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Ε να σύνθημα διαπερνά τη δημόσια 
σφαίρα από τα χείλη των εκπαιδευτι-
κών: Δεν είμαστε αποικία, είμαστε μια 
χώρα με ανεξαρτησία. Μια χώρα που 
χωράμε και συγχωράμε, μια χώρα με 

επιτρεπτικότητες και ευρυχωρία και περισσότε-
ρο χώρο για τα παιδιά κι όχι μια «στενωπό» που 
μας κάνει να ζούμε εγκεφαλικά κι αποθαρρύνει 
τα παιδιά μας να κυβερνήσουν. Μια χώρα με 

συμπερίληψη των ζώων κα των ζωών μας, των 
δέντρων και των δημόσιων χώρων, όπως και 
των κοινών και των χωρίς χρήματα επιθυμιών. 
Μια χώρα που δεν χωρίζει σε γκέτο μικρούς και 
μεγάλους, δεν αξιολογεί για να σταματήσει να 
είναι επιθυμητό το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 
όπως γίνεται στην Αγγλία και τη Γαλλία και κάνει 
την ψυχαναλυτική έλλειψη φροντίδα και υπο-
κείμενο που αναγνωρίζει. Πάντως όχι τιμωρία 
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ή επιμόρφωση, όπως προτείνει η ψυχική ζωή 
της εξουσίας. 

Ομως να πούμε κι αυτό. Η ψυχική ζωή της 
εξουσίας μας τροφοδοτεί τα όνειρα που βλέ-
πουμε. Και η ιστορία που κάνουμε με τις δυνά-
μεις μας είναι ο αλυτρωτισμός των γενεών που 
προηγήθηκαν κι έγιναν όνειρο, αλλά και η επι-
θυμία που εκφράζουμε στο τώρα, πριν προλάβει 
το κάθε λογής κεφάλαιο και το κράτος να αποι-
κήσει τη φαντασία μας. Αυτά θέλουν μια άλλη 
κυβέρνηση κι είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουν 
τα παιδιά. Και θέλει κι εμάς να πούμε τι θέλουμε. 

Αγώνας δρόμου λοιπόν και φέτος για να τρα-
γουδήσουμε «Οι κυβερνήσεις πέφτουνε μα η 
αγάπη μένει». Αγάπη σημαίνει αλληλεγγύη, γει-
τονιές, κοινότητες αγώνα, κοινωνικά κινήματα 
και κοινωνική παιδαγωγική στους δημόσιους 
χώρους. Οι κυβερνήσεις αυτής της χώρας εί-
ναι οι Αγγλοι αποικιοκράτες που συνεχίζουν την 
έκβαση της αντίστασης του ελληνικού λαού το 
1944 ακόμα και σήμερα με τον νεοφιλελευθερι-
σμό τους, την εσπερία τους και τον κοσμοπολι-
τισμό τους που έκανε την Ευρώπη των λαών μια 
σκοτεινή ήπειρο. 

Αγάπη σημαίνει στη γιορτή των εκπαιδευτι-
κών φέτος 5 Οκτώβρη αλληλεγγύη και συμπερί-
ληψη. Για τα ζώα που γιορτάζουν κι αυτά σήμερα 
και εξετάζουμε τρόπους να μπουν στα σχολεία, 
την αρχιτεκτόνισσα που μεριμνά για την αυλή, 
τον γεωπόνο που ετοιμάζει τον κήπο που φρο-
ντίζουμε, την ψυχαναλύτρια που μας κάνει να 
αγαπάμε τον ασυνείδητο εαυτό μας, τον πολιτικό 
που του μοιάζουμε γιατί κι εμείς υποσχόμαστε 
και αποτυχαίνουμε, τον καλλιτέχνη που αγαπά 
την κάμερα και μας λέει πως είναι έκπτωση η τη-
λεκπαίδευση και τον τυπογράφο που οι γραμμές 
του σώζουν την ουτοπία. Οπως κι αγάπη για την 
ψυχολόγο της πρόληψης που σκέφτεται το κάθε 
παιδί ιδιαίτερα αλλά και την κοινότητα μαζί και 
τον ταχυδρόμο που μας φέρνει τον έξω κόσμο 
μέσα. Γιατί όλοι/όλες τους ολοκληρώνουν το εκ-
παιδευτικό έργο του σχολείου της κοινότητας 
και συνεισφέρουν στη φροντίδα των θεσμών 
των παιδιών. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εκπαι-
δευτικούς μας. Και να τελειώνουμε μ’ αυτό το 
υπουργείο Παιδείας. 

Οι συνελεύσεις μας περισσότερο από δέκα 
χρόνια τώρα ετοιμάζουν τα παιδιά μας γι’ αυτή 
τη στιγμή στον κύκλο με τα πολλά ονόματα που 
κάνουμε στην τάξη. Κύκλος συναισθηματικός, 
πολιτικός, φιλοσοφικός, συνέλευση των παι-
διών, συμβούλιο τάξης, συνέλευση των ζώων 
και των ζωών μας. 

Χρόνια πολλά στους εκπαιδευτικούς μας! Να 
συνεχίζουν να συνεργάζονται και να πάρουν από 
τη δουλειά τους σύνταξη και αναγνώριση για το 
έργο τους. Και με τη σειρά τους τα παιδιά μεγα-
λώνοντας να γράφουν κείμενα για την παιδική 
τους ηλικία. Εκεί είναι κι ένας εκπαιδευτικός που 
έκαναν σχέση μαζί του. Αλλά και οι άλλοι εκπαι-
δευτικοί που έγιναν σοφότεροι ξέροντας πως μια 
μέρα θα τους αφηγηθούν. 

Μέχρι τότε όμως ας διαβάσουμε άλλη μια φο-
ρά τους εκπαιδευτικούς μας στο «Σκασιαρχείο» 
για το πώς αφηγούνται κι αυτοί τα πράγματα. 
Είμαστε ιστορίες. 

Η Συντακτική Επιτροπή 
Βογανάτσης Δαμιανός - Δημοπούλου 
Φωτεινή - Μπαλτάς Μπάμπης - 
Μπάρκα Κατερίνα - Παούρη Κατερίνα - 
Παπαδόπουλος Χάρης - Σπήτα Βίκυ 

Επικοινωνήστε μαζί μας και στείλτε μας τα 
κείμενά σας για δημοσίευση στο εξής email: 
periodikofreinet@gmail.com

ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΑΠΟ ΤΗΝ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Του  ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ*
 

Από το 2014, στο πλαίσιο της δράσης 
«Σχεδιαστές του Μέλλοντος», δη-
μιουργώ βιωματικές εμπειρίες που 

εισάγουν την έννοια και την πρακτική της 
δημιουργικότητας και της δημιουργικής 
σκέψης σε παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς 
και το ευρύ κοινό. Ως τώρα, έχω οργανώ-
σει περισσότερα από 75 εργαστήρια σε 5 
χώρες και στο διαδίκτυο, στα οποία συμ-
μετείχαν συνολικά πάνω από 8.500 άτομα 
όλων των ηλικιών. Η φιλοσοφική/μεθο-
δολογική προσέγγιση που χρησιμοποιώ 
συνδυάζει τη δημιουργικότητα με τη δια-
σκέδαση και την ονομάζω «Σκεψεδάκια». 
Τα Σκεψεδάκια έχουν χρησιμοποιηθεί επί-
σης, αυτούσια ή ως εκπαι-
δευτική προσέγγιση, 
από εκπαιδευτικούς 
όλων των βαθμίδων. 

Το Σκεψεδάκι εί-
ναι μια σύνθετη λέξη 
και προέρχεται από 
τη «σκέψη» και το 
«μεζεδάκι». Είναι μια μικρή νοητική μπουκί-
τσα που έχει στόχο να ανοίξει την όρεξη για 
δημιουργική σκέψη, χωρίς όμως να κάνει 
αυτόν που την καταναλώνει να μπουχτίσει. 
Ενα Σκεψεδάκι συνήθως εξασκεί μια πτυχή 
της δημιουργικής σκέψης (π.χ. φαντασία, 
ανοιχτομυαλιά, αντισυμβατικότητα) και 
είναι σύντομο, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα 
να ενταχθεί στο πλαίσιο οποιασδήποτε εκ-
παιδευτικής δραστηριότητας ή ακόμα και 
σε ένα διάλειμμα. Πολλά Σκεψεδάκια μαζί 
μπορούν να συνδυαστούν για τη δημιουργία 
πολύωρων εργαστηρίων και εκπαιδευτικών 
δράσεων. 

Η βασική «συνταγή» για Σκεψεδάκια πε-
ριλαμβάνει: 
Εμπνευση: Μια σύντομη εισαγωγή που δι-
εγείρει τη δημιουργική σκέψη. Μπορεί να 
είναι σχετική με τη δραστηριότητα (π.χ. ένα 
παράδειγμα) ή απλώς να παρέχει κάποιου 
είδους (φιλοσοφικό ή πρακτικό) ερέθισμα 
(π.χ., μια ενδιαφέρουσα, παράξενη ή άσχετη 
πληροφορία). 
Δραστηριότητα: Ενα «πρόβλημα» που πρέ-
πει να λυθεί, μια ερώτηση προς απάντηση, 
κάτι ημιτελές που πρέπει να συμπληρωθεί, 
ένα παιχνίδι. Μπορεί να απαιτεί γράψιμο, 
ζωγραφική, ομιλία, τραγούδι, κίνηση, κα-

τασκευή κ.λπ. 
Μουσική: Οι δραστηριότητες κατά κα-
νόνα συνοδεύονται από μουσική, καθώς 
υποστηρίζει τη δημιουργική διαδικασία και 
προσφέρει στους συμμετέχοντες έμπνευση 
και ιδέες. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται μικρά 
μουσικά αποσπάσματα για να σηματοδοτή-
σουν σημαντικές στιγμές, όπως την αρχή ή 
το τέλος μιας δραστηριότητας. 
Μοιραζόμαστε
Ομαδική παρουσίαση και εποικοδομητική 
συζήτηση (αλλά όχι κριτική) των ιδεών που 
δημιουργήθηκαν. 
 (Επιπλέον) Εμπνευση

Παρουσίαση ενδιαφερόντων δημιουργι-
κών αποτελεσμάτων που έχουν δημιουργη-
θεί από άλλους (προηγούμενους συμμετέ-
χοντες, διάσημους δημιουργούς κ.λπ.) και 
ερεθίσματα για περαιτέρω σκέψη ή ακόμα 
και νέα αντίληψη που αντιφάσκει και υπο-
νομεύει την αξία και την εγκυρότητα των 
αποτελεσμάτων που δημιουργήθηκαν στη 
δραστηριότητα. 

Ενα πολύ σημαντικό «μετα-συστατικό» 
που χρησιμοποιείται για να «νοστιμίσει» τα 
Σκεψεδάκια και να ενισχύσει την επίδραση 
όλων των υπολοίπων συστατικών τους, είναι 
η ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ. Και φυσικά, όπως συμβαίνει 
και με οποιαδήποτε συνταγή, είναι δυνατό να 

δημιουργηθούν παραλλαγές. Ωστόσο, για να 
είναι κάτι Σκεψεδάκι, πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον ενεργή συμμετοχή, σκέψη και 
μοίρασμα. 

Στα Σκεψεδάκια οι συμμετέχοντες επιτρέ-
πεται να αντιγράφουν ο ένας από τον άλλο 
και να κουβεντιάζουν ελεύθερα κατά τη διάρ-
κεια των δραστηριοτήτων. Συχνά, η αντιγρα-
φή είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης για την 
παραγωγή ιδεών. Επίσης, οι συμμετέχοντες 
δουλεύουν σε ζευγάρια (και ενίοτε σε ομάδες 
των 3 ή 4, αλλά όχι παραπάνω). 

Οι δραστηριότητες χρησιμοποιούν κοινό-
τυπα, φτηνά υλικά, όπως σελίδες χαρτιού, 
χαρτοπετσέτες, αλουμινόχαρτο, μακαρόνια, 
χαρτί υγείας, ζαχαρωτά, ποπ κορν κ.λπ. Πέ-
ρα από την προφανή επίπτωση στο κόστος, 
η χρήση των υλικών αυτών βοηθά τους 
συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν ότι 
η δημιουργικότητα δεν προϋποθέτει «ειδι-
κούς» πόρους, υλικά ή συνθήκες. Μπορεί να 
επιτευχθεί με οτιδήποτε, οπουδήποτε, οπο-
τεδήποτε. Επίσης, αν τα υλικά οργανωθούν 
με όμορφο τρόπο, διεγείρουν τη φαντασία 
και παρέχουν ένα όμορφο αισθητικό απο-
τέλεσμα. 

Το καλοκαίρι του 2021, δημοσιεύτηκαν 
70 Σκεψεδάκια στη σελίδα των Σχεδιαστών 
του Μέλλοντος στο Facebook: https://www.
facebook.com/groups/sxediastes 

* Κύριος ερευνητής, Ινστιτούτο Πληροφορικής, 
Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας (gramenos@
ics.forth.gr) 

Της ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΤΥΠΑ*

Φ ανταστείτε σχολικές αυλές 
όπου τα μάτια παιδιών και 
δασκάλων θα γιορτάζουν 
πάνω στα χρώματα των 
λουλουδιών, στην κίνηση 

των δέντρων, στον ουρανό και στο χώμα, 
όπου θα ακούγονται φωνές πουλιών, όπου 
έντομα θα βρίσκουν καταφύγιο! Αυλές 
ζωντανές, όπου τα παιδιά θα προσμένουν 
καθημερινά να παρατηρήσουν, να πειρα-
ματιστούν, να ανακαλύψουν, να μάθουν, 
να εξασκήσουν σώμα και νου. Αυλές πρά-
σινες και γεμάτες ζωή, όπου καλλιεργείται 
τροφή, κομποστοποιούνται απορρίμματα 
και λειτουργούν υπαίθρια εργαστήρια με-
λέτης του φυσικού κόσμου. 

Τι είναι μια υπαίθρια τάξη σε σχολική 
αυλή; 

Είναι μια τάξη αισθήσεων, απτής μελέ-
της, κίνησης και εμπειρίας. Αρχικά, βγαί-
νοντας σε μια υπαίθρια τάξη, οι αισθήσεις 
των μαθητών και των μαθητριών ενερ-
γοποιούνται και η σχέση τους με το χώρο 
αλλάζει. Η επαφή με τον φρέσκο αέρα 
και το φως του ήλιου δημιουργεί διάθεση 
χαράς και όρεξης, ο ζωτικός χώρος κάθε 
παιδιού αυξάνεται και η κίνηση –πηγαία 
ανάγκη των παιδιών– αποκτά μια συνε-
χόμενη ροή. Στις υπαίθριες τάξεις που 
λειτουργούμε, η μέρα ξεκινά με κινητικά 
παιχνίδια που συντονίζουν την ενέργεια 

των παιδιών και 
τα ωθούν στην 
εύρεση επιπλέον 
ερεθισμάτων. 

Προχωρώντας 
τη διαδικασία της 
μάθησης, το πιο 
ουσιαστικό βήμα 
είναι η αξιοποίη-
ση των ερεθισμά-

των που προσφέρει ο υπαίθριος χώρος της 
αυλής για την επίτευξη των παιδαγωγικών 
στόχων. Συνεπώς, όσο περισσότερα είναι 
τα ερεθίσματα τόσο περισσότερες και 
οι ευκαιρίες μάθησης και όσο περισσό-
τερο μια αυλή εμπλουτίζεται με φυσικά 
στοιχεία και γωνιές μάθησης από φυσικά 
υλικά, τόσο πιο αβίαστα επιτυγχάνεται η 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

Μια σχολική αυλή με φυσικά χαρακτη-
ριστικά είναι ένας χώρος που διαρκώς 
μεταβάλλεται. Ακολουθεί τα καθημερινά 
καιρικά φαινόμενα και τις αλλαγές των 
εποχών, ενώ ο φυτικός και ο ζωικός κό-
σμος της εξελίσσεται και εναλλάσσεται 
καθημερινά. Οι φυσικοί κύκλοι και οι ρο-
ές που συντελούνται την καθιστούν μια 
αέναη πηγή ερεθισμάτων και γνώσης. Για 
παράδειγμα, ξεκινώντας τη φετινή χρονιά, 
παιδιά προσχολικής ηλικίας ετοίμασαν σε 
καφάσια σπορείο χειμερινών λαχανικών 
και το κάλυψαν με νάιλον, προσφέροντας 
στους σπόρους προστασία. Λίγες ημέρες 
μετά, δύο παιδιά παρατήρησαν ότι στο νά-
ιλον υπήρχαν σταγονίδια. Αυτό ήταν μια 
καλή αρχή για να μελετήσουμε τον κύκλο 
του νερού! 

Γιατί υπαίθριες τάξεις σε σχολικές αυλές; 
Επιστημονικά αλλά και εμπειρικά δε-

δομένα αναδεικνύουν τη σημασία της 
φύσης στην ανάπτυξη των παιδιών και 
την ανάγκη δραστηριοποίησης των ση-
μερινών παιδιών σε υπαίθριους χώρους. 

Τα παιδιά στις σύγχρονες πόλεις περνούν 
το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους απο-
κομμένα από τον φυσικό κόσμο, σε εσω-
τερικούς χώρους, μεταξύ σχολικών αι-
θουσών, σπιτιού, αυτοκινήτου και χώρων 
δραστηριοτήτων. Η κοινωνική δοκιμασία 
των τελευταίων δύο ετών ήρθε να δυσχε-
ράνει ακόμα περισσότερο τον εγκλεισμό 
των παιδιών με συνέπειες στη σωματική, 
πνευματική και ψυχική τους υγεία. Πολλά 
παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε έναν κήπο, 
σ’ ένα κοντινό πάρκο ή σε έναν χώρο φύ-
σης. Εχουν όμως πρόσβαση στη σχολική 
αυλή. 

Η σχολική αυλή είναι ο υπαίθριος χώ-
ρος που τα παιδιά έχουν την πιο συστημα-
τική επαφή. Αν λοιπόν, οι σχολικές αυλές 
εμπλουτιστούν με φυσικά στοιχεία και 
ήπιες κατασκευές μάθησης από φυσικά 
υλικά, μπορούν να μεταμορφωθούν σε 
χώρους δημιουργικού ελεύθερου παιχνι-
διού, αυθόρμητης σωματικής άσκησης 
και αβίαστης ανακάλυψης για τις ώρες 
του διαλείμματος, καθώς και σε χώρους 
μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, για 
τις ώρες διδασκαλίας. 

Μια τάξη εμπειρικής μάθησης 
Κεντρικός παρονομαστής των δρα-

στηριοτήτων μιας υπαίθριας τάξης είναι 
η εμπειρική μάθηση. Ενα είδος μάθησης 
που συχνά παραγκωνίζεται προκειμένου 
να επιτευχθούν πιο ακαδημαϊκοί στόχοι. 
Η εμπειρική όμως μάθηση είναι πολύ βα-
σική για την ουσιαστική κατάκτηση της 
γνώσης. Η σχολική αυλή αποτελεί ιδανικό 
περιβάλλον εμπειρικής μάθησης, μια και 
εκεί όλα είναι πραγματικά! 

Για τη διατήρηση της αυλής και της 
υπαίθριας τάξης είναι απαραίτητες οι 
εργασίες κηπουρικής, οι κατασκευές, η 
συντήρηση του εξοπλισμού, η παραγωγή 
κομπόστ, η λειτουργία μετεωρολογικού 
σταθμού. Εργασίες που γίνονται από τα 
παιδιά, με ευθύνη και σοβαρότητα και που 

μπορούν να συνδεθούν με το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών. 

Αν, για παράδειγμα, φυσήξει δυνα-
τός άνεμος και η αυλή γεμίσει φύλλα, η 
συλλογή τους θα αποτελέσει μια εργασία 
φροντίδας της αυλής. Αν στη συνέχεια τα 
παιδιά μελετήσουν τα φύλλα, μπορούν 
να εξάγουν και να καταγράψουν συμπε-
ράσματα για τη χλωρίδα της γειτονιάς, 
να καταγράψουν παρατηρήσεις για τα 
μέρη ή τη λειτουργία των φύλλων και να 
δημιουργήσουν έργα τέχνης από φυσικά 
υλικά. 

Ξεκινώντας  μια υπαίθρια τάξη σε μια 
σχολική αυλή 

Σύμφωνα με τη δική μας εμπειρία στη 
λειτουργία υπαίθριων τάξεων σε σχολικές 
αυλές, τα δομικά στοιχεία για τη λειτουρ-
γία μιας υπαίθριας τάξης σε σχολική αυλή 
είναι: 
■ Ενας κυκλικός χώρος συγκέντρωσης, 
που μπορεί να αποτελείται από ζωγραφι-
σμένες θέσεις στο δάπεδο, από κορμούς, 
από παγκάκια ή από άλλα υλικά, ανθεκτι-
κά στις καιρικές συνθήκες. 
■ Ενα ράφι για το παιδαγωγικό υλικό της 
υπαίθριας τάξης και δύο-τρία τραπέζια για 
τις εργασίες που απαιτούν επιφάνειες. 
■ Παρτέρια με φυτά. Φυτεύοντας λαχα-
νικά, βότανα, άνθη και σιτηρά, στη σχολι-
κή αυλή βρίσκουν καταφύγιο έντομα και 
πουλιά, δημιουργώντας ένα μικρό οικο-
σύστημα. 
■ Κάδος κομποστοποίησης. Είναι απαραί-
τητος για τη διαχείριση των απορριμμά-
των, την παραγωγή οργανικού λιπάσματος 
για τα φυτά και την ατελείωτη παρατήρη-
ση του κύκλου της ύλης. 
■ Μετεωρολογικός σταθμός, για την κα-
θημερινή μελέτη του καιρού. 
■ Και φυσικά, διάθεση για αλλαγή! 

* Υπεύθυνη προγραμμάτων σε σχολικές αυλές 
στην Κοιν.Σ.Επ. Παρέα του Δάσους

Υπαίθριες τάξεις 
σε σχολικές αυλές 

Κεντρικός 
παρονομαστής των 
δραστηριοτήτων 
μιας υπαίθριας 
τάξης είναι η 
εμπειρική μάθηση  

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΛΟΥΔΗ* 

Τα «Σκεψεδάκια» του Δημήτρη Γραμ-
μένου είναι μικρές ρωγμές στην 
καθημερινή ρουτίνα. Κοιτάζοντας 

κανείς μέσα από αυτές μπορεί να δει την 
εκπαίδευση όπως την ονειρεύεται: δη-
μιουργική, συνεργατική, ελεύθερη. Τα 
παιδιά τα λατρεύουν γιατί τα βοηθούν να 
αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τη 
φαντασία τους, να μοιραστούν ιδέες χωρίς 
τον φόβο του λάθους και της βαθμολόγη-
σης, να αξιοποιήσουν τα λάθη τους και να 
ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους. 

Εγώ πάλι, ως δασκάλα, τα λατρεύω, καθώς 
αποτελούν τέλειο δείγμα αποκλίνουσας σκέ-
ψης, με βοηθούν να δω τους μαθητές και τις 
μαθήτριές μου αλλιώς, να εμπνευστώ μαζί 
τους, να ξαφνιαστώ, να γελάσω, να προβλη-
ματιστώ και να ψάξω να βρω λύσεις. Μου 
αρέσει που μπορούμε να τσιμπολογήσουμε 
Σκεψεδάκια όποτε θέλουμε ανεξάρτητα από 
το αναλυτικό πρόγραμμα. Από την άλλη, εί-
ναι τα καλύτερα ορεκτικά, ως αφόρμηση στον 
σχεδιασμό μιας δράσης. Απολαμβάνουμε τα 
Σκεψεδάκια παντού! Στην τάξη, στην αυλή, 
στην εκδρομή, στη Βιβλιοθήκη! 

Των ΜΑΡΙΟΥ ΜΗΤΡΑΚΗ,  
ΑΝΘΗΣ ΠΟΛΑΚΗ,  
ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗ, 
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟΚΟΥΤΖΗ* 

Τη σχολική χρονιά που πέρασε υλο-
ποιήσαμε ένα νέο πρόγραμμα, μέσω 
ενός δικτύου σχολείων, με τα οποία 

συνεργαστήκαμε εξ αποστάσεως, με κοινή 
πηγή έμπνευσης τα Σκεψεδάκια του Δη-
μήτρη Γραμμένου. Αρχικά, κάθε σχολείο 
εργάστηκε μόνο του. Οι τάξεις που πήραν 
μέρος στο πρόγραμμα ασχολήθηκαν με 
τα Σκεψεδάκια τους. Αφιέρωσαν μία δι-
δακτική ώρα για κάθε Σκεψεδάκι, να το 
υλοποιήσουν, δουλεύοντας ομαδικά, και 
να το ετοιμάσουν ώστε να είναι σε θέση να 
το παρουσιάσουν στο άλλο σχολείο. Στη 
συνέχεια, μέσω τηλεδιάσκεψης, οι τάξεις 
παρουσίασαν, η μία στην άλλη, τη δουλειά 
τους. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η αξιολό-
γηση του προγράμματος. Συνολικά πα-
ρουσιάστηκαν τρία Σκεψεδάκια από κάθε 
τάξη τριών σχολείων που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα. Τα παιδιά δήλωσαν ενθουσι-
ασμένα, όχι μόνο από τις δραστηριότητες, 
αλλά και από την επικοινωνία με τα άλλα 
σχολεία. 

Ευελπιστούμε να συνεχίσουμε και την επό-
μενη σχολική χρονιά, εμπλέκοντας κι άλλα 
σχολεία στο πρόγραμμα. 

* Εκπαιδευτικοί στα δημοτικά σχολεία Ρεθύμνου: 
7o Σπηλίου - Γωνίας.

Η ιδέα για μπουκίτσες δημιουργικής διάθεσης  
στην τάξη ακούστηκε άκρως δελεαστική,  
ενώ αποδείχτηκε και ιδιαιτέρως νόστιμη

Της ΜΑΡΙΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗ* 

Η εποχή της καραντίνας κι έπει-
τα η παράταση του σχολικού 
έτους συνέπεσε με την ιδέα 

του Δημήτρη Γραμμένου να δημοσι-
εύει στη σελίδα των Σχεδιαστών του 
Μέλλοντος στο Facebook μια σειρά 
Σκεψεδάκια. 

Η ιδέα για μπουκίτσες δημιουργικής 
διάθεσης στην τάξη ακούστηκε άκρως 
δελεαστική, ενώ αποδείχτηκε και ιδιαι-
τέρως νόστιμη. 

Επίσημοι… δοκιμαστές και… γευσι-
γνώστες οι μαθητές μου, τότε, Γ́  τάξης 
Δημοτικού, οι οποίοι φάνηκε να απολαμ-
βάνουν, όσο κι εγώ, την ώρα που αφι-
ερωνόταν στα Σκεψεδάκια. Στην τάξη 

επικρατούσε ευδιαθεσία, ζωηράδα, χα-
ρά, συστατικά απαραίτητα για σίγουρη 
εγγραφή θετικών αναμνήσεων από το 
σχολείο. Το ενδιαφέρον αναζωπυρωνό-
ταν και, ξαφνικά, πυρπολούνταν πολλά 
βλέμματα, όπως, τότε, με το Σκεψεδάκι 
«ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ» ή με το «ΧΑΡΤΙ 
ΙΔΕΑΣ». Συγκινητική ήταν η στιγμή ενα-
σχόλησης με το Σκεψεδάκι «ΣΟΥΠΕΡ ΕΥ-
ΧΑΡΙΣΤΩ», το οποίο αποτέλεσε αφορμή 
για έκφραση ευγνωμοσύνης χωρίς κανέ-
ναν περιορισμό, διόρθωση ή λογοκρισία. 

Κλείνοντας, οφείλω «ΣΟΥΠΕΡ ΕΥΧΑ-
ΡΙΣΤΩ» στον Δημήτρη Γραμμένο για την 
ευκαιρία να δω μπροστά μου βλέμματα 
να πυρπολούνται. 

*Δασκάλα, Ηράκλειο Κρήτης 

Σκεψεδάκια 
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«Και πιστεύουμε ακόμη στον μύθο 
ότι διδάσκουμε κάτι. Τα παιδιά πάντα 
μαθαίνουν. Το μόνο που έχει να κάνει κανείς 
είναι να τα συνοδεύσει· αυτό είναι το κύριο 
έργο μας» 

Leo Buscaglia 

Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ*

Α ποτελεί μια πραγματική 
παιδαγωγική πρόκληση 
να μάθουν τα παιδιά πώς 
να διαχειρίζονται τη γνώ-
ση δίχως η εκπαιδευτικός 

να είναι –αποκλειστικά– αυτή που τη 
μεταφέρει σε αυτά. Τι αξίες, όμως, θα 
προωθούσε ένα τέτοιο εγχείρημα και 
πώς μπορεί, άραγε, να γίνει εφικτό; Σε 
συνέχεια των προηγούμενων άρθρων 
μου, επιχειρώ μια προσπάθεια να εξε-
τάσω τη σχολική εκπαίδευση μέσα από 
τη «λογική των κοινών». Συγκεκριμένα, 
παρουσιάζω την πρακτική της «ομότι-
μης μάθησης» ως μια προοπτική προς 
αυτή την κατεύθυνση. 

Η λογική των κοινών έχει διεισδύσει 
σε πολλά σημεία της κοινωνικής μας ζω-
ής, αναδεικνύοντας εναλλακτικούς 
τρόπους συνδιαχείρισης και αυτο-
οργάνωσης, προάγοντας ομοτιμία 
και οριζοντιότητα στις σχέσεις με-
ταξύ των ανθρώπων. Οι ομάδες/κοι-
νότητες που λειτουργούν με βάση αυτή 
τη λογική διανέμουν τα κοινά αγαθά 
μέσα από διαδικασίες αμοιβαιότητας, 
σεβόμενες τον κοινό πόρο, ανεξάρτη-
τα αν ο κοινός πόρος είναι τα ψάρια, τα 
ξύλα, ο χώρος, η γνώση, το διαδίκτυο 
κ.λπ. Τέτοια παραδείγματα εντοπίζουμε 
σε εγχειρήματα –ψηφιακών– κοινών και 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομί-
ας (Κ.Α.ΛΟ.). 

Η εφαρμογή στοιχείων των κοινών 
δεν αποτελεί κατήχηση σε μία νέα ηθι-

κή, γι’ αυτό ούτε 
εφαρμόζε ται 
ευλαβικά αλλά 
ούτε και οριο-
θετείται μέσα 
σ τα υπάρχο-
ντα στεγανά. 
Σημασία έχει 
να πειραματι-
στούμε και να 
εκπαιδευτού-
με μαζί με τις 
μαθήτριές μας, 

ώστε να δημιουργήσουμε μια «ρεαλι-
στική ουτοπία» μέσα από νέους τρόπους 
σκέψης και δράσης. Για τον λόγο αυτό 
μπορούμε να αξιοποιήσουμε πιο αλλη-
λέγγυες παιδαγωγικές πρακτικές, όπως 
είναι η ομότιμη μάθηση. 

Στην ομότιμη μάθηση η γνώση δεν 
μεταβιβάζεται κυρίως από τον εκπαι-
δευτικό στα παιδιά όπως συμβαίνει στις 
τυπικές μορφές διδασκαλίας, αλλά δο-
μείται από τα κάτω και αντιμετωπίζεται 
ως ευκαιρία εξερεύνησης, συνεργα-
σίας, συνδιαλλαγής, μοιράσματος και 
αρμονικής συνύπαρξης. Οι μαθητές 
μαθαίνουν μέσα από ένα ενεργητικό 
μοντέλο διαχείρισης και αξιοποιούν 
γνώσεις και δεξιότητες για να διδάσκουν 
στα άλλα παιδιά και, παράλληλα, να 
μαθαίνουν τα ίδια, σε όλα τα διδακτικά 
αντικείμενα. Ουσιαστικά, τους αφήνου-
με χώρο να αναμετρηθούν με τις πηγές 

Από τα σκουπίδια 
στις αυλές
Της ΣΤΕΛΛΑΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ* 

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, συμμετοχικότητα και φαντασία είναι οι 
λέξεις-κλειδιά που συναντάς συνεργαζόμενη με την κο-
λεκτίβα αρχιτεκτονικής Basurama (basura = σκουπίδια), 
που έχει την έδρα της στη Μαδρίτη και ένα από τα βασικά 
της πρότζεκτ εδώ και αρκετά χρόνια είναι οι παρεμβάσεις 
σε σχολικές αυλές. 

Τα δημόσια δημοτικά σχολεία της ισπανικής πρωτεύ-
ουσας με τα οποία συνεργάζονται είναι συνήθως αυτά 
με τις λιγότερες ευκαιρίες, που καταφέρνουν μέσω του 
δήμου ή άλλων προγραμμάτων να αποκτήσουν κάποια 
χρηματοδότηση για να βελτιώσουν τις υποδομές της αυ-
λής τους. Επειτα από μία σειρά διαβουλεύσεων και συ-
ζητήσεων με μαθητές, γονείς, δασκάλους και διοίκηση 
λαμβάνονται οι ανάλογες αποφάσεις για τις αλλαγές που 
επιθυμούνται. 

■ «Ρακοσυλλέγοντας» 
Για να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι, το επόμενο 

βήμα είναι να βρεθούν τα κατάλληλα υλικά, ένα βήμα από 
τα πιο ενδιαφέροντα της διαδικασίας. Συνήθως, λοιπόν, 
ανοίγονται παλιές και ξεχασμένες αίθουσες του σχολείου 
όπου πάντα προκύπτουν παρατημένα έπιπλα όπως μι-
σοχαλασμένα θρανία, ξεχαρβαλωμένοι μαυροπίνακες, 
παλιές ντουλάπες και πολλά άλλα αντικείμενα που με 
μετασχηματισμούς μπορούν να αλλάξουν χρήση και να 
δώσουν νέες ποιότητες στην αυλή. Ακόμη, προστίθεται 
υλικό από την αποθήκη σκουπιδιών της κολεκτίβας και 
γενικότερα αξιοποιείται οτιδήποτε άλλο μπορεί να βρεθεί, 
ακόμα και τυχαία στην πόλη. 

■ Αποφασίζουμε μαζί, κατασκευάζουμε μαζί 
Για την κατασκευή απαιτείται η χρήση εργαλείων και 

παρόλο το άγχος κάποιων δασκάλων κατά το ξεκίνημα, όλα 
τα παιδιά του σχολείου από Ά  μέχρι ΣΤ́  Δημοτικού συμμε-
τέχουν σε μία σειρά εργασιών που εξελίσσονται παράλλη-
λα, με τη δυνατότητα να διαλέγουν τα ίδια το «πόστο» που 
τους ταιριάζει, ώστε να νιώθουν άνετα και ασφαλή. Στόχος 
είναι βέβαια η όλη πρωτοβουλία να μην επικεντρώνεται 
μόνο στην κατασκευή ως εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά 
να γίνεται αντιληπτό όλο το φάσμα της. Η αξία δηλαδή της 
συναπόφασης που τη διαδέχεται το παρακάτω σκεπτικό 
υλοποίησης: 

Χρησιμοποιούμε σκουπίδια και αλλάζουμε τη χρήση 
των υλικών γιατί είναι σημαντικό να μάθουμε την αξία της 
επανάχρησης και να μην την εξισώνουμε με αυτή της ανα-
κύκλωσης. Να είμαστε δηλαδή αυτάρκεις και δημιουργικοί 
στην καθημερινότητά μας και ενεργοί στις κοινότητές μας, 
ώστε να αποφασίζουμε εμείς για ό,τι μας αφορά και μας 
επηρεάζει. Δουλεύουμε μαζί όχι γιατί έτυχε, αλλά γιατί 
το επιλέγουμε, αφού είναι πιο διασκεδαστικό, ευχάριστο, 
βολικό αλλά κυρίως συμπεριληπτικό. Σεβόμαστε τα όρια 
του κάθε ατόμου χωρίς να μπαίνουμε σε στερεοτυπικά 
και ιεραρχικά καλούπια, όπως για παράδειγμα αυτού της 
έκφρασης του φύλου, το οποίο είναι αρκετά αναμενόμενο, 
εφόσον η κατασκευή διαχρονικά είναι συνδεδεμένη σχε-
δόν αποκλειστικά ως «αντρική δουλειά». 

Θα έλεγε κανείς ότι πολύ παραπάνω από το αποτέλεσμα 
ενδιαφέρει η διαδικασία. Και αυτή πάντα δίνει αποτελέ-
σματα. Δηλαδή, μπορεί το τελικό «προϊόν» κάποιες φορές 
–ας πούμε τις λιγότερες– να μην εκτιμηθεί στο βάθος του 
χρόνου, ίσως να παρακμάσει διότι η διεύθυνση το βλέ-
πει ως μια ανάθεση στη λογική της εργολαβίας. Ομως, τα 
υπόλοιπα άτομα που βρεθήκαμε εκεί, γνωρίζουμε το πώς 
δημιουργήθηκε όλο αυτό, μάθαμε στη διάρκειά του και ξέ-
ρουμε πώς μπορούμε να το εξελίξουμε ώστε να συνεχίσει 
να υπάρχει από εμάς για εμάς. Θεωρούμε, λοιπόν, χωρίς 
να ρομαντικοποιούμε εξαιρετικά αυτή τη συνθήκη, πως το 
γεγονός ότι βρεθήκαμε και δημιουργήσαμε μαζί με τα παι-
διά είναι αυτό που θα μας δείξει τον δρόμο για τη συνέχεια. 

*Αρχιτεκτόνισσα

Αφήνουμε χώρο 
στα παιδιά να 
αναμετρηθούν 
με τις πηγές 
γνώσης χωρίς να 
λειτουργούμε ως 
εκπαιδευτικοί–
παντογνώστες

γνώσης χωρίς να λειτουργούμε ως 
εκπαιδευτικοί-παντογνώστες. 

Η γνώση γίνεται αντιληπτή 
ως άυλος πόρος και η διάχυσή 

της από μαθήτρια σε μαθήτρια δεν 
σημαίνει τη διαίρεσή της σε μικρότερα 
κομμάτια, αλλά το μοίρασμά της. Επι-
πλέον, εάν μπορεί μια μαθήτρια να με-
ταφέρει επιτυχώς γνώση σε έναν συμ-
μαθητή της, σημαίνει ότι η ίδια την έχει 
κατακτήσει. Τι είναι, όμως, άραγε αυτό 
που μας εμποδίζει να μοιραζόμαστε τη 
γνώση; 

Ενας μαθητής μου με ρώτησε κάποια 
στιγμή: 
«Γιατί να μοιραστώ κάτι που έμαθα 
με τη συμμαθήτριά μου, ενώ αυτή 
δεν το έχει διαβάσει;» 

Εύλογα τέθηκε το ερώτημα αυτό, δι-
ότι μαθαίνουμε στο σχολείο ότι πρέπει 
να αποδεικνύουμε την κατάκτηση της 
γνώσης στον εκπαιδευτικό. Εξάλλου, 
δεν υπήρχαν προηγούμενες εμπειρίες 
μοιράσματος, αλληλοβοήθειας και ου-
σιαστικής συνεργασίας στην τάξη, αλλά 
ο προσανατολισμός στην επίδοση. Δεν 
αποτελεί νέο ότι το σχολικό πλαίσιο δη-
μιουργεί συνειδήσεις προσανατολισμέ-
νες στον ανταγωνισμό, στον ατομικισμό 
και στην υποταγή. 

Μια άλλη ερώτηση από έναν μαθητή 
μου: 
«Μα γιατί δεν μας το διδάσκετε 
εσείς και μας λέτε να βοηθάμε τους 
άλλους;» 

Η απάντησή μου ήταν η εξής: «Μπο-
ρείτε να μαθαίνετε καλύτερα, όταν το 
κάνετε με έναν συμμαθητή σας». Οπως 
υποστήριζε ο Jacques Rancière, η επιμο-
νή των εκπαιδευτικών στο να εξηγούν το 
μάθημα –ως αποκλειστική στρατηγική– 
προάγει την αποβλάκωση των μαθητρι-
ών. Η δική μου αποστολή δεν ήταν να 
εκπαιδεύσω ετερόνομους και αναλώ-
σιμους καταναλωτές της γνώσης, αλλά 
να βοηθήσω τα παιδιά να μάθουν πώς να 
δρουν αυτόνομα, αλληλέγγυα και υπεύ-
θυνα. Ο συντονισμός της μαθησιακής 
διαδικασίας από τα κάτω αποτελεί το 
κλειδί για την παιδαγωγική πρόταση των 

κοινών, διότι δίνει τη δυνατότητα αλλα-
γής ρόλων και σχέσεων μεταξύ παιδιών 
και εκπαιδευτικού. 

Θα μπορούσε κάποιος/-α να ισχυ-
ριστεί ότι σε έναν βαθμό η ομότιμη 
μάθηση σχετίζεται με την «ομαδοσυ-
νεργατική μάθηση». Η ομαδοσυνεργα-
τική μάθηση αφορά, κατά κύριο λόγο, 
τη δημιουργία μικρών ομάδων για την 
επίλυση μιας άσκησης. Οι πρακτικές 
αυτές, αμφότερες, εμπεριέχουν κοινά 
στοιχεία όπως η συνεργασία και η αλ-
ληλοβοήθεια. Η κύρια διαφορά τους 
συνίσταται στο γεγονός ότι η ομότιμη 
μάθηση εκδηλώνει πτυχές αυτοοργά-
νωσης και συνδιαχείρισης που ως επί το 
πλείστον απουσιάζουν από τα περισσό-
τερα παιδαγωγικά μοντέλα διδασκαλίας 
και μάθησης. Οι μαθήτριες λαμβάνουν 
αποφάσεις για τις ίδιες και μετακινού-
νται ελεύθερα με σκοπό «κανείς να μη 
μείνει πίσω». Οι τρόποι αυτοοργάνωσης 
επιδρούν στη μάθηση χωρίς την ανάγκη 
αποκλειστικής διδασκαλίας από τον/την 
εκπαιδευτικό. 

Τέλος, η ομότιμη μάθηση δεν –πρέ-
πει να– συγχέεται με το «αλληλοδιδα-
κτικό σχολείο». Στην Ελλάδα το αλλη-
λοδιδακτικό σχολείο ξεκίνησε μετά 
την Επανάσταση του 1821, με στόχο την 
παροχή στοιχειωδών γνώσεων ανάγνω-
σης, γραφής, αριθμητικής και θρησκευ-
τικών στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό 
παιδιών, στον ελάχιστο χρόνο και με το 
ελάχιστο κόστος. Βέβαια, η ιεραρχία 
μεταξύ των παιδιών, η άσκηση σκληρή 
πειθαρχίας, η καθυπόταξη νου και σώ-
ματος και η αποκλειστική έμφαση στην 
αποτελεσματικότητα είναι στοιχεία που 
έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη λογι-
κή των κοινών. 

Στο τελευταίο κείμενο αυτής της 
σειράς άρθρων θα προσπαθήσω να 
προσεγγίσω το εξής ερώτημα: «Μπορεί 
να οργανωθεί μια τάξη ως μια κοινότη-
τα μάθησης όπου όλοι/-ες μαθαίνουν, 
εξερευνούν και βρίσκουν νόημα σε όσα 
κάνουν;» 

Παιδαγωγός, υποψήφιος διδάκτορας Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας

Μέρος  
3ο

Οταν τα παιδιά παίρνουν τη διαχείριση της τάξης στα χέρια τους 

Η πρακτική της 
ομότιμης μάθησης 


