


Εν αρχό ην ο δϊςκαλοσ.          
Μη ο δϊςκαλοσ η φύςη θα όταν,
δε θα όταν όμωσ οι κοινωνύεσ.            

Θα υπόρχε ο χρόνοσ, αλλϊ δε θα υπόρχε η 
ιςτορύα. Και ςτο βαςύλειο των ζωντανών 

όχων
θα ϊκουγε κανεύσ την κραυγό, 
τα χουγιαχτϊ, τα ςυνθόματα.        

Δε θα ϊκουγε όμωσ ούτε θα ‘βλεπε τη 
φωνό,

τα γρϊμματα τησ γραφόσ, τισ ςυμφωνύεσ 
και τουσ χορούσ…

Λιαντύνησ



την παρούςα εργαςύα επιχειρεύται να γύνει μια ςύντομη 
αναςκόπηςη ςτισ  παιδαγωγικϋσ αντιλόψεισ, που επικρατούςαν 

ςτον ελληνικό χώρο και των εξϋλιξεών  τουσ, από την 

αρχαιότητα ϋωσ τα τϋλη του 19ου αιώνα.

 Για να κατανοόςουν οι παιδαγωγού τον ςτόχο και τον «λόγο
ύπαρξησ» του εκπαιδευτικού θεςμού, θεωρεύται απαραύτητη
η γνώςη τησ ιςτορικόσ πορεύασ του θεςμού και όχι μόνο τησ
παρούςασ οργϊνωςόσ του. Σο ςύγχρονο παιδαγωγικό
μοντϋλο δεν μπορεύ να κατανοηθεύ παρϊ μόνο μϋςα από τισ
ιςτορικϋσ διαφοροποιόςεισ και την εξϋλιξό του.

 Η εκπαύδευςη ϋχει μια κοινωνικό λειτουργύα, την
ενςωμϊτωςη του ατόμου ςτην κοινωνύα. Αυτό εύναι η
κύρια αρχό που διϋπει τόςο την οργϊνωςη, όςο και το
περιεχόμενό τησ επύςημησ εκπαύδευςησ. Όμωσ, το
«παιδαγωγικό ιδεώδεσ» εύναι ςε κϊθε εποχό διαφορετικό,
τροποποιεύται, εξελύςςεται.



Η Παιδαγωγικό εύναι µια κοινωνικό επιςτόµη η οπούα
εξετϊζει τον ϊνθρωπο, δηλαδό τισ αλλαγϋσ τησ
ςυμπεριφορϊσ του, κυρύωσ ςτην παιδικό και εφηβικό
του ηλικύα, υπό το πρύςµα των επιδρϊςεων τησ
διαδικαςύασ αγωγόσ και µϊθηςησ.

Η Αγωγό εύναι το γνωςτικό αντικεύμενο τησ παιδαγωγικόσ. 
Πϊντωσ, με την ευρεύα τησ ϋννοια η αγωγό ςυνύςταται ςτο 
ςύνολο των επιδρϊςεων που δϋχεται ϋνα ϊτομο, ανεξϊρτητα αν 
αυτϋσ προϋρχονται από ςκόπιμεσ και προγραμματιςμϋνεσ 
ενϋργειεσ ό όχι. Με την ϋννοια αυτό η αγωγό επεκτεύνεται ςε 
κϊθε χώρο ανθρώπινησ δραςτηριότητασ.

Παιδαγωγικό και Αγωγό



Η ϋννοια τησ Παιδεύασ

•Άρα η αγωγό αποτελεύ μϋροσ τησ ευρύτερησ ϋννοιασ τησ
παιδεύασ.
•Στον Πλάτωνα θ παιδεία ςυνδζεται με τθ Φιλοςοφία και
τθν Πολιτικι.
•Στον Ξενοφώντα θ παιδεία εκφράηει τθν παιδευτικι
προςπάκεια οικογζνειασ και πολιτείασ για τθν ανατροφι
του παιδιοφ,
• για τουσ Σοφιςτζσ και το Σωκράτθ θ παιδεία αποτελεί
τζχνθ, θ οποία περιλαμβάνει όλθ τθν ανκρώπινθ
προςπάκεια για τθν επίτευξθ ενόσ ιδανικοφ ι του
μορφωτικοφ ιδεώδουσ.

•Η παιδεύα θεωρεύται αποτϋλεςμα τησ αγωγόσ και τησ
μόρφωςησ και αναφϋρεται ςε όλεσ τισ περιοχϋσ τησ
ανθρώπινησ υπόςταςησ, ςτο ςώμα, τη νόηςη, το
ςυναύςθημα, τη ςυνεύδηςη.



Η Παιδεύα ςτην αρχαύα Ελλϊδα

Ο Όμηροσ εύναι ο πρώτοσ που υπειςϋρχεται ςε καθαρϊ
παιδαγωγικϊ ζητόματα. Οι δύο πλευρϋσ τησ Ομηρικόσ αγωγόσ
όταν η πνευματικό και πρακτικό μόρφωςη. Η πολεμικό αρετό
και η ςωματικό ευρωςτύα δεν επαρκεύ ωσ μορφωτικόσ
ςκοπόσ, αλλϊ πρϋπει να ςυνδυαςτεύ και με ανώτερη
πνευματικό ανϊπτυξη και ευχϋρεια λόγου.

τη μεταγενϋςτερη του Ομόρου 
εποχό, οι ελληνικϋσ φυλϋσ αν και 
εύχαν την ύδια καταγωγό και ςε 
κϊποιο βαθμό τισ ύδιεσ θρηςκευτικϋσ 
δοξαςύεσ, όθη και ϋθιμα, 
εγκαταςτϊθηκαν ςε διαφορετικϊ 
περιβϊλλοντα και υπϋςτηςαν 
διϊφορεσ επιδρϊςεισ. 
Διαμορφώνονται ϋτςι δύο αντύθετα 
παιδαγωγικϊ ςυςτόματα: 
το ςπαρτιατικό και το αθηναώκό. 



Στη Σπϊρτη, ο ςκοπόσ τησ εκπαύδευςησ περιορύζεται ςε
καθαρϊ ςτρατιωτικούσ ςτόχουσ. Η γενικό μόρφωςη των εφόβων
αφορϊ ςτην εκμϊθηςη μερικών αποςπαςμϊτων από τον Όμηρο και
ςτην αποςτόθιςη των νόμων του Λυκούργου.

Από το 7ο ϋτοσ οι «παιδονόμοι» αναλαμβϊνουν την ανατροφό των
παιδιών και οι οπούοι ϋχουν την εξουςύα να ςυναθρούζουν και να
επιτηρούν τα παιδιϊ ενώ ϋπαιζαν και να τα τιμωρούν με ςκληρότητα
αν ατακτούςαν, με ςκοπό να τα καταςτόςουν υπϊκουα ςτουσ
ϊρχοντεσ, καρτερικϊ ςτον πόνο και ικανϊ να νικούν ςτη μϊχη.



Κατϊ δεύτερο λόγο διδϊςκονταν
ανϊγνωςη, γραφό, αριθμητικό,
μουςικό και χορό. Η μουςικό
τουσ εκπαύδευςη περιελϊμβανε τη
διδαςκαλύα αςμϊτων , τϋτοιων
ώςτε να προκαλούν ςτην ψυχό
ενθουςιώδη ορμό. Σο
περιεχόμενο των αςμϊτων όταν
επαινετικό προσ αυτούσ που
ςκοτώθηκαν υπϋρ τησ πϊρτησ
και επικριτικό προσ τουσ
ριψϊςπιδεσ

Η πνευματικό μόρφωςη επαφύονταν 
ςτουσ «εύρενεσ», νϋουσ ϊνω των 20 
ετών, οι οπούοι απεύθυναν ςτα παιδιϊ
ερωτόςεισ , που χρειϊζονταν περύςκεψη. Η απϊντηςη ϋπρεπε «να 
εύναι μετ’ αιτύασ και αποδεύξεωσ», ςύντομη και ςυνοπτικό. Με την 
ύδια επιμϋλεια ανατρϋφονταν και τα κορύτςια.



Το αθηναώκό εκπαιδευτικό ςύςτημα εμφανύζει την πλόρη
αντύθεςη, και αποβλϋπει ςτο να προπαραςκευϊςει ϋναν
ελεύθερο πολύτη με αναπτυγμϋνεσ όλεσ τισ ψυχοςωματικϋσ
του ικανότητεσ.
Ο ςκοπόσ και το ιδανικό τησ αθηναώκόσ αγωγόσ όταν διττό:
καλλιϋργεια του πνεύματοσ και ϊςκηςη του ςώματοσ,
επιδιώκοντασ την αρμονικό ανϊπτυξη, αφού η γυμναςτικό
απϋβλεπε όχι μόνο ςτην πολεμικό προπαραςκευό, αλλϊ και ςτην
ηθικό βελτύωςη.

Δεν υπϊρχουν κρατικϊ
μορφωτικϊ ιδρύματα, αλλϊ
ιδιωτικϊ ςχολεύα και η
εκπαύδευςη αποτελεύ νομικό
υποχρϋωςη των γονϋων.



Σο πρόγραμμα τησ γενικόσ
μόρφωςησ περιλαμβϊνει δύο κύκλουσ
μαθημϊτων.

τον πρώτο τριετό κύκλο
διδϊςκεται ανϊγνωςη και γραφό και
ςτη ςυνϋχεια ερμηνεύα και αποςτόθιςη
των μύθων του Αιςώπου, των ελεγειών
του όλωνα και του Θεόγνη, των
ποιημϊτων του Ηςιόδου και φυςικϊ
των Ομηρικών Επών.

Η αριθμητικό περιορύζονταν ςτην
εκμϊθηςη των τεςςϊρων πρϊξεων. Σα
παιδιϊ χρηςιμοποιούςαν ςτην αρχό τα
δϊκτυλϊ τουσ, μετϊ τον ϊβακα
και αργότερα τον πυθαγόρειο πύνακα.



Τφύςταται και η μουςικό
εκπαύδευςη των μαθητών, που
αναλαμβϊνει ο «κιθαριςτόσ».
Η πνευματικό καλλιϋργεια
ςυμπληρώνεται με τη ςωματικό,
ςτην «παλαύςτρα» και ςτο
«γυμνϊςιο».

Η ςτοιχειώδησ εκπαύδευςη όταν κοινό 
για όλα τα παιδιϊ των ελεύθερων 
πολιτών, ςτη μϋςη εκπαύδευςη όμωσ 
ςυμμετεύχαν μόνο τα παιδιϊ των 
πλουςύων, τα οπούα διδϊςκονταν 
γεωμετρύα, γεωγραφύα, κοςμογραφύα 
και ιχνογραφύα. Όςοι επιθυμούςαν 
ανώτερη κατϊρτιςη, φοιτούςαν ςτισ 
φιλοςοφικϋσ και ρητορικϋσ ςχολϋσ.



Περύοπτη θϋςη κατϋχουν οι φιλόςοφοι και φυςικϊ
εςτιϊζουμε ςτον Πλϊτωνα, ο οπούοσ εύναι ο πρώτοσ που
δημιουργεύ μύα Υιλοςοφύα τησ Αγωγόσ. Κανεύσ πριν από αυτόν
δεν εύχε αναγνωρύςει :
•ςε ποιεσ περιςτϊςεισ επιβϊλλεται η παιδαγωγικό ενϋργεια
•ςε ποιεσ απαιτόςεισ πρϋπει να ανταποκρύνεται και
•με ποιεσ ςυνθόκεσ εύναι δυνατό.



Η Παιδεύα ςτο Βυζϊντιο

Στο Βυζϊντιο το παιδαγωγικό ςκεπτικό
αποςκοπούςε ςτην κατϊρτιςη ικανών ςτελεχών
που θα ςτελϋχωναν τη δημόςια διούκηςη ό την
ανώτατη εκκληςιαςτικό ιεραρχύα.

Η βυζαντινό εκπαύδευςη διαιρούταν ςε τρύα εύδη:
την κοςμικό,
την εκκληςιαςτικό
και τη μοναςτικό εκπαύδευςη.
Η κοςμικό και εκκληςιαςτικό όταν οργανωμϋνεσ, ενώ η

μοναςτικό εκπαύδευςη παρεχόταν μϋςα ςτα μοναςτόρια και
απευθυνόταν κυρύωσ ςε όςουσ όθελαν να ακολουθόςουν το
μοναςτικό βύο.





Η ανώτατη εκπαύδευςη όταν πρωταρχικό μϋλημα του
κρϊτουσ. Ιδρύεται το 425μ.Φ το Πανεπιςτόμιο
Κωνςταντινουπόλεωσ, (πανδιδακτόριο) όπου παραδύδονταν
μαθόματα αρχαύασ ελληνικόσ γλώςςασ και λογοτεχνύασ,
λατινικών, ρητορικόσ, φιλοςοφύασ και δικαύου, ιατρικόσ και τα
μαθηματικών.

Το Πανδιδακτήριο τησ 
Κωνςταντινούπολησ.
Ήταν ένα ίδρυμα δραςτήριο, 
που γρήγορα επιςκίαςε ςχολέσ 
άλλων πόλεων (Αθήνα, 
Αντιόχεια, Βυρηττόσ). Είχε 31 
έδρεσ, 16 ελληνικέσ και 15 
λατινικέσ, με αντικείμενο την 
ρητορική, την φιλοςοφία, το 
δίκαιο, τα μαθηματικά, την 
αςτρονομία, την ιατρική κ.α.



Η Παιδεύα κατϊ την περύοδο τησ Τουρκοκρατύασ

Ελϊχιςτα ςχολεύα υπολειτουργούςαν ςε ελληνικϋσ περιοχϋσ
μϋχρι και τα τϋλη του 16ου αιώνα. Σο 17ο αιώνα η
Κωνςταντινούπολη, ϊρχιςε να παρουςιϊζει κϊποια εξϋλιξη ςτον
τομϋα τησ εκπαύδευςησ, με τη διεύρυνςη του αντικειμϋνου
διδαςκαλύασ τησ Μεγϊλησ του Γϋνουσ χολόσ. Σα Μαθηματικϊ
και η Ηλιοκεντρικό θεωρύα, βαςικϊ ςυςτατικϊ του
Νεοελληνικού Διαφωτιςμού, ϋφεραν τουσ προοδευτικούσ
λογύουσ, αντιμϋτωπουσ με το ςυντηρητικό κατεςτημϋνο τησ
εποχόσ και τη Μεγϊλη Εκκληςύα.

Ο Νεοελληνικόσ Διαφωτιςμόσ εύχε ςαν ςκοπό του τη μόρφωςη
και διαπαιδαγώγηςη των Ελλόνων ώςτε, αρχικϊ, να πετύχουν
την ανεξαρτηςύα τουσ και ςτη ςυνϋχεια να οικοδομόςουν μια
ςταθερό κρατικό οντότητα ςτηριγμϋνη ςτισ αρχϋσ του
ευρωπαώκού διαφωτιςμού.



18οσ αιώνασ: το παιδύ «ωσ μικρογραφύα του ενόλικα»

Κατϊ το 17ο και τισ αρχϋσ του 18ου αι. καταγρϊφεται εκδοτικό
ϊνθηςη των εγχειριδύων , που ςχετύζονται με τη Φρηςτοόθεια και
δύνεται ϋμφαςη ςτη χρηςτότητα των ηθών, δηλαδό ςτη
διαμόρφωςη του χαρακτόρα και ςτην κοςμιότητα τησ
ςυμπεριφορϊσ.
Λύγο αργότερα εμφανύζονται και οι πρώτεσ
«Παιδαγωγύεσ» του Ιώςηπου Μοιςιόδακα 
το 1779, επηρεαςμϋνου ςε μεγϊλο βαθμό 
από τον John Locke, που περιϋχουν ςε
μεγϊλο βαθμό νουθεςύεσ για την ανατροφό 
των παιδιών και κανόνεσ για τη ςυμπεριφορϊ τουσ.
Η Παιδαγωγύα ϋχει ωσ ςτόχο, να διαμορφώςει
πρωτύςτωσ το όθοσ των παιδιών και δευτερευόντωσ
να ςυμβϊλλει ςτην παροχό γνώςεων . Σο παιδύ 
παρομοιϊζεται με το εύπλαςτο κερύ, το οπούο πολύ εύκολα μπορεύ να 
πϊρει μια οριςμϋνη μορφό καλό ό κακό. Οι γονεύσ και οι παιδαγωγού, 
κατϋχουν ςημαντικό ρόλο και διαμορφώνουν το όθοσ, το χαρακτόρα 
και το γνωςτικό υπόβαθρο των παιδιών.



ε αντύθετη κατεύθυνςη κινούνται
το «ςχϋδιο τησ αγωγόσ των παιδιών Ρωμιών και Βλϊχων» το
1783, του Δ. Καταρτζό και
η «χειραγωγύα εισ την καλοκαγαθύαν ότοι εγχειρύδιον ηθικόν
προσ διακόςμηςιν των ηθών των νϋων και εκπλόρωςιν των
καθηκόντων πϊνυ λυςιτελϋσ» το 1791, του Δ. Δαρβϊρεωσ.

Για πρώτη φορϊ καταγρϊφεται μια πρώιμη παιδαγωγικό
ευαιςθηςύα, όπου τα παιδύ εμφανύζεται ωσ ϊτομο με
διαφορετικϋσ ανϊγκεσ από αυτϋσ του ενόλικα, ενώ εύναι
εμφανόσ η παιδοκεντρικότητα , η αξιοπούηςη του παιδαγωγικού
ενδιαφϋροντοσ και η ενεργητικό ςυμμετοχό των μαθητών ςτη
μαθηςιακό διαδικαςύα.

Μετϊ την απελευθϋρωςη από τουσ Σούρκουσ οι αρχϋσ αυτϋσ 
παραμερύςτηκαν. Έτςι, το καινούριο ελληνικό εκπαιδευτικό 
ςύςτημα με κυρύαρχο ιδεώδεσ τησ παιδεύασ τη μύμηςη τησ αρχαύασ 
Ελλϊδασ. Η τϊςη αυτό ενιςχύθηκε από τον κλαςικό ρομαντιςμό του 
Μονϊχου, με την επιρροό που ϊςκηςε η βαυαρικό αυλό του Όθωνα. 



Ο 19οσ αιώνασ και «το εύπλαςτο παιδύ»
Κατϊ τη διϊρκεια του 19 ου αιώνα, αςκεύται κριτικό και 
αντιμετωπύζονται με δυςπιςτύα οι καινοτόμεσ απόψεισ των Russeau
και Basedow. 

Η αγωγό των παιδιών παύρνει αυςτηρϊ ςωφρονιςτικό χαρακτόρα. 
Ξεκινϊ από την αυςτηρό παρακολούθηςη των μαθητών και με μύα 
ςειρϊ ποινών, φτϊνει μϋχρι και τη δημόςια διαπόμπευςό τουσ.
ε όλα αυτϊ να προςτεθεύ και η ςειρϊ ποινών με το κρϋμαςμα 
πινακύδων ςτον τρϊχηλο, που προϋβλεπε ο «Οδηγόσ 
αλληλοδιδακτικόσ» του Sarazin, που εύχε μεταφραςθεύ από τον Ι. 
Κοκκώνη.
το τελευταύο τϋταρτο του 19ου αιώνα εμφανύζονται ςτην Ελλϊδα οι 
απόψεισ του Herbart. Σο παιδύ εύναι επιρρεπϋσ ςε εξωτερικϋσ 
επιδρϊςεισ και παρομοιϊζεται ωσ πηλόσ, με τη διαφορϊ όμωσ, ότι η 
μορφό που μπορεύ να πϊρει το παιδύ , εξαρτϊται από τισ φυςικϋσ του 
προδιαθϋςεισ. Λαμβϊνονται φυςικϊ και παιδονομικϊ μϋτρα ,καθώσ 
«η φύςη του παιδιού τεύνει προσ την καταςτροφό»



Οι νϋεσ φιλελεύθερεσ παιδαγωγικϋσ αντιλόψεισ 
αρχύζουν να διαφαύνονται πλϋον ςτισ αρχϋσ του 20ου

αιώνα με την εμφϊνιςη τησ Maria Montessori. 



Συμπερϊςματα
ε κϊθε περύπτωςη το εκϊςτοτε παιδαγωγικό μοντϋλο διαμορφώνεται από
τουσ κοινωνικοπολιτικούσ θεςμούσ και από το πολιτιςμικό περιβϊλλον.

Η Ομηρικό αγωγό αποβλϋπει ςτην πνευματικό και πρακτικό μόρφωςη.
τη ςυνϋχεια η ςπαρτιατικό αγωγό υπηρετούςε μονομερώσ το 

πολιτειακό ιδεώδεσ , διαμορφώνοντασ ςτρατιώτεσ ϋτοιμουσ να θυςιαςτούν 
για την πατρύδα τουσ. τον αντύποδα η αθηναώκό αγωγό αποβλϋπει ςτο να 

προπαραςκευϊςει το νϋο, ωσ ελεύθερο πολύτη με αναπτυγμϋνεσ όλεσ τισ 
ψυχοςωματικϋσ του ικανότητεσ. Μϋχρι και την περύοδο του Νεοελληνικού 

Διαφωτιςμού περύ τα τϋλη του 17ου αιώνα, υπϊρχει μια καθαρϊ 
δαςκαλοκεντρικό προςϋγγιςη ςτην παιδαγωγικό αντύληψη. Ο δϊςκαλοσ 
εύναι ϋνασ «τεχνύτησ», που μεταβιβϊζει πρακτικϋσ γνώςεισ ςτο παιδύ. Από 

την περύοδο αυτό και μετϊ, αρχύζει δειλϊ δειλϊ, να διαφαύνεται μια πιο 
μαθητοκεντρικό θεώρηςη τησ διδαςκαλύασ και αυτό γιατύ οι θεοκρατικϋσ 
αντιλόψεισ του Μεςαύωνα , αντικαθύςτανται από τισ ανθρωποκεντρικϋσ 

αντιλόψεισ τησ Αναγϋννηςησ και του Διαφωτιςμού. Παρόλα αυτϊ όμωσ και 
ςε αυτό την περύπτωςη το παιδύ εξακολουθεύ να αντιμετωπύζεται ωσ 

«μικρογραφύα του ενόλικα».


