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Τα δύο τελευταία χρόνια συνεργάστηκα με τους μαθητές της Δ’1-Ε’1 τάξης στο 4ο 

δημοτικό σχολείο Αμαλιάδας, ακολουθώντας αρχές της παιδαγωγικής  Φρενέ και 

διαμορφώνοντας πρακτικές και θεσμούς με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

απέκτησαν υπό το βάρος των ορισμένων συνθηκών και  περιστάσεων. Πολλές 

μεμονωμένες τεχνικές, όπως την εφημερίδα και την πειραματική ψηλάφηση του 

φυσικού κόσμου, τις ακολουθούσα χωρίς να έχω υπόψη μου τον Φρενέ, εδώ και 

αρκετά χρόνια. Υπό την επίδραση της  προσέγγισης και της πρόσληψης της σκέψης 

του Γάλλου παιδαγωγού, προσπάθησα να δέσω σε έναν άξονα επιμέρους τεχνικές και 

το σπουδαιότερο να βρω τον τρόπο να κάνω κριτική παιδαγωγική στην πράξη, όχι πια 

μεταδίδοντας γνώσεις, αλλά οργανώνοντας περιβάλλοντα μάθησης, με έμφαση στο 

χώρο και το περιεχόμενό του.  

Έτσι, διαμόρφωσα μια λειτουργική εικόνα για τη χωροταξία, εκκινώντας από 

τις ανάγκες της ερευνητικής-αποκαλυπτικής μάθησης. Στο κέντρο της αίθουσας 

σχηματίστηκε ένα πι από θρανία που φιλοξενούσε την ολομέλεια. Περιμετρικά 

αναπτύχθηκαν γωνιές-εργαστήρια με θεματικό περιεχόμενο: τυπογραφείο, 

βιβλιοθήκη, φυσικός κόσμος, μυθιστορία, μαθημαγικά, έκθεση-κατάστημα. Σε κάθε 

εργαστήριο συμμετείχαν μαθητές που για διάστημα δύο εβδομάδων αναλάμβαναν να 

ολοκληρώσουν σχετικές εργασίες. Είχαν τη δυνατότητα να συνεργαστούν, να βρουν 

πώς θα διανείμουν τον χρόνο, πώς θα αξιοποιήσουν γνώσεις και ενδιαφέροντα, πού 

θα αναζητήσουν βοήθεια. Υπήρχαν εργασίες που δίνονταν από τον εκπαιδευτικό, με 

τη μορφή ανάθεσης, και περιέκλειαν γνωστικούς και ψυχοκινητικούς στόχους του 

ΑΠΣ, αλλά και εργασίες που ετοίμαζαν κάποιοι μαθητές με δική τους πρωτοβουλία 

(διερεύνηση των διατροφικών προτιμήσεων του σαλιγκαριού, είδος που αφθονεί στον 

κήπο μας) ή  κατόπιν αιτήματος συμμαθητών τους από άλλες ομάδες.  

Διαφάνηκε έτσι μια μετατόπιση από την τυποποιημένη ομαδοσυνεργατική 

μάθηση, που μπορεί να λειτουργεί επιτείνοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των 

ομάδων, σε ένα άλλο είδος συνεργατικότητας, με βασικό στοιχείο την αμοιβαιότητα 

και την αλληλεγγύη. Ήταν το αποτέλεσμα της επιλογής μια εργασία να μην δίνεται 

πανομοιότυπη σε όλες τις ομάδες, αλλά να επιμερίζεται σε τομείς, ώστε να τις 

παρακινεί να εργαστούν με ολιστική σκέψη, ουσιαστικά σαν  μια ομάδα, 

λαμβάνοντας υπόψη  τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εργαστηρίου, στο οποίο 

συμμετείχαν. Ένα παράδειγμα τέτοιας συνέργειας ήταν η ετήσια έκθεση 

χειροποίητων προϊόντων που πραγματοποιήθηκε για τέταρτη χρονιά στο προαύλιο 

του σχολείου. Η ομάδα του φυσικού κόσμου ήταν υπεύθυνη για τη συλλογή και 

αποξήρανση των βοτάνων από τον κήπο, η ομάδα του τυπογραφείου ανέλαβε τη 

δημιουργία ετικετών για τις συσκευασίες, τις αφίσες, τις καταχωρήσεις στην 

εφημερίδα της τάξης. Σημαντική ήταν η συμβολή της ομάδας της μυθιστορίας που 
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ανέσυρε πληροφορίες για τις ιδιότητες των βοτάνων από βιβλία που της πρότεινε η 

ομάδα της βιβλιοθήκης. Ζητήματα της ετικέτας όπως καθαρό βάρος και χημική 

σύσταση προϊόντος για τις λοσιόν, τα σαπούνια και τα αφρόλουτρα ανέλαβε η ομάδα 

των μαθημαγικών. 

 Με κάθε τρόπο προσπάθησα τα αποτελέσματα της εργασίας στην τάξη να 

έχουν αντίκρισμα σε δύο επίπεδα: στο ατομικό ενδιαφέρον και τις ανάγκες του 

παιδιού, από την μια πλευρά και στον κοινοτικό χαρακτήρα του σχολείου, μέσα από 

τη συνεργασία με φορείς (Ομάδα παραδοσιακών σπόρων Πύργου Ηλείας, Ζωοφιλική 

ομάδα Ήλιδας, Φίλοι του ποδηλάτου Ήλιδας), την αλληλογραφία με άλλα σχολεία 

(ΔΣ Μπορσίου, ΔΣ Βελβεντού Κοζάνης, 2ο ΔΣ Κυπαρισσίας) και την κοινωνική 

διεκδίκηση για την ικανοποίηση χρόνιων αιτημάτων που σχετίζονται με κτιριακές 

υποδομές, μέσα από παρεμβάσεις (στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ε.ΡΑ. Πύργου, στο 

γραφείο του δημάρχου Ήλιδας, στη διανομή της εφημερίδας «Ο Σπόρος» σε κεντρικά 

σημεία της πόλης). Βασικό κίνητρο για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος και τη 

συμμετοχή στις δραστηριότητες της τάξης αναδείχτηκε η δημοσιότητα.  

Η προετοιμασία της δημόσιας παρέμβασης όμως είναι πάντα μια κοπιώδης 

διαδικασία, που περνάει μέσα από την έρευνα και την αυτοβελτίωση. Σημαντική για 

τον λόγο αυτό, ήταν η συμβολή της βιβλιοθήκης της τάξης. Βιβλία λογοτεχνικά και 

επιστημονικά, που βοηθούσαν στην υλοποίηση των σχεδίων εργασίας των ομάδων με 

γνώσεις, λειτουργώντας άμεσα εκεί που υπήρχε ανάγκη, ως εργαλεία υποστήριξης, 

Αλλά και βιβλία με ιστορίες που ανέβαζαν το επίπεδο της φαντασίας, συνέβαλλαν 

στη βελτίωση της έκφρασης. Μεγάλη αναγνώριση είχαν τα δύο εργαστήρια 

δημιουργικής γραφής που κάναμε, με εμψυχώτρια την εκπαιδευτικό Αλεξάνδρα 

Σωτηράκογλου, και οδήγησαν στην έκδοση από τυπογραφείο μας ενός βιβλίου με  

ιστορίες των παιδιών.  Γνωρίζοντας ότι πολλοί εντός και εκτός σχολείου, περιμένουν 

τα νέα μας ήρθε, περίπου στα μέσα της χρονιάς, σαν επιστέγασμα της όλης 

προσπάθειας ο «Σπόρος» (ξεφυτρώνει κάθε Δευτέρα πρωί...), η εβδομαδιαία 

εφημερίδα μας με άρθρα, συνεντεύξεις, ιστορικές αναφορές, ανακοινώσεις, συνταγές, 

εξολοκλήρου γραμμένη από τα παιδιά και τυπωμένη στο τυπογραφείο της τάξης. 

Μιλώντας για το τυπογραφείο, υπό το πρίσμα της παιδαγωγικής Φρενέ, αξίζει 

να πούμε ότι απετέλεσε την καρδιά της παραγωγής έργου και τον φυσικό φορέα 

δημοσιότητας της σχολικής εργασίας που άλλοτε αθόρυβα και άλλοτε με φωνές και 

φασαρία συντελέστηκε μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Ένας φορητός υπολογιστής 

και ένας εκτυπωτής, ένα επιτραπέζιο συρραπτικό και ένας διακορευτής, μαρκαδόροι, 

κορδέλες και χαρτιά. Πολλά χαρτιά. Διαφόρων χρωμάτων, παχών και υφών. Αυτός 

ήταν ο εξοπλισμός του τυπογραφείου. Η δουλεία στο χέρι ή στο πληκτρολόγιο. 

Συνήθως σύντομη, μια αφίσα, μια κάρτα ευχών, μια πρόσκληση, μια ανακοίνωση για 

την εξώπορτα («Λείπουμε, είμαστε στα δέντρα της βορεινής αυλής») και άλλοτε 

χρονοβόρος σε βάθος μηνών (η σελιδοποίηση ενός βιβλίου, όπως αυτό που γράψαμε 

και μεταφράσαμε στα αγγλικά, με τη βοήθεια της καθηγήτριας αγγλικής γλώσσας κας 

Μαρίας Σταθοπούλου, και τα ρομανί, με τον τίτλο «Το ταξίδι του Χουσεΐν», η 

ιστορία ενός ασυνόδευτου ανήλικου πρόσφυγα από τη Συρία, που αναδεικνύει τη 

φρίκη του πολέμου). Μάλιστα ο αναγνώστης μπορεί να «ακούσει» το βιβλίο με τη 
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φωνή των συγγραφέων σαρώνοντας με τη συσκευή του το barcode που βρίσκεται στο 

τέλος του βιβλίου. 

Εύλογα κάποιος θα αναρωτιόταν σε ποιο βαθμό συμμετέχουν τα παιδιά στον 

καθορισμό του περιεχομένου των δραστηριοτήτων. Μέσα από την καθιέρωση μιας 

διδακτικής ώρας για συζήτηση πάνω στον προγραμματισμό της λειτουργίας της τάξης 

και των στόχων-δράσεων έγινε μια προσπάθεια να ασκηθούν οι μαθητές στον 

διάλογο με επιχειρήματα εκφράζοντας ελεύθερα τις απόψεις τους. Δεν ήταν άλλο από 

το συμβούλιο της τάξης. Πρακτικά όμως φάνηκε ότι οι ιδέες και τα προβλήματα δεν 

μπορούσαν να περιμένουν έως την Τετάρτη στις 10.45 κι έτσι κάθε διδακτική ώρα 

είχε και λίγο... συμβούλιο τάξης για να επιλύονται άμεσα τα ζητήματα. Πάντα 

τηρούνταν πρακτικά από τον γραμματέα εβδομάδας, στο μοτίβο πρόβλημα-πρόταση-

εκτέλεση, ενώ συντονιστής της συζήτησης ήταν ο δάσκαλός ή ένας μαθητής, κάτω 

από το πρόταγμα «σύσκεψη, συναπόφαση, συνευθύνη». 

Συνοψίζοντας, μπορώ να πω ότι, ανεξάρτητα από τις ειδολογικές διαφορές 

στις διδακτικές επιλογές που ακολουθώ κατά καιρούς, η σκέψη ότι η σχολική 

αίθουσα είναι πολύ μικρή για να χωρέσει τις ανάγκες και τις δυνατότητες παιδιών και 

δασκάλων έχει κατασταλάξει μέσα μου. Έτσι, λοιπόν, από τη λεκάνη με το χώμα στη 

γωνιά της μυθιστορίας, περνάμε στον κήπο, στην υπαίθρια τάξη με την αυτοσχέδια 

ανασκαφή κι από κει στο μουσείο και την αρχαιολογική σκαπάνη θα βρούμε τρόπους 

για να εδράσουμε το βίωμα ως όλον, να συστηματοποιήσουμε τη σκέψη μας, να 

τοποθετήσουμε τη δική μας παρουσία στον χρόνο και να αντιληφθούμε αυτή την 

ενότητα χώρου και χρόνου, αναλογιζόμενοι και την εναλλαγή των εποχών που 

παρατηρούμε στον κήπο. 

 

 

 

 


