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Στόχος-Σκοποί-Οργάνωση κειμένου παρουσίασης

Ο στόχος του πονήματος είναι, να προκαλέσει αυτοσυνειδησία και ευαισθητοποίηση για το επίπεδο της 

σοβαρότητας του προβλήματος

‘ Το Θεμέλιο της Παιδείας- εκπαίδευσης, η προσχολική φάση΄.

Η σκέψη μου, να συσχετίσω την μη ποιοτική παρουσία παιδείας/εκπαίδευσης, όχι μόνο στο προσχολικό

επίπεδο, με το θέμα της συλλογικής ταυτότητας του Έθνους δεν είναι πρωτότυπη, ούτε δική μου. 

Απλά μοιράζομαι την άποψη αυτή, όχι τόσο διότι συγκινούμε από εθνικά μηνύματα,

αλλά αισθάνομαι την  υποχρέωση να καταγγείλω την εγκληματική διασπάθιση του μοναδικού πόρου

που νοηματοδοτεί την ζωή. Το ανθρώπινο πνεύμα είναι  ο μόνος πόρος που παραμένει ζωντανός, ακόμη 

και μετά τον θάνατο του  ανθρώπου, τροφοδοτώντας την συλλογική και ατομική συνείδηση. 

Ακόμη βρίσκω ότι οι προκλήσεις του κοινωνικο-πνευματικού περιβάλλοντος που διανύουμε, έχoυν μεγάλες 

συγκλίνουσες με την δεκαετία ‘35-45.

Μέθοδος . Ερωτήσεων-απαντήσεων.

Οι σκοποί του πονήματος είναι:

1.Να δώσει την ΛΟΓΙΚΟΣΕΙΡΙΑΚΗ εξέλιξη και τα πλαίσια της ποιότητας Σκέψης  του ανθρώπου στην 

διαχρονία  (φιλοσοφία-στοχασμός),σε σχέση  με την πράξη στον τομέα της παιδείας- εκπαίδευσης. 

Τα τρία χρώματα ( πράσινο - μπλέ - γκρί) στην διαφάνεια 4, οργανώνουν όλη την χρωματισμένη

παρουσίαση, παραπέμποντας μέσω του χρώματος  αντίστοιχα σε αυτές τις τρεις  περιόδους 

(Νεωτερισμός- Μετανεωτερισμός-Τεχνικές  Επιστήμες). 
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Στόχος-Σκοποί-Οργάνωση κειμένου παρουσίασης

2.Να δώσει τον ιστορικο- κοινωνικό  χώρο εντός του οποίου θεμελιώθηκε, εξελίχθηκε και επέδρασε

η Μοντεσσοριανή εκπαίδευση.Να συνδέσει τον ευρωπαϊκό/Αμερικανικό  ιστορικο- κοινωνικό χώρο της

‘προοδευτικής εκπαίδευσης’ , με την τότε επικρατούσα κατάσταση στην Ελλάδα.

3.Να δώσει την ιστορικο-κοινωνική παρουσία /απουσία σχέσης της χώρας μας, με την όλη εξέλιξη της 

κεντρο-Ευρωπαϊκής πραγματικότητας σε δύο πεδία γνώσης.

Πεδίο Φυσικομαθηματικές επιστήμες,

Πεδίο κατασκευαστικής πράξης επιστημονικών εργαλείων. 

4.Να συνοψίσει τις οπτικές  του πεδίου της  Ψυχολογίας  σε τρείς συνολικά κοσμοθεωρήσεις. 4.Να συνοψίσει τις οπτικές  του πεδίου της  Ψυχολογίας  σε τρείς συνολικά κοσμοθεωρήσεις. 

• Την μηχανιστική κοσμοθεώρηση, συμπεριφορισμός, information processing/cognitive κ.λ.π; 

• Την οργανική κοσμοθεώρηση, constructivism, structuralism μάλλον δομισμός στα ελληνικά, Jean Piaget;

• Την περιβαλλοντική θεώρηση,Latour κ.λ.π;

Οι δύο τελευταίες κοσμοθεωρίες (oργανική και περιβαλλοντική), αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν μετά 

την ανακάλυψη του ηλεκτρονικού ηλεκτροσκοπίου (1950), και επηρεάστηκαν από τις εξελίξεις των νέων 

δεδομένων της Ιατρικής  επιστήμης.(νευρολογία,  νευροφυσιολoγία, νευροχημεία). Αναφέρω τις ομοιότητες

και διαφορές των  τριών κοσμοθεωρήσεων. 
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Στόχος-Σκοποί-Οργάνωση  πονήματος παρουσίασης

Διαφάνεια 10-30 πράσινη ; Διαφάνεια 31-52 Μπλέ; Διαφάνεια 53-63 Γκρί; .

Εάν κατανοώ σωστά υπάρχουν σχολές Ψυχολογίας, όπως η γνωστική Ψυχολογία που συνεργάζονται και υποστηρίζουν την 

Ιατρική( Νευροφυσιολογία , νευροχημεία, ),ενώ οι πολυποίκιλες σχολές της αναπτυξιακής Ψυχολογίας ερμηνεύουν τα φαινόμενα 

π.χ της μάθησης κατά βάση  μέσω στατιστικής επεξεργασίας εμπειρικών δεδομένων. 

Οπωσδήποτε τόσο οι Νευροεπιστήμες όσο και οι όποιες σχολές Ψυχολογίας (γνωστικές ή αναπτυξιακές) ανήκουν στις εμπειρικές 

επιστήμες άρα απαιτείται μια θεωρία να συνδέσει τα εμπειρικά-μερικά δεδομένα. Διαισθάνομαι ότι υπάρχουν ανοιχτά 

ακόμη θέματα λειτουργίας του εγκεφάλου στον τομέα της Ιατρικής και πολλά ερωτηματικά. Αναφέρομε στα κεντρικά δόγματα της 

νευρολογίας όπως: τo αντανακλαστικό τόξο του εγκεφάλου ,το εντοπιστικό και το συνδετιστικό μοντέλο δομής και λειτουργίας του 

εγκεφάλου. 

• Αναφέρω  τις θεωρίες πεδίου της Ψυχολογίας  που ασχολήθηκαν περισσότερο με την αντίληψη και τη γνώση παρά με τη δράση σε 

σχέση  με τις προγενέστερες  θεωρίες  που  επηρεάστηκαν σε ένα βαθμό από τη νευροφυσιολογία, την ηθολογία αλλά και την Gestalt

theorie. 

• Δίνω μια απλή εικόνα πως λειτουργεί η μονάδα του νευρώνα  και τον συσχετισμό της βιολογικής-συναισθηματικής- γνωστικής • Δίνω μια απλή εικόνα πως λειτουργεί η μονάδα του νευρώνα  και τον συσχετισμό της βιολογικής-συναισθηματικής- γνωστικής 

ανάπτυξης σύμφωνα με το βιολογικό μοντέλο αναπτυξιακής  Ψυχολογίας.

• Αναφέρω με λεπτομέρεια ότι αφορά τα στάδια εμβρυικής και προσχολικής ηλικίας, καθώς και τα παράθυρα ευκαιρίας.

Διαφάνεια 4-9       Εισαγωγή. Τοποθέτηση ερωτημάτων περί Παιδείας/Εκπαίδευσης. Γκρί σκούρο σφουμάτο.

Διαφάνεια 4. Περίοδοι ΄Σκέψης ΄στον Δυτικό Κόσμο 

Διαφάνεια 10-30  Πράσινο. Νεωτερισμός στην Ευρώπη και Αμερική. 1780-1947

Διαφάνεια 31-52  Mπλέ. Μετανεωτερισμός στην Ευρώπη και Αμερική. 1947-1980

Διαφάνεια 53-58  Γκρί σκούρο χρώμα. Η περίπτωση της Ελλάδος έτη 1937-2012 (αντιστοιχεί χρονολογικά μεταξύ πράσινου και μπλέ

αλλά σαν μορφή περιεχομένου ανήκει στην πράσινη περίοδο. Πρόκειται για την γνωστή ιστορική διαφοροποίηση/υστέρηση. )

Διαφάνεια 59 Γκρί σκούρο χρώμα. Άποψη για την Σκέψη της περιόδου που διανύουμε σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Διαφάνεια 60-63  Γκρί σκούρο χρώμα. Ερωτήματα για το περιβάλλον της παιδείας στην χώρα και στο τοπικό επίπεδο πράξης.

Ζητώ συγνώνη για όποιο λάθος στην μετάφραση της επιστημονικής ορολογίας, ή εάν παραλείπω  θεωρούμενα σημαντικά 

στάδια εξέλιξης, ή σύνδεσης πεδίων γνώσης αναμεταξύ τους ή οτιδήποτε θεωρείται σκόπιμο. 

Διάβασα αρκετά ξενόγλωσσα και ελληνικά κείμενα όπου δεν συμπίπτουν οι όροι με τις έννοιες στις δύο γλώσσες

π.χ constructivism=structuralism=δομισμός?(προσπάθησα να κρατήσω  την αγγλική ορολογία).
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

70-72. Στόχος-Σκοπός-Οργάνωση κειμένου  για  ηλεκτρονική παρουσίαση .

67-69.Βιογραφικό Μαρία Κάτσιου-Ζαφρανά.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εισαγωγή  στο θέμα Παιδεία/ εκπαίδευση  Προσχολικής ηλικίας. Μαιευτική μέθοδος. Διαφάνειες 4-9

4.Οι τρείς ιστορικές  περίοδοι της  διάρθρωσης  της  Σκέψης¹  .

5.Κοινωνίες και Ανθρωπότητα ..

6.Το σύμπαν των τεσσάρων διαστάσεων του Minkowski.Κίνηση.   

7.Δυνατότητες μορφών  και σχέσεων από «συμβάντα-γεγονότα»  στο χωροχρονικό συνεχές  Minkowski.                                                                          

8.Κατά πόσο η Σκέψη  σήμερα εκπολιτίζεται/οργανώνεται  από την θεσμοθετημένη Παιδεία- εκπαίδευση? 

Αφορμή, δημοσίευμα Δ.Ν. Μαρωνίτη. 

9. Οι τομείς διαφωνίας  μεταξύ των θεωρητικών της εκπαίδευσης ή απαντήσεις  με συνείδηση διαφορετικών

κοσμοσυστήματων συλλογικής  ταυτότητας ?                                 

Η Νεωτερικότητα ( Φιλοσοφική Σκέψη) .Η παιδεία ,Ευρώπη. Διαφάνειες  10-30Η Νεωτερικότητα ( Φιλοσοφική Σκέψη) .Η παιδεία ,Ευρώπη. Διαφάνειες  10-30

10.Η νεωτερικότητα στην  Ευρώπη  από τα τέλη 18ου έως το  πρώτο ήμισυ του 19ου αιώνα. Η διάρθρωση της Σκέψη

του όλου σαν Όλον. 

11. Οι ανθρωποι της παιδείας-εκπαίδευσης και της Ιατρικής στην Κ.Ευρώπη , Β.Αμερική 18ος-19ος αιώνας. 

Ελλάδα 20ος αιώνας.

12.Το  περιβάλλον  της σκέψης του Pestalozzi

13.Η γεωγραφία των ‘προοδευτικών ‘σχολείων στην Κ.Ευρώπη και Β.Αμερική

14. Johann Heinrich Pestalozzi 1632-1723 εκπαιδευτικός  μέσω πράξης και  Antonie Van Leewenhoek 1632-1723

μικροσκόπος, εφευρέτης. 

15. Friedrich Fröebel . 1782-1852 παιδαγωγός. Η περιπλάνηση της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

από την σημερινή

Ν.Δ. Ελβετία στην Ν.Α Γερμανία, στην Πρωσία .

16. Τα στάδια ανάπτυξης. Θετικές , εμπειριστκές σχολές Ψυχολογίας.

17. Οι απαρχές των βασικών νευροεπιστήμων. Νευροανατομία, νευροφυσιολογία,  19ος αιώνας

18. Η  διαδρομή επικοινωνίας της ‘προοδευτικής’ εκπαίδευσης μεταξύ Ελβετίας-Γερμανίας- Γαλλίας.

19. Η κοινωνική και ιδεολογική διάσταση του κινήματος των ‘ Κήπων των παιδιών’ στην Κ.Ευρώπη και Β.Αμερική .

20. Το παιδαγωγικό υλικό. Τα δώρα της  Θεωρίας και πράξης της κληρονομιάς του Friedrich Fröebel.

21. Τα πνευματικά παιδιά του κινήματος των ΄Κήπων των παιδιών΄.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

53. Η Μαρία  Εdelstein-Γουδέλη 1906-1991. 

54.-55. Οι διαφοροποιήσεις της Μ.Γουδέλη ως προς την παιδαγωγική  προσέγγιση της Montessori.

56.-57.Η σκέψη  και η πράξη στην  Ελλάδα  μεταξύ 1930-1950.Ο Δημήτρης Πικιώνης κάνει λόγο για την

παράδοσης του πλανήτη  και τις ρίζες του  Έθνους.

58. Ο παιδικός κήπος του Πικιώνη 1961-1965 ένωσε την ελληνική με την παγκόσμια παράδοση ? 

Νεωτερικότητα στην  Ελλάδα  Διαφάνειες  53- 63 

46. Η πράξη και η γνώση στο βιολογικό μοντέλο της νοητικής ανάπτυξης  του παιδιού.

47.-49. Τα στάδια ανάπτυξης του Piaget βιολόγος (1954),1980.

50. Τα παγκόσμια παράθυρα ευκαιρίας κατά Begley 1996,1997.

51. Οι τρεις πηγές ενέργειας  για την ανάπτυξη του παιδιού μέσω διαλόγου κληρονομικότητας και 

περιβάλλοντος .

52. Τα επιτεύγματα των δύο πρώτων  χρόνων του παιδιού.
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58. Ο παιδικός κήπος του Πικιώνη 1961-1965 ένωσε την ελληνική με την παγκόσμια παράδοση ? 

Τεχνικο-Επιστημονικές έρευνες- ( Αντιμεταφυσική, Επιστήμες του Ανθρώπου).Επιστήμες Ευρώπη και  η Νεώτερη Ελλάδα. 

Διαφάνεια 59 

59.Η προσέγγιση του νεοβιταλισμού 

Αντί  επιλόγου, στα ‘πλανητικά πλαίσια της κρίσης του πολιτισμού  και του ψυχισμού’. Κριτική στην εντροπία του χωροχρόνου.

60.Η αναζήτηση παρουσίας/απουσίας των θεμελίων  « περιβάλλοντος»  της Ελληνικής παιδείας .

61.Η αναζήτηση παρουσίας/απουσίας των αιτιών  της Ελληνικής Παιδείας.

62.ΘΕΩΡΙΑ. Ποιος αποφασίζει τι είναι γνώση; Και ποιος γνωρίζει τι χρειάζεται να αποφασιστεί?

63.ΠΡΑΞΗ. Ο παλαιός παιδικός σταθμός της οδού Εκάβης?   
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0.Οι προ-Σωκρατικοί από τον  Ηράκλειτο μέχρι και  τον Παρμενίδη είναι στοχαστές και όχι φιλόσοφοι

Α. Η Σκέψη από τον Ηράκλειτο μέχρι τον Georg Wilhelm Friedrich Hegel διαρθρώνεται σαν σύλληψη του όλου σαν Όλον.

Ο Ορθός Λόγος, η οικουμενικότητα, η αλήθεια. Είναι η Σκέψη του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, των επιγόνων τους 

Πλατωνιστών. Ο Γερμανικός  ιδεαλισμός με τον Hegel (1770-1831), αναφέρεται στην  εμφάνιση του razio σαν  παρατήρηση, 

με τρείς στιγμές (1).της περιγραφής;(2). του σημαίνοντος της καθολικότητας;(3). της ανακάλυψης των φυσικών νόμων. 

Λαμβάνει χώρα η ταύτιση του Είναι με το νοείν. Νοησιαρχία- Φυσιοκρατία .Η νόηση θεωρείται σαν εσωτερική 

αναπαράσταση της πραγματικότητας, που μπορεί να πάρει τρεις μορφές: (1) άμεσα αισθητικά γεγονότα,(2) ασαφή αντίγραφα 

των αισθητικών δεδομένων, (3) μετασχηματισμούς αυτών των ασαφών αντιγράφων, όπως συμβαίνει στη συνειρμική σκέψη.

Ιστορικά είναι η περίοδος της  θεμελίωσης  της  εσωτερικής συλλογικής  ταυτότητας  των λαών της Δύσης.

Πως η  δημιουργική  Σκέψη¹ διαρθρώνεται ιστορικά, δημιουργώντας ταυτότητες κοινωνιών ή ποιότητες 

ανθρωπίας κατά την νεωτερικότητα και μετα-νεωτερικότητα μέχρι σήμερα.²

Νεωτερικότητα-(Φιλοσοφική Σκέψη). Φιλόσοφοι. Τέλη 18ου - πρώτο ήμισυ του  19ου  

Μετα-νεωτερικότητα- (Μετα-φιλοσοφική Σκέψη).Στοχαστές. Πρώτο ήμισυ του  19ου  - 1950

Γ. Η Σκέψη σήμερα, διαρθρώνεται σαν Τεχνικο-επιστημονική έρευνα ή σε ιδεολογίες.

(Οι Θεωρίες του Χάους,  η Θεωρία Παιγνίων, κ.α. Είναι μία κριτική στάση προς την έννοια της προόδου. 

Οι επιστημονικές έρευνες  σήμερα ανήκουν βασικά  στην  γλωσσολογία και την θετικιστική λογική, 

την ψυχανάλυση, την κοινωνιολογία , λίγο πολύ μαρξιστικής προσέγγισης. Πρόκειται περί ανακαθορισμού του παιγνίου,

ή/ και δυνατότητα διαχείρισης ρόλων συλλογικών ταυτοτήτων, ? 

Β.Η Σκέψη διαρθρώνεται  σε μεγάλες αφηγήσεις κριτικής και συνθέσεων πραγματισμών της Νόησης. 

Karl Marx, Nietzsche μέχρι Martin Heidegger, σοσιαλισμός, υπαρξισμός, μηδενισμός, φαινομενολογία, Φορντισμός. 

Καταγγελία των μέχρι τότε ‘φιλοσοφικών΄ ερμηνειών,  κριτική του Ορθού Λόγου σαν ’ διαστροφή της θέλησης για την 

δύναμη, δυσπιστία στο καρτεσιανό υποκείμενο  και είσοδος  του Άλλου μόνο  «ψευδαισθησιακά» και «φαντασιωσικά».

Από τα μέσα 19ου έως μέσα 20ου αιώνα. Στοχασμοί  με κριτική αναζήτηση του περιεχομένου της εξωτερικής  συλλογικής 

ταυτότητας του Δυτικού υποκειμένου. 
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Tεχνικο-Επιστημονικές έρευνες-( Αντιμεταφυσική, Επιστήμες του Ανθρώπου).Στοχαστές. Έτος 1950 - σήμερα  



Κοινωνίες και Ανθρωπότητα .Η Σκέψη δεν είναι μια αναπαράσταση, αλλά η συστημική αναπαράσταση   

φέρει στην επιφάνεια τη δυναμική του πεδίου του συγκεκριμένου συστήματος  συνείδησης .

Είναι η ανθρωπότητα το άθροισμα των  κοινωνιών? Η  Λογική της ποιότητας.Φάσμα φωτός.

Το γονίδιο του σκαντζόχοιρου.

Η πρωτεΐνη που παράγεται  στο έμβρυο της μύγας των 

φρούτων και μέσα στον εγκέφαλο του ανθρώπου κατά την 

περίοδο της νευρογένεσης και στην συνέχεια διαχέεται 

Η νόηση στον μικρόκοσμο είναι 

συσχετισμένη με μια πρότερη 

Διάχυση ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας³.

Η ακτινοβολία  που εκπέμπεται από την σκόνη 

του ηλιακού μας συστήματος  σε όψη πλήρους ουρανού 

αποτυπώνεται με το μπλε χρώμα σε σχήμα S.(μορφή 1);

Όταν αυτό το φως απομακρύνεται εμφανίζεται το 

γαλακτικό φώς( μορφή 2) nuclei of hydrogen atoms +

12% helium nuclei ; και όταν αυτό απομακρύνεται ένα 

ομοιόμορφο πεδίο κοσμικής υπέρυθρης ακτινοβολίας 

αποκαλύπτεται ονομαζόμενο το νεφέλωμα του 

Μαγγελάνου.(μορφή 3)

Κοινωνίες. Το νοείν του Είναι? UVΑνθρωπότητα. Το νοείν του μη Είναι? IR

Χαμηλή ενέργεια και συχνότητα/ Μεγάλο 

μήκος κύματος

Νοημοσύνη =Η υπερπήδηση εμποδίων *
Σκέψη           = Οι επαγωγικές και αναγωγικές συνθέσεις 

Συνείδηση    = Η σκέψη της σκέψης. Κατανόηση του τι κάνει η σκέψη

Φαντασία     =Η  πορεία  για μια καινοτομική οργάνωση του χωροχρόνου 

Ουτοπία        =Η  οργάνωση της  φαντασίας  σε  Λόγο²= Όραμα =Πληρότητα

Ατοπία = Επινόηση του αδιανόητου =Τελειότητα

Οι μαθηματικοί  από το 1931 δεν ασχολούνται με την ουτοπία αλλά με την Ατοπία  
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περίοδο της νευρογένεσης και στην συνέχεια διαχέεται 

έξω από τα κύτταρα που το παράγουν.               

Ανακαλύφθηκε ότι οι μέτριες συγκεντρώσεις αυτής της 

πρωτεΐνης σε εμβρυικά κυτταρικά μικροπεριβάλλοντα,

οι νευρώνες καταλήγουν να γίνουν κινητικοί ενώ σε 

μικροπεριβάλλοντα με μικρές συγκεντρώσεις οι νευρώνες 

γίνονται ενδιάμεσοι. ¹

συσχετισμένη με μια πρότερη 

εμπειρία.

Χρόνος πεπερασμένος/μετρήσιμος.  

http://www.hedgehogpathway.

com/home/hedgehog-pathway.htm

.

Η νόηση στον μακρόκοσμο είναι 

συσχετισμένη με μια μέλλουσα 

δράση. Άπειρο.

Φώτο. AURA/STScI/NASA/JPL 

(NASA photo # STScI-PRC98-01)



Το σύμπαν του Hermann Minkowski των τεσσάρων διαστάσεων.

Όταν  δύο συστήματα κινούνται, η συντεταγμένη του χρόνου του 

ενός συστήματος  εξαρτάται από τις συντεταγμένες του  χρόνου  και 

του  χώρου  του άλλου  σχετικά κινούμενου συστήματος.

Ο φυσικομαθηματικός χώρος της υπερβολοειδούς γεωμετρίας  του 

Minkowski απεικόνισε   το τετρα-διάστατο συνεχές του χώρο-χρόνου 

όταν το πλαίσιο αναφοράς αδρανείας δεν επηρεάζεται από την 

μάζα. (βλέπε εικόνα).Η τέταρτη  διάσταση του χρόνου επί του 

κινουμένου σύμπαντος Minkowski καμπυλώνεται  όταν  υπάρχει 

υλοενέργεια. Η καμπύλωση απεικονίζεται με την κίτρινη γραμμή.

Μορφή διπλής έλικας του DNA?

Στην σχετική μηχανική, η κλίμακα του χρόνου και του μήκους είναι 

Η Γεωμετρία της ομορφιάς.Ο χώρος και ο χρόνος  και γίνονται αισθητοί στο πνεύμα με την 

παρατήρηση της  κίνησης. Αναζήτηση σημείων στο χώρο-χρόνο. Θέση -Μορφή-Στοιχεία της Ύλης. 

Μήκος κύματος σε μ. H ιεράρχηση των κλιμάκων 

ενέργειας/βαθμού. 10--3535=κβάντο; 10-5=κύτταρο; 10 25=

κλίμακα του σύμπαντος. Χρόνος του Hubble =Ηλικία της  

φύσης 13.8 διςεκατομ.χρόνια =30.9 τριλλιο Κm. είναι το Στην σχετική μηχανική, η κλίμακα του χρόνου και του μήκους είναι 

σχετική με την ταχύτητα  του φωτός.

ΤΟ ΦΩΣ :Τα χώρο-χρονικά διαστήματα μεταξύ δύο κοσμοσημείων

εξαρτώνται από την ταχύτητα του παρατηρητή ενώ  η maximum 

ταχύτητα της ακτίνα  φωτός  μεταξύ των  κοσμοσημείων σε σχέση 

με τον παρατηρητή, είναι η σταθερά c.¹= 3·108m/s=300.000 km/sec. 

=Περιστροφή ανθρώπου πέριξ του  ισημερινού σε 13 εκατοστά του 

δευτερολέπτου.

Georg Friedrich Bernhard Riemann,

1826-1866, μαθηματικός τότε Βασίλειο του Ανόβερου, σημερινή Γερμανία.

Hermann Minkowski 1864 -1909,μαθηματικός  τότε Ρωσική αυτοκρατορία, 

σήμερινή Λιθουανία-Γερμανία.

Σιμόπουλος Διονύσιος.Το καθιερωμένο πρότυπο (2013). Ίδρυμα Ευγενίδου.
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Ο  Χώρος του Reimann 1826-1866.

Γενική Θεωρία  του Einstein με  πλαίσιο αναφοράς 

αδράνειας το οποίο επηρεάζεται  από την μάζα ή 

τον Η/Μ. Ελλειπτική γεωμετρία.

Ο γεωμετρικός  χώρος  του  μαθηματικού  

Riemannian απεικονίζεται από καμπύλη η οποία  

εξαρτάται από την ύλη  επί της οποίας  ενεργεί ή 

όχι η βαρύτητα ή/και ο ηλεκτρομαγνητισμός. 

Ο χώρος Reimann χρησιμοποιείται σαν μοντέλο 

μέτρησης για τα ανύσματα  διάχυσης  εντός του 

εγκεφάλου.

φύσης 13.8 διςεκατομ.χρόνια =30.9 τριλλιο Κm. είναι το 

αρχαιότερο μόρφωμα στο  γαλαξία μας. 



Κατά πόσο η Σκέψη σήμερα εκπολιτίζεται/οργανώνεται μέσω του θεσμού της παιδείας -εκπαίδευσης? 

Πώς η παιδεία –εκπαίδευση συντελεί στην οργάνωση της σκέψης σε Λόγο και στην εμφάνιση της ευθύνης 

για την γνήσια ένταση μεταξύ Θεωρίας και  Πράξης ? 

Παιδεία -εκπαίδευση εντός του θεσμού                    

(Τριτοβάθμια )

Παιδεία-εκπαίδευση  εντός του θεσμού 

(Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια)

Σχολική θεωρία. 

«Το πράττειν τη θεωρία.π.χ της ανδρείας?»¹
Σχολική πράξη. 

«Το θεωρείν για τη πράξη της τέχνης² µέσω της 

τεχνικής. π.χ για την άρτια  εκτέλεση  ενός  τεχνικού 

έργου?»¹

Είναι περισσότερο μέθοδος

«Είναι περισσότερο κατάκτηση ποιοτικών 

επιπέδων νόησης , τρόπος  κριτικής  σκέψης .»

Είναι κυρίως πράξη.

«Είναι περισσότερο άσκηση εντός μιας κοινωνίας.»

Είναι (οφείλει να είναι) προαιρετική. Ελέγχεται προπάντων εντεταλμένη και εντελλόμενη.
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Είναι (οφείλει να είναι) προαιρετική. Ελέγχεται προπάντων εντεταλμένη και εντελλόμενη.

Είναι σύστημα ανοιχτό, που αντιστέκεται (οφείλει 

να αντιστέκεται) στον άμεσο έλεγχο της πολιτείας 

αλλά και των ιδιωτικών φορέων σε θέματα αξιών.

Είναι ένας εξειδικευμένος κύκλος που προγραμματίζεται 

και περιορίζεται.

Είναι έρευνα και παραγωγή νέας γνώσης, που 

συμπληρώνει, διορθώνει ή και ακυρώνει την 

προηγούμενη. 

Εκπροσωπεί και μεταδίδει την κεκτημένη γνώση και κατά 

κανόνα αντιστέκεται σε πειραματικού τύπου δοκιμές. 

To δίπολο πρέπει να νοείται και να εφαρμόζεται συνάμα ως σύζευξη και διάζευξη, προκειμένου οι όροι του να 

συμβάλλουν, με τις ομοιότητες και τις διαφορές τους, στην αμοιβαία ανταλλαγή ωφέλιμων στοιχείων⁰.

ºΔ. Ν. Μαρωνίτης .Δημοσιεύσεις στο ΒΗΜΑ. Ο πίνακας προέρχεται από την συνέντευξη.01/03/2009 07:12΄08/03/2009 

07:12; 15/03/2009 07:12; Πρόσβαση 22/03/2009 07:22 http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=260635 .Πρόσβαση 

29/7/2013.

¹Θ.Ν. Μυρωδή 2013 «…….»’όπως το  κατανοώ προσωπικά.

²Τέχνη=το πεδίο της συγκίνησης του έργου εμπεριέχεται  εντός της κατασκευαστικής του υπόστασης  και δεν εκφράζει  

μόνο την συγκίνηση του κατασκευαστή.
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Τομείς διαφωνίας  μεταξύ των θεωρητικών της εκπαίδευσης, όλων των βαθμίδων,

ή  διαφορετικά  κοσμοσυστήματα συλλογικών  ταυτοτήτων ? 

• Ποιος ο σκοπός της εκπαίδευσης? Η  ανάπτυξη του ατόμου  ή των στόχων της κοινωνίας?

Διαφοροποιήσεις απαντήσεων .

Πλατωνική κατεύθυνση. Προηγείται η ηθική διαπαιδαγώγηση της διανοητικής ¹. 
Αριστοτελική κατεύθυνση. Η δημιουργία πολίτη, με την έννοια της συμμετοχής  στο πολίτευμα και στην διαχείριση των κοινών.

Νέο-ελληνική  κατεύθυνση. Αλλάζει  συχνά ανάλογα  με την επικρατούσα κομματική ιδεοληψία του εντολέα ή και του εντολοδόχου. 

Γερμανία- Γαλλία. Η ανάπτυξη  της διανόησης.

Αγγλία.                    Η δημιουργία  χαρακτήρα.

Αμερική.                 Η δημιουργία  πολίτη και η  εθνική συνείδηση.Προσομοιάζει με την Αριστοτελική  κατεύθυνση?

• Ποιο το νόημα της σημερινής στατικής διάρθρωσης των τριών βαθμίδων στην σημερινή σχολική Εκπαίδευση?

• Ποια η σημασία της  ομοιογένεια έναντι  της ανομοιογένειας των ομάδων μάθησης. 
Α.Ταχύτητα-αποτελεσματικότητα . Β. Κοινωνικά αποτελέσματα, ανεκτικότητα στην διαφορά.Α.Ταχύτητα-αποτελεσματικότητα . Β. Κοινωνικά αποτελέσματα, ανεκτικότητα στην διαφορά.

• Πως επικοινωνείτε η γνώση? Μέσω σχέσεων  διαλόγου ή σχέσεων ανωτερότητας-κατωτερότητας?

• Πως  επιτυγχάνεται ο έλεγχος και η αυτοπειθαρχία? Επιτυγχάνεται μέσω  άσκησης υπακοής  προς τρίτους 

ή μέσω της  άσκησης  αυτό-υπακοής?

• Ποια η αξία της  συνεργαστικότητας έναντι της  ανταγωνιστικότητας εντός της τάξης.

Παραμένει  πειραματικό δίπολο στην εκάστοτε απόφαση διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

• Πόσο ο παράγοντας του περιβάλλοντος μάθησης  και όχι μόνο του περιεχόμενου του μαθήματος επηρεάζει  

και καθορίζεται από τον ιστό  σχέσεων  και  δυνάμεων που ενεργούν επί του μαθητή?  (Σχέση. Δάσκαλος-Σχολείο-Κοινότητα-Ανθρωπότητα. )
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Πλάτων, Πρωταγόρας, 342 Ε.

Downey, "Ancient Education," The classical Journal 52, no.8 (May 1957).

Ed. Sienkewicz, "Daily Life and Customs," Ancient Greece (New Jersey: Salem Press, Inc., 2007).

Pomeroy, Sarah B. Spartan Women. (Oxford:  Oxford University Press, 2002).

Θεοδοσία Μυρωδή/Ναλμπάντη



Νεωτερικότητα- (Φιλοσοφική Σκέψη).  Φιλόσοφοι

Στην περίοδο της  νεωτερικότητας η Σκέψη, ή αρχαιοελληνικά Λόγος, διαρθρώνεται σαν σύλληψη του όλου

σαν Όλον¹.

Πλάτων

428-427/ 348-347 π.Χ.

Αντίγραφο κεφαλής 

γλύπτης  Σιλανίων

4Ος αιώνας π.Χ.

Αριστοτέλης

384 BC – 322 π.Χ.

Ρωμαϊκό αντίγραφο 

από  μπρούτζινο

πρωτότυπο  του γλύπτη  

Στωϊκοί

Ζήνων ὁ Κιτιεύς, 

Κύπρος 

334 - 262 π,Χ.

Σκεπτικιστές

Ο Πύρρων

ο Ηλείος 

360-270 π.Χ.

Επικούρειοι 

341-270 π.Χ.

Οι ε�ίγονοι της Πλατωνικό-Αριστοτελικής φιλοσοφίας

1. Το �ε�ερασµένο και το ά�ειρο, φυσικό και τεχνητό συνείδηση και αυτοσυνείδηση   
υ�οκείµενο �νεύµα και  το �αρατηρούµενο αντικείµενο �ρέ�ει να α�οτελέσουν διαλεκτική 
ενότητα για να ε�έλθει η αυτο�ραγµάτωση. 
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Georg Wilhelm 

Friedrich Ηegel,

φιλόσοφος,1770 

-1831.Γερμανία

Πλωτίνος 

203-270 μ.χ

Πλατωνισμός 

Η Νεωτερικότητα στην  Ευρώπη  από τα τέλη 18ου έως το ήμισυ  

του 19ου    αιώνα , χαρακτηρίζεται από  το κίνημα του 

Διαφωτισμού, την πίστη στον Ορθό Λόγο και το Κοινωνικό 

συμβόλαιο το οποίο θα επιλύσει θέματα μεταξύ των ατομικών-

κοινωνικών συγκρούσεων. 

Οι θρησκευτικές διαφοροποιήσεις, από τον κεντρικό  κορμό  του  

Ρωμαιοκαθολικού δογματισμού συμβάλλουν στην  διαμόρφωση 

των εσωτερικών ταυτοτήτων  των πληθυσμών  και  αναδύεται  

αργά το θέμα της δημιουργίας  συνοριακών ορίων, εντός των 

οποίων, ταυτολογούνται τα έθνη και  υιοθετούνται οι εξωτερικές 

ταυτότητες.

Η  Φύση είναι παγκόσμια και ευεργετεί την τάξη  του κόσμου. 

4Ος αιώνας π.Χ.
πρωτότυπο  του γλύπτη  

Λύσσιπου.



Άνθρωποι  της παιδείας-εκπαίδευσης και της Ιατρικής στην Κ.Ευρώπη , Β.Αμερική οι οποίοι εργάσθηκαν για την 

ανθρωπότητα, αμφισβήτησαν  τον δεσποτικό κόσμο της κληρονομικής φεουδαρχίας και βίωσαν τις συνθήκες   

διαμόρφωσης  των εθνικών κρατών. 

Johan Heinrich Pestalozzi 1746-1827 , 

παιδαγωγός , Ελβετία.

Jean-Marc- Itard 1775-1838, Ιατρός  με έργο επί 

των κωφαλάλων , Γαλλία .

Friedrich Fröebel 1782–1852, παιδαγωγός , 

Γερμανία Θουριγγία (Ernestine Saxony - today 

Germany)

18ος

Eduard Seguin 1812 -1880, Ψυχίατρος, με 

εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων επί της 

νοητικής καθυστέρησης,  από την  Βουργουνδία-

Γαλλία. Αμερική.  

Maria Montessori 1870- 1952, Ιατρός, Ιταλία.

Maria  Edelstain –Γουδέλη 1906-1991, 

19ος

20ος
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Maria  Edelstain –Γουδέλη 1906-1991, 

Εκπαιδευτικός Οδησσός-Ελλάδα.

Το 1852 ο Ernest Luther, απόγονος του King 

Luther,Γερμανού Καθολικού μοναχού, έθεσε  

την  σφαίρα και τον  κύβο από γρανίτη στον 

τάφο του F. Fröebel.

Η  αναφορά του  παιχνιδιού 2 αναπαριστά  την 

καρδιά , και την νόηση,γνώση.



Το  περιβάλλον  της σκέψης του Pestalozzi συμπίπτει με την περίοδο  του Γαλλικού διαφωτισμού και του Γερμανικού 

ιδεαλισμού. ‘ Το παιδί δεν είναι μία μικρογραφία του ενήλικα’

Ο Johan Heinrich Pestalozzi, ( 1746-1827) Γαλλόφωνος  από  την Ζυρίχη 

επηρεάστηκε από  τον  πραγματισμό του Jan Jacque Rousseau τον οποίο 

εφάρμοσε  στην ‘ προοδευτική εκπαίδευση’. H  θεωρία  του  Νατουραλισμού 

του Rousseau¹, ήταν σε αντίθεση με τον Θεϊστικό ρεαλισμό  και αποτέλεσε την 

εννοιολογική βάση  της ‘προοδευτικής εκπαίδευσης’,  σε «χώρους» της  

σημερινής Ελβετίας.

Τα δύο  εννοιολογικά εργαλεία στην σκέψη του Rousseau για την εκπαίδευση 

ήταν:

Η αυτοεκτίμηση, ‘ amour de soi’ των ανθρώπων  η οποία αποκτάται  μέσω της 

φυσικής εκπαίδευσης  και οδηγεί  τον άνθρωπο στην θεώρηση των 

ανθρώπινων αξιών , ενώ το ‘amour propre ‘ ή  εγωτισμός  είναι  προϊόν της 

κοινωνίας  δια του οποίου τα άτομα  επιζητούν  τον έλεγχο, την κυριαρχία  και 

15

Gerald L. Gutek, Philosophical and ideological perspectives on education ed. Allyn and 

Bacon,Boston,London,Torondo,Tokyo,Singapore.Chapter 5,pp.65-75. Φωτο.http://www.neiu.edu/~circill/F465K.pdf

O συγγραφέας του Émile συζητά με την

Madame D’ Epinay την θεωρία του περί 

εκπαίδευσης, το έτος 1775. 

κοινωνίας  δια του οποίου τα άτομα  επιζητούν  τον έλεγχο, την κυριαρχία  και 

την χρησιμοποίηση των άλλων.

‘Οι τέχνες και οι επιστήμες  τραυματίζουν τα ήθη δημιουργώντας κοινωνική 

υπερηφάνεια σαν τελικό αποτέλεσμα.’

Το κοινωνικό συμβόλαιο, η διατριβή του Rousseau,θα δημιουργούσε τις 

συνθήκες  επίλυσης της αντίθεσης μεταξύ του ατόμου και της συλλογικότητας.

¹Η ανθρωπολογική σύλληψη του ατόμου στον Νατουραλισμό βασίζεται στην 

πίστη ότι το άτομο είναι καλό  στην βασική του φύση  ενώ η Φύση είναι 

παγκόσμια και ευεργετεί την τάξη  του κόσμου. 

Θεοδοσία Μυρωδή/Ναλμπάντη



Η γεωγραφία των ‘προοδευτικών ‘σχολείων  κατά την περίοδο της  νεωτερικότητας στην Κ.Ευρώπη

και Β.Αμερική. ¹
Η  γνωσιολογία της παιδαγωγικής αντιμετώπισε την  έννοια του πολύπλοκου χαρακτήρα του 

ανθρωπίνου είδους  μέσα από την αποσπασματική και ετεροχρονισμένη ακολουθία των  πεδίων 

γνώσης, των οποίων η  καθοδόν εξέλιξη ,μετασχημάτιζε την παιδαγωγική πράξη  των παιδαγωγών  μέσα 

από την εμπειρία ,κάτω από  πολιτικο-κοινωνικό  συνθήκες ενός δεσποτικού κόσμου .
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Seguin Eduard 1851 



Η  απαρχές  της ‘προοδευτικής ‘ εκπαίδευσης  στην Ελβετία-Γερμανία-Γαλλία. 
Η περιπλάνηση των εξω-εσω θεσμικών προσπαθειών  της παιδαγωγικής στην  πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Η ερμηνεία  του   φαινόμενου της μάθησης με την αισθητηριακή αντίληψη. Φόρμα-μέτρηση-όνομα.

Ν.Δ.Ελβετία 1719-1813.Κατά την σκέψη του Pestalozzi το πλεονέκτημα της ’ μεθόδου’ του, που αργότερα 

το αποκάλεσε ΄η ιδέα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  ήταν η σύνδεση μεταξύ σκέψης και αγάπης: ‘

Διδάσκει το παιδί να αγαπά την σκέψη  και να σκέφτεται με αγάπη.’

Χρόνος Χώρος/Χώρα Άνθρωποι Εξω-θεσμικές προσπάθειες

1719 Holland Ο Antonie Van Leewenhoek,

ήταν o πρώτος 

μικροσκόπος που 

παρατήρησε πυρήνα στον  

ευκαρυωτικό οργανισμό 

του σολομού.

Ήταν κατασκευαστής 

μικροσκοπίων. Δεν είχε 

ανώτερη εκπαίδευση ή 

πτυχία πανεπιστήμιων.

Έγιναν οι πρώτες  περιγραφές 

μικροσκοπικής οργάνωσης

μικροοργανισμών της  Φύσης.

Ο Ολλανδός μικροσκόπος είχε 

συνεργασία  με την  Βασιλική 

Οργάνωση του Λονδίνου για την 

παρατήρηση της Φύσης και με 

την Ακαδημία Επιστημών  της 

Γαλλίας.

Van Leewenhoek

1632-1723

17

πτυχία πανεπιστήμιων.

1799 Stans / Helvetic

Republic

Johann Heinrich Pestalozzi 

Ο πατέρας των ορφανών.

Ίδρυσε το Ινστιτούτο για ορφανά 

στην πόλη Stans.

1800-1804 Burgdr /Helvetic

Republic

Ο θεμελιωτής της 

πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.

1. Οργάνωσε σχολείο  για 

αγόρια, για φτωχούς, 

οικοτροφείο με διαβίωση 

μαθητών εκτός πόλεως και 

καθιέρωσε συναντήσεις 

δασκάλων. 2. Οργάνωσε 

Ινστιτούτο εκπαίδευσης  παιδιών 

προερχομένων από μεσαία 

κοινωνικά στρώματα.

1805-1825
1803-1813.Swiss  

Confederation under

Napoleonic 

Centralism

Yverdon/ Helvetic

Rebublic/Swiss 

Confederation 

J.H. Pestalozzi

and F. Fröbel

Ο εκπαιδευτικός της 

ανθρωπότητας.

Ο F. Fröebel συνεργάστηκε 

με τον  Pestalozzi μεταξύ

1808-1810.

Οργάνωσε το Ινστιτούτο στην 

Yverdon.Παιδιά με νοητική 

καθυστέρηση και προβλήματα 

συμπεριφοράς ήταν αποδεκτά 

στα σχολεία του Pestalozzi.

Johann Heinrich

Pestalozzi 

1632-1723



Η περιπλάνηση της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από την σημερινή

Ν.Δ. Ελβετία στην Ν.Α Γερμανία, στην Πρωσία .

Χρόνος Χώρος/Χώρα Άνθρωποι Έξω/ Εσω θεσμικές 

προσπάθειες

1816

Griesheim/Thurigia/

Ομοσπονδία του Ρήνου

1806-1813

Friedrich Fröebel . (1782-1852)

Παιδαγωγός γεννηθείς στο Schwarzburg-

Rudolstadt

Απεβίωσε στην σημερινή  Schweina, ένα 

χωριό και πρώιν δήμο του Wartburgkreis

O F. Fröebel το 1816 ιδρύει το 

παγκόσμιο Γερμανικό 

εκπαιδευτικό Ινστιτούτο στην

Criesheim.

Ο ίδιος  μεταφέρει το Ινστιτούτο 

στην Keilhau.

Ο F. Fröebel ιδρύει το Ινστιτούτο 

στα χωριά της Lucerne, 

λειτουργεί ένα ορφανοτροφείο 

1817-1829 Keilhau/Thurigia/

Ομοσπονδία του Ρήνου

1806-1813

18

χωριό και πρώιν δήμο του Wartburgkreis

district of Thuringia, Germany. 

Μέχρι το 1990  τμήμα της πόλης ήταν 

Σοβιετικό. Από 31 Δεκεμβρίου 2012, είναι 

τμήμα της πόλης Bad Liebenstein.
http://www.thueringen.info/bad-liebenstein.html

λειτουργεί ένα ορφανοτροφείο 

και ένα οικοτροφείο.1806-1813

1831-1836 Wartensee μετακόμιση 

στην Willisau/  Burgdrof/ 

Δημοκρατία της Helvetia

1798-1815

ΚΗΠΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Απαγορεύεται το κίνημα  των 

κήπων από την Πρωσική 

κυβέρνηση για το διάστημα 

1851-1860, σαν αθεϊστικό και 

δημαγωγικό για τις ισχυριζόμενες 

καταστροφικές τάσεις  στον 

τομέα της θρησκείας και της 

πολιτικής.

1837 Blankenburg/ Πρωσία

Το κίνημα των κήπων,  προσκρούει στους μοναρχικούς θεσμούς εκπαίδευσης που είχαν  αποκλειστικό 

περιεχόμενο τις Ιερές Γραφές  και την Κλασική παιδεία. Η Ψυχιατρική και  οι σχολές της Ψυχολογίας του 

συμπεριφορισμού και λειτουργισμού με αντικείμενο την συνείδηση, διαμεσολαβούν στην ανάπτυξη  των 

θεωριών μάθησης.



Τα  στάδια ανάπτυξης του ανθρώπου όπως προτάθηκαν από θετικιστικές ,εμπειρικές σχολές  σκέψης 

της Ψυχολογίας όπως  αυτές του συμπεριφορισμού, της ωρίμανσης, κατά την διάρκεια της  νεωτερικότητας

18ος -19ος αιώνας.

Περίοδοι ανθρώπινης ανάπτυξης Ανθρώπινες ανάγκες 

Γνωστικές,  συναισθηματικές, ψυχοκοινωνικές 

Γέννηση μέχρι 5 

ετών

Francis Wayland 

Parker.(1837-1902)

Αξιωματικός της Ένωσης  

Εμφυλίου .Παιδαγωγός.

Τροφή, ελευθερία σωματικής κίνησης

Η μνήμη, η φαντασία, η λογική η ηθική κρίση είναι μη 

ενεργές. Οι λέξεις  πρέπει να είναι λίγες και συγκεκριμένες. 

Παιδική ηλικία 

5-12 ετών         

Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης είναι δυνατό. Άνοιγμα 

στην αρνητική εμπειρία, εκτός κοινωνικής σύμβασης. 

Εκγύμναση  των  αισθήσεων .Μέτρηση, υπολογισμός, 

ζύγισμα, σύγκριση αντικειμένων.Οχι  στην παπαγαλία 

αποσπασμάτων κειμένων.Εμφυλίου .Παιδαγωγός.

Dayton, Ohio; Quincy and 

Boston, Massachusetts; and 

Chicago, Illinois.

αποσπασμάτων κειμένων.

Προεφηβία-Εφηβία

12-15; 14-18 ετών

John Dewey.(1859-1962)

Ψυχολόγος/φιλόσοφος 

Σχολείο-Κοινωνία πολιτών.

Το παιδία είναι έτοιμα για κοινωνικές σχέσεις. 

Αναπτύσσονται οι σχέσεις της ηθικής. Σεξουαλική 

εκπαίδευση.Αμεσες και ευαίσθητες απαντήσεις σε 

ερωτήματα χωρίς απόδοση μυστήριου και εξαναγκασμού 

με απόδοση της αίσθησης  για αυτοεκτίμηση. 

Η περίοδος για την 

ανθρωπότητα. 

18-20 ετών

Αναζητείται η εμπειρίωση των αξιών της δικαιοσύνης και 

καλοσύνης. Τώρα καλλιεργείται η αισθητική ανάπτυξη για 

την λογοτεχνία, την τέχνη, την μουσική.
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Χρόνος Χώρος/Χώρα Άνθρωποι Έξω/ Εσω θεσμικές 

προσπάθειες

1839

1860

1863

Bicetre Hospital,Paris

Victor .The savage of 

Averyron

Member of France

Medicine Academy 1821

N.Y.

Randall's Island

Jean-Marc-Gaspard Itard

(1775-1838), Ιατρός χειρούργος

των κωφαλάλων

Edouard Seguin (1812-1880)

Mental diseases-Psychiatrist 

Syracuse Asylum for mental disorders

Ο λειτουργισμός στην 

Ψυχολογία  είναι το αντίθετο 

του στρουκτουραλισμού 

/Gestalt (εσωτερικών 

αναπαραστάσεων στο πλαίσιο 

των ισομορφισμών).

Η φιλοσοφία και η 

ψυχολογία συγχωνεύονται.

Το κίνημα του ’προοδευτικού’ 

σχολείου επιτίθεται στην 
1861 Paris Ο Pierre Paul Broca γιατρός, ανατόμος και 

Οι απαρχές των βασικών νευροεπιστήμων. Νευροανατομία, νευροφυσιολογία, κατά την Νεωτερικότητα. 19ος

αιώνας. Σύνδεση  του φαινομένου μάθησης με  τις Φυσικές επιστήμες, την Ιατρική μέσω της  ανάπτυξης της 

Ψυχιατρικής

σχολείου επιτίθεται στην 

φιλοσοφία του ατομικισμού 

και στην έννοια  του 

«elementarism¹», 

συμπεριλαμβάνοντας την 

θεωρία του 

συμπεριφορισμού,

ερέθισμα-απάντηση.

Ο Ε.Seguin συνείσφερε στην 

θεωρία  της μάθησης 

βλέποντας την, σαν το κλειδί 

της αντίληψης.

¹Elementarism.Tο σύνολο των 
στοιχείων είναι το άθροισµα τους,
σε αντίθεση  µε τον Ολισµό ό�ου 
το τελικό σύνολο είναι
µεγαλύτερο α�ό το άθροισµα των 
στοιχείων.

1861 Paris Ο Pierre Paul Broca γιατρός, ανατόμος και 

ανθρωπολόγος, εντοπίζει  το κέντρο ομιλίας επί 

του φλοιού στο αριστερό ημισφαίριο του 

εγκεφάλου, στον πόδα της τρίτης μετωπιαίας 

έλικας του αριστερού ημισφαιρίου.Αναπτύσσει το 

«εντοπιστικό μοντέλο» του εγκεφάλου (δομές).

1822 -1884

1870  later

Austria- Zurich Mendel.Natural Sciences  -Γενετική.

Charles Darwin (1859) Η καταγωγή των ειδών. 

Αγγλία. Ramón y Cajal (1852-1934),Ισπανός  

ιστολόγος, πατέρας της νευροφυσιολογίας.

Περιέγραψε τον νευρώνα , τη δομική μονάδα των 

νεύρων.Ανέπτυξε το «συνδετιστικό» μοντέλο του 

εγκεφάλου, ήτοι την επικοινωνία ειδικών περιοχών  

του εγκεφάλου,μέσω παραλλήλων συνδέσεων των 

νευρώνων τους,  δομή που μπορεί να αποτελεί το 

υπόστρωμα των ανώτερων ψυχολογικών 

λειτουργιών.
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Πορεία Johann Pestalozzi 

Παιδαγωγός

1746-1827 

Yverdon A  1808-1810

French speaking Savoy area

Πορεία Friedrich Fröebel

Παιδαγωγός

1782-1852

Το έτος 1848 ο Mendelson δίδασκε 

Φυσικές Επιστήμες στην Τσεχία 

1850-1913 Προϊστορία 

Jean-Marc-Gaspard Itard

Η Διαδρομή επικοινωνίας της ‘προοδευτικής’ εκπαίδευσης μεταξύ Ελβετίας-

Γερμανίας- Γαλλίας. Η ιστορική γεωγραφία των κόμβων της γλωσσικής 

και πολιτισμικής πολυσημίας επί του εδάφους της σημερινής Ελβετίας-

Γερμανίας-Δ.Τσεχίας κατά την διάρκεια του Γαλλικού διαφωτισμού και 

του Γερμανικού ιδεαλισμού.

1798  Εκτέλεση

του Ρήγα 

Βελεστινλή στην 

Βιέννη.30 χρόνια 

πριν τον θάνατο 

του Pestallozi

Jean-Marc-Gaspard Itard

1775-1838

Ιατρός/Χειρούργος

Seguin Eduard

1812-1880

Ψυχίατρος
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Κοινωνική και ιδεολογική διάσταση του κινήματος των ‘ Κήπων των παιδιών’ στην Κ.Ευρώπη και Β.Αμερική

• Η 

Το κίνημα του Ρομαντισμού  στους κόλπους του οποίου 

αναπτύχθηκε το κίνημα των Κήπων, δίνει έμφαση στην 

ατομικότητα, στην υποκειμενικότητα,  στον ανθρώπινο 

ανορθολογισμό, στο φαντασιακό, στο προσωπικό, στο 

αυθόρμητο, στη  συγκίνηση, στο χιμαιρικό και στο 

υπερβατικό, την ανεξάρτητη δημιουργική  μεγαλοφυΐα, 

στο εσωτερικό  του ναού, στην  οργανικότητα του γοτθικού 

ρυθμού  απ΄ όπου προκύπτει ένας  προορισμός των στύλων 

και η καλή μορφή του τόξου.

Η ιδεολογική διάσταση του κινήματος των Κήπων των 

Παιδιών στα μέσα του 19ου έρχεται σε αντιπαράθεση με 

τις αρχές του Διαφωτισμού  που ήταν :

Η ορθολογικότητα, ο υλισμός της επιστήμης ή 

ανθρωπότητα έναντι του έθνους.To κίνημα  των κήπων 

απαγορεύεται από την Πρωσική Κυβέρνηση για το διάστημα 
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Ansicht des "Gartens der Kinder" in Blankenburg, 1840

Οι Rousseau, Goethe , ο  Delaqrua, Bayron, Fixte , Sopenhauer, Puskin,

Lermonotov είναι βασικοί εκπρόσωποι του Λόγου της νεωτερικής

περιόδου στην Κ.Ευρώπη. Ο Goethe  ήρθε σε  αντίθεση με τις 

προσπάθειες ενοποίησης της Γερμανίας. Υπεράσπισε την διατήρηση 

των μικρών πριγκιπάτων υπό την διοίκηση  καλοκάγαθων δεσποτών.

απαγορεύεται από την Πρωσική Κυβέρνηση για το διάστημα 

1851-1860.

Ο  F. Fröebel ενήργησε με την οικονομική υποστήριξη  της   

διανόησης  των ευγενών της  Θουριγγίας,  επηρεάζοντας 

έμμεσα τον Ολλανδικό βασιλικό οίκο και την σύζυγο γένους 

Romanov του δούκα της Weimar.

http://www.heidecksburg.de/cms/pages/de/ausstellungen-museen/weitere-museen/froebel-museum-bad-

Δ.Φατούρος 1975, Συστηματική Θεωρία  Αρχιτεκτονικής, Τόμος 1 Β.Εκδοση,σελ.37.

http://www.egs.edu/library/johann-wolfgang-von-goethe/biography/



Αξίες στην Ευρωπαϊκή παιδαγωγική του 19ου αιώνα

Οι άνθρωποι είναι δημιουργικά όντα.

Το παιχνίδι  και η ελεύθερη εργασία είναι  το εφαλτήριο της πραγματικής μάθησης. 

Κάθε λάθος γίνεται αντιληπτό μέσω του παιδαγωγικού υλικού χωρίς την παρέμβαση του δασκάλου.

Εφαρμοζόμενες Αρχές

Μέσω του παιδαγωγικού υλικού γίνεται ατομική εργασία του παιδιού το οποίο πρώτα χρησιμοποιεί και μετά 

αναγνωρίζει. 

Η διαδοχή αντίληψης προχωρά από το συγκεκριμένο, στο συμβολικό στο αφηρημένο.

Οι αυτοκατευθυνόμενες δραστηριότητες εκτελούνται με δομημένα,ανεικονικά υλικά  και οι κατευθυνόμενες 

δραστηριότητες είναι το τραγούδι,ο χορός,οι μαθηματικές έννοιες.

O ίδιος ο Pestalozzi κωδικοποίησε επτά μορφές παιχνιδιών  από ξύλο και μετά το θάνατο του το 1852  οι επόμενοι 

επέκτειναν την εκπαιδευτική  σειρά παιχνιδιών. Το έτος 1875 οι αδελφοί Otto /Gustav Lilienthal κατασκεύασαν τα 

παιχνίδια  από ορυκτό υλικό. Αυτά ήταν τα αγαπημένα παιχνίδια του Albert Einstein. 

Ο Paul Klee, και ο Frank Loyd Wright είναι τα φημισμένα παιδία που μορφώθηκαν με τα  παιχνίδια αυτά .

Παιδαγωγικό υλικό.Τα δώρα της θεωρίας και πράξης της κληρονομιάς του Friedrich Fröebel

Ο Paul Klee, και ο Frank Loyd Wright είναι τα φημισμένα παιδία που μορφώθηκαν με τα  παιχνίδια αυτά .

Παιχνίδια με μορφική και μαθηματικο- γεωμετρική λογική παραγώγων.

‘Mπαμπούσκαγιες’  

Δώρο 1 .Το  μπαλάκι από νήμα.

Δώρο 2.Επιδεικνύεται η αλληλοσύνδεση μορφής και υλικού.

Δώρο 3-6. Δώρο 3 διαιρείται ένας κύβος σε 8 μικρότερους.

Δώρο 4. Διαφοροποιείται η μορφή σε 8 επιμήκης  τουβλάκια.

Δώρο 5.Εισάγεται το τριγωνικό πρίσμα.

Δώρο 6. Δίνεται μια ποικιλία από  ευθύγραμμα  σχήματα. 

Υποδιαιρούνται τα τριγωνικά πρίσματα του δώρου 5 και  υποδιαιρούνται 

κατά μήκος και πλάτος  τα επιμήκη  τουβλάκια του δώρου 4.

Δώρο 7. Εισάγεται η σειρά  των καμπυλόγραμμων σχημάτων.
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Τα πνευματικά παιδιά του κινήματος των Κήπων των παιδιών .

Από τον θεσμό της Ακαδημίας στην «επανάσταση» της συνύπαρξης 

των  Σχολών Καλών και  Εφαρμοσμένων Τεχνών. 1906-1933.

• Η Σχολή του Bauhaus ( Bauhütte=Gothic Cathedral). Η πρωτοπορία της σχολής απέβλεπε στην κατάργηση των 

κοινωνικών διαφοροποιήσεων  των  παραδοσιακών ακαδημαϊκών και μη ακαδημαϊκών σπουδών.

Συστέγασε τις Τέχνες της εικόνας (Καλές Τέχνες – Αρχιτεκτονική- Εφαρμοσμένες Τέχνες) με στόχο την αναπτυξιακή 

πορεία των  σχετικών Τεχνικών και Τεχνολογιών. Creative art and technological usefulness. 

• 1η περίοδος   1913– 1933. Το ολικό  περιβάλλον και η βιομηχανοποίηση  της οικοδομής  και των αντικειμένων. 

• W. Gropius  αρχιτεκτονική, εργάστηκε  στο Βερολίνο και το Μόναχο .Το έτος 1937 εγκαθίσταται στην Βοστόνη.

• F.L. Wright αρχιτεκτονική , εργάστηκε στο Βερολίνο 1867-1952, την Βρετανία 1883 -1934, Bοστόνη 1969.

• Wassily Kandinsky 1866-1944. Ρώσος, νομικός, μουσικός, ζωγράφος και θεωρητικός Τέχνης, εργάσθηκε  στην                

σχολή Bauhaus μεταξύ 1922-1933, Γάλλος πολίτης από το 1939.

Frank Loyd Wright.
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Paul Klee 1879 στην Βέρνη 

της Ελβετίας, γιός μουσικών,

1925 Ancient Sound, 

Abstract on Black, oil .

Frank Loyd Wright.

Καταρράκτης ή Κατοικία Kaufmann Pennsylvania

1935 . Εφαρμογή ευρωπαϊκών αρχών του 

Ολλανδικού  κινήματος

De Stijl. Το κτίριο της Αμερικανικής Πρεσβείας

στην Αθήνα.1959- 1961.



Εκπαιδευτικό  προπαρασκευαστικό μάθημα του Josef Albers (1888 –1976) στη σχολή  

Bauhaus με σπειροειδής  και άλλες τετραγωνικές αναπτυκτές επιφάνειες. 1928

Josef Albers,

Proto-Form ,1938
Josef Albers, 

Homage to the Square, 1965

Αναπτυκτές επιφάνειες
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Edmund Collein & Heitz Loew, Light sculpture studies, 1928. Η περιστροφική κίνηση της ευθείας και του κύκλου 

δίνουν στη φωτογραφία Α, την αίσθηση των εκ περιστροφής σχημάτων του μονόχωνου υπερβολοειδούς

και της σφαίρας. Στην τρίτη φωτογραφία η ταχύτητα έχει αυξηθεί τόσο, που δεν αναγνωρίζονται τα αρχικά 

σχήματα. Φαίνονται όμως οι καμπύλες υπερβολής του μονόχωνου υπερβολοειδούς.

(μορφή κοσμοσυντεταγμένων).   morfologia.arch.duth.gr/1o_etos/pdf/tetragonikes.pdf. Τετραγωνικές επιφάνειες.

Α



Κατασκευαστική πράξη  από τα παιδιά του Froëbel

Θεοδοσία Μυρωδή/Ναλμπάντη
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Frank  Loyd Wright .Tο κτίριο Johnson Wax (1936) στο 

Racine του Wisconsin, U.S.A. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Johnson_Wax_Headquarters

Taliesin Preservation, Inc. Δημιουργήθηκε για την διατήρηση 

των κτιρίων, των  τεχνουργημάτων, του τοπίου και της 

κληρονομιάς του Frank Lloyd Wright στο Wisconsin των 

U.S.A. http://www.taliesinpreservation.org

Το Μουσείο

Wukenhaim,

στο κέντρο 

της Ν. Υόρκης 

(1959).



H πόλη Efurd ή « Θουριγγιανή Ρώμη»  ήταν ήδη Πανεπιστημιακό 

Κέντρο  Hierana,100 έτη πριν φοιτήσει εκεί ο Λούθηρος περί το 

1501. Είχε 20.000 κατ.κατά την διάρκεια της Αγίας Ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας μέχρι το έτος 1816.Βρίσκεται  επί της (Via Reggia)

Παρίσι/ Νovogrod και Ρώμης/Βερολίνου. Στην πόλη υπάρχει 

ιστορικό μνημείο  συναγωγής του 11 αιώνα. 

Η αντίσταση κατά: της κληρονομική αριστοκρατίας¹ της 

Θουριγγίας  του  19ο αιώνα , του φεουδαρχισμού,

του κληρικαλιστικού ταγματισμού, διαμόρφωσε συλλογικές 

Οι  αστικοί συντελεστές για την ανάπτυξη της 

‘προοδευτικής ‘ εκπαίδευσης στην Thuringia

του κληρικαλιστικού ταγματισμού, διαμόρφωσε συλλογικές 

ταυτότητες κοινωνιών, ως οφειλετών προς τα σχηματιζόμενα  

έθνη-κράτη.² 
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¹ Εκ�ροσω�είται από  τον   οίκο του κλάδου  των Ernestine Wettins

των δουκάτων Saxe-Coburg και Gotha  σε συνδυασμό με την βρετανική 

μοναρχία η οποία αλλάζει   όνομα σε  Οίκο of Winsor μόνο για την 

Βρετανία το έτος 1917.

² Κοντογεώργης….. 

Encyclopedia Britannica 2004 De lux edition

http://www.thueringen.de/imperia/md/content/lzt/martin

Thuringia

•1572-1920.Γίνεται τεμαχισμός σε διάφορα Σαξονικά 

δουκάτα.

1920-1952. Αποτελεί τμήμα του Γερμανικού κράτους.

•1952-1990. Διαιρείται σε τρείς  περιφέρειες

• της Ανατολικής Γερμανίας.

1990- Τμήμα του Γερμανικού κράτους.

*Εικόνα του Wartburg Castle στην πόλη Erfurt, όπου  ο Martin Luther

μετέφρασε την Κ.Διαθήκη στα Γερμανικά το έτος 1534.



Ο  Ελληνικός διαφωτισμός στα πλαίσια της οικείας κοσμο-συστημικής εμπειρίας του, με την αυτοκυβέρνηση 

και την συνείδηση μιας πολιτισμικής πολυσημίας του έθνους ως κοινωνίας, εκφράζεται μέσω του Ρήγα 

Βελεστινλή.⁰ Είναι η αρχική περίοδος της δημιουργίας «σχολών» ιδεολογικών προσεγγίσεων  του 

ελληνισμού και χριστιανισμού που εστιάζει στην αρχαιογλωσσία. 

Στις  σχολές του Γένους Πανεπιστημιακού επίπεδου, αργότερα  Ακαδημίες,

όπως  του Βουκουρέστιου 1679; του Ιάσιου (Μοισιόδακας διδάσκαλος του 

Ρήγα); των Κυδωνιών - Πέργαμος 1773,της Χίου, της  Κωνσταντινούπολης δεν 

διδάσκονται  οι θετικές επιστήμες ως ξένες προς το αρχαίο ελληνικό πνεύμα.¹ 

‘Ήτοι εκλείπει ακόμα  η βασική προϋπόθεση για το νέο-ελληνικόν θεωρείν

και πράττειν του Ευριπίδειου μύθου   ‘Ζήθου-Αμφίων.² = Θεωρία και Πράξη.

Εξαίρεση του κανόνα αποτελεί η  σχολή των Μηλιών που ιδρύθηκε το 1814 

κάτω από πρότερα ισχύουσες συνθήκες  παραχώρησης  δικαιωμάτων τοπικής 

Η Χάρτα του Ρήγα 1797⁴

28

κάτω από πρότερα ισχύουσες συνθήκες  παραχώρησης  δικαιωμάτων τοπικής 

αυτοδιοίκησης και απαγόρευσης εγκατάστασης Τούρκων στο Πήλιο, από τον  

σουλτάνο Μεχμέτ Δ΄. 1668. ³ τάφο των Ζύθου και Αμφίωνα

⁰ Σύνxρονος του Pestallozi. Το Σύνταγμα του Ρήγα.Τα δίκαια του ανθρώπου. Ελληνική Δημοκρατία-αυτοκράτωρ λαός.

¹Maria Pazarli, Angeliki Tsorlini, Evangelos Livieratos, e-perimetros Vol.6,No.1,2011. και Ι.Κανδήλης ,1985.Μηλιές,Αθήνα, σελ.20.

Δημήτριος Παπαϊωάνου ,Υπ. Διδάκτωρ Παν/μιου Ιωαννίνων, Σχολές του ευρύτερου Ελληνισμού επί Τουρκοκρατίας : «Η Αυθεντική 

Ακαδημία Βουκουρεστίου», http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio2/praktika/papaioannou.htm

²Δρ.Bruno Snell ,2009, Η Aνακάλυψη του Πνεύματος, Μορφωτικό  Ίδρυμα  Εθνικής Τραπέζης,  Αθήνα.σελ.401-413.

Βλέπε και Θ.Σπυρόπουλος, “ Αμφείον : Έρευνα και Μελέτη του Μνημείου του Αμφείου Θηβών ”, 1981 Το ταφικό  μνημείο των 

Θηβαίων Διόσκουρων  Ζύθου και Αμφίωνα στην Θήβα χρονολογήθηκε  2500-2000 π.χ. αποτελεί σήμερα  σκουπιδότοπο.

http://vagiablog.blogspot.gr/2010/07/blog-post.html

3.Δρ.Γρ.Ιωάννη Κανδήλη.Χημικού,(1985), Μηλιές Αθήνα.
http://www.karaberopoulos.gr/karaberopoulos/pdf/Pages_from_Ypereia_891_895.pdf .

Δ.Καραμπερόπουλος ,2010, Τα σωζόμενα αντίτυπα πρωτότυπα της Χάρτας του Ρήγα. Συμπλήρωση,Υπέρεια Τόμος  5,σελ.891-895

Φωτοτυπική εικόνα του καγηγητή Μιχ. Αναστασιάδη



Ιδρύματα ανώτερης- ελληνόφωνης εκπαίδευσης  1453-1830

Η  εστίαση του κινήματος  των Λογίων του Ελληνικού διαφωτισμού  στην  αρχαιογνωσία και αρχαιογλωσσία

σε υπέρτερη θέση  σε σχέση με τις Φυσικές επιστήμες  διαμορφώνει ένα πολύπλοκο τοπίο  στην εκπαίδευση 

στα πλαίσια μιας κοινωνίας με πολυσημία  και  πολυγλωσσία.  

• Κωνσταντινούπολη 1453; Υπό Οθωμανική διοίκηση.

• Βουκουρεστίου  1679; Υπό ελληνική διοίκηση.

• Ιάσιου; Υπό ελληνική διοίκηση.όπου και ο Μοισιόδακας³
ήταν διδάσκαλος του  Ρήγα στο Ιάσιο.

• Κυδωνιές - Πέργαμος 1800;¹ Υπό ελληνική διοίκηση.  

• Χίος; (δεν βρήκα στοιχεία)

• Μηλιές. Ιδρύθηκε to 1814 τελικά μόνον Λύκειο με κύριο

αντικείμενο και πρόγραμμα να διδαχτούν με πληρότητα

Φυσικές Επιστήμες εκτός της  αρχαίας Φιλολογίας, των

Λατινικών και της Φιλοσοφίας.²

Τον 18ο αιώνα υπήρξε η ενοποιημένη αντίληψη τωνΤον 18 αιώνα υπήρξε η ενοποιημένη αντίληψη των

επιστημονικών κλάδων. Παράδειγμα είναι η «Οδός 

Μαθηματικής» (1749) του Μεθόδιου Ανθρακίτη.

Αργότερα η  αντίληψη αυτή προσανατολίστηκε προς τους

παλαιότερους κλάδους των μαθηματικών (Αριθμητική,

Γεωμετρία, Τριγωνομετρία, Αστρονομία) και μια ολοφάνερη

αδιαφορία για τους νεότερους μαθηματικούς κλάδους

Άλγεβρα, Απειροστικό Λογισμό, Αναλυτική Γεωμετρία.
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¹ Σαλβάνου Αιμιλία, Σπυροπούλου Βάσω (10/3/2002) 

Πολιτιστική Πύλη του Αρχιπελάγους του Αιγαίου.

² Δρ.Ιωάννη Κανδήλη,Χημικού,1985 ,Μηλιές Αθήνα. 

³ Ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ, υποστήριξε ότι « αν οι νεότεροι 

Έλληνες πράγματι εκτιμούσαν τους προγόνους τους, θα 

έπρεπε να μιμηθούν τους αρχαίους και να μάθουν από τους 

άλλους  λαούς.»



Στο σχολείο της ελληνόφωνης περιοχής των Μηλιών γίνεται  η εφαρμογή των εννοιολογικών προσεγγίσεων της πρωτοτύπου παιδείας .

Εισαγωγή  ιατρικής επιστημονικής ορολογίας στα ελληνικά πριν το έτος ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Αθηνών 1837 .

Χρόνος Χώρος Άνθρωποι Θεσμοί κοινωνίας

1758 ή  

1764

Έτος 

γέννησης

Μηλιές, Θετταλομαγνησίας

Οθωμανική Αυτοκρατορία

Μεταφραστικό έργο. 

•«Γραμματική των 

φιλοσοφικών επιστημών, ή 

Σύντομος ανάλυσις της 

πειραματικής φιλοσοφίας 

κατ' ερωταπόκρισιν.», 

Βιέννη 1799

•Χημείας του  Λαβουαζιέ (A. 

L. Lavoiser, 1743-1794) 

Πηγή.Δόκτωρ Ιωάννης 

Κανδήλης Χημικός.1985 

Μηλιές, Αθήνα.σελ.8-15.

Άνθιμος Γαζής

(Αναστάσιος Γκάζαλης)

Γερμανομαθής

Διάδοση Φυσικών επιστημών μέσω συγγραφικού, 

εκδοτικού,μεταφραστικού έργου στην ελληνική γλώσσα 

.Τρίτομο «Λεξικόν Ελληνικόν».

Ίδρυση βιβλιοθήκης  και Λυκείου στις Μηλιές                   

1814 με κύριο αντικείμενο τις Φυσικές Επιστήμες. 

Εκδοτικό έργο.

•Έκδοση βιβλίου της «Φυσικής Ιστορίας» ,1779 ; 

•Το 1802 επιμελείται την έκδοση του «Philosophie

Chimique» του ΓάλλουA.-F. Fourcroy, 1755-1809), που 

μεταφράστηκε στα ελληνικά με τίτλο «Χημική Φιλοσοφία 

ή στοιχειώδεις αλήθειαι της νεωτέρας χημικής» από τον 

ιατρό Θεοδόσιο Ηλιάδη.
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Μηλιές, Αθήνα.σελ.8-15.

1753-1844 Μηλιές, Θετταλομαγνησίας

Οθωμανική Αυτοκρατορία

Πρωτότυπα κείμενα ή 

μεταφράσεις Γεωγραφίας, 

Ιστορίας,Φιλολογίας, 

Φιλοσοφίας.  Εισηγείται στην 

ελληνόφωνη εκπαίδευση την 

αλληλοδιδακτική μέθοδο 

έναντι της προγενέστερης 

μεθόδου της ''ψυχαγωγικής'', 

ενώ θεωρεί απαραίτητη και 

την εκμάθηση μιας 

τουλάχιστον ξένης γλώσσας

Γρηγόριος Κωνσταντάς

Γερμανομαθής και 

Ιταλομαθής

•Γενικός έφορος παιδείας  1824.Διδάσκει και ιδρύει 

πρότυπο σχολείο εισάγοντας την αλληλοδιδακτική μέθοδο 

στην Σύρο,Πάρο.  

•1827. Οργάνωσε και διεύθυνε το  Ορφανοτροφείο της 

Αίγινας.

•Η κυβέρνηση των Βαυαρών με τον ερχομό του Όθωνα, 

τον παραγκωνίζει και αναχωρεί για την τουρκοκρατούμενη 

τότε γενέτειρά του. 

1758-1832 Μηλιές, Θετταλομαγνησίας

Οθωμανική Αυτοκρατορία

Δανιήλ Φιλλιπίδης Εκδοτικό έργο.«Ιστορία της Ρουμουνίας» ότι                                    

«Ο την ιστορίαν και την γεωγραφίαν της εαυτού πατρίδος 

αγνοών το νήπιον εστί της πατρίδος». 


