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H παιδαγωγικι υπζςτθ μία διπλι κριτικι ςτον 20ό αιϊνα: θ πρϊτθ, ριηικι, ςτόχευε ςτο ίδιο τθσ το 
ςχζδιο – κριτικι που ανζπτυξε ο René Schérer ςτθ δεκαετία του 70 και ζτεινε ςτο να δείξει ότι θ 
ςυγκρότθςθ τθσ μορφισ του παιδαγωγοφ, ςτθ βάςθ τθσ ρουςωϊκισ ςκζψθσ, ιταν προοριςμζνθ να 
προεκτείνει τθν ανθλικιότθτα του παιδιοφ. Η δεφτερθ, που αφοροφςε γεγονότα και κεςμοφσ, 
διατφπωνε τθν αντίκεςι τθσ ςε κάκε μεταρρφκμιςθ του ςχολικοφ κεςμοφ ςτθ Γαλλία τθ δεκαετία 
του 1980, ςτο όνομα μιασ αιϊνιασ ουςίασ του ςχολείου. Εάν ςτρζψουμε τθν πρϊτθ κριτικι ενάντια 
ςτθ δεφτερθ, είναι δυνατό να κάνουμε να φανεί το ηιτθμα τθσ χειραφζτθςθσ ωσ  ουςιϊδεσ πολιτικό 
διακφβευμα του εκπαιδευτικοφ ςχεδίου. 
 
Σε αυτό το πλαίςιο, το εργαςτιριο ζχει ωσ ςτόχο να φζρει ςτο φωσ, μζςα από τισ παιδαγωγικζσ 
ιδζεσ, τθν προεξζχουςα κζςθ που κατζχουν οι μείηονεσ ζννοιεσ τθσ φιλοςοφίασ τθσ παιδείασ, ςτθν 
άρκρωςι τουσ με τθν ιδζα τθσ χειραφζτθςθσ. Η ανάλυςθ των πρακτικϊν και των κεωριϊν από τον 
Pestalozzi ςτον Freinet κα επιτρζψει να ςυλλάβουμε πϊσ το χειραφετικό ηιτθμα υπιρξε το 
αντικείμενο που ζκεςαν υπό δοκιμι οι ςθμαντικοί παιδαγωγοί. Η ανάγνωςθ κειμζνων του  Jacques 
Rancière κα ςυμβάλει ςτθ ςυνζχεια, ςτο να αντιλθφκοφμε τισ δομζσ που προςτατεφουν το ςχολικό 
κεςμό ενάντια ςτισ αμφιςβθτιςεισ που προκφπτουν από τισ παιδαγωγικζσ πρακτικζσ τθσ 
χειραφζτθςθσ 
 
 
 
 

ALAIN KERLAN 
Το παιδί, η τζχνη, ο καλλιτζχνησ 
 

H ενόχλθςθ ι θ απελπιςία των εκπαιδευτικϊν απζναντι ςτουσ μακθτζσ και ςτθν άςκθςθ του 
επαγγζλματοσ ερμθνεφονται ςυχνότατα ωσ «κρίςθ του ςχολείου» και «κρίςθ» ι «τζλοσ τθσ 
αυκεντίασ». Και εάν θ ίδια θ παιδικι θλικία ιταν το αλθκινό πρόβλθμα του ςχολείου και τθσ 
ςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ; Σε τι ςυνίςταται λοιπόν αυτό «το πρόβλθμα τθσ παιδικισ θλικίασ»; Για να 
προςεγγίςουμε το κζμα, το εργαςτιριο κα ενδιαφερκεί για μια ιδιαίτερθ και εμβλθματικι 
εκπαιδευτικι κατάςταςθ: τθ ςυνάντθςθ ανάμεςα ςτον καλλιτζχνθ και το παιδί, τθν «διαμονι του 
καλλιτζχνθ ςε ςχολικό περιβάλλον». Από τθ νεωτερικότθτα ςτθ μετανεωτερικότθτα, από τον Picasso 
ςτουσ ςφγχρονουσ καλλιτζχνεσ, μία νζα ςυμμαχία, μία νζα μορφι τθσ παιδικισ θλικίασ, ζνα νζο 
ςτάδιο ςτθν κοινι ιςτορία τθσ τζχνθσ και τθσ παιδικι θλικίασ. Στθν καρδιά αυτισ τθσ νζασ μορφισ, 
αυτισ τθσ νζασ ςυμμαχίασ: θ πεποίκθςθ ότι υπάρχει, ςτο πεδίο τθσ αιςκθτικισ, ςτο κοινό πεδίο τθσ 
αιςκθτικισ, μία ιςότθτα του παιδιοφ και του καλλιτζχνθ. Μία υπόκεςθ: το «πρόβλθμα τθσ παιδικισ 
θλικίασ», ωσ καρδιά του προβλιματοσ του ςχολείου, ζχει να κάνει με τισ μετατοπίςεισ, τισ 
υςτεριςεισ, κυρίωσ με τθν αντίφαςθ που υπάρχει ανάμεςα ςτθν αντίλθψθ περί παιδικισ θλικίασ 
ςτθν οποία ακόμα ςτθρίηονται το ςχολείο και οι εκπαιδευτικοί κεςμοί και τισ ανάγκεσ αναγνϊριςθσ 
και ανάλθψθσ τθσ ευκφνθσ εξατομικεφςεων, όπωσ προκφπτουν από τισ νζεσ κεωριςεισ περί 
παιδικισ θλικίασ. 
 



 

WALTER KOHAN 
Eργαςτήριο  με το Σωκράτη: αςκήςεισ ςκζψησ 
 
 

Πραγματοποίθςθ φιλοςοφικϊν αςκιςεων, ςτο πλαίςιο των οποίων θ φιλοςοφία γίνεται αντιλθπτι 
ωσ μία μορφι ςκζψθσ, μαηί με του άλλουσ, δθμόςια, ςτθν πόλθ. Επικζντρωςθ ςε δφο διαςτάςεισ τθσ 
φιλοςοφίασ : πειραματιςμό και ςτοχαςμό τθσ εμπειρίασ. 
 
 

ARMANDO ZAMBRANO LEAL 
Η παιδαγωγική πράξη: δράςη-αναςτοχαςμόσ-γνϊςη 
 
H προετοιμαςία του εκπαιδευτικοφ για το μάκθμα ςυνιςτά μία πλιρθ πράξθ,  θ οποία εμπεριζχει 
τουλάχιςτον τρεισ πτυχζσ: τθ δράςθ (ωσ αποτζλεςμα τθσ προετοιμαςίασ πριν από το μάκθμα και ωσ 
αποτζλεςμα του αναςτοχαςμοφ), τον αναςτοχαςμό (ωσ αναγκαία  προχπόκεςθ για τθν 
προετοιμαςία του  μακιματοσ και ωσ επεξεργαςία τθσ δράςθσ) και θ γνϊςθ (ωσ ςτόχοσ  τθσ 
προετοιμαςίασ και του μακιματοσ). Η ςχζςθ ανάμεςα ςε αυτά τα ειωκότα αλλθλοεμπλεκόμενα 
ςτάδια είναι περιςςότερο περίπλοκθ από τον απλό ρυκμό: προετοιμαςία-
ςχεδιαςμόσ/πραγματοποίθςθ-εφαρμογι/αναςτοχαςμόσ. Εμπεριζχει πολλζσ υποχωριςεισ, 
επαναλιψεισ και κενά ςτα οποία διακυβεφονται δφο βαςικζσ για τθν παιδαγωγικι πράξθ 
(αντιφατικζσ αλλά ςυνδεόμενεσ) ζννοιεσ: ο φόβοσ του παιδαγωγοφ μπροςτά ςτθν πράξθ και θ 
τάςθ/ανάγκθ ελζγχου/εξουςίασ ωσ προχπόκεςθ και παράγωγο αυτισ τθσ ίδιασ τθσ πράξθσ. 
 
 
 
 
 
 

ΖΛΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ/ΕLENA THEODOROPOULOU 
1. Διλημματοποίηςη ωσ μοχλόσ αναςτοχαςμού 

 
Η αντιμετϊπιςθ περιπτϊςεων ακραίασ ευκραυςτότθτασ, πλοφςιων ςε υπαρξιακζσ και θκικζσ 
ςυνυποδθλϊςεισ και επιπλοκζσ, περιπτϊςεισ που τείνουν να κζτουν υπό ερϊτθςθ τθν ορκολογικι 
αξίωςθ (ι τθν επιμονι ςε αυτιν) ςτθ βάςθ τθσ  επίφαςθσ για τθν αναγκαιότθτα λφςθσ, κακιςτά 
αναγκαία τθν ιςορροπία μεταξφ του ορκολογικοφ και του ςυγκινθςιακοφ (το οποίο κεωρείται 
περίπλοκο και αποδομθτικό) μζςω μίασ ζντονθσ και ςυςτθματικισ αναςτοχαςτικισ εργαςίασ, θ 
οποία αποςκοπεί ςτθν επίπονθ ςυγκρότθςθ μιασ επαγγελματικισ επίγνωςθσ που κα επαγρυπνά 
ζναντι των δυςκολιϊν τθσ πράξθσ ςυνδζοντασ τθ λογικι με το ςυναίςκθμα ςτο πλαίςιο μιασ 
εντατικισ διαςαφθνιςτικισ προςπάκειασ. Έτςι, κατά τθ διάρκεια τθσ επιμόρφωςθσ, το ηθτοφμενο 
φαίνεται να είναι το να μπορεί κανείσ να αναγνωρίηει και να ενςωματϊνει ςτθν κρίςθ του 
«ατίκαςα» ςτοιχεία (το ριηικό, το αντιφατικό, το ςυγκινθςιακό, το τραγικό, το μθ αλάκθτο, το 
αβζβαιο, το ςκοτεινό, το αςτακζσ) και παράγοντεσ ζνταςθσ (όπωσ το α/πίκανο, το α/δφνατο/, το 
α/πρόβλεπτο, το αν/επικφμθτο και το α/περίςταλτο), ςτοιχεία που ενϊ ορίηουν μια 
ορκολογικοποιθτικι διαδρομι (λειτουργϊντασ ωσ οδοδείκτεσ),  οφείλουν να απομειϊνονται, ϊςτε 
να αφινουν χϊρο ςτθν κατανόθςθ που, με τθ ςειρά τθσ, μπορεί να υποςτθρίξει τθν απόφαςθ και τθ 
δράςθ. Στο ςθμείο αυτό διαμορφϊνεται μια διπλι προβλθματολογικι αφιγθςθ: μια μεκοδικι και 
εξορκολογιςτικι  βαςιςμζνθ ςτισ βεβαιότθτεσ (τόςο ςτθ κζςθ τουσ και ςτθν άρςθ τουσ, ςτθν 
αμφιςβιτθςι τουσ) και μία «εξ-οδικι», για τθν υποδοχι του ανεξιγθτου και για τθ δφςκολθ 
αποκατάςταςθ τθσ πολυπλοκότθτασ. Αυτι θ ανάγκθ τθσ διττισ αφιγθςθσ, εκφράηεται ςαφϊσ μζςω 
τθσ δομισ του διλιμματοσ και τθσ διλθμματοποίθςθσ.  
 
 



2. Έννοιεσ ςε κίνηςη 
 

Εκκινϊντασ από το κεωρθτικό πλαίςιο που μελετά τθ ςχζςθ νόθςθσ-ςυναιςκιματοσ και νοόσ-
ςϊματοσ με πειραματικό ενδιάμεςο τθ φιλοςοφία ιδωμζνθ ωσ κατεξοχιν ςυναρτϊμενθ με το 
νοθτικό ςκζλοσ (πράγμα το οποίο ςυνεπιφζρει ςτισ εκπαιδευτικζσ τθσ μεταφορζσ αποκοπι από 
όποια ςυναιςκθματικι ι ςωματικι ςυνεκφορά τθσ με πολλαπλζσ παιδαγωγικζσ και ιδεολογικζσ 
ςυνζπειεσ), επιχειρείται να ανιχνευκεί θ δυναμικι μιασ τζτοιασ «μεταφοράσ», όταν πρόκειται να 
μεταςτοιχειωκεί φιλοςοφικά θ παρακολοφκθςθ (από το «φιλοςοφοφν» υποκείμενο μιασ 
χορογραφίασ  ι θ εκτζλεςθ (από το «φιλοςοφοφν» υποκείμενο) χορευτικϊν κινιςεων. Τι 
παρεμβάλλεται κατά τθν παρακολοφκθςθ ι κατά τθν εκτζλεςθ αυτι; Πϊσ μετατρζπεται 
(φιλοςοφικά) θ εικόνα/αναπράςταςθ τθσ κίνθςθσ και θ εμπειρία τθσ και θ ίδια θ εμπειρία τθσ 
κίνθςθσ ςε ζννοια και φιλοςοφικι ζννοια; Ποιο είναι το προςτικζμενο νόθμα ςτθν κίνθςθ όταν 
πρόκειται για χορευτικό κζαμα ι πράξθ χοροφ;  Πϊσ μεταφζρεται αυτι θ «μετατροπι» ςε 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα; Τι απομζνει από τθν κίνθςθ μζςα ςτθν ζννοια; 


