 

τους μαθητές (J. Dewey, 1926:124-125, οπ. Αναφ. στη Κουσκούκη, 2008 ). Ένα ακόμη 

σημείο που ήθελε να βελτιώσει ο Dewey ήταν η προφορική εξέταση των μαθητών. 

Παραδοσιακά, η προφορική εξέταση ήταν ένα μέσο για τον δάσκαλο, προκειμένου να 

ελέγξει τις γνώσεις των μαθητών του. Οι μαθητές λόγω έλλειψης κινήτρων δεν είχαν 

ευχέρεια λόγου, χρησιμοποιούσαν την γλώσσα με στείρο τρόπο απλά για να 

απομνημονεύσουν. Στο «νέο σχολείο» ο Dewey βλέπει την προφορική εξέταση ως 

ανταλλαγή εμπειριών και επικοινωνίας στο χώρο του σχολείου που θα καλλιεργήσει τη 

σκέψη. Παρέχονται στα παιδιά περισσότερες δυνατότητες να εκφραστούν. Ο λόγος 

τους εμπλουτίζεται και αποκτά νόημα (J. Dewey, 1956:54-56, οπ. Αναφ. στη  

Κουσκούκη, 2008).  
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2.2.4 Το αναλυτικό πρόγραμμα  

  

  Ο Dewey υποστήριξε ότι το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από τη συνέχεια, την ολότητα, την επιλογή και την εξειδίκευση. 

Αναφέρθηκε στη διάκριση των σπουδών σε ανθρωπιστικές και επιστημονικές, 

θεωρητικές και εφαρμοσμένες και φιλολογικές και τεχνολογικές. Η διάκριση αυτή 

ενυπήρχε πάντα στα αναλυτικά προγράμματα, καθώς όλες οι μορφές των επιστημών 

συσχετίζονται. Ο Dewey, όμως, τόνισε ότι αν οι εκπαιδευτικοί δε δώσουν την 

απαραίτητη προσοχή και δε διαχειριστούν σωστά τη διάκριση αυτή μπορεί να αποβεί 

μοιραία και να επιφέρει προβλήματα στην εκπαιδευτική πράξη. Ο φιλόσοφος στηρίζει 

την παραπάνω θέση με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.  Συγκεκριμένα, αναφέρει πώς 

για να κατανοήσουμε τις ανακαλύψεις της τεχνολογίας και να αντιληφθούμε την αξία 

τους θα πρέπει πρώτα να διερευνήσουμε το θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο βασίστηκαν 

για να επιτευχθούν, όπως επίσης και τη σημασία αυτών στην ζωή των ανθρώπων (I. 

Scheffler , 1974: 245).  

  Ο Dewey βασισμένος στις αρχές της συνέχειας και της ολότητας των 

αναλυτικών προγραμμάτων διατυπώνει τις απόψεις του σχετικά με τη διάκριση της 

γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Υποστηρίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει 

συνδυασμός της γενικής με την επαγγελματική εκπαίδευση. Από την μια πλευρά, με 

την πρώτη τα παιδιά αναπτύσσονται ηθικά, σωματικά, πνευματικά και λαμβάνουν τις 

γνώσεις, τις αρχές και τις αξίες που τους είναι αναγκαίες. Από την άλλη πλευρά, η 

επαγγελματική εκπαίδευση παρέχει στους μαθητές τα εφόδια και τις γνώσεις για να 

αποκτήσουν και να καλλιεργήσουν τεχνικές ικανότητες που θα ωθήσουν το κάθε άτομο 

στην επιλογή του κατάλληλου επαγγέλματος και θα τους καταστήσουν στο μέλλον 

οικονομικά ανεξάρτητους πολίτες.  

  Το δημοκρατικό πνεύμα, το οποίο, κατά τον Dewey, πρέπει να επικρατεί στην 

εκπαίδευση αντενδείκνυται ως προς τις μεθόδους των παραδοσιακών σχολείων, 

σύμφωνα με τις οποίες οι μαθητές από την αρχή της σχολικής τους ζωής κατευθύνονται 

είτε προς τις θεωρητικές είτε προς τις επαγγελματικές – τεχνικές σπουδές (J. Dewey, 

1924: 201-204, οπ. Αναφ. στη Κουσκούκη, 2008 ).  

  Στην εκπαιδευτική του θεωρία ο αμερικανός φιλόσοφος ενσωματώνει και την 

έννοια της απασχόλησης ως μέσου μάθησης, καθώς συνδέει τις εξωτερικές εμπειρίες 

του παιδιού με αυτές που κατακτά στη σχολική κοινότητα. Ορισμένες από τις 
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απασχολήσεις των μαθητών του αφορούσαν την μαγειρική, την κηπουρική, την 

επεξεργασία ξύλου και μετάλλου, την υφαντική και τέλος το ράψιμο. Οι απασχολήσεις 

αυτές οδηγούν τη μάθηση προς τρεις κατευθύνσεις και συγκεκριμένα προς την 

επιστήμη, προς την ιστορία και τις κοινωνικές επιστήμες και προς την έκφραση και την 

επικοινωνία.  

 Πιο αναλυτικά, η επικοινωνία και έκφραση περιέχει την ανάγνωση, την γραφή, 

τη λογοτεχνία και τις τέχνες. Οι προσωπικές εμπειρίες των παιδιών μπορούν να 

εξελιχθούν και να διευρυνθούν με τα μαθήματα της ιστορίας και της γεωγραφίας. 

Τέλος, απαραίτητη θεωρείται η επιστήμη στο αναλυτικό πρόγραμμα, διότι αποτελεί 

πρότυπο σκέψης και προωθεί την εξέλιξη της λογικής, ενώ η επιστημονική μέθοδος 

αποτελεί τη βάση για τις μεθόδους που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το σχολείο.  

Το παιδί χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να εκφράζεται, να επικοινωνεί και να 

ανταλλάσσει ιδέες, εμπειρίες και συναισθήματα. Η λογοτεχνία προέκυψε από τις 

εμπειρίες που αποκτά το παιδί και μέσω αυτής εκφράζονται οι εμπειρίες αυτές. Για τον 

Dewey οι τέχνες αποτελούν βασικό συστατικό όλων των μορφών σπουδών (J.  

Houssaye, 2000: 178-180).  

  

2.3  Τα προβλήματα της σύγχρονης ελληνικής εκπαίδευσης  

  

 Ο Dewey μέσα από τις θεωρίες που ανέπτυξε για την εκπαιδευτική διαδικασία 

και την πραγματιστική του φιλοσοφία διαπίστωσε ποικίλα προβλήματα που διέπουν τη 

σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα και κατ' επέκταση του σύγχρονου 

εκπαιδευτικού συστήματος. Εστίασε τις απόψεις και τις θεωρίες του και στις 

προβληματικές καταστάσεις που διέπουν τη σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση. 

Υποστήριξε ότι η εκπαίδευση πρέπει να προάγει τη δημοκρατία και όλα όσα 

σχετίζονται με αυτήν, όπως η ελευθερία, η ισότητα και η δυνατότητα για προσωπική 

εξέλιξη και πρόοδο. Βασικός σκοπός ενός σχολικού συστήματος είναι η υιοθέτηση 

δημοκρατικού χαρακτήρα από πλευράς μαθητών, τον οποίο μπορούν να κατακτήσουν 

και να διαμορφώσουν βάση των βιωμάτων και της συμπεριφοράς τους. Στη 

δημοκρατική εκπαίδευση η έννοια του πολίτη ως προσωπικότητα δεν υποδαυλίζεται, 

αλλά αντιθέτως αναπτύσσεται και βελτιώνεται. Τα παιδιά στοχεύουν στην προσωπική 

τους εξέλιξη και την κοινωνικοποίησή τους, βασισμένα στις κοινές εμπειρίες και στην 

επικοινωνία τους με τους υπόλοιπους μαθητές. Ένας ακόμη βασικός σκοπός της 

εκπαίδευσης είναι να αποκτήσουν τα παιδιά την ικανότητα να συμβιώνουν αρμονικά 
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και να διαμορφώνουν τις απόψεις τους μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές και 

εμπειρίες και με βιωματικό τρόπο  (Strike, K. A. 2003:79-81).  

 Ο Dewey αντιλαμβάνεται ότι η σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση δεν έχει καμία 

σχέση και σύνδεση με την εκπαίδευση που θέλησε να προωθήσει με την ιδέα του για 

το «νέο σχολείο». Μέχρι σήμερα παρουσιάζονται αρκετά προβλήματα στο ελληνικό 

σχολείο. Ένα από αυτά είναι η ύλη που διδάσκονται τα παιδιά και η οποία δεν αποδίδει 

αξία και δεν βασίζεται στις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες των παιδιών. 

Ο έλληνας εκπαιδευτικός φαίνεται να δυσκολεύεται να προσδώσει κοινωνικό 

χαρακτήρα στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχοντας υπόψη του κατά τη διδασκαλία των 

μαθημάτων και την εμπειρία. Η διδασκαλία των μαθημάτων της Ιστορίας και της 

Γεωγραφίας διεξάγεται ακόμα και σήμερα με παθητικό τρόπο, επιβάλλοντας στους 

μαθητές να εμπεδώσουν και να απομνημονεύσουν καταιγισμό πληροφοριών. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο αποτρέπουν τους μαθητές να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα 

και την ορθολογική σκέψη. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενισχύσουν τα παιδιά να 

σκέφτονται και να εκφράζονται ελεύθερα.  Στο σημείο αυτό ο Dewey τονίζει την 

επιτακτική ανάγκη σύνδεσης των δύο αυτών μαθημάτων, καθώς «αντιπροσωπεύουν μια 

βασική λειτουργία στην ανάπτυξη μιας αληθινά κοινωνικοποιημένης και 

διανοητικοποιημένης εμπειρίας . . . Η λειτουργία του ιστορικού και του γεωγραφικού 

αντικειμένου ... είναι να εμπλουτίζει και να ελευθερώνει τις πιο άμεσες και προσωπικές 

επαφές της ζωής προσφέροντάς τους ένα πλαίσιο, ένα υπόβαθρο και μια προοπτική» 

(Dewey, J., 210-211, οπ. Αναφ. στη Κουσκούκη, 2008 ). Με τη σύνδεση των δύο αυτών 

μαθημάτων το παιδί θα μπορέσει να κατανοήσει ότι η συνεργασία μεταξύ των ατόμων 

προωθείται και καλλιεργείται στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον (Dewey, J. ό.π., 

217-218. Πβ. Χριστόπουλος, Χ. Κ. 2005:67).  

 Επιπλέον, η διδακτέα ύλη δε σχετίζεται με τις καταστάσεις που ζει το παιδί 

στην προσωπική , οικογενειακή, κοινωνική και σχολική του ζωή. Οι σχολικές 

δραστηριότητες δεν ανταποκρίνονται σε αυτές τις καταστάσεις και βιωματικές 

εμπειρίες του μαθητή και δε στοχεύουν στην συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ 

των παιδιών. Για τον λόγο αυτό οι μαθητές δεν αναγνωρίζουν και δεν εφαρμόζουν τη 

μέθοδο της σκέψης. Ο Dewey σαφώς επισημαίνει ότι «η ίδια η λέξη μαθητής έχει 

καταλήξει σχεδόν να σημαίνει κάποιον ο οποίος δεν επιδιώκει ν΄ αποκτήσει γόνιμες 

εμπειρίες αλλά μια απευθείας εισδοχή γνώσεων» (Χριστόπουλος, Χ. Κ. 2005:48).  Στην 

ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συμμετέχουν 

στην οργάνωση των εμπειριών που αποκτούν τα παιδιά από τα ερεθίσματα που 

λαμβάνουν στο σχολείο. Ο εκπαιδευτικός στη διάρκεια της διδασκαλίας του πρέπει να 
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θέτει και τους ανάλογους προβληματισμούς, μέσα από τους οποίους θα φέρει τα παιδιά 

σε επαφή με προβλήματα, γεγονότα και καταστάσεις που έχουν προκύψει πρόσφατα, 

θα διεγείρει τη σκέψη τους, θα τα παροτρύνει να  αναπτύξουν την κριτική τους 

ικανότητα και θα τα βοηθήσει να οδηγηθούν στη δημιουργία υποθέσεων, ιδεών και 

απόψεων, προκειμένου να δώσουν λύσεις στα προβλήματα αυτά. Διαπιστώνεται ότι 

παρόλο που ο μαθητής, τα ενδιαφέροντα και οι προσωπικές του εμπειρίες θεωρούνται 

το επίκεντρο, και στα οποία ενυπάρχουν οι γνώσεις, εκλείπουν από την ελληνική 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

 Στο ελληνικό σχολικό περιβάλλον οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν την 

κοινωνικότητά τους και το συνεργατικό πνεύμα, καθώς εξακολουθούν να είναι 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Τα παιδιά πρέπει να εκπαιδευτούν στην αμοιβαία 

κατανόηση, την αλληλοβοήθεια, την αλληλεγγύη, τη συνεννόηση  και τον 

αλληλοσεβασμό. Την κύρια ευθύνη γι΄ αυτό την έχουν οι εκπαιδευτικοί. Εν τούτοις, οι 

ίδιοι, είτε εξαιτίας προσωπικών προβλημάτων και έλλειψης χρόνου είτε λόγω των 

συνθηκών που επικρατούν στο σχολείο, προσπερνούν την ενεργητική συμμετοχή του 

μαθητή σε ομάδες εργασίας. Έτσι, κρίνεται απαραίτητο να καθοριστεί πλήρως ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού, αφού από το παραπάνω προκύπτει ότι στο σύγχρονο ελληνικό 

σχολείο δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη με σαφήνεια. Ο Dewey στο κεφάλαιο 

δεκατέσσερα του έργου του Δημοκρατία και Εκπαίδευση υποστηρίζει τα εξής: «Ρόλος 

του εκπαιδευτή στο εγχείρημα της εκπαίδευσης είναι να δημιουργεί το περιβάλλον, το 

οποίο υποκινεί αντιδράσεις και κατευθύνει την πορεία του εκπαιδευόμενου . . . Η άλλη 

παρατήρηση αφορά στην αναγκαιότητα ενός κοινωνικού περιβάλλοντος που θα δίνει 

νόημα σε διαμορφωμένες έξεις. Σε ό,τι ως τώρα έχουμε αποκαλέσει εκπαίδευση, το υλικό 

ανάγεται απευθείας στη μήτρα της κοινωνικής αλληλόδρασης» (Dewey, J. 180-181. Πβ.  

Dottrens, R. 1974:318).    

 Η ελληνική εκπαιδευτική διαδικασία χαρακτηρίζεται και από έλλειψη ήθους. 

Το παιδί τόσο στο οικογενειακό όσο και στο κοινωνικό και σχολικό του περιβάλλον 

δεν ασκείται στην έννοια του ήθους, δεν προβληματίζεται για την ηθική αξία των 

πράξεων του και τα αποτελέσματα αυτών  και δεν μαθαίνει να πράττει και να δρα ως 

ηθικό μέλος της κοινωνίας. Όλα αυτά απορρέουν από το γεγονός ότι στο παιδί δεν 

παρέχεται ηθική εκπαίδευση σε κανένα από τα περιβάλλοντα ανάπτυξης και 

ωρίμανσής του. Η μη ύπαρξη ηθικής εκπαίδευσης, που θεωρείται βασική προϋπόθεση, 

δεν επιτρέπει το σχολείο να λειτουργήσει ως μια μορφή κοινοτικής ζωής. Με την ηθική 

εκπαίδευση τα παιδιά αποκτούν τη δυνατότητα να ζουν συνειδητά και να 



40  

  

προσαρμόζουν τη συμπεριφορά και τον χαρακτήρα τους ανάλογα στον ποιον 

απευθύνονται και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις συνθήκες της κοινωνίας τους.  

 Επίκεντρο στα προβλήματα της σύγχρονης ελληνικής εκπαίδευσης αποτελεί η έλλειψη 

ανάπτυξης της δημοκρατίας, η οποία θα προωθηθεί μέσα από ένα σωστά οργανωμένο 

και διαμορφωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Σ αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί και 

πάλι η στενή και άρρηκτη σχέση δημοκρατίας και εκπαίδευσης, ως σημαντικού 

παράγοντα για την επίλυση των προβλημάτων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων 

της εποχής μας (Neubart, St. 2010:488-489).  

 Η εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας 

των μαθητών, ώστε να αποτελέσουν ώριμους πολίτες για την κοινωνία και να έχουν 

την κριτική ικανότητα να παίρνουν αποφάσεις. Επιπλέον, ο κάθε πολίτης θα είναι 

ικανός τόσο για την κριτική σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό, για να μπορεί 

πρώτα να ελέγξει και να τιθασεύσει τη συμπεριφορά του και έπειτα να έχει άποψη και 

να κρίνει τόσο το κοινωνικό και πολιτικό καθεστώς όσο και την εκάστοτε κυβέρνηση. 

Οι πολίτες αποκτούν το δημοκρατικό πνεύμα και μέσω των προσωπικών τους 

εμπειριών, βιωμάτων και συμπεριφορών, αλλά και μέσω της συναναστροφής τους με 

άλλους ανθρώπους. Η δημοκρατία ως προσωπικό ήθος του μαθητή – πολίτη θα πρέπει 

να ταυτίζεται με την ηθική εκπαίδευση. Σχετικά με την ηθική εκπαίδευση ο Dewey 

υποστηρίζει ότι δε θα πρέπει να δοθεί βάση στις ηθικές αρετές ως εκπαιδευτικής 

μεθόδου, αλλά ως μέσου για  την  ανάπτυξη και την  καλλιέργεια της αισθητικής 

εμπειρίας, προκειμένου να επέλθει η συναισθηματική αντίδραση του παιδιού  (Kim, J. 

2009:62-63).  

 Σύμφωνα με τον Dewey η αισθητική εμπειρία αντανακλάται στην τέχνη, 

υποστηρίζοντας ότι «Η τέχνη δεν είναι ούτε απλώς εσωτερική ούτε απλώς εξωτερική 

ούτε απλώς πνευματική ούτε απλώς φυσική. Όπως κάθε τρόπος δράσης, επιφέρει αλλαγές 

στον κόσμο . . . Η ίδια η λέξη τέχνη μπορεί να συνδέεται όχι με την ειδική μεταμόρφωση 

των πραγμάτων η οποία τα καθιστά πιο σημαντικά για το πνεύμα, αλλά με ερεθισμούς 

της εκκεντρικής φαντασίας και με συγκινησιακές απολαύσεις» (Dewey, J. Democracy 

and Education, κεφ. 10, & 3, 135). Θεωρεί μάλιστα ότι το σχολείο πρέπει «να συμβάλλει 

μεσ΄ από τον τύπο των συγκινησιακών προδιαθέσεων που διαμορφώνει στη βελτίωση 

των συνθηκών» (Dewey, J. ό.π., 136-137, οπ. Αναφ. στη Κουσκούκη, 2008). Επομένως, 

το σύγχρονο ελληνικό σχολείο οφείλει να συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του την 

καλλιέργεια των αισθητικών και ηθικών αρετών και αξιών (Garrison, J. , 1997:136137).  

 Η ηθικά ποιοτική φαντασία, η οποία εμφανίζεται σε αυτό που ο Dewey ονομάζει 

«δραματική πρόβα» δε λαμβάνεται υπόψη από τον έλληνα εκπαιδευτικό και τον έλληνα 
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μαθητή (Ralston, S. J. 2010:29). Οι εκπαιδευτικοί παρακινούν απλά τους μαθητές στο 

να μην παραβιάζουν τους ηθικούς κανόνες και να θέτουν τα καθήκοντα και τα 

δικαιώματά τους ως ένα από τα πρωταρχικά στοιχεία για την καλλιέργεια της ηθικής 

τους συμπεριφοράς.  Ο αμερικανός φιλόσοφος επισημαίνει ότι «η ηθική και κοινωνική 

ποιότητα της συμπεριφοράς είναι, σε τελευταία ανάλυση ταυτόσημες μεταξύ τους».  Με 

την άποψη αυτή αναφέρεται για ακόμη μια φορά στο γεγονός ότι η εκπαίδευση θα 

πρέπει να αποκτήσει κοινωνική λειτουργία, με την έννοια ότι οι μέθοδοι διδασκαλίας 

που εφαρμόζει το σχολείο και το πρόγραμμά του θα πρέπει να αποκτήσουν κοινωνικό 

χαρακτήρα (Dewey, J. 358, οπ. Αναφ. στη Κουσκούκη, 2008 ).    

  Από το σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παρατηρείται επίσης και η 

έλλειψη συνεργασίας, αμοιβαίας κατανόησης και επικοινωνίας τόσο μεταξύ των μελών 

που απαρτίζουν μια σχολική μονάδα όσο και μεταξύ όλων των σχολικών βαθμίδων. Οι 

σχολικές βαθμίδες θα πρέπει να διακρίνονται με λογική ακολουθία, για να καθιστούν 

πιο εύκολη την μετάβαση των παιδιών από την μία στην άλλη. Επιπλέον, από το 

σχολικό σύστημα δεν λείπουν και το αίσθημα της ανωτερότητας και η επίδειξη 

εξουσίας που διαθέτουν τα ανώτερα μέλη της σχολικής κοινότητας προς τα πιο 

αδύναμα (Dewey, J., 1982:88. Πβ. Χριστόπουλος, Χ. Κ. 2005:60-61). Ακόμη, 

παρατηρείται και ο υποβιβασμός των πρώτων βαθμίδων εκπαίδευσης από τα άτομα που 

εκπροσωπούν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή διευθυντές και εκπαιδευτικούς.  

 Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα αποδεικνύεται η εισροή πολυάριθμων αλλοδαπών 

μαθητών στα σχολεία, των οποίων η αποδοχή ήταν κατά κάποιον τρόπο 

καταναγκαστική. Τα σχολεία ακόμα και στη σημερινή εποχή δεν κατόρθωσαν να 

εντάξουν πλήρως τους μαθητές που προέρχονταν από άλλες χώρες. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να προκληθεί ο ρατσισμός και κυρίως ο λεγόμενος «φοβικός ρατσισμός». 

Τα παραπάνω έχουν αντίκτυπο και στην κοινωνία. Για την αύξηση της 

εγκληματικότητας, τα ναρκωτικά και τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις και επιθέσεις, 

όπως και την μεταφορά ασθενειών θεωρούν υπεύθυνους τους αλλοδαπούς και 

μετανάστες (Παλαιολόγου, Ν. & Ευαγγέλου, Ο. 2003:109-110). Τα παιδιά στο σχολείο 

βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, αφού αντιμετωπίζουν προβλήματα αναφορικά με 

την ελληνική γλώσσα, αλλά και στις συναναστροφές τους με τους μαθητές που έχουν 

ελληνική καταγωγή, διότι τους θεωρούν ξένους.    
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2.3.1 Οι προτάσεις του  Dewey σχετικά με τα παραπάνω προβλήματα 

  

  O Dewey θεωρεί άμεση ανάγκη την ανασυγκρότηση της δημοκρατίας σε μια 

κοινωνία,  όπου έχει παγκοσμιοποιηθεί και χαρακτηρίζεται από πολυπολιτισμικότητα. 

Αυτή η ανασυγκρότηση θα επιτευχθεί διαμέσου της εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί και 

έναν από τους σημαντικότερους αξιακούς θεσμούς, όπου αναπτύσσεται και προάγεται 

η δημοκρατία.  Οι απόψεις του Dewey για μια δημοκρατική εκπαίδευση, η οποία 

καλλιεργεί τις ανθρώπινες αξίες, τίθενται συνεχώς σε αμφισβήτηση, η οποία 

αμφισβήτηση προκύπτει από τις εμπειρίες των ανθρώπων και το περιβάλλον στο οποίο 

ζουν. Ο Dewey ορμώμενος από την κατάσταση που επικρατούσε στην εποχή του, στην 

οποία κυριαρχούσαν η φτώχεια, η ανεργία, οι οικονομικές, κοινωνικές και φυλετικές 

διακρίσεις και που ορισμένα άτομα θέτονταν στο περιθώριο, τόνισε την αναγκαιότητα 

και την ουσιαστική σημασία μιας δημοκρατικής εκπαίδευσης, καθώς η παραπάνω 

κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινωνίας. Το δικαίωμα για 

εκπαίδευση θα πρέπει να το αποκτούν όλα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων και των 

ατόμων που έχουν περιθωριοποιηθεί και αυτών που βρίσκονται σε πιο μειονεκτική 

θέση τόσο λόγω της φυλετικής καταγωγής όσο και της οικονομικής κατάστασης τους 

(Neubart, St. 2010:489).  

 Ο Dewey, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, θεωρεί 

απαραίτητη τη διαρκή ανασυγκρότηση της εμπειρίας μέσα από τον εξελισσόμενο και 

σύγχρονο κόσμο.  Ακόμη, προτείνει τη συνεχή ανοικοδόμηση και αναθεώρηση του 

εκπαιδευτικού συστήματος και γενικότερα της εκπαίδευσης, που  αποτελεί βασικό 

κοινωνικό θεσμό, όπως επίσης και της κοινωνίας, αλλά και της ίδιας της ζωής των 

ανθρώπων. Η εκπαίδευση μέσα από τις ηθικές αξίες και πεποιθήσεις που εμπνέει στα 

άτομα, καθώς και μέσα από τις πρακτικές εφαρμογές και συμβολικές δράσεις θα 

καταστήσει τα άτομα έτοιμα και ικανά να ανταποκριθούν στις συνθήκες της ζωής και 

της κοινωνίας τους και να μπορέσουν να διαχειριστούν τις συνεχόμενες αλλαγές των 

συνθηκών αυτών. Συγχρόνως όμως και η ίδια η εκπαίδευση ανταποκρίνεται σε αυτές 

τις συνθήκες. Ο Dewey θέτει στην ανασυγκρότηση και την πραγματιστική φιλοσοφία 

ανάλογα με τις συνθήκες και τις αλλαγές της κοινωνίας (Neubart, St. 2010:495).  

 Ο αμερικανός φιλόσοφος προτείνει τη διαμόρφωση μιας ηθικής δημοκρατικής 

εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της εκπαίδευσης που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως. Σε μια τέτοια εκπαίδευση το παιδί έρχεται σε επαφή με 

τη δημοκρατία μέσα από τη δική του προσωπική ηθική, η οποία πηγάζει από την 

αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και τη συνεργασία του με τους άλλους ανθρώπους. Ο 
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Dewey υποδηλώνει στον έλληνα μαθητή και μελλοντικό πολίτη ότι μέσω της ηθικής 

εκπαίδευσης θα αποκτήσει συνειδητή ζωή, «διότι η συνειδητή ζωή είναι μια διαρκής εκ 

νέου επανεκκίνηση» (Dewey, J. ,1916: 359-360, οπ. Αναφ. στη Κουσκούκη, 2008).  

 Ο Dewey στο έργο του Δημοκρατία και Εκπαίδευση υπερασπίζεται το νόημα 

και την αξία της ηθικής εκπαίδευσης στη ζωή των ανθρώπων. Κατευθύνει το άτομο να 

επαναφέρει στη μνήμη του το παρελθόν του και να αναζητήσει τη μορφή της 

εκπαίδευσης που θα επιθυμούσε να λάβει στη ζωή του. Η εκπαίδευση, θέτοντας στα 

θεμέλια της και την αριστοτελική φιλοσοφική εμπειρία της εκπαίδευσης, θα 

κατορθώσει να θέσει σε λειτουργία μια ηθικά δημοκρατική σχολική κοινότητα που θα 

συμπεριλαμβάνει και την αισθητική εμπειρία, τη φαντασία και τα συναισθήματα, τα 

οποία θα καλυτερεύσουν την ποιότητα της ηθικής εκπαίδευσης. Όπως τόνισε ο αρχαίος 

έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης, «η ηθική εκπαίδευση θα προσφέρει στον άνθρωπο ό,τι 

αδυνατεί να του προσφέρει η φύση»  (Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1337a,1-3. Πβ. Σαπουνάς,  

Α. Δ. 2005:55-56).  

  

2.4  Η πραγματιστική θεωρία του Dewey  στη βάση για την εξέλιξη 

και την πρόοδο του σύγχρονου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος  

  

  Στις απόψεις και τις θεωρίες του Dewey κεντρική θέση λαμβάνει ο συσχετισμός 

της δράσης με τη γνώση. Οι άνθρωποι μέσω της δράσης έχουν τη δυνατότητα να 

κατακτήσουν τη γνώση, αλλά και μέσω των γνώσεων που κατέχουν μπορούν να 

δράσουν στην κοινωνία και στο περιβάλλον που ζουν. Τη σχέση και τη σύνδεση της 

γνώσης με τη δράση την εγκαθιδρύει στη σύγχρονη επιστήμη, καθώς αυτή υποβοηθά 

και προωθεί την πειραματική μέθοδο, στην οποία εξάλλου στηρίζεται η επιστήμη 

(Biesta, G. J. J. 2009:36). στηριζόμενος σε αυτό το γεγονός ο Dewey διαπίστωσε τον 

υποβιβασμό που δέχεται η εκπαίδευση και κατά συνέπεια ο πολιτισμός, καθώς 

θεώρησε ότι η λογική δίνει περισσότερη βάση στα γεγονότα και τα φαινόμενα που 

καθορίζουν την επιστήμη και όχι στις ηθικές αξίες που ενυπάρχουν και στηρίζουν την 

εκπαιδευτική πράξη και τη σύγχρονη κοινωνία (Biesta, G. J. J. 2009: 38).  

  Ο φιλόσοφος, μέσω του Πραγματισμού του, προσπάθησε να εισχωρήσει στα 

προβλήματα που διέπουν το σύγχρονο πολιτισμό, όπως η έλλειψη συνεργασίας και 

επικοινωνίας μεταξύ φορέων , αλλά και των ανθρώπων που αποτελούν μια κοινωνία 

και οι συμπεριφορές και πράξεις τους, που ορίζονται από τις ηθικές αξίες και αρετές 

τους (Biesta, G. J. J. 2009:38). Θεωρεί αναγκαίο να κατανοήσουμε την αξία της 
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φιλοσοφίας και κυρίως του Πραγματισμού, με σκοπό τον περιορισμό των 

προβλημάτων αυτών και ίσως και την εξάλειψή τους.  

 Ο Dewey διαμόρφωσε το φιλοσοφικό ρεύμα του πραγματισμού έχοντας υπόψη 

του την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τον φυσικό κόσμο. Η φιλοσοφία του 

πραγματισμού πρέπει να στηριχθεί  στην αισθητηριακή εμπειρία, δηλαδή στις εμπειρίες 

και τις γνώσεις του ανθρώπου που σχετίζονται με τον κόσμο. Στον πραγματισμό του ο 

Dewey κατάφερε να συνδέσει τη θεωρία με την πράξη, καθώς λάμβανε ως κύριο 

γνώρισμα τη σημασία των δράσεων και των συνεπειών τους στην καθημερινή εμπειρία 

(Biesta, G. J. J. 2009:41-42). Έτσι, ο Dewey τονίζει ότι η σύγχρονη επιστήμη και τα 

επιτεύγματα αυτής δεν πρέπει να λαμβάνουν πρωταρχική θέση, διότι ελλοχεύει ο 

κίνδυνος να αποτελέσουν απειλή για τις αξίες της ανθρώπινης ζωής και να 

προκαλέσουν προβλήματα στη ζωή των ανθρώπων (Biesta, G. J. J. 2009: 42-43).  

 Επομένως, η φιλοσοφία και ειδικότερα ο Πραγματισμός αποτελεί 

συμβουλευτική αρχή και κατευθυντήρια γραμμή για το σύγχρονο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, που στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των ατόμων. 

Η εμπειρία επικεντρώνεται στην πραγματικότητα και στη σχέση αυτής με την αλήθεια, 

όμως στη σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα οι εμπειρίες που 

αποκτώνται από τα άτομα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία δεν έχουν καμία σχέση 

με την παραπάνω αντιστοιχία της πραγματικότητας με την αλήθεια. Οι προβληματικές 

καταστάσεις που επικρατούν σε ένα σχολικό σύστημα και που δεν επιτρέπουν την 

αποτελεσματική ανάπτυξη της προσωπικότητας των ατόμων, μπορούν να επιλυθούν με 

την ανάπτυξη μιας εκπαίδευσης, της οποίας ανασταλτικοί παράγοντες θεωρούνται οι 

σκοποί της επιστήμης και της τεχνολογίας (Τριαντάρη, Σ. Α., 2012:93).  

 Οι άνθρωποι μέσω της εμπειρίας, και εφόσον βασίζονται σε αυτήν, αποκτούν 

την ικανότητα να συνεργάζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Η ενσυναίσθηση ή 

αλλιώς συμπάθεια, όπως την αποκάλεσε ο Dewey, θεωρείται σημαντικό στοιχείο στην 

ανταλλαγή των εμπειριών και την αλληλεπίδραση των ανθρώπων. Στην εκπαιδευτική 

πράξη η αλληλεπίδραση και η συνεργασία των ανθρώπων δύναται να επιτευχθεί και με 

το σχεδιασμό και την εφαρμογή ομάδων εργασίας, με το διάλογο μεταξύ μαθητών, 

αλλά και μεταξύ μαθητών-εκπαιδευτικού, καθώς επίσης και μέσω του παιχνιδιού και 

των εικαστικών (Τριαντάρη, Σ. Α., 2012:93).  

 Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη μέθοδο project,  στηρίζονται στον 

Πραγματισμό και προκύπτουν από τη δράση της φιλοσοφίας στο όραμά του Dewey για 

τη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα.  Στη μέθοδο project τα παιδιά καλούνται να 

εργαστούν συλλογικά, να αναλάβουν δράσεις να προβληματιστούν και να 
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ευαισθητοποιηθούν, και όλα αυτά με σκοπό τη μάθηση και την απόκτηση γνώσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εδραίωσε το διαθεματικό τρόπο 

προσέγγισης της γνώσης. Με τη διαθεματικότητα η ελληνική εκπαίδευση στοχεύει στη 

σύνδεση και τη συσχέτιση των ανθρωπιστικών με τις φυσικές σπουδές και στη 

συμμετοχή των παιδιών σε αυτές. Η ελληνική εκπαίδευση στοχεύει επίσης στο 

συνδυασμό της θεωρητικής με την επαγγελματική εκπαίδευση, διότι με την ραγδαία 

και αλματώδη τεχνολογική ανάπτυξη τα παιδιά οδηγούνται περισσότερο προς την 

επαγγελματική γνώση των πραγμάτων (Τριαντάρη, Σ. Α., 2012:94).  

 Παρά τη διαπίστωση ότι  η σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση βασίζεται στη 

φιλοσοφία πραγματισμού που εξέφρασε ο Dewey και θέτει σε εφαρμογή ορισμένες από 

αυτές τις πρακτικές, εν τούτοις δεν περικλείεται σε αυτήν η ηθική, την οποία 

συμπεριέλαβε ο Dewey στον Πραγματισμό του, με την οποία το παιδί θέτει ως 

πρωταρχικό του μέλημα να αναπτύξει ελεύθερα τη σκέψη του (Καραφύλλης, Γρ. 

2003:68-69). Τα παιδιά μέσω της ηθικής θα μπορέσουν να διαμορφώσουν κατάλληλα 

τη συμπεριφορά τους και να καλλιεργήσουν την κριτική τους ικανότητα, ώστε να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος που βρίσκονται κάθε φορά και να 

επιβιώσουν βάση των συνθηκών που επικρατούν σε αυτό.  Στην ηθική του 

Πραγματισμού ο Dewey υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση πρέπει να ενέχει μέσα της και 

το στοιχείο της δημοκρατίας, προκειμένου τα άτομα να εκπαιδευτούν με τέτοιο τρόπο, 

αποκτώντας τα εφόδια για να μπορέσουν να συμβάλλουν τόσο ατομικά όσο και 

συλλογικά στην εδραίωση μιας δημοκρατικής κοινωνίας (Τριαντάρη, Σ. Α., 2012:94).  

 Ο έλληνας πολίτης είναι βασικό να κατανοήσει και να αντιληφθεί ότι μια δημοκρατική 

εκπαίδευση του επιτρέπει να κινείται, να δρα και να σκέφτεται ελεύθερα, προκειμένου 

να φτάσει στην επίτευξη των στόχων που ο ίδιος έχει θέσει. Ο άνθρωπος μέσα από την 

ανάπτυξη και την αυτοπραγμάτωση του θα αποκτήσει το σεβασμό και την αλληλεγγύη, 

που ως ηθικές αρετές χαρακτηρίζουν την προσωπικότητά του. Εφόσον ο άνθρωπος 

αποκτήσει αυτές τις αρετές και αντιληφθεί τις συνέπειες που προκαλούν οι πράξεις του 

στους άλλους ανθρώπους θα κατορθώσει να ελέγξει αυτές του τις πράξεις και 

συμπεριφορές και να κατακτήσει τον έλεγχο του εαυτού του (Τριαντάρη Σ. Α., 

2012:95).  

 Για τον Dewey το σύγχρονο ελληνικό σχολείο μέσα από συζητήσεις, 

προβληματισμούς, από τα σχολικά μαθήματα και από τη συνεργασία των παιδιών με 

τον εκπαιδευτικό πρέπει να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν ότι υπάρχουν και 

κάποια όρια στις πράξεις τους, τα οποία καλό θα είναι να μην τα ξεπερνούν, για να μην 

προκληθούν συγκρούσεις και διαφωνίες τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και μεταξύ 
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μαθητών και δασκάλου. Αυτό σημαίνει ότι το σχολείο οφείλει να προετοιμάσει τους 

μαθητές να ενδιαφέρονται και να πράττουν ως αυριανοί πολίτες με σκοπό το συλλογικό 

συμφέρον μιας κοινότητας. Κατά τον φιλόσοφο το ίδιο θα έπρεπε να συμβαίνει και 

στην πολιτική και στην εκάστοτε κυβέρνηση που εκπροσωπεί μια κοινωνία, η οποία 

μέσα από το διάλογο και τη συνεργασία θα πρέπει να φροντίζει και να εξασφαλίζει 

στους πολίτες την ευημερία και να υπερασπίζεται τα συμφέροντά τους (Frega, R. 

2010:34). Στην Ελλάδα παρατηρείται ότι η έννοια της δημοκρατίας έχει υποστεί φθορά, 

καθώς οι πολιτικοί έχουν καταχραστεί την εξουσία που τους δίνεται και δρουν για το 

ατομικό τους συμφέρον, μη δίνοντας την απαραίτητη προσοχή στις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις των πολιτών της. Το γεγονός αυτό οδήγησε και στην κατεδάφιση και την 

κατάρρευση των αξιών, του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και γενικότερα του 

πολιτισμού μας (Τριαντάρη, Σ. Α., 2012:95). Ο Dewey υποστήριξε ότι η δημοκρατία 

αποτελεί βασικό συστατικό για τη συγκρότηση ενός εκπαιδευτικού συστήματος που θα 

προωθήσει  την επιστημονική έρευνα. Στο σχολικό περιβάλλον που ζει και κινείται το 

παιδί πολλές φορές ταυτίζει τη ζωή του με τη ζωή των άλλων προσώπων που 

βρίσκονται σε αυτό και με τα οποία έρχεται σε διαρκή αλληλεπίδραση, μπορεί να 

ανταλλάξει απόψεις, ιδέες και συναισθήματα, να μοιραστεί εμπειρίες και να αναπτύξει 

την ικανότητα για επαναδιατύπωση των εμπειριών του, που θα το βοηθήσει να 

διαχειριστεί εμπειρίες που θα λάβει στη διάρκεια της ζωής του. Για τον Dewey αυτή η 

ανοικοδόμηση των εμπειριών αφορά και σε προσωπικό, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο 

(Thayer-Bacon, B. J. 2010:139-140, 145-148).  

 Η οικογένεια και το σχολείο θα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους και να 

συνεργάζονται, καθώς θεωρούνται οι δύο πιο βασικοί θεσμοί, στους κόλπους των 

οποίων τα παιδιά διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους και μορφώνονται τόσο 

πνευματικά όσο και ηθικά. Το ελληνικό σχολείο όμως δεν έχει συμπεριλάβει ακόμη 

την ηθική, καθώς τα άτομα δρουν για το δικό τους συμφέρον και ενισχύουν το υπερεγώ 

τους. Επίσης, στο σχολείο εκδηλώνονται και ρατσιστικές συμπεριφορές είτε ως προς 

παιδιά που δεν έχουν ως χώρα καταγωγής την Ελλάδα, είτε προς παιδιά που 

αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες ή και αναπηρίες, όπως για παράδειγμα σωματικές, 

κινητικές, νοητικές κ.ά. Όλα αυτά συμβαίνουν εξαιτίας της έλλειψης επικοινωνίας και 

σωστής διαπαιδαγώγησης πρωτίστως από την οικογένεια και στη συνέχεια από το 

σχολείο με αποτέλεσμα οι συμπεριφορές αυτές να έχουν αντίκτυπο και στην ίδια την 

κοινωνία (Τριαντάρη, Σ. Α., 2012:96-97).  

 Ο Dewey μέσα από τον Πραγματισμό θέλησε να παρέμβει στην παθητική 

στάση που χαρακτηρίζει την ελληνική εκπαίδευση και κατ’ επέκταση την ελληνική 
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κοινωνία και να αφυπνίσει τους πολίτες, αλλά και τα άτομα που απαρτίζουν τα 

ελληνικά σχολεία, διότι οι μεγάλες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές έχουν προκαλέσει 

αναστάτωση και μέσω αυτών τίθενται σε αμφισβήτηση η έννοια της δημοκρατίας, οι 

θεσμοί που εμπερικλείονται σε αυτήν, καθώς επίσης και η ίδια η ύπαρξη των 

ανθρώπων. Θέλησε να τους διδάξει ότι καλό είναι να ανακληθούν όλες τις 

προηγούμενες εμπειρίες που διαθέτουν, προκειμένου να ξεφύγουν από την παθογένεια 

που τους χαρακτηρίζει. Οι πολίτες μέσα από την αλληλεπίδραση τους και 

προασπιζόμενοι την κοινωνική συνέχεια θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να 

συνειδητοποιήσουν τις ικανότητες και δυνάμεις τους και να προσδιορίσουν τους 

στόχους και τις επιθυμίες τους, ώστε να μπορέσουν να ανατρέψουν ίσως την 

υπάρχουσα κατάσταση (Τριαντάρη Σ. Α., 2012:97).  

 Για τον Dewey ηθικός άνθρωπος δεν είναι αυτός που έχει στη σκέψη του και 

τη συνείδηση του την ηθική, αλλά αυτός που συνειδητοποιεί τις πράξεις και τις 

συμπεριφορές τους και τις συνέπειες αυτών στους γύρω του και προσπαθεί να τις 

αντιστρέψει. Αυτή η ηθική ενδυναμώνει την ενσυναίσθηση που οφείλουν να κατέχουν 

οι άνθρωποι, και η οποία σχετίζεται άμεσα με τον χαρακτήρα, τη συμπεριφορά, την 

ανάπτυξη και την κοινωνικοποίηση του ανθρώπου. Η ηθική εκπαίδευση έχει ως 

γνώμονα την κοινωνικοποίηση των ατόμων και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους 

μέσω των γνώσεων και των εμπειριών που αποκτούν. Επομένως, ο Dewey κάνει μια 

αναφορά σε αυτό που ήδη είχε διδάξει αρχαίος φιλόσοφος Αριστοτέλης, ότι δηλαδή οι 

άνθρωποι που απαρτίζουν μια κοινωνία δρουν συλλογικά με γνώμονα το κοινό αγαθό 

(Halper, E. C. 1995:86, 89-90).  

Ο Dewey στο έργο του Δημοκρατία και Εκπαίδευση επισημαίνει μια σημαντική 

αρχή, αυτή της αρετής, η οποία θα πρέπει να ενταχθεί στο σύγχρονο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς είναι βασικό όλες οι δραστηριότητες των μαθητών, και 

αυτές που σχετίζονται με το σχολείο, και αυτές που εκτυλίσσονται στο ευρύτερο 

περιβάλλον των παιδιών, θα πρέπει να ενέχουν και το στοιχείο της αρετής. Ο έλληνας 

εκπαιδευτικός οφείλει να ωθήσει τους μαθητές του προς την αρετή αυτή, η οποία 

εξαρτάται από τη συμπεριφορά των ατόμων. Έτσι, ο δάσκαλος ακολουθώντας τη 

συνεργατική και ομαδική μέθοδο τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, όσο και κατά 

τη διάρκεια του παιχνιδιού και των κινητικών δραστηριοτήτων, με σκοπό να χαλαρώσει 

και να ψυχαγωγήσει τους μαθητές του, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη τους (Τριαντάρη 

Σ. Α., 2012:98).  

 Ο έλληνας μαθητής μέσα από τα μαθήματα που του προσφέρει το σχολείο και 

την επαφή και συνεργασία του με τα υπόλοιπα παιδιά θα πρέπει να συνειδητοποιήσει 
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ότι οι αρετές, όπως για παράδειγμα ο σεβασμός, η αλληλεγγύη και η γενναιοδωρία, 

είναι ηθικά γνωρίσματα που απορρέουν από τη συμπεριφορά και τη στάση του και 

καθορίζουν την κοινωνικοποίηση του και την ένταξη του στο κοινωνικό και σχολικό 

πλαίσιο. Με βάση αυτές τις αρετές το παιδί αποκτά την ικανότητα να διακρίνει το καλό 

από το κακό, τις ενάρετες από τις μη ενάρετες πράξεις. Για να ωριμάσει ηθικά ο 

μαθητής πρέπει πρώτα να επεξεργάζεται τις πράξεις του και έπειτα να δρα, έτσι ώστε 

να μη δημιουργηθούν δυσκολίες στην επαφή και την επικοινωνία του με τους άλλους 

ανθρώπους (Fesmire, St. 2003:11-12).  

 Στη σφαίρα των θέσεων του Dewey περιλαμβάνονται και οι διανοούμενοι και 

η ευθύνη τους ως προς την κοινωνία (Stikkers, K. W. 2010:195-206), υποστηρίζοντας 

ότι είναι απαραίτητο να αλλάξουν τον εγωκεντρικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν 

τα προβλήματα, όπως επίσης και την εγωκεντρική στάση και συμπεριφορά τους προς 

τις καταστάσεις και τα γεγονότα που συμβαίνουν. Οι διανοούμενοι θα πρέπει να 

εμπνευστούν από τις απόψεις του Dewey και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός 

σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος, που θα στοχεύει στην κοινωνικοποίηση των 

παιδιών, στη συνειδητή πορεία τους και κοινωνική εξέλιξη τους, στην καλλιέργεια του 

χαρακτήρα και της συμπεριφοράς τους βασισμένα στις καθημερινές τους πράξεις και 

εμπειρίες. Καθώς το παιδί κατακτά τη γνώση, δύναται να χειριστεί και να ασκήσει τη 

σκέψη του και καλείται να υποβάλλει τις πράξεις του σε δοκιμασία πριν οδηγηθεί στην 

εφαρμογή τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η κρίση του παιδιού αποκτά και ηθική αξία, 

λαμβάνοντας ως μέσα για την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων, που στην ουσία 

είναι ηθικά προβλήματα, την ηθική και τη δημοκρατία (Ralston, S. J. 2010:241-245).  

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει α αντίληψη ότι ο Πραγματισμός του Dewey αποτελεί 

μια φιλοσοφία που ασχολείται με όλα τα πεδία της σημερινής πραγματικότητας και πιο 

συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνει την ηθική, την οικονομία, την πολιτική, την 

κοινωνιολογία, τη ψυχολογία, την εκπαίδευση, την τεχνολογική πρόοδο και άλλα. Ο 

Dewey με τις πραγματιστικές θεωρήσεις και απόψεις του διευρύνει τους ορίζοντες του 

σύγχρονου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στη βάση του ελληνικού σχολείου 

βρίσκονται η ανάπτυξη του παιδιού, η ανάληψη ευθυνών από το ίδιο όσο αφορά τις 

πράξεις και συμπεριφορές του, η άσκηση κριτικής προς τον εαυτό του και ο έλεγχος 

του εαυτού του, τα οποία θα προκύψουν από τις δράσεις και σκέψεις του. Σύμφωνα με 

τον Dewey το σχολείο και γενικότερα η κοινωνία είναι καλό να επιτρέπουν στο μαθητή 

να λανθάνει, ώστε να μαθαίνει από τα λάθη του και στη μετέπειτα ζωή του να μην 

υποβληθεί ξανά στα ίδια λάθη. Η σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική διαδικασία θα 

πρέπει να φέρει το παιδί σε επαφή με την αλήθεια, η οποία να στηρίζεται στην 
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πραγματικότητα, και να ωθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τις αλλαγές που υπέστη 

η κοινωνία, να αναλάβουν δράση και να συμμετέχουν ενεργά στη βελτίωση των 

κοινωνικών και πολιτισμικών αλλαγών (Τριαντάρη Σ. Α., 2012:99-100).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Το κίνημα της προοδευτικής εκπαίδευσης 

 

3.1. Η γένεση του κινήματος της προοδευτικής εκπαίδευσης  

Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα η εξέλιξη του 

αμερικάνικου σχολείου δείχνει να μοιάζει στα πρότυπα των ευρωπαϊκών σχολείων, 

παρόλο που την εποχή εκείνη στην Αμερική επικρατούσε η αποικιοκρατία. Ασκείται 

μια έντονη κριτική όσο αφορά το «παλιό σχολείο» και τίθενται τα θεμέλια για την «Νέα 

Εκπαίδευση». Στο να υπάρξει αυτή η ομοιομορφία στο παιδαγωγικό υπόβαθρο της 

Αμερικής και της Ευρώπης σημαντική ήταν η επίδραση που άσκησαν ο Rousseau, 

Pestalozzi, Fröbel και του Herbart. Και ο ίδιος ο Dewey πήρε αφόρμηση από τις 

παιδαγωγικές ιδέες των Rousseau και Pestalozzi, που στα μέσα του 19ου αιώνα 

ασκούσαν επιρροή στις ΗΠΑ, για να δημιουργήσει τις δικές του παιδαγωγικές 

αντιλήψεις. Ακόμη, ο Fröbel ήταν αυτός που καθόρισε την εξέλιξη της 

διαπαιδαγώγησης των νηπίων γενικά και του νηπιαγωγείου ειδικότερα.  

Η πρόοδος στην εκπαίδευση είχε ως κίνητρο να μετατρέψει το σχολείο σε 

ζωτικό χώρο παιδικής εξέλιξης και ανάπτυξης. Για να υπάρξει η απαιτούμενη εξέλιξη 

είναι απαραίτητο στην αρχή της μάθησης να λαμβάνονται υπόψη οι ερωτήσεις, οι 

ερευνητικές δραστηριότητες του παιδιού και οι εξωσχολικές του εμπειρίες.  Στη νέα 

αυτή παιδαγωγική αντίληψη σημαντικές συνιστώσες αποτελούν η «μάθηση με την 

πράξη» (Learning by doing) ή «άσκηση της σκέψης μέσω της έκφρασης και εξάσκηση 

της έκφρασης μέσω της σκέψης» (Training in thought through expression, and training 

in expression through thought), οι οποίες αν δεν αξιοποιηθούν  εκδηλώνουν παράλληλα 

επικινδυνότητα να οδηγήσουν στην παροχή μιας τυποποιημένης εκπαίδευσης. Οι ιδέες 

αυτές θεωρούνται περίπλοκες και αναφέρονται σε μια εξέλιξη, που αρχή αυτής 

αποτελεί ο Rousseau, οδηγεί στη νέα εξελικτική ψυχολογία (G. Stanley Hall) και 

καταλήγει στους εκπροσώπους της προοδευτικής εκπαίδευσης, Parker, Dewey και 

Kilpatrick. 

Το πρώτο μοντέλο προοδευτικής εκπαίδευσης ιδρύθηκε το 1907 στην 

Αλαμπάμα από την Marietta Johnson, ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια ολόκληρης της 

κοινότητας και το σχολείο αυτό ονομάστηκε Σχολείο Οργανικής Εκπαίδευσης (School 

of Organic Education). Το εκπαιδευτικό αυτό μοντέλο αποτελεί πρότυπο για τη γένεση 

του Νέου Σχολείου. Η Marietta Johnson βαθιά επηρεασμένη από τον Rousseau και το 

βιβλίο του Nathaniel Oppenheimer «Εξέλιξη του παιδιού» (Development of the Child), 

επεδίωξε να προωθήσει την ελεύθερη ανάπτυξη των παιδιών με βάση τις ατομικές τους 

ικανότητες.  
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Ο Dewey μετά την επίσκεψή του στο πρότυπο αυτό σχολείο συμφώνησε με την 

αντίληψη της Marietta Johnson όσο αφορά την εξέλιξη και ανάπτυξη των παιδιών και 

το όρισε ως πρωτοποριακό θεσμό για την Νέα Εκπαίδευση. Ο Dewey κάνει αναφορά 

για το σχολείο αυτό στο έργο του «Σχολεία του μέλλοντος». Εντόπισε τις επιρροές του 

Rousseau στο σχολείο αυτό. Την οργανική αντίληψη στο σχολείο την χαρακτηρίζει ως 

εξής: «Το σχολείο ονομάζει τις μεθόδους αγωγής του οργανικές, επειδή είναι 

προσαρμοσμένες στο φυσικό ρυθμό εξέλιξης του παιδιού, φροντίζοντας να του 

εξασφαλίσει τις απασχολήσεις και δραστηριότητες, που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη 

των ικανοτήτων του σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής του» (John Dewey and Evelyn 

Dewey,1915, σ. 23).  

Η Marietta Johnson επηρέασε τον Stanwood Cobb για την αναγκαιότητα 

ίδρυσης μιας εθνικής εταιρείας για την προώθηση διαλόγου στην υπηρεσία του Νέου 

Σχολείου. Η Marietta Johnson αποτέλεσε μία από τους κύριους εκπροσώπους της 

Εταιρείας Προοδευτικής Εκπαίδευσης (Progressive Education Association) (Vgl. 

Patricia Albjerg  Graham, 1967, σ. 17).  

Στο σημείο αυτό καλό είναι να αναφερθεί ότι δύο αξιόλογες προσωπικότητες-

παιδαγωγοί, των οποίων οι απόψεις είναι επίκαιρες, ήταν η Caroline Pratt και η 

Margaret Naumburg (Vgl. Hierzu die drei Artikel von Robert H. Beck, 1958, σ. 77, 

119, 198). Η C. Pratt ήταν αυτή που ίδρυσε το σχολείο παιχνιδιού (Play School) στη 

Νέα Υόρκη. Η Pratt θεωρεί το παιχνίδι ως μια μορφή δραστηριότητας και θεωρείται 

ως ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ανθρώπινη ανάπτυξη. Το παιδί 

μέσα από το παιχνίδι έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον του και αυτό μπορεί να 

αποτελέσει μια μορφή μάθησης, εφόσον έχει το παιδί την ικανότητα να διακρίνει πότε 

το παιχνίδι στοχεύει στην ψυχαγωγία και χαλάρωσή τους και πότε έχει ως στόχο τη 

μάθηση. Όπως και η Μ. Naumburg έτσι και η Pratt εφάρμοσε στο νηπιαγωγείο τις 

μορφές της ελεύθερης εργασίας. Στο πλαίσιο του παιχνιδιού προστέθηκαν η 

ιχνογραφία και η χειροτεχνία. Μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού το παιδί 

επικοινωνεί με διάφορους τρόπους. Στην αντίληψη αυτή συνέβαλε και ο Dewey, ο 

οποίος υποστήριζε: «Μαθαίνω ερευνώντας» (Learning by inquiry). Σύμφωνα με την 

C. Pratt, το παιχνίδι οδηγεί το παιδί με βάση το επίπεδο ωρίμανσής του σε ερωτήματα 

σχετικά με το φυσικό κόσμο.  

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του κινήματος της προοδευτικής εκπαίδευση 

αποτελεί η προσπάθεια σύνδεσης της θεωρίας με την πραγματικότητα, μέσω πράξεων 

που βασίζονται στην επιστήμη. Ο Dewey θεωρήθηκε ηγέτης του κινήματος αυτού, για 

το λόγο αυτό η κριτική που του ασκήθηκε μετά τη δεκαετία του 50 θεωρείται και 

κριτική σχετικά με το κίνημα της προοδευτικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, ο Dewey δε 



52  

  

δεχόταν αυτή τη θέση, ως ηγέτης, και πίστευε ότι η προοδευτική εκπαίδευση είναι 

απόρροια των ιδεών του F. W. Parker.  

Η προοδευτική εκπαίδευση θέτει ως βασική αρχή τις εμπειρίες, τα 

ενδιαφέροντα και τις παρορμήσεις του παιδιού και δίνει προτεραιότητα στο ίδιο το 

παιδί με βάση τα στάδια ανάπτυξής του. Το κίνημα έδωσε επίσης βάση στη σχέση και 

τη σύνδεση του ατόμου με την κοινωνία και σχετικά με τη σχέση αυτή ο Edward H. 

Reisner εξέφρασε το εξής: «Η προοδευτική εκπαίδευση είναι ένα Ευαγγέλιο της 

κοινωνικής μεταρρύθμισης που στρέφεται ενάντια στις παλιές κακές μεθόδους του 

πολέμου, στις θρησκευτικές τυπολατρείες, τη φυλετική καταπίεση και την οικονομική 

εκμετάλλευση. Ζητά πιο σίγουρους τρόπους ζωής και στενότερη συνεργασία για τα έθνη 

της γης, έστω και αν η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει μελέτη και κριτική θεώρηση μιας 

θέσης, όπως πατριωτισμός» (Edward H. Reisner, 1935, σ. 200).  

Σε περιόδους οικονομικής και πολιτικής κρίσης η προοδευτική εκπαίδευση 

τέθηκε σε αμφισβήτηση. Την αιτία που συνέβαινε αυτό δεν μπόρεσε να την εξηγήσει 

κανείς και ο μόνος που προσπάθησε να το εξηγήσει ήταν ο Arthur Link στη μελέτη του 

«Τι συνέβηκε στην προοδευτική κίνηση τη δεκαετία του 20;» (What happened to the 

Progressive Movement in the 1920?). Προσπαθεί να δώσει μία περαιτέρω ερμηνεία 

στην εξέλιξη των γεγονότων. Ο Link θεωρεί υπεύθυνη γι’ αυτή την κατάσταση την 

ποικιλομορφία της κίνησης που δεν είχε γενικότερους δεσμευτικούς στόχους: «Πρώτος 

λόγος ήταν το γεγονός, πως η προοδευτική κίνηση δε λειτούργησε ποτέ ως οργάνωση με 

γενικότερους στόχους και με ένα πολιτικό όργανο για την πραγμάτωσή τους» (Arthur S. 

Link, 1959, σ. 836). 

Μία άλλη αιτία είναι το ότι η προοδευτική κίνηση ήταν σε μεγάλο βαθμό 

προσανατολισμένη στη μεσαία τάξη. «Το δεύτερο θεμελιώδες γεγονός, πως η 

προοδευτική κίνηση στη σύνθεση και τις κατευθύνσεις της ήταν συχνά σε μεγάλο βαθμό 

προσανατολισμένη στη μεσαία τάξη, είναι φυσικά γνωστό, χωρίς όμως να έχουν βγει 

σημαντικά συμπεράσματα από αυτό» (Arthur S. Link, 1959, σ. 836). Η άποψη αυτή 

αφορά σε μεγάλο βαθμό και τους ίδιους τους φορείς των ιδεών της, αλλά και την 

προέλευση των παιδιών και παραβλέπει τις διάφορες μορφές της κοινωνικής 

προβληματικής και τις άνισες ευκαιρίες που παρέχονται στα παιδιά. Ο τρίτος 

παράγοντας κατά τον Link αφορά ένα είδος αυταπάτης: «Θεωρείται δεδομένη μία 

συμφωνία αναφορικά με τους στόχους, που ωστόσο αφορά περισσότερο μία 

αλτρουιστική βασική αντίληψη παρά μια συγκεκριμένη γραμμή δράσης με κέντρο 

βάρους στην πράξη» (Arthur S. Link, 1959, σ. 837). Το περιεχόμενο των παιδαγωγικών 

θεμάτων του συγκεκριμένου κινήματος δεν κατάφερε να έχει αντίκτυπο στην κοινωνία, 

γι’ αυτό αποτέλεσε αντικείμενο λογοκρισίας. Αυτό που για τα παιδιά της μέσης τάξης, 
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κάτω από σχετικά καλές θεσμικές προϋποθέσεις, είναι παιδαγωγικά ακόμη δυνατό σε 

οριακές οικονομικές και πολιτικές καταστάσεις, χάρη και στην επιπρόσθετη βοήθεια 

και άλλων παιδαγωγικών δυνάμεων, θα φανεί ύποπτο στην κοινή γνώμη, ως 

παιδαγωγική μέθοδος για όλα τα παιδιά.   

 

3.2. John Dewey – Ένας από τους κύριους εκπροσώπους της 

προοδευτικής εκπαίδευσης  

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ο Dewey θεωρείται ο κορυφαίος 

εκπρόσωπος της προοδευτικής εκπαίδευσης, καθώς γιατί πρόκειται για μία 

παιδαγωγική τάση με κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα. Από την άλλη, πολλοί 

υποστηρίζουν το αντίθετο, ότι δηλαδή ο Dewey δεν είναι ο εμπνευστής του 

συγκεκριμένου κινήματος, ενώ τη συγκεκριμένη άποψη την υποστήριζε και ο ίδιος ο 

Dewey. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Ο συνταγματάρχης Parker ήταν περισσότερο από 

κάθε άλλο πρόσωπο ο πατέρας του κινήματος της προοδευτικής εκπαίδευσης, γεγονός 

που γίνεται ακόμη περισσότερο χαρακτηριστικό, επειδή το μεγαλύτερο μέρος της ζωής 

του ως παιδαγωγός το πέρασε περισσότερο στα δημόσια παρά σε ιδιωτικά σχολεία – 

αρχικά στο Quincy (Μασαχουσέτη) και μετά στο Cook County Normal School στο 

Englewood (Σικάγο). Δεν ξέρω αν χρησιμοποίησε τη φράση «παιδοκεντρικό σχολείο», 

που από τότε έγινε μία λέξη της μόδας. Μία από τις πιο συνηθισμένες διαπιστώσεις του 

ήταν πως οι δάσκαλοι δίδασκαν μέχρι τότε αντικείμενα, τη στιγμή που θα έπρεπε να 

διδάσκουν παιδιά» (John Dewey, 1930, σ. 204).  

Ο Parker υποστήριξε την ανίληψη ότι το σχολείο ως εμβρυική κοινότητα έχει 

να εκπληρώσει μία θεμελιώδη κοινωνική λειτουργία. Η συγκεκριμένη αντίληψη λόγω 

των κοινωνικοεκπαιδευτικών της στόχων παραπέμπει στον Dewey (Francis W. Parker, 

σ. 450). O Dewey αναφέρεται στην έννοια εμβρυική κοινοτική ζωή (embryonic 

community life) ως την αλληλεπίδραση του σχολείου με τη ζωή με προτεραιότητα την 

κοινωνική αγωγή. Πιο συγκεκριμένα, για τον Dewey η έννοια του σχολείου έχει διπλή 

σημασία. Πρόκειται για το χώρο, όπου το παιδί διδάσκεται κοινωνικές αρετές και στη 

συνέχεια προετοιμάζεται για τη ζωή του στην κοινωνία. Με την εκπλήρωση του 

συγκεκριμένου στόχου το σχολείο πετυχαίνει να ανανεώσει και τον χαρακτήρα της 

κοινωνίας, κάτι που αποτελεί βασικό μέλημα του και βασική αποστολή. Για την 

εκπλήρωση της συγκεκριμένης αποστολής το σχολείο θα πρέπει να ασχοληθεί και με 

τα προβλήματα της κοινωνίας. Το σχολείο πρέπει να προβεί σε έναν παιδαγωγικό 

μετασχηματισμό των προβλημάτων αυτών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν.  
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Ο Kerschensteiner στο έργο του «Θεωρία της πολιτικής αγωγής» μετέφρασε 

την έννοια εμβρυική κοινότητα (embryonic community) ως πολιτική ζωή σε 

μικρογραφία (Georg Kerschensteiner, 1923, σ. 18). Η συγκεκριμένη άποψη εκφράζει 

την παιδαγωγική αμεσότητα. Στο συγκεκριμένο σημείο πρέπει να τονιστεί η 

εννοιολογική διαφορά ανάμεσα στη γερμανική έννοια του κράτους και στον 

αμερικανικό όρο κοινότητα (community) (Theodor Wilhelm, 1957, σ. 154 – Fritz 

Bohnsack, 1964, σ. 261). Ο συγκεκριμένος όρος community αναφέρεται στις αγροτικές 

περιοχές, αλλά και στις μεγάλες πόλεις που προήλθαν από μικρότερες συνοικίες. Ο 

χαρακτήρας της κοινότητας με την παιδαγωγική του έννοια, που αναφέρεται στο 

σχολείο, ενδυναμώνεται και από τη συνεργασία όλων εκείνων που συμμετέχουν σε 

αυτό. Στόχος της εμβρυικής κοινοτικής ζωής είναι η προετοιμασία της μεγάλης 

κοινότητας, ο οποίος θα επιτευχθεί μέσα από την εκπαίδευση που προσφέρει το 

σχολείο. Σύμφωνα με το πνεύμα της προοδευτικής εκπαίδευσης το σχολείο πρέπει να 

διευκρινίσει τα καθήκοντα και τους στόχους που λαμβάνουν τα μέλη του, τα οποία θα 

πρέπει να έχουν πάντα υπόψη τους ότι το σχολείο ταυτίζεται με την κοινωνική 

πραγματικότητα (Hierzu Lawrence A. Cremin, 1961, σ. 118).  

Οι βασικές ιδέες του Dewey ήρθαν επανειλημμένα σε αντιπαράθεση με την 

προοδευτική εκπαίδευση, καθώς στόχος της κριτικής του ήταν οι παραμορφώσεις, οι 

παραφυάδες και οι παρεκτροπές της, οι οποίες δε σχετίζονταν με τις αρχικές ιδέες της 

προοδευτικής εκπαίδευσης. Σχετικά με τις αντιπαραθέσεις αυτές ο φιλόσοφος 

προσπαθεί να εξαιρέσει τις ιδέες της προοδευτικής εκπαίδευσης, ώστε να φανούν τα 

αίτια των αντιφάσεων και των αντιθέσεων της. Η βασική ιδέα αναπτύχθηκε από τον 

Dewey ήδη από τα πρώτα του δοκίμια «Το παιδαγωγικό μου πιστεύω» (1897), «Το 

σχολείο και η κοινωνία» (1899) και «Σχολεία του μέλλοντος» (1915). Μέσα από το 

δοκίμιο του «Το παιδαγωγικό μου πιστεύω» ο φιλόσοφος προσπαθεί να καθορίσει τις 

βασικές προϋποθέσεις της παιδαγωγικής σκέψης και πράξης, ενώ στο έργο του 

«Σχολεία του μέλλοντος» παρουσιάζει τα σχολεία που συνδέονται με τις βασικές του 

ιδέες και προβάλλονται ως ιστορικά παραδείγματα και πρότυπα ενός εναλλακτικού 

σχολείου. Οι ιδέες του στηρίχτηκαν σε πραγματικά μοντέλα που αρχικά βασίζονταν 

στο δικό του πειραματικό σχολείο, στο οποίο οι ιδέες αυτές τέθηκαν σε δοκιμασία και 

έπειτα στα πρωτοπόρα σχολεία, που άρχισαν να μεταρρυθμίζονται σύμφωνα με τις 

αντιλήψεις του. Σύμφωνα με το πρώτο και τελευταίο κεφάλαιο του έργου «Το 

παιδαγωγικό μου πιστεύω» αναφέρεται στο πρώτο άρθρο: «Πιστεύω πως κάθε είδος 

εκπαίδευσης προχωρεί μέσα από τη συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνική 

συνειδητότητα του γένους. Η διαδικασία αυτή αρχίζει ασυναίσθητα σχεδόν με τη 
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γέννηση, διαμορφώνει συνεχώς τις δυνάμεις του ατόμου, προσδιορίζοντας και 

οξύνοντας τη συνείδηση του, διαμορφώνοντας τις συνήθειές του, τις σκέψεις του και 

ξυπνώντας τα συναισθήματα και τις αισθήσεις του» (John Dewey, 1897, σ. 3). Στο 

άρθρο 5 τέλος αναφέρεται: «Πιστεύω πως η εκπαίδευση είναι η βασική μέθοδος της 

κοινωνικής προόδου και της κοινωνικής μεταρρύθμισης» (John Dewey, 1897, σ. 15).  

Στο έργο «Σχολεία του μέλλοντος» περιγράφονται ως παραδείγματα διάφοροι 

τρόποι για μία αναδιοργάνωση του σχολείου. Σε αντίθεση με το παλιό σχολείο που 

ήταν προσανατολισμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα, πλέον το παιδί γίνεται το 

επίκεντρο όλων των εκπαιδευτικών προσπαθειών. Όπως αναφέρεται το παιδοκεντρικό 

σχολείο κατατάσσει το παιδί ως σημείο αφετηρίας της παιδαγωγικής πράξης. Σχετικά 

με τη θέση και το ρόλο του δασκάλου ο φιλόσοφος αναφέρει ότι όταν πραγματοποιείται 

ένας διάλογος ανάμεσα στο παιδί και στον κόσμο των αντικειμένων ο δάσκαλος δε θα 

πρέπει να αποτελεί απλά φορέα μετάδοσης της γνώσης, αλλά θα πρέπει ως 

διαμεσολαβητής να θέτει τα ερωτήματα, χωρίς όμως να εξαιρεί τον εαυτό του από τη 

διαδικασία. Η συγκεκριμένη μέθοδος προσανατολίζεται στο σωκρατικό διάλογο, 

καθώς ο Dewey βασισμένος στον Πλάτωνα σκεφτόταν μια παιδαγωγική μέθοδο, η 

οποία δεν αναφέρεται απλώς στη μετάδοση γνώσεων, αλλά περισσότερο στην 

απόκτηση τους (Bereits, 1913, σ. 37). Ο φιλόσοφος δεν αντιμετωπίζει το δάσκαλο μόνο 

ως «διδάσκων», αλλά ως έναν άνθρωπο που διερευνά και ανακαλύπτει μαζί με το παιδί, 

ενώ οι αποκτημένες εμπειρίες οδηγούν το παιδί στο να ανακαλύπτει νέα ερωτήματα 

και γνώσεις. Στο βάθος πρόκειται για τη μάθηση της μάθησης που οδηγεί τον άνθρωπο 

σε διαρκή συνάρτηση με τον κόσμο που τον περιβάλλει. Χαρακτηριστικά ο J. S. Bruner 

αναφέρεται στη μάθηση μέσω της ανακάλυψης και γράφει: «Μία μέθοδος διδασκαλίας 

θα έπρεπε, στο μέτρο βέβαια του δυνατού, να αποσκοπεί στο να φέρει το παιδί στο 

σημείο να ανακαλύπτει τα πράγματα για τον ίδιο του τον εαυτό» (J. S. Bruner, 1963, σ. 

48).  

Σε αυτή τη διάσταση της παραγωγικής μάθησης φαίνεται το αρχικό νόημα της 

προοδευτικής εκπαίδευσης: Η μάθηση ως διαρκής διαδικασία της διαλεύκανσης των 

εμπειριών, είναι τελικά μία αναπαραγωγή της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής. Μέσα 

από τον ελεύθερο διάλογο του ατόμου με το περιβάλλον αναπτύσσεται η αυτοκριτική 

και ο αυτοέλεγχος ως μία πιο ελεύθερη μορφή μάθησης. «Ο ιδανικός σκοπός της 

αγωγής είναι η ανάπτυξη της ικανότητας για αυτοέλεγχο» (John Dewey, 1938, σ. 75).  

Όπως αναφέρει συχνά ο Dewey «Είναι εύκολο να πηδήσει κανείς από το τηγάνι 

στη φωτιά» (John Dewey, 1938, σ. 75). Με αυτή του τη φράση αναφέρεται στη 
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λανθασμένη παιδαγωγική τοποθέτηση, η οποία τονίζει ότι τα παιδιά μπορούν να 

αναπτυχθούν μόνα τους, εφόσον τους επιτρέψει κάποιος να στηριχθούν στον εαυτό 

τους. Για το λόγο αυτό προτείνει ένα σχολείο μάθησης που δουλεύει συστηματικά 

παρόλες τις ατέλειές του. Η συγκεκριμένη απασχόληση με την προοδευτική 

εκπαίδευση αναφέρεται στο έργο του «Εμπειρία και εκπαίδευση» (Experience and 

Education) που γράφτηκε το 1938. Επιπλέον, η αντιπαράθεση του Dewey με την 

προοδευτική εκπαίδευση, ενώ στην αρχή έγινε μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσει τη 

σημασία της, πλέον στις μεταγενέστερες μελέτες του ορίζει τη σημασία της 

προοδευτικής εκπαίδευσης προβάλλοντας ταυτόχρονα τις αρνητικές μορφές και 

συνέπειές της. Πιο συγκεκριμένα , στο έργο του «Το σχολείο και η κοινωνία» (The 

School and Society) περιγράφει την κοπερνίκεια στροφή που προκλήθηκε με το Νέο 

Σχολείο΄. «Είναι μία αλλαγή, μία επανάσταση, που θα μπορούσε να παραβληθεί με 

αυτή του Κοπέρνικου, όταν μετέθεσε το αστρονομικό κέντρο από τη γη στον ήλιο. Σε 

αυτή την περίπτωση το παιδί γίνεται ο ήλιος γύρω από τον οποίο στρέφεται η εφαρμογή 

της αγωγής» (John Dewey, 1913, σ. 51).  

Ο φιλόσοφος αναφέρεται στο παραδοσιακό σχολείο, το οποίο είναι μαζικό και 

θεωρεί ότι σε αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί η ανακάλυψη του πνευματικού και 

κοινωνικού κόσμου. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει το σχολείο να αποτελέσει ζωτικό 

χώρο για το παιδί, όπου θα συναναστρέφεται και θα έρχεται σε επαφή με τα κοινωνικά 

προβλήματα. Η έννοια της εμβρυικής κοινοτικής ζωής χαρακτηρίζεται για 

δραστηριότητες που εμπεριέχουν τη ζωή στην κοινωνία (John Dewey, 1913, σ. 44). Η 

συγκεκριμένη έννοια, που αναφέρεται από τον Parker, θεωρείται παρεξηγημένη και 

παίζει καθοριστικό ρόλο σε όλο το έργο του Dewey. Όπως τονίζει ο L. A. Cremin: «. . 

. στην τελευταία εξέταση βρίσκει κανείς το κλειδί για ό,τι καινούριο υπάρχει στην 

ανάλυση του Dewey: τη διάθεσή του για κοινωνική μεταρρύθμιση. Το σχολείο 

επαναφέρεται από την απομόνωση στο κέντρο του αγώνα για μια καλύτερη ζωή» 

(Lawrence A. Cremin, 1961, σ. 119). 

 

 

3.3. H προοδευτική εκπαίδευση – Μια κριτική αποτίμηση 

 

Παρά την έντονη κριτική που δέχτηκε ο Dewey η εκπαιδευτική 

πραγματικότητα δεν έπαψε να στηρίζεται στις παιδαγωγικές ιδέες και αντιλήψεις του. 

Ακόμη, οι ιδέες του Dewey συνέχισαν να επιδρούν στις ιδεαλιστικές δυνάμεις, οι 
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οποίες ήταν προσκολλημένες στο όνομά του, και στην πράξη αποτελούσαν πάντα τη 

μειοψηφία. Στα περισσότερα σχολεία εξακολουθούσε να ισχύει η παραδοσιακή 

διδασκαλία, η οποία στηριζόταν στην εξωτερική πειθαρχία που ήταν σύμφωνη με τον 

Admiral Rickover και του Max Rafferty. Για το λόγο αυτό προέκυψαν νέες 

παιδαγωγικές αντιλήψεις, οι οποίες εστίαζαν στη διαμόρφωση μιας εκπαίδευσης που 

θα έχει ως κέντρο βάρους το ίδιο το παιδί και η οποία θα είναι σύμφωνη με το 

προοδευτικό κίνημα. Παρατηρείται μία επιστροφή στην επίδραση που ασκεί το 

σχολείο του Dewey. Σε αυτή την εξέλιξη σημαντικά είναι τα δημοσιεύματα των John 

Holt, Herbert Kohl, George Dennison, Jonathan Kozol και άλλα, καθώς και συνθετική 

ιστορία όλων αυτών των προσπαθειών από τον Allen Graubard «Free the Children» 

(1972). Κατά την μεταπροοδευτική εποχή αυτές οι προσπάθειες είχαν ως σκοπό την 

καταπολέμηση της λειτουργίας του παραδοσιακού σχολείου. Σε αυτές τις προσπάθειες 

συνέβαλαν και οι επιδράσεις του Rickover και του Rafferty και ο μεσολαβητικός και 

συγκεραστικός ρόλος του James Bryant Conant (Vgl. Hermann Röhrs, 1971, σ. 63). 

Επίσης, σημαντικά χαρακτηριστικά αυτής της κίνησης είναι δημοσιεύματα, όπως 

«Death at an Early Age» του Jonathan Kozol, που κέρδισε το εθνικό βραβείο βιβλίου 

(National Book Award) το 1968, το «Teachers of Children» του G. Dennison (1969), 

το «Growing up absurd: Problems of Youth in the Organized System» (1960) και 

«Compulsory Miseducation» (1964) του P. Goodman, το «The Underachieving 

School» (1969) του John Holt, «Education and Ecstasy» (1969) του G. Leonard και 

άλλα. Μέσα στα πλαίσια αυτών των δημοσιευμάτων ακούγεται συχνά το γνωστό 

αίτημα για «κατάργηση του σχολείου». Έχοντας ως βάση τις παλαιότερες εργασίες του 

Goodman και του Friedenberg ο Dennison και ο Kozol άσκησαν ίσως τη μεγαλύτερη 

επίδραση μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών τους για ανανέωση του σχολείου. 

 

Μερικές από τις βασικές αρχές του Dewey για τη διαμόρφωση της σχολικής 

ζωής, οι οποίες απορρίφθηκαν από τον Rafferty, είναι οι εξής: 1. «Σκοπός της αγωγής 

είναι να μπορεί το άτομο να εργάζεται με κέφι και να βρίσκει ευτυχία», 2. «Προσαρμόστε 

το σχολείο στο παιδί», 3. «Η έλλειψη φόβου είναι το πιο σπουδαίο πράγμα για ένα παιδί» 

(Max Rafferty, 1970, σ. 49-51). Για να υπάρξει ανθρώπινη ζωή και ταυτόχρονα 

ωριμότητα και κατανόηση των πραγμάτων θα πρέπει να υπάρχει χαρά και ευτυχία. 

Όταν δεν υπάρχει χαρά και ευτυχία και όταν το άτομο δεν τις εκλαμβάνει με 

δημιουργικό τρόπο, τότε η υπευθυνότητα, το καθήκον και η αυθεντία κατακτώνται με 

εξαναγκασμό. Το σχολείο θα πρέπει να είναι ένας χώρος ζωής για το παιδί μέσα από 

το οποίο θα συλλέγει τις εμπειρίες του, θα μαθαίνει και θα επικοινωνεί και μέσα από 

την επικοινωνία θα ωριμάζει για τις υποχρεώσεις της ζωής. Το άγχος και ο φόβος δε 
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θεωρούνται στοιχεία διαπαιδαγώγησης, διότι ο άνθρωπος μέσα από τα δύο αυτά 

στοιχεία οδηγείται στην πονηριά και τη μνησικακία.  

 Σημαντικό είναι να αναφερθεί και η άποψη της Εθνικής Επιτροπής Μεταρρύθμισης 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (National Commission on the Reform of Secontary 

Education). Στην άποψη αυτή αναφέρονται τα εξής: «Την εποχή γύρω από το 1960 

καθώς ξέσπασαν επί πολλά χρόνια συσσωρευμένες απογοητεύσεις, αποκάλυψαν βαθιές 

αντιθέσεις μέσα στο έθνος. Οι παιδαγωγοί άρχισαν να προσέχουν την όλο και 

εντεινόμενη επιθυμία για μια εκπαίδευση στα μέτρα του καθενός, παίρνοντας υπόψη όχι 

μόνο την εξατομίκευση της διδασκαλίας, αλλά φροντίζοντας και για εντελώς διαφορετικά 

μέσα και μερικές φορές μάλιστα ακολουθώντας εντελώς διαφορετικούς σκοπούς για κάθε 

μαθητή. Προσαρμογή του σχολείου προς το μαθητή έγινε εφικτή με τη δυνατότητα που 

του παρασχέθηκε να κάνει ο ίδιος σημαντικές επιλογές όσο αφορά τον ατομικό ρυθμό 

μάθησης και τις ιδιαίτερες προσπάθειές του» (B. Frank, Chairman, 1973, σ. 99).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Καταληκτικά Συμπεράσματα  

  

4.1 Συμπεράσματα  

  

 Ο πραγματισμός συνιστά ένα σύνθετο φιλοσοφικό ρεύμα που έκανε την 

εμφάνισή του στην Αμερική στα μέσα του 19ου αιώνα. Καθένας από τους θεμελιωτές  

του πραγματισμού είχε την δική του θεωρία κεντρική όμως ιδέα όλων των επιμέρους 

θεωριών ήταν η σύνδεση της φιλοσοφίας με την πράξη. Συγκεκριμένα η πραγματιστική 

θεωρία του Dewey  δέχτηκε σημαντικές επιδράσεις από το έργο των  πραγματιστικών  

φιλοσόφων που προηγήθηκαν, αλλά ταυτόχρονα παρουσίασε και διαφοροποιήσεις. 

Προσπάθησε να συνδέσει την εμπειρία με το επιστημονικό πνεύμα και να προσδώσει 

στην φιλοσοφία πρακτικό χαρακτήρα. Το δημοκρατικό πνεύμα που τον διακατείχε, η 

υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών  και η ενασχόλησή του με τα κοινωνικά δρώμενα 

συνέβαλλαν στην μετάβαση από την πραγματιστική γνωσιοθεωρία στην πρακτική 

φιλοσοφία.   

 Η εκπαίδευση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνία. Το σχολείο 

αποτελεί μικρογραφία της  και χώρο κοινωνικοποίησης των μαθητών. Επομένως  

αλλαγές που συντελούνται στην ευρύτερη κοινωνία δεν αφήνουν την εκπαίδευση 

ανεπηρέαστη. Στο σχολείο οι μαθητές εξοπλίζονται με τα απαραίτητα εφόδια ώστε να 

ενταχθούν αργότερα ως δραστήρια μέλη στην κοινωνία. Η επικοινωνία, η ανάπτυξη 

σχέσεων, η συνεργασία και η επίλυση συγκρούσεων είναι διαδικασίες που λαμβάνουν 

μέρος στην σχολική πραγματικότητα και ενισχύουν την κοινωνικοποίηση του ατόμου.  

 Η κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης φαίνεται και από τις διδακτικές μεθόδους που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί. Προσπαθούν να εντάξουν στην διδασκαλία τους τις 

εμπειρίες των παιδιών καθώς και γεγονότα και καταστάσεις από την καθημερινή ζωή 

τους προκειμένου να έρθουν αντιμέτωποι με την κοινωνική πραγματικότητα. Αυτό δεν 

υπονομεύει την ανάπτυξη της ατομικότητας του κάθε παιδιού. Αντίθετα οι μαθητές 

βρίσκονται στο επίκεντρο της διδασκαλίας και όλων των διαδικασιών που 

συντελούνται στο σχολείο.   

 Η σύνδεση της κοινωνίας με την εκπαίδευση αναγνωρίζεται και από τον 

Dewey. Θεωρεί ότι η εκπαίδευση θα συμβάλλει στην μετάδοση γνώσεων και εμπειριών 

ώσπου να γίνουν κοινό κτήμα όλων. Επίσης αναγνωρίζει την σημασία της 

ατομικότητας στην διαδικασία απόκτησης της γνώσης. Τέλος από τις απόψεις του 

συμπεραίνεται η σημαντική επίδραση της εκπαίδευσης και στην εξέλιξη της κοινωνίας.   
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Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η εμπειρία είναι σπουδαίος παράγοντας για 

την απόκτηση της γνώσης. Η εμπειρία αποτελεί κεντρική ιδέα της παιδαγωγικής 

θεωρίας του Dewey, διότι με την βοήθεια της εμπειρίας κατακτάτε η γνώση. Σε 

αντίθεση με το παραδοσιακό σχολείο, το οποίο δεν παρείχε τα κατάλληλα ερεθίσματα 

για την απόκτηση εμπειριών, στο σύγχρονο οι εκπαιδευτικοί έχουν την κύρια ευθύνη 

για την επιλογή αυτών των εμπειριών που θα παρέχουν στα παιδιά ώστε να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες  και απαιτήσεις τους και να μην τα ωθούν στην απλή 

αποδοχή και αποστήθιση μιας πληθώρας γνώσεων. Βασικές αρχές της εμπειρίας είναι 

η αρχή της συνέχειας και η αρχή της αλληλεπίδρασης. Σύμφωνα με την πρώτη η νέα 

εμπειρία σχετίζεται με προηγούμενες και λαμβάνει στοιχεία από αυτές ενώ ταυτόχρονα 

συνδέεται και με τις μετέπειτα εμπειρίες. Η αρχή της αλληλεπίδρασης βασίζεται σε 

εσωτερικές και αντικειμενικές συνθήκες, οι οποίες θα πρέπει να συνδυαστούν για να 

προκύψει η καλύτερη δυνατή εμπειρία. Ωστόσο, η αρχή της συνέχειας είναι 

καθοριστική για κάθε εμπειρία και αποτελεί κίνητρο για τα παιδιά, προκειμένου να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες. Με αυτόν τον τρόπο θα θέσουν τις βάσεις για την 

αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών  προβλημάτων στην καθημερινότητά τους.   

Εκτός από την κοινωνικοποίηση η εκπαίδευση προάγει και την ηθική ανάπτυξη 

των μαθητών, προκειμένου να αυτονομηθούν και να επιτύχουν ολόπλευρη ανάπτυξη. 

Ο εκπαιδευτικός αποτελεί ηθικό πρότυπο για τους μαθητές και έχει τα απαραίτητα 

εφόδια για την ανάπτυξη της σκέψης και κρίσης τους έτσι ώστε οι ηθικές αξίες που 

υιοθετούν τα παιδιά να μην μείνουν επιφανειακές αλλά να εφαρμόζονται στην 

καθημερινή τους ζωή. Σύμφωνα με τον Dewey η εκπαίδευση οφείλει να έχει ηθικό και 

δημοκρατικό χαρακτήρα. Συνδέει άρρηκτα την κοινωνία με την δημοκρατία με σημείο 

αναφοράς το ήθος του πολίτη. Το ηθικό και δημοκρατικό πνεύμα που καλλιεργούν 

στην διάρκεια της εκπαίδευσής τους συμβάλλουν στο να παίρνουν συλλογικές 

αποφάσεις και να κατευθύνουν την κοινωνία προς την πρόοδο. Μια ηθικά δημοκρατική 

εκπαίδευση καθιστά τους μαθητές ικανούς να κατανοήσουν ότι η ηθική αναπτύσσεται 

και ωριμάζει μέσα από τις εμπειρίες, τις δράσεις τους και τις επιδράσεις από το 

εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον.   

Ο Dewey μέσω των απόψεων και των έργων του κατάφερε να συνδέσει την 

φιλοσοφική σκέψη με την εκπαιδευτική πράξη, υποστηρίζοντας ότι το σχολείο πρέπει 

να σχετίζεται άμεσα με το παιδί και κατ’ επέκταση με την κοινωνία που του 

περιβάλει. Ενίσχυσε τον παιδοκεντρισμό και την βιωματική εμπειρία ως τρόπο 

διδασκαλίας συνδέοντας ταυτόχρονα την θεωρία με την πράξη. Παράλληλα εντόπισε 

προβλήματα της εκπαίδευσης και πρότεινε πρακτικές λύσεις.  
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Κάποιες από τις παιδαγωγικές του απόψεις είναι η ενεργητική συμμετοχή των 

παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και η συμβολή της εμπειρίας στην απόκτηση 

των γνώσεων. Εξίσου σημαντική θεωρεί και την σκέψη στην μαθησιακή διαδικασία. 

Μια ακόμη έννοια που συνίσταται απαραίτητη για την εκπαιδευτική διαδικασία είναι 

η δημοκρατία. Οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών αποτελούν έναυσμα για 

τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων οι οποίες είναι αποτελεσματικές όταν διεξάγονται 

με παιγνιώδη τρόπο. Οι παιδαγωγικές του απόψεις συνέβαλλαν στην καθιέρωση της 

δια βίου εκπαίδευσης.   

Ο Dewey με βάση την πραγματιστική θεωρία και τις παιδαγωγικές του απόψεις 

εισήγαγε στην εκπαίδευση τον θεσμό του νέου σχολείου. Στο νέο σχολείο δίνει έμφαση 

στην ύλη και τα περιεχόμενα των σχολικών μαθημάτων όπως επίσης και στο αναλυτικό 

πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να εμβαθύνει στα ενδιαφέροντα των παιδιών τόσο σε 

προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Πραγματοποίηση επίσης προσαρμογές στην 

σχολική αίθουσα, στις διδακτικές μεθόδους που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί και 

γενικότερα στο ρόλο τους.  

Τα κύρια προβλήματα που εντοπίζει ο Dewey στην εκπαίδευση είναι τα 

ακόλουθα. Αρχικά η διδακτέα ύλη δεν σχετίζεται με τις προσωπικές, κοινωνικές και 

σχολικές καταστάσεις και εμπειρίες που βιώνει ο μαθητής. Επίσης παρατηρείται η 

έλλειψη της ηθικής αγωγής και του δημοκρατικού ήθους, δεδομένου ότι το σχολείο δεν 

εκπαιδεύει κατάλληλα τον μαθητή ώστε να δρα ως ηθικό μέλος της κοινωνίας. 

Ταυτόχρονα τα μέρη που απαρτίζουν μια σχολική μονάδα αλλά και οι σχολικές 

βαθμίδες μεταξύ τους, υστερούν σε συνεργασία και επικοινωνία. Τέλος ένα σημαντικό 

πρόβλημα θεωρείται η εισβολή πολυάριθμων αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο. Στην 

αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων της σύγχρονης εκπαίδευσης και στην εξέλιξη 

αυτής συνέβαλε καταλυτικά η πραγματιστική θεωρία του Dewey.   
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