
Η παιδεία του αγωνιζόμενου έθνους

Ντενάντα:    Τι σκοπό είχε η προεπαναστατική παιδεία;

Ειρήνη:        Η προεπαναστατική  παιδεία  αντικειμενικό  σκοπό  είχε  τη δημιουργία  των
προϋποθέσεων  που  θα οδηγούσαν στην διεκδίκηση της ανεξαρτησίας του Γένους.

Ντενάντα:    Από τα χρόνια όμως της  επανάστασης κύριο μέλημά της θα είναι ο  φωτισμός  του
λαού,  η  ανύψωση  της πνευματικής στάθμης του, προκειμένου ν' ακολουθήσει το δρόμο δίπλα
στα άλλα ελεύθερα κράτη,  να ανταποκριθεί δηλαδή στις ανάγκες της ειρηνικής περιόδου.

Ειρήνη:    Γιατί όμως το πρώτο σύνταγμα του 1822 δεν προέβλεπε την ίδρυση του αυτοτελούς
Υπουργείου Παιδείας;

Ντενάντα:    Διότι  οι   αρμοδιότητες  του  υπουργείου  είχαν  εκχωρηθεί  στο  υπουργείο
Εσωτερικών,  όπου κατέβαλε φιλότιμες προσπάθειες για τη σύσταση σχολείων και γενικότερα
για την οργάνωση ενός σχεδίου βασικής παιδείας,  το οποίο το είχαν ως προτεραιότητα να
εφαρμόσουν.

Ειρήνη :      Επίσης να προσθέσουμε ότι πως μετά από όλα αυτά τα γεγονότα που προέκυψαν
στον πόλεμο, ο Μινίστρος (υπουργός) των  Εσωτερικών  Παπαφλέσσας  είπε: ΄΄Είναι  ανάγκη
να  γίνει  αρχή   και   να   συσταθούν   και  να  εξοικονομηθούν  σχολεία,  όσα  και  όπως  η
περίστασις συγχωρεί΄΄.

Όμως έγιναν κι άλλες ενέργειες...

Ντενάντα:   Ναι, παράλληλα, η Πελοποννησιακή Γερουσία έκανε ενέργειες για τη συγκρότηση
σχολείων  ,  όπου  ήταν  δυνατό   και  αναζητούσε  άξιους  δασκάλους  να  διδάξουν  ελληνικά,
μαθηματικά και ξένες γλώσσες, όπως ιταλικά και   γαλλικά. Βοήθησε όμως και η Εθνοσυνέλευση
του  Άστρους.  Εκείνη  θέσπισε  και  την  αλληλοδιδακτική  μέθοδο με  την  οποία  ο  δάσκαλος,
έχοντας ως βοηθούς προχωρημένους μαθητές, μπορούσε να διδάξει πιο πολλούς.

Ειρήνη:           Συστηματικότερη  προσπάθεια αντιμετώπισης του θέματος  έγινε το 1824 από
Πενταμελή Επιτροπή,  με πρόεδρο τον Άνθιμο Γαζή. Ο καινούργιος οργανισμός που συνέταξε η
Επιτροπή, καθιέρωνε τρεις  βαθμίδες εκπαίδευσης. Στα σχολεία πρώτης βαθμίδας ο μαθητής
έπρεπε να μάθει να διαβάζει, να γράφει, και να λογαριάζει. Στη δεύτερη, που περιλάμβανε τα
λύκεια,  ένα  στη  πρωτεύουσα  κάθε  επαρχίας,  θα  διδάσκονταν  αρχαία  ελληνικά,  λατινικά,
γαλλικά και στοιχεία των φυσικών επιστημών και της φιλοσοφίας.

Ντενάντα :   Και στην τρίτη βαθμίδα προβλεπόταν  ίδρυση Πανεπιστημίου με τέσσερις σχολές,
οι οποίες ήταν θεολογίας, φιλοσοφίας, νομικής και ιατρικής, αλλά οι συντάκτες του σχεδίου δεν
θεωρούσαν τότε πρόσφορες τις συνθήκες  για ίδρυση Πανεπιστημίου.

Ειρήνη:          Ακριβώς. Αξίζει επίσης να σημειωθεί η όχι τυχαία σύμπτωση ότι το 1824 ιδρυόταν
από τον GUILFORD, η Ιόνιος Ακαδημία (με τις ίδιες ακριβώς σχολές) στην Κέρκυρα.

Ντενάντα:   Υπήρξαν κάποια πρόσωπα τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο;



Ειρήνη:         Ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, ο οποίος ήταν ο πρώτος Έφορος
της Παιδείας.

Ντενάντα:   Εξίσου ιδιαίτερο ρόλο κατείχε ο Γρηγόριος Κωνσταντάς, που ανέλαβε μετά από
αυτόν και άσκησε τα καθήκοντά του έως τον ερχομό του Καποδίστρια. Τελικά, το Σύνταγμα του
1827 έθεσε το πρόβλημα της Παιδείας του λαού σε μια πιο ρεαλιστική βάση, καθώς ψήφισε και
Θέση Υπουργού Παιδείας.

Ειρήνη:  Όμως από την προσπάθεια των επίσημων φορέων δεν έλειψε η ιδιωτική πρωτοβουλία,
καθώς ήταν μέσα στα ενδιαφέροντα των κατοίκων των περιοχών της χώρας ‘’να ανακαλέσουν
τας Μούσας εις την Πατρίδα των.’’  Επίσης οι τοπικοί παράγοντες απευθύνουν  εκκλήσεις προς
τους  ανθρώπους  των  γραμμάτων  για  χορήγηση  βιβλίων  καθώς  κινητοποιούνταν  όλες  οι
διαθέσιμες δυνάμεις με την προσδοκία ότι πλέον η παιδεία θα ετοιμάσει καλούς πολίτες. Όμως
τι κατάφεραν από όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια;

Ντενάντα:  Αν και σε αυτή τη κατάσταση διακρίνουμε μια ρωμαλέα ορμή του Διαφωτισμού,
δεν παραβλέπουμε ότι ο αγώνας για την παιδεία   συναντούσε αντιδράσεις, είτε φανερές ή
υπονοούμενες, από τους αντιπάλους του Διαφωτισμού. Οι φίλοι της παιδείας προσπαθούσαν
να τις ξεπεράσουν με την πειθώ του λόγου, η οποία απορρέει από την αίσθηση του δίκιου
και από το γεγονός ότι εργάζονται για το καλό του συνόλου.

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ

Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας από τις Πηγές, Γ Λυκείου, Ο.Ε.Δ.Β. έκδοση Ι, Θ, 
1991, σελ. 141-143
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Η ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

   Η  αλληλοδιδακτική  μέθοδος  χρησιμοποιήθηκε  από  τα  μέσα  του  17ου  αι.  στην  Αγγλία,
τελειοποιήθηκε το 18ο αιώνα στην Γαλλία από τον Sarazin. Ονομάστηκε έτσι για το λόγο ότι με
τη καθοδήγηση του δασκάλου χρησιμοποιούνταν οι καλύτεροι μαθητές (οι <<πρωτόσχολοι>>)
για να διδάσκουν τους υπόλοιπους (οι μαθητές δίδασκαν αλλήλους). 

Την  αλληλοδιδακτική  στην  Ελλάδα  εισήγαγε   επίσημα  ο  Ιω.  Κοκκώνης  στα  χρόνια  του
Καποδίστρια, μεταφράζοντας (1830) τον Οδηγό της αλληλοδιδακτικής μεθόδου του Σαραζίνου
(Sarazin).

Στην  Ελλάδα  επίσημα  για  οργάνωση  της  εκπαίδευσης  έκανε  λόγο  η  Εθνοσυνέλευση  του
Άστρους (1823), που θέσπισε και την αλληλοδιδακτική μέθοδο, με την οποία ο δάσκαλος,
έχοντας ως βοηθούς προχωρημένους μαθητές, τους ΄΄πρωτόσχολους’’, μπορεί να διδάξει πιο
πολλούς.

   Tις αρετές της αλληλοδιδακτικής συγκριτικά παρουσιάζει το κείμενο του Χρ. Λέφα. ιστορία 
της Εκπαιδεύσεως , Αθήναι 1942  σελ. 136-40

Εμείς παρουσιάζουμε ορισμένα σημεία στη δημοτική γλώσσα:

ΖΩΗ - ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ:   Όταν διδάσκεις ατομικά καθένα μαθητή, αν ο δάσκαλος
έχει 60 μαθητές δεν μπορεί να δώσει σε διάστημα 3 ωρών περισσότερο χρόνο από 3
λεπτά στον καθένα. Ενώ λοιπόν προσέχει έναν για να μελετά, οι υπόλοιποι 59 δεν
κάνουν  τίποτα  η  κάνουν  κάτι  κακό.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ  -  ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗ:  Αντίθετα,  στην  αλληλοδιδακτική  μέθοδο,  αν  η
παράδοση είναι 3 ώρες, καθένας από τους μαθητές, όσος κι αν είναι ο αριθμός τους,
κάνει μάθημα 3 ωρών χωρίς αυτό να είναι κοπιαστικό.   

ΖΩΗ - ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ: Στην κλασική διδασκαλία, χρειάζεται οι δάσκαλοι να είναι
ισάριθμοι  με όσα τμήματα θελήσουν να σχηματίσουν όπως γίνεται  και στα άλλα
σχολεία. Εάν όμως δεν θέλουν να αυξηθεί ο αριθμός των δασκάλων, είναι αναγκαίο
να  διαχωρίσουν  τους  μαθητές  σε  τμήματα  ανάλογα  με  τις  δυνατότητές  τους.



ΚΑΤΕΡΙΝΑ  -  ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗ:  Ωστόσο,  στην  αλληλοδιδακτική  μέθοδο,  είναι
απαραίτητος  μόνο  ένας  δάσκαλος  και  ας  είναι  μεγάλος  ο  αριθμός  των  μαθητών
καθώς έχουν ήδη σχηματιστεί τμήματα ανάλογα με τις δυνάμεις των παιδιών όπου
μέχρι και ένας νέος  μαθητής θα μπορέσει να ενταχθεί με βάση τη μαθησιακή του
πρόοδο.

ΖΩΗ  -  ΚΛΑΣΙΚΟΣ  ΤΡΟΠΟΣ:  Στα  σχολεία  όταν  επικρατούσε  η  παλιά  μέθοδος
διδασκαλίας,  κυριαρχούσε  η  ακαταστασία  και  η  αταξία  των  μαθητών.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Στην αλληλοδιδακτική μέθοδο, οι μαθητές ξεχωρίζουν
για την καθαριότητα τους και την ψυχική ευχαρίστηση που φαίνεται στο πρόσωπό
τους.  Η κοσμιότητα είναι  το  σημαντικότερο  χαρακτηριστικό της  αλληλοδιδακτικής
μεθόδου,  λειτουργεί  σαν  εφόδιο  για  την  υπόλοιπη  ζωή  των  παιδιών,  εφόσον  το
έχουν διδαχθεί από μικρή ηλικία. 

ΖΩΗ - ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ: Στην κλασική διδασκαλία, τα παιδιά ήταν αναγκασμένα να
μείνουν  ακίνητα  καθόλη  την  διάρκεια  της  διδακτικής  ώρας,  κάτι  το  οποίο  είναι
ενάντια  στην  φύση  τους  και  είχε  ως  αποτέλεσμα  να  αρρωστήσουν.  
ΚΑΤΕΡΙΝΑ  -  ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗ:  Αντίθετα  όμως,  με  την  αλληλοδιδακτική  μέθοδο,
δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να κινηθούν μέσα στην τάξη και δεν εμποδίζεται η
σωματική τους άσκηση και η πνευματική τους ψυχαγωγία.

ΖΩΗ - ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ:  Παλιότερα, χρειάζονταν 4, 5 ή 6 χρόνια για να μάθουν τα
παιδιά ανάγνωση,  γραφή και  αριθμητική.  Τα  χρόνια αυτά όμως χαρακτηρίζονταν
από δυσκολία η οποία πολλές φορές οδηγούσε τους μαθητές σε ψυχολογική πίεση
με  αποτέλεσμα  να  κλαίνε  πάνω  από  τα  γραπτά  τους.  
ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Από την άλλη στην αλληλοδιδακτική διδασκαλία, ο
μισός χρόνος είναι αναγκαίος ώστε η μάθησή τους να διαμορφωθεί πλήρως και να
είναι πιο αποτελεσματική. Πλέον δεν χρησιμοποιείται βία και  έτσι δεν βλάπτεται η
υγεία  των  παιδιών.  Οι  μαθητές  διδάσκονται  αυτά  που  τους  χρειάζονται  για  την
υπόλοιπη ζωή τους. Δεν δίνουν βάση σε περαιτέρω γνώσεις, αλλά κυρίως στα κοινά
μαθήματα.

ΖΩΗ  -  ΚΛΑΣΙΚΟΣ  ΤΡΟΠΟΣ:  Οι  γονείς  που  δεν  είχαν  την  οικονομική  δυνατότητα,
έβρισκαν  αδύνατο  να  πληρώσουν  για  την  μάθηση  των  παιδιών  τους,  ενώ  δεν
υπήρχαν αρκετά δημόσια σχολεία, που δίδασκαν χωρίς πληρωμή. Και εξαιτίας αυτού
πολλά παιδιά έμεναν αμόρφωτα και ανάγωγα. Συνεπώς, πολλοί άντρες είχαν κακή
διαγωγή  με  αποτέλεσμα  να  οδηγηθούν  σε  άσχημες  συμπεριφορές  και  έτσι  να
καταλήξουν  στην  φυλακή.  
ΚΑΤΕΡΙΝΑ  -  ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗ:  Μέσω  της  αλληλοδιδακτικής  μεθόδου  όμως,  τα
απαιτούμενα έξοδα για την διδασκαλία είναι πολύ λιγότερα στα σχολεία που έχουμε
τώρα. Από τους 400 μαθητές για καθένα από αυτούς είναι υπεύθυνος 1 δάσκαλος, αν
έδινες από 1 βιβλίο στον καθένα, θα χρειαζόντουσαν 400 τόμοι και πολλές φορές
έχουν ανάγκη περισσότερους από 1 τόμους.  Τα βιβλία καταστρέφονται στα χέρια
των παιδιών και λόγω αυτής της ανάγκης πρέπει να τους δίνεις άλλα καινούρια, το



ίδιο  ισχύει  για  τα  χαρτικά  και  τις  γραφίδες.  Πόση  δαπάνη  σκέψου.  Στα
αλληλοδιδακτικά σχολεία θα μπορούσαν ταυτόχρονα να χρησιμοποιούνται πίνακες
για  όλους  αυτούς  τους  μαθητές.  Δεν  θέλουμε  απάντηση  στην  αντίρρηση  που
υποβάλλουν  κάποιοι,  ότι  οι  μαθητές  δεν  μπορούν  να  μάθουν  στους  πίνακες  να
κάνουν ανάγνωση. Είναι στην πραγματικότητα ανόητοι λόγοι. Γράφοντας σε πίνακες
αντί σε χαρτιά θα υπάρχει μεγάλη χρηματική οικονομία. Ας μην αναφερθεί ότι οι
μαθητές δεν μπορούν να μάθουν να γράφουν πάνω σε πλάκες, αυτά μπορείς να τα
πληροφορηθείς από τα σχολεία.

   ΖΩΗ:    Οφείλω να πω πως η ‘’δική σου’’ μέθοδος υπερέχει κατά πολύ...          

ΚΡΙΤΙΚΗ:

    Θεωρούμε ότι ήταν πολύ σωστή η απόφαση του Καποδίστρια για να εφαρμοστεί η
αλληλοδιδακτική μέθοδος σε αυτά τα τόσο δύσκολα χρόνια.  Δεν  ήταν δυνατό σε
εκείνες τις συνθήκες να υπάρχουν αρκετοί δάσκαλοι και μέσα για να εκπαιδευτούν
τα παιδιά. Ακόμα και σήμερα όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι όταν οι μαθητές
συνεργαζόμαστε και  κάνουμε ομαδικές  εργασίες  ωφελούμαστε περισσότερο μέσα
από την αλληλεπίδραση που έχουμε. Είναι σαν να διδάσκουμε ό ένας τον άλλο!
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