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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία περιστρέφεται γύρω από το θεματικό άξονα της 

παιδαγωγικής θεωρίας του σπουδαίου φιλοσόφου Ιμμάνουελ Καντ. Πέρα από μια 

εκτενή αναφορά που γίνεται στα βιογραφικά στοιχεία του Γερμανού φιλοσόφου, ο 

αναγνώστης της εργασίας θα βρει επίσης και ορισμένες από τις πιο σημαντικές πτυχές 

του φιλοσοφικού του έργου. Με άλλα λόγια, οι βασικότερες απόψεις του Καντ, αλλά 

και οι κεντρικοί άξονες της θεωρίας που ανέπτυξε μέσα από τις τρεις Κριτικές του 

εκτίθενται επιγραμματικά στην εν λόγω εργασία. 

Επιπλέον, να μη λησμονηθεί το γεγονός ότι οι παιδαγωγικές ιδέες του 

φιλοσόφου είναι εκείνες που βρίσκονται στο επίκεντρο. Μέσα στις σημειώσεις του, τις 

οποίες κρατούσε για τα μαθήματα Παιδαγωγικής που παρέδιδε στους φοιτητές του, 

συναντά κανείς ένα πλήθος απόψεων για κάθε σχεδόν παιδαγωγικό ζήτημα της εποχής 

του. Ο Καντ, έχοντας μελετήσει πληθώρα παιδαγωγικών έργων, διατύπωσε θεωρίες 

για την φροντίδα ενός μωρού, για την προσχολική αγωγή, αλλά και για την 

ολοκληρωμένη και σφαιρική εκπαίδευση που οφείλει να λαμβάνει κάθε παιδί. Η ηθική 

καλλιέργεια, θέμα που πάντοτε απασχολούσε τον Καντ, δε θα μπορούσε να λείπει από 

την παιδαγωγική του θεωρία. 

Η εργασία περιλαμβάνει ακόμη και ορισμένες πληροφορίες για το Διαθεματικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Εκτός από μία πλήρη 

επεξήγηση του ορισμού και της στοχοθεσίας του, επιχειρείται να γίνει μία σύνδεση του 

ΔΕΠΠΣ με τα όσα έχει διατυπώσει ο Καντ γύρω από τον τομέα της Παιδαγωγικής. Πιο 

συγκεκριμένα, γίνεται μια προσπάθεια να εντοπιστούν όλα εκείνα τα σημεία μέσα στο 

κείμενο του ΔΕΠΠΣ στα οποία μπορεί κανείς να βρει απόψεις του φιλοσόφου. Καντ 

και ΔΕΠΠΣ τίθονται, λοιπόν, υπό συγκριτική εξέταση και στο τέλος παρουσιάζονται 

τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εξέταση αυτή. 
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ABSTRACT 

 

 

This certificate essay is about the pedagogical theory of the great philosopher 

Immanuel Kant. Apart from an extensive reference to the biography of the German 

philosopher, the reader can also find some of the most important aspects of his 

philosophical works. In other words, the basic ideas of Kant, as they were expressed 

and developed through his three Critics, are shortly presented in this essay.  

Furthermore, one should not forget that his pedagogical ideas consist the main 

subject. In his notes, kept for some lessons in Pedagogics that he had to teach to his 

students, one can find an enormous amount of ideas for every educational problem of 

that time. It is a fact that Kant studied a huge variety of pedagogical works. As a result, 

he stated theories about how to take care of a baby and about the preschool education. 

Worth mentioning is the moral part of his philosophy, which appears also in his 

pedagogical theory as “moral duty” or “moral obligation”. 

 In addition, this project includes some specific information about the study 

Programme of the Preschool Education, named DEPPS. More specifically, the reader 

will find a full explanation of the definition and the characteristics of the Programme. 

It has also been attempted to connect and compare Kant with DEPPS. To make that 

clear, the writer of this essay tried to find in which specific points of the study 

Programme’ s text can one discover an influence from the German philosopher. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο  Κάντ εκτός από μεγάλος κλασικός της Φιλοσοφίας θεωρείται και κλασικός 

της Παιδαγωγικής, μολονότι η αγωγή δεν  αποτελεί κύριο αντικείμενο του έργου του. 

Εκτός από τη θεωρητική ενασχόληση που είχε με την αγωγή, ο Καντ ασχολήθηκε και 

με πρακτικά Παιδαγωγικά ζητήματα. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις νέες 

παιδαγωγικές ιδέες και τάχθηκε με το μέρος των παιδαγωγικών ανανεωτών με 

αποτέλεσμα να χαρακτηρισθεί «παιδαγωγικός επαναστάτης». 

Παρόλο, που ο Καντ είναι αναμφισβήτητα αναγνωρισμένος φιλόσοφος 

παγκοσμίως, λιγότερο γνωστή παραμένει η αξία του ως παιδαγωγού. Παρατηρείται ότι 

η βιβλιογραφία για την παιδαγωγική του είναι περιορισμένη σε σύγκριση με άλλες 

πτυχές της φιλοσοφίας. Ωστόσο, η φιλοσοφία του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη 

διαμόρφωση της παιδείας της Γερμανίας. Η επίδραση του στη γερμανική παιδαγωγική 

είναι μεγάλη γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις αναφορές που συναντώνται σε αυτή, 

στην ηθική του, την ανθρωπολογία του αλλά και στις προσπάθειες του να θεμελιώσει 

μια επιστημονική παιδαγωγική. Σύμφωνα με τον H. Weimer η κριτική φιλοσοφία του 

Καντ είναι ταυτόχρονα και ένα μεγάλο παιδαγωγικό επίτευγμα. 

Ο Καντ διατυπώνει την αναγκαιότητα της αγωγής και την ουσιαστική σημασία 

της για τον άνθρωπο με μοναδικό τρόπο : « Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό ον που 

πρέπει να διαπαιδαγωγηθεί». Το ενδιαφέρον του  για την παιδαγωγική δεν είναι 

περιστασιακό και δεν εκδηλώνεται μόνο σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο της 

ζωής του. Το ενδιαφέρον του για την αγωγή επιδεικνύεται από το γεγονός ότι 

εργάστηκε ως παιδαγωγός  και είχε αρκετή επιτυχία στη δραστηριότητα του αυτή. Οι 

παιδαγωγικές αυτές εμπειρίες του, συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαμόρφωση των 

απόψεων του περί αγωγής. 

Επιπλέον, χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος του για την αγωγή των νέων και 

τα παιδαγωγικά θέματα της εποχής του είναι το γεγονός ότι σχεδίαζε να συγγράψει ένα 

σχολικό εγχειρίδιο φυσικής ιστορίας, πράγμα που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Η 

ματαίωση της προσπάθειας αυτής ίσως οφείλεται σε αμηχανία και έλλειψη σιγουριάς 

σε σχέση με τον κόσμο του παιδιού καθώς και των ιδιαιτεροτήτων της παιδικής 

ηλικίας. 
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Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε στην αρχή της πορείας του έδειξε 

αμείωτο ενδιαφέρον για την παιδαγωγική και τα παιδαγωγικά προβλήματα της εποχής 

του. Καταπιάστηκε με πρακτικά θέματα και υποστήριξε τη νέα παιδαγωγική του 

Διαφωτισμού. Προσπάθησε να προωθήσει το πειραματικό σχολείο Philanthropinum 

του J. B. Basedow, το οποίο εξέφραζε τις απόψεις του για τη σχολική αγωγή. Οι 

παιδαγωγικές του απόψεις διαμορφώθηκαν οριστικά υπό την επίδραση του  Rousseau 

και  εκείνων που προσπάθησαν να τις κάνουν πράξη.  

Η παιδαγωγική του  Kant αποτελεί προέκταση της φιλοσοφίας του, ειδικότερα 

της ηθικής και της ανθρωπολογίας του. Σκοπός της εργασίας είναι να καταγραφούν οι 

παιδαγωγικές του απόψεις αλλά και να συγκριθούν με το ΔΕΠΠΣ ( Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ) του νηπιαγωγείου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΟ ΚΑΝΤ 
 

1.1 Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ-ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

ΤΟΥ 

 

Ο Ιμμάνουελ Καντ ( Immanuel Kant ) υπήρξε σπουδαίος Γερμανός φιλόσοφος 

του 18ου αιώνα με πλήρη και συστηματική δουλειά σε ποικίλα κομμάτια της 

φιλοσοφίας, όπως η ηθική, η αισθητική και η επιστημολογία. Αποτελεί αναμφίβολα 

σταθμό στην παγκόσμια ιστορία της φιλοσοφικής σκέψης, καθώς επηρέασε με το έργο 

του πληθώρα μεταγενέστερων φιλοσόφων. (Larousse Britannica, 2007) 

Ο Καντ γεννήθηκε στις 22 Απριλίου 1724 στο Kӧnigsberg της Πρωσίας, στο 

σημερινό Kaliningrad που ανήκει στη Ρωσία. Είναι γεγονός ότι πέρασε όλη του τη ζωή 

στην απομακρυσμένη επαρχία. Ο πατέρας του ήταν, σύμφωνα με ισχυρισμούς του 

ίδιου του Καντ, απόγονος Σκωτσέζων μεταναστών. Οι ακαδημαϊκές έρευνες, ωστόσο, 

δεν έχουν επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο. Η μητέρα του ήταν μία κλασική Γερμανίδα 

γυναίκα, χωρίς να έχει λάβει ιδιαίτερη μόρφωση, με υψηλή, όμως, νοημοσύνη. Ο Καντ 

ήταν το τέταρτο από τα εννέα παιδιά μιας ούτε εύπορης, αλλά ούτε και φτωχής 

οικογένειας. Στην οικογένεια αυτή η θρησκεία είχε την ύψιστη σημασία, αφού οι γονείς 

του φιλοσόφου ήταν θερμοί υποστηρικτές του ευσεβισμού, ενός προτεσταντικού 

ρεύματος. Επομένως, ο Καντ μεγάλωσε μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου η 

θρησκεία, η ευλάβεια, η ευπρέπεια, η φιλαλήθεια και η απλότητα σε συνδυασμό με την 

υπακοή στους νόμους της ηθικής, βασικές επιταγές του ευσεβισμού, κατείχαν κεντρική 

θέση.( Larousse Britannica, 2007) 

Οι καλές σχέσεις της οικογένειας με την θρησκεία και τον πάστορα της 

περιοχής έδωσαν τη δυνατότητα στον Καντ να λάβει μία ολοκληρωμένη μόρφωση. Πιο 

συγκεκριμένα, στην ηλικία των οκτώ χρόνων και με τη μεσολάβηση-παρότρυνση του 

πάστορα Franz Albert Schultz εισήχθη σε ένα καλό κολλέγιο της πόλης. Το κολλέγιο, 

που είχε την ονομασία Collegium Friedericianum, είχε θρησκευτική βάση, καθώς 

ανήκε και αυτό στο ρεύμα του ευσεβισμού. Να σημειωθεί ότι εκεί, ο Καντ ήρθε σε 

επαφή με τα κλασικά λατινικά, τα οποία απέκτησαν ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. 
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Τη θέση αυτή κράτησαν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, ενώ άξια αναφοράς είναι και 

η αγάπη του για το νατουραλιστή ποιητή Λουκρήτιο, που γεννήθηκε επίσης μέσα στο 

θρησκευτικό κολλέγιο.( Κασσίρερ, 2001) 

   Το 1740 ο Καντ ξεκίνησε τις πανεπιστημιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο 

του Kӧnigsberg, παρακολουθώντας μαθήματα της Θεολογίας. Στην πορεία των 

σπουδών του, όμως, ανακάλυψε ένα ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τους τομείς 

των Μαθηματικών και της Φυσικής. Το ενδιαφέρον αυτό τροφοδοτούνταν εν μέρει και 

από το νεαρό τότε καθηγητή Martin Knutzen, που είχε μελετήσει διεξοδικά το φυσικό 

Isaac Newton και το φιλόσοφο της Λογικής Christian Wollf. Ο Wollf άσκησε μεγάλη 

επιρροή με το έργο του πάνω στον Καντ και καθόρισε σε σημαντικό βαθμό τη 

μετέπειτα φιλοσοφική του πορεία και εξέλιξη. (Larousse Britannica, 2007) 

   Το 1746 ο Καντ ολοκλήρωσε τις σπουδές του και αποφοίτησε από το 

Πανεπιστήμιο του Kӧnigsberg, έχοντας λάβει την απόφαση να ακολουθήσει το 

μονοπάτι της ακαδημαϊκής καριέρας. Εντούτοις, ορισμένες δυσκολίες, με κυριότερη 

το θάνατο του πατέρα του, τον ανάγκασαν στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων που 

θα καθιστούσαν δυνατό το βιοπορισμό του. Έτσι, εργάστηκε ως οικοδιδάσκαλος για 

τα επόμενα εννέα χρόνια, κερδίζοντας φήμη και κύρος στο πλαίσιο της τοπικής 

κοινωνίας. (Αυγελής, 2006) 

   Το 1755 κατόρθωσε να ξεκινήσει να εργάζεται ως ακαδημαϊκός υφηγητής 

στο Πανεπιστήμιο της γενέτειράς του. Τα πρώτα αντικείμενα διδασκαλίας του υπήρξαν 

τα Μαθηματικά και η Φυσική. Μάλιστα, την περίοδο αυτή, ο Καντ παρακολουθεί 

στενά τις επιστημονικές εξελίξεις στους συγκεκριμένους χώρους, ενώ δημοσιεύει 

εργασίες που αφορούν τη φύση των ανέμων, τα αίτια των σεισμών, τη θεωρία των 

ουρανών. Επιπλέον, διατυπώνει μια πρωτότυπη θεωρία για το σχηματισμό του ηλιακού 

συστήματος, την οποία θα τελειοποιήσει αργότερα ο Laplace, με αποτέλεσμα να μείνει 

γνωστή στην ιστορία ως η υπόθεση Kant-Laplace.( Κασσίρερ, 2001) 

   Μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια εκτείνεται το εύρος των διδασκόμενων 

μαθημάτων του υφηγητή-λέκτορα Καντ. Πλέον μεταλαμπαδεύει στους φοιτητές του 

τις γνώσεις του στους τομείς της Μεταφυσικής, της Λογικής καθώς επίσης και της 

Ηθικής Φιλοσοφίας. Η φήμη του είναι ολοένα αυξανόμενη, ενώ οι διαλέξεις του 

θεωρούνται εξαιρετικά επιτυχημένες και ενδιαφέρουσες. Συγκεκριμένα, η ζωντάνια, η 

φυσικότητα, το χιούμορ και τα πολυάριθμα παραδείγματα που εντάσσει στις ομιλίες 
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του, παρμένα από την αγγλική και τη γαλλική λογοτεχνία, τον κατατάσσουν ανάμεσα 

στους πιο αγαπητούς διδάσκοντες του Πανεπιστημίου. Ακόμη, κάθε καλοκαίρι 

οργανώνει και διδάσκει ένα μάθημα πάνω στη Γεωγραφία, το οποίο γνωρίζει επίσης 

μεγάλη επιτυχία. (Heinrich, 1993) 

   Είναι γεγονός ότι δύο φορές δεν κατάφερε να αποκτήσει την πολυπόθητη για 

εκείνο θέση του Καθηγητή στο Kӧnigsberg. Παρόλ’ αυτά, απέρριψε ποικίλες 

προτάσεις από άλλα Πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και μία σπουδαία πρόταση για 

να εργαστεί ως Καθηγητής της Ποίησης στο φημισμένο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. 

Είναι εύκολα κατανοητό πως σε περίπτωση που αποδεχόταν κάποια από τις παραπάνω 

προτάσεις, η φήμη και η δόξα του θα ανέβαιναν κατακόρυφα, ωστόσο ο Καντ 

προτίμησε συνειδητά να παραμείνει για όλη του τη ζωή στην ήσυχη επαρχιακή του 

πόλη. Γνώριζε πως εκεί θα μπορέσει να μείνει απόλυτα συγκεντρωμένος στο έργο του 

και πως η ηρεμία και η γαλήνη ήταν απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να αναπτύξει τη 

δική του φιλοσοφία.( Larousse Britannica, 2007) 

   Τη δεκαετία του 1760 ασκεί έντονη κριτική στο φιλόσοφο, φυσικό και 

μαθηματικό Leibniz. Η κριτική αυτή αφορούσε τόσο τη μεθοδολογία που 

χρησιμοποιούσε ο Leibniz και οι οπαδοί του, όσο και τις ρηξικέλευθες θέσεις του 

κυρίως σε ζητήματα Φυσικής. Να σημειωθεί, ακόμη, ότι ο Καντ στο κομμάτι της 

ηθικής φιλοσοφίας μελετά και θαυμάζει ιδιαίτερα το έργο του Jean-Jacques Rousseau.( 

Κασσίρερ, 2001) 

   Τελικά, το 1770 πετυχαίνει τον στόχο του και κερδίζει θέση Καθηγητή στο 

Πανεπιστήμιο του Kӧnigsberg στην έδρα της Λογικής και Μεταφυσικής. Από δω και 

στο εξής, αρχίζει η πιο ώριμη περίοδος του φιλοσοφικού του έργου, καθώς συγγράφει 

πληθώρα έργων σε μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων. Το κυριότερο, όμως, είναι 

ότι κατορθώνει να αναπτύξει και να εδραιώσει το δικό του φιλοσοφικό σύστημα, μέσα 

από τις τρεις ονομαστές Κριτικές του.( Κασσίρερ, 2001) 

   Το 1781 εκδίδεται η πρώτη από τις Κριτικές του, η Κριτική του Καθαρού 

Λόγου. Τα επόμενα εννέα χρόνια ο Καντ δημοσιεύει πολλά ακόμη σπουδαία έργα, τα 

οποία αποτελούν στην ουσία μία επανάσταση στη φιλοσοφική σκέψη. Χαράζουν νέους 

δρόμους και κατευθύνσεις που δεν είχε κανείς πριν φανταστεί. Αξιοσημείωτες είναι 

αναμφίβολα η Κριτική του Πρακτικού Λόγου το 1788 και η Κριτική της Κρίσης ή της 
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Κριτικής Δύναμης το 1790, με την οποία κλείνει ο κύκλος της κριτικής φιλοσοφίας 

του.( Αυγελής, 2005) 

   Ο Καντ κέρδισε με τις Κριτικές του μία τεράστια αναγνωρισιμότητα και 

σύντομα οι φιλοσοφικές του απόψεις διδάσκονταν σε κάθε γερμανόφωνο 

πανεπιστήμιο. Ενδεικτικό της φήμης του αποτελεί το γεγονός ότι πολλοί νέοι φοιτητές 

συνέρρεαν στο Kӧnigsberg ούτως ώστε να έρθουν σε επαφή με τον ίδιο το φιλόσοφο 

του οποίου το έργο θαύμαζαν.( Larousse Britannica, 2007) 

Οι επισκέψεις αυτές από φοιτητές, αλλά και φιλοσόφους ή σπουδαίους 

επιστήμονες που επιθυμούσαν να γνωρίσουν από κοντά τον Καντ, δεν τάραξαν στο 

ελάχιστο την ηρεμία και τις καθημερινές συνήθειες του τελευταίου. Στο σημείο αυτό 

να επισημανθεί ότι ο Καντ ήταν, πέρα από φύσει φιλήσυχος άνθρωπος, λάτρης της 

τάξης, της οργάνωσης και του αυστηρού προγράμματος. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται 

και από μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες οι κάτοικοι του Kӧnigsberg ρύθμιζαν τα 

ρολόγια τους ανάλογα με την ώρα που έβγαινε για τον απογευματινό του περίπατο ο 

Καντ. Ο εν λόγω περίπατος αποκαλούνταν ως ο “Περίπατος του φιλοσόφου” και 

αποτελούσε μία καθημερινή συνήθεια του Καντ, την οποία τηρούσε για πολλά χρόνια, 

μέχρι που η υγεία του χειροτέρεψε και δεν του το επέτρεπε. (Αυγελής, 2005) 

   Ας προστεθεί ακόμη στα όσα έχουν αναφερθεί έως τώρα το γεγονός ότι ο 

Καντ δεν παντρεύτηκε ποτέ. Συμπληρωματικά, δεν ασχολήθηκε σχεδόν καθόλου με 

την πολιτική, με εξαίρεση ένα περιστατικό το οποίο τον υποχρέωσε να κάνει μία 

συμφωνία με το βασιλιά. Πιο συγκεκριμένα, ο βασιλιάς της Πρωσίας Φρειδερίκος 

Γουλιέλμος Β’ του ζήτησε να μη δημοσιεύσει έργα με θρησκευτικό περιεχόμενο, ούτως 

ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε αντίδραση από τη μεριά της εκκλησίας. Αφορμή 

για τη συμφωνία αυτή υπήρξε η έκδοση ενός έργου του Καντ με τίτλο “Η θρησκεία 

εντός των ορίων του λόγου και μόνο”. Στο εν λόγω έργο ο φιλόσοφος κατακρίνει με 

δριμύ τρόπο τον κατεστημένο τρόπο λειτουργίας της εκκλησίας, ενώ παράλληλα 

αναζητά την αλήθεια που κρύβεται πίσω από τον Χριστιανισμό και τις υπόλοιπες 

θρησκείες. Τελικά, ο Καντ αποδέχτηκε τα όσα του ζήτησε ο βασιλιάς, όμως έπειτα από 

το θάνατό του τελευταίου, θεώρησε πως η υποχρέωσή του είχε πλέον τελειώσει.( 

Κασσίρερ, 2001) 

   Συνεχίζοντας, να μη λησμονηθεί ότι ο Γερμανός φιλόσοφος ήταν γενικά 

φιλάσθενος και συχνά ταλαιπωρήθηκε από προβλήματα στην υγεία του. Από το 1790 
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και έπειτα η κατάσταση χειροτέρεψε αρκετά, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να 

συγγράφει τα έργα του στους ίδιους ρυθμούς με παλαιότερα. Πιο συγκεκριμένα, 

εργαζόταν μονάχα για λίγες ώρες τη μέρα, ώσπου η σταδιακή επιδείνωση της υγείας 

του τον καθήλωσε στο κρεβάτι. Λέγεται πως όταν τον επισκέφτηκε ο γιατρός του στο 

σπίτι, λίγες ώρες πριν πεθάνει, εκείνος σηκώθηκε από το κρεβάτι για να τον υποδεχτεί. 

Τόσο βαθιά μπολιασμένος μέσα στην ιδιοσυγκρασία και την κοσμοθεωρία του ήταν ο 

σεβασμός για τον άλλον. ( Αυγελής, 2005) 

 Τελικά, στις 12 Φεβρουαρίου του 1804 η σπουδαία τούτη προσωπικότητα 

ξεψύχησε, ψιθυρίζοντας τα τελευταία της λόγια “Es ist gut”, που σημαίνει “Καλώς 

έχει”. Επάνω στον τάφο του χαράχθηκε η ακόλουθη φράση, εννοείται στη γερμανική 

γλώσσα: “Οι γεμάτοι αστέρια ουρανοί βρίσκονται από πάνω μου και ο ηθικός νόμος 

ζει μέσα μου”.  (Κασσίρερ, 2001) 

 

1.2 ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

   O Καντ αποτελεί δίχως αμφιβολία μία από τις σημαντικότερες μορφές της 

παγκόσμιας φιλοσοφίας. Έζησε σε μια εποχή όπου το γενικότερο φιλοσοφικό τοπίο 

είχε διαμορφωθεί γύρω από δύο αντιμαχόμενους πόλους, το ρασιοναλισμό του 

Ντεκάρτ από τη μία, και τον εμπειρισμό των Άγγλων εμπειριστών (Λοκ, Χιουμ, 

Μπέικον, Χομπς) από την άλλη. Ο πρώτος έβαζε τη λογική και το νου σε πρώτη 

προτεραιότητα, ενώ ο δεύτερος τις αισθήσεις. Ο Καντ κατόρθωσε κάτι πολύ 

σημαντικό. Επηρεασμένος και από τις δύο προαναφερθείσες τάσεις, πέτυχε τη σύζευξή 

τους. Χαρακτηριστική είναι η φράση του “Ο νους δίχως την αίσθηση είναι χωλός, η 

αίσθηση χωρίς το νου είναι τυφλή”.(Pascal, Georges. 1977) 

   Πριν ξεκινήσει η εξέταση της ίδιας της φιλοσοφίας του Καντ, κρίνεται 

απαραίτητη η αναφορά στις σπουδαιότερες προσωπικότητες που επηρέασαν και 

καθόρισαν με το έργο τους την εξέλιξη του Γερμανού φιλοσόφου. Ο Καντ, λοιπόν, 

υπήρξε θαυμαστής του Isaac Newton, τον οποίο θεωρούσε κορυφαίο αστρονόμο, 

επειδή ήταν ο πρώτος που διαπίστωσε και απέδειξε με απτά στοιχεία την κανονικότητα 

και την τάξη που επικρατούν στο σύμπαν. ( Pascal, Georges. 1977) 
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   Επιπρόσθετα, ο Jean-Jacques Rousseau δε θα μπορούσε σε καμία περίπτωση 

να λείπει από τον κατάλογο των ανθρώπων που επηρέασαν τον Καντ. Ειδικότερα, ο 

Rousseau επέκτεινε τους ορίζοντες της φιλοσοφικής σκέψης του Καντ. Αυτό σημαίνει 

ότι, ενώ πριν τη μελέτη του έργου του Rousseau, ο υπό εξέταση φιλόσοφος θεωρούσε 

την επιστημονική ανέλιξη της κοινωνίας ως τη μοναδική ελπίδα για ένα καλύτερο και 

ηθικότερο μέλλον, μετά από αυτή, διαπίστωσε νέα δεδομένα. Με άλλα λόγια, παρά την 

πρόοδο των επιστημών, οι άνθρωποι παρέμεναν στάσιμοι, μακριά από την ηθική και 

την ευτυχία. Συνεπώς, δεν επαρκεί μονάχα μια επιστημονική εξέλιξη, αλλά μια 

καλύτερη προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψιν της τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες 

των ανθρώπων, ώστε να τους οδηγήσει στο σωστό και ηθικό μονοπάτι.(Αυγελής, 2005) 

   Τέλος, ο David Hume με την εμπειριστική φιλοσοφία του υπήρξε 

καθοριστικός παράγοντας της φιλοσοφίας του Καντ. Ο ίδιος ο Γερμανός παραδέχεται 

ότι οι δογματικές απόψεις του Hume και των οπαδών του τον αφύπνισαν και του 

έδωσαν το ιδανικό κίνητρο για να δομήσει ένα δικό του φιλοσοφικό σύστημα. Ένα 

σύστημα, το οποίο θα αποδείκνυε τις δίχως υπόσταση θέσεις του Χιουμ, στις οποίες 

συχνά ο Καντ ασκούσε δριμεία κριτική. (Pascal, Georges. 1977  ) 

   Ας γίνει τώρα το πέρασμα στο καντιανό φιλοσοφικό σύστημα και τους 

κεντρικούς άξονες γύρω από τους οποίους αυτό έχει οικοδομηθεί. Ο Καντ επισημαίνει 

ορισμένες a priori έννοιες, όπως ο χώρος, ο χρόνος και η αιτιότητα. Οι έννοιες αυτές 

είναι a priori διότι προηγούνται της ανθρώπινης εμπειρίας. Ενυπάρχουν, δηλαδή, στον 

ανθρώπινο εγκέφαλο και είναι ανεξάρτητες από την εμπειρία. A priori, αλλά 

συνδεδεμένες με τα εμπειρικά δεδομένα είναι οι επονομαζόμενες από τον Καντ 

κατηγορίες. Ο φιλόσοφος διακρίνει τέσσερα ήδη κατηγοριών, που χρήζουν αναφοράς. 

Πρόκειται για την κατηγορία της ποιότητας, της ποσότητας, της αναφοράς και του 

τρόπου. Μέσω των συγκεκριμένων κατηγοριών ο άνθρωπος, ερχόμενος σε επαφή με 

ποικίλα εμπειρικά δεδομένα, δύναται να κατακτήσει την γνώση.( Πενολίδης, 2006) 

   Ο Καντ ταυτίζει το όριο της ανθρώπινης γνώσης με εκείνο της ανθρώπινης 

εμπειρίας. Ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει όσα εξερευνά με τις αισθήσεις του, ενώ 

όλα τα υπόλοιπα, την ύπαρξη των οποίων δεν απορρίπτει ο Καντ, προσεγγίζονται μέσω 

της σκέψης.( Pascal, Georges. 1977) 

   Επιστρέφοντας στο ζήτημα του τρόπου με τον οποίο θα γίνει εφικτή η 

κατάκτηση της γνώσης από τον άνθρωπο, ο Καντ, εκτός από τις a priori κατηγορίες 
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που σημειώθηκαν πριν, υπογραμμίζει κάποιες επιπλέον προϋποθέσεις. Η πρώτη αφορά 

τη μετάβαση του ατόμου από μια κατάσταση ανωριμότητας σε μία κατάσταση όπου θα 

μπορεί να σκέφτεται και να χρησιμοποιεί το μυαλό του χωρίς να καθοδηγείται από 

άλλους. Η έλλειψη θάρρους που επιδεικνύει ο άνθρωπος σε συνδυασμό με την οκνηρία 

του έχουν ως αποτέλεσμα να μένει ανώριμος και να επηρεάζεται εφ’ όρου ζωής από 

τις γνώμες των υπολοίπων. Άρα, η σκέψη πρέπει να είναι αυτόνομη, ανεπηρέαστη και 

μη καθοδηγούμενη.( Αυγελής, 2005) 

   Συμπληρωματικά, μία δεύτερη προϋπόθεση είναι εκείνη του πλουραλισμού. 

Για να αποφύγει ο άνθρωπος αυτό που ο Καντ επισημαίνει ως “λογικό εγωισμό”, είναι 

καλό να εκφράζει την προσωπική του σκέψη, έτσι όπως αυτή έχει προκύψει 

ανεπηρέαστη από άλλους, σε πληθώρα ατόμων. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται 

ένας διττός σκοπός. Αφ’ ενός, η σκέψη του κάθε ατόμου ελέγχεται από πολλούς και 

έτσι διαπιστώνεται αν είναι ακραία ή αν επιδέχεται διορθώσεων. Αφ’ ετέρου, ο καθένας 

καλείται να μπει στη θέση του άλλου, να γνωρίσει τι και πώς το σκέφτεται. Η τελευταία 

αυτή διαδικασία είναι ιδιαίτερα εποικοδομητική και διευρύνει τους πνευματικούς 

ορίζοντες.( Πενολίδης, 2006) 

   Τρίτη και τελευταία προϋπόθεση για την κατάκτηση της γνώσης είναι η 

σκέψη που χαρακτηρίζεται από συνέπεια. Η σκέψη αυτή θα προκύψει μόνο αν 

τηρηθούν οι δύο πρώτες προϋποθέσεις. Ο άνθρωπος οφείλει να παραμένει σταθερός 

και σύμφωνος με τον εαυτό του, να απορρίπτει κάθε είδους εκλεκτισμό ή συμβιβασμό. 

(Πενολίδης, 2006) 

   Κεντρικό ρόλο τόσο στη φιλοσοφία όσο και στην ίδια τη ζωή του Καντ 

διαδραμάτιζε αναμφίβολα η ηθική. Ο ηθικός νόμος είχε βαρυσήμαντη αξία μέσα στη 

συνείδηση του φιλοσόφου και ήταν κάτι το απαράβατο. Επομένως, το κομμάτι της 

ηθικής δε θα μπορούσε να απουσιάζει από το φιλοσοφικό του έργο. Ο Καντ εισήγαγε 

στην ηθική φιλοσοφία τον όρο της κατηγορικής προσταγής. Η προσταγή αυτή ισχύει 

πάντοτε και είναι απόλυτη. Αυτό σημαίνει ότι δεν επηρεάζεται από τις συνθήκες, τις 

σκοπιμότητες και τις επιθυμίες που μπορεί να προκύψουν ανά πάσα χρονική στιγμή. 

Έρχεται σε αντίθεση με την υποθετική προσταγή, η οποία δεν έχει καθολική ισχύ, αλλά 

εφαρμόζεται μόνον υπό προϋποθέσεις. (Ανδρουλιδάκης, 2010) 

   Ο Καντ θεωρεί πως μέσα από τις διάφορες κατηγορικές προσταγές ο 

άνθρωπος μαθαίνει να σέβεται και να τηρεί τον ηθικό νόμο. Η καθολική ισχύς των 
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κατηγορικών προσταγών σηματοδοτεί αυτόματα και την καθολικότητα του ηθικού 

νόμου. Ηθικό καθήκον του ανθρώπου είναι να επιδιώκει το γενικό καλό, να μην 

ενδιαφέρεται, δηλαδή, αποκλειστικά για την προσωπική του ευτυχία, αλλά να αναζητά 

τρόπους που θα καταστήσουν δυνατή την ευδαιμονία της ευρύτερης ανθρωπότητας. 

Επίσης, επισημαίνει ο Καντ πως παρόλο που η ευτυχία είναι ως στόχος ιδιαίτερα 

δύσκολος, ο άνθρωπος δεν σταματά ποτέ να την κυνηγά, καθώς η επιθυμία μιας 

ευτυχισμένης ζωής είναι έμφυτη και ζει μέσα στον καθένα. (Ανδρουλιδάκης, 2010) 

   Τέλος, όσον αφορά το κομμάτι της ηθικής, ο Καντ σημειώνει την 

σπουδαιότητα που έχει ο σεβασμός και συγκεκριμένα ο σεβασμός προς τους άλλους. 

Ο ηθικός άνθρωπος σέβεται πρώτα απ’ όλα τους γύρω του και έπειτα τον ίδιο του τον 

εαυτό. Μάλιστα, ο Καντ απέδειξε έμπρακτα τη σημασία που απέδιδε στο σεβασμό στο 

συνάνθρωπο, αφού όπως ήδη αναφέρθηκε, ακόμα και ετοιμοθάνατος δε λησμόνησε τις 

επιταγές του ηθικού νόμου.( Ανδρουλιδάκης, 2010) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΤ 
 

   Ο Ιμμάνουελ Καντ ήταν μία πολύπλευρη προσωπικότητα που ασχολήθηκε με 

ποικίλα ζητήματα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Μιας και η παρούσα πτυχιακή 

εργασία γίνεται στο πλαίσιο μιας παιδαγωγικής σχολής, επιλέχθηκε να μελετηθεί και 

να παρουσιαστεί το σύνολο των απόψεων του Καντ στον τομέα της Παιδαγωγικής.  

   Η συστηματική ενασχόληση του φιλοσόφου με το πεδίο αυτό ξεκίνησε από 

την περίοδο που εκλέχθηκε μόνιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Kӧnigsberg. 

Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο υποχρέωνε όλους τους Καθηγητές του τομέα της 

Φιλοσοφίας να διδάσκουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα ένα παιδαγωγικό μάθημα 

στους φοιτητές. Ο Καντ, αντιμετωπίζοντας με συνέπεια και σοβαρότητα κάθε τι στη 

ζωή του και κυρίως στην εργασία του, μελέτησε εις βάθος τις παιδαγωγικές θεωρίες 

που είχαν διατυπωθεί ως τις μέρες του. Κράτησε σημειώσεις, τις οποίες παρουσίαζε 

στις παραδόσεις του και σύντομα ανέπτυξε ένα δικό του παιδαγωγικό σύστημα, 

θεμελιωμένο σε μια σειρά από αρχές.( Σιδερά-Λύτρα, 2004) 

   Ο Καντ, όταν είχε πια ολοκληρώσει το παιδαγωγικό του σύστημα, δεν 

βρισκόταν σε θέση να το μεταφέρει από τη μορφή σημειώσεων στη μορφή ενός καλά 

δομημένου συγγράμματος. Ο λόγος που τον εμπόδιζε να το κάνει δεν ήταν άλλος από 

την επιβαρυμένη υγεία του, σε συνδυασμό βέβαια με το προχωρημένο της ηλικίας του. 

Ωστόσο, προνοώντας ώστε να μη χαθούν οι σημειώσεις και οι μελέτες πολλών ετών, 

ανέθεσε στο μαθητή του Friedrich Theodor Rink να τις δημοσιεύσει. Ο τελευταίος 

προέβη στην έκδοση ενός συγγράμματος με τίτλο “Περί Παιδαγωγικής” το 1803. Στο 

εν λόγω σύγγραμμα βρίσκονται κατά κύριο λόγο αυτούσιες οι απόψεις του Καντ, έτσι 

όπως εκείνος τις διατύπωσε και τις μετέφερε στους μαθητές του. Αυτές ακριβώς οι 

απόψεις αποτελούν το θέμα που εξετάζεται στο παρόν κεφάλαιο.( Σιδερά-Λύτρα, 2004) 

 

2.1 Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
  

   Το έργο “Περί Παιδαγωγικής” αρχίζει με μία εκτενή εισαγωγή, στην οποία 

εκτίθεται ο κορμός των σκέψεων του Καντ σχετικά με την αγωγή του ανθρώπου. Η 

πρώτη φράση του έργου του είναι η εξής: “Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό πλάσμα που 
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πρέπει να διαπαιδαγωγείται”. Ήδη από την αρχή, δηλαδή, καθίσταται φανερό ότι ο 

άνθρωπος και η αγωγή, ως έννοιες, θα βρεθούν στο επίκεντρο. Επομένως, πρέπει να 

εξηγηθεί τι είναι αυτό που διαχωρίζει τον άνθρωπο από τα υπόλοιπα ζώα και τον κάνει 

να θεωρείται ικανός να μετέχει της αγωγής. Επιπρόσθετα, ανάλυσης χρήζει και το γιατί 

η αγωγή κρίνεται άκρως απαραίτητη.( Δεληκωνσταντής, 2001) 

   Ξεκινώντας από το πρώτο ζήτημα, να σημειωθεί ότι η σύγκριση του 

ανθρώπου με τα ζώα, ο εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών ανάμεσά τους, αποτελεί 

συχνό μοτίβο στα έργα του Καντ. Ο φιλόσοφος εντοπίζει τη βασική διαφορά τους στο 

γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει ξεχωριστό και μοναδικό προορισμό, άρα και σκοπό 

ύπαρξης. Ο προορισμός αυτός δεν είναι άλλος απ’ το να κατορθώσει να ζήσει ως 

ελεύθερος, αξιοποιώντας τη λογική του δύναμη. (Ανδρουλιδάκης, 2010) 

   Περνώντας στο δεύτερο και βασικότερο ζήτημα, η αγωγή είναι ο μόνος 

δρόμος μέσω του οποίου ο άνθρωπος θα μπορέσει να φτάσει στον προορισμό του. Και 

ακριβώς για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη και δεν μπορεί να λείπει από την ανθρώπινη 

κοινωνία. Ο Καντ διακρίνει την αγωγή του ανθρώπου σε τρεις μορφές, την φροντίδα, 

την πειθαρχία και την εκπαίδευση. (Σιδερά-Λύτρα, 2004) 

   Η πρώτη από τις τρεις, η φροντίδα περιλαμβάνει ό, τι αφορά την περιποίηση 

και τη συντήρηση. Είναι αναγκαία τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τα ζώα. Η 

δεύτερη, η πειθαρχία, είναι εκείνη η μορφή που θα βοηθήσει τον άνθρωπο να μη μείνει 

για μια ζωή δέσμιος των φυσικών και ζωώδων ενστίκτων του. Μέσω, δηλαδή, της 

υπακοής σε μια σειρά από κανόνες, το άτομο θα είναι ικανό να τιθασεύσει τις 

πρωτόγονες δυνάμεις που υπάρχουν μέσα του και έτσι θα είναι σε θέση πια να 

προσεγγίσει τον τελικό προορισμό του. Η τελευταία μορφή της αγωγής, η εκπαίδευση, 

είναι εκείνη που θα δώσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να ζήσει ως πραγματικά 

ελεύθερος.( Σιδερά-Λύτρα, 2004) 

   Ο Καντ υποστηρίζει, επιπλέον, ότι η πειθαρχία επιτελεί την αρνητική 

λειτουργία της αγωγής. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι με τον 

όρο αρνητική λειτουργία ο Καντ εννοεί μια διαδικασία αφαιρετική. Χρησιμοποιεί, 

δηλαδή, την άρνηση με την έννοια του αρνητικού προσήμου, της αφαίρεσης. Εκείνο, 

λοιπόν, που αφαιρείται, που εκδιώχνεται μέσα από τη διαδικασία της πειθαρχίας και 

της υποταγής είναι η αγριότητα, το βάρβαρο κομμάτι του ανθρώπου. Το παιδί, που 

βρίσκεται ακόμα στα πρώτα στάδια της διαπαιδαγώγησής του, οφείλει να υπακούσει 
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σε όσα του λένε οι μεγαλύτεροι και οι δάσκαλοί του. Το ίδιο δεν βρίσκεται ακόμα σε 

θέση να δρα ως ελεύθερο και με βάση τις προσωπικές του επιθυμίες, καθώς δεν μπορεί 

να κρίνει αν μία πράξη του θα αποδειχθεί ωφέλιμη ή βλαβερή για τους γύρω του.( 

Σιδερά-Λύτρα, 2004) 

   Η εκπαίδευση έρχεται για να επιτελέσει τη θετική λειτουργία της αγωγής. 

Εδώ χρησιμοποιείται ο χαρακτηρισμός θετική, διότι η εκπαίδευση λειτουργεί 

προσθετικά. Προσθέτει στον άνθρωπο μία πληθώρα δυνατοτήτων, τις οποίες αν 

αξιοποιήσει κατάλληλα, θα καταφέρει να προοδεύσει στη ζωή του. Επίσης, θα 

μπορέσει να γνωρίσει το απόλυτο αγαθό της ευδαιμονίας. Η εκπαίδευση είναι αυτή που 

θα διευρύνει τους ορίζοντες του ανθρώπου, δείχνοντάς του πως υπάρχουν πολλά 

διαφορετικά μονοπάτια για να ακολουθήσει και συμβάλλοντας έτσι ώστε να 

ανακαλύψει ποιο είναι εκείνο που του ταιριάζει περισσότερο. (Niethammer, 1980) 

   Κάτι ακόμη που χρήζει αναφοράς είναι ο όρος εκπολιτισμός, τον οποίο 

χρησιμοποιεί ο Καντ για να αποδώσει μία ακόμη λειτουργία που επιτελείται μέσω της 

αγωγής. Ο εκπολιτισμός του Καντ σημαίνει ό, τι περίπου εννοεί κανείς σήμερα με την 

κοινωνικοποίηση. Μέσα από τη διαδικασία της διαπαιδαγώγησης, λοιπόν, το παιδί 

μαθαίνει τη σημασία της επικοινωνίας. Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κοινωνικό 

ον και η αγωγή αναπτύσσει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες και του διδάσκει πώς να 

συμβιώνει αρμονικά μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο, πώς να μοιράζεται τις σκέψεις και 

τα συναισθήματά του. (Niethammer, 1980) 

   Ο Καντ σημειώνει, ακόμη, πως η διαπαιδαγώγηση είναι καλό να ξεκινά από 

μία αρκετά μικρή ηλικία. Το παιδί θα πρέπει να μάθει από τα πρώτα στάδια της ζωής 

του πως δεν μπορεί να δρα ανεξέλεγκτα, αγνοώντας τις συνέπειες των πράξεων του. Η 

πειθαρχία και η τήρηση των κανόνων παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη φάση της 

ζωής, καθώς, όπως επισημαίνει ο Καντ, σε περίπτωση που το παιδί δε μάθει από νωρίς 

να σέβεται το γενικό καλό, δε θα καταφέρει ποτέ να αποβάλλει εντελώς από μέσα του 

το βάρβαρο κομμάτι του εαυτού του.( Δεληκωνσταντής, 2001) 

   Επιπρόσθετα, ο φιλόσοφος τονίζει το πόσο σημαντικό είναι να γίνει η αγωγή 

μία διαδικασία που θα βελτιώνεται διαχρονικά. Για να καταστεί πιο σαφές το 

παραπάνω, κάθε γενιά καλείται να διαπαιδαγωγήσει την αμέσως επόμενη από εκείνη 

γενιά. Εάν, λοιπόν, η κάθε γενιά μεταφέρει στην επόμενη τις συσσωρευμένες γνώσεις 

και εμπειρίες της, όσον αφορά πάντα το κομμάτι της αγωγής, τότε το αποτέλεσμα θα 
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γίνεται όλο και τελειότερο καθώς περνούν τα χρόνια. Ο Καντ προτείνει, δηλαδή, τη 

δημιουργία μιας διαχρονικής αλυσίδας, η οποία θα μεταφέρει από γενιά σε γενιά 

πολύτιμα στοιχεία για τον τρόπο διαπαιδαγώγησης. Κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα 

εποικοδομητικό και θα έφερε σπουδαία αποτελέσματα με την πάροδο των χρόνων.( 

Πενολίδης, 2006) 

   Ως συνέχεια του προηγούμενου, σε περίπτωση που κάποιοι άνθρωποι δε 

διαπαιδαγωγηθούν σωστά, δε μάθουν δηλαδή τη σημασία και την αξία της πειθαρχίας 

και της καλλιέργειας, τότε οι άνθρωποι αυτοί δε θα είναι σε θέση να είναι καλοί 

παιδαγωγοί των μαθητών και των παιδιών τους. Επομένως, η έλλειψη παιδείας και η 

προβληματική αγωγή έχει αλυσιδωτές συνέπειες διαχρονικά. (Σιδερά-Λύτρα, 2004) 

   Για όλα τα παραπάνω ο Καντ υπογραμμίζει πως η αγωγή, την οποία συχνά 

στο έργο του χαρακτηρίζει ως τέχνη, οφείλει να πάρει τη μορφή μιας Επιστήμης, της 

Παιδαγωγικής. Απαιτείται μία συστηματοποίηση των γνώσεων που αφορούν το 

αντικείμενο αυτό, ώστε να αποφευχθούν οι οδυνηρές συνέπειες που προαναφέρθηκαν. 

Η δημιουργία της Παιδαγωγικής Επιστήμης θα δώσει στην κοινωνία τα εφόδια για να 

πάει μπροστά, να μην επαναλαμβάνει ολέθρια λάθη του παρελθόντος και να 

οικοδομήσει ένα ολοένα καλύτερο μέλλον για τους επόμενους. ( Heinrich, 1993) 

 

2.2 Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Η ΑΓΩΓΗ-Η 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 

   Σε αυτήν την εκτενή εισαγωγή του έργου του, ο Καντ εκθέτει, επίσης, τις 

απόψεις του γύρω από τη δημόσια και την ιδιωτική αγωγή. Φαίνεται να υποστηρίζει 

πως η δημόσια αγωγή είναι περισσότερο ωφέλιμη για το άτομο, διότι του διδάσκει με 

έμπρακτο τρόπο να σέβεται τους γύρω του. Το παιδί καταλαβαίνει πως δεν μπορεί να 

αγνοεί τους συνανθρώπους του και πως πρέπει να βάζει όρια στον ίδιο του τον εαυτό. 

Στη δημόσια αγωγή κανένας δεν ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους, ούτε απολαμβάνει 

ιδιαίτερα προνόμια. Έτσι, ο άνθρωπος μαθαίνει κάτι πολύ σημαντικό, να προσπαθεί να 

ξεχωρίσει με βάση την αξία του. (Δεληκωνσταντής, 2001) 

   Από την άλλη μεριά, ως ιδιωτική χαρακτηρίζεται η αγωγή που παρέχεται στο 

σπίτι είτε από τους ίδιους του γονείς είτε συνηθέστερα από τους οικοδιδασκάλους. 

Παρ’ ότι μία τέτοιου είδους αγωγή είναι περισσότερο εστιασμένη, έχει, δηλαδή, τη 
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δυνατότητα να επικεντρωθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες και κλίσεις του κάθε μαθητή, ο 

Καντ επισημαίνει έναν κίνδυνο σύγχυσης που μπορεί να επιφέρει. Από την στιγμή που 

το παιδί είναι πιθανό να ακούει άλλα από τον παιδαγωγό και άλλα από τους γονείς του, 

είναι λογικό να μπερδευτεί και να έρθει σε ένα αδιέξοδο. Προς αποφυγή του παραπάνω 

κινδύνου, ο Καντ προτρέπει τους γονείς να κάνουν στην άκρη και να αφήσουν τον 

οικοδιδάσκαλο να κάνει τη δουλειά του και να καθοδηγήσει σωστά το παιδί. 

(Δεληκωνσταντής, 2001) 

   Όσον αφορά το θέμα της χρονικής διάρκειας, ο Γερμανός φιλόσοφος τονίζει 

πως η φύση έχει καθορίσει το σημείο εκείνο όπου παύει να είναι απαραίτητη η 

οργανωμένη αγωγή. Συγκεκριμένα, ο Καντ αναφέρει πως η αγωγή πρέπει να σταματά 

“όταν μπορεί ο ίδιος να γίνει πατέρας και οφείλει να διαπαιδαγωγεί ο ίδιος. Περίπου 

μέχρι το δέκατο έκτο έτος”. Στο χωρίο αυτό, βέβαια, εντοπίζει κανείς απόψεις της 

εποχής του Καντ. Η αγωγή φαίνεται να αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των αγοριών, 

ενώ η ηλικία κατά την οποία ο άντρας συνηθίζει να ξεκινά το χτίσιμο της δικής του 

οικογένειας είναι περίπου τα δέκα έξι έτη. Συμπερασματικά, ο άνθρωπος πρέπει να 

λαμβάνει μία συστηματοποιημένη αγωγή έως ότου είναι σε θέση να λειτουργεί 

αυτόνομα και ανεξάρτητα, έχοντας ανακαλύψει και αναπτύξει το ένστικτο του φύλου.( 

Σιδερά-Λύτρα, 2004) 

   Να μη λησμονηθεί η επισήμανση που κάνει ο Καντ αναφορικά με την 

αναγκαιότητα λειτουργίας πειραματικών σχολείων. Ειδικότερα, τα πειραματικά 

σχολεία θα προσφέρουν τη δυνατότητα και το πεδίο να εφαρμοστούν ποικίλες τεχνικές 

αγωγής και κατ’ επέκταση να διαπιστωθεί ο βαθμός της αποτελεσματικότητάς τους. 

Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να επιτευχθεί μία σταδιακή αναβάθμιση των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, καθώς οι μέθοδοι, αλλά και τα μέσα διδασκαλίας θα δοκιμάζονται, θα 

ελέγχονται συνεχώς. (Niethammer, 1980) 

   Ο Καντ στο τέλος των εισαγωγικών σημειώσεών του συμπεραίνει πως τα 

πρώτα στάδια της ζωής ενός παιδιού πρέπει να χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό 

ελευθερίας. Οι μεγαλύτεροι οφείλουν να επεμβαίνουν μονάχα στις περιπτώσεις όπου 

το παιδί διατρέχει κάποιο άμεσο κίνδυνο κατά την επαφή του με διάφορα αντικείμενα. 

Ακολούθως, όταν το παιδί γίνει λίγο μεγαλύτερο και βρίσκεται πλέον σε θέση να 

αντιλαμβάνεται τις έννοιες του κανόνα και της τιμωρίας που επιφέρει η μη τήρησή του, 

οι γονείς και οι παιδαγωγοί υποχρεούνται να επιβάλλουν σαφείς περιορισμούς στην 
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ελευθερία των παιδιών. Κάτι τέτοιο, φαινομενικά μοιάζει ως μέτρο ανελευθερίας, 

όμως, αποτελεί ένα απαραίτητο στάδιο που θα συμβάλλει έτσι ώστε το παιδί να 

μπορέσει μετέπειτα να λειτουργήσει ελεύθερα και ανεξάρτητα. ( Larousse Britannica, 

2007) 

 

2.3 Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 
  

   Αμέσως μετά την εισαγωγή, ακολουθεί το κύριο μέρος του έργου, το οποίο 

είναι χωρισμένο σε δύο μεγάλες ενότητες. Ο χωρισμός των ενοτήτων γίνεται με βάση 

το θεματικό κριτήριο και έγκειται στη διάκριση της αγωγής σε δύο μέρη. Ο Καντ στο 

σημείο αυτό, λοιπόν, χωρίζει την αγωγή σε φυσική και πρακτική ή ηθική. Το πρώτο 

κομμάτι, αυτό της φυσικής αγωγής, περιλαμβάνει όσα σχετίζονται με την περιποίηση 

του ανθρώπου στα αρχικά στάδια της ζωής του. Πρόκειται, δηλαδή, για αυτό που 

ανέφερε ως φροντίδα στο εισαγωγικό μέρος του έργου του. Το δεύτερο κομμάτι, η 

πρακτικο-ηθική αγωγή ταυτίζεται στην ουσία με τις προαναφερθείσες μορφές της 

πειθαρχίας και της εκπαίδευσης και στοχεύει στην ανεξαρτητοποίηση και την ελεύθερη 

δράση του ατόμου. Για να διευκρινιστεί καλύτερα, στην ενότητα της φυσικής αγωγής 

εντοπίζει κανείς απόψεις που αναφέρονται στη διαπαιδαγώγηση κατά την βρεφική και 

πρώιμη παιδική ηλικία. Έπειτα, η πρακτική αγωγή αφορά κυρίως την εφηβική ηλικία, 

καθώς τότε το παιδί είναι πλέον σε θέση να αντιληφθεί τις πιο περίπλοκες και σύνθετες 

ηθικές έννοιες.( Δεληκωνσταντής, 2001) 

   Αρχίζοντας από την πρώτη ενότητα, να επισημανθεί ότι ο Καντ διατυπώνει 

μέσα σ’ αυτήν μία πληθώρα απόψεων σχετικά με την ανατροφή και το μεγάλωμα του 

παιδιού. Αποδεικνύει, έτσι, το τεράστιο εύρος των γνώσεων του και προσφέρει σε 

γονείς και παιδαγωγούς έναν χρήσιμο και πλήρως ενημερωμένο οδηγό. Η θεματολογία 

της ενότητας αυτής εκτείνεται από το γάλα που πρέπει να τρώει το βρέφος έως 

συμβουλές που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη μίας ισορροπημένης προσωπικότητας. 

(Niethammer, 1980) 

   Η φυσική αγωγή, όπως σημειώθηκε, αφορά την περιποίηση του παιδιού κατά 

την πρωιμότερη φάση της ζωής του. Η περιποίηση τούτη περιλαμβάνει μία 

ολοκληρωμένη φροντίδα του μωρού καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας, αλλά και της 

νύχτας, καθώς το ίδιο δεν είναι σαφώς σε θέση να ικανοποιήσει τις πρωταρχικές 
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ανάγκες του. Οι γονείς συχνότερα, αλλά και τροφοί ή παιδοκόμοι επωμίζονται το 

δύσκολο αυτό έργο. Κατά την φροντίδα και την περιποίηση ενός μωρού προκύπτουν 

πολλά προβλήματα, αλλά και ερωτήματα, στα οποία καλείται ο Καντ να δώσει 

απαντήσεις. (Δεληκωνσταντής, 2001) 

   Αναφορικά με την τροφή του βρέφους, ο Καντ υποδεικνύει το μητρικό γάλα, 

κάτι για το οποίο η ίδια η φύση έχει, άλλωστε, προνοήσει. Επιπλέον, συγκεντρώνοντας 

στοιχεία από γιατρούς και επιστήμονες της εποχής, ο φιλόσοφος δίνει συμβουλές τόσο 

για τις τροφές που είναι καλό να παίρνει η μητέρα ή η τροφός, όσο και για τα υπόλοιπα 

είδη με τα οποία μπορούν να τρέφονται τα μωρά. Αναλυτικότερα, ο Καντ καταλήγει 

μετά από έρευνα στο συμπέρασμα ότι είναι προτιμότερο οι γυναίκες που θηλάζουν να 

καταναλώνουν αρκετό κρέας, ώστε το γάλα να είναι περισσότερο αραιό και άρα πιο 

ευκολοχώνευτο για το παιδί. Επιπρόσθετα, αποτρέπει τις γυναίκες απ’ το να ταΐζουν 

τα μωρά με διάφορους χυλούς με αλεύρι και αλάτι ή καρυκεύματα, καθώς τα υλικά 

αυτά είναι βλαβερά για την υγεία τους.( Δεληκωνσταντής, 2001) 

   Ο Καντ απορρίπτει, επίσης, το λεγόμενο σπαργάνωμα, το ασφυκτικό, 

δηλαδή, τύλιγμα του παιδιού. Ο λόγος της απόρριψής του δεν είναι άλλος απ’ το 

γεγονός ότι εμποδίζει το παιδί να κινηθεί ελεύθερα και δημιουργεί ένα ασφυκτικό και 

αποπνικτικό για εκείνο περιβάλλον. Γενικότερα, ο Καντ τάσσεται ενάντια σε κάθε 

είδους τεχνητό μέσο. Λουριά που βοηθούν στο να μάθει το παιδί να περπατάει, 

περπατούρες, προστατευτικά ρούχα και καπέλα ώστε να αποφεύγονται τα χτυπήματα 

κατά τις πτώσεις δε συνιστώνται, διότι αντιτίθενται στη φύση του ανθρώπου. Για να 

γίνει πιο σαφές, το παιδί εθίζεται στην χρήση τεχνητών μέσων και οργάνων και δε 

μαθαίνει να αξιοποιεί τις δικές του φυσικές δυνάμεις. (Σιδερά-Λύτρα, 2004) 

   Η υπερπροστασία και η ικανοποίηση κάθε παράλογης επιθυμίας ή 

ιδιοτροπίας του παιδιού κατακρίνονται, επίσης, από το Γερμανό φιλόσοφο. Ειδικότερα, 

ο Καντ τονίζει ότι δεν είναι καλό οι γονείς να ανταποκρίνονται σε κάθε κλάμα του 

μωρού, σπεύδοντας αμέσως κοντά και προσπαθώντας με κάθε τρόπο να το ηρεμήσουν. 

Η τακτική αυτή μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει. Το παιδί θα 

καταλάβει πως κλαίγοντας είναι ικανό να πραγματοποιήσει οτιδήποτε θέλει και έτσι 

θα εκμεταλλεύεται την αδυναμία των γονιών του προς όφελός του. Μαθαίνοντας, 

λοιπόν, κάτι τέτοιο από πολύ μικρή ηλικία, το πιο πιθανό είναι και μεγαλώνοντας να 
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είναι ένα κακομαθημένο παιδί που θα έχει την εντύπωση πως μπορεί να αποκτήσει 

εύκολα όλα όσα θέλει. (McBay Merritt, 2011) 

   Για να αποφευχθεί, επομένως, αυτό θα πρέπει οι γονείς, ήδη από το πρώτο 

στάδιο της ζωής του παιδιού, να του δείξουν ξεκάθαρα πως δεν είναι δυνατό να τρέχουν 

συνέχεια από πίσω του. Ο Καντ τους προτείνει να αγνοήσουν όλα εκείνα τα κλάματα 

τα οποία ολοφάνερα γίνονται λόγω πείσματος και υποκινούνται από μία παράλογη 

επιθυμία. Το κλάμα είναι, σύμφωνα με ιατρικά ευρήματα στα οποία ανέτρεξε ο ίδιος ο 

φιλόσοφος, κάτι το επίπονο ως διαδικασία για το σώμα και τον οργανισμό του μικρού 

παιδιού. Άρα, εάν το παιδί καταλάβει πως δεν έχει τίποτα απολύτως να κερδίσει από 

αυτό, τότε θα το χρησιμοποιεί μόνο όταν έχει πραγματικά ανάγκη από κάτι. Έτσι, 

μεγαλώνοντας δε θα έχει αποκτήσει την κακή συμπεριφορά του να στηρίζεται συνέχεια 

στους γονείς του και στους άλλους, αλλά θα μάθει να παλεύει με βάση τις δικές του 

δυνατότητες και δυνάμεις. (McBay Merritt, 2011) 

   Συμπληρωματικά, ο Καντ επικροτεί την σκληραγωγία, καθώς θεωρεί πως με 

μία τέτοια τακτική το παιδί δε θα εθιστεί στην εύκολη λύση και στην καλοπέραση. 

Αναλυτικότερα, ισχυρίζεται πως το στρώμα του μωρού πρέπει να είναι σκληρό, αφού 

έτσι είναι καλύτερο για την υγεία και τη ανάπτυξη της σωματικής του διάπλασης. 

Ευεργετικά για τον οργανισμό είναι, επιπρόσθετα, τα συχνά κρύα λουτρά, ενώ 

γενικότερα το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και μεγαλώνει το παιδί δε θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από υπερβολική ζέστη, αλλά από μία κανονική, μέτρια θερμοκρασία. 

Συμπερασματικά, όλα τα παραπάνω μέτρα, καθώς επίσης και μία ευρύτερη 

σκληραγωγική στάση μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα ωφέλιμα, διότι το παιδί δε θα 

εθιστεί σε μία νωχελική ζωή.( Δεληκωνσταντής, 2001) 

   Στο σημείο αυτό να υπογραμμιστεί πως ο φιλόσοφος επισημαίνει 

επανειλημμένα πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρώιμο στάδιο για την αγωγή του 

ανθρώπου. Εάν το παιδί από πολύ μικρή ηλικία δεν αποκτήσει κακές συμπεριφορές, 

συνήθειες και έξεις, τότε η κατάσταση θα είναι πολύ πιο εύκολη στη συνέχεια. 

Αντιθέτως, αν από μικρό εθιστεί στην ευκολία και μάθει να τα έχει όλα έτοιμα, δίχως 

κόπο και προσπάθεια, τότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να διορθωθεί και να 

αντιστραφεί η κατάσταση στην πορεία. (Σιδερά-Λύτρα, 2004) 

   Όσον αφορά τη διάπλαση ενός σωστού χαρακτήρα, ο Καντ προβαίνει σε μία 

σειρά παρατηρήσεων. Καταρχήν, η αυταρχικότητα και η πέραν του μέτρου 
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αυστηρότητα δεν έχουν θέση στην αγωγή του παιδιού. Η τάξη θα πρέπει μεν να 

επιβάλλεται, είναι σημαντικό, ωστόσο, το παιδί να μην αισθάνεται καταπιεσμένο και 

ανήμπορο να εκφραστεί ελεύθερα. Δυνατές φωνές και κραυγές από την πλευρά του 

γονιού, οι οποίες στοχεύουν στη συμμόρφωση του παιδιού, μόνο καλό δεν κάνουν. 

Αντίθετα, δημιουργούν ένα κλίμα φόβου, το οποίο δεν επιτρέπει στο παιδί να 

αναπτύξει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να εκφράσει τα συναισθήματά του. 

(McBay Merritt, 2011) 

   Επιπλέον, φράσεις όπως “Ντροπή”, “Αίσχος”, “Θα πρέπει να ντρέπεσαι γι’ 

αυτό που έκανες” δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Τα παιδιά δεν βρίσκονται ακόμα 

σε θέση να κατανοήσουν τι σημαίνει η έννοια της ντροπής και γιατί θα πρέπει να 

ντρέπονται για κάτι που έκαναν. Το αίσθημα της ντροπής, για να το νιώσει κανείς, 

προϋποθέτει να αντιλαμβάνεται τη διαφορά μίας έντιμης από μία άτιμη πράξη. Και η 

διαφορά τούτη δε γίνεται αντιληπτή παρά μόνο όταν ο άνθρωπος φτάσει σε μία ηλικία 

που ξεπερνά τα παιδικά χρόνια και προσεγγίζει την εφηβεία. Συνεπώς, φράσεις που 

απευθύνονται στο αίσθημα της ντροπής μόνο επιζήμιες μπορούν να είναι, οδηγώντας 

πολλές φορές τα παιδιά σε μία εσωτερικότητα και εμποδίζοντάς τα να εκφραστούν 

όπως νιώθουν και επιθυμούν. (McBay Merritt, 2011) 

   Μία αξιοπρόσεχτη παρατήρηση που κάνει ο Καντ και αφορά το χαρακτήρα 

του παιδιού είναι η μεγάλη σπουδαιότητα της φιλαλήθειας. Το παιδί οφείλει να μάθει 

από μικρό ακόμα πως το ψέμα είναι κάτι αρνητικό και κατακρίνεται. Επομένως, δεν 

μπορεί να έχει καμία απολύτως θέση στη ζωή του και πρέπει να αποφεύγεται. Η 

επιλογή της αλήθειας και της ειλικρίνειας είναι πάντοτε προτιμότερη και αποτελεί το 

μοναδικό μονοπάτι μέσω του οποίου μπορεί να οδηγηθεί κανείς στην ευδαιμονία. Είναι 

γεγονός ότι τα μικρά κυρίως παιδιά, υποκινούμενα από τη ζωηρή φαντασία που τα 

χαρακτηρίζει, συνηθίζουν να λένε πολλά ψέματα. Ο Καντ παροτρύνει τους γονείς να 

επιδείξουν αυστηρότητα ως προς το θέμα αυτό και να χρησιμοποιήσουν ακόμα και το 

αίσθημα της ντροπής, το οποίο σε αυτήν την περίπτωση και μόνο μπορεί να 

λειτουργήσει θετικά. (McBay Merritt, 2011) 

   Στις εισαγωγικές του σημειώσεις ο Καντ ανέφερε τον όρο του εκπολιτισμού, 

εννοώντας κάτι παραπλήσιο με την κοινωνικοποίηση. Η ανάπτυξη της κοινωνικότητας 

του παιδιού είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη. Ο φιλόσοφος τονίζει ότι το παιδί 

έχει ανάγκη από φίλους, ώστε να μπορεί να μοιράζεται την καθημερινότητά του, αλλά 



24 
 

και όλα όσα το απασχολούν. Επομένως, από την αγωγή του δεν μπορεί να απουσιάζει 

το στοιχείο της επικοινωνίας και της επαφής με άλλα άτομα της ηλικίας του. 

(Ανδρουλιδάκης, 2010) 

   Το παιχνίδι κατέχει κεντρικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή ενός παιδιού. 

Δε θα μπορούσε, επομένως, να απουσιάζει από τον κατάλογο των θεμάτων με τα οποία 

ασχολείται ο Καντ στο παρόν έργο του. Μέσα από το παιχνίδι, σημειώνει ο φιλόσοφος, 

το παιδί αναπτύσσει τόσο τις σωματικές όσο και τις νοητικές του ικανότητες. Ειδική 

αναφορά κάνει σε ορισμένα παιχνίδια, τα οποία συμβάλλουν στην εξάσκηση των 

ανθρώπινων αισθήσεων, κατά κύριο λόγο της όρασης, αλλά και της ακοής. Η 

τυφλόμυγα, τα βελάκια που προσπαθούν να πετύχουν τον στόχο, ο χαρταετός, αλλά 

και θορυβώδη μουσικά όργανα χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα από τον Καντ. Η 

μπάλα αναφέρεται ως ένα από τα καλύτερα αντικείμενα με τα οποία μπορεί να παίξει 

ένα παιδί. Κυνηγώντας κανείς μια μπάλα αναγκάζεται να τρέχει και να βρίσκεται σε 

συνεχή κίνηση και σύμφωνα με τον Καντ το τρέξιμο είναι πολύ ωφέλιμο για την υγεία. 

(Niethammer, 1980) 

   Επίσης, ιδανικά για το παιδί θεωρούνται τα παιχνίδια που καλλιεργούν την 

μνήμη του. Η εξάσκηση της μνήμης φέρει ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς ένας 

σημαντικός παράγοντας μέσω του οποίου γίνεται προσιτή στον άνθρωπο η γνώση είναι 

η διαδικασία της απομνημόνευσης. Μεταξύ των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με 

την μνήμη εντάσσονται η ανάγνωση, η γραφή, η εκμάθηση ξένων γλωσσών και οι 

ιστορικές αφηγήσεις, μέσα από τις οποίες το παιδί καλείται να συγκρατήσει ονόματα 

και ημερομηνίες. Να μη λησμονηθεί ότι ο Καντ διατυπώνει τη ρηξικέλευθη άποψη πως 

τα μυθιστορήματα και γενικά οι διηγήσεις που περιέχουν το φανταστικό στοιχείο είναι 

προτιμότερο να αποφεύγονται. Οι λόγοι που τον οδήγησαν στο παραπάνω συμπέρασμα 

είναι δύο. Αφ’ ενός, τα μυθιστορήματα όχι μόνο δεν ενισχύουν την μνήμη του παιδιού, 

αλλά την εξασθενούν κιόλας. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχουν άμεση σχέση με το εδώ 

και το τώρα, και η μνήμη επιλέγει να συγκρατεί κυρίως όσα αφορούν την πραγματική 

ζωή. Αφ’ ετέρου, η φαντασία των παιδιών είναι ένας τομέας ήδη εξαιρετικά 

αναπτυγμένος και η περαιτέρω ενίσχυσή του μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 

ψευδαίσθηση της ζωής σε ένα φανταστικό κόσμο. (Niethammer, 1980) 

   Γιατί, όμως, το παιχνίδι είναι τόσο σημαντικό και τοποθετείται στο επίκεντρο 

της αγωγής ενός παιδιού; Ο Καντ δίνει απάντηση και σε αυτό το ερώτημα. Μέσα από 
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τη διαδικασία του παιχνιδιού το παιδί μαθαίνει να απασχολείται με κάτι συγκεκριμένο 

για ένα μεγάλο διάστημα της ημέρας. Με άλλα λόγια, μαθαίνει την έννοια της συνεχούς 

ενασχόλησης και κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τα κατοπινά στάδια της 

ζωής του. Οι υποχρεώσεις και η μελλοντική του εργασία είναι φυσικό να απαιτούν την 

πλήρη αφοσίωσή του για πολλές ώρες. Έτσι, έχοντας εθιστεί από μικρό στην 

καθημερινή απασχόληση με ένα αντικείμενο, θα μπορέσει να ανταπεξέλθει καλύτερα 

στα μετέπειτα καθήκοντά του.( Πρελορέντζος, 2000) 

   Εντούτοις, επισημαίνεται ότι το παιχνίδι δεν παύει να είναι κάτι που 

ευχαριστεί ιδιαίτερα τα παιδιά. Όταν παίζουν, δεν το κάνουν από υποχρέωση ή από 

καταναγκασμό, αλλά επειδή περνάνε καλά και διασκεδάζουν. Το σχολείο έρχεται για 

να αναλάβει να τους διδάξει την έννοια της υποχρεωτικής εργασίας. Η υποχρεωτική 

εργασία δεν είναι συνήθως ευχάριστη και γίνεται καταναγκαστικά. Μολαταύτα, έχει 

έναν ορισμένο σκοπό και επομένως κρίνεται απαραίτητο τα παιδιά να 

συνειδητοποιήσουν πως πέρα από τις ελεύθερες ώρες τους, οφείλουν να εκτελούν και 

μία σειρά από υποχρεωτικές εργασίες.( Πρελορέντζος, 2000) 

   Ένας ακόμη στόχος της αγωγής είναι να μη διασπάται η προσοχή του παιδιού. 

Σαφέστερα, ο Καντ υπογραμμίζει πολλές φορές την σπουδαιότητα που έχει η 

συγκέντρωση σε κάτι συγκεκριμένο, καθώς η εκμάθηση οποιουδήποτε πράγματος δεν 

είναι εφικτή δίχως αυτήν. Εάν διάφοροι περισπασμοί δεν επιτρέπουν στο παιδί να 

συγκεντρωθεί στο μάθημα, τότε είναι εύκολα κατανοητό πως το αποτέλεσμα δε θα 

είναι το επιθυμητό. (Σιδερά-Λύτρα, 2004) 

   Με την προϋπόθεση, λοιπόν, ότι έχει εξασφαλιστεί η απόλυτη συγκέντρωση 

του μαθητή στο μάθημα, ένα άλλο ζήτημα που φαίνεται να απασχολεί τον Καντ είναι 

ο τρόπος διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα, ο φιλόσοφος αναζητά την καλύτερη δυνατή 

μέθοδο, σύμφωνα με την οποία η μεταλαμπάδευση γνώσεων από τον παιδαγωγό στο 

μαθητή θα γίνει ευκολότερη και ουσιαστικότερη. Η μέθοδος που προτείνει ο Καντ για 

την πλειονότητα των γνωστικών αντικειμένων δεν είναι άλλη από τη λεγόμενη 

μαιευτική, που πρώτος εισήγαγε ο Σωκράτης. Η σωκρατική μαιευτική είναι μία 

μέθοδος η οποία εξάγει την γνώση που ενυπάρχει στο παιδί μέσα από μία διαδικασία 

ερωτήσεων και διαλόγου. Ο Καντ υποστηρίζει πως αυτός ο εξαγωγικός τρόπος είναι 

πιο εποικοδομητικός, καθώς η παραδοσιακή και μηχανιστική αποστήθιση πέραν του 

ότι είναι ανιαρή και κοπιαστική ως διαδικασία, δε φέρνει συχνά αποτέλεσμα. Το παιδί 



26 
 

καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπαιδαγώγησής του έρχεται σε επαφή με μία πληθώρα 

γνώσεων. Αν όλα αυτά τα δεδομένα του παρουσιαστούν συσσωρευμένα, καθίσταται 

φανερό πως είναι δύσκολο να τα συγκρατήσει. Εάν, όμως, εξαχθούν από μέσα του, 

τότε και θα τα κατανοήσει και θα τα συγκρατήσει στην μνήμη του καλύτερα. 

(Niethammer, 1980) 

   Στο τέλος της πρώτης αυτής ενότητας, ο Καντ θίγει το ζήτημα της ένδυσης 

των παιδιών και κυρίως το κατά πόσο αυτή θα πρέπει να συμβαδίζει με τις επιταγές της 

μόδας. Καθαρά και άνετα ρούχα είναι το μόνο που κρίνεται αναγκαίο. Τα κάθε είδους 

στολίδια είναι εντελώς περιττά. Ο φιλόσοφος θεωρεί πως η μόδα δεν έχει καμία θέση 

στη ζωή των παιδιών, καθώς μόνο αρνητικά μπορεί να επιφέρει. Η ικανοποίηση των 

απαιτήσεων της μόδας μαθαίνει στο παιδί να είναι ίδιο με τους υπόλοιπους και του 

δείχνει πως είναι κακό να ξεχωρίζει από την πλειονότητα. (Niethammer, 1980) 

 

2.4 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

   Στη δεύτερη ενότητα του έργου “Περί Παιδαγωγικής” συναντά κανείς τις 

καντιανές θέσεις γύρω από το πρακτικό κομμάτι της αγωγής. Το πρακτικό αυτό 

κομμάτι περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την έννοια της κοσμικής ευφυΐας και 

κατά κύριο λόγο την ηθική καλλιέργεια του ατόμου. Να διευκρινιστεί ότι ως κοσμική 

ευφυΐα ο Καντ ορίζει την ικανότητα του ανθρώπου να αξιοποιεί τον κόσμο, τους γύρω 

του, ούτως ώστε να αναδεικνύει τα ταλέντα του και να ξεχωρίζει. Πρόκειται, στην 

ουσία, για την εφαρμογή των κεκτημένων γνώσεων μέσα στον πραγματικό κόσμο.( 

McBay Merritt, 2011) 

   Ένας από τους βασικότερους στόχους της αγωγής είναι η ηθικοποίηση του 

ατόμου. Η διαδικασία της ηθικοποίησης είναι αρκετά δύσκολη και περίπλοκη, καθώς 

εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες. Ο παιδαγωγός και ο γονιός οφείλει να δώσει 

ιδιαίτερη βαρύτητα στη διάπλαση ενός ηθικού χαρακτήρα. Πρώτα απ’ όλα, το παιδί 

πρέπει να μάθει την έννοια του ηθικού καθήκοντος. Για να γίνει αυτό, μπορούν να 

αξιοποιηθούν παραδείγματα που βασίζονται στην καθημερινότητα, ενώ ο ίδιος ο γονιός 

υποχρεούται μέσα από την στάση του και τη συμπεριφορά του να αποτελεί ένα ηθικό 

πρότυπο για το παιδί του. Το ηθικό καθήκον είναι μια διττή έννοια, καθώς εμπερικλείει 

τόσο το χρέος που έχει ο καθένας απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό, όσο και το σεβασμό 
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των συνανθρώπων του. Έτσι, το παιδί πρέπει να αντιληφθεί πως οφείλει να διαφυλάττει 

την προσωπική του αξιοπρέπεια και την αυτοεκτίμηση. Ταυτόχρονα, όμως, το ηθικό 

καθήκον του υπαγορεύει να σέβεται τους γύρω του και να μην τους εξευτελίζει, ούτε 

να περιορίζει τα δικαιώματά τους.( Ανδρουλιδάκης, 2010) 

   Ένα φαινόμενο που συμβαίνει συχνά στις ζωές των ανθρώπων είναι η 

σύγκρουση του ηθικού καθήκοντος με τις προσωπικές επιθυμίες, με απλά λόγια του 

“πρέπει” με το “θέλω”. Συχνά, λοιπόν, το άτομο διακατέχεται από μία σφοδρή επιθυμία 

ή ένα διακαή πόθο να προβεί σε μία ενέργεια η οποία αντιτίθεται στην ηθική του. Ο 

Καντ αναφέρει πολλές ανθρώπινες επιθυμίες, όπως η πλεονεξία, η φιλοδοξία, η 

αρχομανία, η αισθησιακή ηδονή, η θέληση για συνεχή ψυχαγωγία, η αγάπη για τη ζωή 

και την υγεία, η απόκτηση ολοένα περισσότερων υλικών αγαθών, η βολική και άνετη 

ζωή. Είναι απόλυτα φυσικό να έρχονται στην επιφάνεια όλες αυτές οι επιθυμίες, καθώς 

ο άνθρωπος τις έχει μέσα του εκ φύσεως. (Ανδρουλιδάκης, 2010) 

   Η εναντίωση των ανθρώπινων επιθυμιών στα όσα προστάζει το ηθικό 

καθήκον έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία των ανθρώπινων παθών. Ο Καντ χωρίζει 

τα πάθη σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με το αν οφείλονται σε κακία, σε 

ποταπότητα ή σε μικρόνοια, δηλαδή σε πνευματική φτώχεια. Στην πρώτη κατηγορία 

ανήκουν πάθη όπως ο φθόνος, η αχαριστία και η χαιρεκακία. Τη δεύτερη κατηγορία 

συνιστούν η αδικία, η δολιότητα και η ασωτία, ενώ στην τρίτη συναντά κανείς την 

αστοργία, την ισχνότητα, αλλά και τη μαλθακότητα. Όλα αυτά τα ανθρώπινα πάθη 

πρέπει με κάποιον τρόπο να καταπολεμηθούν, γιατί θέτουν τη λογική στο περιθώριο 

και κατ’ επέκταση έχουν ως αποτέλεσμα την απόλυτη επικράτηση της επιθυμίας έναντι 

της ηθικής. (McBay Merritt, 2011) 

   Επομένως, η διαδικασία της ηθικοποίησης περιλαμβάνει, επίσης, και τη 

μετάδοση στο παιδί μίας σειράς αρετών, οι οποίες θα μπορέσουν να καταδυναστεύσουν 

τα ανθρώπινα πάθη. Οι βασικές αρετές που πρέπει να διδαχθεί το παιδί είναι η ηθική 

αξία, το χρέος και η εντιμότητα. Λεπτομερέστερα, αξίζει να σημειωθούν οι αρετές της 

μεγαλοθυμίας, της αυτοκυριαρχίας, της χρηστότητας, της αξιοπρέπειας, της 

φιλειρηνικότητας, της ολιγάρκειας, της τιμιότητας και της ευεργεσίας. Εάν το παιδί 

αντιληφθεί από μικρό την αξία όλων των προαναφερθέντων αρετών, τότε θα είναι σε 

θέση να καταπολεμήσει τα πάθη του στο μέλλον και να ζήσει μία εναρμονισμένη με 

τον ηθικό νόμο ζωή.( Ανδρουλιδάκης, 2010) 
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   Ο Καντ επισημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν είναι εκ φύσεως ηθικό ον. Ωστόσο, 

έχει την έννοια της ηθικότητας μέσα του και ο ρόλος που καλείται να επιτελέσει η 

αγωγή είναι η ενεργοποίησή της. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα δυνάμει ηθικό ον, το 

οποίο αν δεν καθοδηγηθεί σωστά και δε λάβει την απαραίτητη διαπαιδαγώγηση, δε θα 

καταφέρει ποτέ να ανακαλύψει τι σημαίνει η ηθική.( Ανδρουλιδάκης, 2010) 

   Αφού, λοιπόν, έγινε φανερή η σπουδαιότητα της ηθικής καλλιέργειας για το 

παιδί, ο Καντ σημειώνει και ορισμένες παρατηρήσεις που αφορούν την 

θρησκευτικότητα. Πιο συγκεκριμένα, ο φιλόσοφος διερωτάται αν και με ποιον τρόπο 

τα παιδιά θα πρέπει να μαθαίνουν τις διάφορες θρησκευτικές έννοιες. Ο ιδανικός, 

σύμφωνα με τον Καντ, τρόπος θα ήταν να μη γινόταν καμία αναφορά στο θεϊκό 

στοιχείο και τη θεϊκή οντότητα κατά τα πρώτα παιδικά χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ο 

φιλόσοφος προτείνει το παιδί να αγνοεί σε ένα αρχικό στάδιο την ύπαρξη 

οποιουδήποτε Θεού και να μην έρχεται σε επαφή με εκδηλώσεις θρησκευτικής 

λατρείας. Στη συνέχεια, αφού ανακαλύψει πρώτα το μεγαλείο της φύσης και μάθει τους 

νόμους που τη διέπουν, ενώ παράλληλα έχει οξύνει μέσω της αγωγής την κριτική του 

δύναμη, θα είναι σε θέση να γνωρίσει την ύπαρξη του Θεού. (Πενολίδης, 2006) 

   Εντούτοις, ο Καντ έχοντας επίγνωση ότι μία τέτοια μέθοδος, παρ’ ότι ιδανική, 

είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη, παραθέτει μία πιο κοντά στην 

πραγματικότητα πρακτική. Σύμφωνα με αυτήν, το παιδί θα έρχεται σε επαφή με 

περιορισμένες στον αριθμό έννοιες της θρησκείας και λατρευτικές εκδηλώσεις. Είναι 

καλό, όμως, να αντιληφθεί τη σημασία που έχει η κάθε θρησκευτική πράξη στην οποία 

προβαίνει και να μην αντιγράφει απλά τη συμπεριφορά των μεγαλύτερων. Με άλλα 

λόγια, το παιδί πρέπει να συνειδητοποιήσει τους λόγους για τους οποίους λατρεύεται η 

θεϊκή οντότητα και κάτι τέτοιο θα γίνει κατορθωτό μόνο αν του εξηγήσει κανείς πως ο 

Θεός είναι υπεύθυνος και δημιουργός της υπέροχης φύσης. Συμπερασματικά, η 

θρησκευτική καλλιέργεια αποτελεί ένα κομμάτι της αγωγής του ανθρώπου, στο οποίο 

απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Ηθικότητα και θρησκεία είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, 

όπως πιστεύει ο Καντ, και το παιδί πρέπει να αντιληφθεί το συνδετικό κρίκο που τις 

κρατά ενωμένες. (Ανδρουλιδάκης, 2010) 
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2.5 ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
 

   Στο επιλογικό κομμάτι του υπό εξέταση έργου θα βρει κανείς τις αντιλήψεις 

του Καντ γύρω από δύο παιδαγωγικά ζητήματα, που αφορούν περισσότερο τη νεανική 

παρά την παιδική ηλικία. Ειδικότερα, το πρώτο ζήτημα σχετίζεται με την ανακάλυψη 

και συνειδητοποίηση της φυλετικής διαφοράς και της σεξουαλικότητας. Στην ηλικία 

των 13 με 14 περίπου χρόνων, όπως σημειώνει ο φιλόσοφος, ο άνθρωπος καλείται να 

λάβει μία σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ώστε να μάθει να σέβεται το άλλο φύλο και να 

συνυπάρχει αρμονικά μαζί του. Στην ηλικία αυτή είναι φυσική και αρχίζει να 

εκδηλώνεται η έλξη προς το αντίθετο φύλο. Ο Καντ υποστηρίζει πως το νεαρό άτομο 

οφείλει να κάνει υπομονή μέχρι την στιγμή του γάμου, καθώς αυτός είναι ο δρόμος που 

συμβαδίζει με την ηθικότητα. (Σιδερά-Λύτρα, 2004) 

   Το δεύτερο ζήτημα που θίγεται αφορά τις διακρίσεις και την ανισότητα που 

επικρατεί στον κόσμο. Στην ίδια περίπου νεανική ηλικία, ο άνθρωπος παύει να βλέπει 

πως όλοι γύρω του είναι ίσοι και καταλαβαίνει πως κάθε κοινωνία χαρακτηρίζεται από 

μία κοινωνική διαστρωμάτωση. Άλλοι είναι κατώτεροι και υποφέρουν περισσότερο 

και άλλοι ανώτεροι, απολαμβάνοντας ειδικά προνόμια. Οι παιδαγωγοί έχουν την 

υποχρέωση να εξηγήσουν στο νεαρό παιδί πως αιτία των κοινωνικών διαφορών είναι 

η επιθυμία της πλεονεξίας, η οποία ωθεί ορισμένους ανθρώπους να μην υπολογίζουν 

τίποτα και κανέναν μπροστά στο προσωπικό τους όφελος. Επιπροσθέτως, οι νέοι θα 

πρέπει να καταλάβουν πως η κοινωνική αυτή διαστρωμάτωση υπάρχει μεν στον 

πραγματικό κόσμο, αλλά είναι πλαστή. Όλοι οι άνθρωποι είναι εξ’ ορισμού ίσοι και 

έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις. Το παραπάνω αποτελεί θεμελιώδες 

αξίωμα της καντιανής θεωρίας και παιδαγωγικής. (Σιδερά-Λύτρα, 2004) 

 

   Ολοκληρώθηκε, λοιπόν, η αναλυτική έκθεση των απόψεων του σπουδαίου 

φιλοσόφου Ιμμάνουελ Καντ αναφορικά με θέματα παιδαγωγικής. Καθίσταται φανερό 

πως ο Καντ είχε μελετήσει με διεξοδικό τρόπο το περιεχόμενο, τις μεθόδους, αλλά και 

τους στόχους που θα πρέπει να περιλαμβάνει η διαδικασία της αγωγής του ανθρώπου. 

Θεωρούσε την παιδεία μείζον και πρωτεύον ζήτημα για κάθε ανθρώπινη κοινωνία, 

καθώς δίχως εκείνη δεν είναι εφικτή ούτε η πρόοδος ούτε η εκπλήρωση του 
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προορισμού του ανθρώπου. Η έννοια της ηθικότητας κατέχει κεντρικό ρόλο τόσο στο 

σύνολο του έργου του όσο και στις παιδαγωγικές του θέσεις, καθώς η ανάδυσή της 

μέσα από τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου αποτελεί κύριο στόχο της 

διαπαιδαγώγησης.   
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3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΚΑΝΤ ΚΑΙ ΔΕΠΠΣ 

 

 

3.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΠΠΣ. 
 

Το κεφάλαιο αυτό αφορά το ΔΕΠΠΣ του νηπιαγωγείου, επομένως θα αρχίσει 

με τον ορισμό του και θα συνεχιστεί με την περιγραφή του. Πιο συγκεκριμένα τα 

αρχικά του αντιστοιχούν στις λέξεις Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών. 

   Αναλύοντας τις λέξεις αυτές ο ορισμός μπορεί να γίνει πιο κατανοητός. 

Αρχικά, το πρόγραμμα σπουδών είναι ένα κείμενο στο οποίο περιγράφονται οι σκοποί, 

οι μέθοδοι, τα γνωστικά αντικείμενα, οι τρόποι αξιολόγησης, καθώς και ενδεικτικές 

δραστηριότητες που μπορεί να λάβει υπόψιν του ο εκπαιδευτικός. Από το νηπιαγωγείο 

ως και τις πανεπιστημιακές σχολές υπάρχουν Προγράμματα Σπουδών, ώστε να είναι 

ξεκάθαρο το πλαίσιο διδασκαλίας. Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό Ενιαίο που 

αποδίδεται στο Πρόγραμμα Σπουδών σημαίνει ότι όλα όσα περιγράφονται σαυτόν 

ισχύουν  και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα νηπιαγωγεία της χώρας. Τέλος, 

σημαντική είναι η σημασία του επιθετικού προσδιορισμού Διαθεματικό. Ο όρος της 

διαθεματικότητας αφορά την αλληλεπίδραση δύο ή περισσότερων  γνωστικών 

αντικειμένων. Στο ΔΕΠΠΣ του νηπιαγωγείου η διαθεματική προσέγγιση 

πραγματοποιείται με την θεματική προσέγγιση και τα σχέδια εργασίας. 

   Το ΔΕΠΠΣ  αποτελεί σημαντικό εργαλείο για έναν εκπαιδευτικό. Είναι ένα 

οργανωμένο σύστημα εργασίας το οποίο περιγράφει τι θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά, 

τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται οι επιδιώξεις που θέτονται και το τι πρέπει 

να  κάνει ο εκπαιδευτικός ,ενώ ταυτόχρονα καθορίζει το πλαίσιο στο οποίο 

πραγματοποιείται η μάθηση και η διδασκαλία. 

   Όσον αφορά τη δομή του, στην αρχή καταγράφεται ο σκοπός του 

Νηπιαγωγείου, ο οποίος δεν είναι άλλος από την πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. 

Έπειτα, καθορίζονται οι βασικές αρχές του προγράμματος, ώστε να το καθιστούν 

αποτελεσματικό για όλους τους μαθητές. Στη συνέχεια, ορίζονται τα διδακτικά 

αντικείμενα (Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Δημιουργία και 
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Έκφραση, Πληροφορική ) και ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή του κάθε 

αντικειμένου ξεχωριστά. Κάθε διδακτικό αντικείμενο περιλαμβάνει  τους γενικούς 

σκοπούς της διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου, τους άξονες του γνωστικού 

περιεχομένου, τους γενικούς στόχους καθώς και τις αξίες, στάσεις και δεξιότητες που 

καλλιεργούνται με τη διδασκαλία του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. 

Επιπλέον προσδιορίζεται ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο δάσκαλος, η 

μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσει και δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο με 

τον οποίο καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση των μαθητών. Ακολουθούν η διαθεματική 

προσέγγιση των θεμάτων που διδαχθούν και η σημασία του ελεύθερου παιχνιδιού. 

Τέλος, μεγάλο μέρος του ΔΕΠΠΣ καταλαμβάνουν πίνακες με προτάσεις για 

δραστηριότητες. Δίπλα στην κάθε προτεινόμενη δραστηριότητα βρίσκεται ο στόχος 

τον οποίο εξυπηρετεί. 

 

3.1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ  ΤΟΥ ΚΑΝΤ ΜΕ ΤΟ ΔΕΠΠΣ 
  

Στην τελευταία αυτή ενότητα θα γίνει αναφορά στα κοινά σημεία μεταξύ των 

παιδαγωγικών απόψεων του Καντ και του ΔΕΠΠΣ. Αφού παρουσιάστηκε το σύνολο 

της θεωρίας του Γερμανού φιλοσόφου αναφορικά με την αγωγή των παιδιών, αλλά και 

εξηγήθηκε σε γενικές γραμμές το περιεχόμενο του ΔΕΠΠΣ, κρίνεται απαραίτητο να 

διαπιστωθεί ο βαθμός σύγκλισής τους.   

Πρώτα απ’ όλα, ο Καντ υποστηρίζει ότι η αγωγή των ανθρώπων πρέπει να 

ξεκινάει από μια αρκετά μικρή ηλικία. Για να δικαιολογήσει αυτή την άποψη 

αναφέρεται στην πειθαρχία και την τήρηση κανόνων. Θεωρεί ότι ο άνθρωπος πρέπει 

να μάθει να λειτουργεί συγκροτημένα και να έχει επίγνωση των πράξεων του ήδη από 

τη νηπιακή ηλικία, ειδάλλως δεν θα αποβάλλει το βάρβαρο κομμάτι του εαυτού του. 

(Δεληκωνσταντής, 2001) Αντίστοιχα το ΔΕΠΠΣ του νηπιαγωγείου αφορά την 

εκπαίδευση του ανθρώπου στην νηπιακή ηλικία και καθοδηγεί τον εκπαιδευτικό στον 

τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσεγγίσει την γνώση. Επομένως, κοινός άξονας των 

δύο συγκρινόμενων μερών δεν είναι άλλος από την αναγκαιότητα της αγωγής κατά τα 

πρώτα παιδικά χρόνια, την οποία προβάλλουν τόσο ο Καντ όσο φυσικά και το 

Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου.  
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Η αγωγή για τον Καντ αποτελεί μεγάλο ζήτημα, καθώς όπως θεωρεί ο ίδιος, 

μόνο με αυτήν ο άνθρωπος θα φτάσει στον προορισμό του.  Μία από τις μορφές που 

δίνει στην αγωγή ο φιλόσοφος είναι η πειθαρχία, με την οποία ο άνθρωπος μπορεί να 

αποβάλει τα ζωώδη ένστικτα του. Με την υπακοή σε κανόνες αποβάλλεται  η 

βαρβαρότητα και η αγριότητα που χαρακτηρίζουν κάθε άνθρωπο λόγω της φύσης του 

και τον οδηγούν πιο κοντά στον τελικό σκοπό του.( Σιδερά-Λύτρα, 2004) Όσον αφορά 

το ΔΕΠΠΣ του νηπιαγωγείου, το οποίο μελετήσαμε, η πειθαρχία εμφανίζεται με την 

μορφή κανόνων. Στο χώρο της τάξης εφαρμόζονται ορισμένοι κανόνες τους οποίους 

ορίζει ο εκπαιδευτικός μαζί με τα παιδιά, με σκοπό τα τελευταία να μάθουν και να είναι 

πλέον σε θέση να τους εφαρμόσουν, για να αποφεύγεται η αναστάτωση. Μάλιστα, 

κανόνες καλούνται να ακολουθήσουν τα παιδιά πολλές φορές και στα παιχνίδια. 

Συμπερασματικά, η σημασία της πειθαρχίας που επισημαίνεται σε αρκετά σημεία από 

τον Καντ, απορρέει και από το σύνολο του ΔΕΠΠΣ. 

Στις μορφές της αγωγής που έχουν αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο 

Καντ κατατάσσει και την εκπαίδευση, η οποία αποτελεί θετική λειτουργία αφού 

προσθέτει στον άνθρωπο δυνατότητες  με τις οποίες θα βελτιώσει την  ζωή του. 

(Niethammer, 1980) Στο ΔΕΠΠΣ η εκπαίδευση αποσκοπεί στην απόκτηση νέων 

γνώσεων, την ανάδειξη των δυνατοτήτων κάθε παιδιού, καθώς και των ιδιαίτερων 

κλίσεων ή των ταλέντων που αυτό μπορεί να έχει. Μέσω της εκπαίδευσης τα παιδιά 

διευρύνουν τους ορίζοντες τους, ενώ επίσης αναδεικνύουν τις δεξιότητες τους και 

αποκτούν εφόδια τα οποία θα τους ευνοήσουν μετέπειτα. Διαβάζοντας κανείς το 

κείμενο του ΔΕΠΠΣ, θα συναντήσει ανάμεσα στις βασικές αρχές που πρέπει να 

εφαρμόζονται την παροχή γνώσεων και την καλλιέργεια των ξεχωριστών ικανοτήτων 

του κάθε μαθητή. Άρα και για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου φαίνεται να 

είναι ιδιαίτερα σημαντική η ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών.    

Ένα ακόμα κοινό σημείο που θα μπορούσε να προστεθεί στα παραπάνω 

αποτελεί δίχως αμφιβολία η έννοια της κοινωνικοποίησης. Ειδικότερα, ο Καντ 

χρησιμοποιεί τον όρο εκπολιτισμό για να αναδείξει ακόμα μια λειτουργία της αγωγής, 

η οποία δεν είναι άλλη από την κοινωνικοποίηση. Το παιδί μαθαίνει την σημασία που 

έχει η κοινωνία και αναπτύσσει επικοινωνιακές δεξιότητες, ώστε να μπορεί να 

επιβιώσει σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα κι αν βρεθεί.(Niethammer, 1980) Η 

κοινωνικοποίηση σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ, αποτελεί έναν από τους βασικούς σκοπούς 

του νηπιαγωγείου. Μέσα σ’ αυτό τα παιδιά αναπτύσσονται κοινωνικά, καθώς έρχονται 
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σε επαφή με συνομήλικους τους με διαφορετικές προσωπικότητες και μέσα από το 

παιχνίδι δημιουργούν σύνθετες αλληλεπιδράσεις. Το νηπιαγωγείο αποτελεί 

μικρογραφία της κοινωνίας καθώς μέσα σαυτό τα παιδιά έχουν υποχρεώσεις και  

βιώνουν διάφορες καταστάσεις στις οποίες μαθαίνουν να ανταπεξέρχονται. Να 

σημειωθεί ότι η σημασία της κοινωνικοποίησης για το ΔΕΠΠΣ φανερώνεται από το 

γεγονός ότι στην πρώτη κιόλας παράγραφο επισημαίνεται η ανάπτυξη σε κοινωνικό 

και επικοινωνιακό επίπεδο. Επιπρόσθετα, η έννοια της αρμονικής συνεργασίας 

συναντάται συχνά τόσο στις αρχές όσο και στις ποικίλες προτεινόμενες 

δραστηριότητες. 

Να μη λησμονηθεί ότι ο ρόλος του παιχνιδιού στην εκπαίδευση είναι 

σημαντικός τόσο για τον Καντ όσο και για το ΔΕΠΠΣ. Πιο συγκεκριμένα, ο φιλόσοφος 

τονίζει ότι μέσα από το παιχνίδι το παιδί αναπτύσσει τις σωματικές και νοητικές του 

ικανότητες. Επιπλέον, δίνει μεγάλη έμφαση στα παιχνίδια μνήμης, αφού  θεωρεί πως 

μέσω αυτής ο άνθρωπος είναι ικανός να προσεγγίσει καλύτερα και ευκολότερα την 

γνώση.(Niethammer, 1980) Στο ΔΕΠΠΣ η μνήμη συναντάται κυρίως στη μαθησιακή 

περιοχή της γλώσσας, όπου τα παιδιά καλούνται να απομνημονεύσουν μικρούς ρόλους, 

αλλά και μέσω της επαναλαμβανόμενης ανάγνωσης κειμένων από τον εκπαιδευτικό. 

Σχετικά με το παιχνίδι, είτε αυτό είναι ατομικό είτε ομαδικό τα παιδιά αναπτύσσονται, 

ανακαλύπτουν πειραματίζονται, επικοινωνούν, συνεργάζονται και 

κοινωνικοποιούνται. Μέσα από δραστηριότητες που προκαλούν το ενδιαφέρον των 

παιδιών, βασισμένες στα μαθησιακά αντικείμενα του ΔΕΠΠΣ, τα παιδιά διασκεδάζουν 

ενώ παράλληλα  μορφώνονται με τρόπο διασκεδαστικό κ ευχάριστο για αυτά. Το 

παιχνίδι, όπως τονίζεται και σε μία βασική αρχή του κειμένου του ΔΕΠΠΣ αποτελεί 

τον πυρήνα του όλου προγράμματος και η πλειονότητα των δραστηριοτήτων 

περιστρέφεται γύρω απ’ αυτό. 

Συμπληρωματικά, η έννοια του ηθικού καθήκοντος κατέχει, όπως αναφέρθηκε 

ήδη, εξέχουσα θέση στο παιδαγωγικό και όχι μόνο έργο του Γερμανού φιλοσόφου. 

Ηθικό καθήκον, λοιπόν, ο Καντ θεωρούσε τόσο το σεβασμό προς τον ίδιο μας τον 

εαυτό όσο και την επίδειξη σεβασμού προς κάθε συνάνθρωπο.( McBay Merritt, 2011) 

Από την άλλη μεριά, ένας από τους κύριους στόχους που διέπουν το ΔΕΠΠΣ είναι η 

ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, όπως επίσης και του σεβασμού προς κάθε άλλο παιδί, 

ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα κοινωνικά ή πολιτιστικά χαρακτηριστικά που αυτό μπορεί 

να φέρει. Συνεπώς, το ηθικό καθήκον με τον τρόπο τον οποίο το αντιλαμβανόταν και 
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το εννοούσε ο Καντ αποτελεί αναμφίβολα μίας από τις βασικότερες αρχές του 

Προγράμματος Σπουδών του Νηπιαγωγείου. 

Πέρα, όμως, από τα κοινά σημεία που συναντώνται  στις παιδαγωγικές απόψεις 

του φιλοσόφου και του ΔΕΠΠΣ, υπάρχουν και αντιφάσεις. Ο Καντ υποστηρίζει ότι τα 

μυθιστορήματα αλλά και οι διηγήσεις που χαρακτηρίζονται από έντονο φανταστικό 

στοιχείο θα πρέπει να αποφεύγονται. Οι λόγοι είναι δυο, αφενός πιστεύει ότι δεν 

ενισχύουν την μνήμη, αλλά αντιθέτως την εξασθενούν, αφετέρου θεωρεί ότι η 

φαντασία τους είναι ήδη τρομερά αναπτυγμένη , με αποτέλεσμα  η επιπλέον ενίσχυση 

της να οδηγήσει σε ψευδαισθήσεις. Για τους παραπάνω λόγους ο φιλόσοφος τάσσεται 

υπέρ των ιστορικών αφηγήσεων καθώς πραγματεύονται πραγματικά γεγονότα, 

γεγονότα που έχουν συμβεί και έχουν βιώσει οι άνθρωποι και δεν είναι βασισμένα στη 

φαντασία κάποιου.(Niethammer, 1980)  Από την άλλη πλευρά στο ΔΕΠΠΣ και 

συγκεκριμένα στις προτεινόμενες δραστηριότητες που αυτό προτείνει κυριαρχούν 

τόσο οι μυθιστορηματικές όσο και οι βασισμένες στην πραγματική ιστορία διηγήσεις. 

Μάλιστα, το παιδί, στο πλαίσιο του μαθήματος Δημιουργία και Έκφραση, καλείται 

πολλές φορές να επινοήσει το ίδιο ανθρώπινους ρόλους, τους οποίους θα ερμηνεύσει 

στη συνέχεια. Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι μία 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στο φιλόσοφο Καντ και το ΔΕΠΠΣ του Νηπιαγωγείου 

είναι η διαφορετική αντιμετώπιση του στοιχείου της φαντασίας. Ο πρώτος στοχεύει 

στην περιθωριοποίησή του, ενώ το δεύτερο φαίνεται να καλλιεργεί την ενίσχυσή του.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Έχοντας εκθέσει στοιχεία για τη ζωή του φιλοσόφου Ιμμάνουελ Καντ, έχοντας 

αναλύσει τους κυριότερους άξονες του φιλοσοφικού του έργου γενικότερα, αλλά και 

του παιδαγωγικού του έργου ειδικότερα, και έχοντας προβεί σε μία σύγκριση με το 

ΔΕΠΠΣ, το βασικό κομμάτι της παρούσας εργασίας έχει φτάσει στο τέλος του. 

Απομένει μονάχα η εξαγωγή ορισμένων συμπερασμάτων, η οποία αποτελεί το 

περιεχόμενο της παρούσας ενότητας. 

Αρχικά, ένα πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει αβίαστα μέσα από τη μελέτη 

τόσο της ζωής όσο και του συγγραφικού έργου του Καντ είναι η συνέπεια και η 

συστηματικότητα που τον χαρακτήριζαν ως άνθρωπο, αλλά και ως επιστήμονα-

φιλόσοφο. Το γεγονός ότι η παιδαγωγική δεν αποτελούσε ένα από τα κύρια 

ενδιαφέροντά του και η ενασχόληση μαζί της ξεκίνησε από καθαρά υποχρεωτικό 

χαρακτήρα, θα οδηγούσε τον καθένα στο συμπέρασμα ότι το παιδαγωγικό του έργο 

είναι πρόχειρο και όχι αρκετά τεκμηριωμένο ή εμπεριστατωμένο. Αντιθέτως, ο Καντ 

μελέτησε εις βάθος όλα όσα είχαν πει οι προγενέστεροι, αλλά και οι σύγχρονοί του 

παιδαγωγοί και παρήγαγε ένα άκρως ολοκληρωμένο και άρτιο παιδαγωγικό έργο. 

Επίσης, άξιο αναφοράς είναι το ότι οι παιδαγωγικές του απόψεις, πέρα από το 

γεγονός ότι προήλθαν από ενδελεχή μελέτη, υπήρξαν και ιδιαίτερα καινοτόμες και 

ρηξικέλευθες. Ιδιαίτερα στο κομμάτι της θρησκευτικής αγωγής, δε δίστασε να 

διατυπώσει ιδέες που συγκρούονταν άμεσα με το θρησκευτικό και εκκλησιαστικό 

κατεστημένο. Επιπλέον, παρατηρείται ότι ιδέες όπως η επικριτική στάση απέναντι στο 

σπαργάνωμα, στις ανέσεις και σε ένα γενικότερο υπερπροστατευτικό κλίμα για τα 

παιδιά υπήρξαν πρωτοποριακές για την εποχή του. 

Όσον αφορά τη σύγκριση του παιδαγωγικού έργου του Καντ με τα όσα 

προβλέπει το ΔΕΠΠΣ για την αγωγή των νηπίων, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακός ο 

αριθμός των κοινών σημείων που εντοπίστηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Οι κοινές 

αυτές συνιστώσες αποδεικνύουν τόσο την σπουδαιότητα όσο κυρίως και τη 

διαχρονικότητα των ιδεών του Καντ. Το γεγονός ότι από ένα σύγχρονο Πρόγραμμα 

Σπουδών απορρέει ένας μεγάλος αριθμός καντιανών απόψεων και παιδαγωγικών 

θεωριών επιβεβαιώνει τη διαχρονικότητα του φιλοσόφου. Δε θα μπορούσε να 

συνέβαινε και διαφορετικά αφού ο Καντ είναι μία προσωπικότητα ορόσημο για την 



37 
 

παγκόσμια φιλοσοφική ιστορία και εξέλιξη. Διαβάζεται, μελετάται, γίνεται 

αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας έως και σήμερα. 
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