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Ο Μιχ. Παπαμαύρος (1891-1963) επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από τις σπουδές του στη Γερμανία στο 

τέλος του 1919. Συνεργάστηκε με τους πρωτεργάτες του Εκπαιδευτικού Ομίλου. Ως υποδιευθυντής στο 

Μαράσλειο Διδασκαλείο  δίδαξε Γενική και Ειδική Διδακτική και στην Παιδαγωγική Ακαδημία του Δ. 

Γληνού Θεωρητική Παιδαγωγική, Διδακτική και Ιστορία της Παιδαγωγικής. Παράλληλα, εισήγαγε την 

“Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία” στις τέσσερις πρώτες τάξεις του προσαρτημένου προτύπου 

δημοτικού σχολείου, ενώ εφάρμοσε για πρώτη φορά και το θεσμό της μαθητικής κοινότητας στην 

Ελλάδα.  

Συνεργάστηκε με το Διδασκαλικό Βήμα της ΔΟΕ, όπου και δημοσίευσε τα Γράμματα στον Έλληνα 

δάσκαλο. Τα Γράμματα αυτά, γραμμένα σε δεύτερο ενικό πρόσωπο, απευθύνονταν στον Έλληνα 

δάσκαλο, με σκοπό να τον ενημερώσουν για τις Διδακτικές Αρχές του Σχολείου Εργασίας, για τις 

βασικές διαφορές του Σχολείου Εργασίας από το Ερβαρτιανό σύστημα των τυπικών σταδίων, ενώ 

έδειχναν με απλό και κατανοητό τρόπο και συγκεκριμένα παραδείγματα διδασκαλιών, εφαρμογές στα 

διάφορα μαθήματα. Οι προσπάθειες του Παπαμαύρου δεν ήταν άκριτη μεταφορά ξένων παιδαγωγικών 

αντιλήψεων και μεθοδολογίας στα Ελληνικά σχολεία, αλλά αποτέλεσμα θεωρητικής γνώσης και 

συστηματικής προσπάθειας προσαρμογής και εφαρμογής στις συνθήκες της Ελληνικής εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας. Και η δράση του ως Διευθυντή στο Διδασκαλείο Λαμίας αναδεικνύει τις επίμονες 

προσπάθειές του για την ανανέωση της διδακτικής πράξης και της σχολικής ζωής του νεοελληνικού 

δημοτικού σχολείου. Στην εισήγηση παρουσιάζονται οι πρωτοπόρες παιδαγωγικές απόψεις του Μιχ. 

Παπαμαύρου για την οργάνωση της διδασκαλίας και της σχολικής ζωής, όπως τις εκθέτει στα βιβλία 

του και τις εφήρμοσε στη σχολική πράξη, σε μια περίοδο γενικότερης προσπάθειας μεταρρύθμισης και 

εκσυγχρονισμού της νεοελληνικής εκπαίδευσης. 
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Mich.Papamavros (1891-1963)  returned to Greece at the end of 1919 after his studies in Germany. He 

was knowledgeable of the pedagogical currents of his time, he had a direct perception and personal 

experience of the schools’ processes of the rural boarding schools and of the school communities in 

Germany, he systematically tried to adapt and implement both the Didactics of the School-to-Work, 

and the institution of the School Community in the Greek reality of his times. At the same time he tried 

to disseminate his ideas to the schoolteachers of those times throughout his writings on “Didaskalikon 

Bima” and he remained intensely active by  writing  schoolbooks. Michael Papamavros was a theorist 

of Pedagogy who tried to implement “his pedagogical belief” into the daily school activities in 

“Marasleion Didaskaleion” and in the “Didaskaleion of  Lamia”.  

1. Εισαγωγή. 

Ο Μιχ. Παπαμαύρος  ανανέωσε τη Διδακτική Μεθοδολογία τόσο στο θεωρητικό 

επίπεδο όσο και στο  επίπεδο της διδακτικής πράξης και της σχολικής ζωής.  

Οι επιρροές που δέχθηκε από το Κίνημα της Μεταρρυθμιστικής 

Παιδαγωγικής, μεταφέρθηκαν και προσαρμόστηκαν από τον ίδιο στην ελληνική 

πραγματικότητα.  



 
Εικόνα 1. Μιχάλης Παπαμαύρος. 

 

 

2. Η Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική  και το Σχολείο Εργασίας  

 Η «Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική» εμφανίστηκε στο τέλος του 19
ου

 και στις αρχές 

του 20
ου 

αιώνα και συμπεριλάμβανε μια πλειάδα κινημάτων και προτάσεων μεταρ-

ρύθμισης του σχολείου. Στην Κίνηση της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής στη Γερμανία 

συμπεριλαμβάνονται η «Κίνηση της Νεολαίας» (Jugendbewegung, ), η «Κίνηση της 

Καλλιτεχνικής Αγωγής» (Kunsterziehungsbewegung), η «Παιδοκεντρική Παιδαγω-

γική» (Pädagogik vom Kinde aus), τα «Εξοχικά Παιδαγωγεία» (Landerziehungs-

heime) και η κίνηση του «Σχολείου Εργασίας» (Arbeitsschulbewegung).  

 Ασκούσαν έντονη κριτική απέναντι στον τεχνικό πολιτισμό, στην κοινωνία 

και το πνεύμα της εποχής της και στην οικογένεια και την παιδαγωγική της αξία. Η 

κριτική αυτή στράφηκε πολύ σύντομα προς το εκπαιδευτικό σύστημα και τις 

παραδοσιακές μορφές αγωγής, με σαφή στόχο όχι την απλή απόρριψή τους, αλλά την 

συγκρότηση  μιας νέας αγωγής και ενός νέου σχολείου. (Μαρτίνου, 2009,σ.37.) Παρά 

τις διαφορετικές και συχνά αντίρροπες τάσεις που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της 

Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής Κίνησης διακρίνονται ορισμένα κοινά 

χαρακτηριστικά στοιχεία: 

 Ασκούν οξεία κριτική στο Ερβαρτιανό σχολείο. 

 Ζητούν ένα «παιδοκεντρικό σχολείο» (vom Kinde aus), σε άμεση σχέση με τη 

ζωή και με πλούσια κοινοτική ζωή.  

 Θέλουν το σχολικό κτίριο άνετο με μεγάλη αυλή, ειδικά εργαστήρια, 

γυμναστήριο, σχολικό κήπο και κάθε παιδί να έχει την πρασιά του και        οι 

αίθουσες διδασκαλίας να έχουν τραπεζάκια και καθίσματα στα μέτρα των 

παιδιών. 

 Προβάλλουν ως σκοπό της αγωγής την ολόπλευρη μόρφωση του παιδιού σε 

άμεση σχέση με το περιβάλλον που ζει. Σχολείο από τη ζωή, με τη ζωή, για τη 

ζωή.  

 Εναντιώνονται στο αυστηρά δεσμευτικό αναλυτικό πρόγραμμα και ζητούν  τα 

περιεχόμενα της διδασκαλίας να αντλούνται από τη ζωή του παιδιού.  

 Ζητούν η μέθοδος της διδασκαλίας να χαρακτηρίζεται από ευκαμψία και 

ελευθερία. Εισάγουν την Ενιαία Διδασκαλία, το διάλογο, την ομαδική εργασία, τα 

καλλιτεχνικά μαθήματα.  

 Θέλουν το παιδί να έρχεται σε άμεση επαφή με τα πράγματα και τονίζουν τη 

σημασία της άμεσης και αυτενεργού παρατήρησης. 

 Προβλέπουν στα σχολεία σχολικό κήπο και διάφορα εργαστήρια με εργασίες, 

ανάλογες προς τις δυνάμεις των παιδιών.  



 Θεωρούν τους βαθμούς και τους ελέγχους δευτερεύουσας σημασίας και 

προτιμούν τον αυτοέλεγχο της εργασίας από τους μαθητές. 

 Μετατρέπουν το δάσκαλο από μεταδότη γνώσεων σε υποκινητή, βοηθό και 

συμπαραστάτη των μαθητών στις ατομικές και ομαδικές τους εργασίες.  

 Δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν ενεργητικά σε όλες τις 

φάσεις της διδασκαλίας και της σχολικής ζωής.  

 Εφαρμόζουν τη συνεκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών, αναπτύσσουν τη 

μαθητική αυτοδιοίκηση και οργανώνουν σχολικές κοινότητες στα σχολεία.  

 

 3. Οι πολιτικές και εκπαιδευτικές συνθήκες της περιόδου  

Ο Παπαμαύρος επιστρέφει στην Ελλάδα στο τέλος του 1919 σε ηλικία μόλις 

28 ετών, με πολύ καλές σπουδές και τρία διδακτορικά. Είναι η περίοδος που ο 

Ελευθέριος Βενιζέλος με συνεργάτες την τριανδρία του Εκπαιδευτικού Ομίλου: 

Δημήτρη Γληνό, Αλέξανδρο Δελμούζο και Μανόλη Τριανταφυλλίδη επιχειρεί την 

εσωτερική μεταρρύθμιση της δημοτικής εκπαίδευσης με συνεχείς  ανατροπές: 

 Μεταρρύθμιση 1917-1920. 

 Εκλογική ήττα του Βενιζέλου, 1η Νοεμβρίου 1920. 

 «Έκθεση Επιτροπείας» που πρότεινε:  

«(1) Να κηρυχθώσιν αυτοδικαίως άκυροι και αντισυνταγματικοί, οι Νόμοι, καθ’ 

ους εγένετο η αλλαγή της γλώσσης των αναγνωστικών βιβλίων της δημοτικής 

εκπαιδεύσεως… 

 (2) Να εκβληθώσι πάραυτα εκ των σχολείων και καώσι τα συμφώνως προς τους 

νόμους εκείνους συνταχθέντα και σήμερον εν χρήσει υπάρχοντα αναγνωστικά 

βιβλία ως έργα ψεύδους και κακοβούλου προθέσεως…» (Δημαρά, 1974, Β΄, σ. 

134, στο: Μαρτίνου, 2009). 

 Μαράσλειο Διδασκαλείο και Παιδαγωγική Ακαδημία,1926.  

 «Μαρασλειακά», Έκθεση Αρεοπαγίτη Γ. Αντωνακάκη,1926. 

 Διάσπαση «Εκπαιδευτικού Ομίλου», 1927. 

 Μεταρρύθμιση 1929. 

 Δικτατορία Μεταξά.  

  

3.1 Πώς οι πολιτικές εξελίξεις επηρέασαν το έργο του   
Οι πολιτικές εξελίξεις και οι εκπαιδευτικές συνθήκες της κάθε εποχής 

επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την παιδαγωγική δράση του Μιχ. Παπαμαύρου.  

 Από το 1919 που επιστρέφει στην Ελλάδα μέχρι το 1933  που απολύεται 

οριστικά, μπόρεσε όσο καιρό κυβερνούσε ο Ελ. Βενιζέλος και οι φιλελεύθερες 

δυνάμεις (1917-1920,1923-1926,1928 μέχρι το Μάη του 1932), παρά τις δυσκολίες 

που συνάντησε, ιδιαίτερα στο Διδασκαλείο Λαμίας, να αναπτύξει την παιδαγωγική 

του δράση, να δημοσιεύσει τις παιδαγωγικές του ιδέες σε βιβλία και να τις εφαρμόσει 

με επιτυχία στην πράξη.  



 Μετά την οριστική του απόλυση από τη δημόσια εκπαίδευση κατά τη 

διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης και του Εμφυλίου αρχίζει και αναπτύσσει την 

παιδαγωγική του δράση στα πλαίσια της Αριστερής Κομμουνιστικής Ιδεολογίας.  

Μετά τη λήξη του Εμφυλίου εντάσσεται και πολιτικά στην Αριστερά και το 

1961 εκδίδει το βιβλίο του: «Σύστημα Νέας Παιδαγωγικής».   

4.  Οι επιδράσεις της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής στο έργο του. 

 Οι επιρροές που δέχθηκε ο Παπαμαύρος από τους εκπροσώπους της 

Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής και του Σχολείου Εργασίας είναι εμφανέστερες στο 

συγγραφικό του έργο και στη δράση του κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου.  

Πιο συγκεκριμένα: 

(1) Στο βιβλίο του: «Διδακτικές Αρχές του Σχολείου Εργασίας» που εκδόθηκε στη 

Λαμία το 1930 και επανεκδόθηκε στην Αθήνα το 1953, ο Παπαμαύρος 

συγκεντρώνει τα «Είκοσι γράμματα στον Έλληνα δάσκαλο», όπως σχεδόν 

πρωτοδημοσιεύτηκαν στο «Διδασκαλικό Βήμα» με ελάχιστες μόνο προσθήκες 

(Παπαμαύρου, 1930, σ. 7) και: 

 Ασκεί οξύτατη κριτική στο παραδοσιακό σχολείο και στο Ερβαρτιανό 

σύστημα των «τυπικών σταδίων». Υποστηρίζει πως  τα στάδια είναι ένα 

θεωρητικό κατασκεύασμα, αντίθετο προς την επιστήμη και τις ανάγκες της 

ζωής. Το Ερβαρτιανό σχολείο δε μπορεί να παιδαγωγήσει ηθικά, γιατί είναι 

ατομιστικό και μεταφυσικό στη μέθοδό του. Συνηθίζει τον άνθρωπο στην 

παθητικότητα. Δεν τον αφήνει να αναπτύξει πρωτοβουλία και αυτοτέλεια 

σκέψης. Όμως η ζωή δε θέλει τέτοιους ανθρώπους, αλλά ανθρώπους με 

πρωτοβουλία, αυθύπαρκτη δημιουργική σκέψη, δυνατούς και αγωνιστές.  

(ό.π., σσ. 88-98).   

 Ζητά, όπως οι Μεταρρυθμιστές Παιδαγωγοί, ένα παιδοκεντρικό σχολείο 

εργασίας, που δίνει μεγάλη βαρύτητα στην αυτενέργεια του μαθητή, στην 

ισότιμη αντιμετώπιση χειροτεχνικής και πνευματικής εργασίας, στην 

καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος. 

 Επηρεάζεται στη διατύπωση του σκοπού της αγωγής από το Η. Gaudig και το 

G. Kerschensteiner. Σκοπός της αγωγής, σύμφωνα με τον πρώτο είναι η 

«αυθυπεύθυνη προσωπικότητα» και για το δεύτερο είναι η «μόρφωση 

χρησίμων πολιτών».  (Μαρτίνου, 2009, σ.100)  

  Απορρίπτει το ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα και το ένα και μοναδικό σχολικό 

εγχειρίδιο, δέχεται την αρχή της Ενιαίας Διδασκαλίας και θέλει τα 

περιεχόμενα της διδασκαλίας να αντλούνται από τη σύγχρονη ελληνική 

πραγματικότητα. 

 Οι τέσσερις γενικές διδακτικές αρχές του σχολείου εργασίας που αναπτύσσει 

και οι μέθοδοι εργασίας που περιγράφει παραπέμπουν στις αντίστοιχες θέσεις 

πολλών μεταρρυθμιστών παιδαγωγών. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1. Οι τέσσερις διδακτικές αρχές του σχολείου εργασίας. 

(Παπαμαύρου, 1930, σσ. 107 κ.ε. και 1953, σσ. 207 κ.ε.) 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρώτη Διδακτική αρχή: Η αρχή της μεθόδου εργασίας 

Δεύτερη Διδακτική αρχή: Η αρχή της συνεργατικής κοινότητας  

Τρίτη Διδακτική αρχή Η αρχή της κατανομής και συγκέντρωσης 

της εργασίας 

Τέταρτη  Διδακτική αρχή Η αρχή της ενιαίας συγκεντρωτικής 

διδασκαλίας 

 

 Προτιμά την άμεση παρατήρηση των πραγμάτων που βρίσκονται στο φυσικό 

και κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών. 

 Απορρίπτει τις παραδοσιακές μορφές εξέτασης των μαθητών και προτείνει 

την εκπόνηση και υποστήριξη μιας εργασίας από τους μαθητές, καθώς και 

μορφές περιγραφικής αξιολόγησης. 

 Υποστηρίζει τον καθοδηγητικό ρόλο του δασκάλου και επηρεασμένος από 

τον H. Gaudig θέλει ο δάσκαλος να γίνεται προοδευτικά περιττός.  

 Δίνει στους μαθητές πρωταγωνιστικό ρόλο, μετατρέποντάς τους σε μικρούς 

ερευνητές, ατομικά και ομαδικά, μετατρέποντας το βιβλιοσχολείο σε σχολείο 

εργασίας, όπως ζητούν όλοι οι μεταρρυθμιστές παιδαγωγοί. 

 Εισάγει και εφαρμόζει στην Ελλάδα με συστηματικό τρόπο το θεσμό της 

«Σχολικής Κοινότητας» και στηρίζει την οργάνωσή της σε πολλές από τις 

παιδαγωγικές αρχές που γνώρισε στα «Εξοχικά Παιδαγωγεία» και τις 

«Ελεύθερες Σχολικές Κοινότητες», προσαρμόζοντάς τες στην ελληνική 

πραγματικότητα.  

 

 

(2) Στα τρία χρόνια που ήταν Υποδιευθυντής στο Μαράσλειο (1923-1926) και 

ιδιαίτερα στα πέντε χρόνια που διηύθυνε το Διδασκαλείο Λαμίας (1928-1933) 

εφάρμοσε με απόλυτη συνέπεια τις θεωρητικές παιδαγωγικές του αντιλήψεις στην 

πράξη: 

 Εφάρμοσε τις διδακτικές αρχές του σχολείου εργασίας στην πράξη. 

 Δημιούργησε σχολικό κήπο, ίδρυσε εργαστήρια και διοργάνωσε ετήσιες  

        εκθέσεις. 

     Οργάνωσε Σχολική Κοινότητα και εξέδωσε περιοδικό του Διδασκαλείου.  

   Για τη Σχολική Κοινότητα, εξετάζει ο Παπαμαύρος αναλυτικά τρία πρακτικά 

   ζητήματα που αναφέρονται στην οργάνωσή  της:  



   1) την ίδρυση,  2) τη διοργάνωση και  3) τη διοίκηση της κοινότητας.  

   Ως υποδιευθυντής στο Μαράσλειο Διδασκαλείο της Αθήνας ήταν εκδότης και 

   διευθυντής του δεκαπενθήμερου παιδαγωγικού περιοδικού  «Εργασία» που 

   κυκλοφόρησε συνεχώς από τις 15 Σεπτεμβρίου 1923 μέχρι το διπλό τεύχος με 

   ημερομηνίες 1 και 15 Απριλίου 1925. Και ως Διευθυντής στο Διδασκαλείο 

   Λαμίας εξέδιδε από το Μάρτιο του 1932,  μηνιαίο παιδαγωγικό περιοδικό με 

   τίτλο «Εργασία και Ζωή». 

     Συγκρότησε «ομάδες εργασιών» και «συλλόγους κλίσεων και ιδιοφυΐας».  

     Διοργάνωσε σχολικές εορτές, χορωδίες   εκκλησιαστικής μουσικής.  

     Πραγματοποίησε εκδρομές και ταξίδια με τους σπουδαστές σε συνδυασμό με       

        θεατρικές παραστάσεις.   

 Ο ίδιος υποστηρίζει μια μετριοπαθή, δημοκρατική θέση: «το σχολείο θα 

στηριχθεί απάνω στις ιδέες, που βγαίνουν από τη ζωή του μεγαλύτερου μέρους της 

κοινωνίας. Θα χρησιμοποιήση αγαθά του πολιτισμού του λαού, που πέρασαν το 

στάδιο της έρευνας και αμφισβήτησης και έγιναν πια σταθερές αξίες, που διέπουν τη 

ζωή ολόκληρης της κοινωνίας, που έγιναν στοιχεία του πολιτισμού της. Έξω και 

πέρα από τα αγαθά αυτά το σχολείο θα είναι ανεδαφικό. Η καλύτερη εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση είναι εκείνη, που ανανεώνει το σχολείο και το κάνει να ακολουθή 

πάντα την κοινωνική εξέλιξη του λαού, που πρέπει να υπηρετήση». (Παπαμαύρου, 

1927, σ. 15).   

 

(3)  Ένας ιδιαίτερα σημαντικός τομέας της παιδαγωγικής συγγραφικής δράσης  του 

Παπαμαύρου είναι και η συγγραφή «Αναγνωστικών και βοηθητικών σχολικών 

βιβλίων» στα οποία υπάρχουν πολλές επιδράσεις της Μεταρρυθμιστικής 

Παιδαγωγικής. Όλα αυτά τα βιβλία εφαρμόζουν με συνέπεια τις θεωρητικές του 

θέσεις για τις διδακτικές αρχές του σχολείου εργασίας, αλλά και τις μεθοδολογικές 

αρχές για τα αντίστοιχα μαθήματα. 

 Τα Αναγνωστικά είναι λογοτεχνικά αναγνωστικά συνεχούς ύλης που αντλούν τα 

περιεχόμενά τους από τη Νεοελληνική παράδοση και ζωή. 

 Τα βιβλία της Φυσιογνωσίας για τα ζώα κατά συμβιωτικές κοινότητες  

στηρίζονται στις μεθόδους της συστηματικής παρατήρησης, της ανάλυσης και 

του συσχετισμού.  

 Τα βιβλία της Αριθμητικής και το βιβλίο της Γεωμετρίας εφαρμόζουν τις αρχές 

της αισθητοποίησης, της αυτενέργειας και της εγγύτητας προς τη ζωή. 

Περιέχουν επίσης πολλά διδακτικά παιχνίδια, μαντέματα, ποιηματάκια και 

ιστορίες, αστεία και ερωτήσεις που κάνουν τη μάθηση διασκεδαστική.  

 

5.  Επικαιρότητα των παιδαγωγικών  και διδακτικών του θέσεων 

Πολλές από τις θέσεις του Παιδαγωγού Μιχ. Παπαμαύρου, πρωτοποριακές για  

την εποχή του, εξακολουθούν να παραμένουν επίκαιρες.  

 Πρώτα απ’ όλα, οι γενικές διδακτικές αρχές, καθώς και οι ειδικές μεθοδολογικές 

και διδακτικές αρχές των επιμέρους  μαθημάτων που προτείνει έχουν να δώσουν 

πολλά ερεθίσματα ακόμη στο σημερινό δάσκαλο που θέλει να οργανώσει τις 

δραστηριότητες των μαθητών στη βάση μιας ειλικρινούς συνεργασίας μαζί τους.  

 Αλλά και οι προτάσεις για την αντικατάσταση των εξετάσεων και της 

βαθμολογίας από αυτοαξιολόγηση και εκπόνηση εργασιών φαίνεται ότι 

αποτελούν ακόμη ζητούμενο για τα σημερινά σχολεία.  



 Οι απόψεις του για τα ελεύθερα απογεύματα, τις εκδρομές, τα σχολικά ταξίδια, το 

σχολικό θέατρο, τη σχολική κοινότητα και την οργάνωσή της παραμένουν επίσης 

επίκαιρες.  

 Αξίζει ακόμη να προσέξει κανείς τις θέσεις του για ένα εύκαμπτο και 

αποκεντρωμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα, προσαρμοσμένο σε κάποιο βαθμό στις 

ιδιαίτερες γεωγραφικές και πολιτισμικές συνθήκες της κάθε περιφέρειας, καθώς 

και την ιδέα του για ανάλογα  Αναγνωστικά.  

 Τέλος, και οι απόψεις του για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, 

για τις  οποίες τόσο άδικα κατηγορήθηκε και πολεμήθηκε, ότι δηλαδή η 

διδασκαλία του μαθήματος οφείλει να είναι πρώτα απ’ όλα βιωματική πράξη, 

πιστεύουμε ότι δύσκολα μπορεί κανείς να τις αρνηθεί. 
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