
 1

      
    « Από την παλιά στη νέα παιδαγωγική: συγκριτικές επισηµάνσεις- Συνεργασία 
εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και δασκάλων στο Ο/Σ» 
 
Γιάννης Π. Τζήκας, Σχολικός Σύµβουλος, 5ης Περ/ρειας Π.Ε. Λάρισας 
      
     Εισαγωγικά 
    Ο εικοστός αιώνας θεωρείται στον τοµέα της ψυχολογικής και παιδαγωγικής έρευνας ως αιώνας του 
παιδιού, γιατί κατά την περίοδο αυτή έγιναν ενδιαφέρουσες µελέτες που µας αποκάλυψαν τον ιδιαίτερο 
ψυχικό κόσµο του παιδιού. Οι έρευνες του Βαλλό για τη γέννηση της σκέψης και του χαρακτήρα του 
παιδιού, του Πιαζέτ για την εγωκεντρική σκέψη και τα στάδια νοητικής ωριµότητας έδειξαν ότι το παιδί 
δεν είναι «ένα απλό υποκοριστικό του ανθρώπου, αλλά «ένας οργανισµός αναπτυσσόµενος σχετικά 
πλήρης και αυτόνοµος και τέλειος σε κάθε ηλικία». Παράλληλα µε τις έρευνες αυτές διαµορφώθηκαν και 
οι νέες τάσεις της παιδαγωγικής, που οι ρίζες τους φτάνουν στον Ρουσώ και στον Κοµένιους, η 
παιδαγωγική του Κλαπαρέντ, η µέθοδος Μοντεσόρι, Ντεκρολί, Κουσινέτ, Φρενιέ κτλ. 
    Τα τελευταία όµως χρόνια, κυρίως µετά το δεύτερο Παγκόσµιο πόλεµο, άρχισε να αναπτύσσεται µια 
νέα τάση στην ψυχολογία του παιδιού, η ψυχολογία των σχέσεων, η οποία δεν περιορίζεται στη µελέτη 
της ατοµικής ψυχικής εξέλιξης του παιδιού, αλλά µελετάει το παιδί σε σχέση µε το περιβάλλον, µέσα στο 
οποίο αναπτύσσεται. Οι νέες αυτές τάσεις της ψυχολογίας του παιδιού, µας έδειξαν τον ουσιαστικό ρόλο 
που παίζει το ανθρώπινο κυρίως περιβάλλον στην οµαλή ή µη εξέλιξή του. Το παιδί ∆ε διαµορφώνεται 
µόνο του, τόσο όσο πίστευαν οι παλιότεροι ερευνητές της ψυχολογίας. Η επίδραση του ανθρώπινου 
περιβάλλοντος µέσα στο οποίο ζει το παιδί είναι πολύ µεγαλύτερη από όση υπολόγιζαν. Έτσι οι απόψεις 
αυτές για την Αγωγή δηµιούργησαν νέες προοπτικές.  Η νέα παιδαγωγική, πριν σχηµατίσει τον 
επιστηµονικό µονόλογό της ήτοι το στενό θεωρητικό επιστηµονικό της πλαίσιο, ξεκινάει από την έρευνα 
και ιδιαιτέρως από την έρευνα του παιδαγωγικού διαλόγου ανάµεσα στα πρόσωπα της παιδευτικής 
πράξης και επιχειρεί να στρέψει το ενδιαφέρον της αγωγής προς τη φύση και τα πράγµατα και να την 
αποµακρύνει από τον στείρο διδακτισµό, τον ηθικό φόβο της αυθεντίας µε τις προσταγές και τις 
τιµωρίες, την κοινωνική εξηµέρωση του παιδιού µε τη συνήθεια και τη µίµηση. 
Η στροφή της παιδαγωγικής προς αυτή την κατεύθυνση δεν οφείλεται µόνο στις καινούργιες απόψεις που 
δηµιουργήθηκαν στο χώρο της ψυχολογίας του παιδιού. Η ανάπτυξη των θετικών επιστηµών και των 
µηχανικών επαγγελµάτων και η ορθολογική διάρθρωση των σηµερινών κοινωνιών επηρέασαν 
αναµφισβήτητα αυτή την τάση. Στις σύγχρονες κοινωνίες όλο και περισσότερο κερδίζει έδαφος η άποψη 
ότι τα «πράγµατα» έχουν ουσιαστική σηµασία για τον άνθρωπο και όποιος δεν ακολουθεί το ρυθµό τους 
δεν µπορεί να προσαρµοστεί σ’ αυτόν το σύγχρονο κόσµο. 
   Παλιά και νέα παιδαγωγική: συγκρίσεις και επισηµάνσεις 
   Αυστηρά χρονικά όρια που να χωρίζουν την παλιά από τη νέα παιδαγωγική δεν υπάρχουν, καθώς 
πολλά στοιχεία της παλιάς παιδαγωγικής συνεχίζουν να εφαρµόζονται µέχρι σήµερα στα σχολεία των 
διάφορων χωρών και εν πολλοίς και στα σχολεία µας.Η παλιά και η νέα παιδαγωγική συµφωνούν ως 
προς το βασικό σηµείο της ύπαρξης των δύο συντελεστών της παιδαγωγικής πράξης-του παιδαγωγού και 
του παιδιού-και του χώρου δηλαδή του σχολείου µέσα στον οποίο συντελείται η πράξη αυτή. 
Η παλιά αγωγή όµως θεωρεί, λιγότερο ή περισσότερο, κύριο συντελεστή του παιδαγωγικού έργου τον 
παιδαγωγό και η νέα αγωγή βλέπει το παιδί ως βασικό παράγοντα στο παιδαγωγικό έργο. Κοινό σηµείο 
επαφής λοιπόν ανάµεσα στην παλιά και νέα παιδαγωγική η ύπαρξη δύο παραγόντων που είναι 
χωρισµένοι σε στεγανά διαµερίσµατα, και σηµείο διαφορισµού ο βαθµός του ρόλου που παίζει καθένας 
από τους δύο παράγοντες. Η δια φορά δεν είναι κυρίως διαφορά ουσίας αλλά διαφορά βαθµού. Στις 
ακραίες περιπτώσεις η διαφορά είναι πολύ µεγάλη, ενώ στις άλλες περιπτώσεις µικραίνει. Η διαφορά π.χ. 
ανάµεσα σ’ ένα σχολείο που ακολουθεί την παιδαγωγική της απόλυτης ελευθερίας του παιδιού και σ’ ένα 
σχολείο όπου ο δάσκαλος µε τη βέργα στο χέρι, την οποία έχουµε γευτεί αρκετοί εξ ηµών, που κρατάει 
τα παιδιά σε απόλυτη ησυχία, χωρίς να επιτρέπει καµιά απολύτως κίνηση και καµιά ερώτηση, είναι 
µεγάλη. Αν όµως παραµερίσουµε αυτές τις ακραίες καταστάσεις, η αντίθεση ανάµεσα στην παλιά και 
στη νέα παιδαγωγική δεν είναι τόσο µεγάλη. 
   Η παλιά παιδαγωγική δεν παρουσιάζει µια µορφή, µεθοδολογικά ή θεωρητικά συγκεκριµένη. Στην 
παλιά παιδαγωγική περιλαµβάνονται πολλές τάσεις, θεωρητικές και µεθοδολογικές. Και είναι φυσικό να 
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υπάρχει αυτή η πολυµορφία, γιατί η παλιά παιδαγωγική καλλιεργήθηκε επί αιώνες στα σχολεία, από την 
αρχαία Ελλάδα και τη Ρώµη ως τις µέρες µας. Παρόλες όµως τις διαφοροποιήσεις η παλιά παιδαγωγική 
έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, που τα βρίσκουµε σ’ όλες τις εποχές, άλλοτε περισσότερο κι 
άλλοτε λιγότερο τονισµένα. 
Οι κοινές αρχές της παλιάς παιδαγωγικής είναι η εµπειρία, η φιλοσοφική διερεύνηση των προβληµάτων, 
η προσφυγή στη θεωρητική ψυχολογία, η πίστη στη δύναµη της συνήθειας και η άσκηση για την 
απόκτηση ηθικής βούλησης.  
Η παλιά παιδαγωγική στηρίζεται βασικά στην εµπειρία. Πάνψω απ’ όλα είναι η πείρα. Όσο µεγαλύτερη 
πείρα έχει ο δάσκαλος τόσο καλύτερος είναι. ΟΙ εµπειρίες όµως είναι πολλές και διαφορετικές, οι 
εφαρµογές ποικίλες και η επιλογή της ορθότερης εµπειρίας δύσκολη, γιατί δεν υπάρχουν κριτήρια 
αντικειµενικά.. Το σταθερότερο κριτήριο είναι η λεγόµενη κοινή λογική. Αυτή όµως η κοινή λογική 
διαφέρει από εποχή σε εποχή και από περίπτωση σε περίπτωση. 
Στην παλιά παιδαγωγική φιλοσοφικές αλήθειες πολύ εύκολα µετατρέπονται σε παιδαγωγικές αλήθειες. 
Και γι’ αυτό το λόγο κατηγορείται ότι ε διερευνά τα προβλήµατα που απορρέουν από την εφαρµογή ή 
από τη θεωρητική αναζήτηση, αλλά ότι προβάλλει αξιώµατα, ότι δογµατίζει. 
Γενική πίστη όλων των οπαδών της παλιάς παιδαγωγικής είναι ότι η  συνεχής άσκηση, η επίµονη και 
επαναληπτική διδασκαλία επιφέρουν παντού και πάντοτε άριστα αποτελέσµατα. Και συντελούν στο να 
αποκτήσει ο µαθητής ηθική βούληση. Όλα είναι ζήτηµα συνήθειας. 
Όλες αυτές οι αρχές της παλιάς παιδαγωγικής απορρέουν από τα ενδιαφέροντα και τις πνευµατικές 
ενασχολήσεις των µεγάλων. Το παιδί, σύµφωνα µε την άποψη της παλιάς παιδαγωγικής, δε διαφέρει από 
το µεγάλο παρά ως προς την ποσότητα των γνώσεων, των επιθυµιών και της λογικής. Η διαφορά 
ανάµεσα στο µεγάλο και στο παιδί δεν είναι ποιοτική, αλλά ποσοτική. Θα δώσουµε λοιπόν στο παιδί όσα 
ζητάει και ο µεγάλος, αλλά σε µικρότερη ποσότητα και µα απλούστερο τρόπο, και αυτό συµβαίνει, γιατί 
η παλιά παιδαγωγική δε λογαριάζει το συντελεστή µαθητή, αλλά θέτει ως αρχή εκκίνησης το δάσκαλο, 
ώριµο άνθρωπο. 
   Αντίθετα  βασικό στοιχείο, σηµείο εκκίνησης τα νέας παιδαγωγικής είναι το παιδί, ο λεγόµενος 
παιδοκεντρισµός, µια αρχή που πρώτος τη διαπραγµατεύτηκε ο Ρουσσώ και πάνω σ’ αυτή θεµελίωσε την 
παιδαγωγική του. Η νέα παιδαγωγική διαφέρει από την παλιά, εκτός από τον παιδοκεντρισµό και στο 
γεγονός ότι στηρίζει τις βασικές παιδαγωγικές αρχές της στην επιστηµονική θεµελίωση. Ο 
παιδοκεντρισµός στη νέα παιδαγωγική δεν είναι µόνο µια θεωρητική αρχή, αλλά και ένα πεδίο 
επιστηµονικών ερευνών. Στην παλιά παιδαγωγική έχουµε την εµπειρική διερεύνηση των προβληµάτων, 
ενώ στη νέα έχουµε την επιστηµονική, τη µεθοδική παρατήρηση και έρευνα των προβληµάτων της 
παιδικής ηλικίας. 
Η νέα παιδαγωγική επίση ξεκινάει από την αρχή ότι ο µαθητής δεν έρχεται στο σχολείο για να διδαχθεί 
αλλά για να µάθει. Η παλιά παιδαγωγική, καθώς είπαµε ξεκινάει από το δάσκαλο, στο σχολείο δηλαδή  ο 
δάσκαλος το µόνο που έχει να κάνει είναι να διδάσκει. Η νέα παιδαγωγική αντιστρέφει αυτή την αρχή 
και µας λέει ότι ο µαθητής στο σχολείο πρέπει να µαθαίνει, να αντικαταστήσουµε δηλαδή την από καθ’ 
έδρας διδασκαλία µε τη µάθηση και στο σχολείο να µην εφαρµόζουµε διδακτικές αρχές αλλά αρχές 
µάθησης. Στο σχολείο πρέπει να βάλουµε στο ράφι την απλούστευση, την τυποποίηση των γνώσεων, την 
αυταρχικότητα, την αποµνηµόνευση, τον αυστηρό έλεγχο, τη συνεχή επανάληψη, τις τιµωρίες, το 
αυξηµένο κύρος του δασκάλου και τον ανταγωνισµό. 
   Κλείνω αυτό το κοµµάτι της εισήγησής µου απαντώντας στο ερώτηµα «και σήµερα τι πρέπει να 
κάνουµε;». Ο πειρασµός να υιοθετήσει κανείς τη µια από τις δυο παιδαγωγικές είναι υπαρκτός. 
Υιοθετούµε και αποδεχόµαστε βεβαίως τις βασικές παιδαγωγικές αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής, 
αλλά και στοιχεία της παλιάς παιδαγωγικής ακόµη και σήµερα έχουν την αξία τους. Όπως είπα και στη 
αρχή αυτό που απορρίπτουµε είναι και στη µια και στην άλλη περίπτωση τις ακραίες παιδαγωγικές 
καταστάσεις, την ελευθεριακή εκπαίδευση από τη µια και από την άλλη την αυταρχικότητα και τον 
δασκαλοκεντρισµό. Πρέπει, όπως σ’ όλα τα πράγµατα στη ζωή να αναζητούµε αυτό που ο Αριστοτέλης 
ονόµασε µεσότητα ή αν θέλετε το µέτρο. Στο σχολείο δηλαδή δεν υπάρχει µόνο ο µαθητήε ή µόνο ο 
δάσκαλος, να µη θεοποιήσουµε ούτε το µαθητή ούτε το δάσκαλο. Στο σχολείο δεν υπάρχει µόνο το 
ενδιαφέρον του µαθητή αλλά και του δασκάλου. ∆εν υπάρχει µόνο η προσωπική εµπειρία του µεγάλου 
αλλά υπάρχει και προσωπική εµπειρία του παιδιού και πρέπει σοβαρά να την λάβουµε υπόψη και να την 
αξιοποιήσουµε. Στην παιδευτική πράξη συµβάλλονται οι δυο παράγοντες και διαµορφώνουν µια 
καινούργια διαπροσωπική σχέση. Έξω από το σχολείο καθένας ακολουθεί το δρόµο του. Μέσα στο 
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σχολείο συνεργάζονται, γιατί και ο µαθητής πρέπει να µάθει και ο δάσκαλος πρέπει να διδάξει. ∆εν 
πρέπει να επέλθει η υποταγή του ενός παράγοντα στον άλλο. Με την υποταγή κανένας δεν κερδίζει. Το 
σχολείο έχει ανάγκη και τους δυο. Η σχολική πράξη αναζητά παντού το σωστό, πρωτίστως στο πεδίο της 
νέας παιδαγωγικής αλλά και στο πεδίο της παλιάς για να επιλέξουµε εκείνα τα στοιχεία της που και 
σήµερα µας είναι χρήσιµα. 
 
Συνεργασία δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων 
 
Τα τελευταία χρόνια το σχολείο µας αλλάζει και είναι φυσικό αυτό. Μια από τις σηµαντικότερες αλλαγές 
είναι και η ύπαρξη των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στο δηµοτικό σχολείο. Αλλά πολλοί από τους 
συναδέλφους και τις συναδέλφισσες των ειδικοτήτων στις βασικές τους σπουδές δε διδάχτηκαν 
παιδαγωγικά και ψυχολογία του παιδιού της ηλικίας του δηµοτικού σχολείου. Όπως και να το κάνουµε 
είναι ένα έλλειµµα αυτό. Ένα έλλειµµα που µπορεί όµως να διορθωθεί µε την ανάλογη επιµόρφωση και 
ένας από τους σκοπούς της σηµερινής µας συνάντησης είναι κι αυτός. 
 Όπως στο σχολείο είναι απαραίτητη η συνεργασία µεταξύ των δασκάλων έτσι είναι απαραίτητη και η 
συνεργασία των δασκάλων µε τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων. Βεβαίως ο καθένας έχει να 
επιτελέσει τον αυτόνοµο επιστηµονικό του ρόλο στο σχολείο. Αλλά όλοι µας έχουµε ένα κοινό σκοπό: 
την καλύτερη λειτουργία του σχολείου, την ποιοτική του αναβάθµιση και την παροχή ουσιαστικής και 
ποιοτικής εκπαίδευσης στα παιδιά µας. Για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου είναι λοιπόν 
αναντίρρητα αναγκαία η αµοιβαία συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων στη διαµόρφωση της σχολικής 
ζωής και ο αµοιβαίος σεβασµός στον ιδιαίτερο ρόλο του καθενός. 
Η συνεργασία, λοιπόν. Πώς όµως θα επιτευχθεί καλύτερα αυτή η βασική προϋπόθεση; Εν αρχή ην η 
καλή διάθεση, η ισοτιµία των ρόλων µας µέσα στο σχολείο, ο σεβασµός στην προσωπικότητα του άλλου 
και στην ιδιαίτερη επιστηµονική του κατάρτιση. 
Πώς όµως επιτυγχάνεται πρακτικά αυτή η εποικοδοµητική συνεργασία; Κατ’ αρχήν µε το σεβασµό στη 
βασική αρχή της συλλογικότητας στη ζωή του σχολείου, η οποία εκφράζεται κυρίως δια του Συλλόγου 
διδασκόντων και της ουσιαστικής λειτουργίας του και στις επιµέρους συνεργασίες µεταξύ των 
εκπαιδευτικών. 
Στο Σύλλογο ∆ιδασκόντων καταθέτουµε προβληµατισµούς, θέσεις και απόψεις, αναλαµβάνουµε 
πρωτοβουλίες και αποφασίζουµε για την υλοποίησή τους. Θέτουµε δηλαδή τις γενικές κατευθυντήριες 
γραµµές της λειτουργίας του σχολείου, χωρίς όµως απολυτότητες, απαραβίαστα στεγανά και ανελαστικές 
δεσµεύσεις. Αφήνουµε δηλαδή τα ελαστικά περιθώρια που θα µας δώσουν τη δυνατότητα αλλαγών 
εφόσον διαπιστώσουµε ότι τα πράγµατα σε ορισµένους τοµείς δε βαίνουν καλώς, όπως δηλαδή τα 
σχεδιάσαµε. 
Για να γίνω περισσότερο συγκεκριµένος αναφέρω µερικά παραδείγµατα: 
• Αποφασίζουµε π.χ. την υλοποίηση ενός περιβαλλοντικού προγράµµατος στο σχολείο µας. Μεταξύ 

των άλλων δραστηριοτήτων για την άρτια υλοποίηση του προγράµατος είναι απαραίτητη συνήθως 
και η µουσική και η θεατρική αγωγή. Πρέπει δηλαδή οι µαθητές στη διάρκεια υλοποίησης του 
προγράµµατος να ακούσουν µουσική και να µάθουν τραγούδια ή να ασχοληθούν µε κάποιο θεατρικό 
δρώµενο ή µε το ανέβασµα µιας θεατρικής παράστασης. Γίνεται έτσι αυτονόητο ότι η συνεργασία 
µεταξύ του δασκάλου ή των δασκάλων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και των εκπαιδευτικών 
ειδικοτήτων είναι απαραίτητη. 

• Επίσης στην υλοποίηση ενός ∆ιαθεµατικού προγράµµατος από µια τάξη, κυρίως στα σχολεία της 
Ε.Ζ., συνήθως δίνονται στην υλοποίηση του προγράµµατος διαστάσεις που είναι απαραίτητη η 
συνεργασία του δασκάλου µε κάποιες ειδικότητες. 

• Αλλά και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων από µόνοι τους µπορούν, αν το θελήσουν, να ασχοληθούν µε 
την υλοποίηση ενός πρότζεκτ, όχι βέβαια διαθεµατικού. Να αναλάβουν δηλαδή ένα θέµα και να 
διευρύνουν τις διαστάσεις τους και να εµβαθύνουν σ΄αυτό µέσα σ’ ένα συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα. Θα ανέφερα για παράδειγµα στο µάθηµα της µουσικής τα Μικρασιάτικα τραγούδια. 

• Αλλά και στην καθηµερινή διδακτική πράξη, κυρίως σε σχέση µε το γλωσσικό µάθηµα, θα µπορούσε 
να είναι εποικοδοµητική η συνεργασία. ∆ιδάσκω π.χ. εγώ ένα µάθηµα στη Γλώσσα ή ένα ποίηµα. 
Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο τα παιδιά να µάθουν ένα σχετικό µε το περιεχόµενο του µαθήµατος 
τραγούδι ή ότι το ποίηµα έχει µελοποιηθεί και είναι καλό τα παιδιά να ακούσουν το τραγούδι και να 
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µάθουν να το τραγουδούν. Είναι ή δεν είναι λοιπόν απαραίτητη η συνεργασία µου µε τη ή το µουσικό 
του σχολείου; 
   Επίλογος 
  Τέλος, κλείνοντας την παρουσίαση αυτή, θα ήθελα να επισηµάνω τη σηµασία του συναισθήµατος 
που πρέπει να διακατέχει τον εκπαιδευτικό και να το µοιράζει αφειδώς στους µαθητές του από την 
πιο µικρή ηθική παρότρυνση ή επιβράβευση ως την ψυχική και συναισθηµατική συµπαράσταση 
στους µαθητές που αντιµετωπίζουν δυσεπίλυτα προβλήµατα. Έρευνες έδειξαν ότι αυτό βοηθάει 
σηµαντικά τόσο στην καλή συναισθηµατική κατάσταση των µαθητών µας όσο και στην καλή 
επίδοσή τους στο σχολείο. 
Είναι αλήθεια πως εµείς οι εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µέσα σε µια εν 
πολλοίς προβληµατική κοινωνία που ζούµε, διαθέτουµε ακόµα ευαισθησίες στην άσκηση του 
επαγγέλµατός µας και καλώς πράττουµε. Όµως πολλές φορές διαµαρτυρόµαστε και καταγγέλλουµε 
τα σοβαρά διδακτηριακά προβλήµατα και τη µεγάλη έλλειψη µέσων διδασκαλίας. Και καλά κάνουµε, 
µόνο που αυτή η στάση µας δεν πρέπει να λειτουργεί αποενοχοποιητικά για µας σε ό,τι αφορά την 
προσωπική µας προσφορά στο σχολείο. Ο παιδαγωγός Πιέρ Μποβέτ έλεγε πως η καλή παιδαγωγική 
γίνεται στα φτωχά σχολεία και έφερνε σαν παράδειγµα το παρακάτω: ο µεγάλος παιδαγωγός 
Πεσταλότσι στην πόλη Στανς µάζεψε καµιά πενηνταριά ορφανά και µέσα σε άθλιες υλικές συνθήκες 
πέτυχε θαύµατα! 
Να διεκδικούµε, ναι, µε υποµονή και υποµονή καλύτερες συνθήκες εργασίας για µας και για τους 
µαθητές µας. Όµως το περιχαράκωµα πίσω από την ανεπάρκεια των χώρων και την έλλειψη 
διδακτικών µέσων δεν είναι γνώρισµα του ευσυνείδητου δασκάλου και η συνεχής µας γκρίνια 
δικαιολογεί µάλλον την έλλειψη πρωτοβουλιών και εκλαµβάνεται από την κοινωνία ως αδιαφορία. 
Ναι, λοιπόν, να διεκδικούµε και να απαιτούµε, αλλά να  καταθέτουµε και ψυχή στη «σχολική 
τράπεζα», αν όχι για κανέναν άλλο, τουλάχιστον για τα παιδιά µας, τους µαθητές µας και για τη δική 
µας ηθική πλήρωση. 

 
 
 
 
 


