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«πρέπει να είσαι πάντα με το μέρος των παιδιών»
HOMER LANE

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε με την παρουσίαση μιας συλλογικής και
ουσιαστικής προσπάθειας για την πραγμάτωση μιας αντιαυταρχικής εκπαίδευσης στην
Αθήνα της μεταπολίτευσης. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τη προσπάθεια κάποιων
δασκάλων να δημιουργήσουν ένα Δημοτικό Σχολείο «αλλιώτικο», στην Αθήνα του 1975, το
οποίο ονόμασαν «Το Εργαστήρι». Επηρεασμένοι κυρίως από τις ιδέες των παιδαγωγών
Célestin Freinet και Alexander Sutherland Neill, αλλά και από το γενικότερο κλίμα
ανατροπής του κατεστημένου που επικρατεί κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης,
ακολουθούν ένα σύνολο παιδαγωγικών πρακτικών που το διαφοροποιούν ριζικά από
οποιοδήποτε άλλο κλασικό σχολείο της εποχής. Η ελευθερία, η ισότητα, η άμεση
δημοκρατία και η δημιουργικότητα είναι οι βασικές αρχές αυτού του παιδαγωγικού
πειραματισμού που στόχο έχει τη δημιουργία ευτυχισμένων και ολοκληρωμένων
προσωπικοτήτων.
Ωστόσο, οφείλουμε να αναφερθούμε προηγουμένως σε ένα άλλο αντιαυταρχικό
σχολείο της μεταπολίτευσης που προηγήθηκε του Εργαστηρίου και που ουσιαστικά αποτελεί
πιθανά και την αιτία ύπαρξής του. Πρόκειται για το «Σχολειό», ένα ολοήμερο
αυτοδιαχειριζόμενο σχολείο, το οποίο δημιουργήθηκε από μια ομάδα γονέων, οι οποίοι
επιστρέφοντας από το Παρίσι με την πτώση της χούντας και έχοντας βιώσει την
εκπαιδευτική αλλαγή εκεί, αρνούνται να συμβιβαστούν με τα ανελαστικά και αυταρχικά
δημόσια σχολεία της Αθήνας, αλλά και με τα ακριβά ιδιωτικά που σαφώς εξυπηρετούν
συγκεκριμένα συμφέροντα. Αποφασίζουν λοιπόν να ιδρύσουν το δικό τους αντιαυταρχικό
σχολείο εξ ολοκλήρου από την αρχή.
Στο μεταξύ, η Αρσάκειος Παιδαγωγική Ακαδημία, είναι η μόνη παιδαγωγική σχολή
εν λειτουργία στην Αθήνα, στην οποία φοιτούν δύο, από τις τρεις, κατόπιν ιδρύτριεςδασκάλες του Εργαστηρίου. Συγχρόνως όμως με την φοίτηση τους στην Ακαδημία, την
οποία μας περιγράφουν ως «παιδαγωγικό μεσαίωνα» και ως «κατηχητικό περιορισμένης
μορφής», οι δύο από τις ιδρύτριες συμμετέχουν στα σεμινάρια που διοργανώνει ένας
εξαιρετικά πρωτοποριακός άνθρωπος της εκπαίδευσης, η Αθηνά Ρικάκη, η οποία με τις
ομάδες της ερευνά ριζοσπαστικές εκπαιδευτικές μεθόδους, στη βάση της αντιαυταρχικής
παιδείας και όλα αυτά σχεδόν κρυφά διότι είμαστε ακόμα σε περίοδο χούντας. Έχοντας
επαφή με την ομάδα των γονιών που επιστρέφει αργότερα από το Παρίσι, αναλαμβάνει μαζί
τους τον παιδαγωγικό σχεδιασμό του «Σχολειού» και τους προτείνει τις δύο
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προαναφερθείσες δασκάλες από τις ομάδες της. Έτσι, το Εργαστήρι, πριν ακόμα
δημιουργηθεί, συναντάται στο πρώτο αυτό πειραματισμό εφαρμογής της αντιαυταρχικής
εκπαίδευσης. Ο πρώτος χρόνος στο «Σχολειό», αποδεικνύεται πολύ δημιουργικός και
ελπιδοφόρος, αλλά για λόγους που δεν αφορούν στην παρούσα μελέτη, οι δύο δασκάλες μαζί
με την νηπιαγωγό που έχουν συνεργαστεί εκεί, αποχωρούν και αποφασίζουν να φτιάξουν το
δικό τους σχολείο, το Εργαστήρι.
Στο Εργαστήρι, τα παιδιά μέσω συστηματικής ερευνητικής και πειραματικής
εργασίας ανακαλύπτουν τη γνώση, ενώ ταυτόχρονα ο ρόλος της τέχνης αποτελεί
καθοριστικό στοιχείο στο σχολικό πρόγραμμα λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που αποδίδουν
στην ελεύθερη έκφραση των παιδιών. Βασικό όργανο του Εργαστηρίου είναι οι γενικές
συνελεύσεις, στις οποίες δάσκαλοι και μαθητές συζητούν και αποφασίζουν για τα θέματα της
σχολικής τους καθημερινότητας, έχοντας ίσο δικαίωμα λόγου και ψήφου. Επιπλέον, η κοινή
αντίληψη μεταξύ των γονέων και του σχολείου σχετικά με τις παιδαγωγικές μεθόδους που
εφαρμόζονται αλλά και η ενεργός συμμετοχή των πρώτων στη σχολική ζωή, συμβάλλει
ουσιαστικά ως βασική προϋπόθεση της λειτουργίας του σχολείου, στοχεύοντας με αυτό τον
τρόπο στη δημιουργία ενός άλλου θεσμικού σχήματος όσον αφορά τις σχέσεις μαθητών,
δασκάλων και γονιών και κατ’ επέκταση σε μια ολοκληρωμένη έννοια της κοινότητας.
Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στην προέλευση και την έκταση του υλικού και των
ντοκουμέντων που έχουμε στη διάθεσή μας. Για ένα χρόνο περίπου και με την αμέριστη
βοήθεια και συμπαράσταση της μαθήτριας του Εργαστηρίου, Δάφνης Ψιμάρα με την οποία
μας έφερε σε επαφή ο καθηγητής και επιβλέπων της εργασίας μου, Νίκος Βαφέας, είχα
συνεχείς συναντήσεις με τους ανθρώπους που συμμετείχαν στο όλο εγχείρημα. Κατάφερα να
συναντήσω δύο εκ των τριών ιδρυτριών του σχολείου, με τις οποίες αφιερώσαμε αρκετό
χρόνο ώστε να μιλήσουμε για αυτή τους την ιδέα και τον τρόπο υλοποίηση της. Επιπλέον,
συνάντησα κάποιους από τους δασκάλους που εργάστηκαν εκεί, ο καθένας σε διαφορετική
περίοδο και για διαφορετικό χρονικό διάστημα, φροντίζοντας έτσι να καλύψω όλα τα στάδια
εξέλιξής του σχολείου, όσο πιο ολοκληρωμένα ήταν αυτό δυνατόν, μιας και στις
περισσότερες περιπτώσεις όλοι περίπου αυτοί οι δάσκαλοι είχαν συνεργαστεί μεταξύ τους
στο Εργαστήρι και επομένως μπορούσα να διαπιστώσω αναλογίες ή όχι στις πληροφορίες
τους. Εδώ αξίζει να σημειώσω την μεγάλη χρονική διάρκεια των συναντήσεων μου με τους
ερωτώμενους, γεγονός που ευνοούσε την ανάπτυξη ενός θετικού κλίματος ανάμεσα στον
ερευνητή και τον ερωτώμενο. Χαρακτηριστική είναι βεβαίως η οκτάωρη συνάντηση με έναν
από τους δασκάλους, αλλά και με τις υπόλοιπες να διαρκούν μεταξύ 3 και 6 ωρών. Επίσης,
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συνάντησα και κάποιους από τους μαθητές του Εργαστηρίου με τους οποίους συζητήσαμε
για την τότε εμπειρία τους και το πώς αυτή αποτυπώνεται πλέον στη ζωή τους.
Εκτός από το υλικό των συνεντεύξεων, το οποίο ομολογουμένως είναι αρκετά
μεγάλο, μέσω της ιστοσελίδας που έχουν ετοιμάσει οι ίδιοι οι μαθητές του Εργαστηρίου,
http://ergastiri-school.gr/?page_id=2, είχα την ευκαιρία να δω και να επεξεργαστώ ένα
μεγάλο αρχείο ντοκουμέντων, τα οποία περιλαμβάνουν οπτικοαουστικό υλικό δράσεων του
σχολείου, όπως τα video με τη γενική συνέλευση των παιδιών, τα παιχνίδια τους, τις
θεατρικές παραστάσεις, τις συναυλίες τους και τη διαδικασία παραγωγής μιας ταινίας από τα
ίδια τα παιδιά. Επίσης, ένα μεγάλο αριθμό από φωτογραφίες, έντυπα των παιδιών και
σημειώσεις των μαθημάτων που έχουν διασωθεί ως σήμερα. Σαν τρίτη πηγή του υλικού, η
οποία λειτούργησε συμπληρωματικά σε όλα τα παραπάνω υπήρξαν τα σύγχρονα κείμενα των
παιδιών, τα οποία έχουν το χαρακτήρα ημερολογίου, και τα οποία έγραψαν σε μια
προσπάθεια να ανακαλέσουν τις μνήμες και να τις καταγράψουν απαντώντας ουσιαστικά σε
ένα κορμό πέντε ερωτήσεων, των εξής:
1. Τι σήμαινε για μένα το σχολείο τότε
2. Τι σημαίνει για μένα τώρα η εμπειρία του τότε
3. Κάτι που θυμάμαι από το Εργαστήρι μ’ ευχαρίστηση
4. Κάτι που θυμάμαι να με είχε στεναχωρήσει
5. Τι άλλο θα ήθελα να πω
Επίσης, σε ότι αφορά τις αρχές και τη στάση που κράτησαν οι δάσκαλοι του
Εργαστηρίου, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τόσο η θεωρητική τους αντίληψη όσο και η
παιδαγωγική τους πρακτική δεν παρέμειναν αμετάβλητα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του
Εργαστηρίου, λόγω διαφόρων συνθηκών και εμπειριών.
Έχοντας θέσει επομένως ως κεντρικό θέμα της εργασίας μας τις ριζοσπαστικές
παιδαγωγικές πρακτικές που ακολουθούν οι δάσκαλοι του Εργαστηρίου, αναζητούμε τις
κοινωνικές εκείνες αξίες στις οποίες αυτές οι πρακτικές πραγματώνονται, με την εργασία μας
να ακολουθεί την εξής διάρθρωση: Στην πρώτη ενότητα περιλαμβάνονται τα εξής κεφάλαια:
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή της ελευθεριακής εκπαίδευσης στο χώρο
και στο χρόνο, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι συνθήκες που επικρατούν στην
Ελλάδα της Μεταπολίτευσης και κλείνει με το τρίτο κεφάλαιο και την παρουσίαση της
μεθοδολογίας που ακολουθήσαμε. Ακολουθεί η δεύτερη ενότητα, με το τέταρτο κεφάλαιο,
στο οποίο γίνεται η παρουσίαση του σχολείου «Το Εργαστήρι», στο επόμενο πέμπτο
κεφάλαιο αναλύονται οι σχέσεις των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και στο έκτο
κεφάλαιο αναλύουμε τις παιδαγωγικές πρακτικές που ακολουθούν οι δάσκαλοι του
3

Εργαστηρίου σε σχέση με τις κοινωνικές αξίες που αναπαράγονται μέσα από αυτές. Γίνεται
επομένως εκτενής αναφορά στο ζήτημα της διδασκαλίας, της αξιολόγησης, της τέχνης, της
αυτοκυβέρνησης, της ελευθερίας και της αυτορρύθμισης. Η εργασία μας ολοκληρώνεται στη
τρίτη ενότητα και το κεφάλαιο των συμπερασμάτων μας.
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ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Όλες οι ριζοσπαστικές προσεγγίσεις όσον αφορά το θέμα της εκπαίδευσης
υποστηρίζουν πως δεν μπορεί να γεννηθεί μια νέα κοινωνία, αν δεν γεννηθεί ένας νέος
άνθρωπος που θα την δημιουργήσει και θα λειτουργήσει μέσα σε αυτή. Επομένως για να
έχουμε μια πετυχημένη ριζοσπαστική αλλαγή στην κοινωνία πρέπει να έχουμε και
αντίστοιχες αλλαγές στις συνθήκες που συμβάλλουν και διαμορφώνουν τις ανθρώπινες αξίες
και πρακτικές, επεκτείνοντας με αυτό τον τρόπο τη συμβολή της παιδαγωγικής όχι μόνο στο
σχολείο αλλά και στην οργάνωση της οικογένειας. Η ελευθεριακή εκπαίδευση αναζητά όχι
μια ακόμα μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση που θα εναρμονίσει την συμπεριφορά των
ανθρώπων στην κυρίαρχη κοινωνική δομή, αλλά μια επαναστατική αλλαγή που θα καθορίσει
τα χαρακτηριστικά εκείνα της ανθρώπινης συμπεριφοράς που θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα
της κοινωνίας, τείνοντας προς τις ιδέες της ειρήνης και του ανθρωπισμού.
Αναμφισβήτητα ο Rousseau με το έργο του επέδρασε καθοριστικά στο κίνημα της
ελευθεριακής εκπαίδευσης, της οποίας πολλές βασικές αρχές έχουν την αφετηρία τους στη
παιδαγωγική του θεωρία. Τρεις είναι οι βασικές αρχές με τις οποίες ο Rousseau έβαλε τη
βάση της ελευθεριακής παιδαγωγικής και της συντροφικότητας στην εκπαίδευση.
Αρχικά ξεκινώντας τη συζήτηση σχετικά με την έννοια της έμφυτης καλοσύνης της
ανθρώπινης φύσης, πάνω στην οποία στηρίχτηκε η ελευθεριακή παιδαγωγική στο σύνολο
της. Εν συνεχεία εισάγοντας μια εντελώς νέα αντίληψη για την παιδική ηλικία, που αποτελεί
μια από τις πιο αξιόλογες ανακαλύψεις του και η οποία χρησίμευσε στη θεμελίωση της
σύγχρονης θεωρίας για την ελευθεριακή εκπαίδευση. Έτσι ενώ μέχρι τον «Αιμίλιο» η
παιδική ηλικία αντιμετωπιζόταν σαν ένα μεταβατικό στάδιο που δεν έχει κάποια ξεχωριστή
σημασία από μόνο του, ο Rousseau την ανύψωσε σε αυτόνομο στάδιο με τα δικά του
δικαιώματα, τι δικές του αξίες και τη δική του σημασία, κάνοντας αυτό το αξίωμα βάση της
παιδαγωγικής του πρακτικής και βασική μεθοδολογική του αρχή (Schmid, 1984,σελ.147152). Τέλος, η τρίτη έννοια που καθιερώνει τον Rousseau σαν τον μεγάλο επαναστάτη στην
ιστορία της παιδαγωγικής είναι η έννοια της «αρνητικής αγωγής» φυσική συνέπεια των δύο
προηγούμενων αξιωμάτων. Ο κανόνας του διατυπώνεται ως εξής «Να μην κερδίζετε χρόνο,
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να τον χάνετε. Η πρώτη αγωγή πρέπει να είναι καθαρά αρνητική. Να έχει σαν στόχο όχι να
διδάξει την αρετή κα την αλήθεια, αλλά να προφυλάξει την ψυχή από την ανωμαλία και το
πνεύμα από το λαθεμένο δρόμο». Η αρχή αυτή παρόλο που αποτελεί ένα ελάχιστο μέρος στο
έργο «Αιμίλιος» αναιρείται διαρκώς από την κεντρική ιδέα του βιβλίου, ότι ο Αιμίλιος
παντού και πάντα συνοδεύεται από τον παιδαγωγό του. Και παρόλο που δεν υπήρξε βασική
για τον συγγραφέα έγινε βασική και για τους θαυμαστές και για τους αντίπαλους του, γι’
αυτό και όποτε μιλάμε για την επίδραση του στις σύγχρονες απόψεις της ελευθεριακής
παιδαγωγικής πρέπει αρχικά να αναφερθούμε στην έννοια της «αρνητικής αγωγής». Η αρχή
αυτή εμπεριέχει στις πρακτικές της συνέπειες την έννοια «να ξεκινάμε από το παιδί», αλλά
και τις έννοιες σχετικά με την ελευθερία του παιδιού και τον «παραμερισμό» του δασκάλου.
(Schmid, 1984,σελ.147-152).
Μέσω αυτής της ιστορικής αναδρομής στην παράδοση της ριζοσπαστικής
εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα παρατηρεί κανείς μια σταθερή τάση
υπέρ της γενικής και υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε σχολεία όπου συντηρούνται και
ελέγχονται από το κράτος και τα οποία στοχεύουν στη προετοιμασία των πολιτών και των
εργατών για τη σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία. Έντονα κριτική απέναντι σε αυτά τα
εκπαιδευτικά συστήματα που είναι οργανωμένα προκειμένου να συντηρούν την υπάρχουσα
κοινωνία, εστιάζοντας κυρίως στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική εξουσία του
σχολείου, υπήρξε μια μεγάλη μερίδα ριζοσπαστών της εκπαίδευσης, θέτοντας ζητήματα
όπως ο ρόλος της δημόσιας εκπαίδευσης, η οποία ελεγχόμενη από το κράτος αναπόφευκτα
διαμορφώνει πολίτες που υπακούουν και συντηρούν την εκάστοτε εξουσία ακόμα και αν
αυτή είναι ενάντια στα συμφέροντά τους αλλά και εργάτες εκπαιδευμένους από τη ίδια τη
σχολική διαδικασία να δεχτούν μια εργασία ανιαρή, μονότονη, όπου δεν αντλούν καμιά
προσωπική ικανοποίηση και ωστόσο δεν επιδιώκουν, αποδεχόμενοι έτσι την εξουσία του
βιομηχανικού κράτους καμιά θεμελιακή αλλαγή του. Τέλος ο μύθος της κοινωνικής
κινητικότητας διαμέσου της εκπαίδευσης όπου η συσσώρευση πτυχίων αποτελεί «δίκαιο»
κριτήριο της κοινωνικής αξίας και αντίστοιχης ανταμοιβής απασχόλησε επίσης έντονα τους
ριζοσπάστες γιατί στη πραγματικότητα συντηρεί και παγιώνει την κοινωνική ταξική
ανισότητα (Spring,1975).
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Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τρεις κύριες ριζοσπαστικές κατευθύνσεις:
•Αναρχισμός – Francisco Ferrer (1859-1909)
Επιχειρεί να αναπτύξει μεθόδους απελευθέρωσης των ανθρώπων από κάθε κυριαρχία.
•Μαρξισμός – Paulo Freire (1921-1997)
Επιδίωξε να πετύχει την αποδέσμευση από τον ιδεολογικό έλεγχο ανεβάζοντας το
επίπεδο συνείδησης και συνδυάζοντας τη σκέψη και τη μάθηση με την κοινωνική αλλαγή.
•Φροϋδική Αριστερά – Wilhelm Reich (1897-1957), A.S.Neill (1883-1973),
Έδωσε έμφαση στην αναγκαιότητα αλλαγής των στοιχείων που δομούν τον
χαρακτήρα του ατόμου.
Κοινός άξονας αυτών των τριών προσεγγίσεων αποτελεί η άποψη πως η εξουσία και
η κυριαρχία των κοινωνικών δομών εξαρτώνται από τις διάφορες μεθόδους ανατροφής των
παιδιών και τον ιδεολογικό έλεγχο που τους ασκείται και πως η εξουσία του κράτους και της
οικονομίας στηρίζεται σε έναν πειθήνιο πληθυσμό, στη δημιουργία του οποίου το σχολείο
συμβάλλει καθοριστικά. Αυτό που επιδιώκουν είναι ένας νέος τύπος εκπαίδευσης που θα έχει
ως στόχο να δημιουργήσει ένα άτομο ελεύθερο, μη εξουσιαστικό, που θα αμφισβητεί αυτό
που το πολιτικό κοινωνικό σύστημα υπαγορεύει και θα απαιτεί μεγαλύτερη προσωπική
συμμετοχή και δυνατότητες επιλογής (Spring, 1975).
Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά αυτές τις 3 κατευθύνσεις:

Αναρχισμός
Εξαιρετικά σημαντική παρουσία στο χώρο της ριζοσπαστικής εκπαιδευτικής κριτικής
στα τέλη του 19ου αιώνα, υπήρξε ο ισπανός αναρχικός και παιδαγωγός Francisco Ferrer, που
ίδρυσε το 1901 στη Βαρκελώνη το Μοντέρνο Σχολείο. Γέννημα μιας Καταλονίας που
βρισκόταν αντιμέτωπη με κοινωνικές εντάσεις λόγω της ανόδου του οργανωμένου εργατικού
κινήματος και του αναρχο-συνδικαλισμού, μια καθολικής και συντηρητικής Ισπανίας, η
οποία υστερούσε πολύ στο οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο και ενός εκπαιδευτικού
συστήματος σε άθλια κατάσταση, ο Ferrer κατάφερε το Μοντέρνο Σχολείο να αποτελέσει
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ένα αληθινό εκπαιδευτικό εγχείρημα τόσο από άποψη στόχων όσο και από την άποψη των
οργανωτικών πλευρών αλλά και σημείο αναφοράς όσων αναζητούσαν μια εναλλακτική
εκπαίδευση (Novoa & Vilanou, στο Houssaye, 2000). Έχοντας ως πρωταγωνιστή της
Ιστορίας το άτομο, η φιλοσοφία του οργανωμένη μέσω της επιστημονικής και θετικιστικής
γνώσης είναι κυρίως πραξεολογική και εκφράζεται μέσα στο πεδίο της κανονιστικής και
αξιακής ηθικής πράξης. «Να μαθαίνεις ελεύθερα και να δρας ανάλογα» θα μας πει, ενώ
δομικό στοιχείο της σκέψης του αποτελεί ο αγώνας ενάντια στην αδικία και η αναζήτηση
μιας καινούριας κοινωνικής οργάνωσης με βασικό στοιχείο την ικανότητα αυτό-οργάνωσης
του ατόμου. (Novoa & Vilanou, στο Houssaye, 2000). Ωστόσο το έργο και οι ιδέες του
Ferrer διαδόθηκαν παγκοσμίως το 1909 όταν κατηγορούμενος ως ηγέτης μια εξέγερσης στη
Βαρκελώνη εκτελέστηκε από την ισπανική κυβέρνηση. Ο βίαιος θάνατός του και οι
τελευταίες του λέξεις να ηχούν σε όλο τον κόσμο: «Είμαι αθώος. Ζήτω το Μοντέρνο
Σχολείο», (Avrich, 1980), έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στη διάδοση των ιδεών του και του
κοινωνικό-εκπαιδευτικού του σχεδίου προκαλώντας το ενδιαφέρον του παιδαγωγικού
κόσμου σε μια εποχή που ήδη αναζητούσε τη νέα αγωγή.
Ο Ferrer υπήρξε κυρίως ένας άνθρωπος της οργάνωσης και της δράσης και όχι τόσο
της θεωρίας. Παιδί μια εποχής όπου το πνεύμα της επανάστασης ενάντια στην Εκκλησία
προσλάμβανε αναρχικές, ελευθεριακές, ορθολογικές και θετικιστικές διαστάσεις, συνέθετε
όλα εκείνα τα στοιχεία που θα έκαναν την εκπαιδευτική δράση να έχει τον πρωτεύοντα ρόλο
στη πάλη ενάντια της ισχύουσας τάξης και την εδραίωση μιας νέας Ανθρωπότητας (Novoa &
Vilanou, στο Houssaye, 2000). Σαφώς υπήρξαν κάποιοι που δεν του έδωσαν καθόλου
σημασία επιμένοντας στην ασήμαντη παιδαγωγική αξία του έργου του ενώ υπήρξαν έντονες
αντιδράσεις έναντι του Μοντέρνου Σχολείου από τις συντηρητικές και θρησκευτικές
δυνάμεις της εποχής, οι οποίες τον κατηγορούσαν ως υποκινητή των κοινωνικών αγώνων και
των επαναστατικών πράξεων της εποχής. Ωστόσο, το Μοντέρνο Σχολείο, σύμφωνα με τον
Ferrer δεν στόχευε μόνο στην εξάλειψη της θρησκευτικής προκατάληψης από τα μυαλά των
ανθρώπων, την οποία όμως θεωρεί ότι στέκεται πάντα εμπόδιο στην ελεύθερη συνείδηση του
ανθρώπου, αλλά όλων εκείνων των προκαταλήψεων που καθιστούν δύσκολη την
ολοκληρωτική χειραφέτηση του ατόμου (Novoa & Vilanou, στο Houssaye, 2000).
Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου τα σχολεία αρχίζουν να λειτουργούν σαν
παραρτήματα των νέων βιομηχανικών κοινωνιών παράγοντας υπάκουους υπηρέτες-εργάτες.
Για τον Ferrer, η χρηματοδότηση της παιδείας από το κράτος πιστοποιεί το γεγονός ότι η
εξουσία τους βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο σχολείο, το οποίο χρησιμοποιούν
προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις νέες οικονομικές απαιτήσεις της εποχής, όπου λόγω της
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εκβιομηχάνισης και του διεθνούς πλέον οικονομικού ανταγωνισμού, το κράτος χρειάζεται
καλά εκπαιδευμένους βιομηχανικούς εργάτες, οι οποίοι πρέπει να έχουν κάποια
συγκεκριμένα χαρακτηρολογικά γνωρίσματα. Πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι να αποδέχονται
την ανία και τη μονοτονία της εργασίας τους, να είναι υπάκουοι, παθητικοί, ακριβείς και
πρόθυμοι να αποδεχτούν την οργάνωση και την ιεραρχία του εργοστασίου, τη δουλειά και τη
θέση τους. Η άνοδος και διάδοση λοιπόν της δημόσιας εκπαίδευσης στο 19ο αιώνα δεν
οφείλεται σε μια επιθυμία ριζικής αλλαγής της κοινωνίας αλλά αποτελεί συνέπεια των
οικονομικών απαιτήσεων της εποχής (Spring, 1975).
Ο Ferrer γράφει ότι «οι κυβερνήσεις θέλουν τα σχολεία όχι γιατί επιδιώκουν την
αναμόρφωση της κοινωνίας διαμέσου της εκπαίδευσης, αλλά επειδή χρειάζονται άτομα,
εργάτες, ανθρώπους, τελειοποιημένα εργαλεία εργασίας για να κάνουν κερδοφόρες τις
βιομηχανίες και το κεφάλαιο που έχουν επενδύσει σε αυτές». Ο Ferrer συνεχίζει: «Τα παιδιά
πρέπει να συνηθίσουν να υπακούουν, να πιστεύουν, να σκέφτονται σύμφωνα με τα
κοινωνικά δόγματα που μας κυβερνάνε. Άρα η εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι διαφορετική
από αυτή που είναι σήμερα. Αυτοί που οργανώνουν τα εθνικά σχολεία ποτέ δεν θέλησαν την
εξύψωση του ανθρώπου, αλλά την υποδούλωσή του και είναι εντελώς μάταιο να περιμένει
κανείς οτιδήποτε από τα σημερινά σχολεία» (Spring, 1975). Αυτός ο κρατικός έλεγχος πάνω
στα σχολεία έχει σαν αναπόφευκτη συνέπεια αυτά να αποτελούν πλέον εστίες συντήρησης
των κυρίαρχων κοινωνικών θεσμών, να εξαρτώνται από ένα σύστημα και να εφαρμόζουν τη
μέθοδο που μαθαίνει τους μαθητές να είναι υπάκουοι και υποταγμένοι. Εφόσον λοιπόν τα
εθνικά σχολεία επιδιώκουν την υποδούλωση και όχι την εξύψωση του ανθρώπου κανένα
εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να οδηγήσει σε ριζικές κοινωνικές αλλαγές, ούτε να
χρησιμοποιηθεί ως μέσο αλλαγής της κατάστασης των κατώτερων τάξεων. Ο Ferrer
εναντιώθηκε στην ίδια την ύπαρξη του εθνικού συστήματος σχολικής εκπαίδευσης, με το
σχολείο να χρησιμοποιείται σαν πηγή πολιτικού ελέγχου, όπου η κυβέρνηση και η
βιομηχανία ως κύριοι ρυθμιστές του παιχνιδιού επιθυμούν να παράξουν νομιμόφρονες
πολίτες

και

εκπαιδευμένους

εργάτες

αντίστοιχα,

απαιτήσεις

όμως

που

δεν

αλληλοσυγκρούονται αλλά αλληλοεξυπηρετούνται (Spring, 1975).
O Ferrer με το θάνατό του άφησε πίσω του ένα πρόγραμμα-κληρονομιά το οποίο
εφάρμοσαν πειραματικά σε όλο τον κόσμο, ενώ η σκέψη του η οποία οικειοποιήθηκε από
αναρχικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά κινήματα διακρίνεται από στοιχεία ενός ουμανιστικού
ριζοσπαστισμού και όψιμου διαφωτισμού, με την ουσία της να βρίσκεται μέσα στα φώτα της
λογικής και της ανθρώπινης φύσης (Novoa & Vilanou, στο Houssaye, 2000). Στο έργο του
δανείζεται στοιχεία από τον Σωκράτη και τον Πλάτωνα προωθώντας την ατομική ελευθερία
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της συνείδησης αλλά και τη συλλογική συνείδηση. Ιδεαλιστής, αισιόδοξος και με πίστη στον
άνθρωπο θεωρεί την αγωγή κλειδί του ουμανισμού και κινητήρια δύναμη της κοινωνικής
αλλαγής. Το μοντέλο του Ferrer είναι διανοητικό και παιδαγωγικό, πιστεύει στη δύναμη των
ιδεών και των συζητήσεων. Ριζοσπάστης και αντικομφορμιστής τοποθετείται ενάντια στην
ισχύουσα τάξη πραγμάτων και γι’ αυτόν η κοινωνία αποτελείται πιο πολύ από άτομα παρά
από κρατικούς μηχανισμούς (Novoa & Vilanou, στο Houssaye, 2000). Η δύναμη του Ferrer
βρίσκεται στις αξίες τις οποίες προτάσσει και στις πρακτικές τις οποίες εφαρμόζει. Οι
βασικές ιδέες που διατρέχουν το έργο του αφορούν στη κριτική κοινωνική σκέψη και τη
πίστη του στη διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου ως μέσου δημιουργίας μιας πιο ελεύθερης και
δίκαιης κοινωνίας, στη στάση του ενάντια σε κάθε μορφή αυταρχισμού και την υπερβολική
υπεράσπιση της ατομικής ελευθερίας του παιδιού, στον διεθνισμό και τον φιλειρηνισμό του
στο πλαίσιο μιας βαθιάς πίστης στην ισότητα μεταξύ των ανθρώπων, στη προοπτική του για
τη χειραφέτηση της γυναίκας και την υπεράσπιση μιας νέας σεξουαλικότητας. Ο Ferrer μας
υπενθυμίζει διαρκώς πως η αγωγή είναι μια πολιτική πράξη που πραγματοποιείται από
ανθρώπους οι οποίοι είναι πάντα φορείς αξιών (Novoa & Vilanou, στο Houssaye, 2000).

Μαρξισμός
Η σύνδεση της κοινωνικής πραγματικότητας με τη συνείδηση του ατόμου επηρέασε
πλήθος παιδαγωγικών μεθόδων, γι’ αυτό και αποτελεί κεντρικό στοιχείο διάφορων
παιδαγωγικών θεωριών, μεταξύ των οποίων και αυτής του βραζιλιάνου παιδαγωγού Paulo
Freire, ο οποίος μέσω των προγραμμάτων καταπολέμησης του αναλφαβητισμού των
ενηλίκων υποστήριξε ότι συνδέοντας τη μάθηση με τη βούληση και την κοινωνική δράση
μπορούμε να ξεπεράσουμε τον διαχωρισμό σκέψης και δράσης και να μετατρέψουμε τη
μάθηση σε εργαλείο που θα οδηγήσει το άτομο στην προσωπική ελευθερία. Για να
κατανοήσει κανείς την παιδαγωγική μέθοδο του Freire, πρέπει αρχικά να κατανοήσει την
κεντρική θέση που έχει σε αυτή η έννοια της ανθρωπινότητας, έννοια που την αντλεί τόσο
από το ενδιαφέρον του Marx για την ανάπτυξη της ατομικής συνείδησης και την αλλοτρίωση
στη σύγχρονη κοινωνία όσο και από την έννοια του αυτεξούσιου, όπως αυτό έχει οριστεί από
τον Stirner (Spring, 1975). «Σκοπός της κοινωνικής ζωής είναι ο εξανθρωπισμός του
κόσμου», υποστηρίζει ο Freire εννοώντας ότι κάθε άτομο πρέπει να αποκτά συνείδηση των
κοινωνικών δυνάμεων που επενεργούν επάνω του, ώστε αρχικά να στοχάζεται πάνω σε αυτές
και εν συνεχεία να είναι ικανό να μετασχηματίσει τον κόσμο που το περιβάλλει. Το αντίθετο
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θα σήμαινε ένα κόσμο χωρίς αυτοσυνείδηση, χωρίς συνείδηση των ιστορικών δυνάμεων που
καθορίζουν την ύπαρξη και επομένως αδυναμία του ατόμου να επενεργήσει επάνω της και
απλά να την υφίσταται. Αυτή την κατάσταση καταπίεσης ο Freire αποκαλεί ως «κουλτούρα
της σιωπής», είτε ως προϊόν άγνοιας είτε ως προϊόν τη ίδιας της εκπαίδευσης.
Για τον Marx εξανθρωπισμός θα σήμαινε πως «η συνείδηση δεν μπορεί να είναι άλλο
από τη συνειδητή ύπαρξη και η ύπαρξη των ανθρώπων είναι η πραγματική διαδικασία της
ζωής τους». Είναι επομένως η συνείδηση που καθορίζεται από τη ζωή και όχι το αντίστροφο.
Είναι η αλληλεπίδραση του ατόμου με τον κόσμο που καθορίζει την υποκειμενική του
αντίληψη για τον κόσμο και τον ίδιο του τον εαυτό και εν συνεχεία παράγει την ιδεολογία
και την κατανόησή του κόσμου. Επομένως παιδαγωγικά για να διευρύνει κάποιος τη
συνείδησή του θα πρέπει πρωτίστως να κατανοήσει τις διαδικασίες της ζωής του (Μαρξ &
Ένγκελς, 1997). «Ξεκινάμε από τους πραγματικούς, ενεργούς ανθρώπους και με βάση την
πραγματική διαδικασία της ζωής τους δείχνουμε την ανάπτυξη των ιδεολογικών
αντανακλάσεων κι απόηχων αυτής της διαδικασίας της ζωής». (Μαρξ & Ένγκελς, 1997).
Ο Freire υποστηρίζοντας ότι για να έχει οποιοδήποτε νόημα η μάθηση θα πρέπει να
συνδέεται με τη διαδικασία της ζωής του ατόμου ξεκίνησε τη μέθοδο διδασκαλίας
αναλφάβητων μελετώντας αρχικά και συστηματικά τη καθημερινή ζωή αυτών των
ανθρώπων. Στη συνέχεια δημιουργώντας θεματικές αναπαραστάσεις της ζωής τους, τους
παρουσίαζε αντιφάσεις και προβλήματα πάνω στα οποία καλούνταν να συζητήσουν, να
στοχαστούν αλλά και να δράσουν. Μέσω των συζητήσεων δημιουργούσε μια πηγή λέξεων
που ήταν η βάση στην αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού, διότι η γλώσσα άμεσα
συνδεδεμένη με τις διαδικασίες της ζωής του μαθητή μετασχηματίζεται σε πηγή
αυτοκατανόησης

και

ανάπτυξης

της

αυτοσυνείδησης

του.

Ο

κόσμος

πλέον

αντικειμενοποιείται στη σκέψη του ατόμου και το άτομο μπορεί να σκεφτεί πάνω σε αυτόν
(Spring, 1975). Αντιθέτως «η κουλτούρα της σιωπής» αφαιρεί από τα άτομα τη δυνατότητα
να έχουν επίγνωση της δραστηριότητας της ζωής τους ώστε να μπορούν να
αποστασιοποιηθούν από αυτή, να στοχαστούν και να την αλλάξουν. Αυτό που θέλει ο Freire,
είναι να αντιταχθεί στην πολιτική και οικονομική καταπίεση που υποβιβάζει το άτομο σε μια
απλή ζωική δραστηριότητα και να αποκαταστήσει την ανθρωπινότητά του δίνοντάς του μια
συνειδητή ζωή. Ένα άτομο χωρίς αυτοσυνείδηση είναι έρμαιο των κοινωνικών δυνάμεων και
μόνο αποκτώντας επίγνωση αυτών των δυνάμεων και συνείδηση της φύσης τους μπορεί να
ξεφύγει από την τροχιά της ιστορίας και να συμμετάσχει ενεργά στη ριζική αλλαγή του
εαυτού του και της κοινωνίας.
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Η μάθηση για τον Freire, πρέπει να αποτελεί πηγή απελευθέρωσης και όργανο
κοινωνικής αλλαγής. Μέσω της εκπαιδευτικής του μεθόδου ο Freire συνδέει τη γλώσσα και
τη μάθηση με τις διαδικασίες της ζωής ξεπερνώντας με αυτό τον τρόπο το διαχωρισμό
σκέψης και δράσης, με τον διάλογο να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας πιο σφαιρικής
συνείδησης της υπάρχουσας πραγματικότητας, ενώ η θεωρία και η πράξη συνενώνονται
μέσα στην κοινωνική δράση (Spring, 1975). Ο διαχωρισμός σκέψης και δράσης σύμφωνα με
τον Marx είναι αυτός που συντελεί στον κατακερματισμό και την αλλοτρίωση του ατόμου,
έχοντας τις ρίζες του στην ιστορική ανάπτυξη του διαχωρισμού των τάξεων και τον
καταμερισμό της εργασίας. Η διαφοροποίηση μεταξύ πνευματικής και χειρωνακτικής
εργασίας επέτρεψε ταυτόχρονα τη διαφοροποίηση της συνείδησης από τη δραστηριότητα της
ζωής. Τη διαίρεση αυτή ανάμεσα σε θεωρία και πράξη ο Marx την είδε επίσης σαν προϊόν
της οργάνωσης της σύγχρονης βιομηχανίας, όπου ο εργάτης μετατρέπεται σε απλό εξάρτημα
της μηχανής σε μια ζωή μόχθου και εργασίας και χωρίς καμία χρήση των διανοητικών και
στοχαστικών του δυνάμεων (Spring, 1975).
Σύμφωνα με τον Freire η παραδοσιακή εκπαίδευση λειτουργεί «αποταμιευτικά», με
τον μαθητή να είναι το αντικείμενο στο οποίο ενσωματώνεται η γνώση και όχι το υποκείμενο
της διαδικασίας της μάθησης, μέθοδος που ομοιάζει αρκετά με τις ιδιότητες μιας
καταπιεστικής κοινωνίας, «ο δάσκαλος διδάσκει και οι μαθητές διδάσκονται, ο δάσκαλος
δρα και οι μαθητές έχουν την ψευδαίσθηση διαμέσου της δράσης του, ο δάσκαλος είναι
υποκείμενο της διαδικασίας μάθησης και οι μαθητές απλά αντικείμενα» (Φρέιρε,1974).
Μέσω αυτής της οπτικής μετατροπής του μαθητή σε αντικείμενο δημιουργείται η υπόθεση
ότι το πρόβλημα υπάρχει στο άτομο και όχι στην κοινωνία. Με τον τρόπο αυτό αλλάζει η
συνείδηση των καταπιεσμένων χωρίς να αλλάζουν οι κοινωνικές καταπιεστικές συνθήκες με
την εκπαίδευση σαν «αποταμιευτική μέθοδος» να συμβάλλει στην υποταγή και την
αλλοτρίωση των καταπιεσμένων και όχι ως παράγοντας απελευθέρωσης. Όπως λοιπόν η
εργασία, έτσι και η ύλη του αποταμιευτικού εκπαιδευτικού συστήματος στρέφεται ενάντια
στο μαθητή, όπου αντί να επιβεβαιώνει την ύπαρξή του και να του προσφέρει τα εργαλεία
για την κατανόηση αυτής, την αρνείται και δυσχεραίνει την αυτεπίγνωσή του.
Έτσι η έννοια της ανθρώπινης αλλοτρίωσης κατά Marx ομοιάζει με την αντίληψη του
Freire για το ανθρώπινο ον σαν αντικείμενο της διδασκαλίας. Από τη μια οπτική έχουμε την
αλλοτρίωση να σημαίνει ότι η εργασία του ατόμου δεν είναι αντικείμενο για την
ολοκλήρωση του αλλά μάλλον το άτομο γίνεται απλό αντικείμενο στην υπηρεσία της
παραγωγής και από την άλλη οπτική ο εαυτός του μαθητή γίνεται αντικείμενο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας που τον επεξεργάζονται για να επιτύχει στόχους εξωτερικούς
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προς αυτόν. Οι σκοποί και το περιεχόμενο αυτής της εκπαίδευσης δεν απορρέουν από τις
ανάγκες του μαθητή ούτε ελέγχονται από αυτόν. Ο μαθητής αποτελεί απλά το μέσο για την
εκπλήρωση του σκοπού του δασκάλου, όπου αντικείμενο της διδασκαλίας δεν είναι η
αυτοκατανόησή του αλλά η αλλαγή του ατόμου σύμφωνα με σκοπούς ξένους προς αυτό.
Έτσι τόσο το περιεχόμενο όσο και οι ηθικές επιταγές που επιτάσσει αυτή η εκπαίδευση
αντανακλούν την ιδεολογία της άρχουσας τάξης και αναμφισβήτητα συντελούν στη
διαιώνισή της κυρίαρχης κοινωνικής δομής. «Σε κάθε εποχή, οι κυρίαρχες ιδέες είναι οι ιδέες
της κυρίαρχης τάξης, δηλαδή η τάξη που είναι η κυρίαρχη υλική δύναμη της κοινωνίας είναι
ταυτόχρονα και η κυρίαρχη διανοητική της δύναμη» (Μαρξ & Ένγκελς, 1997). Ο Freire
επιδιώκει να οδηγήσει αυτούς που ζουν στην κουλτούρα της σιωπής σε μια αυτοκατανόηση
που θα τους επιτρέψει να αποβάλλουν την εσωτερικευμένη εικόνα της άρχουσας τάξης, να
διευρύνουν τη συνείδησή τους και να απορρίψουν τη ψευδή συνείδηση που τους δημιουργεί
η κοινωνική δομή. Με αυτή την έννοια θα λέγαμε ότι συνδυάζει την παραδοσιακή
μαρξιστική προσέγγιση για το ξεπέρασμα της αλλοτρίωσης του ατόμου με την παραδοσιακή
ελευθεριακή επιθυμία απελευθέρωσης από επιβεβλημένες ηθικές επιταγές.
Η σχέση ανάμεσα στα επίπεδα της ατομικής συνείδησης και τα επίπεδα ανάπτυξης
της κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης που διαφαίνεται στη μέθοδο του Freire
αποκαλύπτει ταυτόχρονα τις πολιτικές και κοινωνικές της επιπτώσεις. Η απελευθέρωση του
ατόμου διαμέσου της εκπαίδευσης συνδέεται άμεσα με τα στάδια της κοινωνικής
απελευθέρωσης. Η μέθοδος του Freire βασίζεται στην αντιμετώπιση πραγματικών και
σημαντικών προβλημάτων και όχι σε τεχνητές επινοήσεις του σχολείου, υποθέτοντας ότι οι
άνθρωποι θα θελήσουν να αποκτήσουν αυτεπίγνωση και μόλις αυτό γίνει θα αρχίσουν να
ενεργούν με λογικό τρόπο και σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα. Το πρόβλημα της
ατομικής ελευθερίας συμπεριλαμβάνει εκτός από την απλή συνείδηση και την ανθρώπινη
χαρακτηροδομή. Επομένως ο εξανθρωπισμός του Freire απαιτεί ακόμα ένα στοιχείο, την
απελευθέρωση της χαρακτηροδομής του ατόμου ώστε να γίνει εφικτή η αυτεπίγνωση και η
επιθυμία αυτοκαθορισμού, κάτι που συνεπάγεται πως η δημιουργία ενός απελευθερωμένου
κόσμου θα σημαίνει και την αλλαγή των μοντέλων παιδικής ανατροφής αλλά και της ίδιας
της οικογένειας, ώστε οι άνθρωποι να επιθυμούν και να μπορούν να είναι ελεύθεροι (Spring,
1975).
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Φροϋδική Αριστερά
Σε αντίθεση με την αναρχική και μαρξιστική προσέγγιση που επιδιώκουν να
επιφέρουν βασικές αλλαγές στο άτομο, κάποιος θα μπορούσε να παρατηρήσει μια
ανεπάρκεια των επιχειρημάτων τους εξαιτίας του ότι παραβλέπουν την καθοριστική σημασία
που έχουν τα πρώτα στάδια ψυχικής ανάπτυξης ενός ατόμου στην διαμόρφωση της δομής
του χαρακτήρα του σε σχέση με τις μετέπειτα μορφές κοινωνικοποίησης όπως είναι η τυπική
εκπαίδευση. Με το ζήτημα αυτό σχετικά με την οργάνωση της οικογένειας σε συνδυασμό με
τις μεθόδους παιδικής ανατροφής και της σχέσης τους με την πολιτική και κοινωνική
επανάσταση ασχολήθηκαν εκτενώς τόσο θεωρητικά όσο κα πρακτικά οι εκφραστές της
φροϋδικής αριστεράς με κυριότερους εκπροσώπους τον Wilhelm Reich και τον Alexander S.
Neill. Ο Neill έχοντας ήδη ιδρύσει το Summerhill το 1924, στο οποίο εφάρμοσε τις
παιδαγωγικές του ιδέες συναντήθηκε με τον Reich το 1937, ο οποίος του πρόσφερε το
θεωρητικό ψυχολογικό υπόβαθρο των ιδεών του και επηρέασε τον αυτορυθμιστικό
χαρακτήρα της εκπαίδευσης στο Summerhill. Το Summerhill του Neill αποτελεί θα λέγαμε
μία συνέχεια του ελευθεριακού κινήματος του Μοντέρνου Σχολείου που ίδρυσε ο Ferrer και
αποτέλεσε σύμβολο των κινημάτων υπέρ του ελεύθερου σχολείου σε όλο τον 20ο αιώνα,
όπου ελεύθερο σχολείο κατέληξε να σημαίνει το σχολείο που στοχεύει στην ανάπτυξη της
αυτορυθμιζόμενης χαρακτηροδομής των ανθρώπων.
Αρχικά ο Neill είχε επηρεαστεί από τις θεωρίες του Freud, του Adler και του Homer
Lane κρατώντας τις αντιλήψεις εκείνες που του φαίνονταν λογικές, χωρίς πραγματικά να έχει
μελετήσει συστηματικά ψυχολογία. Μέσω της πρακτικής εμπειρίας και μιας εκλαϊκευμένης
φροϋδικής ψυχοθεραπείας τη δεκαετία του ’20 προσπάθησε να μεταδώσει σε όλο τον κόσμο
την ιδέα του ελεύθερου σχολείου και σε συνδυασμό αργότερα με την κριτική κατανόηση εκ
μέρους του των μηχανισμών της καπιταλιστικής κοινωνίας έκανε το Summerhill ένα ίδρυμα
ριζοσπαστικής εκπαίδευσης παγκοσμίως. Το πρώιμο έργο του Neill πρέπει να ειδωθεί μέσα
από την αποτυχία του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την απογοήτευση που κατέκλυζε όλη την
Ευρώπη, γι’ αυτό και αυτό που ήθελε ο Neill ήταν να προσφέρει στο κόσμο ένα μέσο με το
οποίο θα τον σώσει από το έγκλημα, την απόγνωση και τη δυστυχία, λέγοντας ότι η πηγή
των παγκόσμιων προβλημάτων και το καίριο πρόβλημα της εκπαίδευσης είναι η καταστολή
των φυσικών ορμών και η ηθική καθοδήγηση των παιδιών (Spring, 1975).
Διακρίνοντας τη σύγκρουση ανάμεσα στη δύναμη της ζωής που είναι μέρος της
ανθρώπινης φύσης και στο χαρακτήρα που είναι προϊόν της ηθικής κατήχησης εξετάζει κάθε
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πράξη διαμέσου αυτής, ενώ προσδιορίζοντας σαν πηγή των προβλημάτων του πολιτισμού
την ηθική εξουσία και συνείδηση ακολουθεί την παράδοση αναρχικών όπως ο Stirner, όπου
σε μια συζήτησή του με κάποια «Κυρία Ηθική», ως συμβολική μορφή εξουσίας ισχυρίζεται
ότι θα υπήρχε μεγαλύτερη τιμιότητα στον κόσμο αν καταργούνταν η αστυνομία. Η έννοια
της ελευθερίας του Neill ομοιάζει αρκετά με την ιδέα του Stirner και το αυτεξούσιο. Ο Neill
έλεγε ότι «δεν είναι εύκολο να δώσουμε ελευθερία στο παιδί, γιατί αυτό σημαίνει ότι
αρνούμαστε να του διδάξουμε τη θρησκεία, την πολιτική ή ταξική συνείδηση». Ένας
ελεύθερος άνθρωπος πρέπει να έχει το δικαίωμα να επιλέξει μόνος του τα ιδανικά και τις
πεποιθήσεις του και ένα ελεύθερο σχολείο σαν το Summerhill πρέπει να προσφέρει τη
θεσμοποίηση αυτής της έννοιας (Spring, 1975). Η ιδέα που κράτησε αναλλοίωτη ο Neill
αφορούσε στη διάκριση μεταξύ ελευθερίας και ασυδοσίας στο ελεύθερο σχολείο. Ελευθερία
σημαίνει αποδέσμευση από τις ηθικές διδαχές και όχι το δικαίωμα να κάνεις ότι θέλεις. Το
να δίνεις στο παιδί ελευθερία σημαίνει πως του δίνεις την ευκαιρία να μεγαλώσει χωρίς μια
εσωτερικευμένη ηθική εξουσία ή συνείδηση (Neill,1972).
Στη δεκαετία του ’30 ο Neill άρχισε να συνδέει τις παιδαγωγικές του ιδέες με την
ριζοσπαστική πολιτική σκέψη. Σχολιάζοντας τη σχέση μεταξύ της ελεύθερης ανάπτυξης του
ατόμου και το κατά πόσο αυτή έρχεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα του κράτους, αυτό
θα μας πει ότι εξαρτάται από τη φύση του κράτους, η οποία εφόσον είναι εξουσιαστική και
καταπιεστική η σύγκρουση αυτή είναι αναπόφευκτη. Αναλύοντας τη σχέση ανάμεσα στη
φύση της σχολικής εκπαίδευσης και τα πολιτικά και οικονομικά συστήματα δηλώνει
ξεκάθαρα πως τα κρατικά σχολεία πρέπει να παράγουν μια δουλική νοοτροπία γιατί μόνο με
αυτό τον τρόπο θα διασφαλίσουν τη συνέχεια της ύπαρξής του συστήματος.
Στα τέλη της δεκαετίας του ’40 και έχοντας συναντήσει τον Reich διαπιστώνει την
αδυναμία των πρώιμων αυτών ιδεών των προηγούμενων ετών τις οποίες ενισχύει όμως και
συμπληρώνει εκ νέου με τη σκέψη του Reich. Η αντίληψη ότι η ηθική γεννάει εχθρότητα
επιθετικότητα

και

δυστυχία

συμπληρώνεται

από

την

θεωρία

του

Reich

περί

χαρακτηροθωράκισης και του άγχους ηδονής, ενώ ταυτίζονται απόλυτα με την άποψη ότι
ένας κόσμος απαλλαγμένος από εχθρότητα κα επιθετικότητα στηρίζεται στην απόλυτη
ελευθερία των παιδιών. (Spring, 1975). Η επίδραση του Reich στις ιδέες του Neill είναι
ακόμα πιο εμφανής στην κριτική που ασκεί ο Neill στο σχολικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το
σπίτι λειτουργεί σαν μικρογραφία του κράτους και το κράτος αποδίδει σε αυτό μεγάλη
σημασία γιατί εκεί τα παιδιά μαθαίνουν να υπακούν. Ο Neill εξελίσσει ακόμα περισσότερο
την θεωρία του Reich υποστηρίζοντας ότι η εξουσία του σχολείου στηρίζεται στην
αναπαραγωγή της καθημερινής ζωής. Το παραδοσιακό σχολείο επομένως λειτουργεί ως
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αντίβαρο στην επιρροή της οικογένεια αλλά σαν προέκταση αυτής και μάλιστα μπορεί να
είναι ακόμα πιο αρνητικά φορτισμένη διότι ο δάσκαλος δεν τρέφει απαραίτητα την ίδια
αγάπη που έχει ένας πατέρας για τα παιδιά του. Κρίνοντας τόσο αυστηρά την οικογένεια και
το κατεστημένο σχολείο, ο Neill δεν προτείνει την κατάργηση αυτών των θεσμών αλλά την
τροποποίηση τους διαμέσου της δημιουργίας σχολείων όπως το Summerhill που προάγουν
την ελεύθερη ανάπτυξη και την ευτυχία των παιδιών μέσω της ιδέας της αυτορρύθμισης και
της αυτοκυβέρνησης.
Στόχος της παιδείας και της ανατροφής γενικότερα τόσο για τον Neill όσο και για τον
Reich θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη ελεύθερων αυτορρυθμιζόμενων ατόμων, όπου η έννοια
της ελευθερίας δεν έχει τη φιλελεύθερη χροιά της ελευθερίας ενώπιον του νόμου ή της
πολιτικής ελευθερίας αλλά την έννοια του αυτεξούσιου του Stirner. Σύμφωνα με τον Stirner,
αναμφισβήτητα ένας από τους σκοπούς των περισσότερων εκπαιδευτικών συστημάτων
αποτελεί η εσωτερίκευση των πεποιθήσεων και η ανάπτυξη μιας συνείδησης που ευνοούν
και υποστηρίζουν την κυρίαρχη κοινωνική δομή. Το άτομο καθοδηγούμενο από μια
εσωτερικευμένη εξουσία που πιθανόν να πηγάζει από την ηθική επιβολή κάποιας θρησκείας,
την εκπαίδευση του ή την παιδικής του ανατροφή, ενεργεί πάντα υπό αυτή την επιρροή με
αποτέλεσμα να νοθεύεται έτσι η έννοια της πολιτικής του ελευθερίας. Επεκτείνοντας λοιπόν
αυτή την έννοια της πολιτικής ελευθερίας και της ισότητας ενώπιον του νόμου, αυτή η νέα
έννοια «το αυτεξούσιο» διευρύνει την ιδέα της ελευθερίας καθώς τονίζει επιπλέον τον έλεγχο
του ατόμου πάνω στις πεποιθήσεις του και τις ενέργειές του. Με άλλα λόγια, αναζητά εκείνη
την εκπαιδευτική μέθοδο ή θεσμική διευθέτηση που θα απελευθερώσει το άτομο από την
εσωτερικευμένη εξουσία και την ιδεολογική κυριαρχία, αναζήτηση η οποία οδήγησε στον
πειραματισμό με μη εξουσιαστικές εκπαιδευτικές μεθόδους. Επεκτείνοντας την έννοια αυτή
ο Neill κα ο Reich έδωσαν μα νέα διάσταση στην ελευθεριακή εκπαίδευση θεμελιώνοντας το
πρόβλημα της ελευθερίας στην πραγματική ψυχική ανάπτυξη του παιδιού. Μόνο όταν ένας
άνθρωπος απελευθερωθεί από την ενοχή μπορεί να είναι στ’ αλήθεια ελεύθερος από την
εξουσία (Spring, 1975).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
1. Οι επιδράσεις της εποχής
Όπως κάθε ρεύμα παιδαγωγικών ιδεών σχετίζεται άμεσα με το ιστορικό, κοινωνικό,
πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο της εποχής, έτσι και στη δική μας μελέτη αξίζει να
αναφερθούμε στα βασικά εκείνα χαρακτηριστικά που συγκροτούν το αντίστοιχο πλαίσιο,
μέσα στο οποίο ιδρύθηκε και λειτούργησε το πρότυπο-πειραμτικό σχολείο «Το Εργαστήρι».
Βρισκόμαστε στη περίοδο της Μεταπολίτευσης, όπου μετά την κατάρρευση της χούντας
υπάρχει διάχυτο ένα κλίμα ευφορίας και ανατροπής του κατεστημένου κοινωνικού
συστήματος. Το φαινόμενο της αμφισβήτησης, ευρέως διαδεδομένο σε όλο το κόσμο από τη
δεκαετία του 1960, εμφανίζεται με σαφή και μαζική μορφή και στην Ελλάδα της
μεταπολίτευσης με τη νόμιμη λειτουργία όλων των πολιτικών κομμάτων, την εντυπωσιακή
άνοδο της κοινοβουλευτικής Αριστεράς και τη πλήρη επικράτησή της στον φοιτητικό και
σπουδαστικό χώρο. Πράγματι, η δεκαετία 1960-1970 είναι μια δεκαετία καθολικής
αναταραχής: επανάσταση στην Κούβα, κινεζική πολιτιστική επανάσταση, αλγερινή
επανάσταση, Βιετνάμ, άνοιξη της Πράγας, θάνατος Γκεβάρα και αντάρτικα κινήματα
Λατινικής Αμερικής, Μάης του ΄68 και άνοδος αμφισβήτησης κινημάτων κοινωνικής
αμφισβήτησης σε Δ. Ευρώπη, Β. Αμερική και Ιαπωνία. Σε όλο τον κόσμο κάτι αρχίζει να
συμβαίνει (Αξελός, 1984,σελ. 34-42).
Στις ΗΠΑ, έχουμε το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα των μαύρων, το φοιτητικό
κίνημα και το κίνημα ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Οι μαζικές διαδηλώσεις εντός και
εκτός των πανεπιστημίων δείχνουν το εύρος της δυσαρέσκειας της νεολαίας και σημαντικές
ομάδες της αμφισβητούν πλέον τον αρχικό φιλελεύθερο προσανατολισμό του κινήματος κα
αυτοπροσδιορίζονται ως Νέα Αριστερά. Στις αρχές του 1970, το γυναικείο κίνημα οργανώνει
την πρώτη επιτυχημένη εθνική απεργία γυναικών, όμως οι επιμέρους κατακτήσεις του δεν
καταργούν τον σεξισμό, όπως το κίνημα των μαύρων δεν κατάφερε να καταργήσει τον
ρατσισμό (Γούναρη, Π. & Γρόλλιος, Γ., 2010, σελ.13-15). Ο γαλλικός Μάης του ’68 και τα
παράλληλα σχεδόν κινήματα κουλτούρας και κοινωνικής αμφισβήτησης στις καπιταλιστικές
μητροπόλεις αναδεικνύουν τόσο την ανάγκη για αδιάκοπη κριτική του παλιού κόσμου αλλά
και την ανάγκη να πάψει αυτή να ασκείται αδιέξοδα και φορμαλιστικά (Αξελός, 1984,σελ.
33-42). Το φοιτητικό κίνημα στη Γαλλία με τους αγώνες του φέρνει στο προσκήνιο τον
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κόσμο της ψυχανάλυσης, το ζήτημα της γυναικείας απελευθέρωσης, τη σχέση του ατόμου με
την πολιτική και την υπαρξιακή του αγωνία, αλλά κυρίως αμφισβητεί τις ιεραρχικές
κοινωνικές δομές, όπως η εκκλησία, η οικογένεια και κυρίως η εκπαίδευση, απαιτεί σε αυτές
ριζικές αλλαγές και κάνει τους πολίτες να αντιληφθούν το ρόλο και την ευθύνη που οι ίδιοι
έχουν για τον κοινωνικό μετασχηματισμό, αποτελώντας έτσι πηγή έμπνευσης για όλο τον
κόσμο και εξαπλώνοντας παντού ένα κύμα αμφισβήτησης των κυρίαρχων δομών και του
καπιταλιστικού συστήματος. Έχουν λοιπόν πια τεθεί οι όροι θα λέγαμε μιας ανοιχτής ρήξης
με τις κυρίαρχες ιδεολογικές πρακτικές και αντιλήψεις.
Να σημειώσουμε εδώ, ότι μεταξύ των Ελλήνων που επιστρέφουν από το Παρίσι με
την πτώση της χούντας είναι και εκείνη η ομάδα γονέων, η οποία ίδρυσε το ολοήμερο
αυτοδιαχειριζόμενο σχολείο «Το Σχολειό». Επίσης στο Παρίσι, έζησε για κάποιο χρονικό
διάστημα αμέσως μετά το Μάη του ’68, μία εκ των ιδρυτριών του Εργαστηρίου όπου
έχοντας πλέον την εμπειρία μιας άλλης εκπαίδευσης, όλοι αυτοί επιθυμούν να την
μεταφέρουν και στον ελλαδικό χώρο.
Αναμφισβήτητα το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας αμέσως μετά την
μεταπολίτευση το 1974-1975, θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως ήταν ένα καθόλα αυταρχικό
σύστημα, με την έννοια ότι η γνώση που προσφερόταν στους μαθητές, δεν ήταν το
αποτέλεσμα της δικής τους ανησυχίας, έρευνας και ανακάλυψης αλλά προερχόταν μέσα από
ένα συγκεκριμένο, μοναδικό και κρατικό εγχειρίδιο με στρατευμένες πληροφορίες ως νέες
εκπαιδευτικές γνώσεις (Ζακάς, 1983, σελ. 41-49). Επιπλέον, όσον αφορά στο σχολείο των
πρώτων χρόνων της Μεταπολίτευσης αυτό εμφανίζει μια σειρά αποκλίσεων και ανισοτήτων
ανάμεσα στις αλλαγές που έχουν συμβεί στην ελληνική κοινωνία και τη δική του εσωτερική
λειτουργία. Ξεκινώντας από το θεσμικό του πλαίσιο, θα λέγαμε ότι αυτό δεν έχει
ανταποκριθεί στον άνεμο φιλελευθεροποίησης που διαποτίζει την κοινωνία μετά τη πτώση
της δικτατορίας. Η μεταρρύθμιση του Γ. Ράλλη αποτελεί ίσως μια προσπάθεια
εξισορρόπησης της κατάστασης με μια σειρά μέτρων όπως αυτά που αφορούν στο γλωσσικό
ζήτημα, εφαρμογή της δημοτικής γλώσσας και μονοτονικό σύστημα, το πενθήμερο σχολείο,
τα μεικτά τμήματα αρρένων-θηλέων, τη κατάργηση της ποδιάς και τη χαλάρωση των
κανόνων για την εξωτερική εμφάνιση των μαθητών.
Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η διαφορά που χαρακτηρίζει συνολικά τον
μεταπολεμικό Δυτικό κόσμο και αφορά στην απόσταση νοοτροπίας που υπάρχει μεταξύ των
μαθητών της δεκαετίας του ΄70 από εκείνη των γονιών τους, που είναι οι νέοι της Κατοχής
και του Εμφυλίου, απόσταση που συχνά στα μέσα αποκαλείται ως «χάσμα γενεών». Σε
αντίθεση λοιπόν με τους γονείς τους, οι οποίοι έχοντας τις μνήμες της Κατοχής, των
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σκληρών διώξεων των αριστερών μετά τον Εμφύλιο, της καχεκτικής δημοκρατίας και της
δικτατορίας που επέβαλλε τον τρόμο θεωρώντας κάθε εμπλοκή με την πολιτική επικίνδυνη,
οι μαθητές μεγάλωναν σε ένα πνεύμα ελευθεροφροσύνης και ελευθερίας λόγου και πράξης
που είχε φέρει η Μεταπολίτευση και κινούνταν στον απόηχο της εξέγερσης του
Πολυτεχνείου, του ελληνικού ’68, η οποία είχε αναδείξει τη συμμετοχή στα κοινά ως
στοιχείο και αυταξία της νεανικής ταυτότητας (Δημητρόπουλος, «Στα θρανία του αγώνα»,
Αρχειοτάξιο 15, σελ52-54). Σύμφωνα με τον Κυπριανό (1997), με την πτώση της
δικτατορίας αυξάνεται αισθητά το ενδιαφέρον για το δημόσιο γίγνεσθαι, οι αιτίες του οποίου
συνδέονται άμεσα με τις τρεις διαδοχικές και αλληλοσυμπληρούμενες κρίσεις της περιόδου:
την οικονομική κρίση που αποκαλύπτεται το ‘73, την πολιτική η οποία φτάνει στο
αποκορύφωμα της το ‘73 με την εξέγερση του Πολυτεχνείου και την εθνική κρίση τον Ιούλη
του ‘74 μετά το πραξικόπημα στην Κύπρο.
Βρισκόμαστε επομένως σε μια κρίσιμη κατάσταση, η οποία μπορεί να ειδωθεί είτε
μέσα από τη θεωρία του A.de Tocqueville, όπου η χαλάρωση του κοινωνικού ελέγχου μέσω
ενός μηχανισμού αποστέρησης λειτουργεί με τρόπο ώστε οι πηγές ελέγχου αν και ηπιότερες
να προσλαμβάνονται ως δυσβάσταχτες και επομένως στην μεταπολίτευση υπάρχει μια
επιπλέον ευαισθητοποίηση ενάντια σε κάθε μορφή αυταρχισμού, είτε μέσα από την οπτική
του Durkheim, σύμφωνα με την οποία οι κρίσιμες καταστάσεις πυροδοτούν το συλλογικό
αίσθημα και εντείνουν την ανάγκη ένταξης σε μια κοινότητα μέσω ενός μηχανισμού
μεταστροφής των καθημερινών ενασχολήσεων σε δημόσιους, ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται οι
δεσμοί της κοινότητας απέναντι στο κοινό σκοπό (Κυπριανός, 1997, σελ.45 – 50). Επομένως,
στα ελληνικά δεδομένα και σύμφωνα με τη πρώτη οπτική, ίσως πιο ατομικιστική, μετά από
7μιση χρόνια δικτατορίας οι Έλληνες μοιάζουν να υποεκτιμούν τα δικαιώματα κα τις
ελευθερίες κα να αναζητούν περισσότερα. Ίσως αυτό να δικαιολογεί και τον λεκτικό πόλεμο
ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ εκείνη τη περίοδο, στην προσπάθεια τους να αναδείξουν τον
συντηρητισμό της τότε κυβέρνησης, ενώ σύμφωνα με τη δεύτερη οπτική, όπου το συλλογικό
υπερισχύει του ατομικού, συντρέχουν όλες οι απαραίτητες συνθήκες για την εκδήλωση
έντονου ενδιαφέροντος για τα δημόσια ζητήματα και την ανάγκη ένταξης σε μια κοινότητα.
Η αντιφατικότητα των δύο γεγονότων, πτώση της χούντας και εισβολή στην Κύπρο,
φορτίζουν ακόμα περισσότερο τα υποκείμενα και τα ενεργοποιούν με κάθε τρόπο, «Το
παρόν λειτουργεί σαν σηματοδότης που φωτίζει και νοηματοδοτεί το παρελθόν και συνέχει
το μέλλον». Επομένως, η καθεστωτική αλλαγή ενισχύοντας την ανάγκη του ανήκειν σε μια
κοινότητα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο της συλλογικής ταυτότητας και των
μορφών δράσης της (Κυπριανός, 1997, σελ.52). Στην Ελλάδα επομένως το έδαφος είναι
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πλέον εξαιρετικά ευνοϊκό για κάθε είδους πειραματισμό και ιδιαίτερα στο χώρο της
εκπαίδευσης και με τις αρχές της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης να ανταποκρίνονται στο
πνεύμα και τις ανάγκες εκείνης της περιόδου. Σηματοδοτείται έτσι η μετάβαση από το
ατομικό στο κοινωνικό ή μάλλον η αξιοδότηση του προσωπικού από τη δράση στα κοινά
(Δημητρόπουλος, «Στα θρανία του αγώνα», Αρχειοτάξιο 15, σελ52-54).
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2. Βιβλία και περιοδικά
Την εποχή εκείνη προς το τέλος της δικτατορίας, η εκδοτική κίνηση είναι πολύ
περιορισμένη έως ελάχιστη και η όποια πληροφόρηση και ενημέρωση έχουν οι δασκάλες του
Εργαστηρίου σχετικά με τις εκπαιδευτικές μεθόδους είναι ουσιαστικά εκτός Ακαδημίας,
όπου το κλίμα εκεί το περιγράφουν σαν πραγματικό μεσαίωνα (Συνέντευξη ιδρύτριαςδασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα,16-3-2015) ή κάτι σαν κατηχητικό
περιορισμένης μορφής (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Ιωάννας Κουτσόγιωργα,30-6-2015).
«Ότι διαβάσαμε και μάθαμε ήταν από σεμινάρια και τις διαλέξεις που παρακολουθούσαμε
διαρκώς» (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Ιωάννας Κουτσόγιωργα,30-6-2015), ή «από
βιβλία που μας έστελναν φίλοι δάσκαλοι από το εξωτερικό και κυρίως από τη Γαλλία ή βιβλία
που δάνειζε ο ένας στον άλλον» (Συνέντευξη δασκάλας Λουίζας Μπρούσκου,30-6-2015).
Πράγματι, με το αντικοινοβουλευτικό πραξικόπημα του 1967 με το οποίο επήλθε μια
άμεση, βίαιη διακοπή της πολιτικής πρακτικής και της κυκλοφορίας των ιδεών, μέσα από
κάθε είδους έντυπα που προϋπήρχαν. Για τρία περίπου χρόνια από το απριλιανό
πραξικόπημα ανεκόπη σημαντικά η έκδοση πολλών βιβλίων, (η προληπτική λογοκρισία δρα
μέχρι κα το 1970), ενώ ταυτόχρονα η ενημέρωση για τα σημαντικά γεγονότα στον κόσμο
είναι ελάχιστη (άνοιξη Πράγας, Βιετνάμ, γαλλικός Μάης κ.α.). Από τα μέσα του 1971
παρατηρείται μια αξιοσημείωτη μεταβολή στο πολιτικό και πολιτιστικό πεδίο. Η αντίδραση
έναντι του δικτατορικού καθεστώτος αυξάνεται ραγδαία, στη μάζα πλέον των πολιτών
κυρίως στα αστικά κέντρα, ενώ παράλληλα έχουμε το ξεκίνημα και την εξάπλωση του
φοιτητικού κινήματος. Η κυκλοφορία των πρώτων φοιτητικών εντύπων με την καθημερινά
αυξανόμενη εκδοτική δραστηριότητα, η λογοκρισία έχει τυπικά πάψει να δρα προληπτικά,
δημιουργούν ένα θετικό πολιτικό και πολιτιστικό κλίμα που ευνοεί την πλουραλιστική
διακίνηση των νέων ιδεών. Η συμπύκνωση και η υπολογίσιμη δύναμη αυτού του κλίματος
αποκαλύπτεται με την εξέγερση του Πολυτεχνείου (Αξελός, 1984,σελ.61-68).
Με την μεταπολίτευση και την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού αλλάζει ριζικά ο
χώρος διακίνησης ιδεών και άρα και ο χώρος του βιβλίου, όπου στην πρώτη μεταπολιτευτική
περίοδο πρωτοεμφανίζονται ή ανασυσταίνονται περισσότεροι από 50 εκδοτικοί οίκοι.
Ταυτόχρονα το καθηλωμένο πλατύ αναγνωστικό κοινό διψάει πραγματικά για να καλύψει το
κενό της δικτατορίας, κενό που η αντικοινοβουλευτική εκδοχή έκανε ακόμα πιο φανερό,
αφού ήταν γεγονός η συνολική ανεπάρκεια-κρίση του εκπαιδευτικού, επιστημονικού και
πολιτιστικού μεταπολιτευτικού οικοδομήματος (Αξελός, 1984,σελ. 69-86). Η πολιτική
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επίδραση εκείνης της εποχής υπήρξε αναμφισβήτητα καθοριστική σε όλους τους τομείς, με
τα κοινωνικά και πολιτικά κινήματα της εποχής να αντανακλώνται στις θεωρίες της για την
εκπαίδευση, τις οποίες και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι
παράλληλα, εκείνη την περίοδο έχουμε και τις πρώτες μεταφράσεις σημαντικών βιβλίων που
αφορούν στην εκπαίδευση και τα οποία έμελλε να παίξουν κυρίαρχο ρόλο στην
κινητοποίηση του κόσμου για την αναζήτηση μιας νέας εκπαιδευτικής πραγματικότητας,
όπου το παιδί θα αποτελεί το Υποκείμενο και όχι το Αντικείμενο της εκπαίδευσης.
Στην Ελλάδα λοιπόν της μεταπολίτευσης η εξέγερση του Πολυτεχνείου, σαν άλλος
Μάης του ’68, έστρεψε αναπόφευκτα τη συζήτηση στην εκπαίδευση. Για πρώτη φορά στην
Ελλάδα παρατηρούμε μια ραγδαία αυξανόμενη μεταφραστική και εκδοτική κίνηση που
αφορά στην κυκλοφορία ριζοσπαστικών βιβλίων που αμφισβητούν την κυρίαρχη
εκπαιδευτική πραγματικότητα με μια μεγάλη μερίδα των εκπαιδευτικών να στρέφεται προς
την αναζήτηση τρόπων συγκρότησης μιας διαφορετικής εκπαίδευσης. Η έννοια της
δημοκρατίας, και της ελευθερίας της έκφρασης αποτελούσαν πλέον τα καίρια ζητήματα σε
αυτή τη νέα μεταβατική σχολική πραγματικότητα, ενώ πλέον τίθεται πολύ έντονα το θέμα
της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης.
Αυτή η γενικευμένη τάση αμφισβήτησης, την πρώτη μεταπολιτευτική περίοδο 19751985 στο χώρο της εκπαίδευσης επηρεάστηκε αλλά ταυτόχρονα και εκφράστηκε πολύ
έντονα μέσω :
-της μετάφρασης βιβλίων ριζοσπαστικών θεωριών για την εκπαίδευση με κυριότερο
αυτή της αντιαυταρχικής αγωγής του A.S.Neill.
-της αρθρογράφησης για θέματα που άπτονται της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης, σε
σύγχρονα εκπαιδευτικά περιοδικά, κυρίως μετά το 1981
- της συγγραφής βιβλίων ανάλογου περιεχομένου
- την πραγματοποίηση συνεδρίων με θέματα που αφορούν σε έννοιες όπως η
αυτοδιαχείριση στην εκπαίδευση και η αντιαυταρχική εκπαίδευση.
- επίσης, το 1979 κυκλοφορεί ο δίσκος των Pink Floyd «The Wall», ενδεικτικό
στοιχείο αυτής της εποχής στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.
Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι αρκετά νωρίτερα, το 1972,
όπου στην Ελλάδα η δικτατορία των Συνταγματαρχών ελέγχει και λογοκρίνει κάθε
πνευματική δραστηριότητα, μεταφράζεται και κυκλοφορεί το βιβλίο του A.S.Neill «Θεωρία
και Πράξη της Αντιαυταρχικής Εκπαίδευσης», ένα βιβλίο σταθμός στην εξέλιξη της
παιδαγωγικής επιστήμης παγκοσμίως, το οποίο θα αποτελέσει ίσως το βασικό ανάγνωσμα
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εκείνης της περιόδου μπολιάζοντας τους εκπαιδευτικούς εκείνης της εποχής με το σπόρο της
αντιαυταρχικής εκπαίδευσης.
Θα ακολουθήσουν οι μεταφράσεις βιβλίων του ιδίου,
-

το 1975: «Ελευθερία, όχι αναρχία»

-

Την ίδια χρονιά θα εκδοθεί το βιβλίο «Σάμερχιλ, υπέρ και κατά», το οποίο
συγκεντρώνει μια σειρά κριτικών που ασκήθηκαν στο έργο του A.S.Neill

-

το 1976: Το πράσινο σύννεφο

-

το 1977: Αυτοβιογραφία «Νηλ! Νηλ! Όρεντζπηλ!

-

το 1978: Σάμερχιλ, το ελεύθερο σχολείο

Όσον αφορά τώρα στο έργο του C. Freinet, «Το σχολείο του λαού», το
σημαντικότερο ίσως βιβλίο του, αυτό θα μεταφραστεί το 1977, θα λέγαμε σαν μια απάντηση
στις αναπαραγωγικές θεωρίες που είχαν αναπτυχθεί εκείνη την περίοδο, όπως αυτή του
Althusser, με τις ιδέες του να αφορούν το τυπογραφείο, την κριτική στα έτοιμα αναγνωστικά,
την έμφαση στην μητρική γλώσσα, τον κινηματογράφο από τα ίδια τα παιδιά και τη θεσμική
παιδαγωγική (Μπαλτάς, 2016). Εν συνεχεία, το 1979 στη συλλογική έκδοση κειμένων που
επιμελήθηκε ο Ν. Μπαλής με τον τίτλο « Η ιδεολογία της εκπαίδευσης και η μάθηση της
ελευθερίας» υπάρχουν οι πρώτες μεταφράσεις σημαντικών άρθρων μεταξύ των οποίων το
άρθρο του Freinet με τίτλο: «Για ένα προλεταριακό σχολείο: Το τελευταίο στάδιο του
καπιταλιστικού σχολείου», το οποίο πρωτοδημοσιεύτηκε σε γαλλικό περιοδικό το 1924.
Επίσης, στις αρχές του 1975 κυκλοφορεί σε μετάφραση της Ε. Βαρίκα «Το κόκκινο
βιβλιαράκι των μαθητών», το οποίο είχαν συγγράψει και εκδώσει στην Δανία το 1969 μια
ομάδα εκπαιδευτικών. Μεταφράστηκε αμέσως σε πολλές γλώσσες. Σκοπός του ήταν «να
δώσει στους μαθητές μια άλλη εικόνα της κοινωνίας από αυτή που τους δίνει το σχολείο, η
οικογένεια, το κράτος και να σαρώσει τις προκαταλήψεις». Αν και κρίθηκε ότι προέτρεπε
τους μαθητές να αλλάξουν το σύστημα χωρίς επαναστατικές ενέργειες, παρουσίαζε με
λεπτομέρειες θέματα σχετικά με το σεξ και τα ναρκωτικά, γι’ αυτό και λογοκρίθηκε. Σε
Γαλλία και Ιταλία απαγορεύτηκε η κυκλοφορία του ενώ στη Βρετανία επιβλήθηκε
τροποποίηση του κεφαλαίου περί σεξ. Πιστεύεται πάντως ότι επηρέασε αποφασιστικά στην
Ευρώπη και τις ΗΠΑ, τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της δεκαετίας του 1970. (Δημαράς
& Βασιλού-Παπαγεωργίου, 2008, σελ 190)
Οι θεωρίες της κριτικής παιδαγωγικής έχουν ήδη αρχίσει να ασκούν τη δική τους
έλξη στον εκπαιδευτικό χώρο με το έργο του Paulo Freire, « Η αγωγή του καταπιεζόμενου»,
το οποίο μεταφράζεται και κυκλοφορεί 1974, με πρόλογο του Θεόφραστου Γέρου, να
αποτελεί εν συνεχεία μια από τις κύριες κατευθύνσεις του παιδαγωγικού ρεύματος στα
23

χρόνια που ακολουθούν και στο πλαίσιο μιας παιδαγωγικής της αντίστασης. Παράλληλα
αξιόλογη είναι η εκδοτική δραστηριότητα του εκδοτικού οίκου Ανδρομέδα, ο οποίος υπό την
καθοδήγηση του Δ. Βεργίδη μεταφράζει και κυκλοφορεί ένα σύνολο έργων που αφορούν σε
μια εκπαίδευση στραμμένη προς μια σοσιαλιστική εκπαίδευση. Άλλοι εξίσου σημαντικοί
συγγραφείς που μεταφράστηκαν εκείνη την περίοδο ήταν οι Reich, Fromm, Adler κ.α., που
αναμφίβολα συνετέλεσαν και αυτοί στη διαμόρφωση μιας νέας παιδαγωγικής σκέψης και
πρακτικής. Ωστόσο παρά την εκτεταμένη βιβλιογραφική δραστηριότητα σχετικά με το θέμα
της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης, αυτό αρχίζει να θεωρητικοποιείται μετά το 1981, με
παρουσία πλέον του θέματος και στα περιοδικά εκείνης της περιόδου, ενώ το 1984
διοργανώνεται στην Ελλάδα το 1ο Συνέδριο Αντιαυταρχικής Εκπαίδευσης από το
εκπαιδευτικό περιοδικό «Σύγχρονη Εκπαίδευση» και την εκδότριά του Αγγελική
Χρονοπούλου. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε δύο παιδαγωγικά περιοδικά της περιόδου
και ενδεικτικά σε κάποιες από τις αναφορές που υπάρχουν σε αυτά σχετικά με τις έννοιες
αυτοδιαχείριση και αντιαυταρχισμός:
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» (ΜΑΡΤΙΟΣ 1981 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ’86) .
-

Εκπαιδευτική Φωνή, αρ.φύλλου 21, Γενάρης-Φλεβάρης 1983, στη στήλη -Σας
ενδιαφέρει-, υπάρχει ανακοίνωση για την ομιλία του Δ. Βεργίδη στις 9.2.1983
με τίτλο «Αυτοδιαχειριστικός πειραματισμός στην εκπαίδευση»

-

Εκπαιδευτική Φωνή, αρ.φύλλου 23-25, Φλεβάρης 1984, στη στήλη -Σας
ενδιαφέρει-, υπάρχει ανακοίνωση για την συνάντηση που διοργανώνουν στις
6-7-8-9 Μαρτίου 1984, η «Εκπαιδευτική Φωνή» σε συνεργασία με τις
εκδόσεις Ανδρομέδα του Δ. Βεργίδη, με κύρια ομιλήτρια την Μόσε
Γιόργκενσεν, την πρώτη και εκλεγμένη διευθύντρια του Πειραματικού
Λυκείου του Όσλο, ενός σχολείου το οποίο δημιουργήθηκε από τους ίδιους
τους μαθητές του και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις της
γενικής συνέλευσης στην οποία συμμετέχουν ισότιμα καθηγητές, μαθητές,
βοηθητικό προσωπικό. Στη συνέχεια της προαναφερθείσας ανακοίνωσης
γίνεται αναφορά στη Ραδιοφωνική εκπομπή «Σύγχρονα Θέματα» στην ΕΡΤ 1Μακεδονίας, κάθε Παρασκευή στις 6μμ,. κατά τη διάρκεια της οποίας
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 11 εκπομπές για την εκπαίδευση όπου μεταξύ
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των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και αυτό με τίτλο «Η αυταρχική και η
αντι-αυταρχική εκπαίδευση».
-

Εκπαιδευτική Φωνή, αρ.φύλλου 27, Μάρτης-Απρίλης 1984, στη στήλη -Σας
ενδιαφέρει- υπάρχει ανακοίνωση συνεδρίου για την εφαρμοσμένη μορφή
αυτοδιαχείρισης στην προσχολική ηλικία με θέμα «Αυτοδιαχειριζόμενοι
Παιδότοποι», το οποίο διοργανώνει η «Ομάδα παρέμβασης για την ανάπτυξη
των τοπικών κοινωνιών» στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στις
5-6 Μαΐου 1984. Εισηγήσεις θα γίνουν από παιδαγωγούς, θεωρητικούς της
αυτοδιαχείρισης, γονείς με σχετικές εμπειρίες και επαγγελματικούς φορείς.

-

Εκπαιδευτική Φωνή, αρ.φύλλου 33-34, Νοέμβρης-Δεκέμβρης 1984, υπάρχει
άρθρο με τίτλο «Αρχές για μια παιδαγωγική της αυτοδιαχείρισης» του Α.
Ανδρέου, το οποίο συνιστά απόσπασμα της εισήγησης με θέμα «Αρχές για μια
παιδαγωγική της αυτοδιαχείρισης. Αντιρρήσεις και εκκρεμότητες. Μια
επείγουσα πολιτική πρόταση», που έγινε στη συνάντηση για τους
αυτοδιαχειριζόμενους παιδότοπους που οργάνωσε ομάδα γονέων και το
Υφ.Νέας Γενιάς στις 5-6 Μαΐου 1984.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1981- )
-

Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχος 10, Ιαν- Φεβρ. 1983, υπάρχει άρθρο της Ν.
Κούτη με τίτλο: «Αυταρχική και αντιαυταρχική εκπαίδευση».

-

Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχος 12, Μάιος- Ιούν. 1983, υπάρχει η πρώτη
αναγγελία του 3ου εκπαιδευτικού συνεδρίου που διοργανώνει το ομώνυμο
περιοδικό με τίτλο του συνεδρίου «Η αυταρχική εκπαίδευση και η
αμφισβήτηση της», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 19-21 Σεπτέμβρη στο
Πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων

-

Σύγχρονη Εκπαίδευση, ειδικό τεύχος, Ιούλ-Αύγ. 1983, υπάρχει όλο το
πρόγραμμα του προαναφερθέντος συνεδρίου.

-

Στα τρία επόμενα τεύχη του περιοδικού Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχη
13,14,15 παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα πρακτικά του συνεδρίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Μεθοδολογία Έρευνας
Σε ό,τι αφορά την μεθοδολογική προσέγγιση της παρούσας μελέτης, κρίθηκε ως
απαραίτητο ο συνδυασμός επιλεχθέντων ποιοτικών προσεγγίσεων (Creswell & Clark, 2007),
με στόχο να αναδειχθούν και να αποτυπωθούν όλες οι κοινωνικές αναπαραστάσεις,
νοηματοδοτήσεις και αξιοδοτήσεις των ερευνητικών υποκειμένων έναντι όλων των κρίσιμων
θεμάτων που τίθενται υπό διερεύνηση (Bell, 1999). Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω ποιοτική
έρευνα βασίζεται σε τρεις ερευνητικές μεθόδους, όπως είναι, πρώτα από όλα, οι προσωπικές
ημί-δομημένες συνεντεύξεις με τους ιδρυτές του σχολείου, οι οποίοι, παράλληλα,
εργάζονταν και ως δάσκαλοι, με τους άλλους δασκάλους που δίδασκαν στο σχολείο αυτό
καθώς και με ορισμένους εκ των μαθητών που είχαν φοιτήσει εκεί (Flick, 2009, σελ. 1-146).
Η δεύτερη μέθοδος που υιοθετήθηκε είναι η ανάλυση αρχειακού υλικού και ντοκουμέντων
από εκείνη την περίοδο της λειτουργίας του σχολείου, όπως χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο,
οι φωτογραφίες, τα κείμενα που είχαν γράψει τότε οι μαθητές και διασώζονται ακόμα,
κάποιες από τις σημειώσεις των παραδόσεων, ζωγραφιές, κάποια από τα έντυπα των
σχολικών περιοδικών που τύπωναν, η ακρόαση δικών τους μουσικών αυτοσχεδιασμών και
άλλα. Σε ό,τι αφορά την τρίτη ερευνητική μέθοδο, αυτή είναι η μελέτη των αναστοχαστικών
ημερολογίων των μαθητών του σχολείου. Πρόκειται, ουσιαστικά, για κείμενα με σκέψεις και
αναμνήσεις των μαθητών από εκείνη την εποχή μέσα από την σκοπιά της ζωής τους έτσι
όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα.
Ο συνδυασμός των τριών αυτών ποιοτικών μεθόδων οδηγεί στην μέθοδο της
τριγωνοποίησης, η οποία, εξάλλου, υιοθετείται από την παρούσα ερευνητική μελέτη (Cohen
& Manion, 1997). Πιο αναλυτικά, η τριγωνοποίηση δεν είναι ένα συγκεκριμένο εργαλείο
έρευνας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν ερευνητή για την επιτυχή διεξαγωγή
πληροφοριών και την μετέπειτα αξιολόγησή τους. Πρόκειται για μία ερευνητική προσέγγιση,
η οποία συμπεριλαμβάνει ένα σύνολο από μεθόδους είτε οπτικές είτε θεωρητικές με απώτερο
σκοπό να ενισχυθεί η εγκυρότητα των πληροφοριών και των ευρύτερων στοιχείων που
προκύπτουν από τη διαδικασία της έρευνας (Flick, 2009, σελ. 443-453). Μέσα από τη χρήση
της τριγωνοποίησης, ο ερευνητής προσπαθεί να προσεγγίσει την ίδια περίπτωση μέσα από
πολλές και διαφορετικές μεθόδους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να συγκρίνει και να μελετήσει
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εκτενέστερα τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την κάθε μία μέθοδο ξεχωριστά. Όπως
είναι φυσικό, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία
έρευνας είναι πολύ πιθανόν να βρίσκονται σε αντιπαράθεση. Στην παρούσα έρευνα όμως
λειτουργούν συμπληρωματικά και επιβεβαιωτικά.
Ωστόσο, σημασία έχει πως ο ερευνητής μπορεί να καταλήξει σε συμπεράσματα
απόλυτα ακριβή, έγκυρα και αληθή και να καταφέρει να αποφύγει παρερμηνείες,
λανθάνουσες αντιλήψεις και προσωπικές προκαταλήψεις καθώς και να μειώσει σημαντικά τα
εκάστοτε προβλήματα που ενδεχομένως να προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνας από τα
επιμέρους διαφορετικά εργαλεία έρευνας. Η τριγωνοποίηση προσφέρει μεγαλύτερη
αξιοπιστία στις πληροφορίες και τα δεδομένα που προκύπτουν και αποδεικνύεται εξαιρετικά
πολύτιμη, όταν χρειάζεται να συγκεντρωθούν πληθώρα πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο
θέμα αλλά και όταν χρειάζεται να συγκεντρωθούν δεδομένα μέσα από διαφορετικά εργαλεία
έρευνας, όπως παραδειγματικά είναι ο συνδυασμός της άντλησης πληροφοριών μέσα από τη
μέθοδο της έρευνας αρχείου, των συνεντεύξεων ή/και των αναστοχαστικών ημερολογίων
(Mason, 2003, σελ. 13-70). Καθίσταται σαφές πως και οι τρεις μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται από την παρούσα μελέτη, είναι ισοδύναμα σημαντικές και τα
αποτελέσματά τους αξιολογήθηκαν ισάξια για τη διεξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων.

Η μέθοδος της ημί-δομημένης συνέντευξης
Η μέθοδος της συνέντευξης ανέκαθεν ήταν και παραμένει ως ένα από τα πιο
διαδεδομένα εργαλεία έρευνας, το οποίο συμβάλλει αποτελεσματικά στην συλλογή όλων των
απαραίτητων στοιχείων που χρειάζεται ένας ερευνητής (Ιωσηφίδης & Σπυριδάκης, 2006,
σελ. 259-274). Πιο συγκεκριμένα, ως κύριο ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η ημίδομημένη συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο. H χρήση της εν λόγω μεθόδου της
συνέντευξης, ιδιαίτερα όταν τα ερωτήματα εστιάζουν στο να διερευνήσουν προσωπικές
εμπειρίες, στάσεις, αντιλήψεις, ιδέες και κοινωνικές συμπεριφορές (Kvale, 2008), έχουν τη
δυνατότητα να απαντούν άμεσα στα ερωτήματα και στον σκοπό της έρευνας (Cohen, Manion
& Morrison, 2008, σελ. 449). Επίσης, η ημί-δομημένη συνέντευξη δίνει το επιπλέον
πλεονέκτημα στον ερευνητή να διεξάγει επιπρόσθετα συμπεράσματα, καθώς βρίσκεται σε
άμεση επαφή και αλληλοεπίδραση με τον συνεντευξιαζόμενο και έχει τη δυνατότητα για να
μελετάει τις αντιδράσεις, το ύφος, την συμπεριφορά αλλά και τα συναισθήματά του, ενώ του
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δίνεται και η ευκαιρία για να κάνει περεταίρω ερωτήσεις για περισσότερες διευκρινήσεις
σχετικά με ένα θέμα που θεωρείται ως ένα στοιχείο μείζονος σημασίας (Eisikovits & Koren,
2010).
Παρ’ όλα αυτά, μία συνέντευξη ενέχει και αδυναμίες ως ερευνητικό εργαλείο, καθώς
υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο, ώστε ο ερευνητής να εμπλακεί προσωπικά στη διαδικασία
και κατά συνέπεια, να μην καταφέρει να προβεί σε αντικειμενικές αξιολογήσεις κατά τη
διεξαγωγή συμπερασμάτων. Ωστόσο, η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσα από την
εξωτερική σκοπιά του ερευνητή, καθώς καταβλήθηκαν ιδιαίτερες προσπάθειες για να
υπάρχουν οι απαραίτητες συναισθηματικές αποστάσεις από τους συμμετέχοντες. Βέβαια,
υπήρξαν και περιπτώσεις συμμετεχόντων, με τους οποίους αναπτύχθηκαν πιο προσωπικές
σχέσεις, ένεκα, κυρίως, της μεγάλης χρονικής διάρκειας για την ολοκλήρωση όλων των
συνεντεύξεων. Συγκεκριμένα, η έρευνα μέσω της διαδικασίας των συνεντεύξεων διήρκησε
σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο, έτσι υπήρξε και περίπτωση ενός δασκάλου, με τον οποίο η
συνέντευξη διήρκησε πάνω από 8 ώρες.

Το Αναστοχαστικό Ημερολόγιο
Το αναστοχαστικό ημερολόγιο αποτελεί ένα άλλο εργαλείο έρευνας δράσης, το οποίο
ουσιαστικά αποτελεί την καταγραφή προσωπικών σημειώσεων, η οποία ενδέχεται να
λαμβάνει κάθε φορά και διαφορετική έκταση ή μορφή ανάλογα με το αν αυτές είναι
σύντομες ή αναλυτικές, οργανωμένες ή ανοργάνωτες, κατόπιν σχεδιασμού ως το αποτέλεσμα
της παρατήρησης ή όχι, της βιωμένης εμπειρίας ή της πληροφόρησης και άλλα (Janesick,
1999. Griffiths, 1995). Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την παρούσα έρευνα, είναι αλήθεια
πως η καταγραφή σημειώσεων σε ένα ημερολόγιο από τους μαθητές που φοίτησαν στην
προοδευτική σχολική μονάδα της εποχής εκείνης, έφερε στην επιφάνεια αναρίθμητες,
πολύτιμες και λεπτομερείς πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την περαιτέρω
αξιοπιστία και την τεκμηρίωση των στοιχείων που προέκυψαν στην συνέχεια. Τα
αναστοχαστικά ημερολόγια των μαθητών που έλαβαν μέρος στην έρευνα, έδωσαν
σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζαν τους δασκάλους τους,
την μέθοδο διδασκαλίας που ακολουθούταν καθώς και για το ευρύτερο σχολικό κλίμα που
επικρατούσε στην αίθουσα διδασκαλίας αλλά και γενικότερα, για την σχολική κουλτούρα
που διέκρινε ολόκληρη την σχολική μονάδα.
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Αρχειακό υλικό
Η ανάλυση αρχειακού υλικού και ντοκουμέντων μιας σχολικής μονάδας είναι μία
μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή περισσότερων συμπερασμάτων
αναφορικά κυρίως με την οργάνωσή της, αλλά και τις διαδικασίες που ακολουθούνται
(Silverman, 2016, σελ. 155-186). Το αρχείο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το βιβλίο πράξεων
του διευθυντή, το βιβλίο πράξεων των διδασκόντων, τα αρχεία με τα στοιχεία των μαθητών,
το βιβλίο καταγραφής όλων των ενδοσχολικών δράσεων, το βιβλίο τήρησης του ευρύτερου
κανονισμού για την λειτουργία του σχολείου τόσο ως προς το περιεχόμενο του κανονισμού
όσο και τις μεθόδους εφαρμογής του, τα αρχεία που αποκαλύπτουν την ενεργή ή μη
συμμετοχή των γονέων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, τους πίνακες
ανακοινώσεων του σχολείου, καθώς επίσης και φωτογραφίες, βίντεο, προσωπικές
σημειώσεις των μαθητών από εκείνη την εποχή, ζωγραφιές και πολλά άλλα (Loizos, 2000).
Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα το σχολείο υπό διερεύνηση, η μελέτη του αρχείου του
αποτέλεσε βασική και κεντρική πηγή άντλησης πληροφοριών και στοιχείων. Τα έγγραφα που
διασώζονται μέχρι και σήμερα, έδωσαν πρόσβαση σε στοιχεία που σχετίζονται με το
παιδαγωγικό πρόγραμμα, τις αρχές καθώς και τον κανονισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής
του σχολείου. Επιπροσθέτως, η χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου προσέφερε πληροφορίες
αναφορικά με τις εκάστοτε σχολικές και εξωσχολικές παιδαγωγικές δραστηριότητες, τις
μεθόδους και την ποιότητα της παρεχόμενης διδασκαλίας και κατάρτισης, τις διαφορές του
σχολείου με το επίσημο πρόγραμμα σπουδών, την στάση των εκπαιδευτικών προς τους
μαθητές, τις εξωτερικές κοινωνικές σχέσεις του σχολείου, το ευρύτερο επικρατές κλίμα, τη
διαχείριση των οικονομικών πόρων, τη διοίκηση, την εμπλοκή των γονέων, αλλά και την
κατάσταση του σχολικού κτιρίου. Το περισσότερο αρχειακό υλικό της παρούσης εργασίας
μελετήθηκε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του σχολείου, η οποία δημιουργήθηκε στο
πρόσφατο παρελθόν από τους μαθητές και τις μαθήτριές του.
Επιπλέον, τα βίντεο που έχουν στην κατοχή τους κάποιοι από τους μαθητές και τα
οποία είναι αναρτημένα, χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή στοιχείων και σημαντικών
πληροφοριών σχετικά με την υφιστάμενη αντικειμενική κατάσταση του σχολείου εκείνη την
εποχή. Το γεγονός πως υπήρχαν διαθέσιμες βιντεοσκοπήσεις προς μελέτη, έδωσε την
ευκαιρία στον ερευνητή για την προσεκτική και λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων μέσα
από μια πιο ουδέτερη και αντικειμενική κριτική σκοπιά (Silverman, 2016, σελ. 311-327). Η
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πρόσβαση σε βιντεοσκοπήσεις από το παρελθόν έχει ένα πλεονέκτημα που δεν συναντάται
σε άλλες μεθόδους, όπως είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε ακουστικές-οπτικές καταγραφές.
Σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί πως η μελέτη των βίντεο
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην έρευνα, καθώς συνέβαλαν στη θέσπιση σημαντικών
ορίων ανάμεσα στην αντικειμενική και στην πιο υποκειμενική στάση του ερευνητή (Jewitt,
2012).
Ακόμα, η χρήση των φωτογραφιών ως ένα ερευνητικό εργαλείο συνέβαλε κυρίως
στην πρόσβαση του ερευνητή σε μεμονωμένες εικόνες στιγμών, οι οποίες, ωστόσο, είχαν
μεγάλη σημασία για την κατανόηση της ευρύτερης λειτουργίας του σχολείου εκείνη την
εποχή (Perlmutter, 1994. Schwartz, 1989). Ως εκ τούτου, λοιπόν, καθίσταται σαφές πως η
αξιοποίηση των φωτογραφιών αποτέλεσε μια συμπληρωματική μέθοδο, επιτρέποντας,
παράλληλα, τον στοχασμό του ερευνητή σε στοιχεία που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχε
πρόσβαση, όπως είναι οι αποτυπώσεις κινήσεων και εκφράσεων του προσώπου ή/και του
σώματος (Bintz, 1997). Ακόμα, μέσα από τις φωτογραφίες και την παρατήρησή τους κατά τη
διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων, δημιουργήθηκαν εκ νέου ερωτήματα στον
ερευνητή, τα οποία προσπάθησε να απαντήσει με επιπλέον έρευνα. Επίσης, μέσα από τις
φωτογραφίες ο ερευνητής είχε τη δυνατότητα να αντλήσει πληροφοριακό υλικό ακόμα και
από τον τρόπο που είναι ενδεδυμένοι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές, από τον
τρόπο που κάθονται, από τους μορφασμούς του προσώπου τους, από τα συναισθήματα που
εκφράζονται δίχως την παραγωγή λόγου, από χειρονομίες και πολλά άλλα αντίστοιχα
(Norman Jr, 1991).

Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων
Σε ό,τι αφορά, τα εργαλεία που χρειάστηκαν για την επίτευξη της εν λόγω
ερευνητικής προσπάθειας και ως εκ τούτου, για την συλλογή όλων των απαραίτητων
στοιχείων και δεδομένων, αυτά συνοψίζονται, κυρίως, στις δυνατότητες που παρέχουν οι
νέες τεχνολογίες, οι οποίες αποτελούν ένα εργαλείο εύρεσης και συλλογής ενός εξαιρετικά
σημαντικού αριθμού αναγκαίων στοιχείων και δεδομένων, αντίστοιχα. Χάρη στη
ψηφιοποίηση ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων και επιστημονικών άρθρων κατέστη
εφικτή η άμεση πρόσβαση σε αυτά μέσω του διαδικτύου, το οποίο τείνει να συμβάλλει
ολοένα

και

περισσότερο

στην

αποτελεσματικότερη

και

εγκυρότερη

διεξαγωγή

συμπερασμάτων (Robson, 2007, σελ. 319-337). Επίσης, καθίσταται σαφές πως για να
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επιτευχθεί η αξιοπιστία της έρευνας, προηγήθηκε έλεγχος της αυθεντικότητας των τεκμηρίων
που χρησιμοποιήθηκαν, διότι ελλοχεύει πράγματι αυξημένος κίνδυνος διαστρέβλωσης των
συμπερασμάτων, αν δεν δοθεί έμφαση στη διασταύρωση των πληροφοριών και στον έλεγχο
της αξιοπιστίας του υπό μελέτη υλικού (Golafshani, 2003). Σε ό,τι αφορά, πιο συγκεκριμένα,
την εγκυρότητα (validity) της παρούσας έρευνας και την αξιοπιστία (reliability) των τελικών
συμπερασμάτων, θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός πως η εν λόγω έρευνα βασίστηκε σε
δημοσιευμένες εμπεριστατωμένες επιστημονικές μελέτες, άρθρα και βιβλία τόσο από την
ελληνική όσο και από τη διεθνή βιβλιογραφία. Επιπλέον, σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις
χρησιμοποιήθηκε

η

μέθοδος

της

μαγνητοφώνησης

των

συνεντεύξεων

που

πραγματοποιήθηκαν. Πρόκειται για ένα ερευνητικό εργαλείο, το οποίο επιτρέπει τη
διατήρηση αναρίθμητων πληροφοριών και κατά συνέπεια, αναρίθμητων λεπτομερειών,
καθώς η καταγραφή πραγματώνεται μηχανικά και δεν εξαρτάται από την ανθρώπινη
πρακτική και τη διατήρηση σημειώσεων. Μέσα από την τεχνική της μαγνητοφώνησης, ο
ερευνητής κατάφερε να έχει στη διάθεσή του μια καθόλα ολοκληρωμένη εικόνα όλων των
γεγονότων που συνέβησαν στην σχολική μονάδα και επομένως, μπορεί να έχει στη διάθεσή
του την πλήρη και σαφή εικόνα της σχολικής πραγματικότητας.

Ηθικά-δεοντολογικά ζητήματα
Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα της επιστημονικής έρευνας αποτελεί το ζήτημα της
τήρησης του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας καθώς και της ευρύτερης διασφάλισης της
αξιοπιστίας και της εγκυρότητάς σε κάθε στάδιο της διεξαγωγής της (Ιωσηφίδης, 2008, σελ.
277-282). Σε ό,τι αφορά την παρούσα έρευνα, σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο της τήρησης
των βασικών ηθικών δεοντολογικών αρχών αποτέλεσε η διασφάλιση της ανωνυμίας των
συμμετεχόντων στην έρευνα, αλλά και η εκούσια επιλογή συμμετοχής τους, έπειτα από την
αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την σημαντικότητα, τον σκοπό και τη διαδικασία της
έρευνας. Ως εκ τούτου, λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που άπτονται της τήρησης του
Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας (Ritchie, et al., 2013, σελ. 87-110. Shaw, 2008), αφενός οι
συμμετέχοντες έλαβαν μέρος οικειοθελώς στην εν λόγω έρευνα και αφετέρου έγινε απόλυτο
σεβαστό το δικαίωμά τους να μην απαντήσουν σε ερωτήσεις που δεν ήθελαν, ενώ συνάμα
υπήρξε η διαβεβαίωση από τον ερευνητή της διασφάλισης της ανωνυμίας τους, της
εχεμύθειας και της προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων, αντίστοιχα (Ιωσηφίδης,
2008, σελ. 269-284).
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Περιγράφοντας το Εργαστήρι
Το Εργαστήρι υπήρξε ένα πρότυπο, πειραματικό ιδιωτικό δημοτικό σχολείο, το οποίο
λειτούργησε μια ολόκληρη δεκαετία, από το 1975 έως το 1985, στη Βούλα Αττικής.
Ιδρύθηκε από μια ομάδα τριών γυναικών-δασκάλων και με την υποστήριξη μιας ομάδας
γονέων, με τους οποίους είχαν συνεργαστεί σε ένα άλλο αυτοδιαχειριζόμενο σχολείο εκείνης
της περιόδου, το Σχολειό, στο οποίο έχουμε ήδη αναφερθεί στην εισαγωγή της εργασίας, και
οι οποίοι αναζητούσαν ένα διαφορετικό τύπο εκπαίδευσης για τα παιδιά τους σε μια εποχή
έντονων κοινωνικών αλλαγών, λόγω του μεταπολιτευτικού πλαισίου, μέσα στο οποίο
δημιουργήθηκε. Μέσα σε αυτές τις κοινωνικές συνθήκες, της άμεσης μεταπολιτευτικής
πολιτικής μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία, τρεις γυναίκες, χωρίς οικονομικό
κεφάλαιο, αλλά με ένα ισχυρό όραμα, δημιουργούν το Εργαστήρι, ένα μικρό σχολείο, στο
οποίο αποφασίζουν να εφαρμόσουν συγκεκριμένες παιδαγωγικές αρχές, οι οποίες στοχεύουν
στην ελεύθερη ανάπτυξη του παιδιού και αδιαμφισβήτητα έρχονται σε αντίθεση με τις
παραδοσιακές εκπαιδευτικές αρχές που εφαρμόζονται στα ελληνικά σχολεία εκείνης της
περιόδου, τα οποία έχουν πάρα πολλούς μαθητές, είναι απρόσωπα και γραφειοκρατικά
δομημένα. Αντιθέτως, το Εργαστήρι είναι ένα μικρό σχολείο, δομημένο με βάση την
ελευθερία όλων και προσανατολισμένο στην ικανοποίηση των αναγκών και την καλλιέργεια
της προσωπικότητας των μαθητών, των δασκάλων και των γονιών.
Από την άποψη της θεσμοποιημένης εκπαίδευσης το Εργαστήρι αναμφισβήτητα
αποτελεί ένα ριζοσπαστικό πείραμα αντιαυταρχικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα της
Μεταπολίτευσης και ταυτόχρονα και πιθανά εκ μέρους των ανθρώπων που το δημιούργησαν
αλλά και γενικότερα όλων όσοι ενεπλάκησαν σε αυτό μια πολιτική στάση πραγματωμένη
στην εκπαίδευση. Έχοντας ως βασικά τους πρότυπα τις ιδέες του Neill (βλ. παράθεμα 1) και
του Freinet (βλ. παράθεμα 2), αλλά και του τρόπου με τον οποίο τις εφάρμοσαν στην τάξη
αποδεικνύοντας με τον πιο πειστικό τρόπο ότι η εκπαίδευση είναι δραστηριότητα του
παιδιού και ότι η παιδαγωγική πράξη προϋποθέτει την πλήρη ελευθερία και των δασκάλων
και των μαθητών. (Μαντέλ & Βογκτ, 1973), οι δάσκαλοι του Εργαστηρίου έχουν ως στόχο
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την ελευθερία και την ευτυχία του παιδιού, ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία
ευτυχισμένων και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. Ακολουθούν ως εκ τούτου την
παιδαγωγική εκείνη πράξη, η φιλοσοφία της οποίας βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της
ισότητας, της άμεσης δημοκρατίας, της ελεύθερης έκφρασης και της αλληλεγγύης, ενώ η
διαδικασία της διδασκαλίας έχει ως κύρια γνωρίσματά της τις έννοιες: παιχνίδι, βιωματική
μάθηση, έρευνα, πειραματισμός και τέχνη.

Οι μαθητές
Το Εργαστήρι αρχικά λειτουργεί με το νηπιαγωγείο και τις τάξεις Α΄, Β΄ & Γ΄
Δημοτικού ώσπου σταδιακά θα λειτουργήσει ως κανονικό 6/θέσιο σχολείο, εγγράφοντας την
πρώτη χρονιά περίπου 45 παιδιά, τα οποία είναι κατανεμημένα ως εξής: το νηπιαγωγείο
αριθμεί περίπου 14-15 παιδιά, η α΄τάξη 11 παιδιά, η β΄τάξη 12 παιδιά και η γ΄τάξη 8 παιδιά.
(Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Ιωάννας Κουτσόγιωργα,30-6-2015). Ο μαθησιακός
πληθυσμός του Εργαστηρίου προέρχεται κατά κύριο λόγο από οικογένειες της
μεγαλοαστικής τάξης αλλά και της μεσαίας τάξης καθώς και από τους κύκλους των
διανοούμενων-καλλιτεχνών αλλά και ταυτόχρονα από πολλές περιοχές της Αθήνας, γιατί
υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς τους με το σχολικό λεωφορείο. Παρόλο που αρχικός
στόχος ήταν το σχολείο να έχει χαμηλά δίδακτρα ώστε να είναι προσεγγίσιμο από όλα τα
κοινωνικά στρώματα, δηλαδή και από τα παιδιά των χαμηλότερων κοινωνικό-οικονομικών
στρωμάτων, αυτό τελικά δεν επετεύχθη λόγω του υψηλού λειτουργικού του κόστους αλλά
και των γενικότερων οικονομικών απαιτήσεων που έχει ένα ιδιωτικό σχολείο. Υπάρχουν
βέβαια κάποιες, ελάχιστες όμως, άτυπες υποτροφίες που δίνονται σε ιδιάζουσες περιπτώσεις
οικογενειών που τις έχουν ανάγκη (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας
Χατζηστεφάνου - Βαφέα,16-3-2015).
Ωστόσο, σχετικά με τη σύσταση του μαθησιακού πληθυσμού, υπάρχει ένα σημαντικό
ποσοστό των μαθητών που φοιτούν στο Εργαστήρι, τα οποία είναι παιδιά διαζευγμένων
γονέων, οι οποίοι επιλέγουν να στείλουν το παιδί τους σε αυτό το σχολείο και λόγω του ότι
τους διευκολύνει το διευρυμένο σχολικό ωράριο που ακολουθείται σε συνδυασμό με την
βασική αρχή του σχολείου σύμφωνα με την οποία όλες οι εργασίες των παιδιών πρέπει να
γίνονται στο σχολείο. Όλα τα παραπάνω σαφώς και διευκολύνουν τον εργαζόμενο γονέακηδεμόνα, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει στο Εργαστήρι και ένας αριθμός παιδιών τα οποία οι
αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στα άλλα σχολεία είτε μαθησιακής είτε κοινωνικής
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μορφής, τα οποία οι γονείς τους επιλέγουν να τα εγγράψουν στο Εργαστήρι διότι υπάρχει μια
διαφορετική προσέγγιση στη μάθηση και στη γνώση (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας
Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα,16-3-2015).
Βασική προϋπόθεση εγγραφής κάποιου παιδιού στο Εργαστήρι είναι η αποδοχή εκ
μέρους των γονέων του παιδαγωγικού πλαισίου και των εκπαιδευτικών αρχών του σχολείου,
αλλά και η περαιτέρω κοινή αντίληψη όσον αφορά την διαπαιδαγώγηση των παιδιών
(Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Ιωάννας Κουτσόγιωργα,30-6-2015). Επιπλέον, μια από τις
πρώτες παιδαγωγικές αρχές του Εργαστηρίου, η οποία θα υπάρξει και καθοριστική για το
μέλλον του, είναι η διατήρηση ενός μόνο τμήματος ανά τάξη ενώ ως ανώτατος αριθμός
παιδιών σε αυτή έχουν οριστεί τα 15 παιδιά, κάτι όμως το οποίο θα αλλάξει σε βάθος χρόνου
και το πλήθος των μαθητών σε κάποιες περιπτώσεις θα φτάσει και τους 25 μαθητές. Και
αυτό διότι με λίγα παιδιά και σε συνθήκες ελευθερίας και αμοιβαίου σεβασμού, υπάρχει
αφθονία εμπειριών, και μάλιστα καθοριστικής αξίας εμπειρίες που μόνο αυτές μπορούν να
ωθήσουν το άτομο σε αποφασιστικές αλλαγές (Denisson,1969). Αντιθέτως ένα μεγάλο
σχολείο δεν μπορεί να προσφέρει κάτι ανάλογο διότι δημιουργεί την ανωνυμία και επιβάλλει
το άγχος και μια απρόσωπη κατάσταση μεταξύ των μελών του. Η ποικιλία των ερεθισμάτων
και των εμπειριών που προσφέρει το Εργαστήρι στους μαθητές του είναι αναμφισβήτητα
συνέπεια αυτού του μικρού μεγέθους του σχολείου, κατά συνέπεια των άμεσων και
προσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, αλλά
και της ελευθερίας που βιώνουν δάσκαλοι και μαθητές.
Για τον Freinet (1977), αν το ζήτημα είναι μόνο να διδάξουμε στα παιδιά, ο μεγάλος
αριθμός είναι ίσως αποδεκτός. Η απόκτηση γνώσεων όμως παραμένει μια δευτερεύουσα
λειτουργία του σχολείου, πρωταρχικός του σκοπός πρέπει να είναι η διαμόρφωση του
αυριανού ανθρώπου, του ηθικού και κοινωνικού ανθρώπου, του συνειδητοποιημένου ως
προς τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του. Αυτές οι ανθρώπινες ιδιότητες δεν μπορούν να
αποκτηθούν μέσα σε μια ανώνυμη ομάδα, ούτε με την πληροφόρηση όσο εντυπωσιακή και
αν είναι. Αποκτούνται μόνο εάν έχει κάποιος τη δυνατότητα να εργαστεί, να ζήσει, να δράσει
ατομικά και κοινωνικά. Μόνο ζώντας κανείς σε μια ομάδα μαθαίνει να ζει ομαδικά. Αυτές οι
προϋποθέσεις όμως δεν εκπληρώνονται από τη στιγμή που το σχολείο μετατρέπεται σε μια
ανώνυμη μάζα με την κάθε τάξη να ξεπερνά τον αριθμό των 20-25 μαθητών. Αντιθέτως, τα
μικρά σχολεία με 5-6 τάξεις λειτουργούν ακόμα σαν ένα συμπαθητικό χωριό όπου οι
άνθρωποι γνωρίζονται και ζουν σε συνάρτηση ο ένας με τον άλλον, όπου οι δάσκαλοι
μπορούν να συζητούν μεταξύ τους και με όλους τους μαθητές. Γι’ αυτό και η κατασκευή
σχολειών με 5-6 τάξεις, η διάσπαση των μεγάλων συγκροτημάτων σε παιδαγωγικές μονάδες
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αποτελεί ένα από τα μέτρα που πρέπει οπωσδήποτε να παρθούν για τον εκσυγχρονισμό και
την επιτυχία του σχολείου (Freinet, 1977,σελ 184-186).

Οι δάσκαλοι
Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει έντονα το Εργαστήρι κατά τη διάρκεια λειτουργίας
του είναι να βρει δασκάλους με το ίδιο όραμα για μια άλλη εκπαίδευση. Έτσι υπάρχουν
δάσκαλοι αξιόλογοι, οι οποίοι ξεκινούν να εργάζονται στο Εργαστήρι αλλά έχοντας
εσωτερικεύσει και αφομοιώσει ένα άλλο σύστημα αξιών και πρακτικών, αυτών του
παραδοσιακού σχολείου, δεν μπορούν να ενταχθούν στην σχολική κοινότητα, παρά τις
προσπάθειες των άλλων συναδέλφων. Ακόμα και τα ίδια τα παιδιά βιώνοντας και κατά
συνέπεια έχοντας υιοθετήσει τις βασικές αρχές του Εργαστηρίου και του πνεύματος που τις
διέπει, στις περιπτώσεις εκείνων των δασκάλων που δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε
αυτό το κλίμα συνύπαρξης επιδεικνύον τρόπον τινά την αντίθεση και μη αποδοχή τους, με
χιουμοριστικό τρόπο, όπως π.χ στην περίπτωση μιας δασκάλας εμμονικής με την
καθαριότητα όπου «τίναζαν» το σφουγγάρι με τη σκόνη μπροστά της. και άλλοτε
διεκδικώντας πραγματικά την κουλτούρα της σχολικής τους καθημερινότητας, όπως θα
δούμε σε επόμενο κεφάλαιο. «Δεν ξέρω αν τα παιδιά πρέπει να αποδέχονται έναν άνθρωπο
που δεν τους ταιριάζει και που θα έχει άμεση σχέση με τη ζωή τους, αλλά δεν μπορούν να
αποδεχτούν τη λογική του και τον θεωρούν υπερβολικό» (Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας
Αγγελίδου, 29-6-2015). Αντιθέτως, οι δάσκαλοι που από την πρώτη στιγμή νιώθουν μια
ταύτιση με τις αρχές του Εργαστηρίου είναι αυτοί που μένουν και το αγαπούν πραγματικά.
Οι παρακάτω διηγήσεις της πρώτης τους αντίδρασης όταν φτάνουν στο Εργαστήρι και
προκειμένου να εργαστούν εκεί, μαρτυρούν ακριβώς το συναίσθημά τους:
«Στο Εργαστήρι ήταν όλοι μια παρέα! Εγώ έχω τρελαθεί, ζω σε πελάγη ευτυχίας στο
σχολείο» (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,1-6-2015),
« …εγώ ήθελα το επαναστατικό σχολείο που στην Αθήνα δεν υπήρχε…και όταν πήγα
για πρώτη φορά στο Εργαστήρι…είδα ξαφνικά όλες τις επαναστατικές ιδέες μπροστά μου,
έτοιμες να γίνουν πράξη…..εγώ γενικά τότε ήθελα τα πάντα να τα αλλάξω, ήθελα να αλλάξω
τον κόσμο και ακόμα το πιστεύω. Τότε ήμουν έτοιμη πραγματικά να κάνω κάτι το
αλλιώτικο!!!» (Συνέντευξη δασκάλας Λουίζας Μπρούσκου,30-6-2015).
«παρόλο που πριν πάω στο Εργαστήρι δεν γνώριζα τον Neill, τον Freinet, για τους
οποίους μου μίλησαν. Τότε τους διάβασα και ενθουσιάστηκα…εκεί ανοίχτηκε για μένα ένας
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καινούριος δρόμος που όμως μου ταίριαζε πολύ…ένιωσα άνετα και προσαρμόστηκα γρήγορα
στο περιβάλλον και τις αρχές» (Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου,29-6-2015).

Το Κτίριο
Το Εργαστήρι είναι μια διώροφη μονοκατοικία στη περιοχή της Βούλας, την οποία
ενοικιάζουν οι 3 ιδρύτριες του και με προσωπική εργασία αλλά και με τη συνδρομή φίλων
καταφέρνουν να τη μεταμορφώσουν σε ένα όμορφο μικρό σχολείο, που δίνει στα παιδιά την
αίσθηση του οικείου και του φιλικού. «Όταν πρωτοαντίκρισα την διώροφη μονοκατοικία που
στέγαζε αυτό που θα ήταν το σχολείο μου παραξενεύτηκα….Ήταν ένα σπιτάκι ζωγραφισμένο
γύρω γύρω προφανώς από τα παιδιά που φοιτούσαν εκεί. Πίσω είχε μία ατελείωτη χωμάτινη
έκταση και κάτι μονόζυγα δεξιά και αριστερά. Η μάντρα ήταν φτιαγμένη από τσιμεντόλιθους
και επίσης ζωγραφισμένη με παιδικές ζωγραφιές. Αν θυμάμαι καλά και εγώ είχα
ζωγραφίσει εκεί. Δεν ήταν το κλασικό επιβλητικό κτήριο που είχα συνηθίσει μέχρι τότε»
(Μαθήτρια

-

Φοίβη

Πολυδωροπούλου,

«Το

school.gr/?cat=10).
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Εργαστήρι

μου»,http://ergastiri-

Η τάξη
Οι τάξεις των παιδιών έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η
ελεύθερη κίνηση των παιδιών και των δασκάλων κατά τη διάρκεια παραμονής τους σε αυτήν
(Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου,29-6-2015). Σε αντίθεση με την επίπλωση ενός
παραδοσιακού σχολείου που είναι: η υπερυψωμένη έδρα, ένας και μοναδικός πίνακας για
χρήση της διδασκαλίας, θρανία για παιδιά που κάθονται και μόνο γράφουν ή διαβάζουν,
απουσία κάθε ελεύθερου χώρου, βιβλιοθήκη προσεχτικά κλεισμένη και κλειδωμένη ώστε να
προστατεύεται από τη σκόνη και τα αδιάκριτα χέρια και πάνω από τον πίνακα μια
θρησκευτική εικόνα (Freinet, 1977, σελ 69), στο Εργαστήρι κάθε τάξη είναι διαμορφωμένη
διαφορετικά και με τρόπο που καταδεικνύει εξαρχής τον προσανατολισμό προς μια νέα
αντίληψη της εκπαίδευσης. Η διάταξη των θρανίων είναι συνήθως σε σχήμα Π, η έδρα του
δασκάλου δεν είναι πάνω σε βάθρο, και συνήθως είναι ένα από τα τραπεζάκια των παιδιών ή
απλά ένα μεγαλύτερο τραπέζι προκειμένου να διευκολύνει στις ομαδικές εργασίες των
παιδιών. (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,1-6-2015). Τα παιδιά επιλέγουν τα ίδια τις
θέσεις τους μέσα στην τάξη και έχουν την ελευθερία αν και όταν θέλουν να αλλάζουν θέση
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου,29-62015).
Η υπερυψωμένη έδρα, μέσο και σύμβολο της διδασκαλίας αλλά και της ιεραρχίας της
τάξης, δεν υπάρχει στο Εργαστήρι. Την αντικαθιστά ένα απλό τραπέζι σαν αυτά των
μαθητών, διότι ο δάσκαλος δεν περιορίζεται στη συνηθισμένη ρουτίνα της παραδοσιακής
σχολαστικής παράδοσης, αλλά κινείται διαρκώς μέσα στην αίθουσα και συνεργάζεται με
τους μαθητές του καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Με αυτή την κίνηση ο δάσκαλος
αντιμετωπίζει την διδασκαλία και τους μαθητές με άλλο τρόπο, το ίδιο και οι μαθητές. Θα
δουν τον δάσκαλο καλύτερο μέσα στην ανθρώπινη διάστασή του και θα επηρεαστεί ριζικά η
συμπεριφορά όλων (Freinet, 1977, σελ 140). Το κάθε παιδί έχει το δικό του ξύλινο
ντουλαπάκι που μέσα έχει τα προσωπικά του αντικείμενα αλλά και τα σχολικά του είδη,
βιβλία και τετράδια, διότι όπως έχουμε αναφέρει τα παιδιά δεν μεταφέρουν τίποτα στο σπίτι
με τις τσάντες τους, καθώς μια από τις βασικές αρχές του σχολείου είναι τα μαθήματα όλα να
γίνονται εκεί. Επίσης στο Εργαστήρι προκειμένου να μην υπάρχουν διαφορές και αντιζηλίες
μεταξύ των παιδιών οι δάσκαλοι φροντίζουν και αγοράζουν για όλα τα παιδιά όλα τα
υπόλοιπα σχολικά είδη, μολύβια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές κτλ, τα οποία όμως είναι ίδια
για όλους και κοινά για όλους. Δεν υπάρχει επομένως η έννοια της ιδιοκτησίας «δικό μου και
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δικό σου», και κατά συνέπεια όλοι φροντίζουν για τα κοινά τους πράγματα (Συνέντευξη
δασκάλας Λουίζας Μπρούσκου,30-6-2015.)
«Δεν θα ξεχάσω…το Χημείο, τον πολύγραφο, τα τραπεζάκια μας που ήταν τόσο
διαφορετικά από τα παραδοσιακά θρανία, τα ντουλαπάκια που βάζαμε τα βιβλία μας, που ήταν
ξύλινα

και

τα

είχαμε

ζωγραφίσει»(Μαθήτρια-Λένα

μου»,http://ergastiri-school.gr/?cat=10).
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Δαλακίδη,

«Το

Εργαστήρι

Η αυλή
Στο Εργαστήρι, εξωτερικά υπάρχει μια τεράστια αυλή από κοκκινόχωμα, με ελάχιστα
έως καθόλου παιχνίδια. Η περίφραξη του σχολείου είναι ένας απλός πέτρινος μαντρότοιχος
και μια πόρτα που ούτε καν κλείνει.

«Αν μου έλεγες να το περιγράψω με μια λέξη, θα απαντούσα «κοκκινόχωμα», αυτό της
πίσω αυλής όπου παίζαμε με τις ώρες μπάλα. Στο Εργαστήρι οφείλουμε το ότι οι παιδικές μας
αναμνήσεις δεν είναι τσιμέντο, γιατί κατ’ αναλογία στο τσιμέντο δύσκολα φυτρώνει κάτι. Στο
«κοκκινόχωμα»

του

Εργαστηριού

καλλιεργήθηκαν

τα

πάντα.»

Παπαδόπουλος, «Το Εργαστήρι μου»,http://ergastiri-school.gr/?cat=10).
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(Μαθητής-Πάνος
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Το σχολικό λεωφορείο
«Όταν προσπαθώ να θυμηθώ την καθημερινότητά μου στο Εργαστήρι όλα ξεκινούν
πάντα από τη διαδρομή με το σχολικό. Θυμάμαι που τα πρώτα χρόνια υπήρχε ένα λεωφορειάκι
το περίφημο «λουκάνικο» στο οποίο καθόμουν μαζί με την Πέλια που έφυγε νωρίς από το
σχολείο και μου λείπει ακόμη. Μετά εμφανίζεται μπροστά μου το γνωστό κίτρινο σχολικό με
οδηγό τον κύριο Ερμή. Οι κασέτες του Χάρυ Κλύν παιάνιζαν στη διαπασών στη διάρκεια της
διαδρομής προς το σχολείο κι εμείς ακούγαμε κι άλλες φορές τραγουδούσαμε αυτά τα
«παιδικά» τραγούδια» (Μαθήτρια-Δέσποινα Καββαδία, «Το Εργαστήρι μου»,,http://ergastirischool.gr/?cat=10)
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Μια δασκάλα θυμάται την στιγμή που για πρώτη φορά είδε το Εργαστήρι:
«...καταλαβαίνεις ότι είναι ένα σχολείο διαφορετικό από την πρώτη στιγμή…καταρχήν
σαν δομή δεν είναι ένα κλασσικό σχολείο, δηλαδή εξ αρχής χτισμένο για να είναι σχολείο.
Είναι ένα σπίτι που έγινε σχολείο, βλέπεις κήπο, λουλούδια, μεγάλες ζωγραφιές των παιδιών
στους τοίχους, στις αίθουσες τραπεζάκια και καρεκλίτσες που έχουν μια ευελιξία…όλα αυτά
δεν θυμίζουν σχολείο» (Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου,29-6-2015).
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Μια μέρα στο Εργαστήρι
Περιγράφοντας μια συνηθισμένη σχολική μέρα στο Εργαστήρι, τα μαθήματα
αρχίζουν περίπου στις 8.30 το πρωί και διαρκούν έως τις 4 το απόγευμα, όπου οι δάσκαλοι
μένουν στο σχολείο ως τις 4μμ εκ περιτροπής μέσα στην εβδομάδα, ενώ το σχολικό τους
ωράριο είναι μέχρι τις 2μμ. (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,1-6-2015).
Το σχολικό πρόγραμμα του Εργαστηριού χωρίζεται σε δύο ζώνες :
- στην πρωινή ζώνη 8.30πμ-1μμ, τα παιδιά μελετούν τα βασικά μαθήματα, όπως
γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία, γεωγραφία, γυμναστική, αγγλικά, μουσική, με τα τελευταία
δύο μαθήματα να γίνονται από εξειδικευμένους στα αντικείμενα δασκάλους, ενώ το μάθημα
της γυμναστικής γίνεται από τους ίδιους τους δασκάλους (Συνέντευξη δασκάλας Λουίζας
Μπρούσκου,30-6-2015).
- μεταξύ 1μμ-2μμ ακολουθεί το μεσημεριανό γεύμα, που φέρνουν τα παιδιά από το
σπίτι τους και ένα μεγάλο διάλλειμα ενώ
- η σχολική μέρα συνεχίζεται με την απογευματινή ζώνη, από τις 2μμ έως τις 4μμ,
στην οποία αποκλειστικά και μέχρι το τέλος της τα παιδιά απασχολούνται με καλλιτεχνικές
δραστηριότητες, συνολικά 2 ώρες καθημερινά, όπως ζωγραφική, θέατρο και μουσική, χωρίς
να αποκλείεται και η περίπτωση να γίνεται και κάποιο είδος μελέτης των μαθημάτων της
ημέρας εκ μέρους των παιδιών (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Ιωάννας Κουτσόγιωργα,306-2015).
Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα σχολεία, τα παιδιά δεν φορούν ποδιές, δεν στοιχίζονται
σε πρωινές γραμμές ακολουθώντας παραγγέλματα του τύπου: «προσοχή, ανάπαυση,
στοιχηθείτε», δεν κάνουν πρωινή προσευχή, ούτε έπαρση σημαίας και ξεκινούν τη μέρα τους
πηγαίνοντας στις τάξεις τους όχι μετά το άκουσμα κάποιου κουδουνιού, αλλά με το κάλεσμα
τους εκ μέρους των δασκάλων τους. Στο Εργαστήρι δεν υπάρχει κουδούνι, τα παιδιά και οι
δάσκαλοι περίπου μετά το πρώτο δίωρο έχουν το πρώτο τους κοινό μεγάλο διάλειμμα, όπου
με εξαίρεση αυτό που λόγω κοινωνικοποίησης όλων των παιδιών βγαίνει όλο το σχολείο
στην αυλή, τα υπόλοιπα διαλείμματα τα ρυθμίζει ο κάθε δάσκαλος ξεχωριστά με την τάξη
του ή σε συνεννόηση με κάποια άλλη τάξη. Η διάρκεια ενός διαλλείματος δεν είναι αυστηρά
προσδιορισμένη χρονικά, μπορεί να διαρκέσει από 25 έως και 40 λεπτά της ώρας, αλλά και
πάλι υπάρχουν οι εξαιρέσεις, δηλαδή μια ζεστή μέρα του χειμώνα τα παιδιά μπορούν να
μείνουν έξω στην αυλή και ως τις 11 ή ακόμα οι δάσκαλοι μπορεί να αφήσουν τα παιδιά να
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ολοκληρώσουν το παιχνίδι τους και μετά να μπουν στην τάξη μαζί τους (Συνέντευξη
δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,1-6-2015).
Όσο αφορά τις εφημερίες των δασκάλων κάθε μέρα υπάρχει κάποιος υπεύθυνος,
αλλά στην πραγματικότητα όλοι οι δάσκαλοι είναι έξω στην αυλή με τα παιδιά και πολλές
φορές παίζουν και μαζί τους. «…άλλωστε ποιος και γιατί να κάτσει μέσα…ακόμα και στα
διαλείμματα τα παιδιά έρχονται κοντά μας, κάνουμε αστειάκια…τα παιδιά με τους δασκάλους
είναι μια παρέα, είμαστε παντού μαζί τους..» (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,1-62015).
Κάθε Σάββατο και αργότερα όταν αυτό θα καταργηθεί (1980-1981), κάθε
Παρασκευή είναι η ελεύθερη μέρα των παιδιών όπου δάσκαλοι αλλά και γονείς συγκροτούν
ομάδες στις οποίες μαζί με τα παιδιά συμμετέχουν σε διάφορες δράσεις όπως: θέατρο,
θέατρο σκιών, μαγειρική, κεραμική, κινηματογράφο, φωτογραφία, ορειβασία, ζωγραφική,
κόσμημα, κολάζ, κινούμενα σχέδια, καραγκιόζη, χορός, μουσική, σκάκι κ.α. Κάθε κύκλος
διαρκεί περίπου 5 εβδομάδες όπου τις 4 πρώτες τα παιδιά μαθαίνουν και δημιουργούν τα
δικά τους έργα τέχνης και την 5η εβδομάδα γίνεται η παρουσίαση της δουλειάς της κάθε
ομάδας.(Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου,29-6-2015). Αυτές οι ομάδες λειτουργούν
μέχρι τις 11πμ, γιατί στη συνέχεια όλα τα παιδιά, σε μια μεγάλη αλάνα δίπλα στο σχολείο,
παίζουν τον καθιερωμένο ποδοσφαιρικό αγώνα της εβδομάδας, πολλές φορές και με παιδιά
από άλλα σχολεία της περιοχής.
Κάθε Δευτέρα, ανά 15 μέρες μαθητές και δάσκαλοι συμμετέχουν στη Γενική
Συνέλευση του σχολείου με ίσο δικαίωμα λόγου και ψήφου όλων των μελών της σχολικής
κοινότητας. Συντονιστής της συνέλευσης είναι ένας από τους προέδρους των τριών
μεγαλύτερων τάξεων. Κάθε τάξη θέτει τα προβλήματά της μέσω του εκλεγμένου της
προέδρου και εφόσον αυτά δεν έχουν επιλυθεί στις επιμέρους συνελεύσεις των τάξεων. Οι
αποφάσεις παίρνονται μετά από ψηφοφορία και είναι σεβαστές από όλους (Συνέντευξη
ιδρύτριας-δασκάλας Ιωάννας Κουτσόγιωργα,30-6-2015).
Στο Εργαστήρι υπάρχουν δύο βιβλιοθήκες : μια εγκυκλοπαιδική, τα βιβλία της οποίας
χρησιμοποιούνται μόνο στο σχολείο, και μία δανειστική που έχει δημιουργηθεί από τα ίδια
τα παιδιά. Κάθε καινούριο παιδί για να γίνει μέλος της πρέπει να φέρει ένα βιβλίο. Η
διαχείριση τους γίνεται από τα ίδια τα παιδιά και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο δάσκαλο.
Επιπλέον όμως κάθε τάξη έχει στη διάθεση της ένα αριθμό βιβλίων στη δική της μικρή
βιβλιοθήκη (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου – Βαφέα, 16-32015).
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Επίσης κάθε χρόνο στο Εργαστήρι λειτουργεί και η αυτοδιαχειριζόμενη καντίνα των
μαθητών με τα παιδιά της ΣΤ΄ να την αναλαμβάνουν στην αρχή της χρονιάς αντιστρόφως
διαδοχικά με τις υπόλοιπες τάξεις και με τα πρωτάκια να συμμετέχουν σ’ αυτή τη διαδικασία
προς το τέλος του σχολικού έτους και αφού πια έχουν έρθει σε μια πρώτη επαφή με την
μαθηματική λογική. Τα παιδιά πουλούν διάφορα προϊόντα, αρκετά από τα οποία έχουν
ετοιμάσει κάποιοι από τους γονείς τους και με τα κέρδη που έχουν αποφασίζουν και πάλι
συλλογικά στη συνέλευση του σχολείου που θέλουν να τα διαθέσουν (Συνέντευξη ιδρύτριαςδασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα,16-3-2015). «Η περίφημη καντίνα … Εκ
περιτροπής κάποιο τμήμα αναλάμβανε την ευθύνη, προμήθεια και διαχείριση της καντίνας.
Στήναμε ένα γκισέ από τσιμεντόλιθους και προμηθευόμασταν τα γνωστά «ψωμάκια», τρίγωνα
τυράκια, κουλούρι και άλλα και τα πουλούσαμε στα άλλα τμήματα. Με τα χρήματα από τα
κέρδη, το δικό μας τμήμα θυμάμαι αγόρασε ένα πινγκ- πονγκ που στήθηκε στο χολ του 1ου
ορόφου. Επιδοθήκαμε στο άθλημα και φυσικά λυσάγαμε σε κάθε διάλειμμα στα τουρνουά.
Πολλά χρόνια κράτησε αυτή η αγάπη μου για το πινγκ-πονγκ» (Μαθήτρια Φοίβη
Πολυδωροπούλου, «Το Εργαστήρι μου»,http://ergastiri-school.gr/?cat=10).
Επίσης, τα παιδιά έχουν συστήσει ομάδες καθαριότητας, οι οποίες εκ περιτροπής ανά
εβδομάδα αναλαμβάνουν τον καθαρισμό του σχολείου, συμπληρωματικά, εφόσον την γενική
καθαριότητα έχει αναλάβει εξειδικευμένο προσωπικό.
Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς πραγματοποιείται η 3ημερη σχολική εκδρομή των
μαθητών της ΣΤ’, την οργάνωση της οποίας αναλαμβάνουν τα ίδια τα παιδιά και τα οποία
συνοδεύονται από τους δασκάλους του σχολείου.
Στο Εργαστήρι, δεν υπάρχουν βαθμοί, τα παιδιά δεν γράφουν διαγωνίσματα, με
εξαίρεση ίσως τη Στ΄ τάξη, στην οποία οι δάσκαλοι φροντίζουν να προετοιμάσουν τους
μαθητές τους για την μετάβασή τους αργότερα στη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση και
τις πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθούν στο νέο τους σχολικό περιβάλλον. Επίσης δεν
παίρνουν ελέγχους, οι οποίοι όμως συμπληρώνονται από τους δασκάλους και υπάρχουν στο
γραφείο του διευθυντή για λόγους τυπικούς και σε περίπτωση ελέγχου από την επιθεώρηση.
«Δε θα ξεχάσω ποτέ τις φιλότιμες προσπάθειες που έκανε για να μας προετοιμάσει για
την παπαγαλία που μας περίμενε: Είχαμε αναλάβει από κοινού με την Νέλλη μια εργασία για
τον κινηματογράφο στην Αμερική. Η Νέλλη το έγραψε με τα μικροσκοπικά γραμματάκια της κι
εγώ έπρεπε να το μάθω απέξω και να το πω στην τάξη. Μου βγήκε η ψυχή, αλλά το έμαθα»
(Μαθήτρια- Ελισώ Λογοθέτη, «Το Εργαστήρι μου»,http://ergastiri-school.gr/?cat=10).
Οι σχολικές εργασίες των παιδιών γίνονται όλες στο σχολείο, διότι οι δάσκαλοι του
αφενός δεν θέλουν να επιβαρύνουν περισσότερο τα παιδιά και να καταχραστούν τον
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ελεύθερό τους χρόνο, αφετέρου πιστεύουν ότι οι γονείς δεν πρέπει να επωμίζονται μια τέτοια
υποχρέωση, αλλά αντιθέτως τον όποιο χρόνο διαθέτουν για τα παιδιά τους αυτός να είναι
ήρεμος και δημιουργικός. Έτσι τα παιδιά δεν είναι υποχρεωμένα να κουβαλούν τις τσάντες
με τα βιβλία τους στο σπίτι, παρά μόνο στην περίπτωση που τα ίδια το επιθυμούν ή στην
περίπτωση που πρέπει να ολοκληρώσουν μια εργασία τους (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας
Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα,16-3-2015).
Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, γίνονται πολλές, προγραμματισμένες ή μη,
γεγονός που διευκολύνεται από την ύπαρξη του σχολικού λεωφορείου με το οποίο μπορούν
να μετακινηθούν με ευκολία οποιαδήποτε στιγμή. Αυτές αφορούν είτε ολόκληρο το σχολείο,
είτε μεμονωμένα μία τάξη όπου μαζί με τον δάσκαλο έχει αποφασίσει να μετακινηθεί εκτός
σχολείου προκειμένου να επισκεφτεί ένα χώρο των ενδιαφερόντων τους. Δε λείπουν όμως
και οι μικρές ξαφνικές εξορμήσεις των παιδιών με τις/τους δασκάλες/δασκάλους τους για μια
βόλτα στην εξοχή της περιοχής, όπου π.χ. μπορούν να μάθουν τις λατινικές ονομασίες των
φυτών (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,1-6-2015) ή να κάνουν μια μικρή
αναρρίχηση σε κάποιο λόφο(Συνέντευξη δασκάλας Λουίζας Μπρούσκου,30-6-2015). .
Οι γιορτές και οι εκδηλώσεις κάθε μορφής είναι μια πολύ συνήθης πρακτική στο
Εργαστήρι καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Με αφορμή ή χωρίς, τα παιδιά μαζί
με τους δασκάλους εμπλέκονται συνεχώς σε μια διαδικασία δημιουργίας κάποιου
καλλιτεχνικού δρώμενου, το οποίο παρουσιάζουν στις υπόλοιπες τάξεις και στους γονείς.
Βέβαια στο τέλος της χρονιάς γίνεται μια μεγάλη γιορτή όπου τα παιδιά παρουσιάζουν όλα
αυτά με τα οποία ασχολήθηκαν κατά τη διάρκεια όλης της υπόλοιπης χρονιάς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Οι Εκπαιδευτικοί
Οι δάσκαλοι του Εργαστηρίου έχοντας ένα κοινό όραμα για ένα άλλο είδος
εκπαίδευσης που στόχο θα έχει να συμβάλλει στην ανάπτυξη ελεύθερων και δημοκρατικών
ατόμων φροντίζουν να καθημερινά να δημιουργούν εκείνες τις συνθήκες που θα βοηθούν τα
παιδιά στο να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα της δημοκρατίας και σεβόμενοι απόλυτα την
ανάγκη ελεύθερης έκφρασης τους. «Το κοινό όραμα που έχουμε για την εκπαίδευση το
κάνουμε κάθε μέρα αληθινό» (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,1-6-2015).
Στο Εργαστήρι, υπάρχει έντονα το στοιχείο της ισοτιμίας, της αλληλοβοήθειας και
της αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των δασκάλων με το ρόλο του διευθυντή να είναι κυρίως
οργανωτικός και διεκπαιρεωτικός και χωρίς την παραμικρή υπόνοια εξουσιαστικής διάθεσης
από κανέναν, γεγονός που καταδεικνύει τις αντιλήψεις τους περί κοινωνικής ισότητας και
δικαιοσύνης. Παρόλο που οι συζητήσεις μεταξύ των δασκάλων είναι συνεχείς και
καθημερινές σχετικά με οποιοδήποτε θέμα απασχολεί τη σχολική κοινότητα, ωστόσο κάθε
Δευτέρα και μετά την ολοκλήρωση του σχολικού ωραρίου στις 4μμ, όλοι οι δάσκαλοι
συγκεντρώνονται προκειμένου να συζητήσουν τόσο για την εβδομάδα που πέρασε κάνοντας
δηλαδή έναν μικρό απολογισμό όσο και για να προγραμματίσουν το πλάνο της επόμενης.
Επιπλέον πρέπει να διευθετηθούν και τα πρακτικά ζητήματα της άμεσης λειτουργίας του
σχολείου, του οποίου η διαχείριση γίνεται από τους ίδιους τους δασκάλους που το έχουν
ιδρύσει. «Επειδή όμως έχουμε ένα κοινό όραμα και στόχους, σχεδόν αυτά τα θέματα
λύνονται αβίαστα και με ένα μαγικό τρόπο πολλές φορές» (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας
Ιωάννας Κουτσόγιωργα,30-6-2015).
Στην περίπτωση που οι δάσκαλοι έχουν να αντιμετωπίσουν κάποιο ζήτημα,
καταθέτουν όλοι τις απόψεις τους όπου μετά από συζήτηση καταλήγουν ομαδικά σε μια
λύση την οποία και εφαρμόζουν αναμένοντας τα αποτελέσματά της. Αν και κάθε δάσκαλος
έχει την πλήρη αυτονομία και ελευθερία στον τρόπο που λειτουργεί στην τάξη του, ωστόσο η
κοινή παιδαγωγική θεώρηση του Εργαστηρίου συζητείται και αναθεωρείται όποτε κριθεί
αναγκαίο από όλη την παιδαγωγική ομάδα (Συνέντευξη δασκάλας Λουίζας Μπρούσκου,306-2015). Σε μια ομάδα αναπόφευκτα υπάρχουν και διαφωνίες, τις οποίες όμως οι δάσκαλοι
έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν μέσα από αυτές τις συνεχείς συναντήσεις τους.
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(Συνέντευξη

δασκάλας

Σοφίας

Αγγελίδου,29-6-2015).

«Όλοι

λειτουργούμε

σαν

συγκοινωνούντα δοχεία, ελάχιστες φόρες εφαρμόζω κάτι μόνος μου, είναι ομαδική υπόθεση
και σύμφωνα πάντα με τις αρχές του σχολείου» (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,1-62015).
Κάθε δάσκαλος μπορεί να μοιραστεί με τους υπόλοιπους δασκάλους μια γενική ιδέα
που είναι αδιαμόρφωτη ακόμη και όλοι θα τον βοηθήσουν δίνοντάς του ιδέες προκειμένου να
πραγματοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον όλοι οι δάσκαλοι αφήνουν στη
διάθεση του σχολείου το προσωπικό τους αρχείο, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί ο
οποιοσδήποτε συνάδελφος να αντλήσει ιδέες (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,1-62015). Κάθε δάσκαλος έχει την απόλυτη ελευθερία να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τη
διδασκαλία του και αναπόφευκτα μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα εμπιστοσύνης και απόλυτης
ελευθερίας η γέννηση ιδεών προωθείται ανεμπόδιστα (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη
Τσεκούρα,1-6-2015). «Σε ένα σχολείο ελεύθερο μπορείς να κάνεις τα πάντα. Να δημιουργείς
συνεχώς…Και στο Εργαστήρι αυτό ήταν η καθημερινότητά μας, με τους συναδέλφους να
χαίρονται και να ενθουσιάζονται και αυτοί με την καινούρια ιδέα του άλλου, χωρίς ίχνος
ανταγωνισμού. Σε ένα σχολείο ελεύθερο πετάς…γεννάς συνεχώς ιδέες» (Συνέντευξη δασκάλου
Στάθη Τσεκούρα,1-6-2015).

Οι Γονείς
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής κάποιου παιδιού στο
Εργαστήρι είναι η αποδοχή των παιδαγωγικών αρχών του σχολείου και κατ’ επέκταση η
εφαρμογή ως επί των πλείστον παρόμοιων μεθόδων ανατροφής και διαπαιδαγώγησης εκ
μέρους των γονιών, ώστε το παιδί να βιώνει και να υπάρχει σε ένα περιβάλλον (οικογένεια σχολείο) σταθερών κοινωνικών αξιών. (Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου,29-62015).
«Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στις αρχές του
σχολείου και της οικογένειας, ώστε το παιδί να μην βιώνει μια σύγχυση που θα το γεμίσει άγχος
και ερωτήματα» (Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου,29-6-2015).
«Στο Εργαστήρι υπήρχε αυτό το διαφορετικό, που ήταν πολύ κοντά και στον τρόπο που
μεγάλωνα και στην ατμόσφαιρα στο σπίτι μας. . Οι γονείς μου ήταν φίλοι και με άλλους γονείς,
και οι δάσκαλοι είχαν μια στενή σχέση με τους γονείς των παιδιών τότε. Ήταν λίγο σαν μια
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μεγάλη οικογένεια. Ένα πολύ φιλικό περιβάλλον, που με έκανε να νοιώθω πολύ καλά. Όλα στο
σχολείο ήταν μέρος μιας εντελώς φυσικής διαδικασίας, που ποτέ δεν μου προξένησε δυσκολίες
ή ερωτήματα, έτσι όπως το βίωνα. Ένοιωθα πως ανήκω σε ένα περιβάλλον, με ανθρώπους που
ένιωθα πολύ κοντά μου και που μαζευόμασταν κάθε μέρα σ’ ένα κτίριο «δικό μας και κάναμε
πράγματα

δημιουργικά

μαζί»

(Μαθήτρια-Ελένη

Κωστίκα,

«Το

Εργαστήρι

μου»,http://ergastiri-school.gr/?cat=10).
Προκειμένου λοιπόν να εξασφαλιστεί μια αρμονική και δημιουργική συνύπαρξη και
με τους γονείς των παιδιών, κρίνεται εξίσου απαραίτητη η διαρκής επαφή και ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών. Για το λόγο αυτό, οι δάσκαλοι τα
απογεύματα κάθε Δευτέρας, δηλαδή εκτός του εργασιακού τους ωραρίου, τα αφιερώνουν
στους γονείς του σχολείου, όπου : Την 1η και 3η Δευτέρα κάθε μήνα κάθε δασκάλα/
δάσκαλος έχει ατομική συνάντηση με τους γονείς των μαθητών της τάξης που διδάσκει, κατά
τη διάρκεια της οποίας τους ενημερώνει για την πορεία των παιδιών τους ενώ παράλληλα
συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις για την εκπαιδευτική διαδικασία. Την 2η Δευτέρα κάθε
μήνα γίνεται η ομαδική συνάντηση κάθε δάσκαλου με όλους τους γονείς των παιδιών της
τάξης του, όπου μπαίνουν θέματα που έχουν προκύψει από τις σχέσεις των παιδιών ή θέματα
σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας. Η 4η Δευτέρα του μήνα είναι η μέρα που γίνεται η
μεγάλη συνέλευση όλου του σχολείου και στην οποία συμμετέχουν όλοι οι γονείς και οι
δάσκαλοι. Οι συζητήσεις που γίνονται εκεί αφορούν σε μια πληθώρα θεμάτων (Συνέντευξη
ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα,16-3-2015).
Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε το γεγονός ειδικά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του
σχολείου, ότι το υψηλό μορφωτικό επίπεδο της πλειοψηφίας των γονιών δεν τους επιτρέπει
να δέχονται άκριτα τις αρχές που ακολουθούν οι δάσκαλοι, οι οποίοι και φροντίζουν να είναι
απόλυτα έτοιμοι να υποστηρίξουν και να επιχειρηματολογήσουν για την εγκυρότητα και την
χρησιμότητα των αρχών και των πρακτικών που ακολουθούν στο Εργαστήρι (Συνέντευξη
ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα,16-3-2015). Υπάρχουν λοιπόν
πολλές έντονες διαφωνίες μεταξύ τους και ενστάσεις σχετικά με κάποιες από τις αρχές ή τις
πρακτικές του σχολείου, αλλά πάντα όσον αφορά μεμονωμένα παραδείγματα και όχι στο
σύνολό τους. Παρόλα αυτά, οι γονείς δεν συμμετέχουν στην λήψη των αποφάσεων για
θέματα του Εργαστηρίου, αυτή είναι μια εξουσία που δεν τους έχει δοθεί από τους
δασκάλους του Εργαστηρίου, υπάρχει μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή σχετικά με τον
τρόπο και τον βαθμό συμμετοχής τους στη σχολική ζωή, γεγονός που λειτουργεί θετικά και
κυρίως διότι τα παιδιά αναγνωρίζουν ξεκάθαρα τα όρια που υπάρχουν και τα οποία τους
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έχουν δοθεί σύμφωνα με την ιδεολογική γραμμή που ακολουθεί το σχολείο (Συνέντευξη
ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα,16-3-2015).
Οι διαφωνίες των γονέων εστιάζονται κυρίως στο θέμα της ελευθερίας που δίνεται
στα παιδιά, την οποία κάποιοι χαρακτηρίζουν ως υπερβολική γι’ αυτό και υπάρχουν
περιπτώσεις, ελάχιστες βέβαια, που μη μπορώντας να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τον
τρόπο αυτό λειτουργίας του Εργαστηρίου, αποφασίζουν να αλλάξουν σχολικό περιβάλλον
στα παιδιά τους (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα,163-2015). Ένα άλλο παράδειγμα αφορά στο ότι οι γονείς δεν μπορούν να διαχειριστούν το
γεγονός ότι τα παιδιά στο Εργαστήρι έχουν την ελευθερία να συζητήσουν όποιο θέμα τους
απασχολεί χωρίς το φόβο ότι κάποιος θα τα κρίνει ή θα τα μαλώσει, με αποτέλεσμα πολλά
από τα παιδιά να συζητούν με τους δασκάλους τους ελεύθερα οτιδήποτε συμβαίνει και στο
οικογενειακό τους περιβάλλον. Επειδή όμως ακριβώς υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν βιώνουν
στο οικογενειακό τους περιβάλλον την ελευθερία και τη δημιουργικότητα στις διάφορες
εκφάνσεις της, όπως τη βιώνουν στο Εργαστήρι, αυτά τα παιδιά ακριβώς είναι που έχουν την
ανάγκη αυτής της συναισθηματικής σχέσης (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας
Χατζηστεφάνου - Βαφέα,16-3-2015). Άλλη περίπτωση αφορά στο ζήτημα της σεξουαλικής
διαπαιδαγώγησης, όπου όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι δάσκαλοι του Εργαστηρίου μιλούν με
τα παιδιά για σχετικά θέματα με ειλικρίνεια και όταν ερωτηθούν. Ωστόσο, κάποιοι γονείς
αντιδρούν εξαιρετικά αρνητικά και προβάλλουν ισχυρές αντιρρήσεις για αυτή τη διαδικασία,
σε αντίθεση με άλλους που θεωρούν τη στάση αυτή των δασκάλων πολύ βοηθητική, διότι οι
ίδιοι δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν αυτό το θέμα (Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας
Αγγελίδου,29-6-2015).
Παρά τις οποιεσδήποτε όμως διαφορές, η σχέση μεταξύ των δασκάλων και των
γονιών στο Εργαστήρι είναι πολύ δημιουργική και με τους γονείς να συμμετέχουν ενεργά σε
πολλές από τις δράσεις του, όπως στην ελεύθερη μέρα των παιδιών όπου έρχονται
εθελοντικά για να μάθουν στα παιδιά μια μορφή τέχνης που γνωρίζουν αφιερώνοντας τον
χρόνο, τη καλή τους διάθεση και τον ενθουσιασμό τους για αυτό που συμβαίνει στο
Εργαστήρι (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,1-6-2015). Επίσης αρκετοί γονείς
ανάλογα με το επάγγελμα τους αφιερώνουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς στο σχολείο
(Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου,29-6-2015).
«Θεωρώ ότι οι γονείς είναι το αφανές στήριγμα του σχολείου, γιατί δεν υπάρχει θέμα
να εξηγήσεις γιατί πχ δεν βάζεις εργασίες στο σπίτι.. μας έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη, δεν μας
αμφισβητούν πότε. Έχουν πλήρη επίγνωση σε ποιο σχολείο είναι τα παιδιά τους» (Συνέντευξη
δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,1-6-2015).
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Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση κατά την οποία ένας δάσκαλος, πληροφορείται
από τον ίδιο τον γονέα ενός μαθητή του, γεγονός το οποίο δείχνει την πλήρη αποδοχή των
αρχών του σχολείου από τους γονείς, ότι ο γιος του δεν ξέρει διαίρεση και ότι πιθανότατα
έχει εφεύρει ένα απόλυτα εξελιγμένο σύστημα αντιγραφής που κανείς δεν έχει αντιληφθεί
και προσπαθούν μαζί να το ανακαλύψουν (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,30-62015). Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έχουν
επιλέξει συνειδητά το Εργαστήρι για τα παιδιά τους. Επομένως, κάθε ζήτημα της σχολικής
οργάνωσης παραχωρεί την προτεραιότητα στις ανάγκες της κοινότητας, η οποία όμως δεν
περιορίζεται στο σχολείο, οι δάσκαλοι ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γονιών και
φροντίζουν να έχουν διαρκή επαφή μαζί τους, προσκαλώντας τους σαν ομιλητές στις
παραδόσεις των μαθημάτων τους, σαν βοηθούς στις χειρωνακτικές εργασίες, σαν
συμμετέχοντες και θεατές στις σχολικές γιορτές, υλοποιώντας έτσι με τον πιο ουσιαστικό
τρόπο τη στενή σχέση ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια (Schmid, 1984, σελ.51-58)

Τα παιδιά
Στο Εργαστήρι, παρατηρεί κανείς ένα νέο μοντέλο σχέσης ανάμεσα στο δάσκαλο και
το παιδί. Ενώ στο παραδοσιακό σχολείο η σχέση αυτή χαρακτηρίζεται από την εξωτερική
φορμαλιστική, δεσποτική επιβολή και την έλλειψη προσωπικής επαφής, στο Εργαστήρι έχει
αντικατασταθεί από μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και αληθινής αγάπης, όπου μεγάλη
σημασία αποδίδεται στην ελευθερία του παιδιού. Ο δάσκαλος στο Εργαστήρι, έχοντας
αρνηθεί κάθε εξωτερική επιβολή και βαρύτητα της προσωπικότητας του, δεν παρεμβαίνει
παρά μόνο με σύνεση και διακριτικότητα και επομένως είναι φυσικό να αναζητήσει ένα άλλο
μέσο για να εξασκήσει την επιρροή του και να πραγματοποιήσει τους στόχους του, την
συναισθηματική σχέση, μέσω της οποίας μπορούν να ξεπεραστούν οι οποιεσδήποτε
διαφορές, να αναπτυχθούν και να ενισχυθούν οι προσωπικές σχέσεις δασκάλου-μαθητή.
(Schmid, 1984, σελ.64). Ο Freinet θέλει το σχολείο να είναι για το παιδί σαν το σπίτι του
όπου η καρδιά του νιώθει ευτυχισμένη, σαν το σπίτι που το παιδί γυρίζει χαρούμενο και
νιώθει την ελευθερία να μοιραστεί κάθε του σκέψη και ανησυχία (Freinet, 1977, σελ 87-88).
Έτσι, ενώ στο παραδοσιακό σχολείο η δομή είναι αυστηρή και επομένως θέτει
περιορισμούς ως προς τις ανθρώπινες σχέσεις, στο Εργαστήρι, οι δάσκαλοι αντιλαμβάνονται
το σχολείο ως ένα περιβάλλον προσωπικής ανάπτυξης και αυτοπραγμάτωσης, όπου οι
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σχέσεις με τα παιδιά συνιστούν τη βασική ουσία της λειτουργίας του. Σε αντίθεση με το
παραδοσιακό σχολείο, που ο δάσκαλος τείνει να διατηρεί καλύτερες σχέσεις με τους
«καλούς» μαθητές που κατά τη γνώμη του ανταποκρίνονται στη μαθησιακή διαδικασία, ο
δάσκαλος του Εργαστηρίου έχει στενές σχέσεις με το σύνολο της τάξης του, σαν ομάδα.
«Θυμάμαι όμορφες, ισότιμες και ειλικρινείς σχέσεις..Θυμάμαι να είμαστε όλοι μαζί μια
παρέα ανεξαρτήτως τάξης και ηλικίας. Πηγαίναμε στο σχολείο και ήταν σα να πηγαίναμε
εκδρομή»

(Μαθήτρια-Αλεξάνδρα

Τάσκαρη,

«Το

Εργαστήρι

μου»,

http://ergastiri-

school.gr/?cat=10).
Εξωτερική ένδειξη της ύπαρξης αυτών των στενών σχέσεων είναι η ομιλία στον ενικό
ανάμεσα στα παιδιά και τις/τους δασκάλες/δασκάλους τους, ενώ θετικά συμβάλλει και το
γεγονός ότι τα παιδιά βρίσκονται στο σχολείο μέχρι τις 4 το απόγευμα. Τα παιδιά στο
Εργαστήρι αποκαλούν τους δασκάλους τους με τα μικρά τους ονόματα, (Συνέντευξη
δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,1-6-2015), γεγονός που καταδεικνύει αφενός την έλλειψη
απόστασης και φόβου απέναντι στους δασκάλους και αφετέρου την οικειότητα και την
έντονη συναισθηματική σχέση που έχουν μεταξύ τους. Άλλωστε αυτό που ο Neill (1972),
θεωρεί πιθανόν ως τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, είναι ακριβώς αυτή η
κατάργηση του χάσματος και του φόβου μεταξύ παιδιού και δασκάλου, που γεννά μια
κατωτερότητα που το ακολουθεί σε όλη την μετέπειτα ζωή του.
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Οι δάσκαλοι του Εργαστηρίου σέβονται κάθε μαθητή ως μια αυτόνομη και
ανεξάρτητη προσωπικότητα και γι’ αυτό τον αντιμετωπίζουν με όλη την αξιοπρέπεια που της
αντιστοιχεί. Ενδιαφέρονται ουσιαστικά για τον ίδιο, τη ζωή του, τις ανησυχίες και τα
ενδιαφέροντά του, τις επιθυμίες του κα τις επιλογές του, τα οποία αποτελούν βασικά
κριτήρια γύρω από τα οποία οργανώνεται όλη η εκπαιδευτική διαδικασία.
Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω αποσπάσματα από τα σύγχρονα ημερολόγια των
μαθητών του Εργαστηρίου:
«Το Εργαστήρι για μένα ήταν ένα πραγματικό εργαστήρι συναισθημάτων που ο καθένας
είχε την δική του προσωπικότητα και δεν είναι τυχαίο που αρκετοί από εμάς, εάν όχι όλοι,
έκαναν κάτι με την ζωή τους» (Μαθήτρια, Πηλενόπη Χριστοδουλίδη, «Το Εργαστήρι
μου»,http://ergastiri-school.gr/?cat=10).
«Ο σεβασμός στη γνώμη του άλλου, το ταλέντο να ακούς και να επεξεργάζεσαι, η
αποδοχή της διαφορετικότητας» (Μαθήτρια, Χριστίνα Γκιώνη- Δημητσάνη, «Το Εργαστήρι
μου», http://ergastiri-school.gr/?cat=10).
«Αυτό που ήταν από τότε ο καθένας, το ίδιο είναι και σήμερα, διότι τότε δεν χρειάστηκε
και τώρα δεν χρειάζεται τίποτα να κρύψει» (Μαθητής, Πάνος Παπαδόπουλος, «Το Εργαστήρι
μου», http://ergastiri-school.gr/?cat=10).
Έμπρακτη καθημερινή απόδειξη το γεγονός ότι η μέρα των παιδιών στο Εργαστήρι
ξεκινά με το πρώτο δεκάλεπτο να βρίσκει τα παιδιά να συζητούν με την/τον
δασκάλα/δάσκαλο

τα

νέα

τους

(Συνέντευξη

ιδρύτριας-δασκάλας

Αναστασίας

Χατζηστεφάνου - Βαφέα,16-3-2015). Στο Εργαστήρι γενικότερα δεν υπάρχουν θέματα
ταμπού, τα παιδιά είναι ελεύθερα να μιλήσουν για οποιοδήποτε θέμα τους ενδιαφέρει, ενώ
πολλοί δάσκαλοι έχουν καθιερώσει να αφιερώνουν εβδομαδιαία ένα δίωρο στο τέλος της
εβδομάδας είτε σε ελεύθερες συζητήσεις μεταξύ τους είτε σε προσωπικό χρόνο σε
οποιοδήποτε παιδί το απασχολεί κάποιο ζήτημα και χρειάζεται τη βοήθεια τους. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα να ενισχύεται διαρκώς η εμπιστοσύνη και η έντονη συναισθηματική σχέση
που υπάρχει μεταξύ τους (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,1-6-2015).
«Γενικά τα συζητάμε όλα με τα παιδιά, δηλαδή μπορεί και ανά πάσα στιγμή να
διακόψουμε το μάθημα για να συζητήσουμε ένα προσωπικό πρόβλημα κάποιου παιδιού»
(Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,1-6-2015).
«Το Εργαστήρι δεν ήταν απλά σχολείο, ήταν στάση ζωής. Το πιο σημαντικό υλικό του
Εργαστηριού ήταν οι άνθρωποι, οι δάσκαλοί μας……και το βασικότερο, ήταν δίπλα μας σε
όλους τους προβληματισμούς μας. Μας έμαθαν να μην ντρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, να
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νιώθουμε ελεύθεροι και επιπλέον μπορούσαμε να μοιραστούμε στην τάξη απορίες για τη ζωή
μας, που δεν είχαν καμία σχέση με το μάθημα. Και όλα αυτά πάντα όλοι μαζί» (ΜαθήτριαΑριάδνη Ψιμάρα, «Το Εργαστήρι μου»,http://ergastiri-school.gr/?cat=10)
Η απόσταση ανάμεσα στο δάσκαλο και το παιδί, που είναι βασική για την
παραδοσιακή εκπαίδευση , στο Εργαστήρι έχει καταργηθεί. Και οι δυο μαζί δημιουργούν και
ζουν τη ζωή της κοινότητας ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που οι δάσκαλοι επιδιώκουν να
ζήσουν μια κοινή ζωή με τους μαθητές τους και εκτός σχολείου. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα οι σχολικές γιορτές που συχνά διοργανώνουν και η εκδρομή που μοιράζονται με
τα παιδιά στο τέλος της ΣΤ΄ τάξης. Το παραδοσιακό σχολείο αντίθετα, δεν χρειάζεται να
παρατείνει την επαφή με τους μαθητές και στον ελεύθερο χρόνο τους για να
πραγματοποιήσει την επιθυμητή σχέση ανάμεσα στον δάσκαλο και τον μαθητή, γιατί η
επίτευξη των στόχων του δεν προϋποθέτει συναισθηματικές σχέσεις Αντίθετα μάλλον, ούτε
καν τις επιθυμεί γιατί η επιβολή του δασκάλου στην οποία και στηρίζεται απαιτεί φόβο και
σεβασμό από το παιδί (Schmid, 1984, σελ.62-64).
Αυτή η νέα σχέση δασκάλου-μαθητή, εκφρασμένη σε όλους τους τομείς της
εκπαιδευτικής διαδικασίας συμβάλλει:
-

σε μια νέα σχέση μαθητή-σχολείου,

«Η κάθε μέρα εκεί ήταν παράδεισος… Κάθε πρωί ξεκίναγα για το σχολείο με τόση
χαρά!...Πολλές φορές θυμάμαι, ανυπομονούσα να τελειώσει το Σαββατοκύριακο για να έρθει
η Δευτέρα να πάω σχολείο! Τι πιο ωραίο από το να πηγαίνεις κάθε μέρα με τόση χαρά στο
σχολείο, στο οποίο αφιερώνεις περισσότερη από τη μισή σου μέρα για τόσα συνεχόμενα
χρόνια»

(Μαθήτρια-Λένα

Δαλακίδη,

«Το

Εργαστήρι

μου»,

http://ergastiri-

school.gr/?cat=10).
«Τα παιδιά είναι πράγματι ευτυχισμένα στο Εργαστήρι και γι’ αυτό και δεν υπάρχει
παιδί που δεν θέλει να πάει σχολείο, το να αρρωστήσει και να χρειαστεί να λείψει από το
σχολείο είναι γι’ αυτά μεγάλη στενοχώρια» (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας
Χατζηστεφάνου - Βαφέα,16-3-2015).
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το περιστατικό με έναν μαθητή, ο οποίος
κατόπιν συνεννοήσεως του σχολείου και της οικογένειάς του θα έπρεπε μια μέρα να μην πάει
σχολείο, πιθανόν γιατί θα είχε προκαλέσει κάποια αταξία. Ωστόσο, ο μικρός μη μπορώντας
να λείψει από το Εργαστήρι που τόσο πολύ αγαπάει και ενώ οι γονείς του εκείνο το πρωινό
απουσιάζουν από το σπίτι, αποφασίζει και καλεί ταξί προκειμένου να τον πάει από το σπίτι
του στο Κολωνάκι στο Εργαστήρι στη Γλυφάδα. Οι δάσκαλοι μένουν έκπληκτοι μόλις τον
αντικρίζουν και ενώ του εξηγούν πόσο παράτολμο ήταν αυτό που έκανε κατά βάθος όπως
μας εκμυστηρεύεται μια δασκάλα «εμείς πάντως το βιώσαμε σαν την υπέρτατη επιβράβευση,
ότι αγαπάει το σχολείο μας, αλλά και ότι μας την έφερε και δεν έπρεπε να το ξανακάνουμε
κάτι παρόμοιο» (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα,163-2015).
-

και κυρίως σε μια νέα σχέση του παιδιού με τον ίδιο του τον εαυτό.

«Το σημαντικότερο όμως που αποκόμισα από τα χρόνια του Εργαστηριού, αυτό που
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα ζωή μου, είναι η βαθιά μου πίστη πως αξίζω. Αξίζω
όσο θα μπορούσε να αξίζει κι ο οποιοσδήποτε αν του δοθεί η ευκαιρία. Η ευκαιρία να
εισακουστεί, να κινηθεί ελεύθερα, να θεωρηθεί ίσος προς ίσον, να επιλέξει….Αυτή η ευκαιρία
που κοστίζει πολύ λίγο για να τη δώσεις αλλά είναι τόσο πολύτιμη όταν τη πάρεις!»
(Μαθήτρια-Μαρία Φιωτάκη, «Το Εργαστήρι μου»,http://ergastiri-school.gr/?cat=10).
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Η ύπαρξη λοιπόν και η σπουδαιότητα του συναισθηματικού παράγοντα στο
Εργαστήρι είναι εμφανής στην καθημερινότητα του σχολείου και καθορίζεται από την
αμοιβαιότητα του χαρακτήρα του, όπως διαφαίνεται στα λόγια των δασκάλων τους:
«Τα παιδιά μας έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη, γιατί είμαστε πάντα ειλικρινείς μαζί τους
και δεν τα έχουμε διαψεύσει ποτέ» (Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου,29-6-2015).
«Όλους τους δασκάλους που θαύμαζα γιατί ήταν για μένα κάτι μεταξύ ιδανικού
προτύπου, γονιού, αλλά και μεγάλου φίλου» (Μαθήτρια-Ελένη Κωστίκα, «Το Εργαστήρι
μου»,http://ergastiri-school.gr/?cat=10).
«Τα παιδιά ξέρουν ότι εμείς τα αποδεχόμαστε όπως είναι και ότι είμαστε με το μέρος
τους. Νιώθουν ότι τα αγαπάμε και ότι είμαστε εδώ μαζί τους σε ότι κι αν χρειαστούν»
(Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα,16-3-2015).
Η φράση αυτή «…είμαστε με το μέρος τους…», σηματοδοτεί απόλυτα τη νέα
παιδαγωγική σχέση που βιώνουν παιδιά και δάσκαλοι στο Εργαστήρι, ενώ μας θυμίζει τα
λόγια του σπουδαίου παιδαγωγού Homer Lane, τον οποίο ο Neill αναγνωρίζει ότι υπήρξε ο
μεγαλύτερος

δάσκαλός

του.

Η

στάση

του

εκπαιδευτικού

απέναντι

στο

παιδί

χρησιμοποιήθηκε από την πλευρά της παιδαγωγικής, σαν δευτερεύον στοιχείο, όχι σαν
σκοπός αλλά σαν μέσο για την πραγμάτωση θεωρητικών αρχών και αξιωμάτων. Η ίδια όμως
η παιδαγωγική στάση, όπως και οι σκοποί της εκπαίδευσης, καθορίζεται από την αντίληψη
που έχουμε για το αντικείμενο των παιδαγωγικών προσπαθειών, το παιδί. Η αντίληψη για την
παιδική ηλικία είναι αυτή που θα καθορίσει κα το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Άρα, η
στάση μας απέναντι στα παιδιά είναι αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής μας θεωρίας και της
αντίληψης που έχουμε διαμορφώσει για τη σημασία της παιδικής ηλικίας.
Η παραδοσιακή παιδαγωγική αντιμετωπίζει την παιδική ηλικία σαν μια κατάσταση
ατελή, μη ολοκληρωμένη, γι’ αυτό και απαιτεί την υπακοή του παιδιού και νομιμοποιεί την
επιβολή του δασκάλου ώστε να εκπαιδεύσει το παιδί, δηλαδή να το οδηγήσει από μια ατελή
κατάσταση σε μια πιο τέλεια. Η παιδική ηλικία θεωρείται ένα προσωρινό στάδιο
προετοιμασίας για την αληθινή ζωή και επομένως το σχολείο είναι εξ ορισμού ο θεσμός που
αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη (Schmid, 1984, σελ.68-70). Οι δάσκαλοι του Εργαστηρίου δεν
αντιμετωπίζουν τη παιδική ηλικία σαν ένα εφήμερο και προπαρασκευαστικό στάδιο, κατά το
οποίο πρέπει να ακολουθήσουν τις απαιτήσεις του επαγγέλματος, της οικονομικής ζωής και
του αγώνα για επιβίωση, αλλά αντιθέτως σαν μια περίοδος της ζωής που είναι η ίδια
αυτοσκοπός, που διέπεται από τους δικούς της νόμους, έχει τις δικές της ανάγκες οι οποίες
εμπεριέχουν το δικό τους σκοπό.

Για το λόγο αυτό της αποδίδουν απόλυτη αξία και

αυτονομία και επιδιώκουν το σχολείο να είναι για τα παιδιά ένας χώρος που το παιδί θα
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μπορεί να είναι παιδί, μικρό και χαρούμενο και θα του καλλιεργεί ένα συναίσθημα ευθύνης
απέναντι στα ανθρώπινα όντα με τα οποία συμβιώνει.
Η ευτυχία, επομένως στην οποία δίνουν προτεραιότητα οι δάσκαλοι του
Εργαστηρίου και ο τρόπος που την αντιλαμβάνονται οι μαθητές του σκιαγραφούνται με
σαφήνεια στα επόμενα τρία αποσπάσματα:
«Η δουλειά στο Εργαστήρι δεν ήταν μετρήσιμη. Κριτήριο για εμάς ήταν η ευτυχία τους
και η γνώση θα έρθει με το χρόνο» (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,1-6-2015).
«Το Εργαστήρι ήταν το δεύτερο σπίτι μας, η δεύτερη οικογένειά μας κι αυτό γιατί η
επιτυχία των δασκάλων ήταν πως πρώτα απ΄ όλα ενδιαφερόντουσαν για το τι πρέπει να
κάνουνε έτσι ώστε να είμαστε χαρούμενοι και δευτερεύουσα σημασία είχε το να μάθουμε
γράμματα! Και ακριβώς γι’ αυτό, μάθαμε πολύ περισσότερα από άλλα παιδιά που απλά έμαθαν
παπαγαλία την προγραμματισμένη ύλη μέσα από καταπίεση! Ναι ήταν επιτυχία τους αυτό και το
τονίζω!»

(Μαθήτρια-Λένα

Δαλακίδη,

«Το

Εργαστήρι

μου»,http://ergastiri-

school.gr/?cat=10).
«Στα αλήθεια μας ένοιαζε ένα σχολείο που να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά, χαρούμενα,
δημιουργικά» (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Ιωάννας Κουτσόγιωργα,30-6-2015).
Η ευτυχία, ως στόχος της ζωής, είναι η βασική ιδέα που διέπει όλες τις θέσεις του
Neill (1972), και παρόλο που είναι πολύ δύσκολο να οριστεί, «μπορεί κανείς να την δει στα
μάτια των παιδιών που είναι ελεύθερα, τα μάτια τους είναι ανοιχτά, ντόμπρα και άφοβα»
(Neill, 1978). Γι’ αυτό και ορίζει την εκπαίδευση ως το σύστημα που σκοτώνει την ευτυχία
των παιδιών με τα θρανία, τα μαθήματα τον φόβο και την τιμωρία, υποστηρίζοντας πως η
βασική αρχή που θα πρέπει να διέπει όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα είναι η προϋπόθεση
της ευτυχίας του παιδιού. «Ένα σχολείο θα πρέπει να κρίνεται από τα πρόσωπα των παιδιών
και όχι από τις ακαδημαϊκές του επιτυχίες» (Neill, 1978). Στηριζόμενος σε αυτή την αρχή
θεωρεί υπεύθυνη για την νεανική εγκληματικότητα και αντικοινωνικότητα, το γεγονός ότι τα
παιδιά αυτά δεν υπήρξαν ευτυχισμένα κατά την παιδική τους ηλικία στο σπίτι και στο
σχολείο και μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον όπου κάθε φυσιολογικό ένστικτο τους
διαστρεβλώνονταν μέσα από μια «προληπτική» ηθικοπλαστική αγωγή απαγορεύσεων και
τιμωριών. Η ευτυχία είναι δικαίωμα των παιδιών και δεν πρέπει να τους το στερούμε με την
δικαιολογία ότι τα προετοιμάζουμε για τη δύσκολη ζωή. Αυτή η βασική πεποίθηση του
σχολείου ότι η ευτυχία δεν είναι δικαίωμα, είναι που τιμωρεί και φοβίζει τα παιδιά και την
θυσιάζει για το καθήκον, τη φιλοδοξία και την περηφάνια των γονιών και των δασκάλων
(Neill, 1978).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
Στο Εργαστήρι, οι ιδρύτριες και κατ’ επέκταση και οι δάσκαλοι έχοντας μια
συγκεκριμένη θέση και ιδεολογία όσον αφορά την εκπαίδευση εφαρμόζουν μια σειρά
παιδαγωγικών πρακτικών που έρχονται σε αντίθεση με τις καθιερωμένες παιδαγωγικές
πρακτικές που εφαρμόζονται στα υπόλοιπα σχολεία της χώρα. Το ιδεολογικό υπόβαθρο
πάνω στο οποίο στηρίζουν την εκπαιδευτική τους δράση και σκέψη υπαγορεύεται από
έννοιες όπως η ελευθερία, η ευτυχία, η δημοκρατία και η ισότητα.

1. Διδασκαλία
Τα παιδιά θυμούνται…
«Γυρνώντας πίσω σ’ εκείνη την εποχή, έχω την αίσθηση ότι δεν έκανα ποτέ «μάθημα»,
τουλάχιστον όχι όπως το εννοούσαμε μετέπειτα στο γυμνάσιο και το λύκειο. Κι όμως απέκτησα
μια μαγική ικανότητα, να μπορώ να μαθαίνω χωρίς να χρειάζεται να καταβάλω ιδιαίτερο
κόπο, να έχω κριτική σκέψη και να αφομοιώνω τη γνώση άμεσα και χωρίς να χρειάζεται να
παπαγαλίζω με τις ώρες» (Μαθήτρια- Βάνια Ηλιάδη, «Το Εργαστήρι μου», http://ergastirischool.gr/?cat=10)
Στο Εργαστήρι, ιδιαίτερη σημασία οι δάσκαλοι αποδίδουν στον τρόπο με τον οποίο
θα βοηθήσουν τα παιδιά να ανακαλύψουν τον κόσμο της γνώσης. Εφαρμόζουν κατά
συνέπεια μια σειρά από καινοτόμες μεθόδους προκειμένου τα παιδιά μέσα από
δραστηριότητες που κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η βιωματική μάθηση, η έρευνα, ο
πειραματισμός, το παιχνίδι και η τέχνη να αγαπήσουν τη μάθηση και τη αέναη διαδικασία
αναζήτησης αυτής.
«Ιωάννα, Νίκο, Μανώλη θα σας ευγνωμονώ για πάντα που με κάνατε να λατρεύω τη
γνώση και να μην θυμάμαι ούτε μία στιγμή σε αυτά τα έξι χρόνια που να βαρέθηκα στο
μάθημα»

(Μαθητής-Πάνος

Παπαδόπουλος,

«Το

Εργαστήρι

μου»,

http://ergastiri-

school.gr/?cat=10).
Οι δάσκαλοι του Εργαστηριού, όπως έχει ήδη αναφερθεί, βαθιά επηρεασμένοι από τις
αρχές της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης του Neill αλλά και τις αρχές της συνεργατικής
παιδαγωγικής του Freinet, προσπαθούν να τις εντάξουν και να τις εφαρμόσουν και στη δική
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τους εκπαιδευτική καθημερινότητα. Ωστόσο λόγω της άτυπης έστω δέσμευσης που έχουν
από το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας δεν μπορούν να τις ακολουθήσουν
εξ

ολοκλήρου

και

αποκλειστικά

(Συνέντευξη

ιδρύτριας-δασκάλας

Αναστασίας

Χατζηστεφάνου - Βαφέα, 16-3-2015). Σε αντίθεση με τον Neill, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται
ιδιαίτερα για την κλασσική μόρφωση των παιδιών (Neill, 1972), στο Εργαστήρι οι δάσκαλοι
φροντίζουν τα παιδιά να αποκτήσουν όλες εκείνες τις βασικές γνώσεις που θα τους
επιτρέψουν να ενταχθούν ομαλά σε ένα διαφορετικό σχολικό περιβάλλον εάν αυτό χρειαστεί
(Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα, 16-3-2015). Να
υπενθυμίσουμε μια από τις βασικές αρχές που ακολουθείται στο Εργαστήρι, σύμφωνα με την
οποία όλες οι εργασίες των παιδιών ολοκληρώνονται στο σχολείο, ώστε στο σπίτι τα παιδιά
να έχουν όλο τον ελεύθερο χρόνο τους να τον αξιοποιήσουν όπως τα ίδια επιθυμούν. Σ΄ αυτή
την αρχή του Εργαστηρίου συμβάλλει θετικά η ώρα παραμονής των παιδιών σ΄αυτό, διότι
ουσιαστικά πρόκειται για ένα σχολείο ολοήμερου τύπου με τα σύγχρονα δεδομένα.
Ξεκινώντας με το αναλυτικό πρόγραμμα, στην πραγματικότητα δεν το ακολουθούν
παρά μόνο σε γενικές γραμμές και προκειμένου να διασφαλίσουν την περίπτωση που ένα
παιδί φύγει από το Εργαστήρι και πάει σε κάποιο άλλο σχολείο να μπορεί να ανταποκριθεί
μαθησιακά στο νέο του σχολικό περιβάλλον. Έτσι φροντίζουν και καλύπτουν την ύλη του
αναλυτικού προγράμματος στα βασικά μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών ενώ
αντιθέτως στα δευτερεύοντα μαθήματα, όπως η Γεωγραφία, η Ιστορία η ύλη καλύπτεται
συνολικά και όχι αναλυτικά και πάντα διαμέσου της μεθόδου project (Συνέντευξη ιδρύτριαςδασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα, 16-3-2015).
Ιδιαίτερη δυσκολία αντιμετωπίζουν με το ζήτημα των βιβλίων του Υπουργείου
Παιδείας, τα οποία δεν χρησιμοποιούν, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, π.χ στις περιπτώσεις
που διαβάζουν κάποια κείμενα από το ανθολόγιο. «Τα βιβλία της Α΄ τάξης δεν τα
χρησιμοποιώ ποτέ, στην πραγματικότητα υπάρχουν στο ντουλάπι σε περίπτωση που έρθει ο
επιθεωρητής» (Συνέντευξη δασκάλας Λουίζας

Μπρούσκου, 30-6-2015.). Λόγω της

ελάχιστης ποικιλίας και δυνατότητας εύρεσης εξωσχολικών βιβλίων τη δεδομένη χρονική
στιγμή για τα μαθήματα χρησιμοποιούν κυρίως εγκυκλοπαιδικά βιβλία και δικό τους
πλούσιο αυτοσχέδιο υλικό που ετοιμάζουν στον πολύγραφο καθημερινά. Επιπλέον, την
περίοδο αυτή το ζήτημα των μαθησιακών δυσκολιών δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί
επιστημονικά και επομένως δεν υπάρχει ούτε βιβλιογραφία αλλά και ούτε έντυπο βοηθητικό
υλικό. Αυτό είναι ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για τους δασκάλους του Εργαστηρίου, οι
οποίοι προσπαθούν να δημιουργούν εκ νέου υλικό εξατομικευμένης διδασκαλίας
(Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα, 16-3-2015).
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Το μάθημα βασίζεται κυρίως στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας,
ταυτόχρονα όμως κάθε δάσκαλος ασχολείται και εξατομικευμένα με κάθε παιδί που
χρειάζεται τη βοήθειά του και σεβόμενος το επίπεδο γνώσης και το ρυθμό ανταπόκρισης.
Έτσι ένας κανόνας της γραμματικής μπορεί να διδαχτεί ομαδικά στη τάξη, στη συνέχεια
όμως υπάρχει διαβάθμιση δυσκολίας όσον αφορά στο είδος των ασκήσεων που δίνονται στα
παιδιά έτσι ώστε κάθε παιδί να εξελίσσεται με το δικό του ρυθμό και τις δικές του
δυνατότητες (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα, 16-32015). «Υπάρχουν παιδιά με δυσκολίες από τα οποία δεν έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις και
οπωσδήποτε τους αφιερώνουμε επιπλέον προσωπικό χρόνο ώστε να τα βοηθήσουμε»
(Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου,29-6-2015).
Τα μαθήματα στο Εργαστήρι γίνονται με τη μέθοδο της διαθεματικότητας ή project,
όπου οι δάσκαλοι του Εργαστηρίου μη θέλοντας να ακολουθήσουν τον παραδοσιακό τρόπο
διδασκαλίας μέσω των βιβλίων, διαλέγουν κύκλους ενδιαφερόντων, όπως τους αποκαλούν,
φροντίζοντας όμως πάντα τα θέματα να άπτονται των ενδιαφερόντων των παιδιών και οι
οποίοι

διαρκούν

περίπου

1-2

μήνες

(Συνέντευξη

ιδρύτριας-δασκάλας

Ιωάννας

Κουτσόγιωργα,30-6-2015). Από το θέμα αυτό εν συνεχεία αντλείται το υλικό για τη γλώσσα,
τα μαθηματικά, τη μελέτη περιβάλλοντος, (πατριδογνωσία) και τα υπόλοιπα μαθήματα. Τα
θέματα αυτών των κύκλων ενδιαφερόντων συνήθως δίνονται αρχικά από τους δασκάλους
πληρώντας όμως την προϋπόθεση ότι ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των παιδιών, αλλά
μπορούν να προκύψουν και άμεσα μέσα από την τρέχουσα σχολική καθημερινότητα και να
συνδιαμορφωθούν σε συνεργασία με τις ιδέες και τις ανάγκες των παιδιών (Συνέντευξη
δασκάλας Λουίζας Μπρούσκου,30-6-2015). «Αν δεν κρατήσαμε κάτι από τον Freinet, είναι
ότι τα θέματα συνήθως δίνονται αρχικά από εμάς τους δασκάλους στα παιδιά» (Συνέντευξη
ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα, 16-3-2015).
Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις που αυτό μπορεί να αναιρεθεί και το θέμα να μπει
εξ ολοκλήρου από τα ίδια τα παιδιά, έτσι όταν π.χ αυτά έρχονται στο σχολείο με ένα γεγονός
ή μια σκέψη να τους απασχολεί έντονα, τη συζητούν με την υπόλοιπη ομάδα και με αυτή την
αφορμή ξεκινούν με την καθοδήγηση των δασκάλων μια πρωτότυπη για τα σχολικά
δεδομένα διαδικασία μάθησης αλλά και επίλυσης του ζητήματος που τα ίδια τα παιδιά
έθεσαν (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα, 16-3-2015).
Στη πρώτη περίπτωση, όπου τα θέματα δίνονται από τους ίδιους τους δασκάλους, πρόκειται
πάντα για θέματα στα οποία έχουν καταλήξει μέσα από διεργασίες, συζητήσεις,
πειραματισμούς και αφού έχουν φροντίσει να έχουν καλύψει επαρκώς τις επιστημονικές τους
γνώσεις σχετικά με το εκάστοτε θέμα, ώστε να έχουν στη συνέχεια τη δυνατότητα να το
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απλοποιήσουν και να το μεταδώσουν με τρόπο απλό και κατανοητό στα παιδιά Συνέντευξη
ιδρύτριας-δασκάλας Ιωάννας

Κουτσόγιωργα, 30-6-2015).

Ένα από αυτά τα θέματα

αποτελεί η έννοια της εξέλιξης, με τη βοήθεια της οποίας τα παιδιά παρατηρώντας τα
διάφορα στάδια προόδου κάποιων εννοιών στο χώρο και στο χρόνο αρχίζουν να
συνειδητοποιούν και να κατανοούν την ιστορική συνέχεια του χρόνου (Συνέντευξη
δασκάλας Λουίζας Μπρούσκου,30-6-2015).
Ενδεικτικοί τίτλοι:
Η εξέλιξη της γης σαν ουράνιο σώμα
Η εξέλιξη της ζωής πάνω στη γη (θεωρία του Δαρβίνου)
Η εξέλιξη της κατοικίας
Η εξέλιξη των εργαλείων
Η

εξέλιξη

της

ενδυμασίας

(Συνέντευξη

ιδρύτριας-δασκάλας

Ιωάννας

Κουτσόγιωργα,30-6-2015).
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορεί κανείς να διαβάσει κάποιες από τις σημειώσεις που
οι δάσκαλοι του Εργαστηρίου χρησιμοποιούν για το μάθημα της εξέλιξης σε συνδυασμό με
το μάθημα της Φυσικής: (http://ergastiri-school.gr/wp-content/uploads/2011/10/ErgastiriSolar-System.pdf).
Χαρακτηριστική είναι η ζωγραφιά που ακολουθεί των παιδιών της Γ’ τάξης:

http://ergastiri-school.gr/wp-content/uploads/2011/04/To-Ergastiri-To-Periodiko-Mas.pdf,
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καθώς και η μαρτυρία της μαθήτριας: «Το πρώτο μάθημα που θυμάμαι στο Εργαστήρι ήταν η
Εξέλιξη. Και θυμάμαι ήταν μια ηλιόλουστη μέρα» (Μαθήτρια- Ελισώ Λογοθέτη, «Το
Εργαστήρι μου», http://ergastiri-school.gr/?cat=10). Παράδειγμα συναφές της δεύτερης
περίπτωσης και του τρόπου με τον οποίο τα θέματα μπορούν να προκύψουν άμεσα από την
τρέχουσα σχολική καθημερινότητα μας περιγράφει η δασκάλα της Α΄ τάξης, όπου με
αφορμή την εμφάνιση μιας μικρής σαύρας στην τάξη τα παιδιά με τη δασκάλα αποφασίζουν
να μάθουν το γράμμα «Σσς, σίγμα» (Συνέντευξη δασκάλας Λουίζας Μπρούσκου,30-6-2015).
Η μέρα στο Εργαστήρι, ξεκινάει με το πρώτο δίωρο όπου όλες οι τάξεις φροντίζουν
να ολοκληρώνεται το μάθημα της γλώσσας και αποκλειστικά μέσω της μεθόδου της
διαθεματικότητας. (Συνέντευξη δασκάλας Λουίζας Μπρούσκου,30-6-2015). Αυτό συμβαίνει
διότι οι δάσκαλοι του Εργαστηρίου γνωρίζοντας την φύση της παιδικής ηλικίας ξέρουν ότι
τα παιδιά ανταποκρίνονται καλύτερα στην αρχή της σχολικής ημέρας έχοντας μια διαύγεια
πνεύματος που τα βοηθάει να ανταπεξέλθουν πιο άμεσα στις μαθησιακές δραστηριότητες. Τα
παιδιά δουλεύοντας σε ομάδες και πάντα μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας, δημιουργικότητας
και χαράς, συλλέγουν μέσα σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα πληροφορίες και υλικό,
είτε από το σπίτι τους είτε από τις βιβλιοθήκες του Εργαστηριού, το οποίο επεξεργάζονται
και ετοιμάζουν την παρουσίασή του αρχικά στη τάξη τους ενώ πολλές φορές η παρουσίαση
μπορεί να γίνει και για όλο το σχολείο ακόμα και για τους γονείς. Συνήθως κάθε ομάδα
ετοιμάζει και ένα έντυπο της δουλειάς της, το οποίο και δημοσιεύει αργότερα στο περιοδικό
του σχολείου (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα, 16-32015).
«Σε αυτές τις ομάδες εργασίας ήταν όλα ρευστά όχι όμως ανεύθυνα. Δεν γινόταν
κάποιο παιδί να μην κάνει αυτό το οποίο είχε αναλάβει» (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη
Τσεκούρα,1-6-2015).
«Μάθημα αναλαμβάναμε μόνοι μας : όποιος ήθελε με όποιον ήθελε αναλάμβανε την
παρουσίαση του επόμενου μαθήματος στους άλλους. Π.χ. στην γεωγραφία αναλαμβάναμε μια
χώρα 2-3 άτομα, ετοιμάζαμε μια εργασία για όλους τους άλλους και δουλεύαμε στο σπίτι χωρίς
να το καταλαβαίνουμε» (Μαθητής-Θοδωρής, «Το Εργαστήρι μου», http://ergastirischool.gr/?cat=10)
Ωστόσο σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της διδασκαλίας πάντα υπάρχει εκ μέρους
του δασκάλου η προετοιμασία και η οργάνωση για τον τρόπο που θα εργαστεί η τάξη και τη
διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά μέσω κάποιων κατευθυντήριων
γραμμών που θα τους δοθούν ώστε να νιώθουν την ασφάλεια ενός υποστηρικτικού
περιβάλλοντος (Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου,29-6-2015).
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Σχετικά με το μάθημα της Γλώσσας, η παραγωγή κειμένων αποτελεί σημαντική και
συχνή δραστηριότητα των μαθητών του Εργαστηρίου με τις περιλήψεις και τα κείμενα
ελεύθερης γραφής, δηλαδή τις ιστορίες που γράφουν τα παιδιά, να κατέχουν πρωτεύοντα
ρόλο. Αυτό που όμως που ενδιαφέρει τους δασκάλους είναι τα παιδιά να νιώσουν την
ελευθερία να εκφράσουν οτιδήποτε σκέφτονται και τους απασχολεί, μέσω μιας δημιουργικής
προσέγγισης της έννοιας του κειμένου (Συνέντευξη δασκάλα Σοφίας Αγγελίδου,29-6-2015).
Έτσι τα παιδιά συζητούν μεταξύ τους και σε συνεργασία με τον εκάστοτε δάσκαλο τα
θέματα που τους ενδιαφέρουν, καταλήγουν από κοινού στο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν
και αφού συζητήσουν και ανταλλάξουν απόψεις επί τούτου ξεκινά η συγγραφή με το κάθε
παιδί να λειτουργεί πλέον αυτόνομα (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,1-6-2015).
Παρατηρώντας κανείς την ποικιλία των θεμάτων με τα οποία ασχολούνται τα παιδιά
διαπιστώνει ότι δεν πρόκειται συνήθως για θέματα συμβατικά και συνηθισμένα, χωρίς να
αποκλείονται και αυτές οι περιπτώσεις, αλλά αντιθέτως κινούνται συνήθως εκτός ορίων
φαντασίας θα έλεγε κανείς, γεγονός που κανείς το διαπιστώνει διαβάζοντας ενδεικτικά
κάποιους τίτλους:
-

Πήγαμε σε άλλον πλανήτη

-

Θα πρέπει κάποτε να μάθουμε να συνεργαζόμαστε και να συνεννοούμαστε

-

Ο σκουπιδοτενεκές

-

Ένα ταξίδι στη Ντίσνευλαντ

-

Τα τυράκια

-

Σκέψεις για ένα ήρωα

-

Η μόλυνση

-

Πώς σκέφτομαι την Αθήνα το 2000

(http://ergastiri-school.gr/?page_id=152)
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Επίσης πολλά από τα θέματα των κειμένων καλούν τα παιδιά να τοποθετήσουν τον
εαυτό τους στη θέση ενός άλλου υποκειμένου ή ακόμα και αντικειμένου δίνοντάς τους την
δυνατότητα ανάπτυξης μιας μορφής ενσυναίσθησης που ταυτόχρονα όμως ενισχύει και την
αυτοεικόνα του κάθε παιδιού.
Ενδεικτικοί τίτλοι » (βλ. παράθεμα 5.1):
-

Είμαι τυρρανόσαυρος της πρωτόγονης εποχής

-

Είμαι γυναίκα της πρωτόγονης εποχής

-

Είμαι σκλάβος στην αρχαία Αίγυπτο

-

Είμαι μια μικρή πυραμίδα στην αρχαία Αίγυπτο

-

Είμαι παιδί στην αρχαία Αίγυπτο

-

Είμαι ιππότης στο Μεσαίωνα

-

Είμαι πύργος στο Μεσαίωνα

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορεί κανείς να διαβάσει ολόκληρες τις ιστορίες των
παιδιών:(http://ergastiri-school.gr/wp-content/uploads/2011/04/To-Ergastiri-Istories-kaiParamythia.pdf).
Μια άλλη συνηθισμένη ασχολία των παιδιών είναι η καταγραφή εκ μέρους τους, και
πάντα στο σχολείο, του ημερολογίου τους. Κάθε Δευτέρα πρωί τα παιδιά μαζί με τους
δασκάλους τους αφιερώνουν απεριόριστο χρόνο συζητώντας για τις εμπειρίες του
Σαββατοκύριακου, τις οποίες εν συνεχεία και γράφουν στο ημερολόγιό τους (Συνέντευξη
ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα, 16-3-2015). Επίσης στο
Εργαστήρι τα παιδιά εκδίδουν τα δικά τους σχολικά περιοδικά, τυπώνουν το δικό τους βιβλίο
και γενικότερα ασχολούνται με την τέχνη της τυπογραφίας, για την οποία θα μιλήσουμε
αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο (βλ. κεφ. «Τέχνη και Δημιουργική έκφραση»).
Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί κατά το πρώτο δίωρο η ενασχόληση των παιδιών με το
μάθημα της γλώσσας, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, τα παιδιά κάνουν
το πρώτο τους μεγάλο διάλειμμα. Η μέρα συνεχίζεται με το επόμενο δίωρο να αφιερώνεται
κατά κύριο λόγο στα Μαθηματικά. Τα μαθηματικά αποτελεί ένα πεδίο μάθησης που δεν
μπορείς ολοκληρωτικά να το διδάξεις αποκλειστικά και μόνο ως μια παράμετρο ενός σχεδίου
εργασίας. Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό αυτό συμβαίνει στο Εργαστήρι, αλλιώς
διδάσκεται στα παιδιά ως ξεχωριστό αντικείμενο μελέτης, με την αυτοδιαχειριζόμενη
καντίνα του σχολείου να λειτουργεί επικουρικά για όλες τις τάξεις (Συνέντευξη ιδρύτριαςδασκάλας Ιωάννας Κουτσόγιωργα,30-6-2015) Επιπλέον για τις μικρές τάξεις έχουν
προμηθευτεί, από τη Γαλλία, σαν εποπτικό υλικό τις ξύλινες ράβδους της μεθόδου Cousinet
(Συνέντευξη δασκάλας Λουίζας Μπρούσκου,30-6-2015)
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«Στην αριθμητική παίρναμε εκείνα τα μαγικά χρωματιστά ξυλάκια για να μάθουμε να
κάνουμε πράξεις» (Μαθήτρια-Δέσποινα Καββαδία, «Το Εργαστήρι μου», http://ergastirischool.gr/?cat=10)
Το ζήτημα της διόρθωσης των κειμένων και γενικότερα των σχολικών εργασιών είναι
ένα θέμα που απασχολεί έντονα τους δασκάλους στο Εργαστήρι. Στο Εργαστήρι όπως έχει
ήδη αναφερθεί τα παιδιά δεν παίρνουν βαθμούς και δεν γράφουν διαγωνίσματα. Αυτό που
ενδιαφέρει τους δασκάλους του Εργαστηρίου είναι τα παιδιά να νιώσουν την ελευθερία να
εκφράσουν αυτό που νιώθουν και σκέφτονται αβίαστα και όχι με την απειλή της
βαθμολογίας (Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου,29-6-2015), της πιο αντιανθρώπινης
στατιστικής όπως την αποκαλεί ο Freinet (Freinet, 1977). Γι’ αυτό και τα παιδιά διορθώνουν
τα κείμενα τους μαζί με τους δασκάλους, έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα να εντοπίσουν
και να αναγνωρίσουν άμεσα το προσωπικό επίπεδο εξέλιξής τους σε αυτά. «Ακόμα και το
μπράβο που ίσως λέμε προφορικά σε κάποιο παιδί, είναι σε σχέση με τον ίδιο του τον εαυτό και
σε καμία περίπτωση συγκριτικά με κάποιο άλλο παιδί» (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας
Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα, 16-3-2015). Η διόρθωση των εργασιών γίνεται
ανάλογα με την τάξη και το επίπεδο γνώσης κάθε μαθητή (Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας
Αγγελίδου,29-6-2015). Στην α΄- β΄ τάξη η δασκάλα δεν διορθώνει τα κείμενα των παιδιών.
Ενημερώνει και εξηγεί στα παιδιά ότι δεν θα γίνεται διόρθωση των γραπτών τους, ότι είναι
φυσιολογικό να κάνουν λάθη και ότι δεν πρέπει να στενοχωριούνται σε περίπτωση που
κάνουν, ότι αν θυμούνται την ορθογραφία μιας λέξης να την γράψουν προσεκτικά και αυτό
που τους τονίζει είναι να προσέχουν μόνο να αφήνουν απόσταση μεταξύ των λέξεων και να
χρησιμοποιούν τα σημεία στίξης Αφήνει τα κείμενα των παιδιών αυτούσια όπως είναι στο
πάνω μέρος της σελίδας και από κάτω ξαναγράφει το κείμενο ορθογραφημένο πλέον. Στο
τέλος της ημέρας τα καλύτερα κείμενα φωτοτυπούνται και μοιράζονται σε όλους.
Μέχρι τα Χριστούγεννα τα πρωτάκια γνωρίζουν όλα τα γράμματα, τα σημεία στίξης
και πλέον φτιάχνουν το δικό τους βιβλίο, χρησιμοποιώντας τα δικά τους κείμενα και το οποίο
το χρησιμοποιούν πλέον σαν το Αναγνωστικό της τάξης ενώ στο τέλος της χρονιάς κάθε
παιδί παίρνει το βιβλίο της τάξης στο οποίο εμπεριέχονται όλα τα δικά του κείμενα και το
σύνολο

των

κειμένων

που

έχει

επιλεχθεί,

φροντίζοντας

φυσικά

να

υπάρχουν

αντιπροσωπευτικά κείμενα από όλα τα παιδιά. Μέσω αυτής της διαδικασίας και του μη
ανταγωνιστικού κλίματος δεν συνέβη ποτέ κανένα παιδί να κοροϊδέψει κάποιο άλλο για
μαθησιακά θέματα (Συνέντευξη δασκάλας Λουίζας Μπρούσκου,30-6-2015). Στις μεσαίες
τάξεις, γ΄ και δ΄, η διόρθωση των εργασιών γίνεται κατά προτεραιότητα με τους κανόνες της
γραμματικής που ορίζουν την ορθογραφία των λέξεων να αποτελούν τον κύριο άξονα και
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πάντα σε προσωπική συνεργασία του δασκάλου με τον εκάστοτε μαθητή (Συνέντευξη
δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου,29-6-2015). Στις μεγαλύτερες τάξεις, ε΄ και στ΄, αρχίζουν πλέον
να εστιάζουν στην σύνταξη και τη δομή του κειμένου, η διόρθωση των εργασιών
εξακολουθεί να γίνεται μαζί με τους δασκάλους ατομικά ή ομαδικά και χωρίς να υπάρχει
πολλές φορές ούτε καν η προφορική επιβράβευση.
Σχετικά με την διόρθωση των κειμένων, αυτά τα διακρίνουν σε δύο κατηγορίες, στα
ποιητικά-λογοτεχνικά κείμενα και στα επιστημονικά κείμενα. Στην πρώτη περίπτωση οι
δάσκαλοι δεν επεμβαίνουν στον τρόπο έκφρασης των παιδιών, αλλά στη δεύτερη
διορθώνουν τη σύνταξη και τη δομή, η οποία πρέπει να ακολουθεί κάποιους κανόνες
(Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα, 16-3-2015).
Αποφεύγοντας τον παραδοσιακό τρόπο της κόκκινης διόρθωσης πάνω στο ίδιο το κείμενο
του παιδιού που έχει σαν συνέπεια να το αποθαρρύνει και να μειώνει την αυτοεκτίμησή του,
με αυτή την πρακτική που ακολουθούν οι δάσκαλοι του Εργαστηρίου αφαιρούν από τα
παιδιά ένα τεράστιο άγχος που τα περισσότερα φέρουν συνήθως από το σπίτι και το
διατηρούν σε αύξουσα μορφή εφόσον το σχολικό περιβάλλον κινείται στα παραδοσιακά
πρότυπα του ανταγωνισμού και της αριστείας, άποψη που σε καμία περίπτωση δεν
συμβαδίζει με τις αρχές του Εργαστηρίου.
Η μέρα των παιδιών συνεχίζεται πλέον με τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος.
Το μάθημα της Ιστορίας και της Γεωγραφίας διδάσκεται στα παιδιά ως ενιαίο και κοινό, με
το μάθημα της Ιστορίας να αποτελεί τον κεντρικό άξονα της διδασκαλίας σύμφωνα με τον
οποίο γίνονται οι συνδέσεις όλων των υπόλοιπων εννοιών (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη
Τσεκούρα,1-6-2015). Στην Γ΄τάξη πχ τα παιδιά μελετώντας τον Μινωικό πολιτισμό
ταυτόχρονα μελετούν και το γεωγραφικό διαμέρισμα της Κρήτης σε όλες του τις
προεκτάσεις (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα, 16-32015). Το θέμα συμπληρώνεται διαθεματικά και με το πεδίο του γλωσσικού μαθήματος,
όπου τα παιδιά καλούντα να γράψουν φανταστικές ιστορίες αλλά και με τα υπόλοιπα πεδία
μάθησης και εν συνεχεία παρουσιάζεται σε έκθεση ανοιχτή σε όλα τα παιδιά και τους γονείς,
όπου υπάρχουν αυτοσχέδιοι χάρτες, μεγάλες ζωγραφιές σε χαρτί του μέτρου του πρίγκιπα
της Κνωσού, τοπικά κρητικά προϊόντα, υφαντά, κρητική μουσική, προβολή slides κ.α.
(Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου,29-6-2015). Επιπλέον και προκειμένου να
καλύψουν το υλικό σχετικά με τον Μέγα Αλέξανδρο, στο μάθημα της Ιστορίας, από την
αρχή της χρονιάς υπάρχει η ώρα της ελεύθερης ανάγνωσης, όπου ο δάσκαλος διαβάζει στα
παιδιά τον Μέγα Αλέξανδρο, του Ν. Καζαντζάκη (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,16-2015).
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«…το μάθημα γεωγραφίας που φέρναμε πράγματα από το σπίτι μας από τα ταξίδια των
γονιών μας και κάναμε μικρές εκθέσεις για κάθε χώρα..» (Μαθήτρια-Ελένη Κωστίκα, «Το
Εργαστήρι μου», http://ergastiri-school.gr/?cat=10) .
Στους παρακάτω συνδέσμους μπορεί κανείς να μελετήσει κάποιες από τις σημειώσεις
των μαθημάτων της Γεωγραφίας, της Ιστορίας και της Φυσικής.
http://ergastiri-school.gr/wp-content/uploads/2011/10/To-Ergastiri-Geografia.pdf
http://ergastiri-school.gr/wp-content/uploads/2011/10/To-Ergastiri-Archaioi-Politismoi.pdf
http://ergastiri-school.gr/wp-content/uploads/2011/10/Ergastiri-Alexander-The-Great.pdf
http://ergastiri-school.gr/wp-content/uploads/2011/10/Ergastiri-The-Space.pdf
Το μάθημα των Θρησκευτικών αυτό δεν διδάσκεται συστηματικά, σχεδόν καθόλου
θα λέγαμε, και οι οποιεσδήποτε αναφορές σε αυτό έχουν το νόημα της Θρησκειολογίας,
γεγονός το οποίο διευκολύνουν οι αριστερές πεποιθήσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος
των παιδιών. (Συνέντευξη δασκάλου Σ.Τ,1-6-2015.). « Δεν είχαμε θρησκευτικό πνεύμα, τα
παιδιά πολλά πράγματα τα μάθαιναν π.χ μέσα από τα βιβλία της Πηνελόπης Δέλτα, ενώ τα
Χριστούγεννα και το Πάσχα τους μιλούσαμε για το τι γιορτάζουμε» (Συνέντευξη ιδρύτριαςδασκάλας Ιωάννας Κουτσόγιωργα,30-6-2015).
Το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος (πατριδογνωσία) και γενικότερα η έννοια
της οικολογίας αποτελεί βασικό άξονα ερεθισμάτων για την πραγματοποίηση διαθεματικών
και βιωματικών προσεγγίσεων της γνώσης (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Ιωάννας
Κουτσόγιωργα,30-6-2015). Την άνοιξη τα παιδιά του Εργαστηρίου μπορεί να επισκεφτούν
τον Εθνικό Κήπο, προκειμένου να μελετήσουν τα ζώα και τα φυτά που υπάρχουν εκεί, να τα
φωτογραφήσουν και μετά να συγκεντρώσουν τις επιπλέον πληροφορίες που χρειάζονται για
την παρουσίαση της περιβαλλοντικής έρευνας που έχουν αναλάβει. (Συνέντευξη δασκάλας
Λουίζας Μπρούσκου,30-6-2015). Επίσης, στο σχολείο έχουν τα δικό τους μικρό περιβόλι
που φυτεύουν ότι θέλουν και παρακολουθούν την ανάπτυξή του (Συνέντευξη ιδρύτριαςδασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα, 16-3-2015), ενώ ταυτόχρονα στις βόλτες
που κάνουν στην εξοχή εντοπίζουν και μαθαίνουν τις λατινικές ονομασίες των φυτών
(Συνέντευξη

δασκάλου

Στάθη

Τσεκούρα,1-6-2015).

κατασκευάζουν τη δική τους ταμπέλα με το μήνυμα:
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Τα

παιδιά

του

Εργαστηρίου

και την τοποθετούν στην παραλία της Βούλας, αφού πρώτα έχουν φροντίσει να την
καθαρίσουν.

Ακολουθεί

video

με

τη

συγκεκριμένη

δράση

των

παιδιών:

(https://www.youtube.com/watch?v=n1qo7ihzn9c)
«Όλοι κάθε μέρα θέλαμε να πάμε στο σχολείο. Μας μιλούσαν για οικολογία και ποίηση,
τότε μου μίλησαν για πρώτη φορά για το περιβάλλον που είναι το ακαδημαϊκό μου αντικείμενο.
Κάναμε πρωτότυπες έρευνες και εργασίες…» (Μαθητής-Δημήτρης Προκοπίου, 5/4/2014, «Το
Εργαστήρι μου», http://ergastiri-school.gr/?cat=10) .
Οι ανησυχίες των παιδιών και η ευαισθησία τους για περιβαλλοντικά θέματα
αποτυπώνονται εύστοχα και στα περιοδικά που εκδίδουν.
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http://ergastiri-school.gr/?page_id=156

72

Σε όλες τις τάξεις του Εργαστηρίου τα παιδιά κάνουν Αγγλικά και Μουσική από
εξειδικευμένους στο αντικείμενο καθηγητές, ενώ το μάθημα της Γυμναστικής τα πρώτα
χρόνια γίνεται από τους ίδιους τους δασκάλους και εν συνεχεία από επίσης εξειδικευμένους
στο αντικείμενο γυμναστές (Συνέντευξη δασκάλας Λουίζας Μπρούσκου,30-6-2015).
Στο Εργαστήρι, η έννοια της βιωματικής μάθησης αποτελεί βασικό στοιχείο της
καθημερινής διδασκαλίας. Τα παιδιά με αυτό τον τρόπο αντιλαμβάνονται την μάθηση σαν
απαραίτητο στοιχείο της πραγματικής τους ζωής και επομένως αλληλοεξαρτώμενο. Το
σχολείο δεν αποτελεί ένα απομονωμένο χώρο της ζωής αλλά βρίσκεται σε άμεση
αλληλεξάρτηση με αυτή. «Στο Εργαστήρι όλα είναι σε σύνδεση με την πραγματική ζωή και
την τέχνη» (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Ιωάννας Κουτσόγιωργα,30-6-2015). Όπως
χαρακτηριστικά θα μας πει ο Freinet: «Ένα παιδί που γυρίζει τα πετάλια ενός ποδηλάτου
καρφωμένου σε υποστήριγμα θα βαρεθεί γρήγορα, ενώ θα πήγαινε ως την άκρη του κόσμου
πάνω σε ένα ποδήλατο που δουλεύει κανονικά» (Freinet, 1977,σελ.163). Έτσι, με διάφορες
αφορμές οι δάσκαλοι του Εργαστηριού πολύ συχνά βγαίνουν με τα παιδιά της τάξης τους και
εκτός σχολείου προκειμένου τα παιδιά να έρθουν σε άμεση επαφή με το αντικείμενο της
διδασκαλίας τους και με αυτό τον τρόπο να εμπλακούν σε διαδικασίες μάθησης που
απαιτούν την ενεργή συμμετοχή τους, αποκλείοντας σε κάθε περίπτωση τη κυρίαρχη μέθοδο
της αποστήθισης.
Τα πρωτάκια με αφορμή την εκμάθηση του δίφθογγου « αϊ » και τη λέξη « λαϊκή »,
που με ψηφοφορία έχουν επιλέξει επισκέπτονται την λαϊκή της γειτονιάς συχνά και έχοντας
αναλάβει την υποχρέωση να ετοιμάζουν φρουτοσαλάτες για όλο το σχολείο, ανακαλύπτουν
ταυτόχρονα την έννοια του κιλού, την χρηματική του αντιστοιχία, ψωνίζουν, κάνουν πράξεις
ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν τις φρουτοσαλάτες (Συνέντευξη δασκάλας Λουίζας
Μπρούσκου,30-6-2015) Με αφορμή την έννοια της «κοινότητας», επισκέπτονται τα
καταστήματα της γειτονιάς, παίρνουν συνεντεύξεις, μαθαίνουν να ζυμώνουν ψωμί στο
φούρνο της γειτονιάς, συζητούν και αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους (Συνέντευξη
ιδρύτριας-δασκάλας Ιωάννας Κουτσόγιωργα,30-6-2015). Η έννοια της χαράς και της
δημιουργικότητας σε συνδυασμό με τη βιωματική μάθηση, που οι δάσκαλοι επιδιώκουν να
βιώνουν τα παιδιά καθημερινά στο Εργαστήρι είναι εμφανής στη παρακάτω διήγηση, όπου
με αφορμή την εκμάθηση του γράμματος «γιώτα, ι» και αφού προηγουμένως μέσω
ψηφοφορίας τα παιδιά της πρώτης δημοτικού επιλέγουν ως αγαπημένη λέξη τη λέξη
«ινδιάνος», αποφασίζουν να μετατρέψουν την τάξη τους σε ινδιάνικο χωριό. «Τα έπιπλα της
τάξης, τραπεζάκια και καρέκλες αποθηκεύονται στο μπαλκόνι, η τάξη αδειάζει, στο πάτωμα
απλώνεται χαρτί του μέτρου όπου τα παιδιά μόνα τους σχεδιάζουν το ένα το περίγραμμα του
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άλλου, το ζωγραφίζουν με τη μορφή Ινδιάνου και οι τοίχοι σταδιακά σκεπάζονται σαν
ταπετσαρία από τις ζωγραφιές των παιδιών. Στο μεταξύ καθημερινά με τα παιδιά διαβάζουμε
και μελετάμε για τη ζωή και τον πολιτισμό των Ινδιάνων και τα παιδιά το ζουν όλο αυτό
εντελώς βιωματικά και σαν να είναι τα ίδια Ινδιάνοι. Επιπλέον όλο αυτό συμπληρώνεται και
από άλλα μαθησιακά αντικείμενα, όπως με ινδιάνικη μουσική και χορό που τους μαθαίνει η
Ε.Κ., με δραματοποίηση ρόλων και τη δημιουργία ενός μικρού θεατρικού με τη βοήθεια της
Ι.Κ, με παιχνίδι, ζωγραφιές, κατασκευές, συγγραφή φανταστικών ιστοριών κ.α. Τα παιδιά είναι
πανευτυχή που δυο μήνες ζουν σαν Ινδιάνοι και σε καμία περίπτωση κανένα δεν θέλει να
λείψει ούτε μια μέρα από το σχολείο. Επομένως όλα τα μαθήματα, γλώσσα, μαθηματικά,
μελέτη περιβάλλοντος προκύπτουν μέσα από «τη ζωή των μικρών μας Ινδιάνων» (Συνέντευξη
δασκάλας Λουίζας Μπρούσκου,30-6-2015).
«Θυμάμαι με πολλή αγάπη την Πρώτη Δημοτικού και την ιστορία που είχε επινοήσει η
Λουίζα με τη φάλαινα Μαρίδα Κατσαρίδα που μας έπαιρνε στην πλάτη της και ταξιδεύαμε.
Ακολουθούσαμε τις ιστορίες της αγαπημένης μας φάλαινας και χωρίς να το καταλαβαίνουμε
μαθαίναμε να διαβάζουμε και να γράφουμε» («Το Εργαστήρι μου», http://ergastirischool.gr/?cat=10) .
Εκτός όμως από το χαρακτήρα της βιωματικής μάθησης που προσδίδουν οι δράσεις
εκτός σχολείου, αντίστοιχες μπορούν να συμβούν και εντός σχολείου. Τα βιβλία όπως
έχουμε ήδη αναφέρει οι δάσκαλοι στο Εργαστήρι τα χρησιμοποιούν αποσπασματικά και
μόνο στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο θέμα ενδιαφέρον για τα παιδιά. π.χ στις
περιπτώσεις που διαβάζουν κάποια κείμενα από το ανθολόγιο. Έτσι με αφορμή ένα κείμενο
για τον τρύγο η τάξη της δ΄ αποφασίζει μετά από την αυθόρμητη πρόταση των παιδιών να
κάνει το δικό της κρασί (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα1-6-2015). Τα παιδιά
αναλαμβάνουν να φέρουν τα απαραίτητα υλικά που θα χρειαστούν, αγοράζουν λευκά και
κόκκινα σταφύλια και σε συνεργασία με τον δάσκαλό τους ακολουθούν κανονικά την
διαδικασία παραγωγής κρασιού. Καθ’ όλη την χρονική διάρκεια αυτού του project, τα παιδιά
Κάνουν παρατηρήσεις, κρατούν σημειώσεις, ανατρέχουν σε εγκυκλοπαίδειες, κάνουν
οινογνωσίες για να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της οινοποίησης, με λίγα λόγια η τάξη
τους σε αυτή τη χρονική στιγμή αποτελεί το κέντρο ενδιαφέροντος όλου του σχολείου με τα
παιδιά της να κάνουν ξενάγηση της έρευνάς τους στα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου. Μετά
από κάποιο χρονικό διάστημα έρευνας και παρατήρησης το κρασί πια είναι έτοιμο και ο
δάσκαλος τους σε κρυφή συνεννόηση με τον «υπέροχο οδηγό μας, τον κ. Ερμή» ετοιμάζουν
ένα πάρτι έκπληξη για τα παιδιά (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,30-6-2015).
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« Τι να πρωτοθυμηθώ και τι να πρωτογράψω…τους περιπάτους στο βουνό, που ο
Στάθης μας μάθαινε τις λατινικές ονομασίες των φυτών, το κρασί που φτιάξαμε μόνοι μας,
ξεκινώντας από το πάτημα των σταφυλιών και καταλήγοντας να βάλουμε τον μούστο σε
μπουκάλια! Δυο φορές την εβδομάδα γράφαμε τις παρατηρήσεις μας, αφού πρώτα δοκιμάζαμε
όλοι για να δούμε την εξέλιξή του και όταν πια μετά από καιρό ήταν έτοιμο, ο Στάθης μας
έκανε έκπληξη διοργανώνοντας ένα παρτάκι στην τάξη με φαγητά και μουσική για να πιούμε το
κρασί

μας!»

(Μαθήτρια-Λένα

Δαλακίδη,

«Το

Εργαστήρι

μου»,

http://ergastiri-

school.gr/?cat=10) .
Η μαθησιακή εμπειρία των παιδιών μέσα από όλες αυτές τις βιωματικές δράσεις είναι
τόσο έντονες και του δίνουν τόσο μεγάλη χαρά που τα παιδιά πραγματικά κλαίνε όταν
αρρωσταίνουν και άρα δεν μπορούν να έρθουν στο σχολείο (Συνέντευξη δασκάλας Λουίζας
Μπρούσκου,30-6-2015). Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι όλες αυτές οι δράσεις δεν αποτελούν
καθορισμένες και στατικές πρακτικές που πραγματοποιούνται κατ’ επανάληψη κάθε χρόνο,
αλλά διαφοροποιούνται και εμπλουτίζονται συνεχώς (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας
Ιωάννας Κουτσόγιωργα,30-6-2015). Στο Εργαστήρι η ερώτηση « τι μάθατε σήμερα;» είναι
αδιανόητη για όλους, οι δάσκαλοι δεν λένε ποτέ στα παιδιά «θα έχετε μάθημα από αυτή της
σελίδα μέχρι εκείνη τη σελίδα. Το ίδιο λένε και στους γονείς : «Πρώτα δες αν το παιδί σου
αγαπάει τη μάθηση, αν είναι ευτυχισμένο». Ενώ λοιπόν δεν υιοθετούν την αρχή του Neill
περί μη υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων, φροντίζουν να δημιουργούν
κίνητρα στα παιδιά ώστε να θέλουν να είναι μέσα στη τάξη και να αγαπήσουν τη μάθηση
(Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,30-6-2015), «και αυτό σε ένα σχολείο ελεύθερο είναι
κάτι πολύ εύκολο» (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,30-6-2015).
Στο Εργαστήρι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν υπάρχουν βαθμοί, τα παιδιά δεν
γράφουν διαγωνίσματα, με εξαίρεση ίσως τη Στ΄ τάξη, στην οποία οι δάσκαλοι φροντίζουν
να προετοιμάσουν τους μαθητές τους για την μετάβασή τους αργότερα στη δευτεροβάθμια
δημόσια εκπαίδευση και τις πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθούν στο νέο τους σχολικό
περιβάλλον. Επίσης δεν παίρνουν ελέγχους, οι οποίοι όμως συμπληρώνονται από τους
δασκάλους και υπάρχουν στο γραφείο του διευθυντή για λόγους τυπικούς και σε περίπτωση
ελέγχου από την επιθεώρηση.
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2. Αξιολόγηση
Μια άλλη ριζοσπαστική παιδαγωγική πρακτική στο Εργαστήρι αφορά στο γεγονός
ότι δεν υπάρχουν βαθμοί, τα παιδιά δεν γράφουν διαγωνίσματα, ούτε παίρνουν ελέγχους,
πρακτικές που αυτόματα καταργούν την έννοια καλού – κακού μαθητή, το άγχος της
επίδοσης και το κλίμα ανταγωνισμού μεταξύ των παιδιών, αυριανών ενηλίκων, που συνήθως
καλλιεργείται στις παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας. Οι δάσκαλοι του Εργαστηρίου
πιστεύουν ότι κάθε παιδί έχει σημασία να αναγνωρίσει την πρόοδο του σε σχέση με την
προσωπική του εξέλιξη και όχι σε ένα πλαίσιο ανταγωνισμού και σύγκρισης με τους
συμμαθητές του (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα,163-2015). «Ακόμα και το μπράβο που ίσως λέγαμε προφορικά σε κάποιο παιδί, ήταν σε σχέση με
το ίδιο το παιδί και το προσωπικό επίπεδο εξέλιξής του και σε καμία περίπτωση συγκριτικά με
κάποιο άλλο παιδί» (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα,
16-3-2015).), μας εξηγεί μια εκ των ιδρυτριών-δασκάλων του σχολείου, ενώ μια μαθήτρια
θυμάται : «Δεν θυμάμαι άγχος, εξετάσεις, τιμωρίες και κουδούνι. Δεν θυμάμαι «ποδιές»,
«στολές», διευθυντές και «πληθυντικούς» (Μαθήτρια-Αλεξάνδρα Τάσκαρη, «Το Εργαστήρι
μου», http://ergastiri-school.gr/?cat=10). Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση ενός δασκάλου,
ο οποίος πληροφορείται από τον γονέα ενός μαθητή του, γεγονός το οποίο δείχνει και την
πλήρη αποδοχή των αρχών του σχολείου από τους γονείς, ότι ο γιος του δεν ξέρει διαίρεση
και ότι πιθανότατα έχει εφεύρει ένα απόλυτα εξελιγμένο σύστημα αντιγραφής που κανείς δεν
έχει αντιληφθεί.. Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά μας διηγείται ο δάσκαλος: «…..να του βάλω
τεστ για να εξακριβώσω τα λεγόμενα του πατέρα του θα ήταν πολύ χοντρό….» (Συνέντευξη
δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,30-6-2015).
Ο βαθμός, η πιο αντιανθρώπινη στατιστική σύμφωνα με τον Freinet, είναι η εκτίμηση
της εργασίας ενός παιδιού από έναν ενήλικο. Θα είχε αξία αν ήταν αντικειμενική και δίκαιη.
Μπορεί σε απλές γνώσεις να είναι πχ στις βασικές αριθμητικές πράξεις, όταν όμως πρέπει να
συνυπολογιστεί η εξυπνάδα, η αντίληψη ακόμα και η έννοια της συμπεριφοράς τότε είναι
ανεπαρκής και ψεύτικος. Ωστόσο γονείς και δάσκαλοι επιμένουν σε αυτή την πρακτική γιατί
στην δοσμένη κατάσταση του σχολείου και τους μαθητές που δεν έχουν διάθεση να
εργαστούν, οι βαθμοί, οι εξετάσεις και οι κατατάξεις είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για
κύρωση κα άμιλλα. Μόνο που το μέσο αυτό έχει ένα επικίνδυνο αντιστάθμισμα. Επειδή θα
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πρέπει να βαθμολογήσουν και μάλιστα με ένα ελάχιστο λαθών παίρνουν από την
παιδαγωγική ότι μπορεί να μετρηθεί, αλλά η αντίληψη, οι λειτουργίες της νόησης, η
δημιουργικότητα, η εφευρετικότητα, το καλλιτεχνικό, επιστημονικό, ιστορικό αισθητήριο
δεν βαθμολογούνται. Αυτά στο παραδοσιακό σχολείο τα μειώνουν στο ελάχιστο και τα
καταργούν από το πεδίο συναγωνισμού ενώ στις εξετάσεις ελάχιστα υπολογίζονται. (Freinet,
1977, σελ 177-179).
Για τον Ferrer (1913), αντιστοίχως η ορθολογική εκπαίδευση είναι στην
πραγματικότητα ένας τρόπος άμυνας απέναντι στο λάθος και την άγνοια και το να αγνοείς
την αλήθεια και να δέχεσαι παραλογισμούς είναι κάτι το σύνηθες στη κοινωνία κάτι που
συνεπάγεται το διαχωρισμό των κοινωνικών τάξεων και το διαρκή ανταγωνισμό
συμφερόντων. Γι’ αυτό και στο Μοντέρνο Σχολείο αρνούμενοι να δημιουργήσουν άλλη μια
ανισότητα, δεν υπάρχουν ούτε ανταμοιβές, ούτε τιμωρίες αλλά και ούτε βαθμοί, εξετάσεις ή
διαγωνίσματα που φουσκώνουν τα μυαλά κάποιων παιδιών με το «άριστα», που δίνουν σε
άλλα τον κοινότυπο τίτλο «καλός» και άλλα τα κάνουν δυστυχισμένα με μια συνείδηση
ανικανότητας και αποτυχίας. Είναι ριζικά αντίθετος με κάθε είδος δημόσιας εξέτασης,
πολλές από τι ς οποίες θεωρεί ότι καθιερώθηκαν για να ικανοποιήσουν τη ματαιοδοξία των
γονιών και τα εγωιστικά συμφέροντα των δασκάλων. (Ferrer,1913).
Όλη η τεχνική του παραδοσιακού σχολείου βασίζεται πάνω στην αποτυχία, με τους
πρώτους της τάξης να πετυχαίνουν και γιατί έχουν ιδιαίτερες ικανότητες αλλά και γιατί
παίρνουν πάντα καλούς βαθμούς και πετυχαίνουν στις εξετάσεις, ενώ αντιθέτως το σχολείο
καταπιέζει τους υπόλοιπους με το φάσμα της αποτυχίας: υπερβολικές διορθώσεις στα
γραπτά, κακοί βαθμοί, «να ξαναγραφτεί» και μουτζουρωμένα τετράδια. Αυτού του είδους οι
παρατηρήσεις σπάνια αφήνουν στο παιδί την παρηγοριά της επιτυχίας, έτσι αυτό
αποθαρρύνεται και ζητάει την επιβεβαίωση πολλές φορές υιοθετώντας αντικοινωνικές
μορφές συμπεριφοράς (Freinet, 1977, σελ 167).
Στο Εργαστήρι δεν υπάρχει επομένως αυτή η μαζική, άκριτη και αντιπαιδαγωγική
αντιμετώπιση της προσωπικότητας και των δυνατοτήτων του κάθε παιδιού που καταργεί τη
μοναδικότητά του και την αυτοεκτίμησή του εφόσον το εμπλέκει σε διαδικασίες σύγκρισης
και ισχυρού ανταγωνισμού. Αντιθέτως, η απουσία των κυρίαρχων εκπαιδευτικών μεθόδων
έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά του Εργαστηρίου να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία
μάθησης με κίνητρο την προσωπική τους ευχαρίστηση και περιέργεια και όχι γιατί κάποιος
άλλος τους το επιβάλλει ρητά ή άρρητα και με αντάλλαγμα έναν αριθμό-βαθμό.
Προκειμένου να στοχεύσουν σε μια παιδαγωγική της επιτυχίας, έτσι όπως την ορίζει ο
Freinet, οι δάσκαλοι του Εργαστηρίου εφαρμόζουν μια παιδαγωγική που επιτρέπει στα
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παιδιά να πετυχαίνουν, όπως με το να παρουσιάζουν εργασίες που έγιναν με αγάπη, να
εμπλέκουν τα παιδιά με διάφορες μορφές τέχνης που θα ενισχύσουν την αυτοεικόνα τους, να
διοργανώνουν διαλέξεις με ομιλητές τα ίδια τα παιδιά που χειροκροτούνται από το
ακροατήριο (Freinet, 1977, σελ 167).
Η διόρθωση των εργασιών και η βαθμολογία αποτελούν πρακτικές σύγχυσης και
πηγή άγχους για το παιδί, ενώ σε κάθε περίπτωση προσβάλλουν την αξιοπρέπειά του και
κυρίως όταν ασκούνται δημόσια. Ο δάσκαλος ενός παραδοσιακού σχολειού αντιμετωπίζει το
παιδί ως ανεπαρκές και έχει την τάση να βλέπει στην εργασία των μαθητών του όχι ότι καλό
υπάρχει αλλά ότι είναι κατά τη γνώμη του λάθος. Αυτή η κατάσταση κατωτερότητας και
λάθους είναι ουσιαστικά εξευτελιστική και σίγουρα μια από τις αιτίες ης σχολικής αποτυχίας
και της αποστροφής που νιώθει το παιδί από νωρίς για τα ζητήματα του σχολείου. Για τον
Freinet όμως δεν είναι αρκετό να εγκαταλείψουμε αυτές τις πρακτικές, όσο να αλλάξουμε τη
στάση του δάσκαλου απέναντι στον μαθητή. Πρέπει να αναγνωρίσουμε και να αποδεχτούμε
ότι το παιδί από τη φύσης του θα βάλει όλα τα δυνατά για να πετύχει, επειδή η αποτυχία θα
ταράξει την ισορροπία του. Αν έκανε λάθος είναι γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Ο
ρόλος του δασκάλου δεν πρέπει να είναι διορθωτικός, αλλά βοηθητικός για το ξεπέρασμα
του λάθους και την επιτυχία. Αυτή η βοηθητική στάση στην εκπαίδευση είναι η μόνη έγκυρη
στην παιδαγωγική, προϋποθέτει όμως ότι έχουμε αναθεωρήσει τις μεθόδους εργασίας μας,
ότι ο σχολαστικισμός αντικαταστάθηκε από φυσικές μεθόδους και ότι τα παιδιά εργάζονται
με πλήρη πρωτοβουλία κα χωρίς την αυταρχικότητα του δασκάλου (Freinet, 1977,σελ 176177).

3.Τέχνη και Δημιουργική έκφραση
Η τέχνη στο Εργαστήρι
«Τα παιδιά διψούν για δημιουργία, θέλουν να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν και να
ξεδιπλώσουν

τη

φαντασία

τους»

(Συνέντευξη

ιδρύτριας-δασκάλας

Αναστασίας

Χατζηστεφάνου - Βαφέα,16-3-2015). Γι’ αυτό και η παρουσία της τέχνης στο Εργαστήρι
είναι καθολική και καθοριστική ενώ κάθε μορφή ενασχόλησης με οποιαδήποτε μορφή της
αποτελεί καθημερινό στοιχείο της σχολικής ζωής.
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Τα παιδιά θυμούνται…
«Το Εργαστήρι μας μύησε στην τέχνη, τη μουσική, το θέατρο, το χορό, τη λογοτεχνία.
Μας έμαθε να δουλεύουμε σαν ομάδα κι όχι σαν μονάδα. Να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο, να
βοηθάμε και να βοηθιόμαστε. Να μαθαίνουμε μέσα από το παιχνίδι, να καλλιεργούμε τη
δημιουργικότητά μας, να ανακαλύπτουμε πράγματα που άλλοι ούτε σαν ενήλικες δεν θα
κατάφερναν να ανακαλύψουν. Να ψάχνουμε τα όμορφα πράγματα στη ζωή, να μην αρκούμαστε
στα λίγα, αλλά να αναζητούμε την ουσία σε ότι κάνουμε. Να ζούμε» (Μαθήτρια- Βάνια
Ηλιάδη, «Το Εργαστήρι μου», http://ergastiri-school.gr/?cat=10).
Το παρακάτω απόσπασμα από ένα ενημερωτικό φυλλάδιο του Εργαστηρίου, στο
πλαίσιο ενός διήμερου αισθητικής αγωγής που διοργάνωσε μας εξηγεί με σαφήνεια τον
τρόπο που προσεγγίζουν την τέχνη στην εκπαίδευση: «Δουλεύοντας με τα παιδιά είδαμε ότι
όλα τους έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν παίζοντας είτε με τον ήχο, το χρώμα, την ύλη,
την κίνηση. Αν καταφέρουν να μείνουν ελεύθερα από τις ανασταλτικές επιδράσεις των
διαφόρων «καλλιτεχνικών προτύπων» και συγχρόνως έχουν ευκαιρίες να τελειοποιήσουν τα
εκφραστικά τους μέσα, θα μπορούν όταν μεγαλώσουν, ζώντας μέσα από τις αισθήσεις τους,
να έχουν μια πιο χαρούμενη ίσως αντίληψη της ζωής ή τουλάχιστον μια διέξοδο. Έτσι, όταν
μιλάμε για αισθητική αγωγή δεν εννοούμε τίποτα μαθήματα, αλλά απλά ευκαιρίες για
ευαισθητοποίηση στους διαφόρους τομείς της τέχνης» (βλ. παράθεμα 15).
Θεωρώντας την καλλιτεχνική έκφραση των παιδιών απαραίτητο εργαλείο της
προσωπικής τους εξέλιξης και ολοκλήρωσης οι δάσκαλοι του Εργαστηριού φροντίζουν ώστε
αυτή να εκφράζεται με κάθε τρόπο μέσω διαφορών μορφών της, όπως η ζωγραφική, η
χαρακτική, η κεραμική, η μουσική, η φωτογραφία, το θέατρο, ο κινηματογράφος κ.α. «Η
τέχνη και η ελευθερία της έκφρασης είναι το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του σχολείου»
(Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,1-6-2015).
Συμβάλλοντας καθοριστικά ώστε τα παιδιά να σχηματίσουν μια θετική αυτοεικόνα,
εκπληρώνει μια βασική προϋπόθεση της μάθησης, ενώ αντιθέτως σε περίπτωση που η
ελεύθερη έκφρασή της δημιουργικότητάς τους καταπιέζεται αυτό συνεπάγεται περιορισμό
της δυνατότητας για γνώση, μάθηση και εξέλιξη του ατόμου. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια
μορφή δημιουργικότητας που ενσωματώνει κάθε μορφή κινητικής, πνευματικής, διανοητικής
και συναισθηματικής ικανότητας του παιδιού, ενισχύοντας τες συνεχώς προς την
ολοκλήρωση. Επιπλέον σημαντικό χαρακτηριστικό της τέχνης αποτελεί η έννοια της
συλλογικότητας όταν τα παιδιά καλούνται να συνεργαστούν και να δράσουν συλλογικά για
την δημιουργία ενός έργου, αλλά κατά βάση πρόκειται για μια υπόθεση που τη χαρακτηρίζει
η ατομικότητα, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του ατόμου.
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Διαμέσου της φαντασίας τα παιδιά μπορούν να εκφράσουν το ανέφικτο της πραγματικότητας
τους και να επενεργήσουν πάνω σε αυτό με δημιουργικό τρόπο καθώς και τη δυνατότητα να
αντιμετωπίσουν πολύπλοκα φαινόμενα της ζωής φέρνοντας τα στα μέτρα τους. Η αυθόρμητη
δημιουργική έκφραση του παιδιού αποτελεί κομμάτι του βαθύτερου ψυχισμού του, το οποίο
έρχεται στην επιφάνεια και το παιδί μπορεί πλέον να το παρατηρήσει, να το γνωρίσει, να το
καταλάβει και να επικοινωνήσει μαζί του. Η εξωτερίκευση αυτή και ο συμβολισμός της εκ
μέρους του παιδιού θα το οδηγήσει σταδιακά στην αυτογνωσία, στη συναισθηματική
ωριμότητα και στην ολοκλήρωση.
Ένας από τους επιπλέον λόγους που στο Εργαστήρι η τέχνη έχει κυρίαρχο ρόλο είναι
το γεγονός ότι την δεδομένη χρονική περίοδο το θέμα των μαθησιακών δυσκολιών δεν έχει
ακόμα μελετηθεί επιστημονικά, δεν υπάρχουν έρευνες και επιστημονικά συμπεράσματα και
επομένως ανεπαρκής γνώση του αντικειμένου εκ μέρους των εκπαιδευτικών. Προκειμένου
λοιπόν οι δάσκαλοι του Εργαστηρίου να ενισχύσουν το βαθμό αυτοεκτίμησης κάθε παιδιού
με ιδιαιτερότητες και αναγνωρίζοντας ότι το κάθε παιδί έχει μια ιδιαίτερη κλίση σε κάποιο
τομέα τους δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με όσο το δυνατόν περισσότερα πεδία
και αντικείμενα μάθησης, μεταξύ των οποίων και αυτά που σχετίζονται με την τέχνη
(Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα,16-3-2015). Η τέχνη
δρα ιδιαιτέρως θετικά στα παιδιά με δυσκολίες στην επικοινωνία και την αναγνώριση των
συναισθημάτων τους βοηθώντας τα να εκφράσουν με τα έργα τους τις ιδέες, τα
συναισθήματα, τις εμπειρίες και τις ανησυχίες τους, καθώς και να απελευθερώσουν αρνητικά
συναισθήματα με ένα τρόπο αποδεκτό. Μέσω της τέχνης τα παιδιά μπορούν να γνωρίσουν
τους εαυτούς τους και τους άλλους, να ενισχύσουν τη μοναδικότητα τους, να εκφράσουν
ιδέες, εμπειρίες, γεγονότα και αισθήματα και μέσω της φαντασίας να εκφράσουν αυτό που
δεν μπορεί να συμβεί στην πραγματικότητα. Ενισχύοντας την αυτοεικόνα και τα θετικά
συναισθήματα του παιδιού για τον εαυτό του, πληρούνταν οι βασικές εκείνες προϋποθέσεις
για τη δημιουργική γνώση, τη μάθηση και την εξέλιξη του ατόμου.
«Οφείλω πολλά στο Εργαστήρι. Η άντληση της όποιας δημιουργικότητας εξέφρασα
στην πορεία της ζωής μου ήταν κάτι που το έμαθα σε αυτό το σχολείο. Νιώθω πολύ
προνομιούχα που ήμουν μέρος ενός παραμυθιού» (Μαθήτρια-Πηνελόπη Χριστοδουλίδη, «Το
Εργαστήρι μου», http://ergastiri-school.gr/?cat=10)
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Η δημιουργικότητα, επομένως αποτελεί αναμφισβήτητα έναν από τους κεντρικούς
άξονες πάνω στο οποίο στηρίζεται η παιδαγωγική που ακολουθούν οι δάσκαλοι του
Εργαστηρίου. Καθημερινά ενυπάρχει με πολλές μορφές στο τρόπο διδασκαλίας των
μαθημάτων και αρχικά κατά τη διάρκεια της πρωινής ζώνης αφού οι δάσκαλοι έχουν επιλέξει
για αυτόν τη προσέγγιση της διαθεματικότητας και κατά συνέπεια σχεδόν όλες τους οι
δράσεις αλληλοσυμπληρώνονται με κάποια μορφή τέχνης.
-

Τα παιδιά ζωγραφίζουν…

-

Τα παιδιά γράφουν τις δικές τους ιστορίες…

-

Τα παιδιά χορεύουν…

-

Τα παιδιά ακούν και παίζουν μουσική…

-

Τα παιδιά δραματοποιούν…

-

Τα παιδιά κατασκευάζουν….

Στην απογευματινή ζώνη και πλέον σαν συγκεκριμένο αντικείμενο ενασχόλησης τα
παιδιά μετά το μεσημεριανό τους διάλειμμα και για δύο ολόκληρες ώρες, απασχολούνται
καθημερινά και αποκλειστικά με οτιδήποτε δημιουργικό τους αρέσει και τους εκφράζει. Το
αποκορύφωμα όμως στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σχολείου ενασχόλησης των παιδιών με
την τέχνη είναι οι ομάδες της ελεύθερης μέρας (αρχικά το Σάββατο και όταν αυτό
καταργήθηκε η Παρασκευή), στις οποίες τα παιδιά επιλέγουν εκ περιτροπής μια ομάδα στην
οποία μπορούν να ασχοληθούν με διάφορες δράσεις όπως: θέατρο, θέατρο σκιών, κεραμική,
κινηματογράφο, φωτογραφία, ζωγραφική, κόσμημα, κολάζ, κινούμενα σχέδια, καραγκιόζη,
χορός, μουσική κ.α. Κάθε κύκλος διαρκεί περίπου 5 εβδομάδες όπου τις 4 πρώτες τα παιδιά
μαθαίνουν και δημιουργούν τα δικά τους έργα τέχνης και την 5η εβδομάδα γίνεται η
παρουσίαση της δουλειάς της κάθε ομάδας (Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου,29-62015). Στις ομάδες αυτές τόσο οι δάσκαλοι του Εργαστηρίου, όσο και οι γονείς των μαθητών
ή και φίλοι του στενού περιβάλλοντος αναλαμβάνουν να μυήσουν τα παιδιά στον μαγικό
κόσμο της δημιουργίας με μοναδικό κριτήριο την χαρά και την ελεύθερη έκφραση των
παιδιών.
«Στο Εργαστήρι, περισσότερο αγαπούσα τις Ομάδες, την ομάδα της Μουσικής όπου
παίζαμε και συνθέταμε μουσικά κομμάτια για να τα παρουσιάσουμε στην τελική γιορτή, την
ομάδα των τεχνικών με τις κατασκευές όπου κολλούσαμε τα υλικά μας με την περίφημη
Atlacole. Θυμάμαι ακόμη μέχρι σήμερα τη δασκάλα μας την Ελένη που όταν διαπίστωσε ότι
δεν είχα αγοράσει φλογέρα, μου χάρισε μυστικά μία και μου την έδωσε μ ένα συνωμοτικό ύφος
και με την υπόσχεση να μην το πω σε κανέναν» (Μαθήτρια-Δέσποινα Καββαδία, «Το
Εργαστήρι μου», 17/2/2011, http://ergastiri-school.gr/?cat=10)
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Ας δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά τις διάφορες μορφές τέχνης με τις οποίες
ασχολούνται τα παιδιά στο Εργαστήρι.

η τέχνη του λόγου…
1. ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Φτιάχνοντας το δικό μας τυπογραφείο…
Ξεκινώντας από μια πολύ συνηθισμένη και αγαπημένη ενασχόληση των παιδιών του
Εργαστηρίου, που είναι η έκδοση των δικών τους εντύπων, θα αναφερθούμε στην τέχνη της
χαρακτικής και πιο συγκεκριμένα στη τεχνική του λινόλεουμ, μέσω της οποίας τα παιδιά του
Εργαστηρίου δημιούργησαν εξ ολοκλήρου το δικό τους βιβλίο. Το λινόλεουμ είναι μια
πάστα από λινέλαιο και τριμμένο φελλό απλωμένη σε καμβά διαφόρων διαστάσεων και έχει
το πλεονέκτημα ότι χαράσσεται εύκολα. Πρόκειται για μια τεχνική όπου τα παιδιά καλούνται
αρχικά να σχεδιάσουν την εικόνα σε ένα χαρτί, να μεταφέρουν μετά το σχέδιο σε ρυζόχαρτο
και εν συνεχεία μεταφορά του νέου σχεδίου στην επιφάνεια του λινόλεουμ.
Χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία και ιδιαιτέρως αιχμηρά πρέπει να αφαιρέσουν τα σημεία
που θέλουν να τυπωθούν, να τους προσθέσουν χρώμα και τέλος να μεταφέρουν το σχέδιο
στο χαρτί με την άσκηση πίεσης. Πρόκειται επομένως για μια τεχνική που απαιτεί ιδιαίτερη
προσοχή και συγκέντρωση κατά τη διαδικασία παραγωγής της (Συνέντευξη μαθήτριας Δ.Ψ.,
17-1-2015).
Η ενασχόλησή τους αυτή είναι τόσο έντονη και παραγωγική που καταλήγει στη
σύσταση μιας ομάδας τυπογραφείου η οποία, με τη βοήθεια της Ζωής Κεραμέα, δασκάλα
των εικαστικών, συλλέγει τα έργα των παιδιών και εν συνεχεία τα στοιχειοθετεί, τα
σελιδοποιεί και εκτυπώνει ένα βιβλίο με τον τίτλο «Εννιά Ιστορίες» (Εννιά Ιστορίες, 1984).
Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορεί κανείς να δει όλο το βιβλίο στην ολοκληρωμένη του
έκδοση: http://ergastiri-school.gr/wp-content/uploads/2011/04/To-Ergastiri-Ennia-Istories.pdf
Η Ζωή Κεραμέα, δασκάλα των εικαστικών, γράφει στην εισαγωγή του βιβλίου: «Τη σχολική
χρονιά 1981-82, την ώρα των με την Δ΄ δουλέψαμε χαρακτική σε λινόλεουμ και σε ξύλο.
Την ίδια χρονιά τα παιδιά της Ε΄και ΣΤ΄, σχεδίασαν με μολύβι μια σειρά από αλφάβητα.
Διάλεξαν το καλύτερο και το χάραξαν τρεις φορές ανάποδα σε λινόλαιο. Έκοψαν τα
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γράμματα και τα κόλλησαν ένα σε μικρά παραλληλεπίπεδα κομμάτια ξύλου. Το αποτέλεσμα
ήταν το μικρό τυπογραφείο» (Εννιά Ιστορίες, 1984)
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Τα περιοδικά
Άλλη αγαπημένη συνήθεια των παιδιών που σχετίζεται με την έννοια των μαθητικών
εκδόσεων είναι το περιοδικό που εκδίδουν σχεδόν κάθε χρόνο με τον τίτλο «Το περιοδικό
μας». Η σύνταξη και η επιμέλεια του γίνεται εξ ολοκλήρου από τα παιδιά όλων των τάξεων
και χωρίς καμία παρέμβαση από τους δασκάλους τους. Στους παρακάτω συνδέσμους μπορεί
κανείς να ξεφυλλίσει δύο εκ των οποίων έχουν διασωθεί έως σήμερα:
http://ergastiri-school.gr/wp-content/uploads/2011/04/To-Ergastiri-To-Periodiko-Mas.pdf
http://ergastiri-school.gr/wp-content/uploads/2013/02/Periodiko-mas.pdf
Υπάρχουν όμως και μικρότερης έκτασης περιοδικά που τα παιδιά φωτοτυπούν στον
πολύγραφο και αφού τα έχουν ολοκληρώσει τα διαθέτουν στα παιδιά, τα οποία κυκλοφορούν
σε τακτά χρονικά διαστήματα και καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς με τη συμμετοχή και πάλι
παιδιών από όλες τις τάξεις. Έχοντας τον τίτλο «Τα παιδιά του Εργαστηρίου» ενημερώνουν
τους μαθητές για τα νέα και τις δραστηριότητες του σχολείου, όπως π.χ. τη χρονιά 19831984 διαβάζουμε για θέματα που αφορούν στις ομάδες που θα λειτουργήσουν στο Εργαστήρι
και με τη συνεργασία ποιου δασκάλου, ποια θεατρική παράσταση θα ανέβει, ενώ επίσης
διαφημίζουν την καντίνα τους και κάνουν μια ανασκόπηση των συνελεύσεων τους (βλ.
παράθεμα 11,12,13).
Ανάλογο δείγμα υπάρχει στους παρακάτω συνδέσμους :
http://ergastiri-school.gr/wp-content/uploads/2011/10/To-Ergastiri-Ta-Paidia-TouErgastiriou-01.pdf
http://ergastiri-school.gr/wp-content/uploads/2011/10/To-Ergastiri-Ta-Paidia-TouErgastiriou-02.pdf
Γενικότερα όλα τα περιοδικά έντυπα (είτε μεγάλης είτε μικρής χρονικής εμβέλειας),
που δημιουργούν οι μαθητές εξ ολοκλήρου μόνοι τους, συμπληρώνονται με κείμενα
διαφόρων ειδών, φανταστικές ιστορίες, διηγήματα, ποιήματα, χιουμοριστικά, προτάσεις
βιβλίων για ανάγνωση, ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος, αθλητικά νέα, πολιτιστικά
δρώμενα, ζωγραφιές, σκίτσα, ιστορίες κόμιξ, αινίγματα, σπαζοκεφαλιές, παιχνίδια,
ανέκδοτα, ακροστιχίδες γνώσης, σταυρόλεξα, λαβύρινθους αλλά και με θέματα που αφορούν
τη τρέχουσα χρονική περίοδο π.χ. στο τεύχος των Χριστουγέννων υπάρχουν γράμματα στον
Άη Βασίλη κ.α, ενώ στο τεύχος της Αποκριάς τα παιδιά δίνουν οδηγίες κατασκευής
αποκριάτικης στολής, παρουσιάζουν αποκριάτικα έθιμα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας
αλλά προτείνουν και μια συνταγή για Αχλαδοκουνέλια!
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Βιβλία με ιστορίες
Δεν είναι επίσης λίγες οι φορές που τα κείμενα μιας τάξης, ιστορίες και παραμύθια
που τα ίδια τα παιδιά έχουν γράψει, συλλέγονται από τα παιδιά με τη βοήθεια της/του
δασκάλας/δασκάλου τους, προκειμένου να δημιουργήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς
το βιβλίο της τάξης τους. Τα παιδιά λοιπόν γράφουν, ζωγραφίζουν, γυρίζουν τον πολύγραφο,
μουτζουρώνονται με μελάνια και τυπώνουν τα δικά τους βιβλία. Αποτέλεσμα μιας τέτοιας
προσπάθειας είναι το βιβλίο της Β΄ τάξης του 1977, που τα παιδιά αφιερώνουν στη δασκάλα
τους, με τίτλο «Ιστορίες και παραμύθια των παιδιών της Β΄ τάξης για τη Σύσση». Σ’ αυτό τα
παιδιά γράφουν τα δικά τους παραμύθια και τις δικές τους ιστορίες και τις συμπληρώνουν με
σκίτσα και ζωγραφιές τους. Λόγω της ηλικίας τους ίσως παρατηρεί κανείς ότι υπάρχει μια
κοινή αρχική θεματολογία, η οποία διαφοροποιείται ανά παιδί και η οποία συγχρόνως
αποκαλύπτει την έννοια της εξέλιξης ως βασικό θέμα διδασκαλίας.
Ακολουθεί

το

πρωτότυπο

δείγμα:

(http://ergastiri-school.gr/wp-

content/uploads/2011/04/To-Ergastiri-Istories-kai-Paramythia.pdf).
Ενδεικτικοί τίτλοι:
-

Οι περιπέτειες του τρελούτσικου μάγου

-

Αν είχα ένα δικό μου σπίτι

-

Ένα όνειρο

-

Ένα ταξίδι με υποβρύχιο

-

Είμαι τυρρανόσαυρος της πρωτόγονης εποχής

-

Είμαι γυναίκα της πρωτόγονης εποχής

-

Είμαι σκλάβος στην αρχαία Αίγυπτο

-

Είμαι μια μικρή πυραμίδα στην αρχαία Αίγυπτο

-

Είμαι παιδί στην αρχαία Αίγυπτο

-

Είμαι ιππότης στο Μεσαίωνα

-

Είμαι πύργος στο Μεσαίωνα
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Παρόμοιο είναι και το αποτέλεσμα του βιβλίου με τίτλο «Ιστορίες μιας παρέας» από
τα παιδιά της Β΄τάξης του 1978, με φανταστικές περιπέτειες ηρώων με παράξενα ονόματα.
Ενδεικτικοί τίτλοι :
-

Ο Κατσαπρόκο βαρέθηκε το σχολείο

-

Super Gria, τις οποίες κανείς μπορεί να διαβάσει στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://ergastiri-school.gr/wp-content/uploads/2011/05/To-Ergastiri-Istories-Mias-Pareas.pdf
Μέσω των περιοδικών που έχουν διασωθεί μπορούμε να συλλέξουμε και κάποιες
πληροφορίες σχετικά με συναφείς πρακτικές που ακολουθούν οι δάσκαλοι του Εργαστηρίου
και οι οποίες συνδέονται με τις θεωρητικές αρχές του Γάλλου παιδαγωγού και θεμελιωτή της
συνεργατικής μάθησης Celestin Freinet, μερικές εκ των οποίων εφαρμόζουν. Η τέχνη της
τυπογραφίας και της συγγραφής περιοδικών, η μέθοδος της χαρακτικής με λινόλεουμ
αποτελούν μερικά από αυτά τα μέσα διδασκαλίας που ο Γάλλος παιδαγωγός Celestin Freinet
προτείνει και χρησιμοποιεί στη διδασκαλία του, ενώ χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί
και το απόσπασμα εκείνο που απεικονίζει το γράμμα που έλαβαν από τα παιδιά του
Δημοτικού Σχολείου Τροβάτου Ευβοίας. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά στην
τεχνική της διασχολικής αλληλογραφίας, μιας ακόμα τεχνικής που προτείνει ο Celestin
Freinet, μέσω της οποίας τα παιδιά αλληλογραφούν με παιδιά άλλων σχολείων, στην
προκειμένη περίπτωση, της Ελλάδας προκειμένου να ανταλλάξουν νέα και πληροφορίες.
(βλ.παράθεμα 3).
Επιπλέον η πληθώρα των κειμένων των παιδιών που έχουν διασωθεί μέσω των
εντύπων αυτών που αναφέραμε ως τώρα, μαρτυρά την έντονη ενασχόλησή τους στο
Εργαστήρι με την παραγωγή κειμένων και κατ’ επέκταση της ιδιαίτερης σημασίας που
αποδίδουν οι δάσκαλοι του Εργαστηρίου στην δυνατότητα εκ μέρους των παιδιών να
εκφράσουν ελεύθερα αυτό που σκέφτονται και νιώθουν. Η ελευθερίας της έκφρασης, είναι
εμφανής σε όλες αυτές τις έντυπες εκδόσεις. Τα κείμενα των παιδιών παρουσιάζουν μια
εξαιρετική πρωτοτυπία και είναι απόλυτα καθοδηγούμενα από τη φαντασία των ιδίων.
(βλ.παράθεμα 4. «Οι χαμένες βλεφαρίδες»). Παρόλο που υπάρχουν ορθογραφικά λάθη τα
οποία προφανώς και δεν έχουν διορθωθεί προκειμένου να μην το εκλάβουν αυτό τα παιδιά
ως λάθος τους (βλ.παράθεμα 5) οι ζωγραφιές τους δεν λογοκρίνονται ακόμα και αν ο Άη
Βασίλης εμφανίζεται ως κλέφτης ή πυρομανής (βλ.παράθεμα 6), η ποιητική σάτιρα εις βάρος
ακόμα και των δασκάλων είναι αποδεκτή (βλ.παράθεμα 7). Επιπλέον, τα παιδιά εμφανίζουν
μια πραγματικά ευρηματική αντίληψη του χιούμορ (βλ.παράθεμα 8), ενώ παράλληλα
εκφράζουν τις περιβαλλοντικές τους ανησυχίες (βλ.παράθεμα 9,10).
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η μουσική…
«Δεν βάζουμε κανένα κανόνα στο σχολείο που θα διακινδύνευε την αξία του
ενθουσιασμού και της επικοινωνίας της μουσικής» (Freinet, 1977, σελ.88).
Μεταξύ των τεχνών με τις οποίες τα παιδιά του Εργαστηρίου έρχονται σε επαφή,
ιδιαίτερη θέση κατέχει η Μουσική, την οποία διδάσκει η Ελένη Κεραμέα, μια δασκάλα τόσο
σημαντική και καθοριστική για το Εργαστήρι, που μία εκ των ιδρυτριών του Εργαστηρίου
μας λέει : «δεν ξέρω αν το Εργαστήρι θα ήταν αυτό που ήταν χωρίς την Ελένη Κεραμέα»
(Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα,16-3-2015). Την
εμπειρία της από την επαφή της με το μάθημα της μουσικής μας την περιγράφει στο
παρακάτω απόσπασμα μια μαθήτρια του Εργαστηρίου: «Το μάθημα της μουσικής με την
γλυκύτατη Ελένη Κεραμέα…Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτή την Κυρία! Και μόνο η φωνή της ήταν
σαν μουσική. Γνώρισα το ξυλόφωνο, το μεταλλόφωνο, την μελλόντικα αλλά, ίσως το πιο
σημαντικό όργανο για εκείνη να ήταν η φλογέρα! Δεν θα το πιστέψετε αλλά εννοείται ό,τι έχω
ακόμα εκείνη την εκρουκίτρινη Hohner φλογέρα και φυσικά θυμάμαι ό,τι είχαμε μάθει τότε.
Κάθε Χριστούγεννα την βγάζω και παίζω από μικρό παιδάκι στους γονείς μου τα κάλαντα. Εδώ
και δύο χρόνια την φλογέρα συνοδεύει η κόρη μου με το τριγωνάκι της (όπως μπορεί) και μας
καμαρώνει ο άνδρας μου» (Μαθήτρια- Φοίβη Πολυδωροπούλου, «Το Εργαστήρι μου»,
http://ergastiri-school.gr/?cat=10).
Στο Εργαστήρι, οι δάσκαλοι έχουν φροντίσει να υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία
μουσικών οργάνων όπως φλογέρες, μεταλλόφωνα, ξυλόφωνα, κιθάρες, μελόντικες κ.α. Τα
παιδιά έχοντας το καθένα από ένα μουσικό όργανο μαθαίνουν να παίζουν διάφορες
μελωδίες, ακούν τραγούδια από όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως αυτοσχεδιάζουν και συνθέτουν
τη δική τους μουσική, στην οποία πολλές φορές προσθέτουν και στίχους (Συνέντευξη
δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου,29-6-2015). Μάλιστα με τις δικές τους συνθέσεις, όπως θα
δούμε παρακάτω, τα παιδιά επενδύουν μουσικά την ταινία «Χαρούμενος Εφιάλτης» που τα
ίδια τα παιδιά δημιούργησαν. Το παρακάτω απόσπασμα μας περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια
τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται τα παιδιά στο μάθημα της μουσικής: «Την μουσική στο
Εργαστήρι τα παιδιά τη φτιάχνουν μόνα τους. Η κάθε ομάδα είναι ελεύθερη να βρει και να
επιλέξει το θέμα της. Τα παιδιά ξεκινούν με ένα ρυθμικό σχήμα που προτείνει κάποιο παιδί
και πάνω σ’ αυτό στήνουν σιγά-σιγά τις μελωδίες τους ή μπορεί εξαρχής τα παιδιά να
δουλέψουν πάνω σε μια συγκεκριμένη μελωδία. Μόνα τους ακούν, κρίνουν, απορρίπτουν,
εγκρίνουν. Η δασκάλα παρεμβαίνει μόνο όταν της ζητηθεί από τα ίδια τα παιδιά και οι
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προτάσεις της μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την ομάδα είτε όχι. Οι απόψεις των παιδιών
είναι πάντα σεβαστές, ώστε να μην χαθεί εκ μέρους τους ο αυθορμητισμός και ο
ενθουσιασμός τους». (βλ.παράθεμα 15). Η μουσική ενυπάρχει σε πολλές από τις
δραστηριότητες των παιδιών στο Εργαστήρι, και η τόσο συχνή ενασχόλησή τους έχει σαν
αποτέλεσμα να διοργανώνονται συχνά μικρές γιορτές, στις οποίες τα παιδιά παίζουν
διάφορες μουσικές. Αλλά και στην μεγάλη τελική γιορτή του καλοκαιριού όλες οι τάξεις
παρουσιάζουν ότι έμαθαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
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Τα παιδιά του Εργαστηρίου μετά μουσικής…θυμούνται…
«Δεν θα ξεχάσω τις ώρες που συνθέταμε μουσική με την Ελένη την Κεραμέα (την
δασκάλα της μουσικής), τα ξυλόφωνα, τα μεταλλόφωνα, τις φλογέρες, που άλλα παιδιά στην
ηλικία μας ούτε καν ξέρανε την ύπαρξή τους!» (Μαθήτρια-Λένα Δαλακίδη, «Το Εργαστήρι
μου», http://ergastiri-school.gr/?cat=10).
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα αυτών μπορεί κανείς να παρακολουθήσει στην online
ταινιοθήκη του Εργαστηρίου : http://www.youtube.com/user/ergastirischool, ενώ πιο
συγκεκριμένα δράσεις σχετικά με τη μουσική στους παρακάτω συνδέσμους:
Μουσική κίνηση 1: https://www.youtube.com/watch?v=sNRGiXt01FY
Μουσική κίνηση 2: https://www.youtube.com/watch?v=EXBW4I8_x3E
Μουσική κίνηση 3: https://www.youtube.com/watch?v=ykDZOUTD6Qg
Μουσική κίνηση 4: https://www.youtube.com/watch?v=1E6Hk1Ze1g0
Μουσική κίνηση 5: https://www.youtube.com/watch?v=ccN70nT7UsA
Μουσική κίνηση 6: https://www.youtube.com/watch?v=Hb_w5-hJOnM
Μουσική κίνηση 7: https://www.youtube.com/watch?v=HZyUvfMkP70
Μουσική κίνηση 8: https://www.youtube.com/watch?v=CQuHxDVzvaY
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Η τεράστια σημασία της ένταξης της μουσικής στην εκπαίδευση έγκειται κυρίως στα
πλεονεκτήματα που φέρει στο πλαίσιο της διαθεματικότητας. Οι μαθητές μέσω της
ενασχόλησής τους με τη μουσική μπορούν να κατανοήσουν εις βάθος τον κόσμο που ζουν,
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αλλά και να αφομοιώσουν καλύτερα έννοιες που σχετίζονται με τα μαθήματα της βιολογίας,
των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών (Belfiore & Bennett, 2007). Μάλιστα, έχει
διαπιστωθεί μέσα από την πράξη ότι η διδασκαλία της μουσικής συμβάλλει στην ενεργό
συμμετοχή των μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία, στην σύνδεση των εμπειριών τους, στη
βελτίωση των γνωστικών τους δεξιοτήτων, στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης, στην
επίλυση προβλημάτων, στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και της φαντασίας τους, καθώς
και στην επικοινωνία, την ομαδικότητα και τη συνεργασία των μαθητών μεταξύ τους (Pearce
& Rohrmeier, 2012. Uibel, 2012. Moreno, 2009. Tan, Teo & Chye, 2009. Tillman, 2004).
Επιπλέον η μουσική έχει τη δυναμική για να συμβάλλει στην επίτευξη εξαιρετικά
σημαντικών κοινωνικών στόχων όπως εκείνων της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης (Bode,
2005). Η μουσική είναι ένας από τους πιο άμεσους τρόπους για να δηλώσει ένας λαός την
πολιτισμική του ταυτότητα. Αποτελεί έτσι άριστο μέσο για να έρθουν οι μαθητές σε επαφή
με άλλες κουλτούρες, να τις γνωρίσουν και να ξεπεράσουν τυχόν επιφυλάξεις που μπορεί να
έχουν απέναντι στο ‘διαφορετικό». Ξεπερνώντας τους γλωσσικούς φραγμούς συμβάλλει
στην καλλιέργεια αποδοχής και συνεργασίας στη τάξη (Βιβλίο Μουσικής για τον
Εκπαιδευτικό, Ε΄ Δημοτικού). Χρησιμοποιώντας επομένως ο δάσκαλος την μουσική στην
εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί : 1) να συμβάλει στην προαγωγή της δημιουργικότητας και
της φαντασίας των μαθητών, προσφέροντάς τους δυνατότητες για αυτοέκφραση και
προβληματισμό καθώς και ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων για καινοτομίες, 2) να
συντελέσει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της ικανότητας των μαθητών για επίλυση
προβλημάτων, στην όξυνση της μνήμης, στην ανάπτυξη των μαθησιακών δεξιοτήτων τους
και στην απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων, 3) να αναπτύξει την αισθητική κρίση και
ευαισθησία των μαθητών που μαθαίνουν τρόπους για να αξιολογούν τη δουλειά τους και τη
δουλειά των άλλων, 4) να παρέχει, μέσα από ομαδικές δραστηριότητες, τη δυνατότητα στους
μαθητές να κοινωνικοποιηθούν, να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας, να αλληλεπιδρούν
και να σέβονται τους άλλους (αναλυτικότερα, βλέπε, τις έρευνες των Hallam, Price &
Katsarou, 2002. Trivedi, 2001. Dunbar-Hall & Wemyss, 2000. Standley, 1996. Stratton &
Zalanowski, 1991).
Ταυτόχρονα μέσα από το μάθημα της μουσικής, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα για
να απολαμβάνουν μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως χαρακτηριστικά είναι να πετύχουν να
αναπτύξουν δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης, τις φωνητικές τους δεξιότητες, δεξιότητες
στην εκτέλεση οργάνων, δεξιότητες αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης, να αποκτήσουν γνώσεις
και να αναπτύξουν δεξιότητες ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης διαφόρων ειδών μουσικής
σημειογραφίας, να αποκτήσουν πυρηνικές γνώσεις ως προς τις βασικές μουσικές έννοιες
102

(ρυθμός, μελωδία, αρμονία/υφή, μορφή, χροιά, δυναμική, ταχύτητα και άρθρωση) και τους
διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αυτές συνδυάζονται στα διάφορα είδη και στυλ
μουσικής αλλά και να ενισχύσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές σε σχέση με τις
μουσικές δραστηριότητες της ακρόασης, της εκτέλεσης και της σύνθεσης (Franklin, κ.α.,
2008. Schellenberg, 2004. Hargreaves, Marshall & North, 2003. Burnard, 2000).
Επιπροσθέτως, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί η μείζονος σημασίας συμβολή της
μουσικής δημιουργικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της
πολιτικής συνειδητότητας και αυτονομίας των μαθητών. Όπως επισημαίνει ο Καστοριάδης
στο έργο του, μέσα από τη δημιουργία της μουσικής μελωδίας, οι άνθρωποι μπορούν να
σκεφτούν για θέματα ιεραρχίας, αξιών, σχέσεων με το παρελθόν και ιστορικών διαστάσεων
της μουσικής, τα οποία, εν τούτοις, δύνανται να τα αναγάγουν σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο.
Ως εκ τούτου, ο αυτοσχεδιασμός και η σύνθεση προωθούν και ενισχύουν την ανάπτυξη της
κριτικής συνείδησης των ατόμων, ενώ συνάμα συνδέουν την μουσική εκπαίδευση με την
πολιτική συνειδητοποίηση και τον επαναπροσδιορισμό της δημοκρατίας (Kanellopoulos,
2012. 2007. Hickey, 2003. Castoriadis, 1997).

το θέατρο…
«Η δημιουργία μιας θεατρικής παράστασης, είναι ένα άριστο μέσο εφοδιασμού των
παιδιών με αυτοπεποίθηση και άρα ισχυρών μελλοντικών αντιστάσεων στην βαρβαρότητα
της σύγχρονης κοινωνίας» (Neill, 1972). Έτσι και τα παιδιά του Εργαστηρίου κατά τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη δημιουργία
θεατρικών παραστάσεων, στις οποίες συμμετέχουν όλα όσα τους ενδιαφέρει αυτή η μορφή
τέχνης. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η διαδικασία αποτελεί ένα ακόμα δείγμα της
απόλυτης ελευθερίας της έκφρασης, βασική αρχή του σχολείου. Προτείνουν λοιπόν διάφορες
ιδέες και αφού σαν ομάδα επιλέξουν το κεντρικό θέμα, αρχίζουν σιγά σιγά να το
εμπλουτίζουν και να το διαμορφώνουν. Στη συνέχεια επιλέγουν τους ρόλους τους, διαλέγουν
και αυτοσχεδιάζουν σχετικά με την ενδυμασία τους, κατασκευάζουν μόνα τους το σκηνικό
και επιλέγουν και τη μουσική. Με τη βοήθεια του δασκάλου που έχει αναλάβει την ομάδα
θεάτρου, κάνουν διάφορες πρόβες, όπου αυτοσχεδιάζουν μέχρι το έργο να πάρει την τελική
του μορφή, ώστε στη συνέχεια να παρουσιαστεί στα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου. Αυτά τα
θεατρικά μπορούν να παρουσιαστούν είτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο υπόλοιπο
σχολείο, και σαν αποτέλεσμα της ομάδας θεάτρου της ελεύθερης μέρας του Σαββάτου και
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αργότερα της Παρασκευής, είτε στην τελική καλοκαιρινή γιορτή του Εργαστηρίου
(Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Ιωάννας Κουτσόγιωργα,30-6-2015), (βλ.παράθεμα 11).
Το απόσπασμα που ακολουθεί από το σύγχρονο ημερολόγιο μαθήτριας σκιαγραφεί
με το καλύτερο δυνατό τρόπο την μαγεία της τέχνης του θεάτρου που βιώνουν τα παιδιά του
Εργαστηρίου: «Ως γνωστόν, δεν είχα καλύτερο, μεγάλη ψωνάρα, πού με έχανες, πού με
έβρισκες, στην ομάδα θεάτρου να ανεβοκατεβάζω έργα. Ναι, οκέι, και η ομάδα της μουσικής
και η ομάδα της μαγειρικής κι οι κατασκευές κι ο πηλός κι η χαρακτική και το κόσμημα κι η
φωτογραφία και το μπάσκετ και το βόλεϊ… αλλά σαν το θέατρο… Και ποια ήταν η ηρωίδα που
τραβαγε το διάολό της με την ομάδα θεάτρου; Η Ιωάννα. Έ, ρε ώρες μέχρι να μας έρθει καμιά
ιδέα για το τι θα κάνουμε αυτή τη φορά… Έ ρε να περνάνε οι Παρασκευές και τα σκηνικά να
μη γίνονται… Έ ρε να ξεχνάμε τα ρούχα της παράστασης στο σπίτι… Άγχος! Αλλά και μαγεία!
Εκείνη η μαγεία των παραστάσεων του Εργαστηριού» (Μαθήτρια- Ελισώ Λογοθέτη, «Το
Εργαστήρι μου», http://ergastiri-school.gr/?cat=10).
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορεί κανείς να παρακολουθήσει κάποιες από τις
θεατρικές παραστάσεις των παιδιών του Εργαστηρίου:
https://www.youtube.com/user/ergastirischool/videos

η «ΕΤ3» πολύ πριν υπάρξει…

104

105

Εξαιρετική θέση όμως στο Εργαστήρι έχει και το θέατρο σκιών, με το οποίο
ασχολούνται τα παιδιά συστηματικά. Την όλη διαδικασία μας την περιγράφει απόλυτα το
απόσπασμα που ακολουθεί : « Το Ντελάλημα του Χατζηαβάτη! ……(βλ. παράθεμα 15).

Έντονο χαρακτηριστικό της ενασχόλησης των παιδιών με την τέχνη του θεάτρου
αποτελεί η μέθοδος του αυτοσχεδιασμού, την οποία τα παιδιά δείχνουν να μην φοβούνται ή
να την αποφεύγουν, γεγονός που σαφώς εξηγείται από το αίσθημα αυτοεκτίμησης που
καλλιεργείται και βιώνεται με κάθε τρόπο στο Εργαστήρι. «Το θεατρικό του Καραγκιόζη που
παρουσιάσαμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς, που αρχικά βαριόμασταν να ασχοληθούμε με το
ο,τιδήποτε και τελικά ταυτιστήκαμε τόσο πολύ όλοι με τους ρόλους μας, που καταλήξαμε να
αυτοσχεδιάσουμε και να ενθουσιάσουμε τόσο τους γονείς μας όσο και τους δασκάλους!»
(Μαθήτρια-Λένα Δαλακίδη, «Το Εργαστήρι μου», http://ergastiri-school.gr/?cat=10)
Ως μία μορφή τέχνης, το θέατρο αποτελεί μία μέθοδο εκπαίδευσης, η οποία στοχεύει
στην ενεργοποίηση των μαθητών, την απελευθέρωση της φαντασίας τους, την ανάπτυξη της
ψυχοκινητικής τους έκφρασης, την ενθάρρυνση της αυτοπεποίθησής τους αλλά και την
κοινωνικοποίησή τους (Παπαστάθης, 2005, σελ. 10). Η εκπαίδευση μέσα από το θεατρικό
παιχνίδι, όπως άλλωστε είναι και ο Καραγκιόζης, βοηθάει τα παιδιά να ανακαλύψουν τον
εαυτό τους και να μάθουν καλύτερα τους άλλους (Gallegos & Flores, 2010). Ως εκ τούτου,
λοιπόν, το θέατρο συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών μέσα από τους ρόλους
που καλούνται να υποδυθούν είτε οι ίδιοι είτε μέσω των κουκλών, μαριονεττών ή/και
σκίτσων στην μάθηση, στην αυτοαξιολόγησή τους αλλά και στην παρακίνησή τους για να
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γίνουν ερευνητές της ίδιας τους της μάθησης (Ward, Connolly & Meyer, 2013. Lew, Alwis
& Schmidt, 2010). Επιπλέον, η ανάληψη ενός ρόλου από τους μαθητές μπορεί να τους
οδηγήσει σε μία ρεαλιστική κατανόηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους, έτσι ώστε
να μη διστάσουν να αναλάβουν αυτόβουλες και αυτόνομες παραγωγικές δραστηριότητες,
μέσα από την αυτοαξιολόγηση της επίδοσής τους. Η ανάπτυξη του ατόμου που συντελείται
μέσα από θεατρικό παιχνίδι, έχει τις βάσεις της στη θεωρία του κοινωνικού
κονστρουκτιβισμού (social constructivism) (Beare & Belliveau, 2007), ενώ σύμφωνα με την
υφιστάμενη βιβλιογραφία (Pitfield, 2012. Freeman, Sullivan & Fulton, 2003. Conard &
Asher, 2000.Ο’ Farrell, 1998. Μουγιακάκος, κ.α., 2006, σελ. 7. Γραμματάς, 2004, σελ. 75.
Πιτούλη, 2003, σελ. 1), οι στόχοι του εκπαιδευτικού δράματος συνοψίζονται κυρίως στην
απόκλιση από τους παραδοσιακούς τρόπους μάθησης, την προώθηση της βιωματικής
εκπαίδευσης, την κατάργηση των τυπικών ιεραρχικών δομών του εκπαιδευτικού
συστήματος, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της επικοινωνίας με τη γνώση και την
μάθηση, την συνεργατικότητα, την σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, την αλλαγή
νοοτροπίας, την απόκτηση ολοένα και περισσότερων εμπειριών καθώς και την ενίσχυση της
αυτοβελτίωσης και της αυτοεκτίμησης.
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ζωγραφίζω, σκαλίζω, πλάθω…
«Ανάλογη με την γενική αντίληψη του σχολείου για την αγωγή είναι και η δουλειά
στις εικαστικές τέχνες. Όλα τα παιδιά στο Εργαστήρι έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν
ζωγραφίζοντας, σκαλίζοντας ή πλάθοντας. Έχοντας λοιπόν στη διάθεσή τους πολλά-πολλά
μέτρα χαρτί, λινόλεουμ, πηλό, πινέλα, χρώματα και οποιοδήποτε υλικό κριθεί απαραίτητο,
«τα παιδιά χαίρονται να ζωγραφίζουν, να πλάθουν, και να πασαλείβονται. Εμείς οι δάσκαλοι,
βοηθάμε κουβαλώντας τα υλικά», μια ακόμα φράση ενδεικτική της σχέσης που έχουν οι
δάσκαλοι με τα παιδιά. Τα παιδιά μπορούν είτε να δημιουργήσουν το δικό τους ατομικό έργο
είτε να συμμετέχουν στη δημιουργία ενός ομαδικού έργου τέχνης, ενισχύοντας έτσι ακόμα
περισσότερο τους συναισθηματικούς τους δεσμούς και κατ’ επέκταση την σημασιοδότηση
και αξιοδότηση της έννοιας της ομάδας. Το θέμα είτε έχει άμεση σχέση με τη ζωή στο
σχολείο είτε αποφασίζεται από τα ίδια τα παιδιά. «Δεν διδάσκουμε φόρμες, γιατί πιστεύουμε
ότι κάθε παιδί μπορεί να βρει τις δικές του». (βλ.παράθεμα 15).
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Την έντονη ενασχόληση των παιδιών με τη ζωγραφική καταλαβαίνουμε από τα δύο
αποσπάσματα που ακολουθούν, δασκάλας και μαθήτριας: «Οι τοίχοι των τάξεων είναι
γεμάτοι ζωγραφιές, από πάνω μέχρι κάτω…μέχρι και στο ταβάνι κρέμασε η Λ.Μ, η οποία έχει
μετατρέψει την τάξη της σε σπηλιά» (Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου,29-6-2015),
«Θυμήθηκα τον περιμετρικό τοίχο μάντρα του σχολείου, που ήταν ζωγραφισμένος από τους
μαθητές, και τις αμέτρητες εκθέσεις ζωγραφικής που είχαμε επισκεφτεί με την τάξη μου μέσα
στα χρόνια. Οι life-size τοιχογραφίες που είχαμε ζωγραφίσει στο μάθημα για τον Μινωικό
πολιτισμό, έχουν μείνει ανεξίτηλες στη μνήμη μου» (Μαθήτρια-Χριστίνα Μάγκου,22 Μαρτίου
2015, «Το Εργαστήρι μου», http://ergastiri-school.gr/?cat=10).

Ακολουθούν κάποιες από τις ζωγραφιές των παιδιών:
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Η ελευθερία της έκφρασης, βασικό στοιχείο της παιδαγωγικής του Εργαστηρίου είναι
άμεσα συνδεδεμένη με όλες τις δραστηριότητες των παιδιών και ακόμα περισσότερο με
αυτές που σχετίζονται με την τέχνη. Γι’ αυτό και ο τρόπος που ζωγραφίζουν τα παιδιά και η
πρωτοτυπία των έργων τους είναι αναμφισβήτητα άμεσα συνδεδεμένος με το κλίμα αυτό της
ελευθερίας, της αποδοχής, της αγάπης, της μοναδικότητας και της εμπιστοσύνης που υπάρχει
στο Εργαστήρι. Με μια πρώτη ανάγνωση των έργων των παιδιών, παρατηρεί κανείς ότι σε
αντίθεση με τον συμβατικό τρόπο προσέγγισης της τέχνης στο παραδοσιακό σχολείο, στο
οποίο πολλές φορές τα παιδιά καλούνται απλά να χρωματίσουν μια ήδη ζωγραφισμένη
εικόνα, τα παιδιά του Εργαστηρίου είναι εντελώς ελεύθερα να εκφραστούν όπως θέλουν.
Έτσι δεν βλέπουμε μια συνεχή επανάληψη του ευρέως διαδεδομένου μοτίβου ζωγραφιάς με
μια μπλε γραμμή στο πάνω μέρος της σελίδας για ουρανό, μια πράσινη γραμμή στο κάτω
μέρος της σελίδας για χορτάρι, ένα σπίτι, 2-3 λουλούδια και ίσως και κάποια παιδάκια και
φυσικά όλα σε μονοδιάστατη προσέγγιση. Αντιθέτως, υπάρχει η αίσθηση του βάθους πεδίου
με τρισδιάστατη προσέγγιση, αντίληψη σχέσης μεγέθους-απόστασης.
Η τέχνη της χαρακτικής αποτελεί επίσης μια αγαπημένη δραστηριότητα των παιδιών,
με την οποία φτιάχνουν τις δικές τους ζωγραφιές ή και το δικό τους βιβλίο, όπως έχουμε ήδη
αναφέρει στη συζήτηση μας για την τέχνη του λόγου.
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Επίσης τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη τέχνη της κεραμικής κα πλάθουν. Στον
ακόλουθο video, στο 40΄44’’ παρακολουθούμε μια από τις ομάδες της ελεύθερης μέρας όπου
τα παιδιά υπό τον ήχο των Beatles πλάθουν και δημιουργούν με τα χέρια τους.
https://www.youtube.com/watch?v=0MGhbDIR3v8 (στο 40΄44’’).
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Σε ό,τι αφορά την ένταξη των εικαστικών τεχνών στην εκπαίδευση, όπως, άλλωστε,
είναι η ζωγραφική, η γλυπτική, η χαρακτική και άλλες μορφές, αυτές έχουν τη δυναμική να
προσφέρουν στους μαθητές ευκαιρίες για να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά κοινωνικά και
πολιτισμικά περιβάλλοντα, τα οποία βρίσκονται ενσωματωμένα στις εικαστικές δημιουργίες
και τα έργα τέχνης. Αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας η συμβολή των εικαστικών τεχνών
στην εκπαίδευση αναφορικά με την καλλιέργεια δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την
κοινωνία, όπως είναι η δημιουργία, η παρατήρηση, η επίλυση προβλημάτων και η διάχυση
των ιδεών. Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να έρθουν σε άμεση επαφή με υλικά
και να πειραματιστούν με αυτά, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να εκφραστούν
δημιουργικά, να επιλύουν προβλήματα, να αλληλεπιδρούν με το κοινωνικό τους περιβάλλον
αλλά και να μη διστάζουν να προβάλλουν και να προωθούν τις προσωπικές τους απόψεις,
σκέψεις και ιδέες. Επομένως, θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως η διδασκαλία των
εικαστικών τεχνών, ουσιαστικά, δίνει έμφαση στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων των
μαθητών, κυρίως σε ότι αφορά την τοποθέτησή τους στο ιστορικό, κοινωνικό και
πολιτισμικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα τους δίνει την ευκαιρία να αξιοποιούν το φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον ως εκπαιδευτικό εργαλείο με απώτερο στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας της ζωής τους, την αποδοχή της διαφορετικότητας και την επίτευξη της
κοινωνικής και πολιτισμικής αλλαγής.
Ο απώτερος στόχος της διδασκαλίας των εικαστικών τεχνών είναι η καλλιέργεια
αξιών, η υιοθέτηση στάσεων και η επίδειξη συμπεριφορών, όπως είναι η διαπολιτισμικότητα,
η ομαδικότητα, η δημοκρατία, ο διάλογος και η ευαισθητοποίηση για τον πολιτισμό και το
περιβάλλον. Επιπλέον, οι εικαστικές τέχνες μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση και
την απόκτηση από τους μαθητές, αξιών, στάσεων και συμπεριφορών αναφορικά με τον
σεβασμό προς τον εαυτό τους και τον συνάνθρωπο, τον σεβασμό προς το άλλο φύλο και τον
άλλο πολιτισμό, την ανακάλυψη της ταυτότητας και την αποδοχή της διαφορετικότητας, της
μοναδικότητας αλλά και της ομοιότητας των ανθρώπων, την καλλιέργεια ευαισθησίας και
κρίσης για το περιβάλλον και τον πολιτισμό, την ομαδικότητα και την συμμετοχικότητα για
την λήψη αποφάσεων, την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης και της
έκφρασης της προσωπικής άποψης καθώς επίσης και την αντιμετώπιση των μηχανισμών
επηρεασμού μέσα από την ερμηνεία και την κριτική σκέψη (πιο αναλυτικά, βλέπε, επίσης,
τις έρευνες των Hui, He & Ye, 2014. Ianelli, 2013. Eckhoff, 2011. DeLucas, 2010. Garvis &
Pendergast, 2010. Hallam, Das Gupta, Lee, 2008. Wilson, et al., 2008. Hall, Thomson &
Russell, 2007. Gabhainn, et al., 2001).
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ο κινηματογράφος…
Η τέχνη του κινηματογράφου και της φωτογραφίας αποτελεί βασικό εργαλείο της
παιδαγωγικής που εφαρμόζει το Εργαστήρι. Για το λόγο αυτό τα παιδιά ενθαρρύνονται να
συμμετέχουν και να δημιουργήσουν τη δική τους ταινία με τον τίτλο «Χαρούμενος
Εφιάλτης» στην οποία συμμετέχουν ενεργά σε όλους τους επιμέρους ρόλους, όπως τη
σύλληψη της αρχικής ιδέας, τη συγγραφή του σεναρίου, την σκηνοθεσία, την μουσική της
επένδυση με δικές τους αυτοσχεδιαστικές μελωδίες, την σκηνογραφική και ενδυματολογική
επιμέλεια, την δραματοποίηση, την υποκριτική ερμηνεία των ρόλων ακόμα τη επιλογή των
τεχνικών εφέ που θα χρησιμοποιηθούν στην ταινία (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας
Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα,16-3-2015). Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν
να δρουν συλλογικά, να συνεργάζονται, να ακούν τον άλλον, να σέβονται τη
διαφορετικότητα, να σέβονται τις αποφάσεις της πλειοψηφίας και ουσιαστικά να ασκούν την
δημοκρατικότητά τους.
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορεί κανείς να παρακολουθήσει όλα τα στάδια μέχρι τη
δημιουργία της ταινίας «Ο ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ»: https://www.youtube.com/
watch?v=40-OYeY4-GI
Στα εργαστήρια του Σαββάτου, τα παιδιά μεταξύ άλλων ασχολούνται με την
δημιουργία κινουμένων σχεδίων με τη βοήθεια του κινηματογραφιστή Στράτου Στασινού,
προσωπικό φίλο των δασκάλων του Εργαστηρίου. Ασχολούνται πιο συγκεκριμένα με την
τεχνική

της

κινούμενης

εικόνας

σε

flip

https://www.youtube.com/watch?v=0MGhbDIR3v8).

Με

books

(βλ.

αφορμή

video:
αυτή

τη

33’27”,
δράση

αποφασίζουν να κάνουν τη δική τους ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους «Το πουλί
που πέφτει», η οποία βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1982 με το 1ο βραβείο
κινουμένων σχεδίων (https://www.youtube.com/watch?v=w3CMgfNW71g).
«Περάσαμε ώρες ατελείωτες στο μοντάζ και τρελά ξενύχτια με τον Σταύρο Στασινό,
που ένα ολόκληρο χρόνο έρχονταν τα Σάββατα και δούλευε με τα παιδιά» (Συνέντευξη
δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,1-6-2015).
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Με τον Στράτο Στασινό…
Από όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι ο ρόλος της τέχνης, της ελεύθερης
έκφρασης και της δημιουργικότητας αποτελούν για το Εργαστήρι μια βασική αρχή της
σχολικής καθημερινότητας των παιδιών που στόχο έχει τη δημιουργία ενός θετικού σχολικού
κλίματος χαράς, μάθησης και εξέλιξης, αλλά και την συστηματική καλλιέργεια της
αυτοεκτίμησης του παιδιού.
«Η αυτοπεποίθηση μας ξεχείλιζε, τα εκφραστικά μας μέσα γίνονταν όλο και
πλουσιότερα, η φαντασία μας (το δημιουργικότερο όπλο των ηλικιών αυτών) επιβραβευόταν
καθημερινά, και η αθωότητα μας έσμιγε με αυτή των δασκάλων μας… Γιατί ζούσαμε μαζί όλα
τα

καινούργια

και

τα

ωραία»

(Μαθήτρια-Τατιάνα

Σαρλή,

«Το

Εργαστήρι

μου»,http://ergastiri-school.gr/?cat=10).
Από τις αρχές ήδη του 20ου αιώνα ανοίγει η παιδαγωγική συζήτηση για το ζήτημα της
αισθητικής αγωγής, προβάλλοντας το δικαίωμα του παιδιού στην ατομικότητα και τον
αυθορμητισμό (Schmid, 1984, σελ.99). Η ένταξη των καλλιτεχνικών μαθημάτων στο σχολείο
συμβάλλει στην εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας και της συνολικής ακαδημαϊκής
επίδοσης των μαθητών, καθώς και στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης τόσο ως θεατές
όσο και ως δημιουργοί, οι οποίοι αποβλέπουν στην ενεργή συμμετοχή για τη βελτίωση της

119

ποιότητας της κοινωνίας στην οποία εντάσσονται (Eisner, 2005. Hetland & Winner, 2004).
Επιπλέον, η διδασκαλία των τεχνών και η γενικότερη ενασχόληση των μαθητών με τις τέχνες
αποτελεί την καλύτερη μέθοδο για να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και κοινωνικές δεξιότητες
(Karppinen, 2003, σελ. 1). Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας είναι ένα σημαντικό
πλεονέκτημα που απορρέει από την καλλιτεχνική εκπαίδευση (Hui, He & Ye, 2014. Maguire,
et al., 2012. Ashwell, 2001, σελ. 4), καθώς συνδέεται με την ικανότητα απόκτησης μίας νέας
θεώρησης του κόσμου και αυτό συνεπάγεται την κατασκευή και διαμόρφωση εναλλακτικών
αναπαραστάσεων που στην ουσία οδηγούν στο να κατανοηθεί από την αρχή ο κόσμος, βάσει
μίας νέας προσέγγισης, με αποτέλεσμα και την ευρύτερη ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
(Belfiore & Bennett, 2007. Gabhainn, et al., 2001). Η τέχνη είναι μία επέκταση της
ανθρώπινης εμπειρίας, μία έκφραση της ανάγκης του ατόμου να συνδεθεί με το κοινωνικό
του περιβάλλον σε επίπεδο τόσο διανοητικό όσο και συναισθηματικό (Dewey, 2005, σελ. 2035), ενώ συνάμα είναι το αποτέλεσμα μιας βιολογικής ώθησης, η οποία συνάδει με τις
ανάγκες της ανθρώπινης φύσης, λόγω της ευχαρίστησης που προκαλεί.
Συνοψίζοντας όλα όσα αναφέρθηκαν στις άνωθεν ενότητες, καθίσταται σαφές πως η
καλλιτεχνική εκπαίδευση συμβάλλει στη δημιουργικότητα, τη φαντασία και την καινοτομία
από μέρους των μαθητών, παρέχει ένα ασφαλές συναισθηματικό πλαίσιο για την έκφρασή
τους, ενώ συνάμα υποστηρίζει ένα μοντέλο εκμάθησης που βασίζεται στις αξίες του
πολιτισμού.

παίζοντας…
Τα παιδιά θυμούνται….
«Το παιδί στο Εργαστήρι αισθανόταν έπαιζε και μάθαινε!»
(Μαθητής-Δημήτρης Προκοπίου, 5/4/2014,«Το Εργαστήρι μου», http://ergastirischool.gr/?cat=10) .
«Θυμάμαι ατελείωτες ώρες παιχνιδιού, ανεμελιάς, χαράς και δημιουργίας».
(Μαθήτρια-Αλεξάνδρα Τάσκαρη, «Το Εργαστήρι μου», http://ergastiri-school.gr/?cat=10).
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Τα παραπάνω δύο αποσπάσματα από τα σύγχρονα ημερολόγια των μαθητών του
Εργαστηρίου μαρτυρούν ότι στο Εργαστήρι, ο ρόλος του παιχνιδιού είναι εξαιρετικά
σημαντικός, αλλά κυρίως όχι το παιχνίδι που έχει κανόνες, αλλά το απρογραμμάτιστο, το
ελεύθερο παιχνίδι που επιτρέπει στο παιδί να αφήσει ελεύθερη τη φαντασία του. Στη
σύγχρονη κοινωνία έχουμε μάθει να ορίζουμε λανθασμένα το παιχνίδι με κάτι υλικό και
απτό, αγνοώντας ότι ένα παιδί μπορεί να δημιουργήσει ένα απόλυτο σύμπαν έστω με μια
πετρούλα. Έτσι παρέχουμε στα παιδιά μια πληθώρα παιχνιδιών, τα οποία όμως έχουν
συνήθως ένα μετρήσιμο στόχο που καταστέλλει τη φαντασία τους. Το ότι η παιδική ηλικία
είναι η ηλικία του παιχνιδιού είναι κάτι που γενικότερα αγνοείται, γι’ αυτό και ο χώρος που
προσφέρεται στα σχολεία είναι ελάχιστος. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί πως τα δεινά
του πολιτισμού οφείλονται κατά πολύ στο γεγονός ότι κανένα παιδί δεν μπόρεσε να
απολαύσει αληθινά το παιχνίδι. Όλα τα παιδιά ανατρέφονται σαν μεγάλοι, πολύ πριν γίνουν
μεγάλοι. Οι γονείς φοβούνται πως αν το παιδί τους παίζει συνέχεια δεν θα διαβάσει ποτέ και
άρα δεν θα περάσει στο πανεπιστήμιο. Ελάχιστοι συμφωνούν με την άποψη του Neill, πως
αν το παιδί αφεθεί να παίξει, θα μπορέσει με μια εντατική προετοιμασία αργότερα να
περάσει τις εξετάσεις, αρκεί βέβαια να το επιθυμεί (Neill, 1972).
Οι δάσκαλοι του Εργαστηρίου έχοντας γνώση και κατανόηση για το παιχνίδι ως
πρωταρχική επιθυμία των παιδιών, το σέβονται απόλυτα, γι’ αυτό και κάθε φορά που το
διάλειμμα τελειώνει και τα παιδιά πρέπει να μπουν στις τάξεις τους σν τους ζητήσουν να
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ολοκληρώσουν το παιχνίδι τους οι δάσκαλοι θα τους το επιτρέψουν, δείχνοντάς ότι σέβονται
απόλυτα αυτή τη βασική τους ανάγκη. Επίσης η απουσία κουδουνιού και ο παιγνιώδης
τρόπος διδασκαλίας διασφαλίζει ότι τα παιδιά δεν αξιολογήσουν διαφορετικά τις έννοιες
παιχνίδι και μάθηση. Ωστόσο, πολλές φορές σηματοδοτείται από τους ενήλικες ως έννοια
αντίθετης της εργασίας. Η αντίθεση αυτή ανάμεσα στον ελεύθερο χρόνο, ο οποίος
προορίζεται αποκλειστικά για παιχνίδι και τον χρόνο που πρέπει κανείς να αφιερώσει στην
εργασία του, σημειώνεται ήδη από το σχολείο. Υπάρχει ο χρόνος της τάξης και ο χρόνος του
διαλείμματος, τελετουργίες που το παιδί αφομοιώνει πολύ γρήγορα και μέσα από εντατική
επανάληψη. Το παιδί όμως μέσω του παιχνιδιού μαθαίνει. Η καλύτερη μάθηση είναι αυτή
που συντελείται με την απόλαυση της εξερεύνησης, της ανακάλυψης και του χειρισμού νέων
ιδεών και αντικειμένων. Αντιθέτως, η απουσία παιχνιδιού αδρανοποιεί την επιθυμία του να
σκέφτεται και να δρα. (Ιέρ, 2009, σελ 33-37).

Χαρακτηριστικό είναι το video που

ακολουθεί, στο οποίο παρακολουθούμε τα παιδιά του Εργαστηρίου, αγόρια και κορίτσια να
κατασκευάζουν μόνα τους χρησιμοποιώντας πριόνια, σφυριά, πέτρες, τα δικά τους σπαθιά
και να ετοιμάζονται για τη μάχη! ( https://www.youtube.com/watch?v=sk378u1ac28).
Το παιχνίδι δεν αποτελεί προϊόν μιας εκπολιτισμένης και αναπτυγμένης
ανθρωπότητα, αλλά υπήρξε πάντοτε χρήσιμο στον άνθρωπο σε κάθε εποχή και σε κάθε
κοινωνία. Αποτελεί ουσιαστικά ένα από τους τρόπους λειτουργίας του ανθρώπινου όντος, ο
οποίος του επιτρέπει να ζήσει με τους άλλους, να συνεχίσει να είναι περίεργος για τον
κόσμο, να έχει την επιθυμία να ανακαλύψει, να μάθει και να εξελιχθεί. Το παιχνίδι έχει
προσαρμοστική και κοινωνική λειτουργία, απαραίτητη για την αντιμετώπιση της
πραγματικότητα του κόσμου, όντας απαραίτητο για τη δόμηση της προσωπικότητας του
ανθρώπου και για την ανάπτυξη των ικανοτήτων κοινωνικοποίησής του, επιτρέποντας τη
μορφοποίηση της παρώθησης και της φαντασιακής ζωής του ατόμου. (Ιέρ, 2009, σελ 15-16).
Σύμφωνα με τον Ιέρ, (2009), «Θα ζήσουμε όπως παίξαμε». Για τον Freud, «το αντίθετο του
παιχνιδιού δεν είναι η σοβαρότητα, αλλά η πραγματικότητα», με τον σύγχρονο άνθρωπο να
προσαρμόζεται παθητικά σε αυτήν, πιστεύοντας ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι για να την
αλλάξει. Αντιθέτως, ένα παιδί που έπαιξε είναι πιο πιθανό ως ενήλικας να αντιμετωπίζει τις
αλλαγές στη ζωή του ως πρόκληση και όχι ως προσωπική αμφισβήτηση και ανεπάρκεια, ενώ
θα είναι ικανός να συμμετέχει ενεργά και όχι παθητικά στη δημιουργία του αύριο, τόσο του
δικού του όσο και της ευρύτερης κοινωνίας. (Ιέρ, 2009, σελ 13).
Η φράση που ακολουθεί εμπερικλείει μέσα της όλη αυτή την ουσία του παιχνιδιού
και του τρόπου που το βίωσαν στο Εργαστήρι: «Τελικά όμως αυτή η ιδέα, ότι η ζωή είναι σα
παιχνίδι,!!!!!! με έκανε να δω τις δυσκολίες που είχα μπροστά μου με αγάπη και κέφι. Σε
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σημείο που στο τέλος αγάπησα περισσότερο τα δύσκολα από τα εύκολα» (Μαρία Φιωτάκη, «Το
Εργαστήρι μου», http://ergastiri-school.gr/?cat=10).
Το παιχνίδι έχει μια αξία συμβολική, μια ιστορία και επιτελεί ταυτόχρονα πολλές
κοινωνικές λειτουργίες. Σύμφωνα με τον ανθρωπολόγο Marcell Mauss, το παιχνίδι
αντιπροσωπεύει το «απόλυτο κοινωνικό αντικείμενο», δηλαδή μέσω του παιχνιδιού
καθίσταται δυνατή η ανάγνωση μιας κοινωνίας. Το παιχνίδι εξελίσσεται μαζί με την
κοινωνία, η οποία όμως σήμερα τείνει να απαξιώνει το ρόλο του, με το ελεύθερο παιχνίδι να
υποτιμάται προς όφελος του εκπαιδευτικού παιχνιδιού. (Ιέρ, 2009, σελ 155).
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4. Δημοκρατία
Δημοκρατία και κοινότητα
Το Εργαστήρι είναι ένα σχολείο με δημοκρατική αυτοκυβέρνηση. Αυτό για τα παιδιά
σημαίνει να διαχειρίζονται ζητήματα που προκύπτουν στην σχολική τους «κοινοτική» ζωή
(Νηλ,1978). Κάθε Δευτέρα, ανά 15 μέρες πραγματοποιείται η γενική σχολική συνέλευση
στην οποία συμμετέχουν δάσκαλοι και μαθητές, στην οποία συζητούν και αποφασίζουν με
ψηφοφορία, οτιδήποτε απασχολεί την σχολική κοινότητα. (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας
Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα16-3-2015). Στη συνέλευση κάθε μέλος της σχολικής
κοινότητας μπορεί να καταθέσει τις ανησυχίες του, να καταγγείλει κάτι ή να κάνει
προτάσεις. Δάσκαλοι και μαθητές έχουν από μία ψήφο, ισότιμης δύναμης, όσον αφορά την
έγκριση ή την απόρριψη των σχολικών κανόνων, γι’ αυτό και έχουν υπάρξει πολλές φορές
που ακόμα και κάποιες προτάσεις των δασκάλων έχουν απορριφθεί από την πλειοψηφία των
συμμετεχόντων (Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου,29-6-2015). «Τίποτα δεν είναι
τόσο ηθικό και ωφέλιμο όσο αυτή η από κοινού κριτική και εποικοδομητική ταυτόχρονα
εξέταση της ζωής του σχολείου» (Freinet, 1977,σελ 86). Συντονιστής της συνέλευσης είναι
ένας από τους προέδρους των τριών μεγαλύτερων τάξεων. Κάθε τάξη θέτει τους
προβληματισμούς της μέσω του εκλεγμένου της εκπροσώπου και εφόσον αυτοί
προηγουμένως έχουν συζητηθεί στις επιμέρους συνελεύσεις των τάξεων. Οι αποφάσεις
παίρνονται μετά από ψηφοφορία και είναι σεβαστές από όλους (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη
Τσεκούρα,1-6-2015). «Κανείς δεν αποφάσιζε μόνος του, …στο Εργαστήρι αποφασίζαμε όλοι
μαζί» (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,1-6-2015).
Στις συνελεύσεις των παιδιών, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ρόλος και ο λόγος
μαθητών και δασκάλων είναι ισότιμος. Αυτό δυσκολεύει ίσως κάποιους δασκάλους οι
οποίοι, ως ενήλικες και αποδέκτες της πεποίθησης ότι «αυτοί ξέρουν το σωστό», έχουν την
τάση να επέμβουν και να κατευθύνουν την συζήτηση. «Είναι δύσκολο σαν ενήλικας να μένω
στο παρασκήνιο, γιατί σαν δασκάλα έχεις την τάση να επεμβαίνεις και να κατευθύνεις τα
πράγματα. Σε αυτά τα σχολεία πρέπει να μάθεις διαχειριστείς τη συνήθειά σου να εξουσιάζεις»
Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου,29-6-2015). Ωστόσο και αυτοί επιδεικνύουν
αυτοσυγκράτηση και μόνο όταν η συζήτηση φτάσει σε αδιέξοδο προσπαθούν να εξελίξουν
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τον διάλογο, παρεμβαίνοντας όμως και πάλι στον ελάχιστο δυνατό βαθμό»(Συνέντευξη
δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου,29-6-2015).
Η σχολική συνέλευση δεν ζητάει ποτέ τη συμβουλή ενός ενήλικα, ο ρόλος του οποίου
στην συνέλευση θα πρέπει να μην είναι καθοδηγητικός και θα πρέπει να έχει το χάρισμα να
μην επηρεάζει τα παιδιά (Neill,1978). Τα παιδιά μέσα από αυτήν την συλλογική διαδικασία
της αυτοκριτικής δίνουν δείγματα μιας εντιμότητας και ενός θάρρους που εκπλήσσουν, ενώ
μπορούν να κάνουν κριτική και να παραμένουν θαυμάσιοι συμμαθητές αν είναι έντιμοι,
ειλικρινείς και καλοί. Η συλλογική κριτική, η αναγνώριση των λαθών, το κοινό αίσθημα, η
επιθυμία να τα κάνουν όλα καλύτερα δρουν αποκλειστικά και μόνο θετικά στην ζωή των
παιδιών (Freinet, 1977,σελ 86). Ο σεβασμός των παιδιών απέναντι στην δημοκρατία τους
είναι αξιοσημείωτος και χωρίς ίχνος φόβου ή μίσους. Συνολικά το αίσθημα των παιδιών για
δικαιοσύνη είναι πολύ έντονο, με την ανάλογη όμως πάντα επιείκεια, ενώ παράλληλα
επιδεικνύουν και μια εξαιρετική διοικητική ικανότητα. (Neill,1978).
Για τον Freire (2006), αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας το δικαίωμα που έχουν οι
δάσκαλοι και οι μαθητές να έχουν φωνή. Κανείς δεν βιώνει πλήρως τη δημοκρατία αν του
στερούν το δικαίωμα να μιλήσει, να εκφράσει τη γνώμη του, να διατυπώσει τη σκέψη του
και να εμπλακεί στον αγώνα για την υπεράσπιση αυτού του δικαιώματος που τελικά
ταυτίζεται με το δικαίωμα να ενεργεί ελεύθερα (Freire, 2006). Το σχολείο πρέπει να είναι ο
χώρος που θα καλλιεργεί συγκεκριμένες δημοκρατικές αρχές, όπως την προδιάθεση να
ακούμε τους άλλους, όχι σαν χάρη αλλά επειδή είναι καθήκον μας και δείγμα του σεβασμού
μας απέναντι τους. Την προδιάθεση απέναντι στην ανεκτικότητα, το σεβασμό στις αποφάσεις
της πλειοψηφίας, με το δικαίωμα παράλληλα οποιουδήποτε να εκφράσει τη διαφωνία του.
Την προδιάθεση να αμφισβητούμε, να ασκούμε κριτική και να επιχειρηματολογούμε.
(Freire,2006).
Επιπλέον, καθημερινά μπορεί να προκύψουν ζητήματα μικρότερης σημασίας τα
οποία όμως ρυθμίζονται και πάλι στα πλαίσια της ομάδας, όπου δάσκαλοι και μαθητές
συζητούν προκειμένου να αποφασίσουν από κοινού την επίλυσή τους (Συνέντευξη δασκάλας
Σοφίας Αγγελίδου,29-6-2015). Σε ένα δημοκρατικό σχολείο οι δάσκαλοι μιλούν στους
μαθητές και με τους μαθητές, ακούν τους μαθητές σε όσο τρυφερή ηλικία και αν είναι και
βρίσκουν ανταπόκριση σε αυτούς. Ακούγοντας και μαθαίνοντας να μιλούν με τους μαθητές
τους διδάσκουν να τους ακούν επίσης (Freire, 2006).
«Οι δύσκολες στιγμές ήταν ελάχιστες και όταν γίνονταν σοβαρές, πάντα τις λύναμε
όλοι μαζί με συζήτηση, είτε στις τάξεις είτε στην Συνέλευση της Δευτέρας!» «Το Εργαστήρι
μου», http://ergastiri-school.gr/?cat=10)
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Εφαρμόζοντας λοιπόν τις αρχές της δημοκρατικής εκπαίδευσης στο σχολικό
περιβάλλον το παιδί αναπτύσσει την ικανότητα κριτικής σκέψης και διερεύνησης ενώ
ταυτόχρονα η θετική επίδραση που έχει στην κουλτούρα του σχολείου μπορεί σταδιακά να
μετατραπεί σε στάση ζωής στην ευρύτερη ζωή του παιδιού. Η δημοκρατική παιδεία
τοποθετεί το παιδί στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Κάθε μαθητής είναι αποδεκτός ως μια
μοναδική προσωπικότητα που χρήζει τον απόλυτο σεβασμό όλων και δεδομένου ότι είναι τα
μέλη μιας κοινωνίας που παίρνουν τις αποφάσεις στη δημοκρατία, έτσι και στη δημοκρατική
εκπαίδευση είναι ο μαθητής που το πράττει. Έτσι μέσα από την άσκηση στην καθημερινή
ζωή ενός συστήματος δημοκρατικών στάσεων και συμπεριφορών, με τους δασκάλους να
αποτελούν τα πρότυπα αυτών των στάσεων και συμπεριφορών, αυτό το σύστημα μπορεί να
διδαχθεί και να υιοθετηθεί από τους μαθητές ως στάση ζωής.(GÜLEÇ & BALÇIK, 2009)
Τα παρακάτω αποσπάσματα από τα σύγχρονα ημερολόγια δύο μαθητών μας το
επιβεβαιώνουν:
«Η δημοκρατία με την ουσιαστική της σημασία, όχι του αποκλεισμού της μειοψηφίας,
αλλά του καλύτερου αποτελέσματος για τους πολλούς, για όλους είναι σήμερα κομμάτι της
καθημερινότητάς μου» (Μαθητής-Θοδωρής , «Το Εργαστήρι μου», http://ergastirischool.gr/?cat=10).
«Μια αληθινή μύηση στην πραγματική συμμετοχή και στις δημοκρατικές διαδικασίες.
Από αυτή την εμπειρία νομίζω ότι κληρονόμησα την αγάπη μου για τις συλλογικές διαδικασίες
μαζί με την πίστη ότι τα περισσότερα προβλήματα λύνονται με συζήτηση» (ΜαθήτριαΔέσποινα Καββαδία, «Το Εργαστήρι μου», http://ergastiri-school.gr/?cat=10) .
Ο Freinet, στο παρακάτω απόσπασμα συμπυκνώνει πολύ εύστοχα την ουσία και το
στόχο της αυτοκυβέρνησης. «Η ώρα της εξόδου μπορεί να έχει σημάνει από ώρα αλλά
βρισκόμαστε ακόμα εδώ, μέσα σε μια παθιασμένη συναδελφικότητα για να φωτίσουμε σε
όλες τις πτυχές της ζωής του σχολείου που με αυτό τον τρόπο γίνεται σε μεγάλο βαθμό
υπόθεση του κάθε παιδιού. Το σχολείο γίνεται σχολείο του. Και αυτό είναι κιόλας μια πρώτη
οριστική κατάκτηση» (Freinet, 1977, σελ 87). Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί κανείς
στον παρακάτω σύνδεσμο μια από τις συνελεύσεις των παιδιών του Εργαστηρίου:
(https://www.youtube.com/watch?v=0MGhbDIR3v8).
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Αν θέλουμε να επιτύχουμε την πραγματοποίηση μιας δημοκρατικής παιδαγωγικής οι
παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό αντικατοπτρίζονται αφενός στην επίτευξη
μιας αμοιβαίας επικοινωνίας, μη βίαιης και βασισμένης στην αγάπη, το σεβασμό, την
κατανόηση και την αποδοχή όλων όσοι εμπλέκονται στο σχολικό περιβάλλον και αφετέρου
στην επίτευξη της συμμετοχής όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικόςμαθητής-γονέας) σε αποφάσεις σχετικά με τη τάξη και το σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί φέρουν
την κύρια ευθύνη για την επίτευξη αυτών των προϋποθέσεων, όντας το πιο σημαντικό και
αποτελεσματικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με το παράδειγμά τους μπορούν να
συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας δημοκρατικής κουλτούρας και στην εδραίωση αντίστοιχων
συμπεριφορών, αποτελώντας τον βασικό υποστηρικτή μιας δημοκρατικής ζωής μέσω του
λόγου και της πράξης του. Οι μαθητές τους θα υιοθετήσουν τις αξίες τη δημοκρατικότητας
στο βαθμό τον οποίο τις εμφανίζουν και οι ίδιοι οι δάσκαλοί τους, των οποίων η σκέψη και
δράση πρέπει να χαρακτηρίζεται από δημοκρατικότητα σε καθημερινό επίπεδο και σε όλα τα
πεδία της σχολικής διαδικασίας. Σε μια δημοκρατική εκπαίδευση ο δάσκαλος αναμένεται να
βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν προσωπικότητες κατάλληλες για τις ικανότητές και
τις διαθέσεις τους, αντιμετωπίζοντάς τους ως ξεχωριστές και μοναδικές οντότητες και
ενισχύοντας το συναίσθημα της αυτοπεποίθησης και του αυτοσεβασμού. (GÜLEÇ &
BALÇIK, 2009).
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Αυτοδιαχείριση και Εκπαίδευση

Η γενική σχολική συνέλευση αποτελεί αναμφισβήτητα την κορυφαία στιγμή της
συλλογικής δημοκρατικής ταυτότητας του Εργαστηρίου, αλλά σίγουρα όχι την μοναδική. Η
βασική αρχή της δημοκρατίας που ορίζει το πνεύμα του Εργαστηρίου δεν εξαντλείται στη
γενική συνέλευση, στην οποία τίθενται θέματα που απασχολούν και επηρεάζουν την
ευρύτερη κοινότητα του Εργαστηρίου, αλλά διέπει όλες τις πλευρές της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Τα παιδιά στο Εργαστήρι έχουν τη δυνατότητα να δρουν δημοκρατικά σε όλες
τις εκφάνσεις της σχολικής τους ζωής. Έτσι, η έννοια της δημοκρατίας εκφρασμένη στο
δικαίωμα της επιλογής εκ μέρους των μαθητών αποτελεί βασικό συστατικό της ίδιας της
διαδικασίας της μάθησης με τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωσή της.
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, (βλ. κεφάλαιο «Διδασκαλία»), τα «πρωτάκια», με ψηφοφορία
επιλέγουν την αγαπημένη τους λέξη πάνω στην οποία θα οργανωθεί η διδασκαλία
(Συνέντευξη δασκάλας Λουίζας Μπρούσκου,30-6-2015), η συγγραφή των ελεύθερων
κειμένων γίνεται κατόπιν συζήτησης και επιλογής από τους ίδιους τους μαθητές, οι μαθητές
επίσης συμμετέχουν στη διόρθωση των κειμένων και γενικότερα το μάθημα δεν αποτελεί
έναν από καθέδρας μονόλογο του δασκάλου στον οποίο οι μαθητές απλά υπακούουν. Επίσης
στο θέμα των τεχνών και ου τρόπου που τα παιδιά εκφράζουν τη δημιουργικότητά τους,
έχουν την απόλυτη ελευθερία, γεγονός που διαφαίνεται ξεκάθαρα στον τρόπο οργάνωσης
των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων (βλ. κεφάλαιο «Τέχνη και δημιουργικότητα»).
Οι έννοιες της αυτοδιαχείρισης, της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας στην μάθηση
κατέχουν πλέον κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και έχουν αποκτήσει ξεχωριστή
δυναμική κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών. Είναι πλέον μια αυταπόδεικτη
αλήθεια ότι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά για μία πιο επικοινωνιακά και
δημοκρατικά προσανατολισμένη διαδικασία μάθησης είναι αυτό κατά το οποίο η διδασκαλία
δίνει προβάδισμα στον εκπαιδευόμενο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του σε κάθε
επίπεδο (Little, 1991: 2). Πρόκειται για μια ευνοϊκή προς τους μαθητευόμενους αναμόρφωση
του τρόπου μάθησης, καθώς είναι, πράγματι, μια ριζική αλλαγή του τρόπου της κατανομής
της παλιάς δύναμης και εξουσίας που είθισται να χρησιμοποιούνται από την παραδοσιακή
συμβατική τάξη εκπαιδευτικών. Στην σημερινή εποχή, λοιπόν, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να
κατέχουν τον κεντρικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία στα πλαίσια μιας νέας
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προοπτικής, βάσει της οποίας θεωρείται ότι κατά αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευόμενος αποκτά
την ικανότητα για την ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης και κριτικής σκέψης, για την λήψη
αποφάσεων, και για την ανάπτυξη ανεξάρτητης δράσης,. Οι εκπαιδευόμενοι, δηλαδή, μέσω
της αυτόνομης μάθησης αναμένεται να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική τους
μάθηση (Little, 1991, σελ. 4).
Η αυτοδιαχείριση και η αυτονομία στην μάθηση αναπτύχθηκαν ως πεποιθήσεις ότι οι
μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβουν τον έλεγχο πάνω στην εκπαίδευσή τους για
να είναι επιτυχείς, όχι μόνο μέσα σε μία αίθουσα διδασκαλίας ή μονάχα με τη βοήθεια των
εκπαιδευτικών τους (Βεργίδης, κ.α., 1999). Χρησιμοποιώντας την έννοια της αυτονομίας
στην μάθηση, αυτή ορίστηκε ως η εμπειρία ενός μαθητευόμενου για να αρχίσει να
διαχειρίζεται από μόνος του τη διαδικασία της μάθησης και την κατάκτησης της γνώσης.
Αποτελεί την υποκειμενική αίσθηση της μαθησιακής διαδικασίας του μαθητευομένου για να
εκφράζει αυθεντικά τον εαυτό του και τα εσωτερικά του κίνητρα για να μάθει. Μία
συμπεριφορά είναι αυτόνομη, όταν ο μαθητευόμενος είναι ελεύθερος για να επιλέξει τις
ενέργειες εκείνες που θα τον οδηγήσουν σε επιτυχημένα αποτελέσματα, ανάλογα πάντοτε με
τα προσωπικά του κίνητρα και πόρους, αντίστοιχα, τις δικές του ανάγκες, τα προσωπικά του
ενδιαφέροντα και προτιμήσεις, καθοδηγώντας την συνέχιση της εμπλοκής του στην εκάστοτε
μαθησιακή διαδικασία. Επομένως, η αυτονομία στην μάθηση είναι το αναφαίρετο δικαίωμα
κάθε μαθητευόμενου για να αναλάβει προσωπικά ο ίδιος την ευθύνη της μαθησιακής του
διαδικασίας και των ευρύτερων σπουδών του, εν γένει. Πρόκειται για μια διαδικασία, η
οποία ανάμεσα σε όλα τα άλλα, περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την
αξιολόγησή της. Η αυτόνομη μάθηση είναι το καλύτερο παράδειγμα της δημοκρατικής
εκπαίδευσης κι ενός πιο ελευθεριακού σχολείου, απαλλαγμένου από τις αυστηρές
παραδοσιακές πρακτικές (Dewey, 1916).
Αξίζει να αναφέρουμε την σημαντική παρέμβαση του Rogers (1951), σύμφωνα με
τον οποίο στη διαδικασία της εκπαίδευσης, ένας μαθητής πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο,
σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στην παραδοσιακή αυταρχική εκπαίδευση. Η διδασκαλία
επιβάλλεται να έχει ως βασικό της στόχο τη δημιουργία ατόμων, οι οποίοι θα έχουν την
ικανότητα και θα είναι υπεύθυνοι να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, θα είναι ικανοί να
επιλέγουν κάτι με έξυπνο τρόπο, να προσαρμόζονται στις καταστάσεις που κάθε φορά
παρουσιάζονται και να αναπτύσσουν συνεργατικές δράσεις, αξιοποιώντας συνάμα
δημιουργικά την εμπειρία που διαθέτουν. Για τον λόγο αυτό, το σχολείο οφείλει, πάνω απ’
όλα, να επιδιώκει την εξασφάλιση ενός κλίματος, στο οποίο θα επικρατεί η ελεύθερη
έκφραση, και θα επιτρέπει στον μαθητή να προβεί στην αυτοπραγμάτωση του. Αν καταφέρει
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να επιτευχθεί αυτό, τότε έχει πραγματοποιηθεί και η μεγαλύτερη επιδίωξη και φιλοδοξία του
ατόμου. Στο βαθμό που ένας μαθητής έχει την έμφυτη επιθυμία για να γνωρίσει, να μάθει και
να κατανοήσει τον κόσμο σε κάθε επίπεδο, εκδηλώνει αυθόρμητα και έντονα το ενδιαφέρον
του για την εν λόγω απόκτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που προσφέρει το σχολείο.
Την ίδια στιγμή, το σχολείο του δίνει την ευκαιρία αλλά και τον διευκολύνει για να
αποκτήσει και να διαχειριστεί αυτόνομα όλες τις γνώσεις μέσα από τις δραστηριότητες που
τον ενδιαφέρουν (Δαρδάνος, 2004. Λεονταρή, 1996).
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5. Ελευθερία
Η θεωρία της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης και η έννοια της ελευθερίας, όπως αυτή
αποτυπώνεται στις αρχές της θεωρίας και πρακτικής του A.S.Neill, αποτελεί για τους
δασκάλους του Εργαστηρίου απαράβατη αρχή και στόχο. Όπως μας διηγείται μια εκ των
ιδρυτριών-δασκάλων του Εργαστηρίου:
«…η σωστή αναλογία αγάπης και ελευθερίας είναι αυτό που κάνει καλό στα παιδιά και
στο Εργαστήρι αυτό τα παιδιά το ένιωθαν, αλλά πιστεύω και το πιστεύω πολύ βαθιά ότι τα
παιδιά έχουν ανάγκη να νιώθουν ότι ο ενήλικας μπορεί να τα καθοδηγήσει, υπάρχει επομένως
διαφορά ανάμεσα στην ελευθερία και την ασυδοσία και είναι πολλοί οι γονείς που έχουν
παρερμηνεύσει αυτή τη λεπτή διαφορά…το παιδί χρειάζεται να του δώσεις ένα σύστημα αρχών
και να το βοηθήσεις να αποκωδικοποιήσει το χάος του κόσμου που το περιβάλλει, προκειμένου
να νιώθει ασφάλεια και εμπιστοσύνη…το παιδί χρειάζεται όρια, αλλά τι όρια βάζεις;…στο
Εργαστήρι όπου δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην δύναμη της ομάδας, υπάρχει ένας κανόνας
πάνω στον οποίο δουλεύουμε συστηματικά, έως και καταπιεστικά ίσως, σύμφωνα με τον οποίο
η ελευθερία του ενός σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου» (Συνέντευξη
Ιδρύτριας-Δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα, 16-3-2015).
Τα λόγια αυτά φανερώνουν τη βαθιά επιρροή που έχει στην παιδαγωγική οπτική του
Εργαστηριού, η θεωρία της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης, έτσι όπως την εφάρμοσε ο Neill, ο
οποίος ορίζει την ελευθερία ως το δικαίωμα να κάνεις αυτό που σου αρέσει αρκεί να μη
θίγεις την ελευθερία των άλλων (Neill, 1972). Διακρίνει δηλαδή την ελευθερία από την
ασυδοσία ορίζοντας την πρώτη ως μία αμοιβαιότητα που πρέπει να εφαρμόζεται και προς τις
δύο κατευθύνσεις, των ενηλίκων και των παιδιών, ενώ την δεύτερη ως παρεμπόδιση της
ελευθερίας των άλλων (Neill, 1975). Αυτή είναι η εξωτερική ελευθερία στην οποία
αναφέρεται, αλλά αυτό που πραγματικά επιδιώκει είναι τα παιδιά να είναι εσωτερικά
ελεύθερα, ελεύθερα από φόβο, από υποκρισία, από μίσος και αδιαλλαξία (Neill, 1978).
Η έννοια της ελευθερίας αποτελεί ένα κεντρικό πυρήνα γύρω από τον οποίο
οργανώνεται η ιδέα της παιδαγωγικής που εφαρμόζεται στο Εργαστήρι. Μια ελευθερία όμως
που ξεκινά από κάποιους βασικούς κανόνες που οφείλουν να ακολουθούν αδιαπραγμάτευτα
όλοι οι μαθητές ανεξαιρέτως. Οι κανόνες αυτοί, οι οποίοι δίνονται από τους ίδιους τους
δασκάλους σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο τα όρια εκείνα με τα οποία αποσκοπούν στη
δημιουργία ενός πλαισίου ασφάλειας κάθε είδους (σωματικής και ψυχικής), εμπιστοσύνης
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και ενίσχυσης του συναισθήματος του αυτοσεβασμού και της αυτορρύθμισης (Συνέντευξη
δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου, 29-6-2015). Οι κανόνες αυτοί δεν δίνονται αυθαίρετα, αλλά
πάντα συνοδεύονται με συζήτηση, αιτιολόγηση και επεξηγήσεις εκ μέρους των δασκάλων.
Είναι λίγοι, σαφείς και συγκεκριμένοι ώστε τα παιδιά να μπορούν να τους κατανοούν και να
ανταποκρίνονται σ’ αυτούς θετικά (Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου, 29-6-2015).
«Οι δάσκαλοι στο Εργαστήρι κατάφεραν να βάζουν τα όρια τους εκεί που χρειαζόταν,
έτσι ώστε αυτό μας έκανε να αισθανόμαστε και την απαραίτητη ασφάλεια που αναμφισβήτητα
χρειαζόμασταν!»

(Μαθήτρια-Λένα

Δαλακίδη,

«Το

Εργαστήρι

μου»,http://ergastiri-

school.gr/?cat=10).
Ο πρώτος βασικός κανόνας αφορά στο γεγονός ότι «Δεν βάζουμε ποτέ σε κίνδυνο τη
σωματική ακεραιότητα κανενός συν του εαυτού μας, συμπεριλαμβανομένου της σωματικής
βίας και της πρόκλησης ατυχήματος». Επομένως κανένα παιδί δεν έχει το δικαίωμα να
χτυπήσει κάποιο άλλο παιδί ή να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή αυτού αλλά και του ίδιου του, του
εαυτού» (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα, 16-32015). Ο δεύτερος αφορά στην βασική αρχή περί ελευθερίας, όπου ελευθερία σημαίνει πως
κάθε πράξη ή παράλειψη είναι για τον καθένα δυνατή και σύμφωνη με τις επιθυμίες του
μέχρι το σημείο που δεν παραβιάζεται η ελευθερία των άλλων. (Συνέντευξη ιδρύτριαςδασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα, 16-3-2015). Το αποτέλεσμα αυτής της
ελευθερίας είναι η αυτοπειθαρχία και αυτοπειθαρχία ή αυτορρύθμιση σημαίνει να σκέφτεσαι
τους άλλους και να σέβεσαι τα δικαιώματά τους (Neill,, 1975).
Υπάρχουν όμως και κανόνες οι οποίοι δίνονται εκτάκτως από τους δασκάλους και
κατόπιν συνεχών συζητήσεων μεταξύ τους, οι οποίοι μπορούν να προκύπτουν και από
θέματα της τρέχουσας καθημερινότητας, όπως στην περίπτωση εκείνη που κάποια στιγμή
μεταξύ των δασκάλων υπάρχει μια έντονη διαφωνία σχετικά με την επιθυμία και συνήθεια
των παιδιών να ζωγραφίζουν στα θρανία τους. Κατανοώντας απόλυτα την ανάγκη των
παιδιών να διοχετεύουν την ενέργειά τους κάποιες στιγμές ζωγραφίζοντας στο θρανίο, οι
δάσκαλοι καταλήγουν στο ότι τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να το κάνουν, εφόσον είναι το
θρανίο τους αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να δυσχεραίνουν το έργο της καθαρίστριας του
σχολείου, οπότε δίνεται στα παιδιά εκ μέρους των δασκάλων ο κανόνας ότι κάθε Παρασκευή
πρέπει τα ίδια τα παιδιά να καθαρίζουν τα θρανία τους, εξηγώντας τους όμως με σαφήνεια
και ειλικρίνεια ότι οφείλουν να σέβονται την εργασία των άλλων. Η ελευθερία τους σταματά
εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας
Χατζηστεφάνου - Βαφέα, 16-3-2015). Με αυτόν τον τρόπο αφενός ενισχύουν το αίσθημα της
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ατομικής ευθύνης των παιδιών αφετέρου τονίζουν την αξία της κοινωνικής δικαιοσύνης και
του σεβασμού στα δικαιώματα κάθε εργαζομένου.
Για τον Freire (2006), η εκπαίδευση είναι μια πολιτική πράξη και ως τέτοια πρέπει να
εκληφθεί και από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ως όντα με κρίση πρέπει να επιδιώκουν
συνεχώς την ελευθερία. Θεωρεί επίσης ότι μια δραστηριότητα που πρέπει να συμπεριληφθεί
στην καθημερινή πολιτική-παιδαγωγική ζωή του σχολείου είναι η συζήτηση δημόσιων
κοινωνικών θεμάτων που ευαισθητοποιούν τους μαθητές και τους καλούν να τοποθετηθούν
κριτικά και ηθικά. Ως εκπαιδευτικοί είμαστε πολιτικά υποκείμενα, εμπλεκόμαστε στην
πολιτική όταν διδάσκουμε και αν οραματιζόμαστε τη δημοκρατία πρέπει να αγωνιστούμε για
ένα σχολείο που θα μιλάει στους μαθητές και με τους μαθητές έτσι ώστε ακούγοντάς τους να
μπορούν και αυτοί να μας ακούν (Freire,2006).
Για τον Καστοριάδη η ελευθερία είναι δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα, η οποία
γνωρίζει τα όρια της και ξέρει να αυτοπεριορίζεται. Η ελευθερία γνωρίζει ότι μπορεί να τα
κάνει όλα, αλλά επίσης γνωρίζει ότι δεν πρέπει να τα κάνει όλα. Αυτό είναι και το μεγάλο
πρόβλημα της δημοκρατίας και του ατομικισμού. (Καστοριάδης, 2000).
Η ελευθερία της έκφρασης και ο αμοιβαίος σεβασμός αυτής της ελευθερίας μεταξύ
των μαθητών και των δασκάλων του Εργαστηρίου είναι εμφανής σε όλες τις εκφάνσεις της
σχολικής καθημερινότητας και κύριος ρυθμιστής των σχέσεων μεταξύ των μελών της
σχολικής κοινότητας. Αποτελεί επομένως βασικό κριτήριο στον τρόπο που οι δάσκαλοι
προσεγγίζουν και άρα αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Με άξονες την ειλικρίνεια, την αγάπη και
το σεβασμό, τα παιδιά αντιμετωπίζονται ως αυτόνομες προσωπικότητες με κρίση και άποψη,
η οποία γίνεται πάντα σεβαστή από τις/τους δασκάλες/δασκάλους τους και σε καμία
περίπτωση δεν αγνοείται. Τα παιδιά νιώθουν απόλυτα ελεύθερα να εκφράσουν ανά πάσα
στιγμή αυτό που τους απασχολεί και να διεκδικήσουν αυτό που θέλουν. Έτσι, τα παιδιά του
Εργαστηρίου έχοντας εσωτερικεύσει ένα σύστημα αξιών και στάσεων που βασίζεται στη
δημοκρατία και την ελευθερία, ενδεχομένως και από το σπίτι τους, αλλά κυρίως από το
σχολικό τους περιβάλλον, έχουν την ελευθερία όταν μια/ένας δασκάλα/δάσκαλος φωνάξει τα
παιδιά της τάξης του ότι είναι ώρα να επιστρέψουν στη τάξη να του ζητήσουν λίγο χρόνο
ακόμα για να τελειώσουν το παιχνίδι τους. Ο δάσκαλος αναγνωρίζοντας την παιδική φύση,
την ατομικότητα και την ελευθερία των μαθητών του θα τους το επιτρέψει και σε καμία
περίπτωση δεν θα τους αρνηθεί επικαλούμενος το κύρος της εξουσίας του (Συνέντευξη
ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα, 16-3-2015). Μάλιστα δεν
διστάζουν στις περιπτώσεις που κάτι αντιφάσκει και αντιτίθεται σε αυτό το σύστημα αξιών
τους, να διεκδικήσουν αυτό τους το δικαίωμα, το αυτονόητο για την σχολική τους ζωή.
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Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η περίπτωση κατά την οποία μια δασκάλα που
μόλις έχει ξεκινήσει να εργάζεται στο Εργαστήρι και μη έχοντας ακόμα προσαρμοστεί
εντελώς στο όλο κλίμα, στο τέλος ενός διαλλείματος και ενώ τα παιδιά ξέρουν ότι αν
ζητήσουν από κάποιον δάσκαλο να τελειώσουν το παιχνίδι τους και μετά να μπουν στην
τάξη, το αίτημά τους θα γίνει δεκτό, απευθυνόμενα στη νέα τους δασκάλα και ζητώντας της
κάτι παρόμοιο, αυτή τους απάντα με αυστηρό και επιτακτικό ύφος : «Όχι, θα μπείτε μέσα
τώρα αμέσως» (Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου, 29-6-2015).
Τα παιδιά του Εργαστηρίου, πάντα λειτουργώντας σαν ομάδα, είτε αυτή αφορά την
ομάδα της τάξης τους, είτε την ομάδα της ελεύθερης μέρας στην οποία συνδημιουργούν, είτε
την ευρύτερη έννοια της σχολικής τους κοινότητας και μη έχοντας συνηθίσει σε τέτοιες
αυταρχικές συμπεριφορές μπαίνουν στην τάξη και ετοιμάζουν άμεσα μια μικρή διαμαρτυρία
με αυτοσχέδια πλακάτ προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το περιστατικό αυτό. Άμεσα και
θέλοντας να βοηθήσει τη νέα συνάδελφο μια εκ των ιδρυτριών του Εργαστηρίου προτείνει
στα παιδιά να εκλέξουν μια επιτροπή ώστε να συζητηθεί το θέμα με ηρεμία. Στη συζήτηση
που ακολουθεί η νέα δασκάλα παραδέχεται το λάθος της στα παιδιά από τα οποία ζητάει
συγγνώμη και το θέμα επιλύεται δημοκρατικά. «Από αυτά τα παιδιά όμως έμαθα να
αναρωτιέμαι πάντα για την αιτία μιας συμπεριφοράς κάθε παιδιού και την κατανόηση της εκ
μέρους μου. Έτσι, μαζί με το Εργαστήρι μεγαλώναμε και εμείς» (Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας
Αγγελίδου, 29-6-2015).
Η ελευθερία σύμφωνα με τον Denisson (1969), είναι μια αφηρημένη και αόριστη
λέξη και αναμφισβήτητα στο σχολικό περιβάλλον είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξουσία
του δασκάλου. Στην πραγματικότητα όμως το ζήτημα δεν είναι μόνο αυτό, εφόσον από τη
στιγμή που οι ενήλικες χάνουν το κύρος και την εξουσία τους αυτό δεν συνεπάγεται ότι
ταυτόχρονα αυξάνεται και η ελευθερία των παιδιών. Η ελευθερία δεν είναι μία κίνηση στο
κενό, αλλά αντιθέτως μία κίνηση που έχει συνέχεια και αν θέλουμε να ανακαλύψουμε το
νόημα της ελευθερίας θα πρέπει να εντοπίσουμε σε αυτή την έννοια της συνέχειας.
Ελευθερία είναι το άλλο όνομα για την πληρότητα και την τελική διαμόρφωση των
δραστηριοτήτων, βιώνουμε τις δραστηριότητες και όχι την ελευθερία. Επομένως όταν
ενδιαφερόμαστε για την ελευθερία σημαίνει ότι ενδιαφερόμαστε για την εκπλήρωση, την
ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων που θεωρούμε σημαντικές και των ατόμων των οποίων
αναγνωρίζουμε τη μοναδικότητα τους. Να προσφέρουμε ελευθερία σημαίνει να μην
παρεμποδίζουμε τις δημιουργικές δυνάμεις του άλλου. Ένα παιδί λοιπόν που στο σχολείο δεν
του επιτρέπεται ποτέ να τελειώσει μια δραστηριότητά του, σημαίνει ότι έχει στερηθεί
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βασικές ελευθερίες του και άρα οι δραστηριότητες που για αυτό ήταν σημαντικές παρέμειναν
ανολοκλήρωτες (Dennison, 1969, σελ.9).
Τα παιδιά επίσης στο Εργαστήρι είναι ελεύθερα να εκφράσουν τη δημιουργικότητά
τους με κάθε τρόπο, χωρίς να νιώθουν τον περιορισμό ή το φόβο μιας αυταρχικής
παρέμβασης και άρα διακοπής της δραστηριότητάς τους. Τα παρακάτω δύο αποσπάσματα,
μαθητή και δασκάλου, αλληλοσυμπληρωμένα καταδεικνύουν συνολικά τις αρχές της
ελευθερίας της έκφρασης και της αντιαυταρχικής προσέγγισης που διέπουν την παιδαγωγική
του Εργαστηρίου.
«…είχαμε το ελεύθερο να αναπτύξουμε ό, τι είχε ο καθένας να δώσει, τα καλά και τα
λιγότερο καλά, χωρίς ντροπές ή περιορισμούς. Ακόμα θυμάμαι μια ημέρα προς το τέλος της Γ’
τάξης που έπρεπε να βάψουμε ένα μεγάλο χαρτί πράσινο για να ντυθούμε δεινόσαυροι στην
γιορτή. Κάποιος πρώτος έβαλε την παλάμη του στην μπογιά και έπειτα την κόλλησε στον ως
τότε λευκό τοίχο στο πίσω ισόγειο. Ακολουθήσαμε όλοι! Και κανείς από τους δασκάλους,
διευθυντές δεν είπε να σβηστούν – οι αμέτρητες μικρές πράσινες μούντζες έμειναν ως το τέλος»
(Μαθητής-Πάνος Παπαδόπουλος, «Το Εργαστήρι μου», http://ergastiri-school.gr/?cat=10).
«Δεν θα μαλώναμε ποτέ ένα παιδί που έγραφε στον τοίχο» (Συνέντευξη δασκάλου
Στάθη Τσεκούρα,1-6-2015).
Ένα άλλο περιστατικό το οποίο μαρτυρά αφενός την ελευθερία των παιδιών να
εκφράσουν ελεύθερα αυτό που νιώθουν και σκέφτονται και αφετέρου το σεβασμό και τη
σημασία που αποδίδουν οι δάσκαλοι του Εργαστηρίου στους προβληματισμούς των παιδιών
είναι αυτό που ακολουθεί. Υπάρχει μια περίοδος όπου τα παιδιά στο Εργαστήρι αρχίζουν να
συζητούν έντονα με τους δασκάλους τους το γεγονός ότι νιώθουν πως «έγιναν πολύ σχολείο
και κάνουν όλο μαθήματα», γεγονός που αποδεικνύει ότι τα παιδιά ξέρουν πολύ καλά ότι το
Εργαστήρι αποτελεί κάτι το διαφορετικό. Αυτό το αίτημα των παιδιών προβληματίζει έντονα
τους δασκάλους, οι οποίοι το συζητούν άμεσα τόσο μεταξύ τους αλλά και με τα ίδια τα
παιδιά ώσπου διαπιστώνουν ότι όντως έχει υπάρξει μια μικρή περίοδος 10-15 ημερών που
στο Εργαστήρι δεν έχει συμβεί κάτι το ιδιαίτερο, μια γιορτή, μια εκδρομή, κάποια ώρα
χαλάρωσης και που και οι ίδιοι λόγω μιας σειράς παραγόντων έχουν ακολουθήσει ίσως μια
καθιερωμένη, για το Εργαστήρι πάντα, μορφή διδασκαλίας που έχει κουράσει τα παιδιά
(Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα, 1-6-2015).
«Αργότερα συνειδητοποίησα πόσο ελεύθεροι ήμασταν στο Εργαστήρι, πρωτόγνωρες
καταστάσεις για μια εποχή εντελώς διαφορετική. Και όμως εμείς έτσι μάθαμε να σκεφτόμαστε,
να σεβόμαστε, να διεκδικούμε, να αποδεχόμαστε, να διαφωνούμε, να επιχειρηματολογούμε και

137

να δρούμε».(Μαθήτρια-Αλεξάνδρα Τάσκαρη, «Το Εργαστήρι μου», http://ergastirischool.gr/?cat=10)
Όσον αφορά μια άλλη μορφή ελευθερίας στο Εργαστήρι, την κινητική ελευθερία,
εκφρασμένη στην εμπιστοσύνη και αυτορρύθμιση του παιδιού, τα παιδιά μπορούν να
σκαρφαλώνουν στα δέντρα, ωστόσο οι δάσκαλοι φροντίζουν πάντα να είναι κάπου κοντά
τους (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Ιωάννας Κουτσόγιωργα,30-6-2015)….ή και μαζί τους
πάνω στα δέντρα!!
«Θυμάμαι και την Λου (δασκάλα) σκαρφαλωμένη στο δέντρο μαζί μας στα διαλείμματα,
πλήρως μυημένη στα παιχνίδια μας – την συνήθεια αυτή τη έκοψε όταν μετά από δοκιμασία
γαργαλητού έπεσε απ’ το δέντρο και έπαθε διάσειση» (Μαθήτρια-Τατιάνα Σαρλή, «Το
Εργαστήρι μου», http://ergastiri-school.gr/?cat=10).
Μία εξίσου καθοριστική μορφή ελευθερίας βιώνουν και οι δάσκαλοι του
Εργαστηρίου όσον αφορά το ζήτημα της διδασκαλίας, όπου το καθημερινό σχολικό
πρόγραμμα είναι γενικά πολύ ελεύθερο και στην ευχέρεια του κάθε δάσκαλου να το
σχεδιάσει και να το υλοποιήσει όπως αυτός κρίνει ότι είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος και
σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες των μαθητών του (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,
1-6-2015).
«Μιλάμε για παντοδυναμία του δασκάλου, ευελιξία, αλλά πάντα σύμφωνα με τη
διάθεση των παιδιών, τη μια μέρα μπορούσες να μην κάνεις τίποτα και την άλλη τα πάντα»
(Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα, 1-6-2015).
Αυτή η ελευθερία δίνει τη δυνατότητα στους δασκάλους αφενός να πειραματιστούν
και σε βάθος χρόνου να εξελίξουν την μέθοδο διδασκαλίας τους, εφαρμόζοντας κάθε φορά
νέα εργαλεία και πρακτικές (Συνέντευξη δασκάλας Λουίζας Μπρούσκου, 30-6-2015) ,
αφετέρου μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα ελευθερίας η γέννηση ιδεών που δημιουργεί τις
προϋποθέσεις για ένα περιβάλλον χαράς και δημιουργίας συμβαίνει απρόσκοπτα και
διαρκώς.
«Στο Εργαστήρι υπάρχει μια ατμόσφαιρα απόλυτης ελευθερίας και όλοι έχουν τη
δυνατότητα, είτε μεγάλοι είτε μικροί να είναι δημιουργικοί» (Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας
Αγγελίδου, 29-6-2015).
Το επιχείρημα που συχνά προβάλλεται ενάντια στην ελευθερία των παιδιών,
αναφέρει ο Neill (1972), είναι ότι η ζωή είναι πολύ σκληρή και πρέπει να
διαπαιδαγωγήσουμε έτσι τα παιδιά που να είναι ικανά να ζήσουν. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη
η πειθαρχία, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν αργότερα στις ανάγκες της ζωής. Όσοι
αναγνωρίζουν την ελευθερία του παιδιού και ταυτόχρονα ασπάζονται το παραπάνω
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επιχείρημα ξεκινούν από μια αθεμελίωτη υπόθεση ότι το παιδί δεν μπορεί να αναπτυχθεί αν
δεν αναγκαστεί γι’ αυτό. Ισχυρισμός που έχει επανειλημμένως ανατραπεί, από την εμπειρία
του στο Summerhill, συμπληρώνει ο Neill, (1972). Δεν αναγνωρίζει λοιπόν την
προκατάληψη που δεν έχει ποτέ αμφισβητηθεί από κανέναν, ότι αποκτάμε καλές συνήθειες
μόνο αν εξαναγκαστούμε γι’ αυτό στην παιδική μας ηλικία (Neill,1972).
Κάποιος θα αναρωτηθεί αν η εκπαίδευση που δεν θέτει άλλο όριο στην ελευθερία του
ατόμου εκτός από το «δικαίωμα» των άλλων, δεν θα καταλήξει αναπόφευκτα στην
υπέρμετρη υπερίσχυση του ατόμου και άρα σε έναν άκρατο ατομικισμό; Επιχείρημα που
πολλοί έχουν συχνά χρησιμοποιήσει ενάντια της θεωρίας του Rousseau (η απομόνωση του
Αιμίλιου με τον παιδαγωγό του στην εξοχή) και της ελευθεριακής εκπαίδευσης,
ισχυριζόμενοι ότι ο ατομικισμός αποτελεί την αναπόφευκτη κατάληξη της ελευθεριακής
εκπαίδευσης (Schmid, 1984, σελ.161).Το συμπέρασμα αυτό διαψεύδεται στην περίπτωση
του Εργαστηρίου, από τη στιγμή που αποδίδεται τόση μεγάλη σημασία στην έννοια της
κοινότητας, προωθώντας κατ’ επέκταση ένα πνεύμα συλλογικότητας και αλληλεγγύης.
Την καθοριστική σημασία της ελευθερίας και της αυτορρύθμισης εκφράσουν τα
παρακάτω λόγια της μαθήτριας:
«Είμαι τυχερή γιατί το Εργαστήρι μου εμφύτευσε αυτή την ιδέα: η ζωή είναι ένα
παιχνίδι γεμάτο προκλήσεις! Και πως το έκανε αυτό? Με το να μας εμπιστεύεται δύσκολα
εγχειρήματα: τη παρουσίαση του μαθήματος, τη λειτουργία της καντίνας και το δυσκολότερο,
την απόφαση για το πως θέλει να είναι ο καθένας από εμάς σα να είμαστε ενήλικες, χωρίς
καθοδήγηση (μάθαμε το νόημα της ελευθερίας: ήταν δική μας η ευθύνη και δικές μας και οι
συνέπειες)»

(Μαθήτρια-Μαρία

Φιωτάκη,,

«Το

Εργαστήρι

μου»,

http://ergastiri-

school.gr/?cat=10).
Στο Εργαστήρι, δεν παρατηρεί κανείς έντονα το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας,
γεγονός στο οποίο έχει συμβάλλει καθοριστικά τόσο η έννοια της ελευθερίας που
προαναφέραμε, όσο και η βασική αρχή σύμφωνα με την οποία το σχολείο δέχεται
αποκλειστικά περιορισμένο αριθμό μαθητών. «Δεν θέλαμε ένα σχολείο τεράστιο, με δύο
τμήματα ανά τάξη όπου δεν θα υπάρχει κανένας έλεγχος της κατάστασης σε οποιοδήποτε
επίπεδο»(Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου, 29-6-2015). Με αυτό τον τρόπο
αναπτύσσονται στενές διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες ξεπερνούν τον διαηλικιακό
διαχωρισμό και οι οποίες διακατέχονται από ένα πνεύμα ομαδικότητας, αλληλοϋποστήριξης
και σεβασμού, αποτρέποντας την εμφάνιση ακραίων περιστατικών βίας. «Τα παιδιά
γνωρίζουν το ένα το άλλο με τα μικρά τους ονόματα, κάνουν παρέα εκτός σχολείου και τα
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σαββατοκύριακα πολλές φορές τα περνάνε μαζί» (Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου,
29-6-2015).
Παρόλα αυτά στο Εργαστήρι παρατηρείται το φαινόμενο όπου τα παιδιά εξαιτίας του
ότι ακριβώς αναπτύσσουν μεταξύ τους τόσο ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς,
δημιουργούν μια σχέση η οποία φτάνει να πάρει τη μορφή «κλίκας» και στην περίπτωση που
στο σχολείο έρθει ένας καινούριος μαθητής η κλίκα αυτή τον «δοκιμάζει», θα λέγαμε,
προκειμένου να τον εντάξει τελικά στην ομάδα (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας
Αναστασίας Χατζηστεφάνου-Βαφέα, 16-3-2015). Όταν ο νέος μαθητής δεν αντιμετωπίζει
δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής η ένταξή του στην ομάδα των συνομηλίκων γίνεται
σχετικά εύκολα. Σε περίπτωση όμως που έρχεται στο σχολείο ένα παιδί με ιδιαίτερη
κοινωνική συμπεριφορά τότε εκεί χρειάζεται πολλή δουλειά εκ μέρους των δασκάλων,
προκειμένου να υπερασπιστούν το νέο παιδί, να το προστατέψουν και να το βοηθήσουν να
ενταχθεί στην ομάδα» (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας ΧατζηστεφάνουΒαφέα, 16-3-2015).
«Είχα τη τύχη ή ατυχία να βρεθώ σε άλλο σχολείο μέχρι τη γ΄ δημοτικού και να μπορώ
να έχω μέτρο σύγκρισης. Για τρία χρόνια έφαγα αρκετό ξύλο γιατί ήμουν άτακτη και βρέθηκα
μέσα σε κλίκα παιδιών όχι σε τάξη! Το όνομά μου το άκουγα από το στόμα των δασκάλων και
ένοιωθα ντροπή!!! Είδα λοιπόν πρώτα πως δε γίνεται να είμαι αρεστή σε όλους και μετά είδα
πως αυτό είναι πιο εφικτό απ” όσο φαντάζει. Αρκεί να το θέλει κανείς και να του το
επιτρέψουν. Έτσι κατάλαβα τα χρόνια του Εργαστηριού και βρήκα νόημα σ΄ αυτό» (ΜαθήτριαΜαρία Φιωτάκη, «Το Εργαστήρι μου», http://ergastiri-school.gr/?cat=10).
Αυτό συμβαίνει διότι τα παιδιά που έχουν ξεκινήσει από μικρά στο σχολείο αυτό,
είναι εξοικειωμένα με την ελευθερία που τους έχει σταδιακά δοθεί αλλά και τα όποια όρια
υπάρχουν τα σέβονται γιατί τους έχουν τεθεί μέσα στη πάροδο του χρόνου, όπως και οι
ευθύνες τις οποίες αναλαμβάνουν σταδιακά κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο Εργαστήρι.
Αντιθέτως τα καινούρια παιδιά που προηγουμένως ήταν μαθητές σε κάποιο παραδοσιακό
σχολείο, το οποίο είχε επιβάλλει μια αυστηρή πειθαρχία, σιωπή και τάξη με τη μέθοδο της
μαγκούρας ή ενός κώδικα τιμωριών δεν μπορούν να καταλάβουν τη βαθιά σημασία αυτής
της ξαφνική απελευθέρωσης που βιώνουν στο Εργαστήρι, με αποτέλεσμα να περνούν μια
έντονη φάση αντίδρασης και αντικοινωνικότητας, όπου μην έχοντας ζήσει σε ένα ανάλογο
περιβάλλον παρερμηνεύουν αυτές τις συνθήκες και νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ότι
θέλουν διότι κανείς δεν θα τα μαλώσει ούτε θα τα τιμωρήσει. (Συνέντευξη ιδρύτριαςδασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου-Βαφέα, 16-3-2015).
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Τα παιδιά αυτά, τα οποία οι γονείς τους τα έχουν φέρει στο Εργαστήρι διότι
δυσκολεύονται με την αντικοινωνική τους συμπεριφορά στα άλλα σχολεία, έχουν προφανώς
την ανάγκη να εκτονώσουν όλον αυτόν τον θυμό που ένιωσαν σε ένα καταπιεστικό σχολικό
περιβάλλον, γι’ αυτό και χρειάζονται αρκετό χρόνο και αρκετή προσωπική ενασχόληση ώστε
να καταλάβουν το νέο πλαίσιο, αλλά και τα ήδη παιδιά του σχολείου να πάψουν να τους
φέρονται με σκληρότητα. (Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας ΧατζηστεφάνουΒαφέα, 16-3-2015). Αυτό το ξέσπασμα της μανίας και οι υπερβολές δεν προξενούν καμία
έκπληξη στους δασκάλους, οι οποίοι τις δέχονται σαν το μοιραίο φύτρωμα των σπόρων που
έσπειρε το παλιό σχολείο και βλέπουν σε αυτές ένα αναγκαίο στάδιο της πορείας των
παιδιών προς την προσαρμογή τους στις νέες μεθόδους. Αποδίδουν στην αταξία μια
πραγματική λειτουργία κάθαρσης, δείχνοντας σε ποιο βαθμό έχουν απορρίψει τη νοοτροπία
του παλιού δασκάλου, αρνούμενοι όλα όσα οι άλλοι κρίνουν σημαντικά στις σχέσεις τους με
τα παιδιά (Schmid, 1984, σελ.43).
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις ιδιαίτερης έντασης, όπου οι δάσκαλοι πρέπει να
επιδείξουν μια δυναμικότητα ακόμα και να φωνάξουν αν χρειαστεί, (Συνέντευξη δασκάλας
Σοφίας Αγγελίδου, 29-6-2015), αλλά πάντα εξηγώντας στα παιδιά το τι έχει συμβεί και με
γνώμονα τον κανόνα περί ελευθερίας, όπου δηλαδή η ελευθερία του ενός σταματά εκεί όπου
αρχίζει η ελευθερία του άλλου και ποτέ με την έννοια μιας αυταρχικής και εξουσιαστικής
μορφής δασκάλου που αυθαίρετα αποφασίζει και τιμωρεί Συνέντευξη ιδρύτριας-δασκάλας
Αναστασίας Χατζηστεφάνου-Βαφέα, 16-3-2015).
Το παιδί έχει ανάγκη από ελευθερία, γιατί μόνο έτσι μπορεί να αναπτυχθεί
φυσιολογικά. (Neill,1972). Τα παιδιά που έρχονται στο Summerhill από άλλα σχολεία στα
οποία έχουν καταπιεστεί, είναι γεμάτα ανειλικρίνεια, ψεύτικη ευγένεια και οι καλοί τους
τρόποι απλή υποκρισία, με συνέπεια να αντιδρούν στην επαφή τους με την ελευθερία
προκλητικά. Χρειάζονται τουλάχιστον έξι μήνες για απαλλαγούν από την ανάγκη υποταγής
σε οποιαδήποτε αυθεντία και να ξαναγίνουν φυσιολογικά, υγιή, χωρίς εκνευρισμό και μίσος,
ικανά να εκφραστούν (Neill,1972). Αντιθέτως το παιδί που διαπαιδαγωγείται ελεύθερα δεν
περνά το στάδιο της ανειλικρίνειας και της υποκρισίας. Είναι πράγματι εντυπωσιακή η
ειλικρίνεια των παιδιών που μεγαλώνουν σ ένα περιβάλλον ελευθερίας, ικανότητα
εξαιρετικής σημασίας για τη ζωή μας και ενώ απαιτούμε από τους άλλους να είναι ειλικρινείς
μεγαλώνουμε με αντίθετο τρόπο τα παιδιά μας. Ο Neill (1972), θεωρεί μία από τις
σπουδαιότερες αποκαλύψεις στο Summerhill το γεγονός ότι τα παιδιά δεν γεννιούνται
ανειλικρινή, γι’ αυτό και αποφάσισε να τα αφήσει ελεύθερα για να δει πως αυτά
συμπεριφέρονται, ως το μόνο δυνατό τρόπο επικοινωνίας μαζί τους. Αυτός είναι ο δρόμος
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που πρέπει να ακολουθήσει το σχολείο του μέλλοντος εάν θέλει να συμβάλλει στη γνώση
του παιδιού και το σπουδαιότερο στην ευτυχία του παιδιού Neill (1972).
Αυτή ακριβώς η έννοια της ελευθερίας που περιγράψαμε ως εδώ συνοψίζεται στα
παρακάτω λόγια:
«Αυτό ήταν το Εργαστήρι.…
ένας τόπος που άφησαν την ελεύθερη έκφραση των παιδιών και την φαντασία να
αναπτυχθεί και να ορίσει αυτή τους κανόνες πάνω στους οποίους σφυρηλάτησαν οι δάσκαλοιφίλοι μας τις γνώσεις που έπρεπε να πάρουμε και όχι το αντίθετο. Όχι δηλαδή να μας βάλουν
κανόνες στους οποίους θα έπρεπε εμείς να υποτάξουμε τα ατίθασα πάντα όνειρά μας… και όλα
αυτά την 10ετία του 1970, αρχές ‘80! Αυτό είναι το Εργαστήρι μου, ο χώρος που για έξι χρόνια
ανέπτυξα όποιες ικανότητες είχα, χωρίς να φοβάμαι να εκφραστώ ή να φοβάμαι αν είμαι
διαφορετικός»

(Μαθητής-Φιλήμονας,

Το

Εργαστήρι

μου»,

http://ergastiri-

school.gr/?cat=10).
«Γιατί δεν ήταν απλά ένα σχολείο, ήταν μια κοινωνία που μας έμαθε τι σημαίνουν οι
πραγματικές σχέσεις, χωρίς “φρουφρού” κι αρώματα. (Βάνια Ηλιάδη, «Το Εργαστήρι
μου»,http://ergastiri-school.gr/?cat=10).
Ο Neill (1978), γνωρίζει ότι αυτός που πιστεύει και αγωνίζεται για την ελευθερία
αποτελεί κίνδυνο για την οργανωμένη κοινωνία και ενώ καμιά αρχή δεν έχει μέχρι τώρα
εναντιωθεί στο Summerhill, ξέρει ότι αν και άλλα σχολεία ακολουθούσαν το παράδειγμά του
πιθανόν το Summerhill να έκλεινε, γιατί το πρώτο κίνητρο ενός πλήθους είναι να διατηρήσει
την ομοιογένειά του. Πιστεύει όμως ότι οι επαναστάτες έστω και ελάχιστα, έστω και με αργό
ρυθμό την διαπερνούν, οδηγώντας σταδιακά το πλήθος σε μια αλλαγή. Κανένας από εμάς
δεν είναι ελεύθερος και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να
απελευθερωθούμε από την υποκρισία και την προκατάληψη και από το να εναντιωνόμαστε
στη ζωή (Neill,1978). Το ότι η ελευθερία μπορεί να θεραπεύσει μια για πάντα ένα
προβληματικό παιδί το απέδειξε και ο Homer Lane με τη «μικρή του πολιτεία», ο άνθρωπος
που ενέπνευσε πολύ τον Neill, ενώ ο ίδιος αναφέρει πως το είδε στην πράξη όταν στο
Summerhill τα πρώτα χρόνια που κυρίως φιλοξενούσε προβληματικά παιδιά, με την αγάπη
και την ελευθερία και την αποδοχή που βίωσαν, κατάφεραν να ενταχθούν αργότερα στην
κοινωνία σαν σωστοί άνθρωποι (Neill,1978).
Ο Neill (1972), προτείνει ότι μισή ώρα με ένα ελεύθερο παιδί πείθει περισσότερο από
ένα βιβλίο με επιχειρήματα για την ελευθερία του παιδιού. Φυσικά και δεν είναι απλό να
δώσεις ελευθερία σε ένα παιδί, το οποίο ζώντας σε ένα κοινωνικό περιβάλλον αναπόφευκτα
θα υιοθετήσει μέρος των θέσεων που έχουν οι γονείς του για τη ζωή. Δυστυχώς η κοινωνία
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μας είναι από τη φύση της αντιφιλελεύθερη, συντηρητική και μισεί τις νέες ιδέες, βασίζεται
στο φόβο, όπως ακριβώς και το καταπιεστικό εκπαιδευτικό μας σύστημα βασίζεται πάνω στο
φόβο απέναντι στη νέα γενιά. Το ένστικτο αυτοσυντήρησης της μάζας την κάνει να επιλέγει
ηλικιωμένους δημόσιους άντρες, γιατί βλέπει την νεολαία σαν τον επερχόμενο κίνδυνο που
ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να την αντικαταστήσει. Για τον ίδιο λόγο τα παιδιά
στερούνται την ελευθερία τους σε μικρότερες ομάδες όπως η οικογένεια, η οποία εξαρτάται
από παλιές συναισθηματικές και συντηρητικές αξίες ως φύλακες της ηθικής (Neill,1972). Ο
χειρότερος εχθρός της ελευθερίας είναι ο φόβος και σίγουρα η ελευθερία είναι μια νίκη
έναντι της αμάθειας. Ο Neill (1972), απαντώντας σε όσους τον ρωτούν πώς τα παιδιά του
Summerhill θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στη σκλαβιά της ζωής, αυτός ελπίζει πως τα
ελεύθερα αυτά παιδιά θα αποτελέσουν την πρωτοπορία για την κατάργηση αυτής της
σκλαβιάς. Υπάρχει γι’ αυτόν, μια ελάχιστη μειοψηφία αυτόνομων παιδιών η οποία μπορεί να
ορίσει την απαρχή ενός νέου πολιτισμού, όπως τον ονομάζει ο Neill (1972), του οποίου ο
χαρακτήρας είναι ριζικά διαφορετικός από οποιαδήποτε νέα κοινωνία υπόσχεται
οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα.
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6. Αυτορρύθμιση
Το νέο πνεύμα της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης που βιώνουν τα παιδιά του
Εργαστηρίου είναι έκδηλο, σε όλες τις εκφάνσεις της σχολικής τους καθημερινότητας και
κανείς μπορεί να το διακρίνει εύκολα και σε αντιδιαστολή με το παραδοσιακό-αυταρχικό
σχολείο της περιόδου, στη στάση των παιδιών πριν ακόμα από την είσοδο τους στη τάξη. Σε
αντίθεση λοιπόν με τα υπόλοιπα σχολεία, τα παιδιά στο Εργαστήρι δεν φορούν ποδιές, δεν
στοιχίζονται σε πρωινές γραμμές, δεν κάνουν πρωινή προσευχή, ούτε έπαρση σημαίας
ακολουθώντας παραγγέλματα του τύπου: «προσοχή, ανάπαυση, στοιχηθείτε», και ξεκινούν
τη μέρα τους πηγαίνοντας στις τάξεις τους όχι μετά το άκουσμα κάποιου κουδουνιού, το
οποίο δεν υπάρχει καν, αλλά με το κάλεσμα τους εκ μέρους των δασκάλων τους (Συνέντευξη
ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα,16-3-2015). Την έντονη αντίθεση
ανάμεσα στο Εργαστήρι και την συντριπτική πλειοψηφία των άλλων σχολείων διακρίνουμε
στην περιγραφή που ακολουθεί:
«Στην πρώτη δημοτικού πήγα σε ένα ιδιωτικό σχολείο…Έχω τις χειρότερες αναμνήσεις
απ’ αυτό διότι ήταν πολύ αυστηρό σχολείο και μάλιστα σε ανούσια πράγματα! Φοράγαμε ποδιά
και κορδέλα στα μαλλιά απαραιτήτως, όπου μια φορά ξέχασα να βάλω κορδέλα και η δασκάλα
μου με έδειρε στο χέρι με τον χάρακα! Στο Εργαστήρι άλλαξε τελείως η ψυχολογία μου και
γύρναγα στο σπίτι τόσο ενθουσιασμένη! Δεν υπήρχαν ποδιές και κορδέλες στα μαλλιά,
φοράγαμε ότι θέλαμε, δεν υπήρχε κουδούνι και συγκεκριμένος χρόνος για το κάθε διάλειμμα,
μιλάγαμε στον ενικό αριθμό στους δασκάλους, πράγμα που μας έκανε να τους αισθανόμαστε
πολύ «κοντά» μας» (Μαθήτρια-Λένα Δαλακίδη, «Το Εργαστήρι μου», http://ergastirischool.gr/?cat=10).
Ο Freinet, αν και στο σχολείο του διατηρεί το χτύπημα του κουδουνιού, ωστόσο δεν
είναι ούτε υπέρ της νεκρικής σιγής που πρέπει να το ακολουθεί, ούτε υπέρ της στρατιωτικής
στοίχισης, όπως συμβαίνει σε όλα τα σχολεία, αρνούμενος έτσι να φράξει την είσοδό του με
έναν απονεκρωμένο φορμαλισμό που είναι απλά η παρωδία της πειθαρχίας (Freinet, 1977,
σελ 87-88). Η απουσία κουδουνιού στο Εργαστήρι, σηματοδοτεί μια νέα σχολική
πραγματικότητα, στην οποία ο χρόνος ορίζεται διαφορετικά. Σε αντίθεση με το παραδοσιακό
σχολείο που το κουδούνι οριοθετεί για τους μαθητές το χρόνο ανάμεσα στα μαθήματα και το
παιχνίδι και συνεπώς τα διαχωρίζει ως πρακτική και ως αξία, στο Εργαστήρι το όριο αυτό
είναι ασαφές και κυρίως δημιουργείται πάντα σε σχέση με τις ανάγκες των μαθητών. Σε
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συνδυασμό με την παιγνιώδη μορφή με την οποία γίνεται η διδασκαλία, ακολουθώντας τη
μέθοδο της διαθεματικότητας και στη βάση μιας βιωματικής μάθησης που αντλείται από τα
ενδιαφέροντα των παιδιών, τα οποία συμμετέχουν και ορίζουν ενεργά τη διαμόρφωσή της
«Στο Εργαστήρι όλα είναι υπό διαπραγμάτευση μεταξύ δασκάλων και μαθητών» (Συνέντευξη
δασκάλας Λουίζας Μπρούσκου, 30-6-2015), και με τα παιδιά πολύ συχνά να συμμετέχουν σε
δράσεις εκτός σχολείου, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα παιδιά του Εργαστηρίου δεν
αντιλαμβάνονται την εναλλαγή μέσα και έξω από την τάξη, μάθημα – διάλειμμα, (όπου στο
παραδοσιακό σχολείο αυτό σηματοδοτείται με το χτύπημα του κουδουνιού), σαν την στιγμή
της λύτρωσης τους από τις βαρετές και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες μιας
παραδοσιακής τάξης και τον αυστηρό έλεγχο ενός αυταρχικού δασκάλου. Επομένως, ο
χρόνος και ο χώρος στο Εργαστήρι αποκτούν μια τελείως διαφορετική σημασιοδότηση από
αυτή που ορίζει το παραδοσιακό σχολείο.
Καταργώντας τις παραδοσιακές τελετουργίες ενός σχολείου, αυτό που δημιουργείται
δεν είναι το κενό ή το χάος αλλά μια νέα τάξη πραγμάτων που βασίζεται πρωταρχικά στις
σχέσεις ανάμεσα στους ενήλικες και τα παιδιά, ανάμεσα στα παιδιά και τους συνομηλίκους
τους, με άλλα λόγια βασίζεται σε βασικές αλήθειες της ανθρώπινης υπόστασης, όπως ότι ο
νους δεν λειτουργεί ξεχωριστά από το συναίσθημα αλλά αντιθέτως η σκέψη και το
συναίσθημα συνδέονται στενά, ότι η γνώση δεν υπάρχει καθεαυτή αλλά τη γνώση την έχουν
και πρέπει να την εκφράζουν τα άτομα, ότι μια ενεργή ηθική ζωή δεν μπορεί να διαμορφωθεί
παρά μόνο εκεί που οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να
ενεργούν σύμφωνα με τις επιταγές της συνείδησής τους. (Dennison, 1979, στο Ν.Μπαλής
(επιμ), σελ 117-151). .
Το κλίμα που επικρατεί μέσα σε μια τάξη του Εργαστηρίου αποτελεί ένα ακόμη
δείγμα αυτής της παιδαγωγικής. Γενικότερα στη τάξη δεν επικρατεί ένα κλίμα
αυστηρότητας, πειθαρχίας και τυφλής υπακοής όπως συνηθίζεται στα υπόλοιπα σχολεία.
Αντιθέτως, μέσα στην τάξη τα παιδιά μπορούν να μιλάνε μεταξύ τους, να συνεργάζονται, να
ανταλλάσσουν ιδέες και να βοηθάει το ένα το άλλο. Η ελευθερία κίνησης των μαθητών έχει
διατηρηθεί και μέσα στην τάξη, έτσι τα παιδιά δεν είναι υποχρεωμένα να κάθονται συνεχώς
στις θέσεις τους, αλλά έχουν την ελευθερία να κινούνται ελεύθερα και κατά τη διάρκεια του
μαθήματος. Χωρίς δηλαδή να πρέπει να ρωτήσουν για να πάρουν την άδεια από τον
δασκάλα/δάσκαλο, πρακτική που προφανώς παραπέμπει άρρητα στην εξουσία της εκάστοτε
αρχής και την επιβεβαίωση του κύρους της, τα παιδιά απλά την/τον ενημερώνουν είτε για να
πάνε να πάρουν κάποιο βιβλίο που χρειάζονται από τη βιβλιοθήκη, είτε για να πάνε στη
τουαλέτα, είτε για να κάνουν οτιδήποτε άλλο κρίνουν αυτά ως απαραίτητο (Συνέντευξη
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ιδρύτριας-δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου - Βαφέα,16-3-2015). Η απουσία όμως
κάθε αυταρχικής ρύθμισης της σχολικής πραγματικότητας δεν περιορίζεται μόνο στις
εξωτερικές οργανωτικές λειτουργίες του σχολείου, αλλά διέπει ουσιαστικά κάθε εσωτερική
λεπτομέρεια της σχολικής ζωής, με τις έννοιες της ισότητας, της δημοκρατίας και της
αυτορρύθμισης να αποτελούν τα βασικά συστατικά της.
«Ακόμη και σήμερα προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς πήρα σαν εφόδιο από το
Εργαστήρι και νομίζω ότι τελικά αυτό που κληρονόμησα είναι μια αληθινή απέχθεια για την
εξουσία με όποιο πρόσωπο κι αν αυτή εμφανίζεται. Ζώντας και λειτουργώντας καθημερινά σ’
ένα περιβάλλον ελευθερίας και σεβασμού που δεν σχετιζόταν απαραίτητα με την τάξη, την
ηλικία ή άλλους παράγοντες, δεν μπορώ με τίποτα να δεχτώ την επιβολή της φυσικής,
πνευματικής δύναμης ενός ανθρώπου απέναντι σε κάποιον άλλο όποια ιδιότητα ή σχέση
υπάρχει μεταξύ τους (εργοδότης- εργαζόμενος, καθηγητής-μαθητής, γονέας- παιδί)»
(Μαθήτρια-Δέσποινα Καββαδία, «Το Εργαστήρι μου», http://ergastiri-school.gr/?cat=10) .
Για τον Freire (2006), η εκπαίδευση είναι μια πολιτική πράξη και ως τέτοια πρέπει να
εκληφθεί και από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ως όντα με κρίση πρέπει να επιδιώκουν
συνεχώς την ελευθερία. Οι δάσκαλοι πρέπει να βιώσουν με συνέπεια το προοδευτικό και
δημοκρατικό ή το αυταρχικό και αντιδραστικό τους παρελθόν ή και την αυθόρμητη και
επιπόλαια επιλογή τους ώστε να αυτοπροσδιοριστούν ως δημοκρατικοί ή αυταρχικοί, ενώ η
ελαστικότητα που δείχνει να τείνει προς την ελευθερία στην πραγματικότητα λειτουργεί εις
βάρος της διότι το κλίμα «όλα επιτρέπονται» και αποχαλίνωσης που δημιουργεί ενισχύει τον
αυταρχισμό. (Freire, 2006, σελ. 183, 185, 205). Η επιλογή αυτή κάθε δασκάλου
αντικατοπτρίζεται με το καλύτερο δυνατό τρόπο στο πως αντιμετωπίζει κα προσεγγίζει το
παιδί στην καθημερινή τους κοινή σχολική ζωή. Μέσα σε ένα κλίμα απόλυτου σεβασμού της
ατομικότητας παιδιά και δάσκαλοι στο Εργαστήρι συνυπάρχουν αρμονικά και δημιουργικά
στη σχολική τους καθημερινότητα., σε αντίθεση με τον κυρίαρχο τρόπο προσέγγισης όπου
στο παραδοσιακό σχολείο εμπεριέχει τα στοιχεία της παθητικής υπακοής και της
αυταρχικότητας. Πολλοί είναι λοιπόν οι δάσκαλοι που καταφεύγουν σε αυταρχικές μεθόδους
προκειμένου να διαμορφώσουν την συμπεριφορά του παιδιού.
Ο Ferrer υποστηρίζει ότι είναι λάθος να θέλουμε να πετύχουμε κάτι με την
αυταρχικότητα. Το παιδί δεν πρέπει να υποχρεώνεται να κάνει κάτι, αν δεν έχει πειστεί μόνο
του ότι πρέπει να το κάνει. «Το ζώο υπακούει. Ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να υπακούει,
πρέπει να καταλαβαίνει τους λόγους των πράξεων του και τις περιστάσεις μέσα στις οποίες
εκδηλώνονται» (Ferrer, 1913). Ο Ferrer (1913), εντοπίζει όλη την αξία της παιδείας στο
σεβασμό της φυσικής, πνευματικής και ηθικής θέλησης του παιδιού. Αληθινή παιδεία
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υπάρχει μόνο εάν αφήνουμε στο παιδί τη δυνατότητα ρύθμισης της δικής του προσπάθειας.
Αληθινός δάσκαλος είναι αυτός, ο οποίος ενίοτε ακόμα και ενάντια στις δικές του ιδέες και
επιθυμίες, στηρίζει το παιδί και την ανάπτυξη των ενεργειών του (Novoa & Vilanou, στο
Houssaye, 2000).
Το ζήτημα της αυτορρύθμισης των παιδιών αποτελεί κεντρικό ζητούμενο στην
παιδαγωγική που ακολουθούν οι δάσκαλοι του Εργαστηρίου, γι’ αυτό και η έννοια
οποιασδήποτε μορφής τιμωρίας απουσιάζει διότι την θεωρούν ως ένα μέσο επιβολής
εξουσίας του δασκάλου και άρα καταπιεστικό, καταχρηστικό και συνεπώς αντιπαιδαγωγικό.
Oι δάσκαλοι του Εργαστηρίου δεν παρεμβαίνουν είτε για να καθοδηγήσουν είτε για να
επιλύσουν κάποιο θέμα της κοινότητας που προκύπτει στην άμεση σχολική καθημερινότητα
και κατά συνέπεια δεν επιδέχεται αναβολή ώστε να επιλυθεί στην συνέλευση του σχολείου,
αλλά προτρέπουν το παιδί να αναλάβει την ευθύνη και σκεπτόμενο κριτικά να δράσει
(Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου, 29-6-2015). Τα παιδιά στο Εργαστήρι καλούνται
να λειτουργήσουν σε ένα πλαίσιο αυτοκριτικής και αυτορρύθμισης, σε μια χρονική στιγμή
που στην πλειοψηφία των υπόλοιπων σχολείων στην Ελλάδα χρησιμοποιείται ακόμα και η
σωματική τιμωρία. Ενδεικτικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι
δάσκαλοι αντίστοιχα γεγονότα της σχολικής ζωής μας δίνει η περιγραφή που ακολουθεί
βασισμένη στη διήγηση ενός εκ των δασκάλων:
«Τα παιδιά σήμερα στην τάξη είναι πολύ ανήσυχα και δεν δείχνουν καμιά διάθεση
για να μελετήσουν και να συνεργαστούν. Γενικά τις τελευταίες μέρες επικρατεί ένα κλίμα
χαλάρωσης. Ο δάσκαλος, μετά από κοινή συζήτηση με τους υπόλοιπους δασκάλους,
αποφασίζει να ρυθμίσει την κατάσταση με τρόπο όμως που την ευθύνη επίλυσής της θα την
αναλάβουν τα ίδια τα παιδιά. Μπαίνει στην τάξη και με λίγο πιο αυστηρό αλλά σταθερό τόνο
της φωνής του εξηγεί στα παιδιά ότι το μάθημα δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι και ότι πρέπει
τα ίδια να βρουν μια λύση, λέγοντάς τους: «Με αυτές τις συνθήκες αρνούμαι να δουλέψω.
Θέλω να συζητήσετε και να αποφασίσετε τι θα κάνετε, θα είμαι έξω και θα περιμένω την
πρότασή σας» (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,1-6-2015). Ωστόσο ο δάσκαλος
μπαινοβγαίνει στην τάξη δήθεν για να μαζέψει κάποια πράγματα και ακούει τη συζήτηση
των παιδιών :
-…έχει δίκιο ο Στάθης, (λέει ένα παιδί αναγνωρίζοντας το αίτημα του δασκάλου
τους)
-…και εσύ το έχεις παρακάνει πια, όλο μιλάς…στιγμή δεν ησυχάζεις (μαθητής
επιπλήττει συμμαθητή του)
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«…συζήτησαν τόσο ώριμα κάνοντας την αυτοκριτική τους σε σημείο που ήθελα να
αρχίσω να τους χειροκροτώ…» (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,1-6-2015).
Καλούν τον δάσκαλο μέσα στη τάξη και του ανακοινώνουν ότι αποφάσισαν να
εφαρμόσουν έναν νόμο, έτσι τον ονόμασαν, σύμφωνα με τον οποίο όταν κάποιος
παρεκτρέπεται την ώρα του μαθήματος κάποιος από τους υπόλοιπους συμμαθητές του θα τον
κοιτάει για να ησυχάσει. Αυτή θα είναι η πρώτη προειδοποίηση. Αν δεν την αντιληφθεί και
συνεχίσει να ενοχλεί τότε και πάλι ένας συμμαθητής του και όχι ο δάσκαλος, θα του ζητήσει
να περάσει 5 λεπτά έξω από την τάξη. Αποφασίζουν να γράψουν τον νόμο αυτό σε ένα
δισέλιδο, να τον υπογράψουν και να τον ψηφίσουν. Αρχίζει η διαδικασία αυτή και μέχρι να
ολοκληρωθεί οι μισοί έχουν ήδη βγει έξω. Ο δάσκαλος παρακολουθεί αμέτοχος μέχρι
στιγμής ότι συμβαίνει και απλά για να βοηθήσει την εξέλιξη τους προτείνει μια τροπολογία
ώστε ο νόμος να αρχίσει να ισχύει αφού ψηφιστεί και μετά (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη
Τσεκούρα,1-6-2015).
«…ήταν καταπληκτικό αυτό που συνέβη….είναι αυτές οι στιγμές που πράγματι νιώθεις
τόση χαρά και ενθουσιασμό για το πως μπορούν να σε εκπλήξουν τα παιδιά αρκεί να τους
δείξεις εμπιστοσύνη…» (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,1-6-2015).
Σε αντιδιαστολή με τον παραδοσιακό και κυρίαρχο τρόπο αντιμετώπισης παρόμοιων
καταστάσεων οι δάσκαλοι στο Εργαστήρι δεν χρησιμοποιούν τη δύναμη της εξουσίας τους
επιπλήττοντας τα παιδιά και επιβάλλοντας αυθαίρετα κάποιου είδους τιμωρία. Αντιθέτως,
δείχνουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην ικανότητα των παιδιών να αναλάβουν την ευθύνη της
σχολικής τους καθημερινότητας σε όλα σχεδόν τα επίπεδα, προσπαθώντας ταυτόχρονα να
ενισχύσουν το συμμετοχικό και δημοκρατικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Ο Freinet
χαρακτηρίζει ως σφάλμα κάθε είδους αυταρχική συμπεριφορά. Κανείς, ούτε το παιδί ούτε ο
ενήλικας δεν θέλει να βρίσκεται κάτω από την αυταρχική εξουσία κάποιου άλλου, γι’ αυτό
και κάθε αυταρχική κίνηση ή μεταχείριση επιφέρει αυτόματα την αντίδραση αυτού που την
υφίσταται. Πρόκειται για αντανακλαστικό φυσικής και ψυχολογικής υφής (Freinet, 1977,σελ
157-158). Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στα παιδιά σχετικά με ζητήματα πειθαρχίας
εμπεριέχουν πάντα το στοιχείο της ταπείνωσης. ακόμα και αν αυτή κρύβεται πίσω από μια
μάσκα αυθάδειας, περηφάνιας ή ψευτοπαλληκαριάς. Ωστόσο για πολλούς η τιμωρία
αποτελεί τη μοναδική λύση για την διαφύλαξη της τάξης (Freinet, 1977, σελ 182-183). Ο
Ferrer απαξιώνει οποιαδήποτε μορφή τιμωρίας ηθικής ή υλικής και θεωρεί ακατάλληλους
του δασκάλους που τις εφαρμόζουν. Επιπλήξεις, ανυπομονησία και θυμός πρέπει να
εξαφανιστούν από τα σχολεία μαζί με τον αρχαίο τίτλο «κύριε». Στο σχολείο κάθε τι που
γίνεται πρέπει να γίνεται προς όφελος του παιδιού, οτιδήποτε αντίθετο προς αυτό το σκοπό
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θα πρέπει να αποκλείεται ως αντίθετο προς τη φύση μιας θετικής εκπαίδευσης. Σε ένα
ελεύθερο σχολείο όλα θα πρέπει να σχετίζονται με την ειρήνη, τη χαρά και την αδελφότητα,
ώστε να μπει ένα τέλος σε αυτές τις πρακτικές που εναντιώνονται στα ιδανικά των ανθρώπων
που οραματίζονται την εκπαίδευση μιας γενιάς που θα συμβάλλει στη δημιουργία μιας
συντροφικής, αρμονικής και δίκαιης κοινωνίας (Ferrer,1913.)
Ποια είναι όμως τα μέσα που διαθέτουν οι δάσκαλοι του Εργαστηρίου, οι οποίοι είναι
αποφασισμένοι να σεβαστούν απόλυτα την ελευθερία του παιδιού και να μην παρέμβουν
βίαια στη συμπεριφορά του; Αρνούμενοι κάθε εξωτερικό στήριγμα, όπως οι διαταγές, οι
επιπλήξεις, οι απειλές και κάθε είδος τιμωρίες, καθοδηγούνται από τα «μέσα» και
χρησιμοποιούν τη συζήτηση, την ενθάρρυνση, την συμβουλή και την προτροπή ανάληψης
ευθύνης. Αναμφισβήτητα όμως ένα από τα μέσα που επενεργεί πολύ θετικά ανάμεσα τους
και εν αγνοία τους πολλές φορές, είναι το προσωπικό παράδειγμα. Ένας δάσκαλος δεν πρέπει
να ζητάει τίποτα από τα παιδιά όταν δεν το ζει ο ίδιος. Αν ένας δάσκαλος επιχειρήσει να
απαγορεύσει σε ένα παιδί κάτι από το οποίο ο ίδιος δεν απέχει αυστηρά τότε θα πρέπει να
καταφύγει στο πιο μεγάλο εξαναγκασμό. Το παράδειγμα είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για
κάθε ειλικρινή παιδαγωγική προσπάθεια και αξίζει περισσότερο όχι μόνο από το λόγο αλλά
και από κάθε άμεση ενέργεια και παρέμβαση . Η σχέση αυτή έχει ένα διπλό χαρακτήρα: είναι
ταυτόχρονα ισότητα και ανωτερότητα , ταυτότητα και διαφοροποίηση , ενώ η παραδοσιακή
σχέση δασκάλου –παιδιού έχει σαν βάση της τη ριζική διαφορά ανάμεσα στο δάσκαλο κα το
παιδί (Schmid, 1984,σελ.60-61).
Το παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα τα αντιμετωπίζει όλα με πειθαρχικό τρόπο
και όχι σαν μια βασική πραγματικότητα της ζωής του παιδιού. Στο ερώτημα αν ένας
δάσκαλος μπορεί να επιβάλλει την τάξη σε μια σχολική αίθουσα αν εγκαταλείψει τις
συνηθισμένες πειθαρχικές μεθόδους ο Denisson απαντά πως έννοια της τάξης όπως αυτή
χρησιμοποιείται ευρέως, δεν αναφέρεται σε μια συνεκτική σχέση του μέρους με το όλον,
αλλά στην κατάπνιξη ή καταστολή κάθε ζωτικής διαφοράς. Καταργώντας όμως αυτή την
στρατηγική καταστολής σε καμία περίπτωση δεν οδηγούμαστε στο χάος, αλλά απεναντίας σε
κυκλικές εναλλαγές των ατομικών και ομαδικών ενδιαφερόντων από τα οποία τα πρώτα είναι
θορυβώδη, αλλά σπάνια παράλογα, και τα δεύτερα ήσυχα. Ασφαλώς θα υπάρξουν και
στιγμές κρίσης και έντονες αρνήσεις από τα παιδιά, ωστόσο για τα συνηθέστερα είδη αταξίας
η ουσία της αληθινής ευταξίας εναπόκειται στα ίδια τα άτομα. (Dennison, 1979, στο
Ν.Μπαλής (επιμ), σελ 117-151). Έτσι, στα θέματα έντασης που προκύπτουν μέσα στην τάξη
υπάρχουν περιπτώσεις που τα ίδια τα παιδιά έχοντας αναπτύξει το αίσθημα της
αυτορρύθμισης και της ομαδικότητας αναλαμβάνουν να ρυθμίσουν το θέμα μόνα τους, όταν
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όμως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό ο δάσκαλος σε συζήτηση πάντα με το σύνολο της τάξης
προσπαθεί να ενθαρρύνει τα παιδιά να σταθούν κριτικά απέναντι στο γεγονός και να το
διαχειριστούν (Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου,29-6-2015). Βασική επιδίωξη μιας
τέτοιας παιδαγωγικής είναι να συμβάλλει με τέτοιο τρόπο ώστε οι πτυχές κάθε παιδιού να
αναπτυχθούν ελεύθερα δίχως να υπαχθούν σε κάποιο δόγμα ή στις πεποιθήσεις των
δασκάλων του. Κάθε μαθητής θα πρέπει να φύγει από το σχολείο και να ενταχθεί στην
κοινωνική ζωή με την ικανότητα να ορίζει τον εαυτό του και να κατευθύνει τη ζωή του σε
όλους τους τομείς (Ferrer, 1913).
Ωστόσο στο Εργαστήρι υπάρχει η έννοια που αφορά τις συνέπειες μιας πράξης, για
αυτό και συνήθως η μοναδική κανονική επίπτωση είναι το παιδί να διορθώσει το λάθος του .
Έτσι αν κάποιο παιδί χαλάσει κάτι οφείλει να το επισκευάσει ή να το αντικαταστήσει, αν
φερθεί άσχημα σε κάποιον συμμαθητή ή ακόμα και δάσκαλο οφείλει να ζητήσει συγγνώμη,
ενώ στο θέμα της διδασκαλίας, στην περίπτωση που κάποιο παιδί δεν είχε ολοκληρώσει την
εργασία του ξέρει ότι πρέπει να κάτσει στο διάλειμμα μέσα στην τάξη για να την
ολοκληρώσει, αυτό όμως όχι σαν τιμωρία αλλά σαν ανάληψη της ευθύνης (Συνέντευξη
δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου,29-6-2015).
Σύμφωνα με τον Jacob Middleton (2008), έναν ιστορικό που ασχολείται με το ζήτημα
της πειθαρχίας στα σχολεία, υποστηρίζει πως εναλλακτικές λύσεις για την τιμωρία έχουν
προταθεί τουλάχιστον από τις αρχές του 19ου αιώνα. Εν τούτοις, ένα σχολείο που καταργεί
την τιμωρία, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αφελές ή πως προβάλει μία άρνηση απέναντι στις
σκοτεινότερες πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς που οδηγούν στην ασυδοσία.
Αντιθέτως όμως η μη επιβολή τιμωριών, δεν σημαίνει παράλληλα και την μη ύπαρξη και
ακολουθία συγκεκριμένων κανόνων. Στα δημοκρατικά σχολεία η διαδικασία της μάθησης
πραγματοποιείται δίχως την απειλή της τιμωρίας, ενώ τηρείται η τάξη και η οργάνωση
(Lancaster & Corston, 2009, σελ. 37-41).
Η δημοκρατική εκπαίδευση βασίζεται στην ιδέα πως οι μαθητές αποδίδουν καλύτερα
μέσα από την παροχή κινήτρων και σε καμία περίπτωση μέσω του δίπολου ανταμοιβήτιμωρία. Εξάλλου, ένα μικρό παιδί δεν μπορεί να συσχετίσει την τιμωρία με τη θετική
συμπεριφορά, ενώ η θετική ανατροφοδότηση τους ενθαρρύνει να εργαστούν περισσότερο για
την κατάκτηση της γνώσης αλλά και για την επίδειξη καλής συμπεριφοράς (Miller, 2002,
σελ. 55-78, 111-112). Η δημοκρατική εκπαίδευση θεμελιώνεται στην πεποίθηση πως η
τιμωρία συμβάλει αρνητικά στο σχολικό κλίμα και ως εκ τούτου, έχει άσχημες επιπτώσεις
στην κοινωνική και ακαδημαϊκή απόδοση των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, επικρατεί η
πεποίθηση πως η τιμωρία είναι μια καταστροφική μορφή πειθαρχίας που είναι
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αναποτελεσματική στην αρμονική λειτουργία των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, στα οποία
οι μαθητές μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί στα ελευθεριακά
σχολεία, αντί να στηρίζονται σε σκληρές και απειλητικές πειθαρχικές τακτικές, επιλέγουν να
βασίζονται σε θετικά πρότυπα συμπεριφοράς, τα οποία έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά
στην μείωση της ανάγκης για σκληρή πειθαρχία, ενώ, παράλληλα υποστηρίζουν ένα ασφαλές
και παραγωγικό περιβάλλον μάθησης και συνύπαρξης (Cohen, 2006). Η θετική συμπεριφορά
δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον μάθησης, και για αυτόν τον λόγο, η δημοκρατική
εκπαίδευση θεμελιώθηκε στην παραδοχή πως με την εγκατάλειψη αναποτελεσματικών και
βάναυσων πειθαρχικών πρακτικών, το σχολείο μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για όλους
τους μαθητές να επιτύχουν ακαδημαϊκά και κοινωνικά σε ένα υποστηρικτικό και ασφαλές
σχολικό περιβάλλον (Morrison, 2008). Επομένως, η χρήση της τιμωρίας στα πλαίσια της
δημοκρατικής εκπαίδευσης δεν αποτελεί ποτέ ένα αποδεκτό μέσο συμμόρφωσης, καθώς
θίγει το αναφαίρετο δικαίωμα των μαθητών να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και, ως εκ
τούτου, παρεμβαίνει στο δικαίωμά τους να συμμετέχουν σε μια ποιοτική εκπαίδευση.
Τα παρακάνω απόσπασμα μας περιγράφει με μεγάλη καθαρότητα το πνεύμα που
επικρατεί στο σύνολο των σχολείων της περιόδου:
Σχολείο, Ελλάδα δεκαετία ’70:
«Και ήρθε η ώρα εκείνη, η πολυπόθητη, να πάω και εγώ στο σχολείο, να μάθω, να
παίξω, να βρεθώ με άλλα παιδιά. Μα πόσο αλήθεια μακριά απ’ την αλήθεια ήταν αυτή μου η
επιθυμία! Το σχέδιο ήταν άλλο, πλασμένο ερήμην μου, αν και πάντα με πρόσχημα τις
ανάγκες μου και το καλό μου. Με πήραν, που λέτε, μαζί με πολλά παιδάκια και μας πήγαν σ’
ένα κτίριο, όμορφο δε λέω, μέσα στα πεύκα. Φόρεσαν σε όλα μας μια μπλε ποδιά για να
είμαστε ίδια, να μην ξεχωρίζει κανένα μας, και μας μοίρασαν σε δωμάτια-αίθουσες
διδασκαλίας τις λένε-με μοναδικό κριτήριο το αρχικό γράμμα του οικογενειακού μας
ονόματος. Σε αυτές τις αίθουσες περνούσαμε την περισσότερη ώρα μας καθισμένα σε ένα
θρανίο, να γράφουμε και να διαβάζουμε, να ακούμε το δάσκαλο να λέει και να λέει και να
λέει, κι εμείς ν΄ακούμε, και ν΄ακούμε και ν΄ακούμε, σαν ήσυχα, καθηλωμένα στα θρανία
τους, προβατάκια. Και μην μιλήσεις αν δεν σου μιλήσουν. ούτε κουβέντες με τον διπλανό
σου. Και προσοχή μην αντιμιλάς ε; Θα μιλήσεις όταν πρέπει. Όταν σου το επιτρέψει ο
δάσκαλος. Α, και όταν ακουστεί το «Ντριν» που σου επιτρέπει να ξεχυθείς στο προαύλιο, να
τρέξεις, να μιλήσεις, να στριγκλίσεις. Για δέκα λεπτά. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ! Διάλειμμα ζωής! Και
μετά «Ντριν», και πάλι μέσα. Ας κλειστούμε πάλι μέσα για να μάθουμε. Μέσα, κλειστά και
σιωπηλά….» (Ψαρρού, 2015, σελ.12-13).
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7. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
Οι δάσκαλοι του Εργαστηρίου κατανοώντας την ανθρώπινη φύση και κατ’ επέκταση
τις ανησυχίες των παιδιών κυρίως των μεγαλύτερων τάξεων σχετικά με ζητήματα που
αφορούν τη σεξουαλικότητα φροντίζουν να απαντούν συγκεκριμένα στα ερωτήματα των
παιδιών μόνο όταν τεθούν από τα ίδια τα παιδιά, κατανοώντας τη διαφορετική χρονική
ετοιμότητα τους να μάθουν κάποιες νέες πληροφορίες, χρησιμοποιώντας την επιστημονική
ορολογία και πάντα με κάθε ειλικρίνεια. Επιπλέον έχουν φροντίσει η βιβλιοθήκη του
σχολείου να διαθέτει ενημερωτικά βιβλία, τα οποία είχαν φέρει από Αγγλία-στην ελληνική
αγορά δεν κυκλοφορεί κάτι ανάλογο- σχετικά με αυτά τα ζητήματα που ανταποκρίνονται σε
όλες τις ηλικίες των παιδιών του Εργαστηρίου. Ωστόσο τα παιδιά αντιμετωπίζουν το θέμα
χωρίς ταμπού και προκαταλήψεις και νιώθουν ελεύθερα να εκφράσουν την οποιαδήποτε
ανησυχία τους. (Συνέντευξη δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου).

8. Το κράτος και η θρησκεία
Αναρωτώμενος κανείς ποιοι είναι αυτοί που πάντα χάραζαν τους στόχους της
εκπαίδευσης αναπόφευκτα θα καταλήξει στο δίπολο κράτος-εκκλησία, δύο αυτοί θεσμοί που
είχαν και έχουν την πιο ισχυρή επιρροή στην εκπαίδευση και στο σχολείο και την οποία ποτέ
δεν έπαψαν να διεκδικούν ο ένας από τον άλλο. Εδώ, λοιπόν θα πρέπει να αναφερθούμε στη
σχέση του Εργαστηρίου με τις δύο αυτές βασικές μορφές εξουσίας, το κράτος και την
Εκκλησία. Όσον αφορά την πρώτη, την ελευθερία που αποτελεί ζήτημα αρχής, οι δάσκαλοι
του Εργαστηρίου χρειάστηκε πολλές φορές να την υπερασπιστούν στους επιθεωρητές.
Υπάρχουν φορές που το Εργαστήρι έχει αντιμετωπίσει προβλήματα με το θεσμό των
επιθεωρητών, οι οποίοι ριζικά αντίθετοι με οτιδήποτε συμβαίνει εκεί , κάνουν
αιφνιδιαστικούς ελέγχους και απειλούν ότι θα το κλείσουν. Ο υπεύθυνος επιθεωρητής της
περιοχής, ασκεί αρνητική κριτική στους ζωγραφισμένους τοίχους, στη διάταξη των θρανίων,
τον ενικό αριθμό ομιλίας που χρησιμοποιούν οι μαθητές, ενοχλείται από το γεγονός ότι
κάποια παιδιά είναι δηλωμένα ως άθεα και θέλει να τους επιβάλλει νέο διευθυντή, αλλά δεν
τα καταφέρνει (Συνέντευξη ιδρύτριας δασκάλας Αναστασίας Χατζηστεφάνου-Βαφέα.,16-32015). Με την αλλαγή του θεσμού, σε αυτού του σχολικού συμβούλου, το 1981, το
Εργαστήρι έχει την τύχη να το έχει υπό την επίβλεψή του ένας άνθρωπος ανοιχτός σε νέες
ιδέες, ο κ. Χατζηστεφανίδης, οποίος ενθουσιασμένος με τον τρόπο λειτουργίας του και όντας
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παρακολουθήσουν την νέα αυτή παιδαγωγική προσέγγιση. Στο μεταξύ, στο Εργαστήρι έχουν
καθιερώσει μια μέρα «ανοιχτού σχολείου», για όποιον θέλει να το επισκεφτεί για να
παρακολουθήσει τον τρόπο λειτουργίας του. (Συνέντευξη ιδρύτριας δασκάλας Αναστασίας
Χατζηστεφάνου - Βαφέα,16-3-2015).
Όσον αφορά την δεύτερη, παρά την αντίθεσή τους και την άρνηση τους να διδάξουν
το μάθημα των θρησκευτικών, το οποίο όμως όταν γίνεται έχει καθαρά σαν άξονα την έννοια
της θρησκειολογίας, με βάση τα ντοκουμέντα δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει
εχθρική ή αδιάφορη στάση απέναντί του. Όταν στη διάρκεια του μαθήματος μπαίνει κάποιο
ερώτημα θρησκευτικού χαρακτήρα, το χειρίζονται με προσοχή και σοβαρότητα, αλλά μέσα
σε ένα πνεύμα ουδέτερο και φιλελεύθερο. (Συνέντευξη δασκάλου Στάθη Τσεκούρα,1-62015). Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση μιας δασκάλας : «Προτιμούμε να κάνουμε κάτι
πιο χρήσιμο αυτή την ώρα. Το ζήτημα όταν προσεγγίζεται θα είναι μέσω μιας ιστορικής
οπτικής σχετικά με τις θρησκείες του κόσμου. ιστορία των θρησκειών» (Συνέντευξη
δασκάλας Σοφίας Αγγελίδου,29-6-2015).
Αν θέλαμε να συνοψίσουμε τις κοινωνικές αξίες έτσι όπως αυτές αντανακλώνται από
τις παιδαγωγικές πρακτικές του Εργαστηρίου θα συνοψίζαμε στα εξής:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
- Ισότητα

- Πειραματισμός

- Αλληλοσεβασμός

- Καλλιέργεια Αυτοεκτίμησης &
Αυτοπεποίθησης

- Δικαιοσύνη
- Αποδοχή του διαφορετικού

- Παιχνίδι- Βιωματική μάθηση

- Δημοκρατία

- Ελευθερία της έκφρασης

- Αλληλεγγύη

- Κοινοκτημοσύνη

- Ευτυχία

- Συλλογικότητα

- Ελευθερία

- Ομαδικότητα

- Κοινοτισμός

- Συνεργατικότητα

- Αυτοδιαχείριση – Αυτοοργάνωση

- Αυτορρύθμιση
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ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Αντί συμπερασμάτων

1985: Το Εργαστήρι κλείνει.
Βρισκόμαστε στην περίοδο 1984-1985, όπου είναι και η τελευταία χρονιά που
λειτουργεί το Εργαστήρι.Η πρώτη εξωτερική αφορμή που οδηγεί τους δασκάλους του
Εργαστηρίου να αρχίσουν να σκέφτονται την πιθανότητα λήξης της λειτουργίας του είναι το
κτιριακό πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν. Το κτίριο είναι υπό ενοικίαση όλα αυτά
τα χρόνια, αλλά με την ανοικοδόμηση της περιοχής και την εκτόξευση των τιμών στα ύψη ο
ιδιοκτήτης πιέζει τις ιδιοκτήτριες, προκειμένου να το πάρει στη κατοχή του. Οπότε
αντικειμενικά το Εργαστήρι αντιμετωπίζει πρόβλημα μελλοντικής στέγασής του. Τα
οικονομικά του Εργαστηρίου δεν επιτρέπουν την ενοικίαση ανάλογου μεγέθους κτιρίου στην
περιοχή, τα οποία όμως επιπλέον είναι δυσεύρετα διότι πλέον είτε χρησιμοποιούνται ως
μόνιμες κατοικίες είτε δίνονται ως αντιπαροχή. Επίσης, είναι η εποχή που κάνουν την
εμφάνισή τους τα μεγάλα σχολικά κτίρια, με το κράτος να ορίζει αυστηρό πλαφόν στα
δίδακτρα με προκαθορισμένο ποσοστό αύξησης ετησίως και αν το Εργαστήρι θέλει να
συνεχίσει να υπάρχει θα πρέπει να αλλάξει ριζικά τη μορφή του, να γίνει ένα ακόμα μεγάλο
σχολείο και να απαρνηθεί ουσιαστικά μια από τις βασικές του αρχές για τη μικρή σχολική
μονάδα με ένα τμήμα ανά τάξη. Θα πρέπει με άλλα λόγια να μετατραπεί σε επιχείρηση με
σκοπό το κέρδος αν θέλει να επιβιώσει. Ενώ όμως υπάρχουν προτάσεις χρηματοδότησης του
όλου εγχειρήματος με τη μορφή μιας μεγάλης σχολικής μονάδας, οι δασκάλες τις αρνούνται
γιατί ξέρουν ότι με αυτό τον τρόπο θα είναι σαν να υποθηκεύουν το μέλλον τους και μάλιστα
για κάτι που δεν θα τις εκφράζει. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι οι δάσκαλοι του
Εργαστηρίου στην προσπάθειά τους το παιδαγωγικό αυτό πείραμα να διαδοθεί προτείνουν
στο Υπουργείο Παιδείας να το υιοθετήσει ως πρότυπο και πειραματικό, έτσι ώστε οι
παιδαγωγικές πρακτικές του να επεκταθούν και στα υπόλοιπα σχολεία, αλλά δεν υπάρχει η
νομική φόρμα που θα επιτρέψει κάτι τέτοιο!
Στο μεταξύ, στην περίοδο ’81-’82, και με τον ερχομό της νέας κυβέρνησης, στη
περιοχή της Γλυφάδας η ανοικοδόμηση είναι ραγδαία και αρχίζει να κατοικείται από μια
μερίδα πληθυσμού, διαφορετικής κοινωνικής σύνθεσης, στην οποία έχει αποδοθεί ο
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χαρακτηρισμός «νεόπλουτοι». Αναπόφευκτα, αυτοί οι νέοι κάτοικοι-γονείς της περιοχής
αναζητώντας «το καλύτερο σχολείο» για τα παιδιά τους, μια έννοια που χρήζει πολλών
προσεγγίσεων, ακούγοντας για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Εργαστήρι εγγράφουν τα
παιδιά τους. Είναι η περίοδος αυτή κατά την οποία μια από τις βασικές αρχές του
Εργαστηρίου περί πληθυσμού τάξης με ανώτατο όριο τα 15 παιδιά, αρχίζει να παραβιάζεται.
Οι νέοι αυτοί γονείς, στην πραγματικότητα όμως αγνοούν την πρώτη ύλη που διέπει αυτό το
σχολείο, δηλαδή τις αρχές στις οποίες στηρίζει τη παιδαγωγική του. Επομένως υπάρχει μια
σταδιακή μεταβολή και αλλοίωση στην σύσταση του γονεικού πληθυσμού, που όπως έχουμε
ήδη αναφέρει αποτελεί ενεργό στοιχείο της σχολικής κοινότητας, γεγονός που επηρεάζει
κατ’ επέκταση την υφή της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας,
αλλοιώνοντας και ουσιαστικά αποδυναμώνοντας τους μέχρι τώρα ισχυρούς και
δημιουργικούς δεσμούς της . Αυτό συμβάλλει ουσιαστικά στην απόφαση μιας εκ των
ιδρυτριών να αποχωρήσει την περίοδο αυτή από το σχολείο, η οποία νιώθει ότι το
παιδαγωγικό πείραμα έφτασε σε ένα σημείο που ενώ είναι πετυχημένο δεν θα μπορεί εν
καιρώ πλέον να λειτουργήσει με την υπάρχουσα μορφή.
Επίσης, το γραφειοκρατικό φορτίο που απαιτεί η λειτουργικότητα του Εργαστηρίου
είναι σχεδόν δυσβάσταχτο για την ιδρύτρια-δασκάλα που το έχει αναλάβει πλέον μόνη της
και η οποία προκειμένου να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις αναγκάζεται πλέον
να μην έχει τη δική της τάξη. Όλα αυτά αναπόφευκτα συνεπάγονται και τη μείωση του
αρχικού ενθουσιασμού της. Μέσα στην ομάδα αρχίζουν να υπάρχουν διαφωνίες για την
μελλοντική του πορεία και με τις

κοινωνικές συνθήκες να έχουν πια αλλάξει το

«πυροτέχνημα της Μεταπολίτευσης που μέσα του είχαμε βρεθεί όλοι» μοιάζει να σβήνει
σιγά σιγά…
Κάποιος θα αναρωτηθεί σίγουρα για την εξέλιξη των παιδιών του Εργαστηρίου.
Παρά το γεγονός όμως ότι το Εργαστήρι κλείνει, αν δεχτούμε ότι η αξία ενός εκπαιδευτικού
πειραματισμού πρέπει να κρίνεται από τα φανερά του αποτελέσματα, δηλαδή από την
εξέταση των επιτυχιών και των αποτυχιών του, εξ ορισμού μπορούμε να πούμε ότι το
παιδαγωγικό πείραμα πέτυχε, αφού η μετάβαση των παιδιών στο Γυμνάσιο όσον αφορά τη
διδακτική διαδικασία ήταν καθ’ όλα ομαλή με τα παιδιά να ανταπεξέρχονται απόλυτα στις
απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος. Υπάρχουν όμως και δυσκολίες, με τον κύριο
προβληματισμό να αφορά όχι στο μαθησιακό επίπεδο αλλά κυρίως στο επίπεδο αρχών και
οργάνωσης που διέπουν αυτή τη βαθμίδα και τις οποίες μας τις περιγράφουν:
«και πηγαίνοντας στο Γυμνάσιο βρέθηκα στη γνωστή κατάσταση σοκ και για αρκετό
καιρό αισθανόμουν σαν το ψάρι έξω από το νερό. Η Α’ Γυμνασίου ήταν ένας αδιάκοπος
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αγώνας με το σχολικό σύστημα της «αξιολόγησης» που αντιμετώπιζε τον καθένα από εμάς με
καχυποψία και στο οποίο έπρεπε να αποδείξουμε ότι αξίζαμε για να πάρουμε την ανταμοιβή
μας, τον καλό βαθμό. Μου φαινόταν τελείως παράλογη όλη αυτή η νέα πραγματικότητα και το
έκανε ακόμη δυσκολότερο το γεγονός ότι όλοι οι υπόλοιποι συμμαθητές μου τη θεωρούσαν
φυσιολογική»

(Μαθήτρια

-

Δέσποινα

Καββαδία,17-11-2011,«Το

Εργαστήρι

μου»,

http://ergastiri-school.gr/?cat=10).
«Στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου ήμουν μια μέτρια προς τα κάτω μαθήτρια γιατί είχα
μέσα μου μια άρνηση σαν αντίδραση σε αυτό που ζούσα πριν. Ήξερα μέσα μου πως δεν ήταν
σωστός αυτός ο καινούριος για μένα τύπος παιδείας. Ήταν ανελεύθερος, με εξανάγκαζαν και
αισθανόμουν θιγμένη. Ούτε πίστευαν στην αξία μου» (Μαθήτρια-Μαρία Φιωτάκη, «Το
Εργαστήρι μου», http://ergastiri-school.gr/?cat=10).
Η ουσιαστική όμως επιτυχία του Εργαστηρίου αποτυπώνεται με μεγάλη καθαρότητα
στον τρόπο που τα παιδιά του τότε αποτιμούν και εκφράζονται για το Εργαστήρι στο
σήμερα.
«Ήταν ένα σχολείο επανάσταση που έχτιζε στέρεες προσωπικότητες, υπέροχες φιλίες
και καθαρά μυαλά, ένα σχολείο που θα μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο»
«Η πιο πολύτιμη κληρονομιά του βιώματος είναι ότι τα πράγματα μπορούν να γίνονται
ή να είναι με διαφορετικό τρόπο κι αυτό να εξαρτάται από εμάς τους ίδιους».
Το Εργαστήρι, μέσω της παιδαγωγικής που ακολούθησε κατάφερε ουσιαστικά να
ανταπεξέλθει στο διπλό αίτημα της εποχής, το οποίο αντανακλάται στις έννοιες της
δημοκρατίας και της δημιουργικότητας. Σήμερα, η κοινωνική στιγμή προσφέρεται για να
ξαναμπεί το ζήτημα της δημοκρατικής παιδείας σε πιο στέρεες βάσεις. Για τον Καστοριάδη,
δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία σε βάθος χρόνου δίχως μια παιδεία της δημοκρατίας
δηλαδή μια δημοκρατική εκπαίδευση με την ευρεία σημασία του όρου. Η δημοκρατία είναι
ένα σύστημα που περιέχεται στην παιδεία των υποκειμένων της και όχι μια σειρά
διαδικαστικών ρυθμίσεων που πρέπει να εφαρμοστούν. Κάποιες από τις αρετές που πρέπει
να διακρίνουν τα υποκείμενα ενός τέτοιου συστήματος είναι η δέσμευση για το κοινό
συμφέρον, η ειλικρίνεια, η υπευθυνότητα, το πνευματικό και δημοκρατικό θάρρος και η «
αιδώ» Πρόκειται για ένα είδος «δημοκρατικής ντροπής» που συνιστά μια κοινωνική και
πολιτική αρετή η οποία είναι απαραίτητη ώστε να μετριάσει την πάντα παρούσα σε μια
δημοκρατία απειλή της ύβρις. Μέσω αυτής της αξίας οι πολίτες μιας δημοκρατικής
κοινότητας ωθούνται προς την αυτορρύθμιση σε μια κατάσταση που δεν υπάρχουν
εξωτερικά όρια. (Straume, 2014). Όσο περισσότερο κανείς μελετά το έργο του Καστοριάδη
(2000), τόσο περισσότερο συνειδητοποιεί και τελικά, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η
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δημοκρατία είναι μια συνολική κοινωνική πραγματικότητα, με μία φαντασιακή σημασία που
διαπερνά τη ζωή των ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος στο έργο του αναφέρει για τη
δημοκρατία πως «Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι μια δημοκρατία τέλεια, ολοκληρωμένη κ.λπ.
μας πέφτει από τον ουρανό, είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορέσει να επιζήσει περισσότερο από
μερικά χρόνια, αν δεν δημιουργήσει τα άτομα που της αντιστοιχούν και που είναι, πρώτα και
πάνω απ' όλα, ικανά να την κάνουν να λειτουργήσει και να την αναπαραγάγουν. Δεν μπορεί να
υπάρξει δημοκρατική κοινωνία χωρίς δημοκρατική παιδεία» (Καστοριάδης, 2000, σελ. 276).
Καθώς, επίσης και «Η ιδέα πως ένα δημοκρατικό καθεστώς θα μπορούσε να παραλάβει από
την ιστορία, ready made, δημοκρατικά άτομα που θα το έκαναν να λειτουργήσει, αποτελεί και
αυτή πλάνη. Τέτοιου είδους άτομα μπορούν να διαπλαστούν μονάχα μέσα σε δημοκρατική
παιδεία και μέσω αυτής. Η δημοκρατική παιδεία δεν φυτρώνει σαν φυτό παρά πρέπει ν'
αποτελεί κεντρικό αντικείμενο της πολιτικής μέριμνας» (Καστοριάδης, 2000, σελ. 279).Ή
εκπαίδευση σε μια πραγματική δημοκρατία σημαίνει αναγνώριση αυτής της τεράστιας
ευθύνης και της συνειδητοποίησης ότι δεν μπορούν να υπάρξουν εγγυήσεις ότι οι αποφάσεις
μας θα είναι οι σωστές. Η δημοκρατία δεν είναι απλά ένα σύστημα ελευθερίας, αλλά
ταυτόχρονα ένα τραγικό σύστημα όπου μοναδική μας ελπίδα μακροπρόθεσμα είναι η
ικανότητά μας για αυτορρύθμιση. (Straume, 2014).
Μιλώντας λοιπόν για το σήμερα, η σύγχρονη κοινωνία άρρηκτα συνδεδεμένη με την
κυρίαρχη εκπαίδευση και τη φύση της εργασίας δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για τέτοιου
είδους πρακτικές. Με τα αναλυτικά προγράμματα να εξυπηρετούν τις ανάγκες της αγοράς
και με τους μαθητές να πρέπει να είναι υπό έλεγχο, η εφαρμογή τέτοιων ριζοσπαστικών
μεθόδων μάλλον θεωρείται ως κάτι το επικίνδυνο για την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Η
κοινωνία μας όμως χρειάζεται αντίβαρο και ο χώρος της εκπαίδευσης μπορεί να αποδειχθεί
ως ένα από τα ισχυρότερα, αρκεί να αντισταθούμε στην βάρβαρη νοοτροπία του φόβου και
της υποταγής και να προσπαθήσουμε μέσα από το μικροεπίπεδο της σχολικής τάξης να
οραματιστούμε το μακροεπίπεδο μιας μελλοντικής έστω κοινωνίας, όπου οι αξίες της
ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης θα θεωρούνται όλο και περισσότερο ως
αυτονόητες. Αυτό που σήμερα πρέπει να αναρωτηθούμε είναι τι είδους εκπαίδευση
πραγματικά θέλουμε, μια εκπαίδευση που αντανακλά και αναπαράγει την ήδη υπάρχουσα
κοινωνική ανισότητα ή μια εκπαίδευση πραγματική, όπου οι νέοι θα μάθουν να είναι
ελεύθεροι και έτοιμοι να συμμετέχουν στην διαδικασία δημιουργίας του δικού τους παρόντος
και μέλλοντος.
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Ας εμπιστευτούμε λοιπόν τα παιδιά
«έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα»
και ας τα ρωτήσουμε…
ποιο είναι το σχολείο που ονειρεύονται…
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Jack Kerouac
Aς πιούμε στην υγειά των τρελών, των απροσάρμοστων, των επαναστατών, των
ταραχοποιών. Σε αυτούς που βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά, που δεν τιμούν τους
κανόνες, που δεν σέβονται την τάξη.
Μπορεί να τους επαινέσεις, να διαφωνήσεις, να δυσπιστήσεις, να τους δοξάσεις ή να
τους κακολογήσεις. Αλλά δεν μπορείς να τους αγνοήσεις. Γιατί αλλάζουν πράγματα.
Βρίσκουν, φαντάζονται, βοηθάνε, ερευνούν, φτιάχνουν, εμπνέουν.
Σπρώχνουν μπροστά τα πάντα.
Ίσως, πρέπει να είναι τρελοί. Πώς αλλιώς θα κοιτάξουν ένα άδειο καμβά και θα δουν
έργο τέχνης; Ή θα καθίσουν στη σιωπή και θ’ ακούσουν τραγούδι που δεν έχει γραφτεί;
Εκεί που κάποιοι βλέπουν τρελούς, εμείς βλέπουμε μεγαλοφυΐες.
Γιατί οι άνθρωποι που είναι αρκετά τρελοί για να πιστεύουν ότι μπορούν ν’ αλλάξουν
τον κόσμο, είναι αυτοί που στο τέλος το κάνουν.
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ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΘΕΜΑ 1
CELESTIN FREINET
Ο Γάλλος παιδαγωγός και ιδρυτής του κινήματος της Συνεργατικής Παιδαγωγικής, ο
Celestin Freinet, υπήρξε ένας παιδαγωγός της θεωρίας και της πράξης. Η παιδαγωγική του
μέθοδος έχει ως επίκεντρο το παιδί και επομένως στηρίζεται σε εργασίες ή δραστηριότητες
που βασίζονται στα γνήσια ενδιαφέροντα του παιδιού. Οι αρχές και τεχνικές της
παιδαγωγικής του είναι :
1. Η πειραματική διαδικασία της μάθησης μέσα από τη δοκιμή και το λάθος. Τα
παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν καλούνται να κάνουν έρευνα αντιμετωπίζοντας
πραγματικές καταστάσεις που τους θέτουν ένα πρόβλημα. Ο Freinet, ενθάρρυνε τους
δασκάλους να αφήνουν τα παιδιά να πειραματίζονται μόνα τους σε κάθε τομέα, ακόμα και σε
θέματα ανάγνωσης, γραφής, γραμματικής.
2. Ελεύθερη έκφραση και Επικοινωνία. Η δουλειά στο σχολείο έχει νόημα για τα
παιδιά όταν έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν αυτό που θέλουν να πουν και όταν
συνειδητοποιούν ότι αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο τα βοηθούν να επιτύχουν αυτό το
στόχο. (σχολικό περιοδικό ,διαδικασία εκτύπωσης στη τάξη – τυπογραφείο, ελεύθερη γραφή
, πρωινή κουβέντα στη τάξη, παρουσιάσεις, αλληλογραφία με άλλα σχολεία) .
3. Εξατομικευμένη μάθηση, με εργασίες που τις διορθώνει ο μαθητής, σχεδιασμός
της ύλης μέσα από προγράμματα βασισμένα στο μαθητή (όχι στην ύλη), συνδυασμός μιας
ελευθερίας με τον πιο γενικό σχεδιασμό και τα διπλώματα τύπου Freinet.
4. Συνεργασία και Δημοκρατική ζωή. Ευθύνες που αναλαμβάνουν τα παιδιά και η
εβδομαδιαία συνάντηση λειτουργούσαν ως μεσολαβητής της κοινωνικής και ηθικής ζωής της
τάξης. Στις συνελεύσεις αυτές όλα τα μυστικά της σχολικής ζωής έρχονται στην επιφάνεια
προς λύση και στην περίπτωση που εμπλέκονται και οι δάσκαλοι, αυτοί πρέπει να
συμμετέχουν μη κάνοντας χρήση της εξουσίας τους γιατί κάτι τέτοιο θα κατέστρεφε
ουσιαστικά τη συζήτηση.
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ΠΑΡΑΘΕΜΑ 2.
ALEXANDER NEILL
Ο A.S.Neill, Σκωτσέζος παιδαγωγός και συγγραφέας, υπήρξε πρωτοπόρος και
θεμελιωτής του κινήματος της Αντιαυταρχικής εκπαίδευσης. Ιδρυτής του σχολείου
Summerhill (1921), ένα σχολείο σταθμό στην ιστορία της σύγχρονης παιδαγωγικής, το οποίο
εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι και σήμερα, όπου η βασική παιδαγωγική του αρχή
προτάσσει να δώσουμε στο παιδί κατά την ανάπτυξή του τη μέγιστη δυνατή ελευθερία, να
καταργήσουμε εντελώς την εξουσία και την αυταρχικότητα των ενηλίκων και να κάνουμε
την αγάπη και την εμπιστοσύνη, την βάση των διαπροσωπικών σχέσεων. Οι αρχές πάνω στις
οποίες στηρίζεται είναι η ιδέα της ελευθερίας, της αυτοδιοίκησης, της σεξουαλικότητας, της
θρησκευτικότητας, οι οποίες είναι αυτές που μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην
ανάπτυξη του παιδιού και στη διαμόρφωση του σε έναν ολοκληρωμένο και ευτυχισμένο
άνθρωπο. Ενάντια στο κατεστημένο επιχείρημα και την προκατάληψη ότι μόνο η πειθαρχία
μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί να αναπτυχθεί και να ανταπεξέλθει στις μελλοντικές
απαιτήσεις και δυσκολίες της ενήλικης ζωής, ο Neill προτάσσει την ελευθερία και την
αυτορρύθμιση ως βασικές συνθήκες για την φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού, ώστε η
εκπαίδευση να πετύχει τον ουσιαστικότερο όλων στόχο της, που είναι η ευτυχία του παιδιού.
Όσον αφορά το θέμα της αυτοδιοίκησης, την θεωρεί ως την μόνη δυνατή λύση σε μια
κοινότητα που διέπεται από την αρχή της ελευθερίας και απαραίτητη προϋπόθεση ενός
εκπαιδευτικού συστήματος που θέλει να αποκαλείται προοδευτικό. Μόνο όταν τα παιδιά
αποφασίζουν για όλα όσα απασχολούν την κοινότητα στην οποία συμμετέχουν, μπορούμε να
μιλάμε για πραγματικά ελεύθερα παιδιά. Όσον αφορά τη σεξουαλικότητα, ο Neill
υποστηρίζει ότι ο γονιός που καταπιέζει την σεξουαλικότητα του παιδιού μέσω
απαγορεύσεων και ενοχών, ουσιαστικά μετατρέπει την αγάπη του παιδιού για τη ζωή σε
μίσος, το οποίο αργότερα μπορεί και να εκδηλωθεί με την μορφή απάνθρωπων
συμπεριφορών και όσον αφορά την θρησκεία, αυτήν την ορίζει ως μια μορφή εξουσίας που
γεννά τον φόβο απέναντι στη ζωή και επιδιώκει να δημιουργήσει ανθρώπους ανελεύθερους,
υποταγμένους

και

ανίκανους

να

αμφισβητήσουν

οτιδήποτε

τους

επιβληθεί.

Διαπαιδαγωγώντας ένα παιδί μέσα από μια πληθώρα ηθικοπλαστικών συμβουλών, το
υποχρεώνουμε να εφαρμόσει μια σειρά αξιών που δεν κατανοεί, ενώ αντίθετα πρέπει να
εμπιστευθούμε την καλή του φύση και να του επιτρέψουμε να αναπτυχθεί μέσα σε ένα κλίμα
αποδοχής και αναγνώρισης. Ακολουθούν περιληπτικά οι παιδαγωγικές του πρακτικές:
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Η συμμετοχή στο μάθημα είναι προαιρετική:
Δεν υποστηρίζεται η κλασσική μόρφωση, αντιθέτως, ενισχύονται τα μαθήματα που
σχετίζονται με οποιαδήποτε μορφή τέχνης
Το μάθημα των θρησκευτικών δεν διδάσκεται
Δεν γίνονται διαγωνισμοί και δεν υπάρχουν βαθμοί και εξετάσεις
(διδάσκουν στα παιδιά ότι χρειάζεται για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο)
Θεωρεί τις σχολικές εργασίες για το σπίτι παντελώς ανούσιες ως και βασανιστικές γι’
αυτό και δίνονται μόνο και όταν οι ίδιοι οι μαθητές το ζητήσουν.
Το Summerhill, είναι ένα σχολείο με δημοκρατική αυτοκυβέρνηση.
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