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περίληψη

Σε αυτό το άρθρο προσεγγίζουμε σε αδρές γραμμές το έργο του Αλέξανδρου
Δελμούζου,  ίσως  του  σημαντικότερου  παιδαγωγού  και  στοχαστή  του  20ου αιώνα,
αναφορικά  και  με  τις  επιδράσεις  τις  οποίες  δέχτηκε  από  τους  εκπροσώπους  του
Σχολείου  Εργασίας.  Αρχικά,  δίνονται  ορισμένα  βασικά  βιογραφικά  στοιχεία  του
Δελμούζου, εν συνεχεία οι κυριότερες αρχές του Σχολείου Εργασίας και ακολούθως
ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι αρχές αντικατοπτρίζονται και αναδεικνύονται μέσα
από τα  δημοσιεύματα  του  Δελμούζου.  Ειδικότερα,  αναφερόμαστε  στην ανάγκη  η
διδασκαλία  να  προσαρμόζεται  στις  προσλαμβάνουσες  παραστάσεις  κάθε  ηλικίας,
στην  εκπλήρωση  ενός  ευρύτερου  σκοπού,  στην  πρόκληση  του  μαθητικού
ενδιαφέροντος, στην εξατομίκευση της διδασκαλίας και στην διερευνητική μάθηση.
Αυτές είναι, αδρομερώς,  οι αρχές του Σχολείου Εργασίας, οι οποίες διαμόρφωσαν
και  τον  ίδιο τον Δελμούζο  σε τέτοιο  βαθμό ώστε  να την ενστερνιστεί  και  να τις
υποστηρίξει με τα γραπτά του.   

Summary

In  this  article  we  try  to  approach  in  general  the  work  of  Alexandros
Delmouzos, perhaps the most important scholar of 20th century in Greece, in relation
with the influences that he had received from Arbeitsshule. As a beginning, we give
some basic  biographical  information,  subsequently we give the basic principles  of
Arbeitsshule  and  after  that  the  way  that  these  principles  are  being  mirrored  in
Delmouzos’s work. More specifically, we refer to the need to adapt teaching to the
perceptions  of  every  age,  to  the  fulfillment  of  a  greater  aim,  to  the  causing  of
student’s interest, to the individualization of teaching and to the exploratory learning.
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These are, in general, the principles of Arbeitsshule that formed Delmouzos’s way of
thinking in a degree that he had embraced and supported them at his writings.   

εισαγωγή

Όταν δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα του συνεδρίου και βλέποντας τις δεκάδες
συμμετοχές νέων ερευνητών και εκπαιδευτικών σε αυτό, ποια δύναμη τους ώθησε να
καταθέσουν τις σκέψεις και την έρευνά τους πάνω σε θέματα ιστορίας της ελληνικής
και  κυπριακής  εκπαίδευσης;  Μήπως  η  μελέτη  του  πρόσφατου  και  απώτερου
εκπαιδευτικού μας παρελθόντος μπορεί να αποτελέσει οδοδείκτη για τη χάραξη και
των σημερινών  μας  αποφάσεων  σε  ζητήματα παιδείας;  Ή μήπως  η  μελέτη  και  ο
προβληματισμός για το ιστορικό παρελθόν συνιστούν ούτως ή άλλως ένα εξαιρετικά
ενδιαφέρον πνευματικό γύμνασμα και μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ερμηνεία
των σημερινών ζητημάτων τα οποία απασχολούν τους εκπαιδευτικούς. Όπως και να
έχει, επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να καταθέσω την έκπληξη την οποία δοκίμασα
διαβάζοντας στο πρόγραμμα του συνεδρίου ότι αρκετοί εισηγητές είχαν αποφασίσει
να εστιάσουν στη ζωή και πρωτίστως στο έργο δύο διακριτών φυσιογνωμιών του
νεότερου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος∙ του Αλέξανδρου Δελμούζου και του
Μιχάλη Παπαμαύρου. Αν, μάλιστα, ο Δελμούζος είναι μια λίγο έως πολύ γνωστή
προσωπικότητα, η έκπληξη για την έμφαση στο έργο του Μιχάλη Παπαμαύρου είναι
σαφώς μεγαλύτερη. 

Λόγω,  όμως,  των  πολλών  ομιλιών  σχετικά  με  το  έργο  του  Παπαμαύρου,
αποφασίσαμε,  τελικά,  στην  παρούσα  εισήγηση  να  εστιάσουμε  στο  έργο  του
Αλέξανδρου  Δελμούζου  και  να  επιχειρήσουμε,  μέσω  των  γραπτών  του,  να
διερευνήσουμε  τον  τρόπο  πρόσληψης  των  αρχών  του  κινήματος  του  Σχολείου
Εργασίας και τις απόπειρες τις οποίες κατέβαλε προκειμένου οι θεωρητικές αρχές του
κινήματος αυτού να λάβουν πρακτική υλοποίηση.  

βιογραφικά 

Ο Αλέξανδρος Δελμούζος (1880 – 1956) γεννήθηκε στην Άμφισσα (Φωκίδα).
Σπούδασε   στην  Φιλοσοφική  Σχολή  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών  (1902)  και  εν
συνεχεία στην Λειψία (1905) και στην Ιένα (1906 – 1907).  Την περίοδο 1908 – 1911
ανέλαβε  τη  διεύθυνση   του  Παρθεναγωγείου  Βόλου,  ενώ  το  1917  διορίστηκε
Ανώτερος Επόπτης Δημοτικής Εκπαίδευσης. Σε αυτήν την θέση θα παραμείνει μέχρι
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το 1920. Τη διετία 1921 – 1922 μεταβαίνει στο Μόναχο, όπου ηγετική μορφή της
εκπαίδευσης  ήταν  ο  Georg Kerschensteiner.  Σύμφωνα  με  τον  βιογράφο  του
Αλέξανδρου Δελμούζου, τον Ευάγγελο Παπανούτσο «στο Μόναχο βασίλευε ο Georg
Kerschensteiner, ο θεωρητικός και πρακτικός του  ‘‘Σχολείου εργασίας’’, μιας νέας,
με πανευρωπαϊκή απήχηση, διδακτικής μεθόδου που αποκρούει την παθητική στάση
των μαθητών στην τάξη και θεμελιώνει  τη διδασκαλία στην πρωτοβουλία και  στην
προσωπική, ατομική και ομαδική εργασία τους’’ (Παπανούτσος, 1984). Είναι εμφανές,
λοιπόν, από αυτή την επισήμανση ότι ο Δελμούζος βρέθηκε αυτή τη φορά σε ένα
ιδιαιτέρως  γόνιμο  περιβάλλον,  ένα  περιβάλλον  το  οποίο  ήταν  δυνατόν  να  του
παράσχει  όλα  εκείνα  τα  ερεθίσματα,  προκειμένου  να  ενστερνισθεί  τις  σύγχρονες
παιδαγωγικές  αρχές  οι  οποίες  ακόμη  και  σήμερα  αποτελούν  ζητούμενο  για  την
ελληνική  εκπαίδευση.  Η  αρχές  του  σχολείου  εργασίας,  η  αυτενέργεια  και  η
διερευνητική  μάθηση  διαμόρφωσαν,  συνεπώς,  το  πνεύμα  και  της  πρακτική  του
Αλέξανδρου Δελμούζου.  

1. αρχές του Σχολείου Εργασίας

Ας  δούμε,  όμως,  λίγο  πιο  αναλυτικά  τις  αρχές  του  Σχολείου  Εργασίας.
Οφείλουμε, κατ’ αρχήν να διευκρινίσουμε ότι η συγκεκριμένη παιδαγωγική κίνηση -
τα πορίσματα της οποίας ακόμη κι σήμερα δεν έχουν χάσει την αξία τους - υιοθετεί
τη παιδαγωγική προσέγγιση  vom Kind aus, θέτει δηλαδή ως «αφετηρία το παιδί».
Πρόκειται, συνεπώς, για ένα παιδοκεντρικό και ανθρωποκεντρικό σχολείο στο οποίο
κυριαρχεί η ελευθερία δράσης του παιδιού. Το παιδί τίθεται στο επίκεντρο όλων των
δράσεων  και  του  όλου  προσανατολισμού.  Το  δόγμα  βάσει  του  οποίου  ο
εκπαιδευτικός είναι ο παντογνώστης και ο παντεπόπτης, ο κάτοχος και ο μοναδικός
διαχειριστής όλης της αληθείας, δίνει τη θέση του σε μια προσέγγιση σύμφωνα με
την  οποία  ο  μαθητής  καλείται  να  συνεξερευνήσει  μαζί  με  τους  υπολοίπους
συμμαθητές  του τη  γνώση,  να  την αμφισβητήσει  και  να την αναθεωρήσει.   Έχει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον  δε να  επισημάνουμε  ότι  εκείνη  την περίοδο πολλά ιδιωτικά
σχολεία  έσπευσαν  να  υιοθετήσουν  τον  τίτλο  «ελεύθερη  σχολική  κοινότητα»  ή
«ελεύθερο  σχολείο»,  θέλοντας  να  τονίσουν  την  ελευθερία  κινήσεων  την  οποία
παρείχαν  στους  μαθητές  τους.  Καθίσταται  εμφανές,  λοιπόν,  και  από  αυτή  την
επισήμανση ότι οι αρχές του σχολείου εργασίας είχαν μεγάλη επίδοση μεταξύ των
παιδαγωγικών κύκλων και επηρέασαν αποφασιστικά την εκπαιδευτική πράξη.   

Ακόμη, το Σχολείο Εργασίας εισάγει την εποπτική διδασκαλία, ενισχύει την
αυτενέργεια και ενθαρρύνει την συνεχή προσπάθεια των μαθητών. Επίσης, αποβλέπει
στην πλήρη ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων των μαθητών,  στην αρμονική  τους
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ένταξη στην  κοινωνία και στην καλλιέργεια της δημιουργικότητάς τους. Από αυτές
τις αρχές τις οποίες ακόμη και σήμερα το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει
κατορθώσει  να  εγκολπωθεί  πλήρως,  εύκολα  αντιλαμβανόμαστε  την  πρωτεύουσα
σημασία η οποία δίνεται στο μαθητή, στις ανάγκες και στην προσωπικότητά του.

Θα ήταν δε παράλειψή μας να μην αναφερθούμε και στο εξής χαρακτηριστικό
γνώρισμα του Σχολείου Εργασίας, την επιστημονική έρευνα.  Η επιστημονική έρευνα
αποτελεί τη λυδία  λίθο του όλου μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος.  Μάλιστα, ένας
από  τους  επιφανέστερους  εκπροσώπους  του  Σχολείου  Εργασίας,  ο  Hugo Gaudig
επαίρεται ότι κάθε παιδαγωγική θεωρία έχει ελεγχθεί εμπράκτως, αποτελεί, δηλαδή,
scientia ad praxim.  Με απλά λόγια,  βασικό δόγμα αυτής της μεθόδου είναι ότι  η
επιστημονική γνώση και η παιδαγωγική πρακτική θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή
αλληλεπίδραση και η μία να τροφοδοτεί την άλλη. Η επιστημονική έρευνα θα πρέπει
να βασίζεται στην πράξη και η παιδαγωγική πράξη εμπλουτίζει με το υλικό της την
επιστημονική  θεωρία.  Μέσα  από  αυτή  την  προσέγγιση,  όπως  γίνεται  σαφές,
αναδεικνύεται ο εκπαιδευτικός – ερευνητής,  δηλαδή ο εκπαιδευτικός ο οποίος δεν
αναμασά  τυφλά  το  εγκεκριμένο  από  το  κράτος  σχολικό  εγχειρίδιο,  αλλά  ο
εκπαιδευτικός  ο  οποίος  παρεμβαίνει  κατά  τρόπο   δυναμικό  στη  γνώση,  συν-
διαμορφώνοντας με τους μαθητές του το πλαίσιο εκείνο που θα τους επιτρέψει να
διερευνήσουν τον κοινωνικό και φυσικό κόσμο. Από όλη αυτή την δραστηριότητά
του θα αναπτυχθεί και να ενισχυθεί και η επιστημονική θεωρία, η οποία δεν θα είναι
μια  απόμακρη  και  αποστεωμένη  κατασκευή,  αλλά  μια  ζωντανή  ύλη  η  οποία  θα
βρίσκεται σε συνεχή «επικοινωνία» με την σχολική πραγματικότητα. 

Το δε κίνημα του Σχολείου Εργασίας γνώρισε ευρύτατη διάδοση στις δυτικο-
ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στης Ηνωμένες Πολιτείες. Ειδικότερα, το κίνημα αυτό
διαδόθηκε στις  Η.Π.Α. με κυριότερους εκπροσώπους τον  Dewey, τον  Morrison και
τον  Kilpatrick,  στη  Γερμανία όπου  περισσότερο  γνωστοί  έγιναν  οι  Georg
Kerschensteiner,  Hugo Gaudig και  Otto Scheibner,  στις  γαλλόφωνες χώρες  με
επιφανέστερους  εκπροσώπους  τους  Ed.  Claparede,  Ad,  Ferriére,  R.  Dottrens,  J.
Piaget,  στην  Ιταλία με  τη  Maria Montessori και  τέλος  στην  Ελλάδα όπου  ο
Αλέξανδρος Δελμούζος, ο Μιχάλης Παπαχρήστος και ο Σπ. Καλιάφας επιχείρησαν
να μεταδώσουν τις αρχές της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής θεωρίας. 

2. Ο Αλέξανδρος Δελμούζος για το Σχολείο Εργασίας

Ας δούμε,  όμως, εκ του σύνεγγυς  τις  αρχές  του Σχολείου Εργασίας,  όπως
αυτές διατυπώθηκαν από τον ίδιο τον Αλέξανδρο Δελμούζο. Ο Δελμούζος σε μια
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σειρά  από  κείμενά  του  μας  άφησε  εν  είδη  παρακαταθήκης  τις  συντεταγμένες  οι
οποίες  διέπουν  το  μεταρρυθμιστικό  πνεύμα  της  εν  λόγω  εκπαιδευτικής  κίνησης.
Αρχικά,  σε  συνέντευξή  του   στην  εφημερίδα  «Αυγή»  που  δημοσιεύτηκε  την  1η

Ιανουαρίου  του  1924  είχε  δηλώσει  ότι  «Σχολείο  Εργασίας  είναι  το  σχολείο  όπου
κέντρο είναι το παιδί με όλα του τα ενδιαφέροντα  και όχι αντικειμενικά αγαθά του
πολιτισμού ή ο δάσκαλος». Με τον όρο «αντικειμενικά αγαθά» ο σημαντικός αυτός
παιδαγωγός εννοεί  ότι  δεν είναι  δυνατόν να συλλάβει  κανείς  μια απόλυτη και μη
επιδεχόμενη  αμφισβητήσεων  αντικειμενική  πραγματικότητα.  Αρνείται,  με  άλλα
λόγια, ότι είναι δυνατόν μέσω της διδασκαλίας να μεταδοθεί και να περιγραφεί η μία
και μοναδική πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα τέτοια δεν υφίσταται. Ο κάθε
ένας από εμάς μπορεί και δικαιούται να συλλάβει τις εξελίξεις στον κοινωνικό και
φυσικό χώρο μέσα από το δικό του υποκειμενικό πρίσμα και  να διερευνήσει  την
πραγματικότητα,  όπως  εκείνος  το  επιθυμεί,  χωρίς  δηλαδή  να  του  επιβάλλει  ο
εκπαιδευτικός τι θα πιστέψει.

Επιπροσθέτως, ο Δελμούζος υποστηρίζει ότι «τα μέσα της αγωγής πρέπει να
προσαρμόζονται, να ταιριάζουν με την ψυχολογία της κάθε ηλικίας και ιδιαίτερα με την
ηλικία κάθε παιδιού». Εμφανής από αυτήν την τοποθέτηση είναι η θέση του Σχολείου
Εργασίας  που  τοποθετεί  το  παιδί  στο  επίκεντρο  του  ενδιαφέροντος,  αλλά  και  η
αυτονόητη  για  εμάς  άποψη  πως  κάθε  φορά  η  διδασκαλία  θα  πρέπει  να
ανταποκρίνεται  στις  προσλαμβάνουσες  παραστάσεις  του  παιδιού  και  στην  ηλικία
στην οποία βρίσκεται. 

Επισημαίνει, επίσης, ότι σύμφωνα με κάποιον παιδαγωγό «κάθε προετοιμασία
για τον τελικό σκοπό,  [θα πρέπει] να ικανοποιεί μαζί και το παρόν άμεσα. Και κάθε
ικανοποίηση του παρόντος να είναι συγχρόνως και προετοιμασία για το μέλλον». Μέσα
από αυτήν την άποψη διαφαίνεται η θέση του Δελμούζου ότι η εκπαίδευση δεν θα
πρέπει  να  παραμένει  προσκολλημένη  στην ικανοποίηση μόνο  άμεσων διδακτικών
στόχων  π.χ.  να  γνωρίσουν  οι  μαθητές  τα  σχετικά  γεγονότα  για  τη  μάχη  των
Δερβενακίων,  αλλά  να  ικανοποιεί  ευρύτερους  σκοπούς  της  αγωγής,  εξ  ου  και
χρησιμοποιείται η φράση «τελικός σκοπός». Ο τελικός σκοπός θα πρέπει να είναι μια
ευρύτερη επιδίωξη (π.χ. η εξάσκηση της κριτικής σκέψης των μαθητών μέσα από την
διερεύνηση  των  πρωτογενών  ιστορικών  πηγών  και  η  συνειδητοποίηση  της
στρατηγικής ιδιοφυΐας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη) τον οποίο εξυπηρετεί και στην
οποία υποτάσσεται η διδασκαλία περί της μάχης των Δερβενακίων, αλλά και αυτός
δεν θα πρέπει να παραβλέπει ότι οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίσουν και το σχετικό
γεγονός. Κατά συνέπεια, ο ευρύτερος σκοπός που μπορεί να είναι π.χ. η σημασία της
οξυδερκούς  παρατήρησης  και  η  ψύχραιμη  εκτίμηση  των  γεγονότων  οφείλει  να
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βρίσκεται σε συστοιχία με την εκπλήρωση του άμεσου στόχου για την μελέτη της
σχετικής μάχης.   

   Σε ό,τι δε αφορά την πρόκληση του μαθητικού ενδιαφέροντος ο Αλέξανδρος
Δελμούζος  είναι  σαφής:  αν θέλουμε ένα παιδί  να ενδιαφερθεί  για τη μάθηση, θα
πρέπει  να  το  πείσουμε  ότι  αυτό  είναι  ένα  μέσο  για  να  ικανοποιήσει  δικούς  του
σκοπούς  και  δικές  του  τάσεις.  Αναλύει  δε  και  σχετικά  παραδείγματα  από  τη
διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας και του μαθήματος της ιστορίας. Συγκεκριμένα,
και σε ό,τι αφορά στη διδασκαλία της γερμανικής αναφέρει το εξής περιστατικό: τη
δεύτερη φορά κατά την οποία μετέβη στην Γερμανία  για σπουδές ήταν πλέον 41
ετών. Παρέστη, λοιπόν, η ανάγκη τα παιδιά του και ειδικά ο γιος του ο Πάνος του να
μάθουν τη γερμανική γλώσσα. 

Ας δώσουμε,  όμως, το λόγο στον ίδιο τον Αλέξανδρο Δελμούζο,  ο οποίος
περιγράφει  το  γιο  του  Πάνο  ως  εξής:  «από  μικρός  έδειχνε  κλίση  στα  τεχνικά
[μαθήματα] και η κλίση του αυτή χρόνο με το χρόνο ξεχώριζε όλο και πιο καθαρά. Όλη
την  ημέρα  του  την  περνούσε  ζωγραφίζοντας  ή  φτιάνοντας  μηχανές,  αυτοκίνητα  κι
βαπόρια. Συχνά ξέφευγε από το σπίτι και τον βρίσκαμε στο σιδηροδρομικό σταθμό να
στέκεται ώρες με τα μάτια ολάνοιχτα εμπρός στη μηχανή […]. Ό,τι δεν μπορούσε να το
πει με λόγια το σχεδίαζε. Όλες [οι εκθέσεις του] γυρίζουν στο ίδιο θέμα: ‘‘πώς γίνεται
η μηχανή, πώς κινείται, πώς σταματάει’’ […]. Γερμανικά δεν ήξεραν τα παιδιά, τους
πήρα μια δασκάλα στο σπίτι και της είπα πως έπρεπε να αρχίσει, προπάντων με τον
Πάνο. Εκείνη, όμως, συνηθισμένη στο σχολείο της χρόνια τώρα, δεν ξεκολλούσε από
το επίσημο πρόγραμμα. Αναγκάστηκα να αλλάξω δασκάλα, αλλά και πάλι αποτέλεσμα
κανένα. Το παιδί αντιπαθούσε το μάθημα, δεν ήθελε να διαβάσει, και πολύ περισσότερο
να γράψει γερμανικά∙ ακόμα και τα παραμύθια τα βαριόταν […]. Μια μέρα που τα είχε
χαλάσει  πάλι  με  τη  δασκάλα  του  και  τον  μάλωσα μου  είπε:  ‘‘αν  θέλεις  να  μάθω
γερμανικά πάρε μου ένα βιβλίο για μηχανουργική∙ θα θέλω να το διαβάσω για να ιδώ
τί γράφει κι έτσι θα μάθω μοναχός μου!’’ Με απλά λόγια» συνεχίζει ο Δελμούζος «ένα
παιδί έντεκα χρονών έδινε το μυστικό της αγωγής». 

Πραγματικά, ο πατέρας αλλά και ο παιδαγωγός βρήκε έναν νέο δάσκαλο της
γερμανικής  γλώσσας  ο  οποίος  διακρινόταν  για  την  πρωτοβουλίες  τις  οποίες
ελάμβανε. Αναφέρει μάλιστα ότι δεν χρειάστηκε να του δώσει και πολλές συμβουλές,
διότι αμέσως εκείνος αντιλήφθηκε τι ήθελε το παιδί. Ας επιστρέψουμε, όμως, στη
διήγηση του Δελμούζου:  «το πρώτο μάθημα με  το παιδί  ήταν ένας περίπατος στο
πάρκο. Τον πήγε στο μέρος όπου είχε παιχνίδια για παιδιά και την πιο πολλή ώρα την
πέρασαν στο μεγάλο κύκλο που γύριζε με τα ξύλινα αλογάκια. Σε λίγες ημέρες ο Πάνος
άρχισε να φτιάχνει με το δάσκαλό του ένα σωστό μικρόν κύκλο σαν αυτόν που είχε δει.
Παρήγγειλαν ό,τι χρειαζόταν στον μαραγκό, βρήκαν βέβαια δυσκολίες μεγάλες, μα σε
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πολλές θ’ απαντούσε το μικρό βιβλιαράκι που του έδωσε. Έτσι άρχισαν να διαβάζουν,
όπου δυσκολεύονταν βοηθούσε και η γραμματική, από το διάβασμα πήγαν στο γράψιμο
και στην αριθμητική […]. Ό,τι αντιπαθούσε πριν και το βαριόταν, αν γινόταν μέσο για
το σκοπό του, έπαιρνε αξία και το αποζητούσε μόνος του». 

Από την ανάγνωση αυτού του αποσπάσματος εύκολα αντιλαμβανόμαστε το
πρότυπο εκπαίδευσης το οποίο υποστήριζε ο Δελμούζος και τους λόγους για τους
οποίους  το  υποστηρίζει.  Μέσα  από  αυτό  το  περιστατικό  αποδεικνύεται  ότι  όταν
καλλιεργήσουμε  τα  ιδιαίτερα  ενδιαφέροντα  των  μαθητών  μας  και  όταν
ανταποκριθούμε  στις  ιδιαίτερες  ανάγκες  και  προσδοκίες  τους  είναι  δυνατόν  να
επιτύχουμε τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα. Είναι δυνατόν να έχουμε μάθηση
σε συνθήκες κατά τις οποίες θα ικανοποιούν τους μαθητές και είναι, επίσης, δυνατόν
να κατορθώσουμε να ελκύσουμε την προσοχή των μαθητών μας όταν στοχεύσουμε
στην εξυπηρέτηση των εξατομικευμένων τους αναγκών και όταν διαμορφώσουμε το
ατομικό μαθησιακό τους προφίλ. 

Προς  αυτήν  την  κατεύθυνση  πολύ  ενδεικτικά  είναι  όσα  αναφέρει  για  τη
διδασκαλία  της  ιστορίας  στο  Ανώτερο  Παρθεναγωγείο  Βόλου (1908  –  1911).  Ο
Δελμούζος όταν κλήθηκε να διδάξει εκεί το ιστορικό μάθημα βρέθηκε ενώπιον ενός
θεωρητικά ανυπέρβλητου εμποδίου: τι διδακτικό υλικό να χρησιμοποιήσει τη στιγμή
κατά  την  οποία  έκρινε  ότι  τα  συνήθη  διδακτικά  εγχειρίδια  και  τα  βιβλία  των
ακαδημαϊκών ιστορικών δεν ήταν δυνατόν να ανταποκριθούν στον μαθησιακό ύφος
και στις προσδοκίες τις οποίες είχαν οι μαθήτριές του.  Η λύση που βρήκε ήταν να
καταρτίσει  το  δικό  του  διδακτικό  υλικό  και  με  αυτόν  τον  τρόπο  να  υπερβεί  το
πρόβλημα της ακαταλληλότητας των βιβλίων τα οποία είχε στη διάθεσή του. Όπως ο
ίδιος  περιγράφει:  «τα  διδακτικά  βιβλία  ήταν  άχρηστα  και  οι  δυο  ιστορίες  του
Παπαρρηγόπουλου και του Τρικούπη δεν έφτανα για τη διδασκαλία. Και αναζητούσα,
θυμούμαι,  για  την  νεοελληνική  ιστορία,  αχρησιμοποίητες  ή  παραπεταμένες  πηγές,
βιογραφίες,  απομνημονεύματα.  Η  κάθε  ώρα  διδασκαλίας  κόστιζε  πολλές  ώρες
προετοιμασίας, η συνέπεια, όμως ήταν να ζωντανεύει το ιστορικό μάθημα έτσι, που το
αποζητούσαν μόνα τους τα παιδιά».  Στη φράση «η κάθε ώρα διδασκαλίας  κόστιζε
πολλές ώρες προετοιμασία» κρύβεται όλο το μυστικό της συγκρότησης ενός καλού
εκπαιδευτικού συστήματος. Ένας εκπαιδευτικός δεν θα πρέπει να διδάσκει παραπάνω
από 20 ώρες  (στη Φινλανδία ήδη συμβαίνει), θα πρέπει να αφιερώνει πολλές ώρες
στην προετοιμασία του και να εμπλέκεται σε μια διαδικασία δια βίου επιμόρφωσης
και αυτο-μόρφωσης.    

Ας αναφέρουμε, ακόμη, ότι στη διδασκαλία της λογοτεχνίας, των ωδικής και
των  κλασικών  ποιητών  ακολουθήθηκαν  ανάλογες  μέθοδοι.  Στη  λογοτεχνία
αναζητήθηκαν  νεοέλληνες  συγγραφείς  και  μέσα  από  το  έργο  τους  διδάχτηκε  το
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σχετικό  μάθημα,  στην  ωδική  ο  εκπαιδευτικός  κατέγραψε  δημοτικά  τραγούδια
ρωτώντας   ανθρώπους  που  ακόμη  τα  τραγουδούσαν,  ενώ  για  τη  διδασκαλία  της
αρχαίας  ελληνικής  ποίησης  προτιμήθηκαν  οι  μεταφράσεις.  Όλες  αυτές  οι
πρωτοβουλίες καταδεικνύουν με ιδιαίτερη ενάργεια το διδακτικό πρότυπο το οποίο
ακολούθησε ο Δελμούζος. Πραγματικά, η έννοια της αυτενεργού και διερευνητικής
μάθησης και της υιοθέτησης της δημοτικής γλώσσας διέπουν όλο το εκπαιδευτικό
του όραμα. 

Η μάθηση, ακόμη,  θα πρέπει να καλύπτει προσωπικές ανάγκες και «θέλω»
του/της μαθητή/τριας και να είναι προσανατολισμένη στις προτιμήσεις του/της και να
ανταποκρίνεται  στις  εξατομικευμένες  ανάγκες  κάθε  μαθητή  και  μαθήτριας.  Είναι
πασιφανές ότι μέσα σε μια σχολική τάξη στην οποία φοιτούν πάνω από 25 μαθητές
τέτοιου είδους διδασκαλία δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Διαπιστώνουμε, λοιπόν,
πόσο πολύ καινοτόμες ήταν οι ιδέες του Δελμούζου και πόσο μεγάλο ενδιαφέρον έχει
ακόμη και σήμερα η ανάγνωση των έργων του. Πραγματικά, όσα αναφέρονται από
τον μεγάλο αυτό παιδαγωγό δεν έχουν χάσει ακόμη και σήμερα την αξία τους και
είναι δυνατόν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την βελτίωση και των τωρινών
εκπαιδευτικών πραγμάτων. 

Ο  Δελμούζος,  λοιπόν,  υπερασπίζεται  σθεναρά  την  εξατομικευμένη
διδασκαλία. Γράφει δε τα εξής: «ο σκοπός της αγωγής πρέπει να προσαρμόζεται στο
φυσικό κάθε παιδιού […]. Ο γενικός σκοπός θα ειδικεύεται για το κάθε παιδί, ανάλογα
με την ατομική του ψυχική σύσταση. Άλλη μορφή θα πάρει το παιδί με την καλλιτεχνική
ιδιοφυΐα και άλλη το παιδί με τη μαθηματική ή την πραχτική κλίση». από αυτές τις
επισημάνσεις, λοιπόν, καθίσταται σαφές ότι οι ατομικές διαφορές και οι αποκλίσεις
τις οποίες εμφανίζει κάθε παιδί θα πρέπει να γίνονται σεβαστές από το εκπαιδευτικό
σύστημα. Τότε και μόνο τότε θα είναι δυνατόν να προκύψει μαθησιακό αποτέλεσμα.
Μόνο  όταν  κατορθώσουμε  να  κινητοποιήσουμε  τον  ίδιο  τον  μαθητή  και  να  του
παρέχουμε κίνητρα, ώστε να τον κάνουμε να ενδιαφερθεί ενεργά για τη μάθηση.     

Ο σημαίνων αυτός παιδαγωγός, ασφαλώς, δεν παραλείπει να στρέψει τα βέλη
του και προς το παραδοσιακό σχολείο και να το χαρακτηρίσει ως ‘‘οδοστρωτήρα’’
που ποδοπατά  τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού. Πιο συγκεκριμένα, το σχολείο
διαπράττει  το  εξής  ολίσθημα:  δεν  παρεμβάλλει  ανάμεσα  στον  μαθητή  και  στην
σχολική ύλη έναν άμεσο σκοπό μέσω του οποίου θα προκληθεί το ενδιαφέρον του
παιδιού και θα επιτευχθεί η μάθηση. Το ιδανικό θα ήταν, μάλιστα, οι άμεσοι αυτοί
σκοποί  να  τεθούν  από  το  ίδιο  το  παιδί.  Θεωρούμε  ότι  το  καλύτερο  παράδειγμα
άμεσου σκοπού δόθηκε από τον ίδιο τον γιο του Δελμούζου∙  το παιδί  ζήτησε να
ικανοποιηθούν  τα  ενδιαφέροντά  του  μέσα  από  τη  διδασκαλία  και  όταν  είδε  ότι
ικανοποιήθηκαν  τότε  μπόρεσε  να  μάθει  τη  γερμανική  γλώσσα.  Εννοείται  δε  ότι
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‘‘παραινέσεις’’ του είδους ‘‘διάβασε, κακομοίρη, γιατί αλλιώς δεν θα προκόψεις στη
ζωή  σου,  δεν  θα  γίνεις  καλός  άνθρωπος’’  δεν  είναι  δυνατόν  να  αποτελέσουν
σοβαρούς  τρόπους  πρόκλησης  του  μαθητικού  ενδιαφέροντος.  Η
αναποτελεσματικότητα  αυτής  της  τακτικής  είναι  αναπόφευκτη,  διότι  κανείς  δεν
μαθαίνει  μέσω  των  απειλών,  ενώ  παράλληλα  μια  τέτοια  προοπτική  είναι  τόσο
μακρινή για ένα παιδί π.χ. οκτώ ετών, ώστε να μην το παρωθεί να  διαβάσει. 

         Επίσης,  ο  Δελμούζος  αναδεικνύει  παράλληλες  πτυχές  ενός   ορθού
εκπαιδευτικού  συστήματος,  όπως  αυτή  της  παροχής  ίσων  ευκαιριών  μάθησης.
Ειδικότερα, αναφέρει ότι: «η παιδεία ενός  τόπου πρέπει να δίνει στο κάθε παιδί τη
μόρφωση  που  ταιριάζει  με  το  φυσικό  του,  ανεξάρτητα  από  την  κοινωνική  και
οικονομική του θέση και φιλοδοξία του σπιτιού του». Η αναγκαιότητα της παροχής
ίσων ευκαιριών σε όλα τα παιδιά, ένα αίτημα το οποίο ανακαλύφτηκε πολύ αργότερα
από την προοδευτική αγωγή είχε βρει νωρίς τη θέση του στο έργο του Αλέξανδρου
Δελμούζου. Μία ακόμη απόδειξη του πόσο σημαντικό, αλλά και εξόχως διαχρονικό
είναι το έργο του.    

Εμφανείς  είναι  δε οι  επιρροές  που έχει  δεχτεί  από τον  John Dewey,  όταν
γράφει ότι «πρέπει να πέσουν τα μαύρα κυπαρίσσια που χωρίζουν το σχολείο σα χώρα
νεκρών από τη ζωή και το σχολείο να γίνει συνέχεια της ζωής». Σε αυτή τη φράση
απηχείται η γνωστή ρήση του  Dewey ότι το σχολείο δεν θα πρέπει να είναι απλώς
προετοιμασία για τη ζωή, αλλά η ίδια η ζωή. 

Έτσι  σκιαγραφείται  -  σε  πολύ  αδρές  γραμμές  -  η  βασική  φιλοσοφία  του
Αλέξανδρου Δελμούζου απέναντι στην εκπαίδευση. Ο Δελμούζος ήταν υποστηρικτής
της  αυτενεργού  μάθησης,  της  διδασκαλίας  η  οποία  θα  βασίζεται  στη  δημοτική
γλώσσα  και  θα  γίνεται  με  όρους  διερεύνησης  και  όχι  παθητικής  αποδοχής  της
γνώσης. Αυτό ήταν το όραμά του για την παιδεία και δεν ήταν λίγες οι φορές κατά τις
οποίες αναγκάστηκε να πληρώσει ένα βαρύ τίμημα γι’ αυτές του τις ιδέες. 
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