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Abstract
The critical pedagogy based on pedagogical views on Dewey, Freire, Gramsci, Althusser, Apple,
Bourdieu and others. It supports the need for renewal of the school, the emergence of a new pedagogical
discourse, teaching and applying the knowledge and skills of critical citizenship. Using exclusive
interactive approach to learning, it creates new forms of knowledge, with emphasis on the scientific
frontiers burglary, considers teachers 'reformers intellectuals' seeking the "critical literacy", which refers
to the understanding and control of all spheres of social life. It progresses, therefore, a form of cultural
policy develop a critical language, but a language option. The pedagogy of critical literacy has as main
aim of active citizens to assert, democratically, their rights and to fight all forms of social exclusion. The
ultimate goal of critical pedagogy is to prepare students to participate in the struggle for a democratic
public life. Critical pedagogy creates critics and not just good citizens who resist inequality and injustice.
John Dewey rejected the traditional approach to learning and teaching and delivered a series of new
principles for a school open democratic society, ushering in a new era in pedagogy. The purpose of this
paper is to a reassessment of critical pedagogy through Dewey’s educational philosophy, aspiring to
capture the components, redefining the role of the school in modern educational reality.

Εισαγωγή
Ο κριτικός Γραµµατισµός συνδέεται µε την έννοια της Κριτικής Παιδαγωγικής, η οποία
τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί ένα από τα βασικότερα αντικείµενα µελέτης σε
παγκόσµιο επίπεδο και έχει προκαλέσει ένα µεγάλο αριθµό συζητήσεων για τα
αδιέξοδα αλλά και τις δυνατότητές της ως ρεύµα. Βασικές επιρροές στη διαµόρφωση
της κριτικής παιδαγωγικής άσκησαν παιδαγωγοί και ακτιβιστές του 20ου αιώνα. Oι
ιδέες του αµερικανού φιλόσοφου John Dewey (1859 – 1952) είχαν συγκεκριµένη
επιρροή στους προοδευτικούς παιδαγωγούς που προσπαθούσαν να προάγουν τις
δηµοκρατικές αρχές στην εκπαίδευση. Το έργο του Dewey βασίζεται στην προσπάθειά
του να συνδέσει την έννοια της ατοµικής και κοινωνικής (συλλογικής) νοηµοσύνης µε
την δηµοκρατία και την ελευθερία, συγκεκριµενοποιώντας τα χαρακτηριστικά της
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πολιτειότητας. Συγκεκριµένα, ο Dewey εστιάζει στο γεγονός πως η εκπαίδευση θα
πρέπει να στοχεύει στη δηµιουργία πολιτών, που θα είναι σε θέση να αποδεχτούν την
κοινωνική αλλαγή ως φυσική εξέλιξη της κοινωνίας. Κάνοντάς το αυτό προέβαλε µια
«γλώσσα δυνατότητας», µια φιλοσοφική κατασκευή η οποία έπαιξε σπουδαίο ρόλο
στην εξέλιξη της κριτικής παιδαγωγικής. Η παρούσα εισήγηση στοχεύει στην ανάδειξη
των βασικότερων θέσεων της κριτικής παιδαγωγικής του John Dewey. Θα
επικεντρωθούµε στις κυριότερες εκφάνσεις της κριτικής Παιδαγωγικής του John
Dewey: τη γνωσιολογική (εµπειρική – πραξεολογική) και τη δηµοκρατική διάσταση,
στοιχεία που ριζοσπαστικοποιούν την κριτική Παιδαγωγική του. Αρχικά θα εστιάζουµε
στους εννοιολογικούς προσανατολισµούς της κριτικής Παιδαγωγικής, έπειτα στην
πραγµατιστική προσέγγιση του Dewey, προβάλλοντας την γνωσιολογική και
δηµοκρατική διάστασή της. Κλείνοντας θα αναφερθούµε στην επιρροή της ντιουϊανής
επιστηµολογίας στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγµατικότητα.
Εννοιολογικοί προσανατολισµοί της κριτικής Παιδαγωγικής
H Κριτική ή Χειραφετική Παιδαγωγική είναι θεωρία και πρακτική που βοηθά
εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόµενους να αποκτήσουν κριτική κοινωνική συνείδηση,
µέσα από την κατανόηση των αιτιών, του κοινωνικού πλαισίου και της ιδεολογίας που
διαµορφώνουν τις ζωές τους. Σύµφωνα µε τους Aronowitz και Giroux (1993), κοινός
τόπος των θεωρητικών της Κριτικής Παιδαγωγικής είναι: «1) µια διευρυµένη έννοια
του πολιτικού, 2) µια προσπάθεια να συνδεθούν οι γλώσσες της κριτικής µε εκείνες της
δυνατότητας, 3) έναν λόγο ο οποίος βλέπει τους δασκάλους ως δηµόσιους
διανοούµενους και 4) µια επαναδιατύπωση της σχέσης ανάµεσα στη θεωρία και την
πρακτική».
Γι’ αυτό θέτουν ως πρωταρχικό σκοπό της εκπαίδευσης την ατοµική και κοινωνική
χειραφέτηση την οποία δεν προσδιορίζουν µε αρνητικούς όρους, αλλά την ορίζουν ως
δυνατότητα αυτοπραγµάτωσης του ατόµου µέσα σε συνθήκες κοινωνικής ελευθερίας,
αυτοπροσδιορισµού και αυτόνοµης κοινωνικής δράσης (Ματσαγγούρας, 1999). Η
κριτική παιδαγωγική είναι διεπιστηµονική, αναλύει τις πολιτιστικές και κοινωνικές
βάσεις των γνωστικών τοµέων και έχει ως δηµόσια αποστολή να κάνει την κοινωνία πιο
δηµοκρατική, επιχειρώντας ταυτόχρονα να είναι θεωρητική και πρακτική (Bertrand,
1999). Οι αξίες προς τις οποίες στοχεύει είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η
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ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη. Η ανάλυση και αντιµετώπιση των παιδαγωγικών
φαινοµένων δεν είναι ατοµική αλλά συλλογική υπόθεση, προσπαθώντας να εµπλέξει
στην κριτική ανάλυση των προσωπικών και παιδαγωγικών τους πεποιθήσεων και των
θεσµοθετηµένων πρακτικών, που συνθέτουν τις παιδαγωγικές διαδικασίες, όλους όσους
συµµετέχουν στην παιδευτική διαδικασία. Μόνο τότε θα µπορέσει η εκπαίδευση να
συµβάλλει στην χειραφέτηση του ατόµου και στην ανασυγκρότηση της κοινωνίας προς
δικαιότερα συστήµατα (Carr W, Kemmis S, 1997).
Η κριτική Παιδαγωγική αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύπλοκο εγχείρηµα σύνθεσης
παραδόσεων,

µετασχηµατισµού

θεωριών,

πολιτικών

συµπερασµάτων

και

εκπαιδευτικών πολιτικών που αντιτίθενται, στον ένα ή στον άλλο βαθµό, στις
κυρίαρχες

σύγχρονες

κοινωνικές

και

εκπαιδευτικές

(νεοφιλελεύθερες

και

νεοσυντηρητικές) πολιτικές, σε «ριζοσπαστική» παιδαγωγική πράξη. Ωστόσο η έννοιά
της δεν µπορεί να αποδοθεί µε ένα συγκεκριµένο και ακριβή τρόπο, ακριβώς εξαιτίας
της συνθετότητας και πολυπλοκότητας της έχει τόσες εκφάνσεις όσοι είναι κι οι
υποστηρικτές της, γεγονός που δυσχεραίνει τη διατύπωση ενός ενιαίου, συνεκτικού
ορισµού της έννοιας.
Η πραγµατιστική προσέγγιση της κριτικής παιδαγωγικής
H

κριτική Παιδαγωγική του Dewey εκπηγάζει από τις φιλοσοφικές καταβολές του

πραγµατισµού (ινστρουµενταλισµού ή πειραµατισµού), ενός φιλοσοφικού ρεύµατος
που γεννήθηκε στην Αµερική στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα και αναδύθηκε σε µια
περίοδο κατά την οποία οι πολλές αντιτιθέµενες απόψεις οδηγούσαν την κοινή γνώµη
και πρακτική σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο επιστηµονικός λόγος αντιµάχονταν το
θρησκευτικό, ο ροµαντισµός το θετικισµό, οι δηµοκρατικές ιδέες την αριστοκρατία. Ο
Dewey, αποτελεί έναν από τους εκπροσώπους του πραγµατισµού και

κατέχει

πρωταγωνιστικό ρόλο στις νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις που εµφανίστηκαν σε ένα
κλίµα γενικότερης αµφισβήτησης ιδεών, αξιών, τάσεων, στοχασµών και επιρροών ,
τόσο από ηθική, όσο και από ιδεολογικοπολιτική σκοπιά, ως απόρροια των δεινών που
άφησε ο Α’ Παγκόσµιος Πόλεµος. Δεν πρόκειται για µια οµοιογενή θεωρία, διότι τα
όρια της είναι ασαφή και ακαθόριστα και κάποιοι µελετητές διακρίνουν αρκετά είδη
πραγµατιστικών θεωριών. Δεν είναι λοιπόν δυνατό να ταυτιστούν απόλυτα όλες οι
τάσεις που περικλείονται στους κόλπους του πραγµατισµού. Όλες οι θεωρίες των
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πραγµατιστών φιλοσόφων έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την κριτική στάση απέναντι
στις βασικές ιδέες της παραδοσιακής φιλοσοφίας και την στροφή του ενδιαφέροντος
στην ανθρώπινη δράση.
Το βασικό πραγµατιστικό αξίωµα, όπως διαµορφώθηκε από τον Dewey ισχυρίζεται ότι
η αξία κάθε έννοιας, γνώσης, καθώς και το νόηµα κάθε πρότασης είναι στις πρακτικές
της συνέπειες. Αλήθεια και γνώση είναι καθετί που µας βοηθά να κινούµαστε µέσα
στην πραγµατικότητα, είναι το πολύτιµο όργανο δράσης. Αλήθεια απόλυτη, αιώνια,
αδιαπραγµάτευτη και αµετάβλητη, γνώσεις που ξεσκεπάζουν την ουσία, τις αιτίες και
την φύση των πραγµάτων, όταν δεν εξυπηρετούν κάποιες σκοπιµότητες, είναι
τουλάχιστον ακατανόητες. Το βασικό χαρακτηριστικό της πραγµατιστικής φιλοσοφίας
είναι η ενότητα γνώσης και δράσης, αξιών και εµπειρίας. Η γνώση συνδέεται µε
την δράση και παράγεται από την εµπειρία, ενώ η αλήθεια προσδιορίζεται από τις
πρακτικές της δραστηριότητες και ταυτίζεται µε τη συγκυριακή χρησιµότητα. Δέχεται
ότι η ανθρώπινη εµπειρία αποτελεί την ύστατη πηγή και δοκιµασία όλων των γνώσεων
και των αξιών. Η πρόκριση της πράξης έναντι της θεωρίας φαίνεται και στον τρόπο που
οι πραγµατιστές ορίζουν την γνώση. Για παράδειγµα, ο Dewey (1916) έλεγε: “Αν
µπορέσουµε να δούµε ότι η γνώση δεν είναι µια πράξη ενός εξωτερικού θεατή, αλλά
κάποιου που συµµετέχει µέσα στην φυσική και την κοινωνική σκηνή, τότε το αληθινό
αντικείµενο της γνώσης βρίσκεται στις συνέπειες της κατευθυνόµενης δράσης”. Άρα,
“το κριτήριο της γνώσης βρίσκεται στη µέθοδο που χρησιµοποιείται για να
διασφαλισθούν οι συνέπειες κι όχι σε µεταφυσικές συλλήψεις της φύσης του
πραγµατικού”.
Ο πραγµατισµός περιγράφει µια διαδικασία όπου η θεωρία εξάγεται από την πρακτική,
µε κυρίαρχη θέση τις έννοιες της εργαλειακότητας, του ριζοσπαστικού εµπειρισµού και
της εννοιολογικής σχετικότητας. Η αναγωγή της ανθρώπινης γνώσης σε όργανο
ενέργειας κάνει τον πραγµατισµό να συγγενεύει µε τον «συµβατισµό» και προϋποθέτει
µια κριτική αντιµετώπιση της θετικιστικής / αντικειµενικής αντίληψης της γνώσης.
Σύµφωνα µε τον πραγµατισµό, οι θεωρίες δεν είναι πιστές αναπαραστάσεις της
πραγµατικότητας, αλλά «σχήµατα» µε τα οποία οργανώνουµε ή ανάγουµε µια οµάδα
φαινοµένων σε ενότητες. Η πραγµατικότητα δεν µπορεί να προσεγγισθεί γνωστικά
µόνο µέσω της αφηρηµένης σκέψης, της αναλυτικής αφαίρεσης και της
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συµπερασµατικής λογικής. Θα πρέπει να εξετασθεί στο πεδίο της καθηµερινής ζωής,
της βιωµένης εµπειρίας και της κοινωνικής πράξης. Η σύλληψή της δεν µπορεί να
αποσυνδεθεί, επίσης, από τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι ερµηνεύουν και ορίζουν
τα κοινωνικά δεδοµένα και πράττουν µέσα στον κοινωνικό κόσµο. Σύµφωνα µε τους
πραγµατιστές, η «ωφελιµότητα» και η «αλήθεια» δεν είναι πια διαχωρισµένες η µία από
την άλλη, αλλά εµφανίζονται ως οι δύο όψεις της ίδιας πραγµατικότητας.
Στην αντιπαράθεσή τους προς τον ορθολογισµό, οι πραγµατιστές εκκινούν από τη
σχεσιακή (relational) προσέγγιση ανθρώπου και περιβάλλοντος, ανθρώπου και κόσµου,
δρώντος και δοµής. Αυτό που απορρίπτεται είναι η αντίληψη ενός κόσµου του οποίου
οι αρχές είναι µια για πάντα προσδιορισµένες και του οποίου η αλήθεια άπαξ γνωστή.
Aντί για µια φιλοσοφία των πρώτων αρχών, υποστηρίζουν την απροσδιοριστία του
εξωτερικού κόσµου, την πολλαπλότητα των δυνατοτήτων διαµόρφωσης και
αντίστοιχης νοηµατοδότησής του. Ο κόσµος «εκεί έξω» περιµένει να ολοκληρωθεί και
να εξορθολογισθεί. Αυτή η διαδικασία, βεβαίως, δεν αντιµετωπίζεται ως κάτι που
µπορεί να ολοκληρωθεί σε κάποιο µελλοντικό σηµείο µια για πάντα. Η σχεσιακότητα
ανθρώπινου οργανισµού και περιβάλλοντος σηµαίνει τη, µέσω της αµοιβαίας
αλληλεπίδρασής τους, εξέλιξη και των δύο. Οι άνθρωποι παρεµβαίνουν στον εξωτερικό
κόσµο µε την πράξη τους. Αυτή η τελευταία νοείται ως προσανατολισµός σε µια
κατάσταση (situation) την οποία οι δρώντες καλούνται να προσδιορίσουν και να
ερµηνεύσουν. Από αυτή την άποψη η άρση της απροσδιοριστίας του εξωτερικού
κόσµου επιτυγχάνεται µέσα από τον προσδιορισµό των καταστάσεων στις οποίες
προσανατολίζουν τη δράση τους οι αναστοχαστικοί δρώντες. H ίδια η κοινωνία,
νοούµενη ως ένα σύνολο από αναρίθµητες καταστάσεις- δράσεις, γίνεται αντιληπτή,
αφενός, ως διαδικασία εν τω γίγνεσθαι (on going process) και, αφετέρου, ως άρση της
απροσδιοριστίας εµφανιζόµενη µέσα από τα σύµβολα και τα νοήµατα που
κατασκευάζουν οι δρώντες, ως κουλτούρα, πολιτισµός, θεσµοί, αλλά και µέσα από τις
καθηµερινές ερµηνείες που δίνουν οι δρώντες στις διάφορες καταστάσεις που
αντιµετωπίζουν.

Η

άρση

της

απροσδιοριστίας,

εποµένως,

εναπόκειται

στη

νοηµατοδοτική ικανότητα, στο πρακτικό ενδιαφέρον και κυρίως στην ίδια την πράξη
των υποκειµένων.
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Η γνωσιολογική διάσταση της κριτικής Παιδαγωγικής του Dewey
Κέντρο του φιλοσοφικού ενδιαφέροντος του Dewey αποτελεί η “θεωρία της γνώσης”.
Απορρίπτει τον όρο γνωσιολογία (θεωρία της γνώσης) και προτιµά τον όρο θεωρία της
έρευνας (theory of inquiry) ή “πειραµατική λογική” (experimental logic), ως όρους
περισσότερο αντιπροσωπευτικούς της προσέγγισής του. Σκοπός της γνώσης είναι να
προκαλέσει τροποποιήσεις σε διαφορετικές εµπειρικές καταστάσεις. Για να διερευνηθεί
αν η γνώση που αποκτάται είναι αληθής ή ψευδής, προτείνει και θεµελιώνει την
πραγµατιστική θεωρία της αλήθειας. Η αλήθεια µιας αποκτηµένης γνώσης είναι
συνάρτηση της πρακτικής της λειτουργίας, των συνεπειών της. Αν αυτή η γνώση έχει
κάποια πρακτική ωφέλεια, είναι χρήσιµη και αληθινή. Αν, όµως, η γνώση δεν έχει
ωφέλειες σε πρακτικό επίπεδο, τότε προκύπτει η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα .
Κριτήριο για να διερευνηθεί αν η γνώση είναι αληθής ή όχι, είναι οι συνθήκες κάτω
από τις οποίες µπορεί να ελεγχθεί και να επιβεβαιωθεί µια πεποίθηση, η λεγόµενη
“εγγυηµένη επιβεβαιωσιµότητα” (warranted assertability).
Δεν θεωρεί ότι η γνώση είναι αναπαράσταση του κόσµου, ούτε παθητική εγγραφή των
γεγονότων στο νου, µια αντίληψη που ήταν πολύ διαδεδοµένη στην παραδοσιακή
φιλοσοφία. Είναι µια διερευνητική διαδικασία, µια σειρά από κατασκευές και
ανακατασκευές, µέσα από τις οποίες φτάνουµε σε αποτέλεσµα, όταν σε αυτή τη
διαδικασία υπάρχει το στοιχείο της λογικής δοµής (το στοιχείο που θεωρούσε ότι
παραµένει σταθερό µέσα στην κατάσταση µιας συνεχούς µεταβλητότητας). Αυτό το
αποτέλεσµα, το τέλος της διερευνητικής διαδικασίας, είναι η γνώση. Σύµφωνα µε τον
Dewey (1938), δε µαθαίνουµε µε το να κάνουµε, εκτός αν αυτό που κάνουµε
συµβάλλει στην αλλαγή της αντίληψής µας για τη ζωή. Για να επιτευχθεί η µάθηση, ο
πράττων πρέπει να συνειδητοποιήσει τις συνέπειες της πράξης του. Συνεπώς, η µάθηση
είναι αποτέλεσµα της εµπειρίας, αλλά η απλή πράξη δεν αποτελεί εµπειρία.
Η γνώση αποκτάται µε την έρευνα (inquiry). Σε αυτή την ερευνητική διαδικασία,
βρισκόµαστε αρχικά σε µια κατάσταση αβεβαιότητας και αµφιβολίας, εικάζουµε και
δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι για το αποτέλεσµα. Κατά τη διάρκεια της
διεξαγωγής της έρευνας, εφαρµόζει την “επιστηµονική πειραµατική µέθοδο” (scientific
experimental method). Αυτή η µέθοδος, η οποία έχει επηρεαστεί από τον Peirce,
αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια: Αρχικά, εντοπίζεται η προβληµατική κατάσταση
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και διατυπώνονται υποθέσεις για την επίλυσή της. Στη συνέχεια, ακολουθεί η
πειραµατική εφαρµογή, η επιβεβαίωση ή η απόρριψη των υποθέσεων και, τέλος, η
εξαγωγή συµπερασµάτων.
Ο Dewey στο έργο του Democracy and Education (1916) καταδικάζει τον παραδοσιακό
χαρακτήρα της εκπαίδευσης και προτείνει την αξιοποίηση µιας οργανωµένης
ερευνητικής διαδικασίας στη διδακτική πράξη. Θεωρώντας το σχολείο ως ένα χώρο
κοινοτικής ζωής που στοχεύει στη µάθηση, αναφέρει χαρακτηριστικά: “Η εκπαίδευση
είναι ζωή η ίδια, και όχι προετοιµασία για µία µελλοντική ζωή”. Προσπαθώντας να
θέσει τις απόψεις του στη πράξη ίδρυσε και διηύθυνε από το 1896 το περίφηµο
University Elementary School, γνωστό ως Dewey School ή Laboratory School στο
Πανεπιστήµιο του Σικάγο, µε στόχο να αποτελέσει ένα πρότυπο σχολείο µε χαρακτήρα
του εργαστηρίου (Pencier 1996), δίνοντας έµφαση στη µάθηση µέσω του πειράµατος,
σε αντίθεση µε το παραδοσιακό σχολείο, που είναι φτιαγµένο αυταρχικά, καθώς η µόνη
εκπαιδευτική δράση που είναι δυνατή σε ένα τέτοιο µέρος είναι να ακούν οι
µαθητευόµενοι το δάσκαλο, µε άλλα λόγια η εξάρτηση της µίας νόησης από µία άλλη.
Σε αυτό το σηµείο παρατηρούµε το πρόταγµα της ντιουιανής φιλοσοφίας που δεν είναι
άλλο από την καθιέρωση µιας δηµοκρατικής εκπαίδευσης. Ο δάσκαλος µετατρέπεται
σε ένα µέλος της κοινότητας, µε ειδικό ρόλο στην επιλογή των καταστάσεων που θα
επιδράσουν στους µαθητευοµένους. Αφού ο ρόλος του δεν είναι να επιβάλει κάποιες
ιδέες ή να διαµορφώσει κάποιες στάσεις στο παιδί, το Αναλυτικό Πρόγραµµα οφείλει
να εγκαταλείψει το χωρισµό του σε “Μαθήµατα” που είναι παράγωγα της επιστήµης
και όχι της παιδικής εµπειρίας. Θεωρεί τη µάθηση ως κλειδί για τη ζωή και τα
ερωτήµατα που αφορούν τον κόσµο που τον περιτριγυρίζει. Το Αναλυτικό Πρόγραµµα
θα πρέπει να αντανακλά αυτή τη στάση του παιδιού, και να θεωρείται περισσότερο ως
ένα ενιαίο σύνολο.
Ο Dewey (1933) είναι ενδεχοµένως ο πρώτος από τους σηµαντικούς στοχαστές στο
χώρο της εκπαίδευσης, ο οποίος χρησιµοποιεί τους όρους ‘στοχασµός’ και ‘στοχαστική
σκέψη’ εναλλάξ, διαφοροποιώντας τους στο µέτρο που ο πρώτος αφορά στο
αποτέλεσµα και ο δεύτερος στη διαδικασία που οδηγεί στο αποτέλεσµα. Ειδικότερα για
τον Dewey (1933: 118) ο στοχασµός ως έννοια αφορά στην επίλυση µίας µπερδεµένης
(confusing) κατάστασης ή µιας προβληµατικής κατάστασης (problematic situation). Η
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στοχαστική σκέψη (reflective thought) ως διαδικασία, όπως αναφέρει, είναι µία ενεργής
(active), επίµονη (persistent) και προσεκτική εκτίµηση κάθε αντίληψης ή κάθε
υποτιθέµενης µορφής γνώσης (supposed form of knowledge) βάσει των επιχειρηµάτων
που τη στηρίζουν, αλλά και των τελικών αποτελεσµάτων ή των συνεπειών στις οποίες
ενδέχεται να οδηγήσει. Ο Dewey (1933) υποστήριξε πως η απλή πράξη (doing) ή εν
γένει η δραστηριότητα (activity) δεν είναι αρκετή για να οδηγήσει στη µάθηση. Η
πράξη θα πρέπει να γίνει προσπάθεια (trying) – ένα ενεργός πειραµατισµός µε ό,τι µας
περιβάλλει– ώστε να µπορέσουµε να κατανοήσουµε τον κόσµο (Raelin, 2000). Ο
στοχασµός εποµένως για τον Dewey είναι ο διανοητικός τρόπος αντιµετώπισης ενός
θέµατος, µίας ιδέας ή ενός σκοπού, µε στόχο την κατανόηση ή την αποδοχή του ή την
τοποθέτησή του στο «σωστό» (για το στοχαζόµενο άτοµο) πλαίσιο.
Με βάση αυτή του την εκτίµηση ο Dewey κατέληξε ότι η διαδικασία στοχαστικής
σκέψης (ή ανασκόπησης όπως θα λέγαµε πιο απλά) δεν περιλαµβάνει µία αλληλουχία
ιδεών (sequence of ideas) γραµµικού τύπου (Α,Β,Γ), αλλά µία συν-αλληλουχία (consequence) ή όπως χαρακτηριστικά εξηγεί ο ίδιος, µία ‘συναπτή διαδοχή’ (consecutive
ordering), στην οποία η κάθε ιδέα προσδιορίζει το περιεχόµενο της επόµενης ως λογικό
αποτέλεσµα της προηγούµενης, και κάθε λογικό αποτέλεσµα (outcome) στηρίζεται
ή/και αναφέρεται στα αποτελέσµατα όλων των προηγούµενων ιδεών. Εποµένως η
στοχαστική σκέψη είναι µία ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία µάθησης άµεσα συνδεδεµένη
µε την εµπειρία, τις παρορµήσεις και τους σκοπούς µας. Για τον Dewey αν και ο
στοχασµός δεν είναι συνώνυµος της αγαθής σκέψης ή της φρόνησης αποτελεί ένα
διάχυτο (pervasive) και αυτο-επανορθούµενο (selfrectifying) ανθρώπινο φαινόµενο
άµεσα συνδεδεµένο µε την εµπειρία.
Με αυτό τον τρόπο ο Dewey προσπαθεί να προσδώσει στην εκπαιδευτική διαδικασία
µια νέα βάση. Είναι ριζικά αντίθετος µε την φιλοσοφία της παραδοσιακής εκπαίδευσης,
η οποία βασιζόταν στην προκατασκευασµένη ύλη µαθηµάτων. Αυτή, κατά τη γνώµη
του η εµµονή στις έτοιµες από το παρελθόν γνώσεις, δεν φαίνεται να έχει να προσφέρει
κάτι παραπάνω, δεν είναι αρκετή για να λύσει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το
εκπαιδευτικό σύστηµα. H µέθοδος επίλυσης προβληµάτων (problem solving), η
µέθοδος “project” και η ενεργητική µέθοδος βοηθούν ουσιαστικά προς την κατεύθυνση
αυτή. Όλα αυτά επιβάλλεται να λειτουργούν σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο που ορίζεται
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από το Lindeman, ως εξής: «Δεν µπορούµε να ξεκινάµε από τις γνώσεις διαφόρων
αντικειµένων µε την ιδέα ότι µπορεί στο µέλλον να φανούν χρήσιµες αυτές οι γνώσεις.
Χρησιµοποιούνται γεγονότα και πληροφορίες από διαφορετικές γνωστικές περιοχές όχι
όµως µε τη λογική της συσσώρευσης, αλλά µε αυτή της επίλυσης προβληµάτων»
(Lindeman, 1961).
Η δηµοκρατική διάσταση της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του Dewey
Η παιδευτική αξία της εµπειρίας στη συγκρότηση της γνώσης, η σύζευξη ατόµου
κοινωνίας και το όραµα ενός δηµοκρατικού σχολείου αποτελούν τις βασικές αρχές της
σκέψης της κριτική Παιδαγωγικής του Dewey. Το άτοµο ως µαθητής και ως
εκπαιδευτικός µπαίνει σε κεντρική θέση και µέσα από την εµπειρία του συνδέεται µε τη
µικροκοινωνία του σχολείου αλλά και µε την ευρύτερη κοινωνία. Ο Dewey έχοντας την
πεποίθηση ότι αποστολή της εκπαίδευσης σε µια δηµοκρατική κοινωνία είναι η
καλλιέργεια της ικανότητας του ατόµου για συνεχή πνευµατική ανάπτυξη", υποστήριξε
ότι ο σκοπός της εκπαίδευσης βρίσκεται στην ίδια τη µορφωτική διαδικασία: «η
εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως µια διαρκής αναδόµηση
µέσα από την εµπειρία [..] η διαδικασία και ο στόχος της εκπαίδευσης είναι το ίδιο
πράγµα.» (Dewey, 1916).
Οι δηµοκρατικές αρχές συνδέουν την εκφορά απόψεων των ατόµων, διαµορφώνουν το
ζητούµενο του σχολείου (δηµοκρατική αγωγή) και ταυτόχρονα θέτουν το άτοµο
µπροστά στις κοινωνικές του υποχρεώσεις. Μια δηµοκρατία τέτοιου τύπου έχει τα
χαρακτηριστικά της κοινοτικής ζωής. Είναι ανοικτή σε συνεχή αναπροσαρµογή για την
ικανοποίηση νέων καταστάσεων που προκύπτουν (πρόοδος των δηµοκρατικών ιδεών,
νέες επιστηµονικές ανακαλύψεις) και οι οποίες απαιτούν µια στροφή των ανθρώπων για
τα ζητήµατα που αφορούν την εκπαίδευση. Ο Dewey ήθελε τις γνώσεις άµεσες και
προσπελάσιµες στον καθένα και όχι ελιτισµό και νοητικό απολυταρχισµό, που
εξασφαλίζει γνώση για λίγους, Οι µαθητές πρέπει να έχουν την ελευθερία να
σκέφτονται και να πράττουν. Ασκούνται έτσι στην ελευθερία, την οποία θα µπορέσουν
να την διαχειριστούν σωστά όταν στο µέλλον θα γίνουν οι άνθρωποι που θα διοικούν
την πολιτεία. Η ανάπτυξη µιας βαθιάς δηµοκρατικής συνείδησης, ενός δηλαδή, sine qua
non για το ρίζωµα του δηµοκρατικού ήθους, που δεν θα εξαντλείται στη στερεότυπη

9	
  
	
  

αποδοχή της δηµοκρατικής αρχής, είναι κρίσιµη για τη συνολική επίτευξη των στόχων
του εκπαιδευτικού συστήµατος.
Ο Dewey θεωρούσε ότι οι έννοιες της εκπαίδευσης και της δηµοκρατίας είναι
αλληλοεξαρτώµενες

και

ότι

η

δηµοκρατία

είναι

µια

δραστηριότητα

που

πραγµατοποιείται µέσω της µάθησης, µια διαδικασία την οποία µπορεί κανείς να µάθει
και να εµπεδώσει µέσα από την πράξη. Βασικό του µέληµα ήταν να προσδώσει µια
δηµοκρατική διάσταση στην εκπαίδευση. Η πρότασή του για µια εκπαίδευση στην
υπηρεσία της δηµοκρατίας είναι η εξής: η διασφάλιση της ελεύθερης επικοινωνίας
µεταξύ των ατόµων και η απρόσκοπτη ανταλλαγή εµπειρίας µε στόχο τη σύγκλιση των
διαφορετικών κοινωνικών συµφερόντων θα επιτυγχάνει την ευέλικτη αναπροσαρµογή
των θεσµών και τη συνεχή πρόοδος της κοινωνίας. Η φιλελεύθερη ιδέα αναφορικά µε
τη δυνατότητα της εκπαίδευσης να ρυθµίσει και να βελτιώσει τις κοινωνικές σχέσεις
καταλήγει στην αντίληψη των ίσων ευκαιριών, της παροχής, δηλαδή, σε όλους τους
µαθητές ίσης πρόσβασης στα µορφωτικά αγαθά, (µε παράλληλη πιθανή ενίσχυση των
µειονεκτούντων), ώστε να έχουν όλοι της δυνατότητα απόκτησης εφοδίων για την
πραγµάτωση του δικού τους έλλογου σχεδίου αγαθούς ζωής (Dewey, 1916). Η
δηµοκρατία ως τρόπος ζωής και όχι ως απλό µέσο διακυβέρνησης στηρίζεται στην
επαφή των ανθρώπων και την επικοινωνία των εµπειριών τους. Έτσι βιώνουν από
κοινού και ανασυγκροτούν τις εµπειρίες και γνώσεις τους, θέτουν κοινούς στόχους και
προοπτικές αλλά και οργανώνουν τη δράση τους και την αντιµετώπιση καταστάσεων.
Μια δηµοκρατία τέτοιου τύπου έχει τα χαρακτηριστικά της κοινοτικής ζωής. Είναι
ανοικτή σε συνεχή αναπροσαρµογή για την ικανοποίηση νέων καταστάσεων που
προκύπτουν. Σύµφωνα µε τον Dewey (2003), «ύψιστο χρέος µιας δηµοκρατικής
πολιτείας είναι να παρέχει σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες της µια γενική µόρφωση
καθόλα αντιπροσωπευτική των θεµελιωδών κοινωνικών απαιτήσεων και των ιδεωδών
της δηµοκρατίας». H παραπάνω θέση της ντιουιανής επιστηµολογίας προσδίδει
υποκειµενικά και δι-υποκειµενικά στοιχεία σε µια δηµοκρατική κοινωνία, διευρύνοντας
την έννοια της ιδιότητας του πολίτη µέσα σε ένα συλλογικό εννοιολογικό πλαίσιο και
προτείνοντας µια διαλεκτική σύλληψη της δηµοκρατικής εκπαίδευσης, προωθεί τη
διατήρηση της πολιτισµικής ποικιλίας. Σε αυτό το σηµείο διακρίνονται οι δύο
κυρίαρχες συνισταµένες ενός δηµοκρατικού τρόπου ζωής: η αναγνώριση ενός

10	
  
	
  

στρώµατος κοινών αξιών και ιδανικών και ταυτόχρονα η ανάδειξη ευέλικτων µορφών
επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων που προωθούν τη συνεργασία (Alexander, 1994).
Μέσα σε µια δηµοκρατική κοινωνία, όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες για
µόρφωση και γνώση.
Επιπλέον, αξιοσηµείωτες είναι οι ιδέες του Dewey για τη δηµοκρατία και την
ελευθερία, διακρίνοντας ότι στην ζωή του ανθρώπου υπάρχει µια ιδιοτυπία, που τον
κάνει να ξεπερνά την «φυσική» του ζωώδη υπόσταση: ο ίδιος οφείλει να δηµιουργήσει
τον εαυτό του µε τις ίδιες τις δικές του ελεύθερες προσπάθειες, ώστε να καταστεί ένα
αληθινά ηθικό, πνευµατικό και ελεύθερο ον. Έτσι η ελευθερία δεν είναι κάτι που
χορηγείται στον άνθρωπο, ούτε είναι ένα στατικό γεγονός. είναι αποστολή, είναι ένα
«γίγνεσθαι». Από την άλλη, η ύπαρξη της δηµοκρατίας σε µια κοινωνία εξαρτάται
άµεσα από την ορθή εκπαίδευση των πολιτών και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είναι
επιβεβληµένη η µέριµνα της πολιτείας για τη λαϊκή εκπαίδευση. Όσον αφορά στην
ουσία της ελευθερίας, θεωρεί ότι η µόνη ενδιαφέρουσα µορφή ελευθερίας είναι η
ελευθερία της διανόησης, η ελευθερία δηλαδή παρατήρησης και κρίσης που ασκούνται
για λογαριασµό σκοπών που πραγµατικά αξίζουν. Η εξωτερική ελευθερία, η ελευθερία
κινήσεων, δεν µπορεί να διαχωριστεί από την εσωτερική ελευθερία, την ελευθερία
δηλαδή σκέψης, επιθυµίας και σκοπού. Η διανοητική και ηθική ελευθερία των µαθητών
δέχεται πλήγµα και περιορίζεται σε µεγάλο βαθµό, εξαιτίας των συνεχών περιορισµών
της ελευθερίας των µαθητών που έθεταν τα παραδοσιακά σχολεία. Αν ο στόχος είναι να
συµβάλλει το σχολείο στην πνευµατική και ηθική ανάπτυξη των παιδιών και κατά
συνέπεια, στην συνεχή και οµαλή εξέλιξη των ατόµων και της κοινωνίας, πρέπει να
εξαλειφθούν όλες οι διαδικασίες που περιορίζουν την ελευθερία των παιδιών.
Η κριτική σκέψη είναι η συνέχεια της δηµοκρατικής εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε τον
Dewey η δηµοκρατική - κριτική εκπαίδευση, δεν έχει δεδοµένο αποτέλεσµα και όσο
πιο απρογραµµάτιστη τόσο περισσότερο ελεύθερη και δηµοκρατική γίνεται. Η
εµπιστοσύνη σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως η κριτική, η συνείδηση, είναι
προτιµότερα από την εµπιστοσύνη σε ένα πρόγραµµα περιχαράκωσης. Ο κριτικός
γραµµατισµός είναι απαραίτητος ως αντίσταση στα υπάρχοντα αναλυτικά εκπαιδευτικά
προγράµµατα, δίνοντας έµφαση στην κοινωνική συνειδητότητα και προωθώντας τον
κριτικό στοχασµό. Ο Dewey (1933) όρισε τον κριτικό στοχασµό σαν «ενεργητική,
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επίµονη και προσεκτική διερεύνηση κάθε πεποίθησης ή υποτιθέµενης µορφής γνώσης
υπό το φως των θεµελίων επάνω στα οποία βασίζεται, καθώς και των συνεπειών που
τείνει να επιφέρει (η οποία) περιέχει τη συνειδητή και ηθεληµένη προσπάθεια να
εδραιωθεί µια πεποίθηση επάνω σε στέρεη βάση αποδεικτικών στοιχείων και στη
χρήση του ορθού λόγου».
Συµπερασµατικές παρατηρήσεις
Ο όρος Κριτική Παιδαγωγική παραπέµπει στην παιδαγωγική θεωρία, αλλά και στις
στρατηγικές διδασκαλίας και µάθησης, οι οποίες έχουν ως στόχο την καλλιέργεια της
κριτικής συνείδησης του υποκειµένου ενάντια στις καταπιεστικές συνθήκες του
κοινωνικού περιβάλλοντος. Η διαµόρφωση της κριτικής συνείδησης γίνεται αντιληπτή
ως το πρώτο βήµα σε µια διαδικασία κοινωνικού µετασχηµατισµού. Χρησιµοποιώντας
τα µεθοδολογικά εργαλεία µιας κριτικής κοινωνικής επιστήµης, υποβάλλει τα
εµπλεκόµενα άτοµα (µαθητές – εκπαιδευτικούς) σε µια διαδικασία κριτικής ανάλυσης
των εκπαιδευτικών και κοινωνικών συµβάντων-καταστάσεων (Carr & Kemiss, 1997).
Η κριτική Παιδαγωγική του John Dewey στοχεύει στην κοινωνική ανασυγκρότηση και
εµπερικλείει τη γνωσιολογική και δηµοκρατική διάσταση, αναδεικνύοντας τα
συστατικά στοιχεία του κριτικού γραµµατισµού, της κριτικής σκέψης και του κριτικού
στοχασµού, έννοιες µείζονος σηµασίας για την διαµόρφωση των κριτικά ενσυνείδητων
µαθητών / πολιτών.
Η αναγκαιότητα της κριτικής παιδαγωγικής υπαγορεύεται από το ανερχόµενο σήµερα
κύµα απολυταρχισµού σε όλο τον κόσµο. Από τις νέες πολιτικές συνθήκες που
απειλούν να ακυρώσουν κάθε υπόσχεση δηµοκρατίας στον 21ο αιώνα. Σήµερα
αναγνωρίζεται ότι δεν µπορεί να υπάρξει πραγµατική δηµοκρατία χωρίς ουσιαστικά
εκπαιδευµένους πολίτες. Η κριτική συνείδηση θεωρείται ως το αναγκαίο πρώτο βήµα
ενός ευρύτερου συλλογικού τρόπου ύπαρξης για τη δηµοκρατία µε την αµφισβήτηση
των κοινωνικών αδικιών και τη δηµιουργία µιας κοινωνίας που θα βασίζεται
περισσότερο στην ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η εκπαίδευση αποτελεί την
πλέον σηµαντική συνθήκη για την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Είναι πρωταρχικό
στοιχείο της πολιτικής, γιατί παρέχει τη γνώση και τις δεξιότητες µέσω των οποίων τα
άτοµα καθίστανται δρώντα κοινωνικά υποκείµενα. Ο απώτερος στόχος της κριτικής
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παιδαγωγικής είναι να προετοιµάσει τους µαθητές να συµµετάσχουν στον αγώνα για
µια δηµοκρατική δηµόσια ζωή.
Το νέο σχολείο αντιπαραθέτει στην ''έξωθεν'' και ''άνωθεν'' επιβολή που χαρακτήριζε
την παραδοσιακή παιδεία, την καλλιέργεια της προσωπικότητας και της έκφρασης των
παιδιών και στην µάθηση που προερχόταν µόνο µέσα από κείµενα και δασκάλους,
αντιπαραθέτει την µάθηση που αποκτάται µέσα από την εµπειρία. Η απόκτηση
µεµονωµένων ικανοτήτων και τεχνικών, δεν έχει καµία απολύτως χρησιµότητα αν δεν
αποτελούν µέσα για την επίτευξη των σκοπών που θέτει το άτοµο και που έχουν άµεση
πρακτική εφαρµογή. Το σχολείο πρέπει να προσπαθεί να προσφέρει όσο το δυνατόν
περισσότερες ευκαιρίες που να αφορούν στο παρόν των παιδιών και να µην
προσανατολίζονται µόνο στο µέλλον τους. Βασικό χαρακτηριστικό λοιπόν του '' νέου ''
σχολείου, είναι η κυριαρχία της ελευθερίας της σκέψης και της δράσης και όχι ο
καταναγκασµός οποιουδήποτε είδους. Δεν είναι όµως η αυξηµένη ελευθερία ο στόχος
που πρέπει να επιτύχει το σχολείο, αλλά το µέσο. Η ελευθερία της εξωτερικής δράσης
για τον Dewey, η ελευθερία των κινήσεων, αποτελεί απαραίτητο µέσο για τη διατήρηση
της φυσικής και διανοητικής υγείας, αλλά και µέσο για να σκεφτόµαστε ελεύθερα και
να πραγµατοποιούµε όποιους σκοπούς έχουµε επιλέξει ελεύθερα.
Μια νέα λοιπόν ριζοσπαστική παιδαγωγική –αυτή που χρόνια ονειρευόµαστε- πρέπει
και µπορεί να προέλθει από µια θεωρητικά εκλεπτυσµένη κατανόηση του πώς η
αντίρρηση και η υποκειµενική παρέµβαση µπορούν να γίνουν κεντρικά στοιχεία στον
αγώνα για κριτική σκέψη και µάθηση. Με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσουµε τον
σηµερινό νέο ώστε να βλέπει την κοινωνική πραγµατικότητα, να την κρίνει και να την
αξιολογεί, να την κατανοεί και να την ερµηνεύει, να συγκινείται απ’ αυτήν, να
στοχάζεται γι’ αυτήν, να παρεµβαίνει σ’ αυτήν και να αγωνίζεται καθηµερινά για µια
ειρηνική και δίκαιη κοινωνία. Τα σχολεία βέβαια δεν θα αλλάξουν την κοινωνία, αλλά
µπορούµε να δηµιουργήσουµε µέσα σε αυτά θύλακες αντίστασης που παρέχουν
παιδαγωγικά πρότυπα για νέες µορφές µάθησης, κατανόησης του κόσµου µας και
κοινωνικών σχέσεων – µορφές οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε άλλες
σφαίρες, πιο άµεσα εµπλεκόµενες στον αγώνα για µια νέα ηθική και κοινωνική
δικαιοσύνη.
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