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Η διατρονική επίδραζη ηφν πλαηφνικών απόυεφν για ηην εκπαίδεσζη 

και ηην παιδεία 

ζηη ζύγτρονη πραγμαηικόηηηα 
 

   Αζελά Νηνύιηα, ρ. ύκβνπινο Α/ζκηαο 

 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε παξνπζηάδνληαη νη παηδαγσγηθέο απόςεηο ηνπ 

Πιάησλα όπσο απνηππώλνληαη κέζα από ηα ζπγγξάκκαηα ηνπ θαη θπξίσο κέζα από 

ηνπο Δηαιόγνπο ηνπ: “Κξίησλ”, “Φαίδσλ”, “Πξσηαγόξαο”, “Φαίδξνο”, “Κξηηίαο”, 

“Σίκαηνο” θαζώο θαη κέζα από ηελ “Πνιηηεία” θαη ηνπο “Νόκνπο”. ηα έξγα απηά ν 

Πιάησλαο εθθξάδεη κεηαμύ άιισλ βαζηθέο παηδαγσγηθέο ζέζεηο ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο 

θαη παηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αλαθέξεηαη ζην ξόιν θαη ην ζθνπό ηεο παηδείαο θαη  

εθθξάδεη ηξόπνπο θαη κεζόδνπο γηα ηελ επίηεπμή ηεο. Παξάιιεια, ζα ζρνιηαζηεί ε 

ζπκβνιή ηεο Αθαδεκίαο ζηελ πλεπκαηηθή κόξθσζε ησλ πνιηηώλ, θαζώο θαη ε 

δηαρξνληθόηεηα θαη ε επηθαηξόηεηα ησλ πιαησληθώλ απόςεσλ ζηε ζύγρξνλε 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα κέζα από ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ 

εθπαίδεπζε, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Η παξνπζίαζε 

ησλ παηδαγσγηθώλ απόςεσλ ηνπ Πιάησλα ζα πινπνηεζεί κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

επηζθόπεζεο ησλ έξγσλ πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, ελώ ζα επηρεηξεζεί θαη ζύγθξηζε 

κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ ζήκεξα γηα λα δηαθαλεί ε επηθαηξόηεηα θαη ε επίδξαζε ησλ 

απόςεσλ ηνπ ζηε ύγρξνλε Παηδαγσγηθή.    

Λέμεηο-θιεηδηά: παηδεία, αγσγή, κόξθσζε, αμίεο, εζηθή, δηδαζθαιία, κέζνδνο  

 

 

ΔΙΑΓΩΓΉ 

 

Δελ είλαη βέβαηα, είπα εγώ, θαιέ Αδείκαληε, όπσο ζα λόκηδε θάπνηνο, πνιιά θαη κεγάια 

απηά πνπ δεηάκε απ’ απηνύο λα θάλνπλ, αιιά όια είλαη εύθνια. εάλ ηεξνύλ ην ιεγόκελν 

κεγάιν παξάγγεικα, ή θαιύηεξα λα' πνπκε αληί κεγάινπ επαξθνύο. Πνην είλαη απηό; 

είπε. Η παιδεία, απάληεζα εγώ, θαη ε αλαηξνθή. Δηόηη, εάλ παίξλνληαο θαιή παηδεία, 

γίλνληαη κεηξεκέλνη, άλζξσπνί….. Δηόηη ε αλαηξνθή θαη, η εκπαίδεσζη, όηαλ 

θξαηηέηαη κέζα ζε θαιέο αξρέο, δεκηνπξγεί θύζεηο, θαη αθνινύζσο νη ρξεζηέο θύζεηο 

πνπ παίξλνπλ ηέηνηα παηδεία γίλνληαη αθόκε θαιύηεξεο από ηηο πξνεγνύκελεο θαη ζε 

άιια ζέκαηα θαη ζηελ παηδνπνηία, όπσο αθξηβώο γίλεηαη θαη κε ηα άιια δώα. Εύινγν 

είλαη απηό, είπε. Καη, γηα λα είκαη ζύληνκνο, νη επόπηεο ηεο πόιεσο πξέπεη λα ηεξνύλ 

απηό ην παξάγγεικα, ώζηε λα κελ ην παξακειήζνπλ θαη αρξεζηεπζεί, αιιά πεξηζζόηεξν 

από θάζε άιιν πξάγκα (πξέπεη) απηό λα δηαθπιάηηνπλ. 

               Νόμοι , 765 

Με απηά ηα ιόγηα ν Πιάησλ ζθηαγξαθνύζε ηελ αλαγθαηόηεηα θαη ζεκαζία ηεο 

παηδείαο ζηε δσή ηνπ αηόκνπ, αλαθέξνληαο δηεμνδηθά πνηνο θαηά ηε γλώκε ηνπ ήηαλ 

ν ξόινο ηνπ δαζθάινπ, πνηα καζήκαηα έπξεπε λα δηδάζθνληαη νη καζεηέο θαη κε πνηα 

κεζνδνινγία, ελώ δελ παξέιεηπε λα ππνγξακκίζεη ηελ επζύλε ηεο πνιηηείαο ζηα 

ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη παηδείαο. Πνηέ άιινηε, όζν ζήκεξα, ν Πιάησλαο δελ ππήξμε  

ηόζν επίθαηξνο ζηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε όισλ ησλ εθθάλζεσλ ηεο παηδείαο θαη 
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ηεο εθπαίδεπζεο, απνδεηθλύνληαο ηε δηαρξνληθόηεηα ησλ απόςεσλ ηνπ. Οη ζέζεηο θαη 

ε ζεσξεηηθή πιεπξά ηεο αγσγήο ηνπ θηινζόθνπ είλαη δηάρπηεο ζε όιν ην έξγν ηνπ 

θαη θπξίσο ζηνπο Γηαιόγνπο ηνπ, ηνλ “Κξίησλα”, ην “Φαίδσλα”, ηνλ “Πξσηαγόξα”, 

ην “Φαίδξν”, ηνλ “Κξηηία”, ηνλ “Σίκαην”, ελώ ε “Πνιηηεία” θαη “Οη Νόκνη” 

αλαδεηθλύνπλ ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ ξόινπ ηεο παηδείαο ζηε δηακόξθσζε ηνπ 

ραξαθηήξα ελόο πνιίηε, θαζώο θαη ζηε ζπγθξόηεζε κηαο δεκνθξαηηθά ζεκειησκέλεο 

θνηλσλίαο. ηα έξγα απηά ν Πιάησλ αζρνιήζεθε κε ζέκαηα ηεο δηδαθηηθήο θαη ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, κε κεζνδνινγηθά δεηήκαηα θαη αξρέο, ελώ δελ παξαιείπεη 

λα ηνλίζεη ηελ παηδεπηηθή δύλακε ηεο παηδείαο ζηελ ςπρή ηνπ αηόκνπ. Αλαθέξεηαη 

αθόκε ζηηο αξκνδηόηεηεο θαη ζηελ επζύλε ηεο πνιηηείαο (Νόκνη, 804d) ζηα ζέκαηα 

ηεο αγσγήο θαη κόξθσζεο ησλ πνιηηώλ, ηνλίδνληαο όηη εθπαίδεπζε δε ζεκαίλεη 

απιώο κεηάδνζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ, αιιά κέζα από ηελ παξαηήξεζε, ην 

δηάινγν, ηελ απηελέξγεηα θαη ηελ έξεπλα ζηόρεπε ζηε δηαξθή αλαδήηεζε ηεο 

αιήζεηαο θαη ζηελ πλεπκαηηθή απειεπζέξσζε ηνπ αλζξώπνπ (Assa,J.,1980). 

πλαξηνύζε κάιηζηα ηελ αγσγή ησλ λέσλ κε ηε δηδαζθαιία ηεο πνιηηηθήο ηέρλεο 

(Πξσηαγόξαο, 319a). Δπηπιένλ, ε ζπκβνιή ησλ Μύζσλ ππήξμε θαζνξηζηηθή ζηελ 

ππνγξάκκηζε θαη κεηάδνζε θάπνησλ ζέζεσλ ηνπ θηινζόθνπ, θαζώο κε ηηο 

παξεκβνιέο ησλ αιιεγνξηθώλ απηώλ ηζηνξηώλ θαηόξζσλε λα κεηαδίδεη θαιύηεξα ην 

λόεκα απηώλ πνπ δίδαζθε, θαιιηεξγώληαο ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηώλ θαη 

αμηνπνηώληαο ηε δύλακε ησλ ζπκβόισλ θαη ησλ εηθόλσλ ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ αμηώλ 

θαη παηδαγσγηθώλ ηνπ αξρώλ. Οη κύζνη είλαη δηάζπαξηνη ζηνπο κεγάινπο δηαιόγνπο 

ηνπ Πιάησλα θαη απνθαιύπηνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνίεζε ν κεγάινο 

απηόο Παηδαγσγόο ην είδνο απηό ηεο θηινζνθηθήο δηδαρήο. Έρνπλ απηάξθεηα θαη 

είλαη κνλαδηθνί, ελώ απνηεινύλ ζπζηαηηθό κέξνο ηνπ δηαιόγνπ θαη παξεκβάιινληαη 

ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο. Με άιια ιόγηα, νη κύζνη 

ζπκπιεξώλνπλ ην ιόγν ηεο αιήζεηαο (Βξεηηόο, 2004:62) κε ηξόπν δπλακηθό θαη 

επηβιεηηθό, κε δξακαηηθή αλαπαξάζηαζε θαη κε κνξθέο πνηεηηθέο. ηόρνο ηεο 

παξνύζεο εηζήγεζεο είλαη λα παξνπζηαζηνύλ αδξνκεξώο νη απόςεηο ηνπ Πιάησλα 

γηα ηελ παηδεία θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη πώο απηέο έρνπλ επηδξάζεη δηαρξνληθά ζηε 

ζύγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα.  

1. Οη απόςεηο ηνπ Πιάησλα γηα ηελ Παηδεία 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηηο απόςεηο ηνπ Πιάησλα γηα ηελ Παηδεία, πξέπεη λα 

αλαθεξζνύκε ζηε ζεσξία ησλ Ιδεώλ, ε νπνία θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε ζηε θηινζνθία 

ηνπ. ύκθσλα κε απηήλ, παξάιιεια κε ηνλ αηζζεηό θόζκν, ππάξρεη θη ν πξαγκαηηθόο 

θόζκνο ησλ Ιδεώλ, πνπ είλαη πξνζηηόο κόλν ζην λνπ θαη όρη ζηηο αηζζήζεηο. Ο 

αηζζεηόο θόζκνο κεηαβάιιεηαη ζπλερώο, θζείξεηαη θαη ε δεκηνπξγία ηνπ 

πξνζδηνξίδεηαη ρξνληθά. Αληίζεηα, ν θόζκνο ησλ Ιδεώλ είλαη αηώληνο, άθζαξηνο θαη 

ακεηάβιεηνο. Καηά ζπλέπεηα, ν αηζζεηόο θόζκνο, ιόγσ ηεο κεηαβνιήο θαη ηεο 

θζνξάο ζηελ νπνία ππόθεηηαη, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν ηεο γλώζεο, ε 

νπνία πξέπεη λα είλαη ζηαζεξή θαη αηώληα. Αληίζεηα, νη Ιδέεο είλαη αιεζηλέο, έκθπηεο 

ζηνλ άλζξσπν (Πνιηηεία, 509d-510c, 523b-524c) θαη απνηεινύλ ηε βάζε ηεο 
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κόξθσζεο ηνπ αηόκνπ (Φαίδξνο,250b-c). Ρόινο ηνπ δαζθάινπ είλαη ε αλάζπξζε ησλ 

Ιδεώλ απηώλ θαη ε αμηνπνίεζε ηνπο κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό θαη ρξεζηό ηξόπν. 

  Η παηδεία θαηά ηνλ Πιάησλα είλαη ην «εν μέγα» (Πνιηηεία, 423e), ην νπνίν ζα 

ζπγθξνηήζεη εζηθά θαη πλεπκαηηθά ην άηνκν αιιά θαη ν ζεκέιηνο ιίζνο πάλσ ζην 

νπνίν ζα ζεκειησζεί ε ηδεώδεο πνιηηεία. Πξνζθέξεη ηελ απειεπζέξσζε από ηα δεζκά 

ηεο ακάζεηαο ζηνπο αλζξώπνπο, γηαηί κε ηε ζσζηή αλαηξνθή, ηε δηαπαηδαγώγεζε, 

ηελ θαιιηέξγεηα αμηώλ, ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ εύξεζε ηεο αιήζεηαο πέξα από θάζε 

είδνπο απηαπάηεο θαη ζθνηαδηζκνύο απνηεινύλ ηα ζεκαληηθά ερέγγπα πνπ ζα ηνπο 

βνεζήζνπλ λα κεηαβνύλ από ηε κεηαβιεηόηεηα ησλ αηζζήζεσλ ζηνλ άθζαξην θόζκν 

ησλ ηδεώλ. Με άιια ιόγηα, ην πιαησληθό ηδεώδεο ζηεξίδεηαη θαη εμαξηάηαη ηόζν από 

ηελ πλεπκαηηθή θαηάξηηζε ησλ αηόκσλ όζν θαη από ηελ εζηθή δηάπιαζή ηνπο πνπ 

δηακνξθώλεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ησλ αμηώλ, όπσο είλαη ην ηδεώδεο ηεο αλδξείαο, 

ηεο ηηκήο, ηνπ ζεβαζκνύ θαη ηεο αθνζίσζεο ζηελ παηξίδα, θαζώο θαη ηεο ππαθνήο 

ζηνπο λόκνπο. Με ηελ παξνρή ζσζηήο εθπαίδεπζεο ε Πνιηηεία θξνληίδεη νη άλζξσπνη 

λα κελ πέθηνπλ ζύκαηα ηεο θαθνδαηκνλίαο εμαηηίαο ηεο ακάζεηάο ηνπο. Με άιια 

ιόγηα, ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία θαη ζπκβνιή ηεο παηδείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

ζηελ πλεπκαηηθή αθύπληζε ηνπ αλζξώπνπ θαη ζηε δεκηνπξγία ρξεζηώλ θαη ελάξεησλ  

πνιηηώλ.  

 

Πνηνη όκσο είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζθνπώλ;  

Τπεύζπλνη γηα κηα νπζηαζηηθή παηδεία νθείινπλ λα είλαη όρη κόλν ε πνιηηηθή εμνπζία 

(νη θύιαθεο θαη νη άξρνληεο, όπσο θαινύληαλ ζηελ επνρή ηνπ Πιάησλα), ε νπνία ζα 

ξπζκίζεη ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα θαη ζα ζπκβάιιεη ζε κηα νινθιεξσκέλε παηδεία 

ησλ λέσλ κε ζηόρν ηε γλώζε ηεο αξεηήο θαη ηελ έκπξαθηε εθαξκνγή ηεο, αιιά θαη νη 

πλεπκαηηθνί άλζξσπνη (νη θηιόζνθνη), πνπ θαηέρνπλ ηε γλώζε νπζηαζηηθά. αθώο 

ινηπόλ, γηα ηνλ Πιάησλα ηδαληθή πνιηηεία ρσξίο αγσγή θαη παηδεία δε λνείηαη γη’ 

απηό θαη απνζηνιή ηνπ θξάηνπο είλαη ε δηαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ γηα 

ηελ παξνρή ησλ πλεπκαηηθώλ εθείλσλ εθνδίσλ ζηνπο λένπο, νη νπνίνη ζα 

επαλδξώζνπλ ηελ απξηαλή πνιηηεία. 

Ο Πιάησλαο ζηα έξγα ηνπ έθαλε ιόγν αθόκε θαη γηα κηα ηζόηηκε εθπαίδεπζε θαη 

παηδεία κεηαμύ ησλ δύν θύισλ, γηα παξάιιειε δηακόξθσζε πλεύκαηνο θαη ζώκαηνο, 

γηα  εζηθή αλάπηπμε ηνπ πνιίηε, εληζρύνληαο κέζα ηνπ ηηο αξεηέο ηεο δηθαηνζύλεο, 

ηεο ζνθίαο, ηεο αλδξείαο θαη ηεο ζσθξνζύλεο. Με άιια ιόγηα, πιαησληθό ηδεώδεο 

απνηεινύζε θαη ε δηακόξθσζε ηνπ ‘’καλού καγαθού’’ πνιίηε. ύκθσλα κε ηνλ 

Πιάησλα, όηαλ ν άλζξσπνο θαιιηεξγεζεί ςπρνζσκαηηθά, πνιηηηθά θαη 

αλζξσπηζηηθά, ζα θαηαζηεί ρξεζηόο πνιίηεο, άμηνο  γηα κηα επηπρηζκέλε δσή ζηα 

πιαίζηα ηεο πόιεο- θξάηνπο. Μάιηζηα ε παηδεία ζα ηνπ πξνζθέξεη ό,ηη δελ κπνξεί λα 

ηνπ πξνζθέξεη ε θύζε, νδεγώληαο ηνλ ζηελ ειεπζεξία, ζηελ θαινζύλε θαη ζηελ 

αξεηή. Υξένο επνκέλσο ηεο πνιηηείαο ηελ επνρή ηνπ Πιάησλα είλαη ε δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε θαη δηαπαηδαγώγεζε ησλ πνιηηώλ ζηα πιαίζηα κηαο δεκνθξαηηθήο 

πνιηηείαο, όπνπ ζα επλνείηαη ε πξόνδνο ηεο δεκνθξαηηθήο δσήο. Αλάινγα κε ηε 

δηαπαηδαγώγεζή ηνπο θαη ηε ζπλερή κόξθσζε, νη άλζξσπνη θαηαθηνύλ αληίζηνηρεο 
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ζέζεηο θαη αμηώκαηα. πλεπώο ε αξεηή ηνπ πνιίηε βξίζθεηαη ζε άκεζε εμάξηεζε από 

ηελ παηδεία θαη ηε κόξθσζή ηνπ (Πνιηηεία, 492c).  

Η αγσγή ηώξα σο επηηαγή θαη ρξένο ηεο πνιηηείαο, αζθείηαη από ην δάζθαιν  όρη 

κόλν κε ηε δηδαζθαιία αιιά θαη κε ην παξάδεηγκα ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δσήο 

(Βξεηηόο,2004:82-4). Ο δάζθαινο, ζύκθσλα κε ηνλ Πιάησλα, νθείιεη λα είλαη 

αθέξαηνο, ακεξόιεπηνο, αληηθεηκεληθόο, λα ζπγθξαηεί ηα πάζε ηνπ θαη λα δίλεη 

έκθαζε ζηελ ηειεηνπνίεζε ηεο ςπρήο. Οθείιεη λα ιεηηνπξγεί σο πξόηππν, λα επηηεξεί 

ηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ θαη λα ηηκσξεί ηελ αδηθία (Θεαίηεηνο, 174a4-176c4), θαζώο 

θαηά ην θηιόζνθν, είλαη πξνηηκόηεξν λα αδηθείηαη θαλείο παξά λα αδηθεί, ελώ ε 

δίθαηε ηηκσξία είλαη θαιύηεξε από ηελ αηηκσξεζία. ηα πιαίζηα ηεο πιαησληθήο 

δηδαζθαιίαο αλαδεηθλύεηαη κηα λέα ζρέζε κεηαμύ καζεηή θαη δάζθαινπ (πιαησληθόο 

έξσο), ελώ ε δηδαζθαιία παύεη λα είλαη απιή πξνζθνξά θαη απνδνρή γλώζεσλ θαη 

θαζίζηαηαη από θνηλνύ αλαδήηεζε κε ζθνπό ηελ αλαθάιπςε ηεο αιεζηλήο γλώζεο, 

κέζσ θηλήηξσλ, ζεηηθνύ θιίκαηνο θαη εηιηθξηλνύο επηθνηλσλίαο. ηηο απόςεηο απηέο 

αληρλεύνληαη ζπέξκαηα ηεο δηεξεπλεηηθήο-αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, θαζώο θαη 

βαζηθέο αξρέο ηνπ παηδαγσγηθνύ θιίκαηνο πνπ πξέπεη λα επηθξαηεί ζε κηα καζεζηαθή 

δηαδηθαζία.  

Πώο όκσο ζα επηηεπρζνύλ απηά; Πνηα καζήκαηα κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζε απηήλ 

ηελ θαηεύζπλζε; Λνγηθή θαη νξζόο ιόγνο απνηεινύλ ην ζεκέιην ιίζν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηα ην ιόγν απηό ηα Μαζεκαηηθά θαη νη ζπλαθείο 

επηζηήκεο όπσο ε αξηζκεηηθή, ε γεσκεηξία, ε ζηεξενκεηξία, ε αζηξνλνκία θαηέρνπλ 

ζεκαληηθόηαηε ζέζε ζε όιν ην πιαησληθό εθπαηδεπηηθό θηινζόθεκα, θαζώο νη 

επηζηήκεο απηέο εμαζθαιίδνπλ ηελ επηθπξσκέλε θαη έγθαηξε γλώζε ηεο αιήζεηαο θαη 

ηνπο όληνο. Η ελαζρόιεζε κε ηα λνεηά αληηθείκελα, ε εμνηθείσζε κε ηελ έλλνηα ησλ 

αξηζκώλ, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ε ζπκβνιή ησλ ηερλώλ 

θξαηνύλ ην καζεηή ζε πλεπκαηηθή εγξήγνξζε, θαζώο ηα καζεκαηηθά νμύλνπλ ηε 

κλήκε, δηεγείξνπλ ηε ζθέςε (Νόκνη, 818-819d, Πνιηηεία, 522-525c), απαιιάζζνπλ 

από ηε λσζξόηεηα θαη ηελ ακάζεηα, θαζηζηνύλ ηνλ άλζξσπν «επκαζή θαη αγρίλνπλ», 

ηνλ βνεζνύλ θαη ηνλ εθπαηδεύνπλ ζηελ αλαδήηεζε ηεο νπζίαο θαη ηεο αιήζεηαο, 

απνηειώληαο ηε βάζε θάζε επηζηεκνληθήο ζθέςεο θαη πξαθηηθήο ηέρλεο. Η 

δηδαζθαιία όισλ ησλ καζεκάησλ αιιά θαη ησλ Μαζεκαηηθώλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

κε παηγληώδε θαη επράξηζην ηξόπν, δίρσο βία θαη θαηαλαγθαζκό (Πνιηηεία, VII, 

536d5-537a2), κε ηε ρξήζε επνπηηθώλ κέζσλ. Έηζη, ηα πξνβιήκαηα αξηζκεηηθήο  

αληηκεησπίδνληαη κε επρέξεηα από ην καζεηή, ν νπνίνο κπείηαη ζηελ αμία ησλ 

νξηζκώλ θαη ηεο απόδεημεο, ηεο αθξίβεηαο θαη ζαθήλεηαο ησλ πνξηζκάησλ, ζηελ 

αξκνλία ησλ αξηζκώλ, κέζα από ηνλ  παξαγσγηθό ζπιινγηζκό θαη ηελ αθαίξεζε, ηε 

ρξήζε ζπκβόισλ, ηελ αλαθάιπςε ηδεώλ θαη ηε ρξήζε απηώλ αληηθεηκέλσλ. Αληίζεηα, 

ε πνίεζε, κε ηελ πξνβνιή ελόο κπζηθνύ θόζκνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εζηθή 

ραιάξσζε ηεο ςπρήο, λα απνδπλακώζεη ηνλ άλζξσπν κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηε 

δηαθζνξά ησλ εζώλ, ηελ ςπρηθή ηνπο αιινηξίσζε θαη θαη’ επέθηαζε ηελ παξαθκή 

ηεο πνιηηείαο. Γη’ απηό θαιό είλαη ν δάζθαινο λα θηιηξάξεη ηε γλώζε θαη λα θξαηά 

κε ζεβαζκό ό,ηη θαιιηεξγεί ηελ αξεηή, ην ζάξξνο, ηνλ απηνέιεγρν, ηελ εγθξάηεηα, ηε 



Πρακτικά του Ελληνικοφ Ινςτιτοφτου Εφαρμοςμζνησ Παιδαγωγικήσ και Εκπαίδευςησ 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 7o Πανελλήνιο Συνζδριο 10,11,12 Οκτωβρίου 2014 
 

ISSN 1790-8574  

ζνθία, ηνλ νξζό ηξόπν ζθέςεο, ηελ θνηλσληθή αγσγή (π.ρ. ηελ αγάπε θαη ην ζεβαζκό 

ζηελ νηθνγέλεηα), λα επλνεί ηε ζσκαηηθή, θνηλσληθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε θαη 

ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ςπρήο. Ιδηαίηεξεο αμίαο κάζεκα ζεσξείηαη επίζεο θαη ε Μνπζηθή 

ράξηλ ηνπ ιόγνπ, ηεο αξκνλίαο θαη ηνπ ξπζκνύ, θαζώο θαη ε Γπκλαζηηθή, δηόηη γηα 

ηνλ Πιάησλα, ν άλζξσπνο αληηκεησπίδεηαη σο εληαία ςπρνζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή 

νληόηεηα θαη ε ζύδεπμε κνπζηθήο θαη γπκλαζηηθήο ζπκβάιιεη ζηελ νιόπιεπξε 

αλάπηπμε ηνπ καζεηή (Πνιηηεία,376e, 410b10-c3). Σν ζώκα ζα αγγίμεη ηελ ςπρή θαη 

ε κελ γπκλαζηηθή ζα επεξεάζεη ην πλεπκαηηθό ηκήκα ηεο ςπρήο, ελώ ε κνπζηθή ζα 

θαιιηεξγήζεη ην ινγηθό. Μνπζηθή θαη γπκλαζηηθή ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ελαξκόληζε 

θαη ηζνξξνπία ινγηθήο θαη πλεύκαηνο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ ζπκηθνύ, κε ζθνπό ηελ 

επίηεπμε ηεο αξκνλίαο ησλ ηξηώλ κεξώλ ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζώκαηνο. Φπζηθά, από ηνλ 

θνξκό ησλ καζεκάησλ δελ ζα κπνξνύζε λα απνπζηάδεη ε Φηινζνθία θαη ε 

Λνγνηερλία, θαζώο ν Πιάησλ πίζηεπε όηη πξέπεη λα παξέρεηαη θαιή ινγνηερληθή 

κόξθσζε, εζηθή, ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηθή αγσγή, ώζηε ε νξζή παηδεία λα 

ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε πιήξε αλάπηπμε ηνπ αηόκνπ αιιά θαη ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ από ηελ απνζπαζκαηηθόηεηα πνπ ζα νδεγνύζε ζηνλ απνπξνζαλαηνιηζκό ηνπ από 

ην γλήζην Ολ (Πνιηηεία, VII,537B8-C7). Δδώ, βξίζθνληαη ηα ζπέξκαηα ηεο 

δηαζεκαηηθήο θαη δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλώζεο, θηινζνθία πνπ δηαπλέεη 

ηα Αλαιπηηθά καο Πξνγξάκκαηα (Μαηζαγγνύξαο, 2002:48). Παξαηεξνύκε επνκέλσο 

όηη θαηά ηνλ Πιάησλα, ε εθπαίδεπζε ζπληειείηαη από ηε γέλλεζε ηνπ αηόκνπ θη 

αθνινπζεί δηάθνξα ζηάδηα, ελώ παξάιιεια αλαδεηθλύεηαη όηη ην ζέκα ηεο παηδείαο 

γηα ηνλ Φηιόζνθν απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν κηαο πνιηηείαο, δηόηη ζπκβάιιεη 

θαζνξηζηηθά ηόζν ζηελ αξκνληθή αλάπηπμε όισλ ησλ δπλάκεσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ 

αλζξώπνπ (θάιινο, ηειεηόηεηα ςπρήο ηε θαη ζώκαηνο, θαιιηέξγεηα ελζπλαίζζεζεο,  

αλάπηπμε δεζκώλ ηνπ αηόκνπ πξνο ην θνηλσληθό ζύλνιν, επίγλσζε ησλ δηθαησκάησλ 

θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ) όζν θαη ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πνιηηείαο κε ηελ ππαθνή 

ησλ πνιηηώλ ζηνπο λόκνπο θαη ζηελ πεηζαξρία, ζηελ ηήξεζε θαη θαιιηέξγεηα ησλ 

εζηθώλ αξρώλ.  

Σν θηινζνθηθό ζύζηεκα κε ηελ έληνλα ηδεαιηζηηθή έθθξαζε πνπ δηακόξθσζε ν 

Πιάησλαο (427-347 π.Υ.) πξνεθηάζεθε κε ηελ ίδξπζε ηεο Αθαδεκίαο, ην 387 π.Υ., 

θαη δηαζώζεθε ζηα ζπγγξάκκαηά ηνπ. Μέζα από απηό ην ζπνπδαίν εθπαηδεπηηθό 

ίδξπκα, πνπ έκειιε λα παίμεη κεγάιν ξόιν ζηελ πλεπκαηηθή δσή ηεο Αζήλαο θαη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ αθηηλνβνιία ηεο, γλσξίδνπκε ηνλ Πιάησλα Παηδαγσγό, ηνλ  

Φηιόζνθν, ηνλ Μεηαξξπζκηζηή, ηνλ Γάζθαιν, ηνλ εθπαηδεπηή ελειίθσλ, εθόζνλ 

ζπλαληνύκε εθεί λένπο από 17 εηώλ θαη πάλσ πνπ αλαδεηνύλ ηε γλώζε (Marrou, Μ., 

1961). Ο Πιάησλ, θαίλεηαη όηη εθάξκνδε πξνγξάκκαηα θαη θύθινπο ζπνπδώλ 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ θαζελόο, ζε κηα δηα βίνπ ζεώξεζε ηεο 

γλώζεο: «Καί εἰ πνηέ ἐμέξρεηαη, δπλαηόλ δ’ ἐζηίλ ἐπαλνξζνῦζζαη, ηνύο ἀεί δξαζηένλ 

δηά βίνπ παληί θαηά δύλακηλ» (Νόκνη, Α1, 644b). Τπήξμε επνκέλσο εηζεγεηήο ηόζν 

ηεο Γηα βίνπ Δθπαίδεπζεο όζν θαη ηεο έλλνηαο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 

(Tomlinson 2010).  
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Η έλλνηα κάιηζηα ηεο Γηα βίνπ Δθπαίδεπζεο ζπλαληάηαη σο ζύιιεςε ηόζν 

ζηνπο “Νόκνπο” ηνπ Πιάησλα, όπνπ γίλεηαη ιόγνο γηα ηε Γηα Βίνπ παηδεία σο 

πξνϋπόζεζε γηα ηε δηακόξθσζε ελάξεησλ αλζξώπσλ, όηαλ αλαθέξεηαη ζηελ 

ππνρξέσζε θάζε πνιίηε λα δξαζηεξηνπνηείηαη διαρκώς θαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά 

ζηελ θαιύηεξε νξγάλσζε ηεο πνιηηείαο, όζν θαη ζηελ "Πνιηηεία" ηνπ. Δθεί κάιηζηα 

εληζρύεη ηελ άπνςε απηή κε ηελ παξεκβνιή ηνπ κύζνπ ηνπ ζπειαίνπ, όπνπ 

αλαθέξεηαη όηη νη άλζξσπνη σο δεζκώηεο αιπζνδεκέλνη κέζα ζε έλα ζπήιαην είλαη 

θαηαδηθαζκέλνη λα βιέπνπλ κόλν ηηο ζθηέο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηνίρν ηνπ 

ζπειαίνπ, πξνο ηνλ νπνίν είλαη ζηξακκέλα ηα βιέκκαηά ηνπο. Η παηδεία κε 

ζπζηεκαηηθόηεηα, κεζνδηθόηεηα, ππνκνλή θαη ελζάξξπλζε ζπκβάιιεη αθξηβώο ζηελ 

απειεπζέξσζε ησλ δεζκσηώλ από ηα δεζκά ηνπο θαη πξνζθέξεη δηέμνδν από ην 

ζθνηάδη ζην θσο θαη ζηελ απηνλόκεζή ηνπο ∙ αλαθέξεηαη ζηε ζηξνθή ησλ καηηώλ ηεο 

ςπρήο πξνο ην λνεηό ήιην, πξνο ηελ ηδέα, δειαδή ηνπ αγαζνύ θαη ηελ άλνδν ζηνλ 

θόζκν ηεο δσήο θαη ηνπ θσηόο (Lesky, A., 1972). 

        Ο Πιάησλαο όκσο πξνρώξεζε θαη ζε ζέκαηα νπζίαο θαη πεξηερνκέλνπ, ζε 

δεηήκαηα κεζόδνπ θαη ηερληθώλ. Έθαλε ιόγν γηα νξζό πξνγξακκαηηζκό θαη 

θαηάιιειε επηινγή δηδαθηηθώλ κέζσλ, ηέηνησλ πνπ ζα θαηεπζύλνπλ θαη ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή σξηκόηεηα ησλ αηόκσλ από όζνπο 

εκπιέθνληαη κε ηε δηαπαηδαγώγεζε θαη κόξθσζε ησλ λέσλ. Οη παηδαγσγνί απηνί ζα 

πξέπεη νη ίδηνη λα είλαη θόζκηνη (Πνιηηεία, 539d) θαη λα παξέρνπλ κηα παηδεία  

νπζηαζηηθή, εζηθή, αθέξαηε, δίθαηε πνπ λα κελ απνζθνπεί ζην ρξεκαηηζκό ή ζηελ 

απόθηεζε εμνπζίαο θαη δύλακεο, δηαθνξεηηθά δελ παξέρνπλ πξαγκαηηθή παηδεία. 

Υαξαθηεξηζηηθά ν Πιάησλ αλαθέξεη: «Σήλ δέ (παηδείαλ) εἰο ρξήκαηα ηείλνπζαλ ἤ ηηλά 

πξόο ἰζρύλ ἤ θαί πξόο ἄιιελ ηηλά ζνθίαλ ἄλεπ λνῦ θαί δίθεο, βάλαπζόλ ηε εἶλαη θαί 

ἀλειεύζεξνλ θαί νὐθ ἀμίαλ ηό παξάπαλ παηδείαλ θαιεῖζζαη» (Νόκνη, Α1, 644α). 

Αληίζεηα, όηαλ παξέρεηαη νξζά ηόηε ην νθέιε είλαη πνιιαπιά γηαηί «Οἵ γε ὀξζῶο 

πεπαηδεπκέλνη ζρεδόλ ἀγαζνί γίλνληαη» (Νόκνη, Α1, 644α) θαη «ὁ ἀγαζόο ἀλήξ 

ζώθξσλ ὤλ θαί δίθαηνο εὐδαίκσλ ἐζηί θαί καθάξηνο, ἐάλ ηε κέγαο θαί ἰζρπξόο, ἐάλ ηε 

κηθξόο θαί ἀζζελήο ᾖ, θαί ἐάλ πινπηῇ θαί κή» (Νόκνη ΒΙΙ, 660α ). Από ηα παξαπάλσ 

ζπλάγεηαη όηη ν Πιάησλ έδηλε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλαγθαηόηεηα θαη ηε ζεκαζία 

ηνπ δηδαζθαιηθνύ έξγνπ (Νόκνη, 808d). 

Ωο κέζνδν δηδαζθαιίαο πξόηεηλε ηε δηαιεθηηθή, σο ηελ νξζόηεξε παηδαγσγηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ επίηεπμε ηνπ πιαησληθνύ ζθνπνύ (Γαλαζζήο –Αθεληάθεο, 

1992:197-200), πνπ ήηαλ ν θσηηζκόο ηεο αλζξώπηλεο δηάλνηαο (Πνιηηεία, VII,534e) 

θαη ε εύξεζε ηεο αιήζεηαο (Πνιηηεία, VII,539 b). «Όηαλ ην κάηη ηεο ςπρήο», ιέεη 

ζηελ «Πνιηηεία» ηνπ, «είλαη θαηαρσκέλν ζε θάπνην βαξβαξηθό βόξβνξν, ν δάζθαινο 

απαιά ην ηξαβά θαη ην θέξλεη επάλσ» ζην θσο. Γη’ απηό θαη σζνύζε ηνπο καζεηέο 

ηνπ ζηε δηαξθή έξεπλα θη αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο θαη πξνζπαζνύζε λα κελ παξέρεη 

εύθνιεο θαη άκεζεο απαληήζεηο κε ην λα ιύλεη  απνξίεο ησλ καζεηώλ, αιιά λα ηνπο 

παξνηξύλεη ζηελ αλαδήηεζε θαη ζηε βάζαλν ηεο δηεξεύλεζεο, ζηελ απηελέξγεηα θαη 

ζηελ απηνξξύζκηζε, δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλαθάιπςε κε ηε ρξήζε νξζώλ  

εξσηήζεσλ (Μέλσλ, 84d), ζηελ θξηηηθή ζθέςε (Θεαηη. 160e5-161a3), ζηε 
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ζπδήηεζε, ζην δηάινγν, ζηελ εζσηεξηθή αλαδήηεζε. Καηά ηελ άπνςε ηνπ 

θηινζόθνπ, θαλέλαο δελ έρεη αλάγθε από θαηλνύξηεο γλώζεηο, ηε ζηηγκή πνπ έρεη 

θξπκκέλε ζην ππνζπλείδεηό ηνπ όιε ηε ζνθία ηνπ θόζκνπ. Έξγν ζπλεπώο ηνπ 

δαζθάινπ δελ είλαη λα πξνζθέξεη γλώζεηο, αιιά λ’ αλαζύξεη ηηο ελ δπλάκεη γλώζεηο 

πνπ ππνβόζθνπλ ππνζπλείδεηα θαη λα ηηο θαιιηεξγήζεη κε ηξόπν πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηε θπζηθή πξνδηάζεζε ηνπ θάζε παηδηνύ, 

μεδηπιώλνληαο καηεπηηθά ην δπλακηθό ηνπ (Γαλαζζήο- Αθεληάθεο, 1992:195). Δδώ 

ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη βξίζθνληαη ηα πξώηα ζπέξκαηα ηεο ζεσξίαο ηεο 

πνιιαπιήο λνεκνζύλεο ηνπ Gardner (Gardner,1993), θαζώο θαη βαζηθέο αξρέο ηεο 

ζπλεηξκηθήο κάζεζεο πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή από ηε ζεσξία ηεο αλάκλεζεο 

(Βormann, 2006).  

O ξόινο επνκέλσο ηνπ δαζθάινπ, ζύκθσλα κε ηνλ Πιάησλα, ήηαλ ζπκβνπιεπηηθόο, 

ζπληνληζηηθόο θαη επηθνπξηθόο (Παπάο, 2004), ζέζε πνπ ηελ ππνζηήξηδε κε ην 

παξάδεηγκά ηνπ, θαζώο παξείρε ζηνπο καζεηέο ηνπ, πεξηζώξηα πξσηνβνπιίαο θαη 

απηελέξγεηαο. Πξνσζνύζε ην δηάινγν θαη ηελ θξηηηθή κε δεκνθξαηηθό θαη ηζόηηκν 

ηξόπν. Δλζάξξπλε ηελ παξαηήξεζε, γηαηί πξέζβεπε όηη κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ζα 

νδεγνύληαλ ζηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπο, γη’ απηό θαη πξνέηξεπε λα μεθηλνύλ κε 

ηελ πξνζπάζεηα νξηζκνύ ρξεζηκνπνηώληαο  ηελ «απαγσγηθή» κέζνδν. Ο Πιάησλαο 

όκσο πέξα από ηελ εηζαγσγή ηεο αξρήο ηεο απηελέξγεηαο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

ππνγξάκκηζε επηπιένλ θαη ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ παηδαγσγηθνύ ρηνύκνξ θαη ηνπ 

παηρληδηνύ ζηελ αγσγή ηνπ παηδηνύ (Πνιηηεία, VII,536d5-537a2). Οη δηάινγνη ηνπ 

πεξηέρνπλ ραξηησκέλεο, δσεξέο θαη παηγληώδεηο ζθελέο, γηαηί ν ίδηνο πίζηεπε όηη ην 

παηρλίδη έρεη παηδεπηηθή ζεκαζία θαη όηη όια ηα καζήκαηα ζα έπξεπε λα γίλνληαη κε 

κνξθή παηρληδηνύ. Τπνζηήξηδε όηη ηα παηδηά κέρξη ηα εθηά ηνπο ρξόληα ζα πξέπεη λα 

εθπαηδεύνληαη κέζα από ην παηρλίδη, γηαηί έηζη δηακνξθώλνπλ ην ραξαθηήξα ηνπο. 

Πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε θαη νη λόκνη ζα πξέπεη λα ξπζκίδνπλ ηα είδε ηνπ θαη λα 

θαζνξίδνπλ ηηο πνηλέο θη ακνηβέο κέζα ζηα πιαίζηά ηνπ, ώζηε λα απνηειεί απηό έλα 

θαιό πξνγύκλαζκα γηα ηε κεηέπεηηα δσή (Πνιηηεία, 793e). Οη παηδαγσγνί ζα έπξεπε 

λα επνπηεύνπλ αθόκε θαη ζην παηρλίδη ηα παηδηά, ώζηε λα απνθεπρζεί λίθε κε άλνκα 

κέζα θαη λα δηαζθαιίδνληαη νη θαλόλεο. Σόληδε κάιηζηα όηη ζα πξέπεη ηα παηρλίδηα λα 

παξακέλνπλ ζηαζεξά σο πξνο ην είδνο ηνπο, ώζηε λα κελ δεκηνπξγνύλ ζηα παηδηά 

επηζπκία γηα αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή θαη ηελ θνηλσλία κειινληηθά (Νόκνη, 793e, 

797b). ήκεξα, παηδαγσγνί, ςπρνιόγνη, ζεξαπεπηέο ζπλερίδνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηε 

ζπνπδαία ζπκβνιή ηνπ παηρληδηνύ ζηελ νιόπιεπξε θαη πγηή αλάπηπμε ηνπ λένπ 

αλζξώπνπ. Η παηγληώδεο κνξθή δηδαζθαιίαο θαη ε ειεύζεξε θαη πξόζπκε ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνηεινύζαλ αλέθαζελ θιεηδηά ηεο 

επηηπρίαο γηα ηε γλώζε. Γηόηη, κάζεζε κε εμαλαγθαζκό δελ είλαη κάζεζε 

(Μπακπάιεο, 2011).  

2. Η απήρεζε ησλ πιαησληθώλ απόςεσλ ζηε ζύγρξνλε επνρή 

Αο δνύκε όκσο ηώξα πνηα είλαη ε απήρεζε ησλ απόςεσλ ηνπ Πιάησλα ζηε ζύγρξνλε 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα. θνπόο ηεο παηδείαο, ζύκθσλα κε ηα ΓΔΠΠ-ΑΠ, 
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είλαη ε νιόπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηώλ, γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή  

θαη εζηθή κε ζθνπό λα θαηαζηνύλ ελεξγνί πνιίηεο ηνπ θξάηνπο, πξσηαξρηθή άπνςε 

θαη ηνπ παηδαγσγνύ Πιάησλα πνπ κηινύζε γηα νιόπιεπξε θαιιηέξγεηα θαη παηδεία, 

ςπρνζσκαηηθά, πνιηηηθά θαη αλζξσπηζηηθά, ώζηε λα θαηαζηνύλ νη καζεηέο ρξεζηνί 

θαη ελάξεηνη πνιίηεο, άμηνη  γηα κηα επηπρηζκέλε δσή ζηα πιαίζηα ηεο πόιεο- 

θξάηνπο. Γηαπηζηώλεηαη επνκέλσο ε επηθαηξόηεηα ησλ απόςεσλ ηνπ θηινζόθνπ από 

ηελ ηαύηηζε θηόιαο ηνπ ζθνπνύ ηεο παηδείαο.   

Έγηλε επίζεο αλαθνξά ζηε ζεκαζία πνπ έδηλε ν Πιάησλαο ζηελ εηζαγσγή θαη 

αμηνπνίεζε θάπνησλ καζεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνύλ όιεο νη δπλαηόηεηεο 

ηνπ καζεηή. Απηό άξαγε δελ καο παξαπέκπεη ζηνπο πνιιαπινύο ηύπνπο λνεκνζύλεο 

ηνπ Gardner θαη ζηελ αμηνπνίεζε όισλ ησλ δπλαηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη ηαιέλησλ 

ησλ καζεηώλ; Σα αλαιπηηθά καο Πξνγξάκκαηα είλαη δνκεκέλα κε ηέηνην ηξόπν πνπ 

λα αζθνύληαη όιεο νη δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ καο κε ηελ αμηνπνίεζε δηαθόξσλ 

καζεκάησλ (Μνπζηθή, εηθαζηηθά, Θεαηξηθή Αγσγή, Γπκλαζηηθή). Δπηπιένλ, ε 

δηαζεκαηηθή – δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο είδακε όηη απνηειεί 

αθξνγσληαίν ιίζν ησλ παηδαγσγηθώλ απόςεσλ ηνπ Πιάησλα. Καη κήπσο θαη ε 

ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε δελ απνηειεί  άξαγε επηθαηξνπνίεζε ηεο άπνςεο 

ηνπ θηινζόθνπ γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη εθπαίδεπζε; Σα ηειεπηαία ρξόληα ε Γηά 

Βίνπ Δθπαίδεπζε θεξδίδεη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν έδαθνο θαη όινη αλαγλσξίδνπλ 

ηελ αλαγθαηόηεηα εκπινπηηζκνύ θαη εκβάζπλζεο ηεο γλώζεο πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνύλ ζηηο απμαλόκελεο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο  

πξαγκαηηθόηεηαο. Αλαθνξηθά αθόκε κε ηηο παηδαγσγηθέο απόςεηο ηνπ κεγάινπ 

έιιελα θηινζόθνπ θαη παηδαγσγνύ Πιάησλα, γηα ηε ζεκαζία ηνπ δηαιόγνπ, ηε 

ρξήζε ηεο δηαιεθηηθήο σο παηδαγσγηθήο κεζόδνπ, ηελ νξζή ρξήζε εξσηήζεσλ θαη 

ηελ εθαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο κε παηγληώδεηο δηαδηθαζίεο, όινη ζα ζπκθσλήζνπκε  

όηη απηέο ελαξκνλίδνληαη κε ηηο επηηαγέο ηεο ύγρξνλεο Παηδαγσγηθήο. Αθόκε θαη ε 

έκθαζε ζηελ απηελέξγεηα ηνπ καζεηή θαη ζηελ αλαθάιπςε θαη δηεξεύλεζε ηεο 

γλώζεο, ζηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ ζσζηνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο 

γλώζεο, θαζώο θαη ε έκθαζε ζην ξόιν ηνπ δαζθάινπ, είλαη ζέζεηο ηεο ύγρξνλεο 

Παηδαγσγηθήο πνπ έρνπλ επεξεαζηεί από ηηο απόςεηο ηνπ Πιάησλα. Δπηπξόζζεηα, ν 

ζεβαζκόο ζηνλ αηνκηθό ξπζκό θαη ηξόπν κάζεζεο ηνπ θαζελόο αλάινγα κε ηηο 

δπλαηόηεηέο ηνπ (Πνιηηεία, 423e), ε ζεσξία θηλήηξσλ, ε δεκηνπξγία ζεηηθνύ 

παηδαγσγηθνύ θιίκαηνο θαη ε αλάπηπμε ζρέζεσλ εθπαηδεπηηθνύ – εθπαηδεπνκέλσλ 

πνπ λα βαζίδεηαη ζηνλ ακνηβαίν ζεβαζκό, ηελ αγάπε θαη ηελ εκπηζηνζύλε θαη λα 

αμηνπνηνύλ ηηο αξρέο ηεο επνηθνδνκεηηθήο ελεξγεηηθήο θαη νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο 

απνηεινύλ βαζηθνύο ππιώλεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Αιιά θαη ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκόδνληαη ζηελ επέιηθηε δώλε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο, θνηλσληθήο θαη εζηθήο αλάπηπμεο θαη θαιιηέξγεηαο ηνπ καζεηή δελ 

απνηεινύλ άξαγε επίδξαζε ησλ πιαησληθώλ απόςεσλ; Ο ίδηνο ν Πιάησλαο δελ 

αλαθέξεηαη ζην ξόιν ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ θαη ζρέζεσλ θαη ζηελ ππνρξέσζε 

ηεο πνιηηείαο απέλαληη ζηα ζέκαηα ηεο παηδείαο, ζπλαξηώληαο ηελ εθπαίδεπζε κε ηε 

δηαπαηδαγώγεζε ησλ κειινληηθώλ ελεξγώλ πνιηηώλ; Καη κήπσο ε θαιιηέξγεηα ηεο 
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θξηηηθήο ζθέςεο δελ ζπλαξηάηαη κε ηε δηαιεθηηθή ηνπ Πιάησλα; Αθόκα θαη ε εζηθή 

παηδεία θαη ε ελζσκάησζε ησλ αμηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ πξέζβεπε ν 

Πιάησλ, απνηειεί ζήκεξα, πεξηζζόηεξν από πνηέ, δεηνύκελν θαζώο δνύκε ζε κηα 

άθξσο πιηζηηθή επνρή θη είλαη αλαγθαία ε ελζσκάησζε ησλ αμηώλ ζηελ καζεζηαθή 

δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα νπιηζηνύλ νη καζεηέο ελάληηα ζηα πιηζηηθά ξεύκαηα. Από 

όια ηα παξαπάλσ, δηαπηζηώλεηαη επνκέλσο ε δηαρξνληθόηεηα ησλ απόςεσλ ηνπ 

Πιάησλα θαη ε επίδξαζε ηνπο ζηε ζύγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα.  

Αληί επηιόγνπ 

Θα θιείζνπκε ηε ζύληνκε απηή εηζήγεζε κε ηελ άπνςε ηνπ ίδηνπ ηνπ Πιάησλα, ηνπ 

κεγάινπ απηνύ παηδαγσγνύ, πνπ πξέζβεπε αηώλεο πξηλ όηη «Όηαλ ν άλζξσπνο ιάβεη 

ζσζηή εθπαίδεπζε, γίλεηαη ζετθό θαη πνιύ ήκεξν δών. Κη όηαλ δελ αλαηξαθεί αξθεηά ή 

θαηάιιεια, γίλεηαη ην πην άγξην απ' όζα γέλλεζε ε θύζε (Πνιηηεία 411d-e).» Αο 

θξνληίζνπκε επνκέλσο, ώζηε ε εθπαίδεπζε θαη ε παηδεία πνπ παξέρνπκε ζηα παηδηά 

καο λα έρεη γεξά ζεκέιηα θαη βάζεηο, θαζώο απνηειεί ην νηθνδόκεκα πάλσ ζην νπνίν 

ζα ζκηιεπηνύλ πγηείο θη ελάξεηεο πξνζσπηθόηεηεο κε θξηηηθή άπνςε θαη γλώζεηο, 

ειεπζεξία ιόγνπ θαη   ζύλεζε πξάμεσλ, ξπζκηζηέο θαη κέιε κηαο εμίζνπ πγηνύο θαη 

δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο κε όξακα θαη αμίεο. 
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