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Η «εργασία» ως γνωστική μέθοδος στο φιλόσοφο Αντόνιο Γκράμσι  
 
Σωτηρία Τριαντάρη34 
 

Περίληψη 
Ο Αντόνιο Γκράμσι (1891-1937) υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους μαρξιστές 

φιλοσόφους, ο οποίος στη φιλοσοφία του για την παιδεία τόνισε τη σημασία που έχει για την 
απόκτηση της σχολικής γνώσης η δημιουργική εργασία. Στο στοχασμό του Γκράμσι η 
«εργασία» παρουσιάζεται ως μια γνωστική μέθοδο με την οποία οι μαθητές μπορούν να 
ασκήσουν την κριτική ικανότητα, να συμμετέχουν στην επεξεργασία των γνώσεων και να 
αναπτύσσουν το διάλογο και την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς. Στην «εργασία» ο 
Γκράμσι στηρίζει το σχολικό σύστημα που προτείνει, το οποίο αρμόζει σ’ ένα «δημιουργικό» 
ενιαίο σχολείο γενικής ουμανιστικής μορφωτικής κουλτούρας. Το σχολείο αυτό συνδυάζει με 
ορθό τρόπο την ανάπτυξη των ικανοτήτων για κανονική εργασία (τεχνική, βιομηχανική), 
όπως και την ανάπτυξη των ικανοτήτων για διανοητική εργασία. Στο σχολείο αυτό και μέσα 
από επαναλαμβανόμενες εμπειρίες θα γίνει η μετάβαση στο Πανεπιστήμιο ή στην 
παραγωγική εργασία. Οι απόψεις του είναι σημαντικές για τη σύγχρονη παιδαγωγική και τους 
Έλληνες εκπαιδευτικούς. 
 
Λέξεις κλειδιά: εργασία, μόρφωση, ενιαίο σχολείο,  πανεπιστήμιο 
 

Abstract 
Antonio Gramsy has been one of the most important philosophers, who is based on 

the philosophy of Marx, who, according to his own philosophy for the education, he accented 
the importance that creative work has for the knowledge we get from school. 

According to Gramsy, the “work” is presented as a gnostic method, with which the 
students can practice the ability of criticism, to participate at the elaboration of knowledge 
and to develop the dialogue and the communication with the educationals. At “work” Gramsy 
sustains the scholastic system that proposes, which suits to a “creative” united school of a 
general educative culture. 

This school combines the development of the abilities for normal work (technical, 
industrial), in a proper way as well as the development of the abilities for mental work. At this 
school, through experience which is repeated, will follow the passage to the university or to 
the productive work. His aspects are important for the education of today – the synchronous 
education – and the Greek educators. 
 
Keywords: work, education, comprehensive school, university 
 
Εισαγωγή 

 
Ο Αντόνιο Γκράμσι (1891-1937), ο οποίος γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό της 

Σαρδηνίας, υπήρξε μαρξιστής-λενινιστής, όπως ο ίδιος αποκαλούσε τον εαυτό του. 
Παρακολούθησε από κοντά την πολιτική πραγματικότητα της Ιταλίας και αφουγκράστηκε τα 
προβλήματα της πολιτικής και πολιτιστικής ανανέωσης της ιταλικής κοινωνίας. Έδειξε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο εκπαιδευτικό πρόβλημα και με τις παιδαγωγικές θέσεις του 
απέβλεπε στην ανύψωση και βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου του λαού. Σύμφωνα με τον 
F. Lombardi είναι τολμηρό να κάνουμε λόγο για μια οργανική και ολοκληρωμένη 
παιδαγωγική στο Γκράμσι. Μόνο στα γραπτά κείμενά του και κυρίως στα Τετράδια της 
φυλακής είναι δυνατό να εντοπίσουμε μια σειρά από παιδαγωγικές σημειώσεις, οι οποίες 
δημιουργούν πολλούς προβληματισμούς επί των εκπαιδευτικών θεμάτων, που επεκτείνονται 
και ως τη σημερινή εποχή (Lombardi, 1986, σελ. 19). Ο Γκράμσι συνδέει το πρόβλημα της 
εκπαίδευσης με τη φιλοσοφία της πράξης, συμβάλλοντας σημαντικά στη διαδικασία 
σχηματισμού της προσωπικότητας.  
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Ο Γκράμσι υποστήριξε ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε μια a priori φύση του παιδιού 
και γενικότερα του ανθρώπου, η οποία προϋπάρχει φυσιολογικά και πρέπει να εκδηλωθεί, 
χωρίς εξαναγκασμούς. Αντιθέτως, ο φιλόσοφος αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ως ένα 
ιστορικό δημιούργημα, το οποίο αποκτήθηκε με τον εξαναγκασμό (όχι με τη σημασία της 
ωμής βίας), διότι όλα όσα φαίνονται στον άνθρωπο δεν είναι φύση, αλλά αποτελούν τμήμα 
της κοινωνίας όπου συμμετέχει, των κοινωνικών σχέσεων που συνδέονται με την οικογένεια, 
με τη γειτονιά, με το χωριό κ.ά. Το παιδί δεν είναι κάτι ατομικό και καθορισμένο, αλλά είναι 
η αντανάκλαση της αστικής κοινωνίας στην οποία μετέχει, με αποτέλεσμα κάθε 
μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση να αφορά όχι μόνο το δάσκαλο και το μαθητή αλλά και όλο 
το κοινωνικό σύνολο, του οποίου εκφραστής είναι ο άνθρωπος (Κουμάκης, 2001, σελ. 339).  

Ο Γκράμσι τονίζει την ανάγκη της επέμβασης του εκπαιδευτή, ο οποίος με τη 
δουλειά του συμβάλλει στη μετάδοση εμπειριών του παρελθόντος, δηλαδή του μορφωτικού 
περιεχομένου, από την παλιά στη νέα γενιά. Η μόρφωση είναι και εκπαίδευση, καθώς και 
μέσο της κυριαρχίας του ανθρώπου πάνω στη φύση, ώστε να δημιουργηθεί ο 
«συγχρονισμένος» με την εποχή του άνθρωπος (Γκράμσι, 1973, 37). Με τη μόρφωση ο 
άνθρωπος ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του και αυτό σημαίνει ότι η γνώση γίνεται 
δύναμη (Bacon,1859, 397).  
 
Η σχέση της εργασίας με τη μόρφωση 

 
Για την απόκτηση της γνώσης ο Γκράμσι στην πραγματεία του Η Οργάνωση της 

Κουλτούρας. Τ. Α΄ -στην οποία εμείς θα περιοριστούμε- προτείνει ως μέθοδο την εργασία, 
που είναι η βάση και το αποκορύφωμα του «δημιουργικού-ενεργού» σχολείου. Με την 
εργασία οι μαθητές οδηγούνται σε μια δημιουργική φάση, όπου η μάθηση δεν είναι 
μηχανιστική αλλά νοηματική και σε σχέση πάντα με τα πράγματα. Σε αυτή τη δημιουργική 
φάση οι μαθητές «επεκτείνουν την προσωπικότητά τους που γίνεται αυτόνομη και υπεύθυνη, 
αλλά με μια στερεή και ομοιογενή ηθική και κοινωνική συνείδηση» (Γκράμσι, 1973, σελ. 
19). Πρόκειται για θέση, η οποία υποστηρίχθηκε από τον Πλάτωνα που παρουσίασε τον 
ιδιόρρυθμο τύπο μάθησης, την αυτοαγωγή ως επιθυμία και προσωπική μετοχή στην 
κατάκτηση της γνώσης των πραγμάτων (Τριαντάρη-Μαρά, 2005, σελ. 130)· τον Αριστοτέλη, 
ο οποίος πρότεινε τη διδακτική αρχή της αυτενέργειας, υιοθετώντας την άποψη του Ησιόδου 
«όποιος βρίσκει μόνος του το καθετί είναι παραπάνω από άριστος» (Σαπουνάς, 2005, σελ.  
76)· τον Κάρλ Πόπερ (1902-1994), ο οποίος θεωρούσε ότι ο δάσκαλος δεν μεταδίδει απλές 
γνώσεις στους μαθητές, αλλά επιδιώκει να δημιουργήσει ένα κριτικό περιβάλλον, ώστε οι 
μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους τη γνώση (Perkinson, 1980, σελ. 216). Τις ανωτέρω 
θέσεις ενστερνίστηκε και ο Κάρολος Γιάσπερς, σύμφωνα με τον οποίο οι μαθητές χρειάζεται 
να βιώνουν με πάθος τα μορφωτικά περιεχόμενα, για να αποκτήσουν γνώση (Jaspers, 1985, 
σελ. 365).  

O Γκράμσι θεωρεί ότι το ενιαίο σχολείο αποτελεί τον τύπο του προπαρασκευαστικού 
σχολείου που βοηθάει τους μαθητές με την εργασία να ωριμάσουν και να οδηγηθούν στον 
προθάλαμο της επαγγελματικής επιλογής. Στο ενιαίο σχολείο δεν απουσιάζει η ουμανιστική 
μόρφωση, που εμφανίζεται ως ενδιάμεσος παράγοντας ανάμεσα στις αξίες του ανθρώπου και 
στις απαιτήσεις της σύγχρονης εκβιομηχάνισης (Lombardi, 1986, σελ. 93). Το σχολείο αυτό, 
όπως υποδεικνύει ο Γκράμσι είναι «μια φάση έρευνας και μια μέθοδο για την έρευνα … 
διδάσκει πως ειδικά η παιδεία γεννιέται από μιάν αυθόρμητη κι αυτόνομη δύναμη που 
ενυπάρχει στο μαθητή, και στον οποίο ο δάσκαλος παίζει μονάχα το ρόλο του φιλικού 
οδηγού. Να ανακαλύψουν οι μαθητές από μόνοι τους κάτι, χωρίς συμβουλές κι εξωτερική 
βοήθεια̇ μια αλήθεια είναι δημιουργία, ακόμη κι όταν η αλήθεια είναι παλιά, κι αποδείχνει τη 
γνώση της μεθόδου» (Γκράμσι, 1973, σελ. 19).  

Η εργασία που υποδεικνύει ο φιλόσοφος ως μέθοδος γνωστική για τους μαθητές τούς 
καθιστά μη παθητικούς δέκτες, που να μοιάζουν με δοχείο που θα δεχτεί τις γνώσεις. Η 
εργασία δίνει στην εκπαίδευση ένα πνεύμα παιδοκεντρισμού, το οποίο αντιτίθεται στον 
παραδοσιακό διδακτισμό και δασκαλοκεντρισμό. Ενδεχομένως, η γκραμσιανή αντίληψη για 
την εργασία –διανοητική ή χειρωνακτική- αποτέλεσε το υπόβαθρο για τη σχέση της εμπειρίας 
με την εκπαίδευση, που ανέπτυξε μεταγενέστερα ο John Dewey (1859-1952), θεωρώντας ότι 
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η εμπειρία θα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο για την οργάνωση της διδακτέας ύλης, τις 
μεθόδους διδασκαλίας, τον υλικό εξοπλισμό και την κοινωνική οργάνωση του σχολείου 
(Χατζηγεωργίου, 1999, σελ. 72). Το σημαντικό εδώ είναι ότι η αντίληψη που διαμόρφωσε ο 
Γκράμσι για την εργασία φαίνεται πιθανότατα να επηρέασε και τον Dewey αναφορικά με τις 
θέσεις του για την εμπειρία ως εργαλείο διδακτικής μεθοδολογίας και βασικό παράγοντα για 
την εκπλήρωση της εκπαιδευτικής σκοποθεσίας.  

Η εργασία αποτελεί για το Γκράμσι το θεμέλιο για να αναπτύξουν και να ζήσουν οι 
μαθητές, μεθαυριανοί πολίτες μιας κοινωνίας, μια καλύτερη ανθρώπινη ζωή. Κατά συνέπεια 
η εργασία θεωρείται ως ένας σκοπός της εκπαίδευσης (Marples, 2003, σελ. 198), που 
υπερβαίνει την, κατά τον Μαρξ (Manacorda, 1966, σελ. 119-120), αμειβόμενη παραγωγική 
εργασία των παιδιών και τείνει περισσότερο στη μορφωτική πλευρά της εργασίας. Η εργασία, 
σύμφωνα με το Γκράμσι, είναι μια ενωτική αρχή, ένα γνωστικό μέσο που οδηγεί τους 
μαθητές σε μια πιο ακριβή και ρεαλιστική γνώση της φύσης, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια 
να την κατακτήσει. Ο Γκράμσι αντιλαμβάνεται τη σχέση μόρφωσης-εργασίας, όχι απλά ως 
ένα εθισμό του ατόμου στην εργασία, ώστε να αντιμετωπιστούν στο μέλλον οι υπάρχουσες 
βιοτικές ανάγκες. Η εργασία θεωρείται από το Γκράμσι όχι μια τεχνική λύση για την 
αντιμετώπιση των βιοτικών και των επαγγελματικών αναγκών, αλλά πολύ περισσότερο ως 
μια γνωστική μέθοδο, που θα βοηθήσει το άτομο να μετέχει ενεργά στη ζωή της φύσης, την 
οποία αφού την γνωρίσει καλά, στη συνέχεια θα επιχειρήσει να την αλλάξει και να την 
καταστήσει πιο βαθιά κοινωνική (Lombardi, 1986, σελ. 99).  

Αν πράγματι για το Γκράμσι η εργασία αποτελεί μια γνωστική μέθοδο, τότε η 
μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από τη δράση, εφόσον οι μαθητές μετέχουν ενεργά και υπεύθυνα 
στη διαδικασία μάθησης. Αυτή η ενεργή συμμετοχή οδηγεί τους μαθητές στην ανεξαρτησία 
του πνεύματος, στην εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, στην ανάπτυξη της ικανότητάς τους για 
αυτοκριτική και αυτοαξιολόγηση (Τσακίρη & Καπετανίδου, 2007, σελ. 56). Με την εργασία 
οι μαθητές είναι ανοικτοί στις εμπειρίες τους και κατευθύνουν αποτελεσματικότερα τις 
επόμενες εμπειρίες τους. Με την εργασιακή δράση ο κάθε μαθητής ως ξεχωριστή 
προσωπικότητα συμβάλλει, ώστε το σχολείο να μη θεωρείται απλά ένα όργανο εκπαίδευσης 
και μόρφωσης, αλλά να αποτελεί ένα ενδιάμεσο κρίκο ανάμεσα στη δημιουργία του νέου 
ουμανισμού και στον κόσμο της εργασίας. Με το συνδυασμό εργασία-μόρφωση οι μαθητές 
κοινωνικοποιούνται, διότι δεν απομακρύνονται από τη ζωή και την πραγματική κοινωνία.  

Ο Γκράμσι θεωρεί αναγκαία την καθιέρωση της εργασίας στο σχολείο ακόμη από τη 
στοιχειώδη εκπαίδευση, διότι «η εργασία είναι ο ιδιαίτερος τρόπος που έχει ο άνθρωπος να 
συμμετέχει ενεργά στη φυσική ζωή για να τη μεταβάλλει και να την κοινωνικοποιεί ολοένα 
πιο βαθιά και πιο εκτεταμένα». Η εργασία είναι μια σταθερή εκπαιδευτική αρχή, διότι η 
κοινωνική και η κρατική τάξη (δικαιώματα και καθήκοντα) εισάγεται και εντοπίζεται στη 
φυσική τάξη από την εργασία. «Η ιδέα της ισορροπίας ανάμεσα στην κοινωνική και φυσική 
τάξη στη βάση της εργασίας, δηλ. στη βάση της θεωρητικο-πραχτικής δραστηριότητας του 
ανθρώπου, δημιουργεί τα πρώτα στοιχεία μιας διαισθητικής κοσμοαντίληψης, μιας 
κοσμοαντίληψης που είναι απελευθερωμένη από κάθε μαγεία και μεταφυσική και αποτελεί 
την αφετηρία για την παραπέρα ανάπτυξη μιας ιστορικής και διαλεχτικής σύλληψης του 
κόσμου, ώστε να εκτιμήσουμε το σύνολο των προσπαθειών και των θυσιών που στοίχισε το 
παρόν στο παρελθόν, και που το μέλλον στοιχίζει στο παρόν, και να εννοήσουμε την τωρινή 
κατάσταση σα σύνθεση του παρελθόντος (δηλαδή όλων των περασμένων γενεών), που 
προβάλλεται στο μέλλον. Αυτή είναι η βάση του δημοτικού σχολείου» (Γκράμσι,1973, σελ. 
24).  

Η εργασία βοηθάει τους μαθητές να βλέπουν τη φύση όχι χωριστά από αυτούς, αλλά 
να θεωρούν ότι οι ίδιοι αποτελούν μέρος της φύσης. Η επιμονή του Γκράμσι για τη σημασία 
και την αξία της εργασίας μάς ανάγει σε μια πραγματιστική φιλοσοφία της παιδείας. Στο 
πλαίσιο αυτό οι γνώσεις πηγάζουν από τη λογική και οι μαθητές δεν είναι αμέτοχοι για την 
απόχτησή τους. Πρόκειται για γνώση που βοηθάει τους μαθητές, και μετέπειτα πολίτες μιας 
κοινωνίας, να ανταποκρίνονται και να μετέχουν στη συνεχή επαφή και αλληλεπίδραση με το 
συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον τους (Πολυχρονόπουλος, 1992, σελ. 208). Ο Γκράμσι 
μέσα από το συνδυασμό εργασία-μόρφωση επιχειρεί να διαμορφώσει και να προετοιμάσει 
τους μαθητές για μια μελλοντική κοινωνία εργαζομένων, όπου σε συνάφεια η διανοητική και 
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η χειρωνακτική εργασία θα δημιουργήσουν συνθήκες ανθρώπινες στους επαγγελματικούς 
χώρους με την τήρηση κανόνων, με το σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων, με τη 
συνεργασία, με την κατανόηση απόψεων και συναισθημάτων, με την επικοινωνιακή 
συμπεριφορά και με το διάλογο.  

Για να ισχύσουν όλες οι ανωτέρω απόψεις και να πετύχει ο συνδυασμός εργασία-
μόρφωση ο Γκράμσι προτείνει την ύπαρξη ενός υποχρεωτικού ενιαίου σχολείου, στο οποίο 
να απαιτείται η διεύρυνση της πραχτικής οργάνωσής του, ώστε να επιτευχθεί η διανοητική 
και χειρωνακτική εργασία, ενισχύοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τη σχολική φοίτηση, 
σε βαθμό που ο νέος να πετύχει την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία, την κοινωνική 
αναμόρφωση και πρόοδό του. 
 
Εργασία και Σχολείο 
 
α. Ενιαίο Σχολείο 

 
 Ο Γκράμσι βασίζει την ενεργητική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στην απόκτηση 
της γνώσης, στην καθιέρωση της εργασίας στο σχολείο από τη στοιχειώδη ακόμη 
εκπαίδευση, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έρθουν σε επαφή με πρακτικές δραστηριότητες και η 
μέθοδος διδασκαλίας να είναι στοχαστική και διερευνητική και η μάθηση ενεργητική. Η 
επαφή των μαθητών με την εργασία τούς βοηθάει να λύνουν με ευκολία πρακτικά 
προβλήματα και να αντιμετωπίζουν γενικότερες προβληματικές καταστάσεις 
(Πολυχρονόπουλος, 1992, σελ. 221). Έτσι, η εργασία καθίσταται κριτήριο για την ικανότητά 
τους να δίνουν λύσεις και να ξεπερνούν δύσκολες καταστάσεις.  
 Ο ανωτέρω σκοπός και συνάμα συνδυασμός εργασία και σχολείο στηρίζεται με βάση 
τα όσα αναφέρει ο Γκράμσι σε μια πραγματιστική φιλοσοφία, την οποία εμφανώς 
συμπληρώνει και με άλλες αρχές. Σύμφωνα με τον θεμελιωτή της πραγματιστικής 
φιλοσοφίας Ουίλλιαμ Τζαίμς (1842-1910) ο πραγματισμός είναι μια μέθοδος για την 
ανάλυση φιλοσοφικών προβλημάτων. Ο Τζαίμς αντιλαμβάνεται τον πραγματισμό ως μια 
επέκταση της μεθόδου του εμπειρισμού, καθώς απομακρύνεται από αφηρημένες θεωρίες και 
απόλυτες αρχές και στρέφεται σε συγκεκριμένα γεγονότα, πράξεις και σχετικές αρχές 
(Τζαίμς, 2006, σελ. 11). Η φιλοσοφία του εκπαιδευτικού πραγματισμού εδραιώνει τη σχολική 
ζωή πάνω στην εμπειρική έρευνα, τις ανάγκες της ζωής και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.  

Στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης του Γκράμσι η εμπειρική έρευνα συμπληρώνεται και 
επαυξάνει με την εργασία, καθιστώντας τη σχολική ζωή οργανωμένη και τους μαθητές 
ικανούς να αναπτύξουν τη νοημοσύνη τους, να μαθαίνουν να λύνουν προβλήματα, να ζουν 
στοχαστικά και να σκέφτονται πραχτικά στην κοινωνική ζωή. Από τη θέση αυτή ο Γκράμσι 
προτείνει στο πλαίσιο μιας ορθής εκπαιδευτικής πολιτικής τη δομή ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος, σύμφωνα με το οποίο: «το ενιαίο σχολείο θα πρέπει να αντιστοιχεί χρονικά 
στην περίοδο που καλύπτουν σήμερα το δημοτικό σχολείο και η μέση εκπαίδευση μαζί, 
αναδιοργανωμένο όμως όχι μονάχα στο περιεχόμενο και στη μέθοδο διδασκαλίας, αλλά και 
στη διάταξη των διαφόρων βαθμίδων της σχολικής φοίτησης. Η πρώτη βαθμίδα, η 
στοιχειώδης, δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από τρία-τέσσερα χρόνια και κοντά στη 
διδασκαλία «οργανικών» γνώσεων της μόρφωσης – ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, 
γεωγραφία και ιστορία- θα πρέπει να αναπτύσσεται ξεχωριστά η πλευρά που σήμερα 
παραμελείται: ‘των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων’. Δηλαδή οι πρώτες έννοιες για το 
κράτος και την κοινωνία σα στοιχεία πρωταρχικά μιας νέας κοσμοαντίληψης που είναι 
αντίθετη με τις κοσμοθεωρίες που προέρχονται από διάφορα παραδοσιακά κοινωνικά 
περιβάλλοντα, δηλαδή αντίθετη με τις κοσμοθεωρίες εκείνες που μπορούμε να τις 
αποκαλέσουμε φολκλοριστικές. Το διδαχτικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί εδώ 
είναι να μετριαστεί και να γίνει γόνιμη η δογματική κατεύθυνση της σκέψης που είναι έντονη 
στον άνθρωπο σ’ αυτά τα πρώτα χρόνια της ηλικίας του. Το υπόλοιπο της φοίτησης δεν θα 
πρέπει να διαρκεί περισσότερο από έξι χρόνια, ώστε σε ηλικία δεκαπέντε-δεκαέξι χρόνων το 
παιδί θα πρέπει να μπορεί να τελειώσει όλες τις βαθμίδες του ενιαίου σχολείου» (Γκράμσι, 
1973,16).              

Ο Γκράμσι προτείνει ένα ενιαίο σύστημα εκπαίδευσης, στο οποίο περιλαμβάνεται 
μαζί η δημοτική και η μέση εκπαίδευση, μειώνοντας κατά ένα με δύο χρόνια τη φοίτηση στη 
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δημοτική εκπαίδευση και αποτρέποντας κάθε χρονική αύξηση στη μέση εκπαίδευση πέρα 
των έξι χρόνων. Βέβαια, προτείνει πέραν του ενιαίου σχολείου την ανάπτυξη ενός δικτύου 
από νηπιαγωγεία και άλλα ιδρύματα, στα οποία τα παιδιά πριν από τη σχολική ζωή θα 
συνηθίζουν σε μια ορισμένη σχολική πειθαρχία και θα αποκτούν προσχολικές γνώσεις και 
ικανότητες (Γκράμσι, 1973, σελ. 17).   

Μελετώντας κανείς προσεχτικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Γκράμσι θα 
μπορούσε να υποστηρίξει και την ένταξη του νηπιαγωγείου στο ενιαίο σύστημα εκπαίδευσης, 
το οποίο ο φιλόσοφος το θεωρεί ως ένα έξωθεν του σχολείου τύπο αγωγής και μάθησης του 
παιδιού. Η ένταξη του νηπιαγωγείου στο ενιαίο σχολείο θα αποτελούσε προπαρασκευαστικό 
τύπο του δεύτερου, εφόσον ήδη από το νηπιαγωγείο τα παιδιά μετέχουν σε μικρές και 
μεγάλες δραστηριότητες. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα εννοεί ο φιλόσοφος όταν κάνει λόγο 
για προσχολικές γνώσεις και ικανότητες, όπου τους δίνεται η ευκαιρία να εργαστούν με τα 
υλικά, με το δικό τους ρυθμό και με τον τρόπο που επιθυμούν εκείνα. Έτσι, η εργασία, η 
πρακτική άσκηση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα ήδη από το νηπιαγωγείο, όπου τα παιδιά 
μπορούν να λαμβάνουν πολλές εμπειρίες, όπως αναγνώριση αντικειμένων, σχέσεις 
αντικειμένων-εννοιών, μίμηση πράξεων-ήχων, συσχετισμό προγραμμάτων, φωτογραφιών και 
εικόνων με πραγματικά μέρη και αντικείμενα, συμβολικό παιχνίδι, ζωγραφική κ.ά. 
(Ντολιοπούλου, 2003, σελ. 174-176). Πρόκειται για εμπειρίες που σχετίζονται με τη φύση 
και την κοινωνία με την οποία το παιδί της προσχολικής ηλικίας έρχεται σε έμμεση σχέση με 
αυτή μέσα από δραστηριότητες μιας μικρής ή μεγάλης ομάδας.  

Ο φιλόσοφος, έχοντας κατά νου την κοινωνικοποίηση των μαθητών συνιστά στη 
δημοτική εκπαίδευση την ορθή διδασκαλία της αγωγής του πολίτη, στην οποία οι 
εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τις πρώτες έννοιες «κράτος» και «κοινωνία» ως βασικά στοιχεία 
μιας νέας κοσμοαντίληψης και κοσμοθεωρίας που απομακρύνεται από την παραδοσιακή. Δεν 
είναι τυχαίο ότι ο Γκράμσι προτείνει επίμονα τη μάθηση των δύο παραπάνω βασικών 
εννοιών, με απώτερο στόχο να μεριμνήσει για τη διαμόρφωση των εκπαιδευομένων του, 
έχοντας ως πρότυπο το νέο τύπο διανοουμένου, ο οποίος παράλληλα με την ουμανιστική 
μόρφωση θα αναμειγνύεται δραστήρια και στην πρακτική ζωή, ως δημιουργός, οργανωτής 
(Τρικούκης, 1985, σελ. 110). Ο Γκράμσι αντιλαμβάνεται ότι η καλή και ορθή γνώση των 
διανοουμένων για το κράτος σχετίζεται άμεσα με το ρόλο τους στο σύγχρονο κράτος και στις 
πολιτικές σχέσεις.  

Η σχέση του διανοουμένου με το κράτος είναι η σχέση του αφενός με την πολιτική 
κοινωνία και αφετέρου με την ιδιωτική κοινωνία. Σύμφωνα με τον Γκράμσι δεν ισχύει αυτή η 
διάκριση, καθώς και οι δύο κοινωνίες διαπλέκονται. Συγκεκριμένα το κράτος υπεισέρχεται 
άμεσα στην ιδιωτική κοινωνία και στους θεσμούς της (συνδικαλισμός, ενώσεις προσώπων, 
εκπαίδευση, πληροφόρηση κ.ά.) και στο κράτος υπεισέρχονται στοιχεία που αποδίδονται 
στην ιδιωτική κοινωνία. Η ιδιωτική κοινωνία βρίσκεται ανάμεσα στην οικονομική βάση και 
στο νομικό-πολιτικό οικοδόμημα κράτος και τα συνδέει. Οι σχέσεις της πολιτικής με την 
ιδιωτική κοινωνία δεν είναι πάντα οι ίδιες, ούτε είναι πάντα ομαλές, καθώς σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορεί να επέλθει ρήξη (Τρικούκης, 1985, σελ. 55-56).  

Με αυτό τον τρόπο ο Γκράμσι, όπως και ο προκάτοχός του ο Καντ (1724-1804), 
ενδιαφέρεται όχι μόνο για την αυτενέργεια των μαθητών και την ενεργοποίηση των 
δυνάμεών τους, αλλά ακόμη περισσότερο επιθυμεί μέσα από τη γνώση που αποκτούν οι 
μαθητές μόνοι τους δια της εργασίας να κατανοούν και να παράγουν (Δεληκωνσταντής, 
2001, σελ. 76). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι σημερινοί εκπαιδευόμενοι να είναι έτοιμοι ως 
μεθαυριανοί διανοούμενοι, που σημαίνει, κατά τον Γκράμσι, η μόρφωση και η ειδίκευσή τους 
να τους επιτρέπει να κάνουν μια πνευματική εργασία με βασικό κριτήριο την όποια εργασία, 
πνευματική ή χειρωνακτική κάνουν να την κάνουν μέσα σε συγκεκριμένες κοινωνικές 
σχέσεις. Από τη θέση αυτή οι διανοούμενοι προσδιορίζουν τη θέση και τη σχέση τους με την 
πολιτική και ιδιωτική κοινωνία, με το κράτος και την κοινωνία [Τρικούκης, 1985, σελ. 101-
102).  

Ο Γκράμσι θέλει να προετοιμάσει διανοούμενους όχι μόνο στο χώρο της πνευματικής 
εργασίας αλλά και της χειρωνακτικής. Συγκεκριμένα οραματίζεται ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει να σκέφτεται είτε πρόκειται η 
μετέπειτα εξειδίκευσή του να έχει χαρακτήρα επιστημονικό, είτε πρόκειται να έχει 
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χαρακτήρα πρακτικό-παραγωγικό. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν είναι εργάτης, επειδή εκτελεί 
κάποια χειρωνακτική εργασία, διότι και εκείνος διαθέτει μόρφωση ή οφείλει το εκπαιδευτικό 
σύστημα να του παρέχει μόρφωση ουμανιστική και πρακτική. Η διαφορά για το Γκράμσι 
βρίσκεται απλά και μόνο στις συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσει ένα 
διανοούμενος που ασχολείται με την πνευματική εργασία από εκείνον που ασχολείται με μια 
πρακτική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό ο Γκράμσι υποδεικνύει ότι «το ενιαίο σχολείο 
πρέπει να οργανωθεί σαν κολέγιο, με την ημερήσια και νυχτερινή συλλογική ζωή, που θα 
είναι απελευθερωμένη από τις τωρινές μορφές υποκριτικής και μηχανικής πειθαρχίας, ενώ η 
μελέτη θα πρέπει να γίνεται συλλογικά, με τη βοήθεια των δασκάλων και των μεγαλύτερων 
μαθητών, ακόμη και στις ώρες της λεγόμενης ατομικής μελέτης».  

Ενδεχομένως, ο Γκράμσι αναφέρεται όχι απλά σε μια παραδοσιακή μορφή 
πειθαρχίας, που μηχανικά έχει αφομοιώσει ο μαθητής, γεγονός που αναστέλλει κατά βάση 
κάθε αυτενέργειά του, αλλά πρόκειται για την κοινωνική διάσταση της πειθαρχίας. 
Επομένως, η πειθαρχία συνδέεται με τις κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσει ο 
εκπαιδευόμενος στο επίπεδο του σχολείου και μετέπειτα διανοούμενος στο επίπεδο της 
εργασίας. Στο ενιαίο σχολείο οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν να αυτοπειθαρχούνται, να 
αυτοκυριαρχούν, να τηρούν ορισμένους κανόνες και γενικότερα να προετοιμάζονται για την 
ένταξή τους στην κοινωνία, η οποία διέπεται από κανόνες και νόμους. Αυτή η πειθαρχία 
γίνεται προϋπόθεση αφενός για τη συμβίωση των ανθρώπων υπό των καθεστώς των νόμων 
και αφετέρου για τη σχέση τους με το κράτος και την κοινωνία (Δεληκωνσταντής, 2001, σελ. 
85).                    

Την κοινωνικοποίηση των μαθητών επιδιώκει ο Γκράμσι και μέσα από τη συλλογική 
μελέτη με την παρέμβαση της βοήθειας των δασκάλων και των πιο μεγάλων σε ηλικία 
μαθητών. Η συλλογική μελέτη δίνει τη δυνατότητα για διάλογο, ανταλλαγή απόψεων, 
άσκηση κριτικής σε τυχόν διαφωνίες, επικοινωνία, ελεύθερη πληροφόρηση και όλα γενικά 
εκείνα τα στοιχεία που καθιστούν τους μαθητές δημιουργικούς στο σχολείο και στην 
κοινωνία μετέπειτα (Δημητράκος, 1986, σελ. 166-176). Ακολούθως, η συλλογική μελέτη 
προσανατολίζει σε μια διαδικασία στην οποία ο μαθητής μαθαίνει να προσαρμόζεται στην 
ομάδα, αποκτώντας έτσι τη συμπεριφορά που εκείνη εγκρίνει, όπως επίσης συμμορφώνεται 
σε κάποιους κανόνες (Καραφύλλης, 2005, σελ. 59). Με αυτό τον τρόπο συντελείται η 
κοινωνικοποίηση των μαθητών, στο πλαίσιο της οποίας λαμβάνει χώρα η διαδικασία 
αλληλεπίδρασης του ατόμου με τα άλλα άτομα με τα οποία συνεργάζεται (συμμαθητές-
δάσκαλοι) (Γκότοβος, 1982, σελ. 32-35). Η συλλογική μελέτη ως τύπος μάθησης ανάγεται 
έτσι σε μια από τις κοινωνικές-συναισθηματικές στρατηγικές στις οποίες ο μαθητής διαδρά 
με τους συμμαθητές του και το δάσκαλο, προκειμένου να υποστηριχθεί η μάθησή του 
(Τσακίρη & Καπετανίδου, 2007, σελ. 106).  

Ο Γκράμσι θεωρεί ότι το βασικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στο λύκειο, όπου ο 
μαθητής διαθέτει μεγαλύτερη διανοητική και ηθική ωριμότητα. Συγκεκριμένα ο φιλόσοφος 
επισημαίνει ότι: «ανάμεσα στο λύκειο και στο Πανεπιστήμιο, και κατά συνέπεια ανάμεσα 
στο καθαρό και πραγματικό σχολείο και στη ζωή, υπάρχει ένα χάσμα μιά αληθινή λύση της 
συνέχειας και όχι μιά λογική μετάβαση από τη ποσότητα (ηλικία) στην ποιότητα (διανοητική 
και ηθική ωριμότητα). Απ’ τη σχεδόν καθαρά δογματική διδασκαλία, όπου η μνήμη 
συμμετέχει με μεγάλη αναλογία, περνάμε στη δημιουργική φάση ή στην αυτόνομη κι 
ανεξάρτητη δουλειά. Από το σχολείο με την πειθαρχημένη μελέτη, που επιβάλλει και ελέγχει 
αυταρχικά, περνάμε σε μια φάση σπουδών ή επαγγελματικής δουλειάς, όπου η διανοητική 
αυτοπειθαρχία και η ηθική αυτονομία είναι θεωρητικά απεριόριστες … Να λοιπόν που την 
τελευταία φάση του ενιαίου σχολείου πρέπει να την αντιληφθούμε και να την οργανώσουμε 
σαν την αποφασιστική φάση, όπου γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθούν οι θεμελιώδεις 
αξίες του ‘ουμανισμού’. Δηλαδή, η διανοητική αυτοπειθαρχία και η ηθική αυτονομία είναι 
αναγκαίες για την παραπέρα εξειδίκευση, τόσο όταν αυτή έχει επιστημολογικό χαρακτήρα 
(Πανεπιστημιακές σπουδές) όσο κι όταν έχει χαρακτήρα άμεσα πραχτικό-παραγωγικό 
(βιομηχανία, γραφειοκρατία, οργάνωση συναλλαγών κ.λ.π.). Η μελέτη και η εκμάθηση των 
δημιουργικών μεθόδων στην επιστήμη και στη ζωή πρέπει να αρχίζει σ’ αυτή την τελευταία 
φάση του σχολείου και να μην είναι πια μονοπώλιο του Πανεπιστημίου ή να μην αφήνωνται 
στις συμπτώσεις της πραχτικής ζωής» (Γκράμσι, 1973, σελ. 18).  
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Ο Γκράμσι σαφέστατα υποστηρίζει ότι το λύκειο αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο για 
τους μαθητές, με κύριο χαρακτηριστικό την απεριόριστη διανοητική αυτοπειθαρχία και 
αυτονομία, που θεωρούνται βασικοί παράγοντες για την εξειδίκευση στον επιστημονικό και 
στον τεχνολογικό τομέα. Στη τελευταία αυτή φάση του σχολείου ο φιλόσοφος συνιστά από 
τη μια την ηθική εκπαίδευση των μαθητών μέσα από τη δημιουργία και την οργάνωση 
θεμελιωδών αξιών του ουμανισμού. Από την άλλη τονίζει την δύναμη και την ύπαρξη της 
εργασίας με την οποία δοκιμάζουν οι μαθητές τη διανοητική αυτοπειθαρχία τους και 
ανακαλύπτουν με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τις ικανότητες και τις κλίσεις τους, βάσει 
των οποίων οδηγούνται τελικά στον επιστημονικό ή στον παραγωγικό τομέα. Έτσι, το λύκειο 
προσφέρει ως προπαρασκευαστικό στάδιο, αφενός τη γνώση μιας ανθρωπιστικής παιδείας 
και αφετέρου δια της γνωστικής μεθόδου της εργασίας τη μάθηση σε ορισμένο γνωστικό 
πεδίο, που αναλογεί στην εξειδίκευση ενός επιστημονικού ή τεχνολογικού τομέα.  

Από τον εκπαιδευτικό στοχασμό του Γκράμσι αντιλαμβάνεται ο υποψιασμένος 
αναγνώστης ότι ο φιλόσοφος θεωρεί το λύκειο να αντιστοιχεί με το πρώτο έτος του 
Πανεπιστημίου, όπου ο φοιτητής καθίσταται πιο αυτόνομος, δημιουργικός και έτοιμος να 
ακολουθήσει την εξειδίκευση που επιλέγει, αφού πρωτίστως έχει κατακτήσει τη γνώση μέσα 
από τη γνωστική μέθοδο της εργασίας, ατομικής ή ομαδικής. Με τον εκπαιδευτικό στοχασμό 
του ο Γκράμσι προσεγγίζει ένα από τα βασικά εκπαιδευτικά προβλήματα της σύγχρονης 
ελληνικής πραγματικότητας.    

Σήμερα ολοένα και περισσότερο αντιλαμβανόμαστε την αλαζονεία μιας 
εκπαιδευτικής πολιτικής, που προεκτείνεται στην ίδρυση όλο και περισσότερων σχολείων, 
γενικών, επαγγελματικών, τεχνικών κ.ά. Πρόκειται για μια διασπορά του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος, του οποίου θύματα είναι οι μαθητές που αποφοιτούν από 
διάφορα τέτοιας κατηγορίας λύκεια με εξειδικεύσεις, χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν 
ολοκληρωμένη μόρφωση (ουμανιστική και πρακτική), και κατά συνέπεια διανοητική 
αυτοπειθαρχία και αυτονομία. Απλά λαμβάνουν μια μερική γνώση που θα τους εισάγει σε 
έναν από τους πανεπιστημιακούς κλάδους, χωρίς να τους αναπτύσσει τη δύναμη μιας 
αυτόνομης πρωτοβουλίας.  

Ο Γκράμσι επισημαίνει ότι οι πολλοί τύποι επαγγελματικών σχολείων δίνουν την 
εντύπωση ότι κάθε κοινωνική ομάδα έχει το δικό της τύπο σχολείου και έτσι λαμβάνει το 
σχολείο τον κοινωνικό χαρακτήρα του, με αποτέλεσμα κάθε τύπος σχολείου να «είναι 
προορισμένος να διαιωνίζει σ’ αυτά τα στρώματα μιαν ορισμένη παραδοσιακή λειτουργία, 
είτε διευθυντική είναι αυτή είτε έχει το χαρακτήρα εργαλείου. Άρα αν θέλουμε να σπάσουμε 
αυτό το πλέγμα χρειάζεται τότε, όχι να πολλαπλασιάζουμε και να κλιμακώνουμε τους τύπους 
επαγγελματικού σχολείου, αλλά να δημιουργήσουμε έναν ενιαίο τύπο προπαρασκευαστικού 
σχολείου (δημοτικού-μέσου), που θα οδηγεί το νέο ως το κατώφλι της επιλογής του 
επαγγέλματος, διαμορφώνοντάς τον στο αναμεταξύ σαν πρόσωπο ικανό να σκέφτεται, να 
μελετά, να διευθύνει ή να ελέγχει όποιον διευθύνει» (Γκράμσι, 1973, σελ. 32).  

Επομένως, παρατηρεί ο Γκράμσι ότι οι αυξανόμενοι επαγγελματικοί τύποι σχολείων 
οδηγούν στη διαιώνιση των κοινωνικών στρωμάτων και ταξικών διαφορών, γεγονός που 
ανατρέπει κάθε δημοκρατική αρχή «Αλλά η δημοκρατική τάση, εσωτερικά, δεν μπορεί να 
σημαίνει μονάχα ότι ένας χειρώνακτας εργάτης γίνεται ειδικευμένος, αλλά ότι κάθε ‘πολίτης’ 
μπορεί να γίνει ‘κυβερνήτης’ και ότι η κοινωνία τον προϋποθέτει, αν και ‘αφηρημένα’, ότι 
έχει τις γενικές προϋποθέσεις να γίνει ένας τέτοιος: η πολιτική δημοκρατία τείνει στο να 
κάνει να συμπέσουν διοικούντες και διοικούμενοι (με την έννοια της κυβέρνησης ύστερα από 
την συγκατάθεση των κυβερνουμένων) εξασφαλίζοντας τελικά σε κάθε διοικούμενο την 
δωρεάν απόχτηση των ικανοτήτων και την αναγκαία γι’ αυτή γενική τεχνική προπαρασκευή». 
Από τον τύπο ενός προπαρασκευαστικού σχολείου (δημοτικού-λυκείου) όλοι οι μαθητές 
αποχτούν μόρφωση ουμανιστική αλλά και τεχνικές ικανότητες, μέσω των πρακτικών 
δραστηριοτήτων τους, ώστε να μπορούν να κατευθυνθούν στην επιλογή του επαγγέλματός 
τους. «Αλλά ο τύπος του σχολείου που τώρα αναπτύσσεται σα σχολείο για το λαό, δεν τείνει 
καν πια να συντηρήσει αυτή την αυταπάτη … σ’ ένα κοινωνικό πολιτικό περιβάλλον, όπου 
περιορίζεται ακόμη περισσότερο η ‘ατομική πρωτοβουλία’, με την έννοια ότι αυτή η τεχνικο-
πολιτική ικανότητα και προετοιμασία προσφέρεται κατά τρόπο που στην πραγματικότητα μας 
ξαναγυρίζει πίσω στις διακρίσεις σε καθορισμένες ‘νομικά’ τάξεις αντί να ξεπερνιόνται οι 
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διακρίσεις σε ομάδες: ο πολλαπλασιασμός των επαγγελματικών σχολείων, που από την αρχή 
ακόμη των σπουδών γίνονται ολοένα και πιο εξειδικευμένα, είναι μια από τις πιο 
εντυπωσιακές εκδηλώσεις αυτής της τάσης» (Γκράμσι, 1973, σελ. 32-33).  

Στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης του Γκράμσι κυριαρχεί ο τύπος του σχολείου, ο 
οποίος έχει διττό χαρακτήρα επιστημολογικό και παραγωγικό, όπου συνδέεται η 
ανθρωπιστική παιδεία με την πρακτική εργασία, και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, ώστε αυτή η 
πρακτικότητα να ενυπάρχει ακόμη και στα θεωρητικά μαθήματα, όπως για παράδειγμα 
αναφέρει ο Γκράμσι τη διδασκαλία της φιλοσοφίας: «Στη διδασκαλία της φιλοσοφίας ο νέος 
παιδαγωγικός δρόμος … φτωχαίνει τη διδασκαλία και υποβιβάζει το επίπεδο, πραχτικά, 
μολονότι λογικά φαίνεται πολύ καλή, ουτοπιστικά καλή. Η παραδοσιακή περιγραφική 
φιλοσοφία, ενισχυμένη με ένα μάθημα ιστορίας της φιλοσοφίας και με τη μελέτη ενός 
αριθμού φιλοσοφιών, πραχτικά μοιάζει να είναι το καλύτερο από όλα». Το ίδιο ακριβώς 
παρατηρεί ο Γκράμσι ότι συμβαίνει και με την εκμάθηση της τυπικής λογικής, την οποία δεν 
έχουμε έμφυτη, αλλά την αποκτούμε με τη δουλειά και την παρατήρηση (Γκράμσι, 1973, 
σελ. 34). Στην πρώτη περίπτωση της φιλοσοφίας οι μαθητές υπεισέρχονται στη μελέτη ενός 
μεγάλου αριθμού φιλοσοφικών ρευμάτων, αφού πρωτίστως κατανοήσουν ότι τα ιστορικά 
γεγονότα, που έλαβαν χώρα σε κάθε εποχή επέδρασαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση 
φιλοσοφικών θέσεων από τους φιλοσόφους της κάθε περιόδου. Στη δεύτερη περίπτωση η 
τυπική λογική, που αναφέρεται στον τρόπο του «διανοείσθαι» απαιτεί στο πρακτικό πεδίο τη 
χρήση εννοιών, προτάσεων, κρίσεων και συλλογισμών από τους μαθητές.      

Το ενδιαφέρον στα παραπάνω είναι ότι ο Γκράμσι θεωρεί την εργασία, διανοητική-
χειρωνακτική, ως βασική γνωστική μέθοδο για την συμμετοχή των μαθητών στην 
επεξεργασία των γνώσεων και στην ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων τους κατά τη 
διαδικασία της πρόσκτησης των γνώσεων. Από τη θέση αυτή το σχολείο μπορεί να 
εμφυσήσει στους μαθητές ένα νέο τρόπο αντίληψης της φύσης και της ζωής, μεταβάλλοντας 
τη σχέση τους με τα πράγματα. Σύμφωνα με τον Γκράμσι το σχολείο δεν προετοιμάζει τους 
μαθητές για τη ζωή, αλλά είναι η ίδια η ζωή. Η παιδαγωγική διαδικασία καθορίζεται με 
γνώμονα την απόκτηση μιας διανοητικής και ηθικής πειθαρχίας, που οδηγεί στη 
δημιουργικότητα σε ένα ενεργητικό σχολείο που αποτελεί μέσο και προϋπόθεση για ένα 
δημιουργικό σχολείο (Lombardi, 1986, σελ. 114).  

Αυτός ο «ακτιβισμός» βασίζεται στην εργασία, η οποία ακριβώς δίνει νόημα στη 
σύνθεση εκπαίδευση-μόρφωση, η οποία όμως «μπορεί να εκπροσωπείται μονάχα από τη 
ζωντανή δουλειά του δασκάλου, στο βαθμό που ο δάσκαλος έχει συνείδηση των αντιθέσεων 
που υπάρχουν ανάμεσα στον τύπο κοινωνίας και παιδείας που εκπροσωπεί αυτός και στον 
τύπο κοινωνίας και παιδείας που αντιπροσωπεύουν οι μαθητές κι επίσης έχει συνείδηση του 
χρέους του να επισπεύδει και να πειθαρχεί τη διαμόρφωση του παιδιού σύμφωνα με τον 
ανώτερο τύπο και σ’ αντίθεση με τον κατώτερο τύπο. Αν το διδασκαλικό σώμα είναι ανόητο 
και το πλέγμα εκπαίδευση-μόρφωση διαλύεται για να ρυθμίσει το πρόβλημα της διδασκαλίας 
σύμφωνα με τα προγράμματα στα χαρτιά … τότε η δουλειά του δασκάλου δίνει ακόμη πιο 
περιορισμένα αποτελέσματα: δηλαδή το σχολείο θα είναι ρητορικό χωρίς σοβαρότητα, γιατί 
θα του λείπει η υλική παρουσία του βέβαιου και το αληθινό θα είναι αληθινό στα λόγια, 
δηλαδή ρητορικό (Γκράμσι, 1973, σελ. 25-26).  

Ο δάσκαλος, κατά τον Γκράμσι, είναι ένας διανοούμενος και φορέας στοιχείων ενός 
ανώτερου τύπου κοινωνίας και παιδείας. Είναι ένας εκπαιδευτής, που αντιπροσωπεύοντας 
την κριτική συνείδηση της κοινωνίας και γνωρίζοντας τον τύπο του συλλογικού ανθρώπου 
που παρουσιάζεται στο σχολείο, αναλαμβάνει το έργο του μεσάζοντα ανάμεσα στην κοινωνία 
και στην εξελισσόμενη προσωπικότητα του μαθητή. Ο δάσκαλος καθοδηγεί συστηματικά 
τους μαθητές να αποκτήσουν μια δυναμική ισορροπία ανάμεσα σε όσα η ίδια η κοινωνία 
επιβάλλει και στην αυτόνομη πρωτοβουλία του ατόμου (Zappa & Raicich & Lombardo & 
Bertoni, 1961, σελ. 1-11). Η μάθηση γίνεται αποτελεσματικότερη όσο πιο στενές είναι οι 
σχέσεις δασκάλων και μαθητών, διότι έτσι έρχονται στην επιφάνεια άλλα προβλήματα, που 
απαιτούν σοβαρή αντιμετώπιση και σχετίζονται άμεσα με τη μάθηση (Γκράμσι, 1973, σελ. 
15). Την έλλειψη επικοινωνίας του εκπαιδευτή με τον εκπαιδευόμενο εντοπίζει ο Γκράμσι και 
στα Πανεπιστήμια, διευκρινίζοντας την απουσία του διαλόγου και της πραχτικής 
δραστηριότητας, στην οποία σαφώς εντάσσεται και ο διάλογος ως διανοητική άσκηση. 
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   β. Πανεπιστήμιο 

 
 Ο Γκράμσι προτείνει ένα εκπαιδευτικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
όλων των ανθρώπων χωρίς διακρίσεις και πάνω από όλα τονίζει το ρόλο της εργασίας, 
επιδιώκοντας να δείξει τη στενή σχέση που υφίσταται ή θα πρέπει να υφίσταται ανάμεσα στο 
σχολείο και στην κοινωνία. Ο σημαντικός εκπαιδευτικός παράγοντας της εργασίας, 
προφανώς, δεν σταματά στον τύπο του ενιαίου σχολείου που προτείνει, αλλά επεκτείνεται και 
στο Πανεπιστήμιο, όπου εκεί πλέον οι φοιτητές ειδικεύονται σε μια επιστήμη. Μια τέτοια 
μορφή εργασίας είναι η συζήτηση που θα πρέπει να διεξάγεται ανάμεσα στους καθηγητές και 
στους φοιτητές, κατά τη διαδικασία του μαθήματος. Βέβαια, ο διάλογος είναι στοιχείο 
απαραίτητο και στον ενιαίο τύπο σχολείου, πολύ περισσότερο στα Πανεπιστήμια, όπου οι 
φοιτητές είναι πιο ώριμοι, κατέχουν περισσότερες γνώσεις και διανοητικές ικανότητες. Ο 
Γκράμσι καταδικάζει την από «καθέδρας» διδασκαλία, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο 
μονόλογος και ανατρέπει κάθε προσπάθεια επικοινωνίας του καθηγητή με τους φοιτητές. 
Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ο καθηγητής διδάσκει από καθέδρας στη μάζα των ακροατών, 
δηλαδή παραδίνει το μάθημά του και ύστερα φεύγει … Για τη μάζα των σπουδαστών τα 
μαθήματα δεν είναι παρά μια σειρά διαλέξεων, που τις ακούνε με μεγαλύτερη ή μικρότερη 
προσοχή, όλες ή μόνο ένα μέρος τους: έτσι ο σπουδαστής εγκαταλείπεται στις σημειώσεις, 
στην εργασία που έγραψε ο ίδιος ο διδάσκων για το θέμα ή στη βιβλιογραφία που αναφέρει» 
(Γκράμσι, 1973, σελ. 43).  

Την ακροαματική αγωγή στα Πανεπιστήμια είχε καταδικάσει πιο μπροστά ο 
προκάτοχός του Φρειδερίκος Νίτσε (1844-1900): «Στους φοιτητές που ακούν μιλάει κάποιος 
καθηγητής, που κατά τα άλλα τον χωρίζει ένα τεράστιο χάσμα από τους φοιτητές … Γενικά η 
επιθυμία του είναι να έχει όσο το δυνατό περισσότερους ακροατές … Ένα στόμα που μιλάει, 
πάρα πολλά αυτιά και μερικά χέρια που γράφουν – να ποιος είναι εξωτερικά ο 
πανεπιστημιακός μηχανισμός, να πως λειτουργεί η μορφωτική μηχανή του πανεπιστημίου» 
(Nietzsche, 2002, σελ. 169-172). Ο διάλογος του καθηγητή με τους φοιτητές θα μπορούσε να 
εκληφθεί ως μια μορφή διανοητικής εργασίας, όπου μέσα από τις ερωτήσεις και τις 
απαντήσεις, την κατάθεση σκέψεων και προτάσεων οι φοιτητές επιτυγχάνουν να επεκτείνουν 
τις γνώσεις τους και να ανυψώσουν το βαθμό ενεργητικότητάς τους μέσα σε ένα περιβάλλον 
δημοκρατικό. 

 Ένα άλλο είδος εργασίας είναι να δίνεται η δυνατότητα αλλά και η πρωτοβουλία 
στους φοιτητές να χρησιμοποιούν περισσότερα από ένα διδακτικά εγχειρίδια. Το γεγονός 
αυτό ενισχύει την κριτική και δημιουργική μάθηση, αποφεύγοντας την αποστήθιση με τον 
αντίστοιχο περιορισμό της γνώσης. Εδώ ο Γκράμσι αναφέρεται φανερά στο πρόβλημα της 
μεθόδου της πανεπιστημιακής διδασκαλίας: «στο Πανεπιστήμιο πρέπει να σπουδάζουμε ή να 
σπουδάζουμε για να μάθουμε πώς να σπουδάζουμε; Πρέπει να μαθαίνουμε τα «γεγονότα» ή 
τη μέθοδο για να σπουδάζουμε τα «γεγονότα»; Η πραχτική του «σεμιναρίου» θα μπορούσε 
ακριβώς να ολοκληρώνει και να ζωντανεύει την προφορική διδασκαλία» (Γκράμσι, 1973, 
σελ. 46).  

Τι σημαίνει άραγε σεμινάριο για τον Γκράμσι; Αποτελεί το σεμινάριο μια μορφή 
διανοητικής εργασίας; Αν επιχειρήσουμε μια ορθή εφαρμογή αυτής της μαθησιακής 
διαδικασίας σήμερα στα Πανεπιστήμια, αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για μια πιο 
επικοινωνιακή διαδικασία μάθησης, εφόσον ο αριθμός των φοιτητών που θα μετέχουν θα 
πρέπει να είναι μικρός. Στο πλαίσιο των σεμιναρίων η ομάδα των φοιτητών αναλαμβάνει 
ομαδικές ή ατομικές εργασίες με αντίστοιχες παρουσιάσεις των εργασιών τους και 
συζητήσεις μέσα στην τάξη, ώστε αφενός οι φοιτητές να απολαμβάνουν πρωτοβουλίες και 
ευθύνες και αφετέρου να ασκούν την πειθώ και την κριτική ικανότητά τους. Στόχος είναι να 
αναδείξουν την δημιουργικότητά τους, την πρωτοτυπία τους, την επιστημονική σκέψη τους, 
την ευρηματικότητά τους και να αναπτύξουν την επιχειρηματολογία τους. Σε όλη αυτή τη 
διαδικασία ο καθηγητής από την πλευρά του αναλαμβάνει το σημαντικό ρόλο της 
καθοδήγησης, δεν διδάσκει απλά μονολογώντας, αλλά μετέχει ενεργειακά και επικοινωνιακά 
με τους φοιτητές.  
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Στο πλέγμα καθηγητή-φοιτητών ο πρώτος καθοδηγεί και διορθώνει τις εργασίες των 
δεύτερων με συμπληρώματα, παρατηρήσεις, προσωπικές ή ομαδικές συζητήσεις αναφορικά 
με την επιστημονική μέθοδο που πρέπει να ακολουθείται στην έρευνα. Για αυτές τις εργασίες 
ο Γκράμσι επισημαίνει: «Οι εργασίες ειδικά πρέπει να είναι γραφτές, όπως γραφτές πρέπει να 
είναι και οι κριτικές, με περιεχτικές και σύντομες παρατηρήσεις, πράγμα που μπορούμε να 
πετύχουμε μοιράζοντας έγκαιρα την ύλη κ.λ.π. Το να γράφουμε τις παρατηρήσεις και τις 
κριτικές είναι μια διδακτική αρχή που γίνεται απαραίτητη από την ανάγκη να 
καταπολεμηθούν οι συνήθειες της περιττολογίας, της μεγαλοστομίας και του παραλογισμού 
που δημιουργεί ο ρητορισμός. Αυτός ο τύπος της διανοητικής εργασίας είναι απαραίτητος για 
να εξαναγκάσει τους αυτοδίδαχτους να αποχτήσουν την πειθαρχία σπουδών, που εφοδιάζει 
μια κανονική σχολική φοίτηση, ώστε να μπορέσουν να οργανώσουν συστηματικά την 
πνευματική εργασία» (Γκράμσι, 1973, σελ. 14).  

Όχι μόνο στα σεμινάρια αλλά και γενικότερα στη σχολική φοίτηση η διανοητική 
εργασία ασκεί το πνεύμα και την ικανότητα του γραψίματος, με κύριο στόχο τη βελτίωση του 
γραπτού και επιστημονικού λόγου, ακολουθώντας τις παρατηρήσεις του καθηγητή. Ο 
Γκράμσι καταδικάζει τις διακρίσεις που συχνά κάνουν οι καθηγητές ανάμεσα στους φοιτητές, 
για να συγκεντρώσουν κοντά τους κάποιους νέους, τους οποίους προωθούν στην επιστήμη, 
έχοντας καθαρά ανταγωνιστικούς στόχους αναφορικά με τα άλλα Πανεπιστήμια. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις ο καθηγητής λειτουργεί και σκέφτεται διαφορετικά, όπως κανονικά θα έπρεπε να 
συμπεριφέρεται στα σεμινάρια: «Ο καθηγητής πραγματικά καθοδηγεί τότε το μαθητή του: 
του υποδείχνει θέματα, τον συμβουλεύει στην ανάπτυξή του, του διευκολύνει τις έρευνες, του 
επιταχύνει την επιστημονική του διαμόρφωση με τις συζητήσεις, τον βοηθά να δημοσιεύσει 
τα πρώτα κείμενα σε ειδικευμένες επιθεωρήσεις, τον φέρνει σ’ επαφή με άλλους 
ειδικευμένους ερευνητές και τον καπαρώνει οριστικά. Αυτή η συνήθεια, εκτός από μερικές 
σποραδικές περιπτώσεις κλίκας ολοκληρώνει την πανεπιστημιακή λειτουργία. Θα έπρεπε 
όμως από προσωπική περίπτωση και προσωπική πρωτοβουλία να μεταβληθεί σε οργανική 
λειτουργία» (Γκράμσι, 1973, σελ. 44).  

Τα σεμινάρια, σύμφωνα με τον Γκράμσι, είναι μια αρκετά εποικοδομητική μορφή 
εργασίας, διότι οι φοιτητές μαθαίνουν καλύτερα την επιστημονική έρευνα μέσα από την 
πρακτική δραστηριότητα, βελτιώνουν την ικανότητά τους στην επικοινωνία, καθώς 
μαθαίνουν να συνεργάζονται μέσα στην ομάδα, να ανταλλάσσουν απόψεις και να έρχονται σε 
επαφή και με άλλους πιο ειδικευμένους επιστήμονες.  

 
Συμπεράσματα 

 
Ο γκραμσιανός στοχασμός είναι αρκετά ενεργητικός, δραστήριος συνδεόμενος με 

την ίδια τη φύση, τη ζωή και τις ανάγκες του ανθρώπου. Οι εκπαιδευτικές απόψεις του, οι 
οποίες βέβαια χρήζουν περισσότερη έρευνα και μελέτη θίγουν ζητήματα που απασχολούν όχι 
μόνο την αναζήτηση για μια καλή γνωστική μέθοδο, όπως αυτή τη εργασίας, αλλά μας 
φέρουν αντιμέτωπους με μια πιθανή αναθεώρηση του σημερινού ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος. Όπως άλλοτε ο Νίτσε, έτσι και ο Γκράμσι επιχειρεί όχι μόνο να δώσει 
καθοδηγητικές αρχές στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής πολιτικής και ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος, στο οποίο οι μαθητές πρέπει να προετοιμάζονται για την ίδια την κοινωνία 
και την επαγγελματική συμπεριφορά τους σε αυτή, αλλά επιπλέον διευκρινίζει το ρόλο του 
εκπαιδευτή (δασκάλου και καθηγητή), ο οποίος θα πρέπει να είναι διανοούμενος και γνώστης 
του κοινωνικού ρόλου του στο πλέγμα των κοινωνικών σχέσεων. Από τη θέση αυτή ο 
εκπαιδευτικός οφείλει να ξεπεράσει κάθε μορφή εκμετάλλευσης, κοινωνικών και ταξικών 
διακρίσεων και ακόμη περισσότερο να ξεπεράσει τη διάκριση της διανοητικής από τη 
χειρωνακτική εργασία. Εξάλλου και στη μια και στην άλλη περίπτωση η πνευματική άσκηση 
είναι απαραίτητη, για να εξειδικεύσει τόσο ένα επιστήμονα όσο και ένα εργάτη, που κατά τον 
φιλόσοφο, θα πρέπει να μορφώνεται. 

Την ίδια στιγμή ο Γκράμσι ζητά από τους καθηγητές να γίνουν πιο προσιτοί σε όλες 
τις κοινωνικές τάξεις των φοιτητών, διότι «Γύρω από μερικούς καθηγητές συγκεντρώνεται 
ένα πλήθος από φιλόδοξους νέους που ελπίζουν έτσι πιο γρήγορα σε μια πανεπιστημιακή 
έδρα. Πολλοί νέοι αντίθετα που έρχονται από τα λύκεια της επαρχίας, ειδικά, νιώθουν σαν 
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ξένοι τόσο στο κοινωνικό πανεπιστημιακό περιβάλλον όσο και στο περιβάλλον σπουδών» 
(Γκράμσι, 1973, σελ. 44).  

Ο Γκράμσι αντιλαμβάνεται το σχολείο ως μια αντανάκλαση ή μικρογραφία της 
κοινωνίας στο οποίο η κοινωνική πρόοδος επιτυγχάνεται, όταν οι μαθητές κατορθώσουν 
μέσα από μια ουμανιστική μόρφωση και εργασία (διανοητική και χειρωνακτική) να 
προσαρμοστούν στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, με την εφαρμογή νέων αντιλήψεων και 
μεθόδων. Με το πρίσμα αυτό μπορεί να υπάρξει κοινωνική πρόοδος και παιδεία, στην οποία 
να μετέχουν όλοι χωρίς κοινωνικές διακρίσεις και με δυνατότητα προσπορισμού κάθε 
ωφέλειας που το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να παρέχει (Κυρίδης, 1996, σελ. 61).   

Ο Γκράμσι προτείνει ένα ενιαίο σχολείο, όπου θα πρέπει να δημιουργηθούν οι 
κατάλληλες συνθήκες, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν τη γνώση μόνοι τους μέσα από τη 
δημιουργική εργασία σε συνεργασία με τους δασκάλους, οι οποίοι θα συμβάλλουν 
καθοριστικά στη διαρκή και δυναμική προσαρμογή των μαθητών στην κοινωνία 
επιδιώκοντας την επικοινωνία, το διάλογο και τις «περιεκτικές και σύντομες» παρατηρήσεις 
τους στις γραπτές εργασίες που αποτελούν βασική παιδαγωγική αρχή.  

Οι απόψεις του Γκράμσι θα πρέπει να προβληματίσουν τους πολιτικούς και 
εκπαιδευτικούς φορείς σχετικά με την πορεία του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα, 
διότι έμμεσα ο φιλόσοφος θέτει μια σειρά από ερωτήματα, όπως ωφελεί η ίδρυση 
πολυάριθμων τύπων σχολείων ή ακόμη και πανεπιστημιακών τμημάτων; Ποια η σημασία της 
εργασίας στο σχολείο; Υπάρχει σήμερα διάλογος και επικοινωνία του εκπαιδευτικού με τους 
μαθητές-φοιτητές; Κοινωνικοποιούνται σωστά οι μαθητές σήμερα; Ποιος θα πρέπει να είναι 
ο ρόλος του εκπαιδευτικού; Καθώς και πολλά άλλα ερωτήματα τα οποία μέσα από 
επαναλαμβανόμενες εμπειρίες στο χώρο της εκπαίδευσης κατανοεί ο δάσκαλος κάθε 
βαθμίδας, που πράγματι έχει την προδιάθεση, το ζήλο και τη συναίσθηση των καθηκόντων 
του ότι για να επιτευχθεί η μόρφωση και η εργασία ως γνωστική μέθοδο για δημιουργική, 
αναστοχαστική και κριτική σκέψη θα πρέπει να συν-εργαστεί με τους μαθητές, συντονίζοντας 
τη συζήτηση και την εργασία με τις συμβουλές και τη συμπαράστασή του.                              
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