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Περίληψη
ΓΚΙΟΣΟΣ Ι. Jean Jacques Rousseau: Ο Γάλλος φιλόσοφος και παιδαγωγός και οι ιδέες του για την εκπαίδευση και τη σωματική 
αγωγή. Kινησιολογία, Τομ. 5, Τεύχος 1, Σελ. 23-31. Οι απόψεις του Γάλλου φιλοσόφου και παιδαγωγού Jean Jacques Rousseau (1712 
-1778) που διατυπώθηκαν στο δεύτερο βιβλίο του ογκώδους έργου του για την αγωγή Émile ou de l’ éducation σχετικά με την 
δυνατότητα της σωματικής αγωγής να επηρεάσει την διαμόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού, καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την 
πρακτική της σωματικής αγωγής. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει και να συζητήσει τις απόψεις του Jean Jacques 
Rousseau σχετικά με τη σωματική αγωγή και, συγκεκριμένα, σχετικά με τους σκοπούς, το περιεχόμενο και τις μεθόδους της σω-
ματικής αγωγής. Διαπιστώνεται ότι μέσα από αυτές ο Rousseau παρουσίασε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη προσέγγιση 
για τη σωματική αγωγή. Μια προσέγγιση που αντιμετώπιζε τη σωματική αγωγή ως μια εκπαιδευτική διαδικασία που αφορούσε 
τον άνθρωπο ως ενιαίο σύνολο και όχι τον άνθρωπο ως σώμα ή τον άνθρωπο ως νου. Έτσι, μπορεί βάσιμα να ισχυρισθούμε ότι 
ο Rousseau δεν αντιμετώπισε την ακραία διχοτομία που επηρέασε την σωματική αγωγή στις αρχές του εικοστού αιώνα και που 
αφορούσε το ερώτημα αν αυτή αναφέρεται στην αγωγή μέσω του σώματος ή ως αγωγή του σώματος. Διαπιστώνεται επίσης ότι, 
αν και οι απόψεις του Rousseau δεν διεκδικούν την χρονική πρωτιά, εν τούτοις διεκδικούν την καινοτομία των επιχειρημάτων 
σχετικά με τη σωματική αγωγή εξαιτίας της σύνδεσης της γνωστικής λειτουργίας με τη σωματική εξάσκηση και την απαίτηση για 
αγωγή των αισθήσεων, απόψεις απόλυτα καινοτομικές. 
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Ο Γάλλος φιλόσοφος και παιδαγωγός Jean Jacques 
Rousseau (1712 -1778) συνέγραψε ένα ογκώδες 
έργο για την αγωγή που πρέπει να δίνεται στον 

άνθρωπο με το τίτλο Εmile ou de l’ éducation αποτελού-
μενο από πέντε βιβλία. Στο δεύτερο βιβλίο αυτού του έρ-
γου υπάρχει εκτενής αναφορά σε ζητήματα σωματικής 
αγωγής, αναφορά η οποία διαμορφώνει μια ολοκληρω-
μένη και τεκμηριωμένη προσέγγιση για τη σωματική αγω-
γή. Μάλιστα οι απόψεις που διατυπώνει ο Jean Jacques 
Rousseau σχετικά με τη δυνατότητα της σωματικής αγω-
γής να επηρεάσει την διαμόρφωση του χαρακτήρα του 
παιδιού, άσκησαν μεγάλη επιρροή σε όλη την διάρκεια του 
19ου αιώνα στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Ο σκο-
πός της εργασίας είναι διττός: αφενός να παρουσιάσει και 
να συζητήσει τις ιδέες του Jean Jacques Rousseau σχετικά 
με την εκπαίδευση και ειδικότερα με τη σωματική αγωγή, 
αφετέρου να αναδείξει τις επιρροές που δέχθηκαν αυτές 
οι ιδέες αλλά και τις επιδράσεις που άσκησαν. Και αυτό γι-
ατί ο Rousseau, όντας ένας από τους κύριους εκφραστές 
του Γαλλικού διαφωτισμού1,επηρέασε με τις απόψεις του σε 

μεγάλο βαθμό την πρακτική της σωματικής αγωγής όπως 
αυτή εφαρμόσθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα και, ειδικό-
τερα, τον πρώτο σύγχρονο καθηγητή σωματικής αγωγής, 
τον Johann Friedrich GutsMuths (1749-1839)2. Για το σκο-
πό αυτό, γίνεται αναφορά στα σημαντικότερα βιογραφικά 
στοιχεία του Rousseau και μια περιγραφή του προσανατο-
λισμού του έργου του, παρουσιάζονται οι θέσεις του σχε-
τικά με την εκπαίδευση γενικά, αναλύονται οι θέσεις του 
σχετικά με την σωματική αγωγή ως προς το σκοπό, το πε-
ριεχόμενου και τις μεθόδους της και, τέλος, επισημαίνονται 
κάποιες συμπερασματικές παρατηρήσεις.

Γενικά βιογραφικά στοιχεία 

Ο Jean Jacques Rousseau γεννήθηκε το 1712 στην Γενεύη 
της Ελβετίας. Ο πατέρας Isaac Rousseau ήταν φτωχός αλλά 
είχε ανέλθει κοινωνικά μέσω του γάμου του και συνδύαζε 
το επάγγελμα του ωρολογοποιού και του χοροδιδάσκα-
λου. Η μητέρα του Suzanne bernard Rousseau, πέθανε έξι 
μέρες μετά την γέννηση του Rousseau και την ανατροφή 
του, τα πρώτα δέκα χρόνια της ζωής του, την ανέλαβε ο 
πατέρας του, χρόνια τα οποία ο Rousseau πέρασε σχετικά 
πλούσια. Μετά όμως η ζωή του άλλαξε δραματικά καθώς, 
ο πατέρας του, έχοντας προβλήματα με τις τοπικές αρχές 
της πόλης, αναγκάσθηκε να φύγει από την Γενεύη για να 
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μην δικαστεί και την ανατροφή του παιδιού του ανέλαβε 
η οικογένεια της μητέρας του. Από τότε ο Rousseau γνώ-
ρισε την φτώχια, την ταπείνωση και την προσβολή. Μετά 
από δύο χρόνια εγκατέλειψε το σχολείο και πήγε αρχικά 
ως μαθητευόμενος γραφέας σε ένα δικαστηριακό γραφείο 
και στη συνέχεια σε έναν χαράκτη. Σε καμία από αυτές τις 
δουλειές δεν έμεινε για πολύ διάστημα γιατί όπως ο ίδιος 
αναφέρει δεν του άρεσαν. 

Σε ηλικία δέκα έξι ετών έφυγε από την Γενεύη και πε-
ριπλανήθηκε για δυο χρόνια στην Ελβετία και στην Γαλ-
λία ασκώντας διάφορα επαγγέλματα (χαράκτης, υπηρέτης, 
δάσκαλος μουσικής, κ.ά.)3. Κατέληξε σε ηλικία δέκα οκτώ 
ετών στην Σαβοϊα ως οικονόμος της Madame de Varens, 
υπό την προστασία της οποίας έζησε σχεδόν δέκα χρόνια, 
ενώ σύναψαν και ερωτικές σχέσεις. Η Madame de Varens 
φρόντισε την εκπαίδευση του νεαρού Rousseau, τόσο πολύ 
που τον μεταμόρφωσε σε φιλόσοφο, λογοτέχνη και μουσι-
κό. Όπως έγραψε ο ίδιος ο Rousseau, η ηθική της Madame 
de Varens , του προκαλούσε δυσφορία4. Δεν είναι τυχαίο ότι 
η προστάτιδά του όντας τυχοδιώκτρια, αφού απογύμνωσε 
το σύζυγό της από την περιουσία του, τον εγκατέλειψε με 
το γιό του κηπουρού του σπιτιού της. Παρόλα αυτά αυτή 
ήταν που τον βοήθησε να αναπτύξει όλα εκείνα τα απαραί-
τητα χαρίσματα και τις δεξιότητες που χρειαζόταν για να 
κατακτήσει κάποιος το Παρίσι της εποχής εκείνης. 

Κάτι που πράγματι κατάφερε ο Rousseau όταν σε ηλι-
κία τριάντα ετών πήγε στο Παρίσι και γνώρισε τον Denis 
Diderot, τον Jean baptiste le Rond d’Alembert και άλλους 
επώνυμους την εποχή εκείνη φιλοσόφους από τους οποί-
ους προσκλήθηκε να γράψει άρθρα στην “Εγκυκλοπαίδεια» 
για την μουσική5. Η “Εγκυκλοπαίδεια» υπήρξε το σημαντικό-
τερο έργο μιας ομάδας συγγραφέων γύρω από τον Diderot 
που χαρακτηριζόταν για τις ριζοσπαστικές της αντιλήψεις 
και τις φιλοσοφικές διαθέσεις. Ο Rousseau έγινε διάσημο 
και βασικό μέλος της ομάδας αυτής χάρις στην πρωτοτυ-
πία των ιδεών και το γλαφυρό ύφος της γραφής του. Γνω-
στός έγινε επίσης από το έργο του στην μουσική και την 
βράβευσή του από την Ακαδημία της Dijon. Συγκεκριμένα 
το 1752 έγραψε μία όπερα με τίτλο Le Devin du village (Ο 
μάγος του χωριού) που προσέλκυσε το ενδιαφέρον του 
βασιλιά Λουδοβίκο ΙΕ, ενώ δύο χρόνια πριν βραβεύθηκε 
από την Ακαδημία της Dijon για το έργο του Discours sur 
les sciences et les arts (Πραγματεία περί των επιστημών και 
των τεχνών). Στο Παρίσι επίσης ο Rousseau γνώρισε την 
νεαρή Terese Le Vasseyr μια υπηρέτρια πανδοχείου με την 
οποία απέκτησε πέντε εξώγαμα παιδιά που τα παρέδωσε 
όλα στο βρεφοκομείο. 

Το 1757 έφυγε από το Παρίσι για να ζήσει στην ύπαι-
θρο και πήγε στο Monmoransy. Εκεί έγραψε τα περισσότε-
ρα από τα έργα του όπως το Du contrat social (το Κοινωνι-
κό Συμβόλαιο), το Εmile ou de l’ éducation (Αιμίλιος ή περί 
αγωγής) και το Julie, ou la nouvelle Héloïse (Νέα Ελοίζα). Σε 
ηλικία πενήντα χρόνων έφυγε από την Γαλλία εξαιτίας της 
καταδίκης του από την πολιτική και εκκλησιαστική εξουσία 
της χώρας για το έργο του Εmile ou de l’éducation. Περι-
πλανήθηκε στην Ελβετία και στην Αγγλία για δέκα χρόνια 
και επέστρεψε στην Γαλλία με συμπτώματα παράνοιας. Πέ-
θανε μετά από τρία χρόνια. Στην τελευταία αυτή περίοδο 

έγραψε τα έργα Les Confessions (Εξομολογήσεις), Rousseau 
Judge de Jean-Jacques (Ο Rousseau κριτής του Rousseau) και 
Rêveries du promeneur solitaire (Ονειροπολήσεις ενός μονα-
χικού περιπατητή). 

Η ζωή του Rousseau θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί 
ως αντιφατική. Δεν έλαβε μακροχρόνια συστηματική εκ-
παίδευση, αλλά όπως έγραψε ο ίδιος στο έργο του Εξομο-
λογήσεις του άρεσε από την ηλικία των πέντε να διαβάζει. 
Έτσι έμεινε στην ιστορία ως φιλόσοφος. Φιλόσοφος όχι 
όμως με το νόημα που αποδίδουμε στο όρο όταν, για πα-
ράδειγμα, αναφερόμαστε στον Πλάτωνα ή τον Καντ, αλλά 
φιλόσοφος με το νόημα που απέδιδαν στον όρο την εποχή 
του διαφωτισμού στην Γαλλία και εννοούσαν διανοούμε-
νους που είχαν στόχο να ανακαλύψουν τους νόμους των 
κοινωνικών φαινομένων6. Η αντιφατικότητα που χαρα-
κτήρισε την ζωή του παρουσιάζεται επίσης σε δύο ακόμη 
στοιχεία: Κατά πρώτον παρότι ήταν γιός Καλβινιστή που 
ανατράφηκε ως Καλβινιστής, άλλαξε το θρησκευτικό του 
δόγμα του ασπαζόμενος τον καθολικισμό, αλλά επανήλθε 
στο αρχικό δόγμα. Επιπλέον, ενώ απέκτησε πέντε παιδιά τα 
οποία εγκατέλειψε και ποτέ δεν φρόντισε, έγραψε  ένα έργο 
περί της αγωγής του ανθρώπου.

Το έργο του Rousseau για τη σωματική αγωγή

Ο Rousseau συνέγραψε ένα ογκώδες έργο για την αγωγή 
που πρέπει να δίνεται στον άνθρωπο με το τίτλο Émile 
ou de l’ éducation αποτελούμενο από πέντε βιβλία, ένα για 
κάθε περίοδο της ηλικίας του ανθρώπου μέχρι και την ηλι-
κία των 25 ετών. Συγκεκριμένα, το πρώτο βιβλίο αφορά 
την αγωγή που πρέπει να δίνεται στα βρέφη μέχρι την ηλι-
κία των 2 ετών, το δεύτερο την αγωγή στα παιδιά ηλικίας 
2 έως 12 ετών, το τρίτο στους έφηβους 12 έως 15 ετών, το 
τέταρτο τους νεαρούς 15 έως 20 και το πέμπτο τους νέους 
από 20 έως 25 ετών7. Ωστόσο, εκτενής αναφορά σε ζητή-
ματα σωματικής αγωγής υπάρχουν μόνο στο δεύτερο βι-
βλίο του έργου του. Το γεγονός ότι ο Rousseau αναφέρεται 
σε ζητήματα σωματικής αγωγής μόνο στο δεύτερο βιβλίο 
μήπως σημαίνει ότι θεωρεί ότι σε αυτή την ηλικία πρέπει 
ο νέος να ασχολείται με την σωματική αγωγή; Η απάντηση 
είναι αρνητική. 

Ειδικότερα, ο Rousseau δεν αντιλαμβάνεται την αγωγή 
του σώματος μόνο ως ενασχόληση με τις ασκήσεις του σώ-
ματος. Για τον Rousseau σωματική αγωγή είναι η απόλυτη 
ελευθερία στις σωματικές κινήσεις του βρέφους, οι σωμα-
τικές ασκήσεις σκληραγώγησης και τα παιχνίδια στα οποία 
πρέπει να επιδίδονται τα παιδιά ηλικίας από 2 έως 12 ετών, 
αλλά και οι χειρωνακτικές εργασίες που πρέπει να επιδί-
δονται τα παιδιά ηλικίας από 12 έως 15 ετών. Θα πρέπει 
στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι κάποιες σύντομες αλλά 
κρίσιμες αναφορές σχετικά με τη σωματική αγωγή υπάρ-
χουν και στο έργο του Rousseau με τίτλο Considérations 
sur le gouvernement de Pologne (Σκέψεις σχετικά με την 
διακυβέρνηση της Πολωνίας). Το συγκεκριμένο έργο που 
γράφθηκε μετά από παράκληση ενός Πολωνού ευγενούς 
το 1770, τελείωσε το 1772 αλλά δεν εκδόθηκε όσο ήταν εν 
ζωή ο Rousseau8. Με βάση τα δύο προαναφερόμενα έργα, 
ακολουθεί μια αναλυτική παρουσίαση των θέσεων του 
Rousseau για τη σωματική αγωγή.
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Ο Rousseau αναφέρεται με σαφήνεια στους σκοπούς 
της σωματικής αγωγής και στο έργο Εmile ou de l’ éducation 
αλλά και στο Considérations sur le gouvernement de Pologne. 
Συγκεκριμένα στον Εmile ou de l’ éducation αναφέρει: «Δεν 
θα πάψω να αποδεικνύω την χρησιμότητα των χειρω-
νακτικών εργασιών και των ασκήσεων του σώματος για 
να ενισχυθεί η κράση και η υγεία. Κανείς δεν αμφιβάλλει 
γι’ αυτό. Σχεδόν όλα τα παραδείγματα μακροζωίας τα 
αντλούμε από ανθρώπους που έχουν ασκηθεί πολύ, που 
κουράστηκαν και δούλεψαν πολύ»9. 

Και στο Considérations sur le gouvernement de Pologne 
αναφέρει: «Σε κάθε σχολείο ένα γυμναστήριο, ή ένας χώρος 
για σωματική άσκηση, πρέπει να προβλεφθεί για τα παιδιά. 
Αυτή η παραμελημένη μέριμνα [της σωματικής άσκησης] εί-
ναι, κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό μέρος της εκπαί-
δευσης, όχι μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με το ισχυρό 
και υγιές σώμα, αλλά ακόμη περισσότερο για τις επιπτώσεις 
της σε ζητήματα ηθικής, οι οποίες συχνά παραμελούνται ή 
διδάσκονται μέσω σχολαστικών προτροπών και νουθεσιών 
οι οποίες συνιστούν τελικά χάσιμο χρόνου»10.

Στο παραπάνω κείμενο φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο 
Rousseau συνδέει τον σκοπό της σωματικής αγωγής με τη 
βελτίωση της σωματικής υγείας. Ο σκοπός της βελτίωσης 
της σωματικής ευρωστίας και υγείας, αλλά και της οικοδό-
μησης μιας υγιούς κράσης ικανής να υπομένει τις κακου-
χίες και τις καταπονήσεις της ζωής, είναι βασικές για τον 
Γάλλο φιλόσοφο. Γράφει χαρακτηριστικά: «Όλοι όσοι έχουν 
μελετήσει τη ζωή των αρχαίων αποδίδουν το σφρίγος του 
σώματος και της ψυχής τους στις σωματικές ασκήσεις. Ο 
Μονταίν στηρίζει αυτή την άποψη [υποστηρίζοντας ότι το 
παιδί πρέπει να αποκτήσει δυνατούς μύες, να συνηθίσει να 
εργάζεται και να υπομένει τον πόνο]. Πρέπει να το καταπο-
νήσουμε με την σκληρότητα των ασκήσεων για το συνηθί-
σουμε στην σκληρότητα όλων των κακών»11.

Για τον Rousseau όμως ο σκοπός της σωματικής αγω-
γής δεν περιορίζεται μόνο στο ισχυρό και υγιές σώμα, αλλά 
και στις επιπτώσεις της σε ζητήματα ηθικής. Τέτοια ζητήμα-
τα ηθικής αφορούν τόσο τη διαμόρφωση του χαρακτήρα 
του παιδιού (σφρίγος ψυχής)12, όσο και την κοινωνική του 
συμπεριφορά στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής πολιτείας. 
Συγκεκριμένα ο Rousseau αναφέρει: «Η εκπαίδευση [των 
παιδιών] πρέπει να είναι εξατομικευμένη και ατομική αλλά 
τα παιχνίδια τους πρέπει να είναι κοινά, ομαδικά και δημό-
σια, όχι τόσο για να τα κρατάμε απασχολημένα ή για να τα 
κάνουμε δυνατά και ευκίνητα αλλά για να τα συνηθίσουμε 
από σε νεαρή ηλικία στους κανόνες, στην ισότητα, στην 
αδελφότητα, στον ανταγωνισμό, και στο να ζουν κάτω από 
τα μάτια των συμπολιτών τους επιζητώντας της επιδοκι-
μασία τους»13. 

Ο Rousseau συνδέει επίσης τον σκοπό της σωματικής 
αγωγής με την ανάπτυξη γνωστικών και νοητικών ικανο-
τήτων απαντώντας σε όσους την εποχή του θεωρούσαν 
ότι η αγωγή του σώματος και η αγωγή του νου είναι ασύμ-
βατες μεταξύ τους. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Είναι πε-
λώριο σφάλμα να φαντάζεσθε ότι η άσκηση του σώματος 
βλάπτει τις ενέργειες του πνεύματος, σαν να μην έπρεπε 
αυτές οι δραστηριότητες να οδεύουν μαζί και η μία να κα-
θοδηγεί πάντα την άλλη»14.

Δεν μένει μάλιστα σε μία απλή γενικόλογη αναφορά 
της σχέσης της σωματικής αγωγής και της ανάπτυξης νο-
ητικών ικανοτήτων στον άνθρωπο. Επιχειρηματολογεί για 
αυτή μέσα από μία παρομοίωση αντιδιαστέλλοντας τους 
χωρικούς από τους ‘αγρίους’. Επισημαίνει έτσι ότι παρότι 
και οι δύο βρίσκονται σε συνεχή άσκηση του σώματός τους 
οι πρώτοι είναι αγροίκοι, χοντράνθρωποι, αδέξιοι, ενώ οι 
άλλοι γνωστοί για την ευρύτητα της κρίσης τους και την 
οξυδέρκειά τους. Και αυτό γιατί οι χωρικοί για να ανταπε-
ξέλθουν στα προβλήματα της καθημερινότητας κάνουν ότι 
τους διατάζουν ή έμαθαν μηχανικά, ενώ οι ‘άγριοι’ επειδή 
το περιβάλλον τους συνεχώς αλλάζει και είναι χαοτικό συ-
νεχώς συλλογίζονται για κάθε πράξη τους με την λογική 
τους. Έτσι οι ‘άγριοι’ καλλιεργώντας το σώμα διευρύνουν 
και την λογική τους15. Και συνεχίζει επιχειρηματολογώντας 
για τον μαθητή που έμαθε από την φύση όπως ο ‘άγριος’. 
Αυτός που μαθαίνει από την φύση δεν συνηθίζει να προ-
σφεύγει στους άλλους για να λύσει ένα πρόβλημα. Αντί-
θετα, συλλογίζεται συνεχώς, κρίνει, προβλέπει και κυρίως 
ενεργεί. Καθώς έχει μάθει να βρίσκεται σε συνεχή κίνηση 
είναι αναγκασμένος να παρατηρεί και να μαθαίνει από την 
εμπειρία. Μέσα στην φύση μαθαίνει καλύτερα όσο διαπι-
στώνει ότι η φύση δεν έχει σκοπό να τον μορφώσει. Με 
άλλα λόγια, ότι μαθαίνει δεν γίνεται με την διαμεσολάβηση 
της σκέψης κάποιου άλλου [δασκάλου, γονέα], αλλά μέσα 
από την δική του εμπλοκή και σκέψη16. Η επιχειρηματολο-
γία του σχετικά με την σχέση της σωματικής αγωγής και 
των νοητικών ικανοτήτων στον άνθρωπο συνεχίζεται πα-
ρακάτω αναφέροντας: «Για να ασκήσουμε μια τέχνη χρει-
άζεται να αρχίσουμε με την προμήθεια των εργαλείων και 
για να κατορθώσουμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά τα 
εργαλεία, πρέπει να είναι καλά φτιαγμένα για να αντέξουν 
την χρήση. Για να μάθουμε λοιπόν να σκεφτόμαστε πρέπει 
να ασκήσουμε τα μέλη, τις αισθήσεις, τα όργανά μας που 
αποτελούν τα εργαλεία της νόησής μας. Για να επωφελη-
θούμε μάλιστα περισσότερο από αυτά τα εργαλεία πρέπει 
το σώμα που τα προσφέρει να είναι γερό και υγιές. Έτσι, όχι 
μόνο η αληθινή λογική του ανθρώπου δεν διαμορφώνεται 
ανεξάρτητα από το σώμα αλλά και η καλή συγκρότηση του 
σώματος κάνει τις ενέργειες του σώματος απλές και στα-
θερές»17.

Για τον Rousseau το περιεχόμενο της σωματικής αγω-
γής ποικίλει ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Άλλωστε 
προτρέπει με σαφήνεια ο παιδαγωγός να μεταχειρίζεται 
τον μαθητή ανάλογα με την ηλικία του18. Μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο θεωρεί ότι ακόμη και τα βρέφη έχουν ανάγκη 
την σωματική άσκηση με την μορφή της ελεύθερης κίνη-
σης. Αποθαρρύνει την χρήση φασκιών19, ενώ ενθαρρύνει 
τα λουτρά στην φύση αναφέροντας χαρακτηριστικά «…η 
προφύλαξη να ζεσταίνουν το νερό δεν είναι απαραίτητη. 
Αλήθεια πλήθος λαοί πλένουν τα νεογέννητα στα ποτάμια 
ή την θάλασσα χωρίς τίποτα άλλο»20. Η παραπάνω προ-
τροπή είναι συμβατή και με την αντίληψη του Rousseau για 
την ανάγκη σκληραγώγησης των παιδιών μέσω της σωμα-
τικής αγωγής21. 

Στη περίοδο μεταξύ 2 έως 12 ετών, η σωματική αγωγή 
είναι το βασικό και κυρίαρχο τμήμα της εκπαίδευσης του 
παιδιού για τον Γάλλο φιλόσοφο. Χαρακτηριστικά επιχει-
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   ρηματολογώντας εναντίον του νουθεσιών, των τιμωριών 
αλλά και της προσανατολισμένης στην απόκτηση γνώσεων 
εκπαίδευσης, προτρέπει τον παιδαγωγό στην ηλικία αυτή 
να προκρίνει την σωματική αγωγή σε βάρος της γνωστι-
κής ή ηθικής εκπαίδευσης αναφέροντας: «Η πρώτη αγωγή 
[αυτή μεταξύ 2 και 12 ετών] πρέπει να είναι καθαρά αρνη-
τική. Συνίσταται όχι στην διδασκαλία της αρετής ή της αλή-
θειας αλλά στο να απαλλάξουμε την καρδιά από την κακία 
και τον νου από το λάθος. Αν μπορούσατε να μην κάνετε 
και να μην αφήσετε να γίνει τίποτα, αν καταφέρνατε να 
οδηγήσετε τον μαθητή σας υγιή και δυνατό ως την ηλικία 
των δώδεκα ετών χωρίς να μπορεί να διακρίνει το δεξί από 
το αριστερό του χέρι η νόηση του θα άνοιγε στην λογική»22.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο 
Rousseau δεν αρνείται την ανάγκη ηθικής ή γνωστικής εκ-
παίδευσης των παιδιών στις ηλικίες αυτές, αλλά τονίζει τον 
προβληματικό χαρακτήρα που αυτές λαμβάνουν. Σε κάθε 
όμως περίπτωση, η σωματική αγωγή δεν μπορεί να μην 
είναι παρούσα στις ηλικίες αυτές. Τα προτεινόμενα δε μέσα 
είναι το κολύμπι, το άλμα, η ρίψη της σβούρας ή της πέτρας 
και η αναρρίχηση στα δέντρα ή στους τοίχους23.

‘Ένα σημαντικό στοιχείο που εισάγει ο Rousseau στην 
σωματική αγωγή είναι η άσκηση των αισθήσεων του παι-
διού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Οι αισθήσεις απο-
τελούν τις πρώτες ικανότητες που διαμορφώνονται και 
τελειοποιούνται στους ανθρώπους άρα πρώτα αυτές θα 
πρέπει να καλλιεργούμε»24. Το πρωτοποριακό της επιχει-
ρηματολογίας του Rousseau για την ανάγκη της άσκησης 
των αισθήσεων δεν σχετίζεται με την προφανή σχέση των 
αισθήσεων με το σώμα, αλλά τη σχέση των αισθήσεων με 
την λογική και τη νόηση. Η βασική θέση πάνω στην οποία 
στηρίζεται ο Γάλλος φιλόσοφος είναι η εξής: «Επειδή ότι 
αντιλαμβανόμαστε οφείλεται στις αισθήσεις, η πρώτη λο-
γική του ανθρώπου είναι μια αισθητηριακή λογική και χρη-
σιμεύει ως βάση για τη διανοητική λογική, οι πρώτοι μας 
δάσκαλοι είναι τα πόδια, τα χέρια, τα μάτια μας»25.

Συνεπώς για τον Rousseau: «Άσκηση των αισθήσεων 
δεν αποτελεί μόνο η χρήση τους αλλά το να μάθουμε να 
κρίνουμε ορθά μέσω αυτών, να μάθουμε κατά κάποιο τρό-
πο να νοιώθουμε, διότι δεν γνωρίζουμε να αγγίζουμε να 
βλέπουμε να ακούμε παρά όπως έχουμε μάθει»26.

Στην βάση της παραπάνω συλλογιστικής ο Rousseau 
προτείνει την άσκηση των αισθήσεων με απώτερο στό-
χο την ανάπτυξη της νόησης και της λογικής του παιδιού 
επισημαίνοντας τα ακόλουθα: «Μην ασκείτε λοιπόν μόνο 
τις δυνάμεις αλλά ασκείτε όλες τις αισθήσεις που τις διευ-
θύνουν. Αξιοποιήστε τις όσο το δυνατόν περισσότερο και 
μετά επαληθεύστε την εντύπωση της μίας από την άλλη. 
Μετρήστε, υπολογίστε, ζυγίστε, συγκρίνετε. Μην χρησιμο-
ποιείτε την δύναμη πριν υπολογίσετε την αντίσταση και 
φροντίστε πάντα η εκτίμηση του αποτελέσματος να προ-
ηγείται της χρήσης των μέσων. Να μάθετε το παιδί να μην 
ενδιαφέρεται ποτέ για προσπάθειες ανεπαρκείς ή περιττές. 
Αν το συνηθίσετε να προβλέπει το αποτέλεσμα όλων των 
κινήσεων του και να επανορθώνει όλα τα λάθη του με την 
βοήθεια της εμπειρίας δεν είναι προφανές ότι όσο πιο πολύ 
ενεργεί τόσο πιο πολύ θα γίνεται σοφό;»27.

Για τον σκοπό αυτό προτείνει απλά παιχνίδια: «Γιατί 

δεν ασκούμαστε να περπατάμε όπως οι τυφλοί στο σκοτά-
δι, να γνωρίζουμε τα σώματα που τυχόν θα αγγίξουμε, να 
κρίνουμε τα αντικείμενα που μας περιβάλλουν, να κάνουμε 
με δύο λόγια, τη νύχτα και χωρίς φώς ότι εκείνοι την μέρα 
χωρίς μάτια;»28 αλλά και πιο σύνθετα: «Τέτοια παιχνίδια θε-
ωρώ ότι είναι τα πλέον διασκεδαστικά και ωφέλιμα, αρκεί 
να έχουμε την αναγκαία δεξιοτεχνία να τα χειρισθούμε. Σε 
μια μεγάλη αίθουσα θα δημιουργούσα ένα είδος λαβύριν-
θου με πολυθρόνες, καρέκλες και παραβάν. Στους περίπλο-
κους διαδρόμους του λαβύρινθου θα…»29.

Τέλος, για την περίοδο μεταξύ 12 έως 15 ετών οι ασκή-
σεις σωματικής αγωγής αφορούν την ενασχόληση με τα 
αθλήματα, αλλά και με την απασχόληση του νέου σε χει-
ρονακτικές και αγροτικές εργασίες. Για τις μεγαλύτερες ηλι-
κίες ο Rousseau δεν αναφέρει κάτι συγκεκριμένο για την 
σωματική αγωγή πέρα από μια γενική αναφορά σε μεγάλα 
σωματικά επιτεύγματα30.

Οι ιδέες του Rousseau για τη σωματική αγωγή 

Ο Rousseau ανήκει στους νατουραλιστές φιλόσοφους31. 
Μέσα στο θεωρητικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού νατουρα-
λισμού32, η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να ακολουθεί 
τη φύση του, με την έννοια της υπακοής στους φυσικούς 
νόμους της ανθρώπινης ανάπτυξης και της επιστροφής 
στην φύση. Ένα από τα ‘μότο’ όσων ακολουθούσαν τον 
εκπαιδευτικό νατουραλισμό το είχε γράψει ο Rousseau και 
ήταν: «Παρατηρήστε τη Φύση και ακολουθήστε το δρόμο 
που σας χαράζει»33. Στη βάση αυτή, όλες οι δραστηριότητες 
της σωματικής αγωγής θα έπρεπε να επιλεχθούν ανάλογα 
με την ηλικία και το στάδιο ανάπτυξης του παιδιού. Επί-
σης, η χρήση του φυσικού περιβάλλοντος στην σωματική 
αγωγή ήταν επιθυμητή για το φιλόσοφο. Για τον λόγο αυτό 
οι υπαίθριες σωματικές δραστηριότητες όπως το τρέξιμο, 
το άλμα, η αναρρίχηση, η ρίψη μιας βαριάς πέτρας, αλλά 
και το κολύμπι και η πάλη ήταν παρούσες στο πρόγραμμα 
της σωματικής αγωγής του Rousseau. Ωστόσο, η χρήση του 
φυσικού περιβάλλοντος δεν συνεπάγεται την άρνηση χρή-
σης τεχνητών μέσων. Πολλές από τις ασκήσεις που επινοεί 
και προτείνει ο Rousseau για την άσκηση των αισθήσεων 
χρησιμοποιούν ένα τεχνητό κόσμο. 

Το βασικότερο όμως στοιχείο της διδακτικής μεθόδου 
της σωματικής αγωγής, αλλά και της γενικότερης εκπαί-
δευσης, ήταν η κατάργηση του πειθαρχικού και αυταρχι-
κού ελέγχου. Προσταγές, παραινέσεις, τιμωρίες ή ποινές 
δεν έχουν θέση στην εκπαίδευση όπως την οραματίζεται ο 
Rousseau. Το παιδί δεν χρειάζεται να υπακούει στην αυθε-
ντία του δάσκαλου αλλά να αποφασίζει και να ενεργεί αυ-
τόβουλα. Ο ρόλος του δασκάλου είναι να μεριμνά για την 
αποφυγή των κινδύνων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 
ο Rousseau, ο άνθρωπος αποκτά ακριβή και ορθή αίσθηση 
των πραγμάτων περισσότερο μαθαίνοντας μόνος του για 
αυτά και λιγότερο από όσα οι άλλοι του έχουν διδάξει για 
αυτά34. Στη βάση αυτή τα παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται 
να δοκιμάζουν όποιες σωματικές ασκήσεις ή δραστηριότη-
τες και να μαθαίνουν μέσα από τα λάθη τους. 

Ο Rousseau επηρεάσθηκε από τις επικρατούσες την 
εποχή εκείνη απόψεις για τη φύση. Συγκεκριμένα, κατά 
τον 18ο αιώνα η προσέγγιση της φύσης διαφοροποιείται 
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σε σχέση με τους προηγούμενους αιώνες. Την εποχή εκεί-
νη επικρατούσαν οι ιδέες των Anne-Robert-Jacques Turgot 
(1727–1781)35 και François Quesnay (1694–1774)36 που θεω-
ρούσαν ότι η παραγωγή του πλούτου προέρχεται από την 
επιστημονική εκμετάλλευση της γης και τον εξορθολογισμό 
των μεθόδων καλλιέργειας. Στη βάση αυτής της προσέγγι-
σης, ο άνθρωπος κυριαρχεί και οφείλει να κυριαρχεί πάνω 
στη φύση. Στα 1762, τρία μόλις χρόνια μετά την δημο-
σίευση του έργου του François Quesnay με τίτλο Tableau 
économique, ο Rousseau στην πραγματεία του Emile ou de 
l’ éducation, αντιμετωπίζει τη φύση κάτω από ένα διαφορε-
τικό πρίσμα, εντελώς απομακρυσμένο από κάθε προοπτική 
επιστημονικής εξήγησης, αλλά και εκμετάλλευσής της. Αυτή 
η αντίληψη θα χαρακτηρίσει το έργο του Rousseau για την 
εκπαίδευση. 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε μία αγωγή «μέσω της 
φύσης», δηλαδή μία αγωγή στην οποία ο μικρός μαθητής 
του, ο Αιμίλιος, θα αναπτύσσεται σωματικά και ψυχικά 
έχοντας ως καθοδηγητή του την ίδια τη φύση. Και αυτό 
γιατί ο Rousseau αντιπαραθέτει τη φύση με τον πολιτισμό. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:«Ο άνθρωπος της φύσης 
είναι ένα όλον για τον εαυτό του. Είναι η αριθμητική ενότη-
τα, το απόλυτο όλον, που σχετίζεται μόνο με τον εαυτό του 
ή με τον όμοιό του Ο πολιτικός άνθρωπος είναι ενότητα 
κλασματική, που εξαρτάται από τον παρονομαστή και η 
αξία του βρίσκεται στην αναφορά του στην ολότητα που 
είναι το κοινωνικό σώμα»37. 

Και συνεχίζει ασκώντας αρνητική κριτική στο πολι-
τισμό: «Οι άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι για να στοιβά-
ζονται σε μυρμηγκοφωλιές, αλλά για να ζουν διάσπαρτοι 
στη γη, που οφείλουν να καλλιεργούν. Όσο περισσότερο 
συγκεντρώνονται, τόσο πιο πολύ διαφθείρονται...Οι πόλεις 
είναι η άβυσσος του ανθρώπινου γένους. Ύστερα από λίγες 
γενιές, οι φυλές φθείρονται ή εκφυλίζονται. Πρέπει να τις 
ανανεώσουμε και πάντα η ύπαιθρος είναι αυτή που τρο-
φοδοτεί την ανανέωση των φυλών...Στους ανθρώπινους 
θεσμούς τα πάντα είναι τρέλα και αντίφαση»38.

Ο πολιτισμός λοιπόν εκφυλίζει τον άνθρωπο, ενώ η 
φύση τον ολοκληρώνει. Για αυτό το λόγο ο Rousseau επιση-
μαίνει το πόσο σημαντικό είναι το να συνδέεται η αγωγή με 
τη ζωή κοντά στη φύση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο προσα-
νατολισμός της εκπαίδευσης στο σώμα και τις αισθήσεις σε 
βάρος της απομνημόνευσης γνώσεων που αποτελούν προ-
ϊόντα του πολιτισμού, ήταν ένα λογικό ενδεχόμενο βήμα 
που έκανε ο Γάλλος φιλόσοφος.

Ο Rousseau επηρεάσθηκε επίσης από το γεγονός ότι 
γεννήθηκε σε μια πόλη, την Γενεύη, που διοικούταν με ένα 
σύστημα που προσιδίαζε προς την δημοκρατία. Συγκεκρι-
μένα, οι άρρενες της αστικής τάξης είχαν δικαίωμα ψήφου 
για την εκλογή ενός μικρού συμβουλίου της πόλης. Άλλω-
στε σε όλη την ζωή του καυχιόταν για το γεγονός ότι ήταν 
πολίτης της πολιτείας της Γενεύης. Ήταν σε μεγάλο βαθ-
μό δημοκράτης για την εποχή του και, όπως ισχυρίζεται ο 
Steven Gelb, το έργο του Émile ou de l’ éducation είναι πε-
ρισσότερο έργο για την ανατροφή ενός δημοκρατικού πο-
λίτη και λιγότερο ένα έργο για την αγωγή39. Αγωγή που θα 
απευθύνεται σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως κοινωνι-
κής τάξης. Χαρακτηριστικά στο τέταρτο βιβλίο Émile ou de 

l’ éducation προτρέπει να εκπαιδευτεί ο Αιμίλιος έτσι, ώστε 
να μη θεωρεί τον εαυτό του μέλος μιας ιδιαίτερης κοινω-
νικής τάξης, αλλά να μπορεί να τον ξαναβρίσκει μέσα σε 
κάθε κοινωνική τάξη. Ο ρουσώ επίσης αντιλαμβανόταν την 
εκπαίδευση ως μη αποκλειστικά προσανατολισμένη στην 
εύρεση επαγγέλματος. Θεωρούσε ότι η διαπαιδαγώγηση 
είναι θέμα ανθρώπινης ευθύνης απέναντι στην ελευθερία, 
η οποία δε βρίσκεται σε καμία μορφή διακυβέρνησης, αλλά 
στην καρδιά του ελεύθερου ατόμου40. 

Ο Rousseau επηρεάσθηκε από τον Locke και ειδικό-
τερα από τον εμπειρισμό του τελευταίου. Παρότι ο εμπει-
ρισμός και ο νατουραλισμός δεν είναι ταυτόσημες έννοιες 
υπάρχουν ιστορικές σχέσεις μεταξύ τους41. Δεν είναι τυχαίο 
ότι ο Rousseau γνωρίζει το συνολικό έργο του ‘Άγγλου, 
ακόμη και αυτό που αναφέρεται στην εκπαίδευση, δηλαδή 
το Some thoughts concerning education42. Δεν διστάζει δε να 
κάνει και κριτική στον Locke γράφοντας: «Ο Locke παρά τις 
θαρραλέες και συνετές διδαχές του, πέφτει σε αντιφάσεις 
απροσδόκητες για έναν τόσο ακριβολόγο στοχαστή. Ο ίδι-
ος ενώ θέλει το καλοκαίρι τα παιδιά να λούζονται στο πα-
γωμένο νερό δεν θέλει όταν ζεσταθούν να πιούν παγωμένο 
νερό ούτε να ξαπλώσουν σε υγρά μέρη»43. 

Ολοκληρώνοντας τις αναφορές σχετικά με τις επιρρο-
ές που δέχθηκε ο Rousseau, θα πρέπει να τονισθούν και 
όσες είχε από το ρομαντικό κίνημα. Θα πρέπει στο σημείο 
αυτό να επισημανθεί ότι κυριότερος εκφραστής του ρομα-
ντικού κινήματος θεωρείται ό ίδιος ο Rousseau. Με αυτή 
την έννοια ίσως ακούγεται τουλάχιστον παράδοξο να 
υπάρχει αναφορά σε επιρροές που δέχθηκε ο κύριος εκ-
φραστής ενός πνευματικού κινήματος από το ίδιο το δημι-
ούργημά του. Πράγματι ο Rousseau είναι ο σημαντικότερος 
και διασημότερος εκφραστής του ρομαντικού κινήματος, 
όμως δεν ήταν ο πρώτος που το εισήγαγε. Στην ουσία 
όπως αναφέρει και ο Russell, ο Rousseau εξέφρασε απλώς 
υπάρχουσες την εποχή εκείνη τάσεις44. Συγκεκριμένα, ήδη 
από την αρχή του 18ου αιώνα οι γρήγοροι ρυθμοί αστικο-
ποίησης και εκβιομηχάνισης των ευρωπαϊκών χωρών μετά 
τη διάσπαση της φεουδαρχικής κοινωνίας, είχαν ως απο-
τέλεσμα μια σειρά ραγδαίων έντονων οικονομικών ανακα-
τατάξεων που οδήγησαν σε σημαντική πτώση του βιοτικού 
επιπέδου ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού. 

Το γεγονός αυτό κλόνισε την πίστη των ανθρώπων 
στον ορθολογισμό και τις απόλυτες αλήθειες του Διαφω-
τισμού. Έτσι, από τα μέσα του 18ου αιώνα ο ορθολογισμός 
βρισκόταν στο επίκεντρο επιθέσεων και επικρίσεων από 
τους διανοούμενους. Η λογική, το κύριο χαρακτηριστικό 
του ορθολογισμού, δίνει την θέση της στην ευαισθησία, 
το κύριο χαρακτηριστικό του ρομαντισμού. Ο Rousseau 
γεννιέται και μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που οι μορφω-
μένοι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφεται τρέ-
φουν μεγάλο θαυμασμό για την ευαισθησία. Ο Rousseau 
λοιπόν δέχεται επιρροές από τις ρομαντικές τάσεις που 
είναι ήδη υπαρκτές στην Γαλλία. Ο ίδιος θα συνδέσει τον 
ρομαντισμό με την πολιτική αλλά και την εκπαίδευση. 
Μέσα λοιπόν στο περιβάλλον του ρομαντισμού και στην 
εξ αυτού ακολουθούμενη στροφή προς την ευαισθησία, 
τις αισθήσεις και εν τέλει το σώμα θα γράψει ο Rousseau 
για την ανάγκη της σωματικής αγωγής και θα επιχειρημα-
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τολογήσει για αυτήν. 
Σε ότι αφορά στις επιδράσεις που άσκησε το έργο του 

Rousseau πρέπει να τονισθεί ότι αυτό επηρέασε αρχικά 
την εκπαίδευση κυρίως στη Γερμανία και στην κεντρική 
Ευρώπη, όπου αναπτύχθηκε το κίνημα του φιλανθρω-
πισμού. Οι οπαδοί του κινήματος του φιλανθρωπισμού, 
που ήταν παιδαγωγοί, απέδωσαν εξίσου σημαντικό ρόλο 
στη θεωρητική γνώση και την πρακτική της εξάσκηση45. 
Τα κύρια χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης στο σχολείο 
του κύριου εκπροσώπου των φιλανθρωπιστών, του 
Johann bernhard basedow (1724-1790), ήταν η σωματική 
αγωγή, το παιχνίδι και η απομάκρυνση από την αυστηρή 
πειθαρχία. Ο basedow εισήγαγε αρχικά στο πλαίσιο του 
προγράμματος της σωματικής αγωγής την ξιφασκία, την 
ιππασία και τον χορό. Στη συνέχεια, με την προτροπή του 
γυμναστή Johann Friedrich Simon (1747-1829)46 εισήχθη 
στο σχολικό πρόγραμμα αυτό που αποκαλούσαν ως Ελ-
ληνική Γυμναστική47  και απαρτιζόταν από τρέξιμο άλμα, 
ρίψεις και πάλη. Μετά εισήχθησαν στο πρόγραμμα της 
σωματικής αγωγής η κολύμβηση, το skating, η τοξοβολία 
η κηπουρική και η ξυλουργική. Παράλληλα, για τους σκο-
πούς της σωματικής αγωγής, στο σχολείο υπήρχαν διά-
φορα όργανα και υποδομές, όπως δοκοί ισορροπίας και 
ειδικά διαμορφωμένα χαντάκια, ενώ οι μαθητές έπαιζαν 
και παιχνίδια όπως τένις, badminton48, Fives49 και Skittles50. 
Παρά το ότι φάνηκε ότι οι φιλανθρωπιστές απέτυχαν 
στους στόχους τους, εντούτοις έδωσαν ώθηση σε μία σει-
ρά από παιδαγωγικούς πειραματισμούς και μεταξύ αυτών 
στην σωματική αγωγή. 

Οι απόψεις του Rousseau, σχετικά με την δυνατό-
τητα της σωματικής αγωγής να επηρεάσει την διαμόρ-
φωση του χαρακτήρα του παιδιού, ήταν παρούσες σε 
όλη την διάρκεια του 19ου αιώνα στις περισσότερες χώ-
ρες της Ευρώπης. Μια διαμόρφωση που ξεκινούσε με 
την συμμετοχή των παιδιών σε ομαδικά παιχνίδια κατά 
την διάρκεια των οποίων συνήθιζαν να παίζουν για την 
ομάδα και όχι για τον εαυτό τους και που αυτή η συνή-
θεια μπορούσε να μεταφερθεί και εκτός του χώρου των 
παιχνιδιών. Οι απόψεις του Rousseau όμως επηρέασαν, 

όπως επισημαίνει και η Jennifer Hargreaves, την είσοδο 
της διδασκαλίας της σωματικής αγωγής σε κολέγια που 
φοιτούσαν γυναίκες51.

Συμπερασματικά σχόλια

Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν 
οι απόψεις του Γάλλου φιλοσόφου και παιδαγωγού Jean 
Jacques Rousseau σχετικά με την σωματική αγωγή. Από-
ψεις σχετικά με τους σκοπούς, το περιεχόμενο και τις με-
θόδους της σωματικής αγωγής. Διαπιστώνεται ότι μέσα 
από αυτές τις απόψεις, ο Rousseau παρουσίασε μια ολο-
κληρωμένη και τεκμηριωμένη προσέγγιση για την σωμα-
τική αγωγή. Μια προσέγγιση που την αντιμετώπιζε ως μια 
εκπαιδευτική διαδικασία για τον άνθρωπο ως ενιαίο σύ-
νολο και όχι για τον άνθρωπο ως σώμα ή για τον άνθρω-
πο ως νου. Έτσι, μπορεί κάποιος βάσιμα να ισχυρισθεί, ότι 
ο Rousseau δεν αντιμετώπισε την ακραία διχοτομία που 
επηρέασε την σωματική αγωγή στις αρχές του εικοστού 
αιώνα και που αφορούσε το ερώτημα αν αυτή αναφέρε-
ται στην αγωγή μέσω του σώματος ή ως αγωγή του σώ-
ματος52 και δεν την αντιμετώπισε όχι γιατί έζησε σε άλλη 
εποχή, αλλά γιατί το συνολικό πλαίσιο της σκέψης του δεν 
μπορούσε να την δημιουργήσει. 

Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να τονισθεί ότι, οι 
απόψεις του Rousseau σχετικά με την ανάγκη της σω-
ματικής αγωγής ως εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν δι-
εκδικούν την χρονική πρωτιά στην σύγχρονη εποχή. 
Ήδη από την εποχή της πρώιμης Αναγέννησης έχουν 
μιλήσει για την ανάγκη σωματικής αγωγής οι Petrus 
Paulus Vergenious53, Vittorino da Feltre54, Juan Luis 
Vives55, Geronimo Mercuriali56, baldassare Castiglione57 
και Francois Rabelais58 και αργότερα την εποχή της ύστε-
ρης Αναγέννησης οι Michel de Montaigne59 και Roger 
Ascham60. Παρόλα αυτά οι απόψεις του Rousseau διεκ-
δικούν την καινοτομία στην ουσία των επιχειρημάτων 
σχετικά με την ανάγκη της σωματικής αγωγής και το πε-
ριεχόμενο της. Η σύνδεση της γνωστικής λειτουργίας με 
τη σωματική εξάσκηση και η απαίτηση για αγωγή των 
αισθήσεων ήταν απόλυτα καινοτομικές απόψεις.
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παίδεια ή Λεξικό αλφαβητικά οργανωμένο των τεχνών και των 
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philosophes εννοούσαν τους διανοούμενους που είχαν στόχο να 
ανακαλύψουν τους νόμους των κοινωνικών φαινομένων με τον 
τρόπο που οι «φυσικοί φιλόσοφοι» ανακάλυψαν νόμους για τα 
φυσικά φαινόμενα. Οι Philosophes είναι όμως και κοινωνικά χρή-
σιμοι ξεσκεπάζοντας τα λάθη στις αντιλήψεις και τα πιστεύω που 
επικρατούν στην κοινωνία και υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα 
του ανθρώπου. Βασικό δε εργαλείο για να ξεσκεπάσουν τα λάθη 
και να υπερασπισθούν τα δικαιώματα είναι η λογική. Μέσα σε 
αυτή την αντίληψη απώτερος στόχος των philosophes ο απελευ-
θερωμένος άνθρωπος να ζήσει ευτυχισμένος. Σ’ αυτή τη ζωή, όχι 
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ο Rousseau, ο Voltaire, και ο Diderot. 
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μων οικογενειών. Στο σχολείο αυτό η σωματική αγωγή ήταν βασι-
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σε ζητήματα συμμετοχής του αριστοκράτη στα σπορ, στο χορό 
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