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JANUSZ KORCZAK: Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ 

Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει την παιδαγωγική προσωπικότητα του Janusz Korczak (1878/79-1942). Η 

διερεύνηση των πρωτοποριακών μεταρρυθμιστικών αντιλήψεων και προσεγγίσεων του διάσημου 

πολωνού παιδαγωγού συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη και στον εμπλουτισμό της παιδαγωγικής 

θεωρίας, καθώς και στην πρακτική εκπαίδευση. Το παιδαγωγικό και συγγραφικό του έργο 

επαναπροσεγγίζεται στο διεθνή επιστημονικό διάλογο με αυξημένη συχνότητα και επίκαιρο ενδιαφέρον. 

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιασθεί το ιστορικό, κοινωνικό και παιδαγωγικό πλαίσιο 

εντός του οποίου δραστηριοποιήθηκε ο Korczak, τα βιογραφικά του στοιχεία, την εξέλιξη της 

παιδαγωγικής του σκέψης, το συγγραφικό του έργο και την παιδαγωγική του θεωρία, στοιχεία τα οποία 

είναι αλληλένδετα για την κατανόηση της συμβολής του στην παιδαγωγική επιστήμη. 

 

Λέξεις κλειδιά: Janusz Korczak, μεταρρυθμιστική παιδαγωγική   

 

1. Εισαγωγή 

Ο Janusz Korczak (1878/79-1942) είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της 

κλασσικής μεταρρυθμιστικής παιδαγωγικής των αρχών του 20ού αιώνα (Miller-Kipp, 2008∙ Sobecki, 

2008). Συνέβαλε με καθοριστικό τρόπο στην παιδαγωγική θεωρία ως προικισμένος συγγραφέας, 

παιδίατρος, παιδαγωγός, μεταρρυθμιστής και ουμανιστής (Dauzenroth, 1996∙ Lewowicki, 1994). Αφιέ-

ρωσε περισσότερα από τριάντα χρόνια της ζωής του στην εκπαίδευση ορφανών παιδιών, καθώς και στη 

μορφοποίηση και επικύρωση της παιδαγωγικής του μέσω της καθημερινής πρακτικής. Στα γραπτά και 

στις παραδόσεις του υποστήριξε τη διαδικασία παραγωγής μίας αυτόνομης γνώσης, η οποία θα έθετε 
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το παιδαγωγικό έργο υπό συνεχή διαπραγμάτευση και κριτικό έλεγχο (Efron, 2005). Εννοιολόγησε τη 

συγκεκριμένη παιδαγωγική αντίληψη, τη μετέγραψε σε πράξη και την υλοποίησε με συνέπεια στο 

παιδαγωγικό του έργο (Sobecki, 2008).  

          Η παιδαγωγική φιλοσοφία του Korczak έχει επιδράσει στην παιδαγωγική θεωρία καθώς διεύρυνε 

τις καθιερωμένες αντιλήψεις μέσω ενός ριζοσπαστικού προσανατολισμού στον παιδαγωγικό λόγο, στην 

εκπαιδευτική πράξη, στην έρευνα και στον αναστοχασμό (Albrecht, 2007). Ο Korczak συνηγόρησε υπέρ 

μίας παιδαγωγικής εμπειρίας, η οποία θα μετέγραφε τη θεωρητική ανάλυση της κοινωνικής πραγματικό-

τητας των παιδιών σε παιδαγωγική πράξη χειραφέτησης (Engel, 2013). Απαίτησε τον επαναπροσ-

διορισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της εποχής του και συνέθεσε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο στο 

επίκεντρο του οποίου ανευρίσκεται η υποκειμενικότητα του παιδιού (Liebel, 2010). Μετέβαλε την 

υποβαθμισμένη κοινωνική και αξιακή θέση της παιδικής ηλικίας προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης 

των παιδιών ως δρώντων κοινωνικών υποκειμένων και φορέων δικαιωμάτων (Giesecke, 1999). Κατέδειξε 

ότι τα υψηλά πρότυπα παιδαγωγικής είναι δυνατόν να διαμεσολαβούν για την επίτευξη ενός περισσό-

τερο δίκαιου και ανθρώπινου κόσμου (Albrecht, 2007). 

Η έρευνα των πρωτοποριακών θεωρητικών συλλήψεων στο έργο τού Korczak διακινεί ένα 

σύγχρονο, αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη διερεύνηση της παιδαγωγικής του (Beiner, 2008∙ Berding, 

2004). Παράλληλα, η ζωή και η παιδαγωγική πρακτική του εμπνέουν και καθοδηγούν παιδαγωγούς και 

υποστηρικτές των δικαιωμάτων του παιδιού σε όλο τον κόσμο σε σχέση με τον προσδιορισμό της παι-

δαγωγικής τους παρέμβασης και δράσης, καθώς και για την ανάπτυξη μίας αυτοαντίληψης ως ενεργών 

συνηγόρων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στο παιδαγωγικό και κοινωνικό έργο (Efron, 2005).  

 

2. Βιογραφία και εξέλιξη της παιδαγωγικής του σκέψης  

Η διεθνής βιβλιογραφία για τη ζωή, το έργο και τις δραστηριότητες του Korczak είναι ποικίλη και 

εμπλουτισμένη, καθώς οι δημοσιεύσεις τα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο αφορούσαν κυρίως το 

πρόσωπό του, την υποδειγματική του βιογραφία και τον τραγικό του θάνατο, γεγονός το οποίο συνέδεσε 

το όνομά του άρρηκτα με την αποτροπιαστική ιστορία τού ναζισμού, αλλά επιβράδυνε σε σημαντικό 

βαθμό την εξέταση των ριζοσπαστικών παιδαγωγικών του συλλήψεων, εννοιών και πρακτικών (Beiner, 

2008).  
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 Ο Henryk Goldszmit γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου του 1878 ή του 1879 στην υπό ρωσική κατοχή 

Βαρσοβία από οικογένεια αφομοιωμένων εβραίων της μεσαίας αστικής τάξης. Ο πρόωρος θάνατος του 

πατέρα και η οικονομική κατάρρευση της οικογένειας υποχρεώνει τον δεκαοχτάχρονο Henryk να 

υποστηρίξει οικονομικά τη μητέρα και την αδελφή παραδίδοντας ιδιωτικά μαθήματα (Arnon, 1983). Το 

1898 εγγράφεται στην ιατρική σχολή του πανεπιστημίου της Βαρσοβίας. Υιοθετεί το ψευδώνυμο «Janusz 

Korczak» το 1899 για τη συμμετοχή του σε ένα λογοτεχνικό διαγωνισμό, όπου λαμβάνει το πρώτο 

βραβείο, και συνεχίζει να το χρησιμοποιεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του (Arnon, 1983). Το 1903 

ειδικεύεται στο παιδιατρικό νοσοκομείο της οδού Σλίσκα (Sliska Street) και αυτοεκπαιδεύεται στη 

διαφοροποιημένη διαγνωστική προσέγγιση μέσω ακριβούς παρατήρησης (Gröschel, 2008). Συ-

μπληρώνει την ιατρική μετεκπαίδευσή του σε κλινικές στο Βερολίνο, Παρίσι και Λονδίνο. Παράλληλα, 

δραστηριοποιείται ως δημοσιογράφος και εμφανίζονται τα πρώτα παιδαγωγικά του άρθρα σε επιφυλλί-

δες. Σε φιλικό κύκλο εκφράζει την επιθυμία του να γίνει «ο Καρλ Μαρξ των παιδιών» (Bettelheim, 1990: 

214) καθώς κατηγοριοποιούσε τα παιδιά ως μία ομάδα πληθυσμού που υπόκειτο σε καταπίεση και εκμε-

τάλλευση ανάλογη αυτής των εξαθλιωμένων ενηλίκων (Beiner, 2008). 

Καλείται στο ρωσο-ιαπωνικό πόλεμο (1904-5) ως αξιωματικός και γιατρός του τσαρικού στρατού. 

Υπήρξε ο πρώτος από τους τέσσερις πολέμους στους οποίους συμμετείχε (Cohen, 1994). Από το 1905 

έως το 1911 εργάζεται στο παιδιατρικό νοσοκομείο Μπάουμαν (Bauman-Berson), όπου έγινε ευρύτερα 

γνωστός για την αφοσίωσή του στα παιδιά. Οι εμπειρίες τού πολέμου, η κοινωνική εργασία με το προλε-

ταριάτο της Βαρσοβίας, αλλά και η επαφή με κοινωνικά στρατευμένους λογοτέχνες επαυξάνουν την 

αίσθηση ευθύνης του απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα (Dauzenroth, 1996).  

Διδάσκει παιδιά από το 1898 έως το 1905 σε μια φτωχική συνοικία της Βαρσοβίας. Μέσω αυτής 

της δραστηριότητας αφυπνίζεται το ενδιαφέρον του για συστηματική μελέτη της παιδικής ηλικίας και 

επικεντρώνεται στην αμφισβήτηση και κριτική των υφιστάμενων, συμβατικών παιδαγωγικών μεθόδων 

(Giesecke, 1999). Το 1901 ταξιδεύει στη Ζυρίχη, προκειμένου να διερευνήσει την παιδαγωγική του Πε-

σταλότσι. Το ίδιο έτος αιφνιδιάζει τους λογοτεχνικούς κύκλους με την έκδοση τού έργου του «Παιδιά του 

δρόμου» (Dauzenroth, 1996). Το 1903 και το 1908 προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του σε θερινές 

κατασκηνώσεις για τα φτωχά παιδιά της Βαρσοβίας (Lifton, 1991). Αντιμετωπίζοντας την τρέχουσα 

παιδαγωγική πρακτική στις κατασκηνώσεις εκφράζει επιφυλάξεις για την στοχοκεντρική εκπαίδευση και 

κατευθύνει τη σκέψη του προς την ανάπτυξη μίας παιδαγωγικής μέσω ακριβούς παρατήρησης και 

προσωπικής αντίληψης (Gröschel, 2008). Η εμπειρία των κατασκηνώσεων φαίνεται να αποτελεί το 

κρίσιμο σημείο μεταστροφής προς την αποκλειστική αφιέρωση της ζωής του στα παιδιά (Arnon, 1983).  
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Το 1911 στην ηλικία των 33 ετών ο Korczak παρά τη λογοτεχνική και ιατρική του επιτυχία, 

εγκαταλείπει την κλινική πρακτική και αφιερώνεται στη διεύθυνση του εβραϊκού ορφανοτροφείου «Σπίτι 

των Ορφανών» (Dom Sierot) στον αριθμό 92 της οδού Κροχμάλνα (Krochmalna Street) για τα παιδιά από 

τα πλέον εξαθλιωμένα περιβάλλοντα, ενώ το 1918 επιλαμβάνεται και του καθολικού ορφανοτροφείου 

«Το Σπίτι μας» (Nasz Dom) για τα παιδιά της εργατικής τάξης (Cohen, 1994). Και στα δύο ιδρύματα 

ακολουθεί τις ίδιες μεθόδους και τη βασική αρχή της «αυτοδιοίκησης» με την υποστήριξη των 

αφοσιωμένων συνεργατών του της Stefania Wilczyfiska και της Maryna Falska στα αντίστοιχα 

ορφανοτροφεία (Arnon, 1983). Έως το θάνατό του το «Dom Sierot» αντικατέστησε το ιατρικό εργαστήριο 

καθώς προσέφερε το πεδίο για την επιστημονική παρατήρηση και αποτελούσε το υπόβαθρο των 

αναστοχασμών και των παιδαγωγικών και λογοτεχνικών του έργων (Lifton, 1991). Οι πρωτοποριακές εκ-

παιδευτικές θεωρίες και μέθοδοι εφαρμόστηκαν στα ορφανοτροφεία για τριάντα χρόνια, αλλά δεν 

προωθήθηκαν σε κανένα άλλο εκκλησιαστικό ή φιλανθρωπικό ίδρυμα της Πολωνίας (Arnon, 1983).  

Από το 1909 ως το 1915 συνδέεται με το φημισμένο «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο» της Πολωνίας 

(Polish Free University), ένα παράνομο ίδρυμα, που πλαισιωνόταν από ριζοσπάστες διανοούμενους 

σοσιαλιστικών πεποιθήσεων (Giesecke, 1999). Επίσης, συνδέεται με το απελευθερωτικό κίνημα εναντίον 

της ρωσικής κατοχής (Kaminska, 2010). Ο ίδιος, κατά δική του αναφορά, δεν υπήρξε μέλος κανενός πολι-

τικού κόμματος (Dauzenroth, 1996). Ωστόσο, η κοινωνικο-πολιτική δέσμευση, η κατανόηση των 

κοινωνικών συνθηκών, η δράση και η κριτική σκέψη αποτέλεσαν συνειδητή στάση ύπαρξης καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του (Beiner, 2008). 

Κατά τη δεκαετία του 1930 ο Ζαν Πιαζέ (Jean Piaget 1896-1980) επισκέπτεται τα ορφανοτροφεία. 

Αποτελεί τη μοναδική επαφή του Korczak με άλλους παιδαγωγούς της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης της 

δυτικής Ευρώπης (Sobecki, 2008). Εντούτοις, γνώριζε με επάρκεια τα παιδαγωγικά και ψυχολογικά 

ρεύματα της εποχής του, την επιστημονική βιβλιογραφία και τις ιδέες και εμπειρίες της «νέας εκπαίδευ-

σης» (Kirchner, 2013). Συνεργάστηκε και είχε επαφές διά μακρά περίοδο με εκπροσώπους της «Νέας 

Παιδαγωγικής» της Πολωνίας, κυρίως με την Maria Grzegorzewka (1888-1956) την ιστορική ιδρύτρια της 

ειδικής παιδαγωγικής και την Helena Radlinska (1879-1954), η οποία ανέδειξε μέσω του έργου της την 

κοινωνική παιδαγωγική (Sobecki, 2008).  

Ο Korczak θεωρείτο ο καλύτερος εμπειρογνώμονας για την ανάπτυξη του παιδιού στην Πολωνία 

(White, 2007). Διδάσκει ως λέκτορας στο εθνικό Ινστιτούτο ειδικής παιδαγωγικής, εκπαιδεύει 

εκπαιδευτικούς και βρεφοκόμους, συμμετέχει ως παιδίατρος σε συμπόσια παιδαγωγικής, υποστηρίζει 

https://el.wikipedia.org/wiki/1896
https://el.wikipedia.org/wiki/1980
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ανήλικους παραβάτες σε νομικές υποθέσεις και γράφει πλήθος εκπαιδευτικών και λογοτεχνικών έργων 

(Engel, 2013). Από το 1934 διευθύνει το δημοφιλές ραδιοφωνικό πρόγραμμα «Ο γερογιατρός» (The Old 

Doctor) στο οποίο διαβάζει ιστορίες και συνομιλεί με παιδιά και ενήλικες. Εξαιτίας της εξάπλωσης του 

αντισημιτισμού το 1939 το πρόγραμμα διακόπτεται (Cohen, 1994). 

Κατά τα έτη 1934 και 1936 ταξιδεύει στην Παλαιστίνη, κάθε φορά για λίγες εβδομάδες, 

προκειμένου να επισκεφτεί το κιμπούτς «Ein Harod», να διερευνήσει την πιθανότητα μετεγκατάστασης 

του «Dom Sierot», την οποία ωστόσο απορρίπτει, και να αναστοχαστεί επί του παρελθόντος και του ζο-

φερού μέλλοντος, αλλά επιστρέφει στην Πολωνία (Sengling, 1996). 

Το 1939 η Βαρσοβία καταλαμβάνεται από τα ναζιστικά στρατεύματα. Στις 31 Οκτωβρίου 1940 

καθορίζονται τα όρια του γκέτο της Βαρσοβίας και κλείνουν οριστικά οι δίοδοι ανάμεσα στα δύο τμήματα 

της πόλης (Dauzenroth, 1996). Στις 29 Νοεμβρίου του 1940 το «Dom Sierot» με ένα ναζιστικό διάταγμα 

μεταφέρεται στο εσωτερικό του γκέτο. Ο Korczak προσπαθεί, σε συνθήκες απόλυτης ένδειας, να εξασφα-

λίσει τροφή και φάρμακα για τα παιδιά και διοργανώνει παιδαγωγικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτι-

κούς των σχολείων του γκέτο. Καίει πολλές από τις σημειώσεις και τις μετρήσεις του, προκειμένου να 

ζεσταθούν τα ορφανά. Την ίδια περίοδο γράφει για το δικαίωμα της επιλογής στο θάνατο, την ευθανασία 

και την αυτοκτονία και αναλογίζεται για την πιθανότητα χορήγησης μορφίνης στα παιδιά και στους ηλι-

κιωμένους του γκέτο, αλλά καταλήγει τελικά, ότι αποτελεί φόνο (Lifton, 1991).  

Δέχθηκε πολλές προσφορές ασύλου από άριους φίλους για διάσωση και διαφυγή του, τις οποίες 

απέρριψε σθεναρά, ενώ γνώριζε για την εξόντωση των εβραίων, και αποφάσισε να παραμείνει με τα 

ορφανά (Sengling, 1996). Στις 6 Αυγούστου του 1942 ο Korczak μαζί με διακόσια παιδιά, την παιδαγωγό 

Stefania Wilczyfiska και το εναπομείναν προσωπικό του περπάτησε στην πλατεία μεταβίβασης 

(Umschlagplatz) των τρένων και οδηγήθηκε στους θαλάμους αερίων της Τρεμπλίνκα (Lifton, 1991). Η 

πορεία του με τα παιδιά προς την πλατεία έχει καταγραφεί σε ιστορικά τεκμήρια από αυτόπτες μάρτυρες 

(Kirchner, 2013). Δύο εβδομάδες πριν τη μεταφορά του σημειώνει με διορατικότητα στο ημερολόγιό του:  

«Είναι δύσκολο να γεννηθείς και να μαθαίνεις να ζεις. Μου παραμένει ένα  ευκολότερο 

έργο: να πεθάνω (...) Θα ήθελα να πεθάνω με πλήρη συνείδηση και περισυλλογή. Τι θα πω 

στα παιδιά κατά το χωρισμό, δεν το ξέρω» (Gröschel, 2008: 20). 

Ο Korczak ανήκει στους ελάχιστους παιδαγωγούς της ανθρωπότητας, ο οποίος δεν διακήρυξε μόνο 

το εκπαιδευτικό του μανιφέστο, αλλά το επιβεβαίωσε και με τη ζωή του (Beiner, 2008). Αποδεδειγμένα 
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θα μπορούσε να διασωθεί, αλλά επέλεξε το θάνατο με τα παιδιά (Kerber-Ganse, 2009). Ο θάνατός του 

υπήρξε μία ηθική διακήρυξη συνεπής με το έργο του και την παιδαγωγική του φιλοσοφία (Efron, 2005). 

Η μετάβαση στην Τρεμπλίνκα ήταν η τελική πράξη της συνολικής στάσης ζωής του, που δεν υπολόγιζε 

στην προσωπική σωτηρία, αλλά μόνο στην ευκαιρία ενός ομόλογου τέλους (Oelkers, 2012). Το παιδαγω-

γικό του ήθος, η αλληλεγγύη προς τα παιδιά και ο εθελοντικός θάνατός του δημιούργησαν τον 

μεταπολεμικό «μύθο Janusz Korczak» (Gröschel, 2008: 19). 

 Ο Korczak διέθετε μια εντυπωσιακή και πολύπλευρη προσωπικότητα που διακρινόταν για τα ευ-

ρεία ενδιαφέροντα και τις εκτεταμένες γνώσεις του σε κάθε πεδίο, αλλά και γνήσια ανησυχία για όλα τα 

κοινωνικά προβλήματα (Bettelheim, 1990). Υπήρξε ένας ριζοσπαστικός, οραματικός διανοητής, του 

οποίου η κοινωνική δέσμευση, η αμφισβήτηση των προϋποθέσεων, η δράση και η κριτική σκέψη 

συνιστούσαν τρόπο ύπαρξης (Beiner, 2008∙ Kerber-Ganse, 2013). Άσκησε σημαντική επιρροή στην πολιτι-

στική ζωή της Βαρσοβίας και στο περιβάλλον του, άλλαξε την κοινωνική πρακτική, το απολιθωμένο 

επιστημονικό δόγμα και έθεσε τα θεμέλια των νέων θεωριών (Lewowicki, 1994). Το παιδαγωγικό έργο 

του Korczak προσέλκυσε τεράστια προσοχή ακόμη και κατά τη διάρκεια της ζωής του. Έζησε και είδε ένα 

μεγάλο μέρος των γραπτών του να μεταφράζεται σε ξένες γλώσσες, ενώ οι αρχές της παιδαγωγικής του 

και τα παραδείγματα εφαρμογής τους ήταν γνωστά εκτός Πολωνίας (Lewowicki, 1994).  

Το 1976 ιδρύθηκε στη Βαρσοβία η «Διεθνής Ένωση» («Janusz Korczak International Society») 

(IKA, 2013∙ Kerber-Ganse, 2009), η οποία περιλαμβάνει παραρτήματα σε είκοσι χώρες, προκειμένου να 

διατηρηθεί και αναδειχθεί το παιδαγωγικό υπόβαθρο του έργου του. Το έτος 1978/1979, το εκατοστό 

έτος από τη γέννησή του, ανακηρύχθηκε από την Unesco ως «Έτος Korczak», καθώς επίσης και το έτος 

2012, τα εβδομηκοστά έτη από το θάνατό του, από το πολωνικό κοινοβούλιο (DKG, 2012). 

 

3. Το λογοτεχνικό έργο 

Το εκτενές λογοτεχνικό έργο του Korczak ανακαλύφθηκε, επεξεργάστηκε και δημοσιεύθηκε μετά 

τη δολοφονία του και μόνο σταδιακά. Η πολωνική έκδοση του συνολικού του έργου απαίτησε τη 

μακρόχρονη συνεργασία παιδαγωγών και φιλοσόφων (Beiner, 2008). Τα «Άπαντά» του έχουν 

μεταφραστεί στα γερμανικά και στα εβραϊκά. Ο πρώτος τόμος της γερμανικής έκδοσης εμφανίστηκε το 

1992, ενώ ο δέκατος έκτος το 2005 (Kerber-Ganse, 2009). 
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Ο Korczak υπήρξε ένας παραγωγικός και ακαταπόνητος συγγραφέας που παρέδωσε ένα 

πολύπτυχο και ολοκληρωμένο έργο σε κάθε είδους γραμματείας, το οποίο αποτελείται από πληθώρα 

ιδεών και προτάσεων με τη μορφή φιλοσοφικών δοκιμίων, ψυχολογικών πραγματειών για την παιδική 

ηλικία, μυθιστορημάτων για παιδιά και ενήλικες, ιστοριών, παραβολών, σατιρών, θεατρικών έργων, 

ποιημάτων και προσευχών (White, 2007). Η παιδαγωγική του παραμένει διάσπαρτη στην ευρεία ποικιλία 

των γραπτών του. Ο Korczak υπήρξε ένας εξαίρετος λογοτεχνικός στυλίστας (Beiner, 2011). Τα κείμενα 

του χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ενσυναίσθησης για την ανθρώπινη κατάσταση, ενώ διαχέουν 

μια σουρεαλιστική ατμόσφαιρα που συνδυάζει τις πλέον ακριβείς και λεπτομερείς ρεαλιστικές 

καταγραφές με τις πλέον ονειρεμένες, ευφάνταστες καταστάσεις (Kirchner, 2013). 

Το παιδαγωγικό μανιφέστο του Korczak εμπεριέχεται στην τετραλογία «Πώς να αγαπάς ένα 

παιδί» (How to Love a Child, 1919/1920), «Ο βασιλιάς Μάτ ο πρώτος» (King Matt the First, 1922), «Εάν 

ήμουν πάλι μικρός» (When I Am Little Again, 1926), «Το δικαίωμα του παιδιού στο σεβασμό» (The Child‘s 

Right to Respect, 1925) (Sobecki, 2008). Το «Ημερολόγιο του γκέτο» (Ghetto diary) της Βαρσοβίας 

αποτελεί το τελευταίο του έργο, στο οποίο καταγράφει σκέψεις και αναστοχασμούς από το 1940 έως 

την 4 Αυγούστου του 1942 και επεξεργάζεται παιδικές και εφηβικές αναμνήσεις (Smolinska-Theiss, 

2007). 

 

4. H «επανανακάλυψη» του Korczak 

Η καθυστέρηση της αποτίμησης τού παιδαγωγικού του έργου και της συνεισφοράς του προήλθε 

από την επίσημη ιδεολογική αποσιώπηση και υποβάθμισή του από το σταλινικό σύστημα της μετα-

πολεμικής Πολωνίας, από την ιστορικοποίηση της παιδαγωγικής του, αλλά και από την αργοπορημένη 

ανακάλυψη, επεξεργασία και δημοσίευση του εκτενούς λογοτεχνικού του έργου, η οποία έγινε σταδιακά 

μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (Beiner, 2008∙ Szymański, 2008∙ Oelkers, 2012).  

Στο γερμανόφωνο χώρο τέθηκε το πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης «Korczak» το 1972 έτος της 

μεταθανάτιας απονομής του Βραβείου Ειρήνης από την Ένωση των Γερμανών Βιβλιοπωλών (Miller-Kipp, 

2008). Η πολύ διστακτική υποδοχή στη Γερμανία, η οποία άγγιξε την απαγόρευση, αποτελεί γεγονός 

πολιτικού και ιστορικού χαρακτήρα καθώς η θεματοποίηση της παιδαγωγικής Korczak προϋπέθετε τη 

διερεύνηση του κεφαλαίου της ναζιστικής και της γερμανο-πολωνικής ιστορίας (Miller-Kipp, 2008).  
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Ο επιστημονικός παιδαγωγικός διάλογος επανήλθε από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 με 

ζωηρό ενδιαφέρον και αυξημένη συχνότητα στην επαναξιολόγηση του έργου του και στην αναγνώριση 

της διαχρονικής του αξίας ως «κλασσικού» του μεταρρυθμιστικού κανόνα (ενδεικτικά βλ. Beiner, 1997, 

2007, 2008, 2011∙ Dauzenroth, 1975, 1996∙ Oelkers, 2012, 2014, Godel-Gaßner & Krehl, 2010, 2011, 2013∙ 

Gröschel, 2008∙ Ulrich, 2014). Η σύγχρονη έρευνα της παιδαγωγικής θεωρίας, παρέχοντας νέα μέσα για 

την επιστημονική επεξεργασία, διείσδυση, ανασκόπηση και ερμηνεία, επέτρεψε να ενισχυθεί το ενδι-

αφέρον για την παιδαγωγική του και να αναδειχθεί μία ανασύνθεσή της εξαιτίας του προοδευτικού της 

χαρακτήρα και της ιστορικής και επίκαιρης σημασίας της (Engel, 2013).  

Η μελέτη και διερεύνηση της παιδαγωγικής του εξακολουθεί να απασχολεί τη σκέψη 

θεωρητικών και ερευνητών της εκπαίδευσης, της ιστορίας, της φιλοσοφίας και θεολογίας στη διεθνή 

βιβλιογραφία (Kerber-Ganse, 2009). Δημοσιεύονται βιβλία, μονογραφίες, μελέτες, παιδαγωγικά και 

ιστορικά άρθρα που επαναπροσεγγίζουν πλευρές και διαστάσεις του έργου του καθώς δύσκολα συ-

μπιέζεται σε ένα πρότυπο ή ακόμη είναι αδύνατον να παρουσιασθεί με πληρότητα η παιδαγωγική του 

φιλοσοφία (Lewowicki, 1994). Το παιδαγωγικό και συγγραφικό του έργο εξετάζεται σε διδακτορικές 

διατριβές, όπως αυτές των Schybolová (2013), Sobecki (2008) και White (2007), οι παιδαγωγικές του 

αντιλήψεις μελετώνται ευρέως στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ενώ τα βιβλία του έχουν επανεκδοθεί και 

μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες (Beiner, 2008∙ Oelkers, 1988). Κάθε έτος διοργανώνονται διεθνή συ-

μπόσια, συνέδρια και σεμινάρια προς τιμή του (I.S., 2009).  

 

5. Η παιδαγωγική Korczak 

Μία πλήρης, περιεκτική και συστηματική ανασυγκρότηση της παιδαγωγικής του πολωνού με-

ταρρυθμιστή δεν υφίσταται σε διεθνές επίπεδο με συνέπεια η επίγνωση της εμπειρίας και της μεθόδου 

της να εξακολουθεί να είναι ελλιπής (Beiner, 2008∙ Lewin, 1987∙ Sobecki, 2008). Η ιδαιτερότητα της 

κορτσακικής παιδαγωγικής προσέγγισης έγκειται στο γεγονός ότι δεν ανήκει σε καμία σχολή, δεν 

αποτελεί επιμέρους ρεύμα της μεταρρυθμιστικής κίνησης, δεν έχει αναπτύξει καθιερωμένες μεθόδους 

ή μορφές διδασκαλίας και είναι εντελώς ακατάλληλη προς αντιγραφή (Oelkers, 1988).  

Η κατανόηση και ερμηνεία των βασικών αρχών της παιδαγωγικής τού Korczak είναι 

αλληλένδετες και αδιαχώριστα συνδεδεμένες με τη βιογραφία του, την προσωπική του εξέλιξη και τις 

εμπειρίες του (Engel, 2013). Ο Korczak ήταν συγγραφέας, γιατρός και παιδαγωγός και η κάθε μία από 

http://fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/fis_list.html?suche=erweitert&feldname1=Personen&feldinhalt1=%22Godel-Ga%DFner%2C+Rosemarie%22
http://fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/fis_list.html?suche=erweitert&feldname1=Personen&feldinhalt1=%22Krehl%2C+Sabine%22
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αυτές τις ιδιότητες καθόρισε τον τρόπο της εκπαιδευτικής του σκέψης και πρακτικής (Bettelheim, 1990∙ 

Gröschel, 2008).  

Ο Korczak εισέρχεται στην πολωνική εκπαιδευτική σκηνή και δημιουργεί μία τομή στην 

παραδοσιοκρατία. Η παιδαγωγική του είναι πρωτογενής και πρωτότυπη (Valeeva & Demakova, 2015). 

Αντιπροσωπεύει και κατανοείται σήμερα ως μία πολιτική παιδαγωγική που διατηρεί ανατρεπτικά, αλλά 

και ρεαλιστικά χαρακτηριστικά χωρίς κοινωνικές εξιδανικεύσεις που επικεντρώνεται κυρίως στην κοινω-

νική διανεμητική δικαιοσύνη (Boschki, 2005∙ Liebel, 2013). Τα αιτήματά της υπήρξαν ριζοσπαστικής φύ-

σης και εμπεριείχαν την αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών προς όφελος των παιδιών, αλλά και και-

νοτόμα συμπεράσματα για τη θεωρία και πρακτική της εκπαίδευσης (Hentig, 1972). Η κορτσακική 

παιδαγωγική εμπεριέχει εκπαιδευτική και ανθρωπολογική αισιοδοξία, απαράμιλλη προσωπική δέ-

σμευση, πολιτική και δημοκρατική επαγρύπνηση και μια ιστορικά μοναδική πρακτική εκπαίδευσης 

(Miller-Kipp, 2008). Ο ίδιος διατηρούσε πλήρη επίγνωση για την κοινωνική και πολιτική διάσταση της 

παιδαγωγικής του (Gröschel, 2008).  

Οι παιδαγωγικές συλλήψεις, αντιλήψεις και μέθοδοι του Korczak διαφοροποιήθηκαν σημαντικά 

από την κυρίαρχη θεωρία και πρακτική της παιδαγωγικής τής εποχής και του περιβάλλοντός του (Lewin, 

1987). Σε αντίθεση με άλλους μεταρρυθμιστές παιδαγωγούς ο Korczak συνειδητά δεν καθόρισε κανένα 

εκπαιδευτικό δόγμα, σύστημα κανόνων, σχέδιο, καμία στρατηγική, προκειμένου να απαντηθεί το 

ερώτημα της μεταρρύθμισης και να προωθηθεί το παιδαγωγικό της πνεύμα (Skiera, 2003). Παρείχε μία 

φαινομενολογία της εκπαίδευσης, η οποία υποστηρίζεται από αρχές, αλλά χωρίς περιορισμούς στην 

προσωπική αντίληψη και στις υποκειμενικές παραδοχές, ενώ το περιεχόμενό της είναι υπαρξιακό 

(Oelkers, 1982). Η παιδαγωγική Korczak δεν απαρτίζει ένα κλειστό σύστημα, δεν επιδιώκει να 

συγκροτήσει μία εκπαιδευτική ιδεολογία και δεν αναφέρεται σε καμία συγκεκριμένη φιλοσοφία (Beiner, 

2008). Σχηματοποιεί γόνιμες διαδικασίες συλλογικής παιδαγωγικής δράσης και ριζοσπαστικές πρακτικές, 

στις οποίες ωστόσο ανευρίσκεται ένα οργανωμένο και μελετημένο με ακρίβεια θεωρητικό και πρακτικό 

σύστημα σε όλους τους τομείς, καθώς και δοκιμασμένο σε μεγάλο βαθμό στην πράξη (Beiner, 2008∙ 

Gröschel, 2008∙ Hentig, 1972).  

Η κορτσακική παιδαγωγική θεμελιώνεται με έμφαση στο ηθικό στοιχείο (Kaminska, 2010). Η 

εκπαίδευση αποτελεί κυρίως ζήτημα ηθικής και δεοντολογικής δέσμευσης κατά τη λήψη παιδαγωγικών 

αποφάσεων, καθώς και κατά τη στάση του παιδαγωγού σε σχέση με τη διαλογική του σχέση με το παιδί 

(Engel, 2013). Η παιδαγωγική σχέση ορίζεται ως μία διαλογική, δια-ανθρώπινη σχέση (Giesecke, 1999). 
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Αναδεικνύει την παιδαγωγική του ριζοσπαστικού «σεβασμού προς το παιδί» (Boschki, 2005: 120) αντί 

της «παιδαγωγικής αγάπης» και θέτει στο επίκεντρο και ως αξίωμα μία αντίληψη, η οποία θα υπηρετεί 

την «υπόθεση του παιδιού» (Sache des Kindes) (Kirchner, 2013). Η επιστημονική και οντολογική προ-

σέγγισή της είναι ατελεολογική καθώς η ετυμηγορία για την εκπαιδευτική επιτυχία μπορεί να είναι αρ-

νητική και να μην εκπληρώνονται οι αρχικοί στόχοι (Oelkers, 1982).  

Ο νεωτερισμός του Korczak σηματοδοτείται από τη συνεπή στροφή προς το υποκείμενο και το 

περιβάλλον του, καθώς και από τη ριζοσπαστική εννοιολόγησή του, δηλαδή το παιδί, ως ολοκληρωμένο 

φορέα δικαιωμάτων και την παιδική ηλικία ως ένα διακριτό στάδιο ζωής, υψηλής αξίας (Kerber-Ganse, 

2013). Μέσω αυτής της γόνιμης θεώρησης διαμόρφωσε μία οντολογία της παιδικής ηλικίας, η οποία δεν 

καθορίζεται από μεθοδολογικές βελτιώσεις ή από κοινωνιοψυχολογικές τεχνικές, οι οποίες μπορούν να 

εξετασθούν θεωρητικά, αλλά αντιθέτως ορίζει έναν τρόπο ζωής (Gröschel, 2008). Η παιδαγωγική του 

συνιστά μια αυθεντική προσπάθεια εξερεύνησης νέων τρόπων συνύπαρξης με παιδιά και εφήβους χωρίς 

αξιώσεις εξουσίας, αλλά παράλληλα χωρίς απόρριψη της εκπαιδευτικής αρχής (Schonig, 1999). Αντι-

λαμβάνεται το παιδί ως ισότιμο, αλλά εξαιτίας της παιδικότητάς του ως ανόμοιο συνομιλητή. Ως εκ τού-

του δεν κατασκεύασε μία εκπαιδευτική θεωρία και σταθερές μεθόδους καθώς γνώριζε ότι θα μπορούσε 

να θεμελιωθεί ένα επιστημονικό πρόβλημα (Kaminska, 2010).  

Ο Korczak δεν ακολουθούσε τα δόγματα των παιδαγωγικών θεωριών ακόμη και όταν 

επιβεβαιωνόταν στην εργασία του, αλλά αναζητούσε την παράθεση εμπειριών και γνώσεων (Oelkers, 

2012). Υπήρξε ένας συνεπής πειραματιστής σε κάθε πεδίο της εκπαίδευσης (Berding, 2004). Ως 

παιδαγωγός ήταν δύσπιστος σε εκπαιδευτικές κατευθύνσεις και δογματικές ερμηνείες. Κεντρικές αρχές 

της παιδαγωγικής του αποτελούσαν ο σεβασμός, η δικαιοσύνη, η συμμετοχή, ο διάλογος και ο 

αναστοχασμός (Giesecke, 1999). Κατανοούσε την εκπαίδευση ως μία δημιουργική διαδικασία, η οποία 

όμως συναρτάται με τον τόπο, το χρόνο και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Υπό αυτή την προοπτική η 

εκπαιδευτική διαδικασία κατά Korczak αποκτά μία δυναμική διάσταση (Engel, 2013).  

 

Α. Το κοινωνικό πλαίσιο  

Οι εκπαιδευτικές ιδέες και μέθοδοι του Korczak αναπτύχθηκαν εντός ενός δραματικού αγώνα με 

το ιστορικό περιβάλλον (Valeeva & Demakova, 2015). Ο Korczak δραστηριοποιήθηκε κατά την περίοδο 

της εκβιομηχάνισης της Πολωνίας με όλες τις αρνητικές συνέπειες του πρώιμου καπιταλισμού, καθώς 
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και κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα εναντίον των ρωσικών κατοχικών δυνάμεων (Dauzen-

roth, 1996). Η Πολωνία ήταν διαμελισμένη ανάμεσα σε Αυστρία, Πρωσία και Ρωσία από το 1785 και μόνο 

μετά το 1918 ανακτά την ανεξαρτησία της έως τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.  

 

Β. Η κορτσακική  κοσμοθεωρία 

Κεντρικό σημείο εκκίνησης της παιδαγωγικής αντίληψης δεν αποτελεί η προσωπικότητα του 

παιδιού, αλλά η «κορτσακική» εικόνα κόσμου η οποία περιγράφεται με ακρίβεια, ενώ το παιδί 

εμφανίζεται πάντα στο βάθος αυτής της εικόνας (Lewin, 1987).  

Οι κοινωνιολογικές παρατηρήσεις του Korczak τού προσφέρουν σε μακροεπίπεδο τη δυνατότητα 

μίας δριμείας κριτικής των υφιστάμενων κοινωνικών συνθηκών  (Wompel-Thiel, 2004). Αμφισβήτησε την 

ανιστορική προσέγγιση της παιδικής ηλικίας, την επικρατούσα «ρομαντική φιλοσοφία για τα παιδιά» 

(Peters & Johansson, 2012: 57). Τα παιδιά, κατά την προσέγγιση Korczak, δεν αποτελούν αφηρημένη ή 

εξιδανικευμένη έννοια, αλλά διαβιούν εντός συγκεκριμένων κοινωνικοϊστορικών συνθηκών και είναι τα 

πιθανά θύματα των μηχανισμών κοινωνικής αποξένωσης (Radtke, 2000). Κοινωνικά δεινά, όπως 

πόλεμοι, εκμετάλλευση, δυστυχία επιδρούν με ένταση στα ανυπεράσπιστα παιδιά, τα καθορίζουν από 

τη γέννησή τους, υποβαθμίζουν την κοινωνική τους θέση και προδικάζουν εξαθλιωμένους ενήλικες. Τα 

παιδιά αποτελούν μία καταπιεσμένη τάξη καθώς εξουσιάζονται βίαια από ενήλικες, ενώ οι υπάρχουσες 

σχέσεις εξουσίας μεταξύ παιδιών και ενηλίκων δομούνται εντός του κοινωνικού και ιστορικού πλαισίου 

(Hentig, 1972). Η οπτική του Korczak για τη διάσταση της γενεακής σχέσης δεν είναι διαπροσωπική, αλλά 

περιλαμβάνει την υφιστάμενη κοινωνική και πολιτική κατάσταση (Boschki, 2005).  

Η βαθιά ανησυχία του Korczak για το ιστορικό περιβάλλον αντανακλάται ως «ανησυχία» για τα 

παιδιά, για την ποιότητα της ζωής τους και για τη δημιουργία των προϋποθέσεων του «εξανθρωπισμού» 

τους (Arnon, 1983∙ Radtke, 2000). Τα παιδιά, κατά Korczak, αποτελούν «προλεταριάτο πάνω σε μικρά 

πόδια» (Beiner, 2008: 19). Θεμελιώδης παιδαγωγική προσέγγιση δεν αποτελεί μία επανάσταση μέσω 

των παιδιών, αλλά μία επανάσταση στον κόσμο των παιδιών (Hentig, 1972). Υπό αυτήν την προσέγγιση 

το έργο του Korczak συμβάλλει στην κατανόηση της κοινωνικής θέσης του παιδιού (Oelkers, 2012), ενώ 

η κοσμοθεωρία του προσφέρει έναν ριζοσπαστικό προσανατολισμό στο παιδί (Albrecht, 2007), μία 

«επαναστατική θεωρία» (Oelkers, 1982: 42) και προσκαλεί σε αγώνα για κοινωνικά δικαιώματα (Beiner, 

2008).  
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Γ. Η ανθρωπολογική θεώρηση  

Η παιδαγωγική σκέψη και το «εκπαιδευτικό ιδεώδες» της σύγχρονης παιδαγωγικής, 

μορφοποιούνται κατά τον 17ο αιώνα μέσω της καντιανής «Παιδαγωγικής του Διαφωτισμού» και των 

«Εκπαιδευτικών Κανόνων» του Ρουσσώ (Busch, 2008). Οι ιστορικές παραδοχές για την εκπαίδευση του 

ανθρώπου συνοψίστηκαν σε κυρίαρχα δόγματα που εργαλειοποίησαν την παιδαγωγική ως μέσο 

αναμόρφωσης του «ατελούς παιδιού» (Busch, 2008).   

Η κορτσακική ανθρωπολογική θεώρηση αντιπαραθέτει στην «παραδοσιακή» μία προσέγγιση για 

το αναπτυσσόμενο παιδί, η οποία δεν αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικών επιρροών και τεχνικών 

χειραγώγησης, αλλά αποτελεί το μέσον για τη μορφοποίηση της ζωής του ανθρώπου (Wompel-Thiel, 

2004). Ο Korczak διακήρυξε τη μοναδικότητα του παιδιού ως ένα ολοκληρωμένο υποκείμενο εγγενούς 

αξίας που διαθέτει δομή προσωπικότητας, αν και σε διαφορετικό επίπεδο από εκείνο ενός ενήλικα. 

Αντιπαρέβαλε το «είναι» του παιδιού αντί του «γίνεται», σχετικοποίησε τις φυσικές και ψυχικές διαφο-

ρές ανάμεσα στο παιδί και στον ενήλικο και απέρριψε την κοινωνική υπεροχή των ενηλίκων (Busch, 

2008). Μέσω της συγκεκριμένης θεώρησης τονίζει την ισότιμη θέση των γενεών, ενώ οι ποιοτικές δι-

αφορές ανάμεσά τους περιορίζονται σε διαφορές γνώσεων και εμπειρίας (Oelkers, 2012). Η θέση αυτή 

είναι απολύτως αξιωματική στον Korczak. Τα παιδιά, σύμφωνα με τον Korczak, είναι ολοκληρωμένοι άν-

θρωποι, αλλά με διαφορετική κλίμακα εννοιών, εμπειρίας, παρορμήσεων και συναισθηματικών 

αντιδράσεων (Busch, 2008). Ως εκ τούτου, τα παιδιά πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά δίκαιο και 

υπεύθυνο τρόπο. Η θεώρηση του Korczak δεν βασίστηκε σε προσωπικές πεποιθήσεις και αφηρημένους 

ορισμούς, αλλά σε συστηματική παρατήρηση (Liebel, 2013).  

Ο Korczak ποτέ δεν πίστεψε στις απεριόριστες εξουσίες της εκπαίδευσης (Arnon, 1983). Ως 

παιδαγωγός υποστήριξε ότι ήταν ανίκανος να περιορίσει τις επιπτώσεις από σοβαρά τραύματα κατά την 

παιδική ηλικία και κατά συνέπεια η εκπαίδευση εμπεριέχει σημαντικούς περιορισμούς. Μορφοποιεί την 

κεντρική κατηγορία της κορτσακικής παιδαγωγικής του «σεβασμού» προς τα παιδιά (Busch, 2008∙ Lewin, 

1987), η οποία θέτει υπό αμφισβήτηση τις κανονιστικές θεωρίες της παιδαγωγικής αυθεντίας και της 

ανθρωπολογίας της «εκπαιδευσιμότητας» του ανθρώπου (Oelkers, 2012). Τα παιδιά κατανοούνται ως 

προς την ατομικότητά τους και δεν αποτελούν αντικείμενα εκπαίδευσης, στα οποία μπορούν να απο-

δοθούν ελλείμματα (Oelkers, 2012). Ο ιδιοφυής παρατηρητής Korczak συνήθιζε να λέει:  
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«Το παιδί, ο μεγάλος άγνωστος» (Dauzenroth, 1996: 66).  

Η αντίληψη του Korczak για το παιδί δεν είναι στατική καθώς διέβλεπε δυνατότητες και όρια 

(Sobecki, 2008). Κατανοούσε ότι η κληρονομικότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον του υπήρξε η διερεύνηση της εξέλιξης των παιδιών που «απέκλιναν από τις νόρμες» 

(Sobecki, 2008: 183). Οι δημοσιεύσεις του κατά τα έτη 1924-1939 είναι πολυάριθμες και δείχνουν 

παιδαγωγικές ακολουθίες και γνώσεις που κατέκτησε από την ενασχόλησή του με αυτά τα παιδιά ή με 

παιδιά που προέρχονταν από προλεταριακό περιβάλλον (Sobecki, 2008). Ο Korczak  διατηρούσε μία 

ρεαλιστική εικόνα για το παιδί (Berg, 2013). Η κοινωνικά και ηθικά ανάρμοστη συμπεριφορά ενός 

παιδιού, κατά Korczak, αποτελεί προβλέψιμο αποτέλεσμα της εγκατάλειψης του. Αντιπαρέθεσε και 

τόνισε επανειλημμένα το γεγονός ότι κατά καιρούς υπήρχαν «κακά» παιδιά ακριβώς όπως υπήρχαν 

«κακοί» ενήλικες. Όλες οι ποικιλίες της ανθρώπινης συμπεριφοράς ανευρίσκονται ήδη στον κόσμο των 

παιδιών, τα οποία μιμούνται τα λόγια, τις φιλοδοξίες και ακόμη τα πάθη των ενηλίκων και τίποτα δεν 

είναι ξένο προς τη δυνητική τους φύση (Arnon, 1983).  

 

Δ. Η ερευνητική μεθοδολογία   

Ο Korczak αναγνώριζε τις κατακτήσεις της επιστήμης και χρησιμοποιούσε πλήθος συστηματικών 

μεθόδων έρευνας, προκειμένου να κατανοήσει την υποκειμενικότητα των παιδιών, αναγνωρίζοντας την 

αξία της εξειδίκευσης και την ιδιαιτερότητα κατά τη διαμόρφωση της παιδαγωγικής θεωρίας (Sobecki, 

2008). Συνδύαζε τις επιστημονικές αξίες και τα ενδιαφέροντα με την ηθική δέσμευση. Εκτιμούσε και τη-

ρούσε την επιστημονική μεθοδολογία και τις αντικειμενικές μετρήσεις, αλλά κατανοούσε ότι η 

μοναδικότητα του ανθρώπου απαιτεί βιωματική ανίχνευση μέσω διαίσθησης και ενσυναίσθησης (Efron, 

2005).  

Γνωστικό υπέδαφος της μεθοδολογίας του Korczak αποτέλεσε η επιστημολογική οπτική του 

θετικισμού, κυρίαρχη αντίληψη της έρευνας στην αρχή του 20ού αιώνα. Ο πολωνικός θετικισμός 

επηρεάστηκε σημαντικά από τον ιδρυτή της σχολής του θετικισμού, το Γάλλο φιλόσοφο Ογκίστ 

Κοντ (August Comte, 1798-1857), ο οποίος επέδρασε στη σύσταση της κοσμοθεωρίας του Korczak (Efron, 

2005). Ο Κοντ, ως κοινωνικός ρεφορμιστής, διέδωσε την ιδέα ότι η κοινωνία, όπως και η φύση, διέπεται 

από φυσικούς νόμους και ως εκ τούτου οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την έρευνα στις φυσικές 

επιστήμες, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν και στον άνθρωπο. Η ψυχολογική και παιδαγωγική 
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έρευνα της εποχής βασίστηκε στη συλλογή εμπειρικών, επαληθεύσιμων στοιχείων και ο Korczak 

αναφέρεται αρκετές φορές στα γραπτά του σε αυτό το είδος έρευνας:  

 «Οι στατιστικές μου  έδωσαν την πειθαρχία της λογικής σκέψης με αντικειμενικό τρόπο για 

την αντιμετώπιση των πραγματικών περιστατικών» (Efron, 2005, σελ. 9). 

O Korczak υπήρξε εκπαιδευμένος στο πνεύμα του θετικισμού, στο οποίο όφειλε την τεχνική της 

ιατρικής εξέτασης και τη συλλογή δεδομένων ως βάση για την πραγματιστική γνώση και την 

αντικειμενική συζήτηση χωρίς συναισθηματικές παρορμήσεις (Beiner, 2008). Καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής του συστηματοποίησε τις αξιολογικές παρατηρήσεις του με επιστημονική σαφήνεια και ακρίβεια 

μέσω ποικίλων τεχνικών συλλογής δεδομένων, όπως μετρήσεις, εκθέσεις, βιογραφικά δεδομένα, 

αναμνήσεις και ενδοσκοπήσεις, έρευνες, εγγραφές σε ημερολόγια, πρωτόκολλα, σημειώσεις, αναφορές, 

διαγράμματα, αναλύσεις, εν εξελίξει παρατηρήσεις, σωκρατική μέθοδο κατά τη διαλογική συζήτηση, 

παιδικά ιχνογραφήματα, γλωσσικές καταγραφές του παιδικού ιδιώματος, στιγμιαίες καταγραφές της μι-

μικής και των χειρονομιών (Momentaufnahmen) των παιδιών, αλλά και πολύ ειδικές, έμμεσες, τυπικές 

κορτσακικές μεθόδους, όπως εκπαίδευση στους δημοκρατικούς θεσμούς, παιδαγωγική ενσυναίσθηση 

και χιουμοριστικό χειρισμό των αντιξοοτήτων (Beiner, 2008), προκειμένου να αυξήσει τη γνώση για το 

παιδί και την παιδική ομάδα, αλλά και για τις υπαρξιακές δυνατότητες του ανθρώπου καθώς είχε δια-

τυπώσει την αρχή ότι «η παιδαγωγική δεν είναι η επιστήμη του παιδιού, αλλά η επιστήμη του ανθρώπου» 

(Szymański, 2008: 30). Ο ίδιος κατέγραψε: 

«Το υλικό που έχει συλλεχθεί αναμένει τον έλεγχο και την εξέταση. Επιθυμούμε να 

αυξήσουμε τη συλλογή, ανεξάρτητα από το γεγονός του πότε το μάτι του ειδικού -οπλισμένο 

με τις επιστημονικές μεθόδους έρευνας- το παρατηρήσει. Αποτελεί ψυχολογικό, 

κοινωνιολογικό, εθνογραφικό και γλωσσολογικό υλικό (Sobecki, 2008: 212).       

Η συλλογή δεδομένων αποτελούσε σημαντική μέθοδο παιδαγωγικής έρευνας και χρησιμοποιούσε 

το υλικό της παρατήρησής του σε διαφορετικά πεδία, όπως π.χ. τα διαγράμματα για τη σωματική 

ανάπτυξη με μετρήσεις ύψους και βάρους, στατιστικές για τον παιδικό ύπνο ή την αναγνωστική 

ικανότητα, αλλά και λεπτομερείς παραθέσεις για τις φιλονικίες και τις συμπλοκές των παιδιών, για τις 

διαμαρτυρίες τους, για τη συχνότητα και το είδος του παιδικού κλάματος, κτλ. (Dauzenroth, 1996). Το 

1933 δημοσίευσε τα αποτελέσματα των επί τρία χρόνια κοινωνιομετρικών μελέτων του για το βαθμό της 

αμοιβαίας συμπάθειας σε μία ομάδα παιδιών και για τη δομή της (Sobecki, 2008). Σε αντίθεση με την 

παραδοσιακή προσέγγιση, η οποία παρείχε μία στατική εικόνα, έθεσε στο επίκεντρο όχι τη 
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φαινομενολογία του παιδιού, αλλά τη διαδικασία της ανάπτυξής του και την εξατομικευμένη 

παιδαγωγική (Liebel, 2013).  

Ωστόσο, ο Korczak αποδεσμεύτηκε από τα όρια της εμπειρικής έρευνας, καθώς υποστήριξε ότι 

τα γραφήματα και οι μετρήσεις είναι πολύτιμα εργαλεία, αλλά δεν μπορούν να μεταφέρουν τη δυναμική 

και τις πολλαπλές αποχρώσεις στην τέχνη της εκπαίδευσης (Efron, 2005). Απέκλεισε τη χρήση του 

επιστημονικού πειράματος στην παιδαγωγική έρευνα, αλλά αποδέχθηκε το πείραμα ως διαδικασία για 

εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση (Sobecki, 2008). Δεν συμμερίστηκε την πίστη των 

θετικιστών στην «προβλεψιμότητα της επιστήμης» και στη βεβαιότητα του μοντερνισμού, την οποία 

αντικατέστησε με τη διαρκή αναζήτηση για την αλήθεια (Efron, 2005).  

Κατά την περίοδο της εντατικής ενασχόλησής του με τη διαμόρφωση του ερευνητικού του 

προγράμματος και της μεθόδου του χρησιμοποίησε ποικίλες ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις από 

τις επιστήμες της ιατρικής, της ανθρωπομετρίας, της φυσιολογίας, της υγιεινής, της διατροφής, της 

κοινωνιολογίας, της κοινωνιομετρίας, της εθνολογίας, της ιστορίας, της εγκληματολογίας, της 

αρχιτεκτονικής, αλλά και λογοτεχνία και ποίηση (Beiner, 2008). Οι έρευνες του Korczak διατηρούν μία 

διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση (Valeeva & Demakova, 2015). Ξεπέρασε τη γλώσσα της 

θετικιστικής πρότασης για αναζήτηση και κατανόηση της «μεγάλης αλήθειας της εκπαίδευσης» μέσω 

περισσότερων ερμηνευτικών αρχών. Δημιούργησε για την εποχή του ένα ριζοσπαστικό ύφος έρευνας, 

χρησιμοποιώντας μια προσωπική, υποκειμενική γλώσσα στην προσπάθεια του να αποκτηθούν γνώσεις 

σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού, την πολυπλοκότητα της σχολικής ζωής και των παιδικών διαπρο-

σωπικών σχέσεων. Υπήρξε ένας ερευνητής από τους πρώτους στον τομέα της εκπαίδευσης, ο οποίος 

ξεπέρασε τον ακαδημαϊκό χώρο και ερεύνησε συμμετοχικά την κοινωνική ζωή του παιδιού και τα συναι-

σθήματά του (Dror, 1998).  

Κατά τη διαδικασία απόκτησης γνώσης ο Korczak δεν απέρριπτε «ξένες θεωρήσεις και θεωρίες», 

αλλά αντιθέτως υποστήριζε: «Εξ’ αιτίας της θεωρίας γνωρίζω….η θεωρία εμπλουτίζει τη διάνοια» 

(Sobecki, 2008: 185) καθώς κατανοούσε ότι οι υπάρχουσες θεωρίες αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη 

των προσωπικών συνειδητών και ασυνείδητων προσεγγίσεων. Στην καθημερινή πρακτική επιχειρούσε 

τη σύζευξη της εμπειρικής και διαισθητικής έρευνας μέσω συστηματικής αλλαγής θέσης και οπτικής 

ανάμεσα στον αυστηρό επιστήμονα, στον πεπεισμένο εμπειρικό παρατηρητή και στο διαισθητικό 

ερευνητή, αλλά και ανάμεσα στην προοπτική του ενήλικου και του παιδιού (Kirchner, 2013).  
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Ο Korczak ασκούσε κριτική στην κυρίαρχη πειραματική ψυχολογία και ψυχομετρία της εποχής 

του, αλλά και στην έλλειψη ερευνητικού ενδιαφέροντος από τους παιδαγωγούς (Sobecki, 2008). Η 

έρευνα για τον Korczak αποτελούσε ένα πρακτικό μεθοδολογικό εργαλείο που επέτρεπε στους 

εκπαιδευτικούς να διερευνήσουν πιθανότητες (Efron, 2005). Παρέμεινε πιστός στην αντίληψη του 

εκπαιδευτικού ως παραγωγού γνώσης και σκόπιμα δεν ανέπτυξε ένα γενικό σύστημα καθώς προτίμησε 

να επισημάνει μια στάση απέναντι στην έρευνα που χρησιμεύει ως σημείο εκκίνησης για τους κριτικούς 

αναστοχασμούς και την πρακτική των εκπαιδευτικών (Hartman, 1997).  

Η γνώση του Korczak για τα παιδιά βασίστηκε σε δεκαετίες συστηματικής έρευνας για τη 

συναισθηματική, νοητική και σωματική ανάπτυξη, καθώς και στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

τους και με τους ενήλικες (Sobecki, 2008). Κατέθεσε χιλιάδες λεπτομερείς εκθέσεις παρατήρησης, αρχεία 

μετρήσεων, τεκμηριώσεις, διαγράμματα και έρευνες. Η σημασία που απέδιδε ο Korczak στην έρευνα και 

την παρακολούθηση του παιδιού επηρεάστηκε, όπως ο ίδιος συχνά σχολίαζε, από τις ιατρικές σπουδές 

του και την εμπειρία του ως γιατρού (Efron, 2005). Ωστόσο, δολοφονήθηκε χωρίς να ολοκληρώσει τις επί 

τριάντα έτη παιδαγωγικές έρευνες της «Παιδικής Δημοκρατίας» του (Engel, 2004). 

 

Ε. Το μεθοδολογικό τρίγωνο 

Στο κορτσακικό έργο διαφαίνονται τρεις μεθοδολογικές ποιότητες διαχρονικής αξίας που 

συνιστούν μία διαλεκτική ενότητα και ανακατασκευάζουν τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές μεθόδους: α) 

ακατάβλητη συστηματική παρατήρηση ως βασική πηγή γνώσης, β) προσεκτική διάγνωση και γ) θεραπεία 

χωρίς αυταπάτες (Illusionslose Therapie) (Dauzenroth, 1996: 59). Εντός αυτού του μεθοδολογικού 

πλαισίου ο Korczak εγκαταλείπει την τότε κυρίαρχη ορολογία της εκπαίδευσης και προβάλλει τον «αν-

θρωπισμό χωρίς ψευδαισθήσεις» (Dauzenroth, 1996: 59), όπως κατέγραψε με εντυπωσιακό τρόπο στα 

γραπτά του, προκειμένου να καταδείξει τα όρια της παιδαγωγικής επιρροής (Radtke, 2000).  

Σημαντικό χαρακτηριστικό της υπό συνεχή διαμόρφωση παιδαγωγικής τού Korczak αποτελούσε 

η ανατροφοδοτούμενη διασύνδεση της έρευνας με την παιδαγωγική (Beiner, 2008∙ Berding, 2004) και 

της θεωρίας με την πράξη (Sobecki, 2008). Η παιδαγωγική προσέγγιση μορφοποιήθηκε μέσω της 

σύζευξης των ερευνητικών ερωτήσεων με το διαλογικό πλαίσιο συζήτησης (Diskurs), τον αναστοχασμό 

και την παιδαγωγική δράση σε μία διαλεκτική ενότητα, σε ένα τριπλό αδιαχώριστο σύνολο, το 
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«μεθολογικό τρίγωνο», το οποίο αντικαθιστά την παρέμβαση με την κατανόηση και τη διαδικασία επι-

κοινωνίας (Langhanky, 1994). Η εφαρμογή του «μεθολογικού τριγώνου» αποτελούσε μία προσπάθεια 

μεταφοράς κριτικών κοινωνικών θεωρήσεων στην παιδαγωγική, ενώ η έρευνα αποτελούσε μία κα-

θημερινή δραστηριότητα με στόχο την εισαγωγή χειραφετικών δράσεων στην εκπαίδευση (Langhanky, 

1994). Μέσω της διαλεκτικής ενότητας ο λόγος και η έρευνα συμπυκνώνονται, προκειμένου να εισαχθεί 

ο αναστοχασμός στην πράξη, ο οποίος υποβοηθά στον εντοπισμό των φαινομένων. Η διαφάνεια του 

«μεθοδολογικού τριγώνου» κατανοείται ως μία μοναδική σύνθεση αποτελεολογικοποίησης και 

αποϊδεολογικοποίησης των παιδαγωγικών διαδικασιών (Kirchner, 2013). Βασίζεται στην ενότητα πράξης 

και θεωρίας κατά τις εκπαιδευτικές πράξεις, στις αναλογίες ανάμεσα σε στάσεις και δράσεις και στη 

μοναδική σύνθεση ανάμεσα σε λόγο και δράση στην καθημερινή εμπειρία του δρώντος παιδαγωγού 

(Oelkers, 2012∙ Radtke, 2000). 

Το «μεθοδολογικό τρίγωνο» περιλαμβάνει τις αρχές της συμμετοχικής παρατήρησης και της 

ακριβούς περιγραφής, της τεκμηρίωσης της εμπειρίας και της σύνδεσης της με τον αναστοχασμό και την 

αυτοκριτική, καθώς και την ερμηνεία ως εκπαιδευτική διάγνωση (Beiner, 2008). Στη  μία πλευρά του 

«μεθοδολογικού τριγώνου» ανευρίσκεται ο παιδαγωγός με οπτική προς το παιδί, στην άλλη πλευρά το 

παιδί που αλλάζει στάση σε σχέση με τον παιδαγωγό και στην τρίτη πλευρά η αλλαγή ως μια νέα στάση. 

Κατά συνέπεια, το «τρίγωνο» καλύπτει όλες τις περιοχές της έρευνας, της τεκμηρίωσης και του 

αναστοχασμού. Η μεθοδολογία του Korczak καταδεικνύει τις προσπάθειες δημιουργίας μίας «διαλογικής 

σχέσης» με το παιδί, η οποία κατανοείται ως ισότιμη συνύπαρξη παιδαγωγού και παιδιού σε ένα ενιαίο 

επίπεδο χωρίς τα συμβαλλόμενα μέρη να αλληλοεπιβάλονται, αλλά να καθιστούν δυνατή μια διαδικασία 

αμοιβαίας μάθησης (Beiner, 2008). Υπό αυτή την προοπτική η παιδαγωγική του Korczak αναφέρεται 

συχνά στη βιβλιογραφία ως «Διαλογική Παιδαγωγική». 

 

Ε. Η συμμετοχική παρατήρηση 

Η παιδαγωγική, κατά Korczak, προσφέρει την ευκαιρία φροντίδας των συνολικών αναγκών του 

παιδιού (Dror, 1998). Η σχολική τάξη μέσω της συστηματικής παρατήρησης μεταμορφώνεται σε ένα 

ερευνητικό κέντρο, σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ως μεθοδολογικά εργαλεία ο Korczak επιλέγει την 

κλινική και αιτιολογική παρατήρηση. Η κλινική παρατήρηση διευκολύνει την ακριβή επιστημονική διά-

γνωση, ενώ η αιτιολογική προσφέρει πληροφορίες σε σχέση με εξωτερικά αίτια και παράγοντες (Sobecki, 
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2008). Η παιδαγωγική πρακτική του Korczak εστιάστηκε στη συμμετοχική παρατήρηση και είναι ο 

ιδρυτής της τεκμηρίωσης μέσω της παρατήρησης (Beiner, 2008). 

Η παιδαγωγική τεκμηρίωση μέσω της καταγραφής της παρατήρησης αποτελούσε για τον Korczak 

σημαντική διαδικασία παραγωγής νέας γνώσης, αλλά και προσωπικής αναζήτησης του εκπαιδευτικού 

καθώς η καταγραφή προϋπέθετε τον κριτικό αναστοχασμό και διαφύλασσε από συμβατικές 

ερμηνευτικές απλουστεύσεις. Η τεχνική της καταγραφής των σημειώσεων και της τήρησης πρωτοκόλλων 

παρατήρησης μπορούσε να πλαισιωθεί από άλλες τεχνικές τεκμηρίωσης, όπως το σχέδιο ή από την 

τεχνολογία της εποχής, τη φιλμογράφηση και φωτογραφία (Sobecki, 2008).   

Ο Korczak υποστήριξε ότι οι παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών και η εμπειρία η οποία βασίζεται 

στη γνώση οφείλει να κοινοποιείται σε άλλους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να αυξάνεται η γνώση προς 

την κατεύθυνση της αναμφισβήτητης «αλήθειας». Αυτή η «αλήθεια», κατά τον Korczak, αποτελούσε ένα 

ακόμη στάδιο στο επόμενο επίπεδο γνώσης, καθώς η γνώση δεν είναι «μία απόλυτη ούτε αναλλοίωτη 

πεποίθηση» (Korczak, 1925/1994, 324). Ο Korczak συνιστούσε σε όλους τους εκπαιδευτικούς, ακόμα και 

στους αρχάριους, να διεξάγουν συστηματική έρευνα. Κατά τη διαδικασία της συμμετοχικής πα-

ρατήρησης υπήρχαν δύο απαιτήσεις: ο ερευνητής όφειλε να είναι επαρκώς πειθαρχημένος ως προς τη 

διασφάλιση μίας υπεύθυνης υποκειμενικότητας: «Αφήστε τον να δικαιολογήσει την άποψη του, να ανα-

φέρει παραδείγματα, να τεκμηριώσει με περιπτωσιολογία» (Efron, 2005: 149) και κατά δεύτερο λόγο ο 

εκπαιδευτικός-ερευνητής δεν έπρεπε να αντιμετωπίζει το παιδί ως ερευνητικό αντικείμενο ή μέσο. Η 

έρευνα δεν θα όφειλε να χρησιμεύει σε οτιδήποτε άλλο εκτός από το συμφέρον του παιδιού, το οποίο 

πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μοναδικό ανθρώπινο ον που αξίζει πλήρη σεβασμό (Efron, 2005).  

Τρία θεμελιώδη ερωτήματα καθοδήγησαν την αναζήτηση του Korczak για την «ουσία του 

παιδιού» την οποία χρησιμοποίησε ως βάση για την εκπαιδευτική του έρευνα: α) το παρελθόν, οι 

αναμνήσεις και η κληρονομικότητα, β) η παρούσα ζωή, η σχέση με τον εαυτό και τους άλλους, και γ) τον 

τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει, προκειμένου να διασφαλισθεί το δικαίωμα 

του παιδιού «να είναι αυτό που μπορεί να είναι» (Cohen, 1994). 

Η καταγραφή της παρατήρησης των παιδιών σε διαφορετικές συνθήκες, ακολουθούμενη από 

ανάλυση οδήγησε τον Korczak σε συνεχή τροποποίηση της παιδαγωγικής πρακτικής του (Engel, 2013). Η 

μέθοδος του Korczak συχνά εκκινούσε από μία μικρή λεπτομέρεια που παρατηρήθηκε ή από μία 

ερώτηση ενός παιδιού, η οποία ήταν σε θέση να επεκταθεί σε γενικούς ή και διαφοροποιημένους 

προβληματισμούς. Η κύρια μέθοδος έρευνας του Korczak στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην 
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εθνογραφική συλλογή δεδομένων, δηλαδή, σε λεπτομερή, ακριβή περιγραφικά, δεδομένα που βασίζο-

νται στην άμεση παρατήρηση των παιδιών στην εργασία, στο παιχνίδι, στον ύπνο, κτλ., καθώς και στατι-

στικά στοιχεία της ανάπτυξης εκατοντάδων παιδιών σε μια προσπάθεια πληρέστερης κατανόησης του 

παιδιού. Η εθνογραφική μεθοδολογία ήταν η βάση γι’ αυτό το οποίο ο ίδιος αποκάλεσε «Μεγάλη 

Σύνθεση του Παιδιού». Η μέθοδος του για τη μελέτη των «ψυχοσωματικών φαινομένων» ενσωματώνει 

βιολογικά, ιατρικά, παιδαγωγικά και ψυχολογικά δεδομένα (Engel, 2013). 

 

Στ. Ο Χάρτης των Δικαιωμάτων των παιδιών 

Το «εκπαιδευτικό δόγμα» του Korczak συνοψίζεται στην πίστη του για τις ηθικές και 

δημοκρατικές βάσεις της εκπαίδευσης, καθώς και στην αξία και αξιοπρέπεια του ανθρώπου και της 

ανθρωπότητας (Beiner, 2008). Η βαθιά πεποίθησή του για την αξία του παιδιού ως ανθρώπου 

διατυπώθηκε στη «Magna Charta Libertatis» για τα δικαιώματα του παιδιού (Radtke, 2000). Η «Magna 

Charta» δεν αποτελεί ένα νομικό κείμενο, αλλά ένα μανιφέστο, μία ομολογία, καθώς και μία ισχυρή 

πρόκληση κατά του πνεύματος της εποχής (Kerber-Ganse, 2009). Διατυπώνει έναν προσωπικό τρόπο 

σκέψης και προσήλωσης σε σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού. Η πλέον γνωστή τυποποίηση του χάρτη 

περιλαμβάνει τρεις βασικές διαστάσεις δικαιωμάτων, το «Δικαίωμα του παιδιού να είναι αυτό που 

είναι», το «Δικαίωμα του παιδιού στη σημερινή ημέρα», το «Δικαίωμα του παιδιού στο θάνατό του» και 

πλείστα υποδικαιώματα τα οποία αργότερα συνόψισε ως «Δικαίωμα στο σεβασμό» (Liebel, 2013). Τα 

βασικά δικαιώματα εγκαθιστούν μια ριζικά νέα σχέση μεταξύ ενηλίκων και παιδιών (Boschki, 2005). Ο 

Korczak δεν επιθυμούσε να σχηματίσει μία εκπαιδευτική θεωρία, αλλά στα «Δικαιώματα» εμπεριέχεται 

θεωρία καθώς θα ήταν αδύνατον να διατυπωθούν με το συγκεκριμένο περιεχόμενό τους χωρίς να 

συνιστούν σοφιστική ηθικολογία (Oelkers, 1988).  

Τα τρία βασικά δικαιώματα αντίκεινται προς τις βασικές παραδοχές της δυτικής θεωρίας της 

εκπαίδευσης της οποίας ο πυρήνας είναι προτεσταντικός και χαρακτηρίζεται από τη μορφοποίηση του 

μέλλοντος μέσω της εκπαίδευσης (Busch, 2008). Το δικαίωμα του παιδιού «να είναι όπως είναι» 

εμπεριέχει την απόρριψη οποιασδήποτε τελεολογικής παιδαγωγικής, η οποία επιχειρεί να οδηγήσει το 

παιδί σε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το δικαίωμα «στη σημερινή ημέρα» αντίκειται σε οποιονδήποτε 

προσανατολισμό της εκπαίδευσης για το μέλλον, ενώ το δικαίωμα στο «θάνατο» αποτελεί μία 

προκλητική δήλωση του δικαιώματος του παιδιού στη ζωή, διαφυλάσσει από την υπερ-εκπαίδευση 



Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 

Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 7 

20 

ISSN 1792-7587 

(Überpädagogisierung) και στην ουσία του διατυπώνεται το δικαίωμα για προώθηση της αυτοδιάθεσης, 

ανεξαρτησίας, αυτοανακάλυψης, κτλ. (Godel-Gaßner & Krehl, 2011). 
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 Janusz Korczak: Sein Leben und Pädagogisches Werk 

Teil A: Die pädagogische Theorie 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Der vorliegende Artikel handelt über die pädagogische Persönlichkeit von Janusz Korczak (1878/79-1942). 

Die Erforschung der innovativen Reformkonzepte und Ansätze des berühmten polnischen Pädagogen 

tragen wesentlich zur Entwicklung und Bereicherung der pädagogischen Theorie und der praktische 

Erziehung. Sein pädagogisches und literarisches Werk wird erforscht im internationalen 

wissenschaftlichen Dialog mit erhöhtem Frequenz und aktuellem Interesse. Zweck dieses Artikels ist, den 

historischen, sozialen und pädagogischen Kontext zu präsentieren in dem sich Korczak befand, die 

biographischen Daten, das literarisches Werk, die Entwicklung des pädagogischen Denkens und die 

Pädagogische Theorie, die miteinander in Beziehung zu seiner Pädagogik beitragen. 
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