ΕΝΟΣΗΣΑ 1:
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Εμφάνιςθ και εξζλιξθ του όρου









Παιδαγωγικι < Ραιδαγωγόσ: «παισ» + «άγω»
Ραιδαγωγϊ: ςυνοδεφω …. - ανατρζφω,
κακοδθγϊ, εκπαιδεφω
«Παιδαγωγικι» (τζχνθ - επιςτιμθ)
Προσ τθσ κακθμερινότθτασ, προεπιςτθμονικόσ και
επιςτθμονικόσ όροσ: ποικιλία ςθμαςιϊν
Εξζλιξθ τθσ Ραιδαγωγικισ: από ανκρϊπινθ
ενζργεια ςτθν επιςτθμονικι τθσ κεϊρθςθ (πριν
από 200 χρόνια)

Ζννοια και εξζλιξθ τθσ «Ραιδαγωγικισ»


Σφνδεςθ με τθν ζννοια τθσ αγωγισ



Αγωγι: κεντρικι ζννοια
φαινόμενο που χρονικά ςυμπίπτει με τθν εμφάνιςθ του
ανκρϊπου ςτθ Γθ
 απόκτθςθ και μετάδοςθ πείρασ βαςικι για επιβίωςθ
 εξζλιξθ/ διαφοροποίθςθ μζςα ςτο χρόνο




Παιδαγωγικι: ςφνολο από απόψεισ, εμπειρίεσ και
δραςτθριότθτεσ ςχετικά με τθν αγωγι και του νζου
ανκρϊπου
θ παιδαγωγικι ωσ «πρακτικι» (πράξθ)
 θ παιδαγωγικι ωσ «γνωςτικόσ χϊροσ» (κεωρία)


Φάςεισ εξζλιξθσ τθσ Ραιδαγωγικισ
1θ φάςθ: παιδαγωγικι τζχνθ ι θ
Ραιδαγωγικι ωσ θ «τζχνθ» τθσ αγωγισ
 2θ φάςθ: θ Ραιδαγωγικι ωσ ςφςτθμα
οδθγιϊν ι πρακτικζσ διδαςκαλίεσ» περί τθν
αγωγι και τθν εκπαίδευςθ
 3θ φάςθ: θ Ραιδαγωγικι ωσ θ «επιςτιμθ»
τθσ αγωγισ και τθσ εκπαίδευςθσ


Ραιδαγωγικι ωσ «θ τζχνθ τθσ αγωγισ»


Οι παλαιότεροι ---- ςτουσ νεϊτερουσ (κακοδιγθςθ
και μφθςθ - ςυλλογικι εμπειρία)



Παιδαγωγικι γνϊςθ= προςωπικζσ εμπειρίεσ και
πεποικιςεισ, προςωπικζσ αντιλιψεισ για τθ ηωι και
τον άνκρωπο, παραδόςεισ ςε κζματα αγωγισ
παιδιϊν
Ραιδαγωγικι «τζχνθ» (όχι επιςτιμθ): ανοιχτι ςε
όποιον κζλει να τθν αςκιςει, χωρίσ αρχζσ και
κριτιρια αξιολόγθςθσ



Ραιδαγωγικι ωσ «διδαςκαλίεσ για τθν
αγωγι και τθν εκπαίδευςθ»



Οι αςκοφντεσ τθν αγωγι: γονείσ – δάςκαλοι («ειδικοί»)
Ρρϊτεσ προ-επιςτθμονικζσ προςπάκειεσ


ταξινόμθςθ και ςυςτθματοποίθςθ του τρόπου μετάδοςθσ
τθσ παιδαγωγικισ γνϊςθσ και των προβλθμάτων



«Διδαςκαλίεσ αγωγισ»: ςυγγραφι οδθγιϊν και
πρακτικϊν ςυςτάςεων προσ «παιδαγωγοφσ»



Η εγκυρότθτα ςτθρίηεται ςτθν επίκλθςθ φιλοςοφικϊν
κζςεων ι κεϊκϊν δυνάμεων ι μιασ κρατικισ αυκεντίασ
(χριςτιανικι αγωγι: Αγ. Αυγουςτίνοσ, Λοφκθροσ, …)

Η επιςτθμονικι φάςθ τθσ Ραιδαγωγικισ
Φάςθ επιςτθμονικισ κεωρθτικισ ςυγκρότθςθσ
από τον 17ο αιϊνα και μετά
 Ρορεία παράλλθλθ με τθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ,
αλλά και με δικοφσ τθσ ρυκμοφσ
 Από τθν «επιςτιμθ» τθσ Παιδαγωγικισ
 …. ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Εκπαίδευςθσ (μζςα του
20οφ αι.)


Απαρχζσ τθσ παιδαγωγικισ επιςτθμονικισ ςκζψθσ


Η φιλοςοφικι Ραιδαγωγικι


Χρθςιμοποιοφνται φιλοςοφικζσ, κεολογικζσ και πολιτικζσ
παραδοχζσ για κζματα αγωγισ, μζςα από κεωρθτικό λόγο και
φιλοςοφικό ςτοχαςμό



Απαρχζσ: αρχαία ελλθνικι φιλοςοφικι ςκζψθ



Πυκαγόρειοι



Οργάνωςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςε βακμίδεσ
Γνϊςθ προερχόμενθ από ζρευνα και καλλιζργεια πολλϊν κλάδων
(αρικμθτικι, γεωμετρία, μουςικι, αςτρονομία, φιλοςοφία)
Αυκεντία του δαςκάλου
υνζπεια ζργων και λόγων
Αςκθτικόσ τρόποσ ηωισ – αυςτθροί κανονιςμοί
Ρροτεραιότθτα προφορικισ διδαςκαλίασ







Απαρχζσ τθσ παιδαγωγικισ επιςτθμονικισ ςκζψθσ


ωκρατικι – Πλατωνικι φιλοςοφία



Παιδεία: απϊτατοσ ςτόχοσ θ ευδαιμονία
Καλλιζργεια δεξιοτιτων, απόκτθςθ γνϊςεων,
ςυςτθματικι άςκθςθ του νου
 Μαιευτικι μζκοδοσ (αλικεια, παιδεία ςυνομιλθτι)






Πολιτεία του Ρλάτωνα: πραγματεία για τθν
εκπαίδευςθ
Νόμοι: φιλοςοφικζσ ςκζψεισ περί παιδείασ

Απαρχζσ τθσ παιδαγωγικισ επιςτθμονικισ ςκζψθσ



Αριςτοτελικι φιλοςοφία (Ηκικά Νικομάχεια,
Ρολιτικόσ)



Ραιδαγωγικι = αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ γφρω από το
φαινόμενο τθσ αγωγισ (κλάδοσ τθσ πρακτικισ φιλοςοφίασ)
Σκοποί τθσ αγωγισ, αρχζσ τθσ παιδαγωγικισ πράξθσ, ο
ανκρϊπινοσ προοριςμόσ, μορφζσ οργάνωςθσ τθσ αγωγισ,
αντικείμενο τθσ αγωγισ
Ραιδαγωγικζσ απόψεισ ξεκομμζνεσ από οποιοδιποτε
πλαίςιο αναφοράσ – κακολικότθτα παιδαγωγικϊν
φαινομζνων
Εξζταςθ τθσ οντολογίασ και δεοντολογίασ των εκπαιδευτικϊν
πραγμάτων







Απαρχζσ τθσ παιδαγωγικισ επιςτθμονικισ ςκζψθσ


Ρωμαϊκι εποχι




Κικζρωνασ (De Oratore) – Κοιντιλιανόσ (Instiution
Oratoria)

Αγωγι =
Καλλιζργεια ρθτορικισ δεινότθτασ
 Ιςορροπθμζνθ μόρφωςθ (λογοτεχνία, γεωμετρία,
ιςτορία, φιλοςοφία, κλπ)
 Αυτόνομθ ςκζψθ
 Συμμετοχι ςτα κοινά
 Ηκικι διάςταςθ τθσ αγωγισ


Απαρχζσ τθσ παιδαγωγικισ επιςτθμονικισ ςκζψθσ



Μεςαιωνικι περίοδοσ – Βυηάντιο
Μορφωτικό ιδεϊδεσ
Διδαςκαλία του Θείου λόγου
 Καλλιζργεια ενάρετων πιςτϊν




Φιλοςοφία – Θεολογία



Κλιμθσ Αλεξανδρείασ, Ωριγζνθσ
Ιωάννθσ Χρυςόςτομοσ, Μεγάλοσ Βαςίλειοσ,
Γρθγόριοσ Θεολόγοσ
Ιερόσ Αυγουςτίνοσ
Αβελάρδοσ, Θωμάσ Ακινάτθσ






Απαρχζσ τθσ παιδαγωγικισ επιςτθμονικισ ςκζψθσ



Αναγζννθςθ (16οσ αι)
Διανοθτζσ








ςτροφι ςτθν αρχαία ελλθνικι ςκζψθ
παιδοκεντριςμόσ

Βιργίλιοσ, Ζραςμοσ
Λοφκθροσ
Μουρ, Ζλλιοτ

Η εξζλιξθ τθσ παιδαγωγικισ ωσ «επιςτιμθσ»


17οσ αι: αρχίηει να διαμορφϊνεται μια κακαρά
«παιδαγωγικι» ςκζψθ



Ratke (Ρατίχιοσ) - Νοva Didactica (Nζα Διδακτικι)



Ειςάγεται θ ζννοια τθσ «διδακτικισ» - επικζντρωςθ ςτον
τρόπο διδαςκαλίασ
Αρχζσ:










κεντρικόσ ο ρόλοσ του δαςκάλου
θ διδαςκαλία να ςτθρίηεται ςτισ εμπειρίεσ των παιδιϊν
να ακολουκεί τθ φυςικι ςειρά και τάξθ που υπάρχει ςτο μυαλό
τουσ
ζμφαςθ ςτθ ςυχνι επανάλθψθ
αποφυγι τθσ απομνθμόνευςθσ
αρκετά διαλλείματα

Η εξζλιξθ τθσ παιδαγωγικισ ωσ «επιςτιμθσ»


17οσ αι: Comenius
Didactica Magna («Μεγάλθ Διδακτικι: πραγματεία περί
τθσ παγκόςμιασ τζχνθσ του διδάςκειν τα πάντα ςτουσ
πάντεσ»)
 Το πρϊτο ςφςτθμα αρχϊν για τθ διδαςκαλία και μάκθςθ


Η απόκτθςθ γνϊςεων ξεκινά από το Νθπιαγωγείο
 Επαγωγικι μζκοδοσ: από το εφκολο ςτο πιο δφςκολο
 Εποπτικι διδαςκαλία
 Ζμφαςθ ςτισ αιςκιςεισ
 Το παιγνίδι ωσ μζςο αγωγισ


Η εξζλιξθ τθσ παιδαγωγικισ ωσ «επιςτιμθσ»


18οσ αι (Διαφωτιςμόσ): τάςθ για ςυγκρότθςθ κεωριϊν
περί τθν αγωγι
 Rousseau – «Αιμίλιοσ ι περί αγωγισ» (1762)
 Ρερί

διαπαιδαγϊγθςθσ του παιδιοφ
 Φιλοςοφικι πραγματεία για τθν φφςθ του ανκρϊπου
 Μυκιςτόρθμα «μακθτείασ»
 5 κεφάλαια («βιβλία»)
 Ανατρεπτικό – απαγορεφεται - εμπνζει
 Ο άνκρωποσ ζχει μια ζμφυτθ καλι φφςθ – θ κοινωνία τθν
διαφκείρει
 Θεωρία – εκπαιδευτικι φιλοςοφία: πρόταςθ για μια
εκπαίδευςθ που κα διατθριςει τθν «φυςικότθτα» ςτο
άτομο και κα τον καταςτιςει «ιδανικό πολίτθ»
 Ρροςωπικι αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ από τον μακθτι
 Δάςκαλοσ: βοθκόσ, ςυνοδοιπόροσ, υποκινθτισ

Η εξζλιξθ τθσ παιδαγωγικισ ωσ «επιςτιμθσ»


18οσ - 19οσ αι: Pestalozzi
 Σχολείο

για φτωχά και εγκαταλελειμμζνα παιδιά
 Ραιδαγωγόσ, φιλόςοφοσ: δικαίωμα του λαοφ ςτθν
εκπαίδευςθ
 Αρχζσ:
Ολόπλευρθ αλλά ςταδιακι καλλιζργεια – μόρφωςθ
 «Γνωρίηω – κζλω – μπορϊ»
 Αναμόρφωςθ κοινωνίασ ςτθ βάςθ ιςότθτασ – ελευκερίασ
 Ρρόκλθςθ ενδιαφζροντοσ μακθτϊν - αυτενζργεια
 Ρροςαρμογι ςτισ ανάγκεσ – ενδιαφζροντα μακθτϊν
 «Αλλθλοδιδαςκαλία» μακθτϊν – ςυνεργαςία,
αλλθλοβοικεια (Καποδίςτριασ)
 Η αγάπθ διαπνζει κάκε ενζργεια αγωγισ


Η εξζλιξθ τθσ παιδαγωγικισ ωσ «επιςτιμθσ»


19οσ αι: θ Ραιδαγωγικι αρχίηει να αποκτά
επιςτθμονικότθτα


Herbart: πατζρασ τθσ επιςτθμονικισ παιδαγωγικισ





Ηκικοποίθςθ τθσ αγωγισ
Τα πζντε ςτάδια τθσ διδαςκαλίασ: προπαραςκευι, προςφορά,
ςφγκριςθ, ςφλλθψθ, εφαρμογι
Δαςκαλοκεντρικι προςζγγιςθ – τυποποίθςθ και οργάνωςθ γνϊςθσ
Κριτικι








Δυνατότθτεσ και προχποκζςεισ μόρφωςθσ του ανκρϊπου
Κακοριςμόσ των ςτόχων τθσ εκπαίδευςθσ
Μεκόδευςθ τθσ διδαςκαλίασ

Η Ραιδαγωγικι μπαίνει ςτα Ραν-μια
Συηθτείται κατά πόςο είναι «ανεξάρτθτθ» επιςτιμθ
Παιδαγωγικι: βαςίηεται ςτθ Φιλοςοφία και Ψυχολογία;;

Η εξζλιξθ τθσ παιδαγωγικισ ωσ
«επιςτιμθ»



Αρχζσ 20οφ αι: ςφςτθμα επιςτθμονικισ ςκζψθσ
Συνδζεται με μια ςειρά από ςυνκικεσ:
φαινόμενα τθσ αγωγισ: πιο πολφπλοκα
 παιδαγωγικι πράξθ: πιο ςφνκετθ
 δεν αρκεί θ χαριςματικι ικανότθτα του παιδαγωγοφ και θ
εμπειρία του
 χρειάηεται επιςτθμονικό υπόβακρο να οργανωκοφν οι
διάφορεσ διαδικαςίεσ και να μελετθκοφν τα φαινόμενα
 οι πρακτικζσ φιλοςοφίεσ δεν ζχουν τίποτα το
ορκολογικό και το μεκοδικό


Η Ραιδαγωγικι ωσ «επιςτιμθ»
Αποδεςμεφεται από Θεολογία και Φιλοςοφία (Ηκικι)
 Διαφοροποιοφνται οι μζκοδοι και τα αντικείμενα
εναςχόλθςισ τθσ
 Δζχεται επιδράςεισ από τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ
(Ψυχολογία, Κοινωνιολογία) και άλλα επιςτθμονικά πεδία
 Καλείται να κακορίςει το αντικείμενό τθσ ςε ςχζςθ με
ςυγγενείσ επιςτιμεσ, ωσ αυτόνομθ και εφαρμοςμζνθ
επιςτιμθ
 Στρζφεται ςτθν ζρευνα τθσ εκπαιδευτικισ
πραγματικότθτασ
 με ςτόχο τθν παροχι καλφτερθσ εκπαίδευςθσ/ κατάρτιςθσ
ςε εκπαιδευτικοφσ
 Από τθν Ραιδαγωγικι Επιςτιμθ ςτισ Επιςτιμεσ τθσ
Εκπαίδευςθσ


