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Με τη συνεργασία:



▶ Η πρακτική εφαρμόστηκε σε όλες τις γυμνασιακές τάξεις και στην Α΄ Λυκείου, 
καθώς σ’ αυτές είναι που δίδαξε ο εμπνευστής της εφαρμογής, σε σχολεία 
όπου υπηρέτησε, μέχρι που έγινε Σχολικός Σύμβουλος.  Η εφαρμογή της 
πρακτικής κράτησε από το 1979 (έτος διορισμού του) έως το 1998 (έτος 
αποχώρησής του από την τάξη, καθώς επελέγη Σχολικός Σύμβουλος 
Φιλολόγων): 4 μήνες στο Ε΄ Εσπερινό Γυμνάσιο Αθηνών, δύο έτη στο Γυμνάσιο 
Αιανής Κοζάνης, ένα μήνα (όσο διήρκεσε, στο εδώ σχολείο, η απόσπασή του) 
στο 1ο και 4 έτη στο 8ο Γυμνάσιο Λάρισας, 13 έτη στο Γυμνάσιο και 1 έτος στο 
Λύκειο Κοιλάδας Λάρισας και 2 μήνες (όσο διήρκεσε η στο εδώ σχολείο, για τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας, απόσπασή του) στο 5ο Λύκειο Λάρισας.

Τεκμηρίωση



                     Εισαγωγή

▶ Η τάξη ξεκίνησε, όπως ήταν, μετωπικά, ανακαλύπτοντας, στην πορεία, 
τα προβλήματα  του συστήματος (παράλληλες, όσες και τα παιδιά, 
στην τάξη, αμφίδρομες, αλλά χωριστές, για κάθε παιδί με τον δάσκαλό 
του, διδασκαλίες): η τάξη δεν είχε κανένα λόγο για την δράση του κάθε 
παιδιού, που ήταν, εκ των πραγμάτων, ατομική. Οι όποιες 
παρεμβάσεις του όποιου παιδιού στην δράση του όποιου παιδιού δεν 
ήταν δυνατόν να γίνουν δεκτές, ως ελλιπείς και άρα μη ακριβείς, αφού 
κανένα τους δεν είχε, λόγω της θέσης του στην γνωστή διάταξη των 
θρανίων, πλήρη εικόνα για την δράση των άλλων. Η επιθυμία των 
παιδιών να έχουν λόγο, για όλα όσα συμβαίνουν στην τάξη, οδήγησε, 
κατ’ ανάγκην, στην κυκλική τοποθέτηση των θρανίων, για  μετατροπή 
των παράλληλων ατομικών δράσεων σε ομαδική δράση, στην οποία, 
τώρα, θα μπορούσαν, εκ των πραγμάτων, να έχουν λόγο όλοι, όσοι το 
ήθελαν, για τα πάντα, στην τάξη. Με τα θρανία σε κύκλο, όπου όλοι 
(καθήμενοι όπου ο καθένας επιθυμεί) είναι ενώπιος ενωπίω, όλοι 
έχουν την ίδια ευκαιρία να συμβάλουν, εφόσον το θέλουν, στο κοινό 
έργο της τάξης, ως συνεργάτες επί το αυτό, με την ίδια ευθύνη.



▶ Αρχικά, τώρα, γιατί μόνον τώρα είναι που είχε νόημα, σχεδιαζόταν ένα 
κοινωνιόγραμμα, επιλέγοντας την καταλληλότερη μορφή για να 
φανούν οι σχέσεις των παιδιών στο τμήμα, σαν παιχνίδι, εφόσον, όμως 
το δέχονταν τα παιδιά. Αν τα παιδιά δεν το δέχονταν, επαφίετο η 
ανακάλυψη των σχέσεων αυτών στον ίδιο τον δάσκαλο, χωρίς την 
βοήθεια των παιδιών μέσω του κοινωνιογράμματος. Αν στηνόταν το 
κοινωνιόγραμμα, αυτό το επεξεργαζόταν ο δάσκαλος, σχηματίζοντας 
κωδικούς, έναν για κάθε παιδί, τον οποίο γνώριζε, του λοιπού, μόνον ο 
δάσκαλος και το παιδί, για όποια χρήση ήθελε χρειαστεί. 



▶  Στόχος και επιδίωξη, μέσα από την επίτευξη της αυτοδιαχείρισης της 
τάξης, που θα οδηγεί στην αυτό-διεξαγωγή  του μαθήματός των με τον 
δάσκαλο απλό συντονιστή του μαθήματος, να μάθουν οι μαθητές πώς 
να μαθαίνουν, πάνω στο αντικείμενο της ημέρας για το σχετικό θέμα, 
και αργότερα στην ζωή τους.



                  Υλικά χρήσης

▶ Ατομικός φάκελος μαθητή (βιβλίο, τετράδιο, ημερολόγιο, 
διασταυρωτικός αξιολογικός πίνακας, άλλο υλικό), Βιβλίο Πρακτικών 
Γραμματέα, διαγωνιστικά βιβλιοτετράδια, ενδιαφέροντος του 
μαθήματος, διακινούμενα καθημερινά στην τάξη. Η συζήτηση γίνεται 
πάνω στο όλο έργο, όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο, με την στήριξη 
όλου του άλλου υλικού που φέρνουν οι μαθητές στην τάξη. Στο 
τετράδιό τους οι μαθητές κρατάνε όποια σημείωση οι ίδιοι θεωρούν 
ότι τους χρειάζεται. Τα γινόμενα στην τάξη σημειώνονται, προαιρετικά 
πάντα, στο ημερολόγιο του καθενός παιδιού, με συνδετικό κρίκο τις 
σημειώσεις που κρατάει ο (όχι του 5/μελούς, αλλ’ ο ειδικά για το 
σύστημα τούτο εκλεγείς) Γραμματέας της τάξης, για να 
συζητηθούν  στην απολογιστική / προγραμματιστική συνεδρίαση. 
Πέραν του βιβλίου και του όποιου άλλου (και ήταν πολύ) βοηθητικού 
υλικού έφερναν τα παιδιά για το μάθημά των στην τάξη, όλα τα 
υπόλοιπα χρησιμοποιούνταν ως εργαλεία για την καλύτερη δυνατή 
συν-αυτοδιαχειριστική διεξαγωγή του μαθήματος.



Μεθοδολογία της διδασκαλίας

▶ Με αφόρμηση ανεπαίσθητου περάσματος από το «προαύλιο» στο 
μάθημα της τάξης, με τρόπο  που να γίνεται ανεπαίσθητα η σύνδεση 
των προηγούμενων με τα επόμενα, ακολουθούσε ενιαία (μη 
διαχωρισμένη σε εξέταση και παράδοση) πλατφόρμα μαθήματος, με 
την μέθοδο μελέτης του όλου (με κέντρο το μάθημα της ημέρας) 
έργου, την γνώση του οποίου ολόκληρου δεν έχουν βέβαια οι μαθητές, 
αλλά την έχει ο δάσκαλος, ο οποίος και κρατά τον συνδετικό κρίκο 
όλων όσων συζητιούνται στην αίθουσα, έτσι που κάθε φορά να μη 
χάνεται η ολική έποψη του μελετώμενου έργου. 



Παρουσίαση δραστηριότητας
▶ Στην εντελώς κυκλική τοποθέτηση των θρανίων, η έδρα είχε, εκ των 

πραγμάτων, καταργηθεί. Ο δάσκαλος, από κυρίαρχος της τάξης, 
μεταμορφωνόταν σε συντονιστή της ομάδας της, καθήμενος ανάμεσά 
τους, όπου, κάθε φορά, θα χρειαζόταν, σε έδρανο, δίπλα από κάθε 
καρέκλα: τόσα έδρανα, όσες κι αυτές. Δεν ήταν, πλέον, δάσκαλος, αλλά 
ο μαέστρος της ορχήστρας, που θα διεκπεραίωνε το μάθημα, το οποίο 
ήταν έργο, πια, όχι του δάσκαλου, αλλά της τάξης, με τον δάσκαλο 
πλοηγό σε μια περιπέτεια του μυαλού και της σκέψης. . Για να είναι 
αυτό δυνατό, έπρεπε, από την προηγούμενη ημέρα, να είναι γνωστό το 
«θέμα» της σημερινής ημέρας. Καμιά συνεδρίαση δεν πετυχαίνει τον 
στόχο της, χωρίς να είναι γνωστή, εκ των προτέρων, η ημερήσια 
διάταξη της συζήτησης! Από την προηγουμένη, τα παιδιά 
ενημερώνονταν για το μάθημα της ημέρας. Καθώς τα παιδιά είχαν από 
την πρώτη ημέρα του μαθήματος κάποια τουλάχιστον άποψη όλου του 
αντικειμένου του μαθήματος, είχαν κάθε τους ημέρα σε μικρογραφία 
συμπυκνωμένο μπροστά τους όλο το αντικείμενο του όλου μαθήματος.



▶ Ο δάσκαλος, συνδετικός κρίκος όλων των αποσπασματικών γνώσεων 
των παιδιών για το όλο έργο του όλου μαθήματος ως όλου, καθώς 
έργο τους για μάθημα ημέρας ήταν το όλο βιβλίο του μαθήματος, στο 
οποίο όλο βιβλίο γινόταν η εξακτίνωση από το απόσπασμα της ημέρας, 
που αποτελούσε και το κέντρο βάρους του μαθήματος της 
συγκεκριμένης ώρας, είχε να επιτελέσει ένα παν δύσκολο έργο: να 
κρατά το μάθημα μέσα στο πλαίσιο του όλου έργου πάντα ζωντανό με 
όλα τα παιδιά σε εγρήγορση, μέσα στο σχέδιο μαθήματος που ο ίδιος 
είχε σχεδιάσει από την προηγούμενη ημέρα του. Εδώ χωρούσαν τα 
πάντα, με τον δάσκαλο να προσέχει να είναι όλα εντός του μαθήματος, 
με βάση το συγκεκριμένο βιβλίο και συνεπικουρία όλο το άλλο υλικό 
που πιθανόν έφερναν (και έφερναν όντως και πολύ) τα παιδιά αλλά και 
ο δάσκαλος (αυτός σίγουρα, τουλάχιστον για να δίνει έτσι το 
παράδειγμα στα παιδιά)  μέσα στην τάξη.



▶ Στο κλείσιμο του μαθήματος της προηγούμενης ημέρας, το 
οποίο, ποτέ, δεν έκλεινε ως αυτοτελές επεισόδιο του όλου 
μαθήματος της χρονιάς, ο δάσκαλος άφηνε, τεχνηέντως, 
αναπάντητα ερωτήματα να αιωρούνται στην όλη ατμόσφαιρα 
της τάξης, έτσι, που τα παιδιά να έχουν την περιέργεια να 
επεξεργαστούν το μάθημα της επόμενης ημέρας. Άλλωστε, 
καμία (άλλη) εργασία δεν ανέτίθετο στα παιδιά, που 
αφήνονταν να περιεργαστούν και να επεξεργαστούν την 
αιωρούμενη αυτή ερωτηματική γνώση, όσα και όσο και όπως 
το ήθελαν. Βεβαίως, υπήρχε τετράδιο εργασιών, αλλά χωρίς 
καμιά υποχρεωτική (άλλο, αν  το καθένα τους ήθελε να 
καταχωρήσει κάτι, από τις  απογευματινές έρευνές του, σ’ 
αυτό) εργασία, σ’ αυτά. 



▶ Ο ίδιος, έδινε το παράδειγμα, έχοντας επεξεργαστεί το μάθημα της 
σημερινής ημέρας, μάλιστα δείχνοντάς το, κουβαλώντας, μαζί του, την 
κάθε φορά, ό,τι υλικό μπορούσε να βρει. Αυτό απαιτούσε ώρες 
ολόκληρες, στο σπίτι, για κάθε ώρα, της επόμενης ημέρας. Το ίδιο, 
προφανώς, συνέβαινε και με τα παιδιά. Με τον καιρό, τα παιδιά είχαν 
συνηθίσει να κάνουν, συναγωνιστικά, και ‘κείνα το ίδιο. Την άλλη 
ημέρα τους, έρχονταν όλα φορτωμένα βιβλία, σημειώσεις, χάρτες, 
πίνακες, εικόνες, πηγές, αντικείμενα, σπάνιο υλικό, υποστηρικτικά του 
μαθήματος! Είχα ζητήσει να έχει το κάθε παιδί το θρανίο του, για να 
μπορεί να εργαστεί άνετα, με όλο αυτό το υλικό, να μπορέσει να 
ξεπεράσει, το καθένα τον εαυτό του, κάθε φορά, και όχι τους άλλους, 
με τους οποίους συνεργαζόταν, για το καλύτερο δυνατόν, μέσα στην 
αίθουσα.   



▶ Την άλλη μας ημέρα, ο δάσκαλος φρόντιζε να μπει, στην αίθουσα, 
φυσικά στο μάθημα, χωρίς να έχει κανείς καταλάβει, καν, πώς από το 
έξω από το μάθημα μπήκαμε στο μάθημα! Η δύναμη της αφόρμησης... 
Με το που ξεκινούσε το μάθημα της ημέρας, δημιουργούνταν, ύστερα 
από μια βραχύτατη εισήγηση,  όλη την ώρα του μαθήματος, ένα 
απέραντο εργαστήριο. Το κάθε παιδί είχε το δικό του θρανίο και πάνω 
του, απλωμένα, όλα του τα εργαλεία, γι’ αυτό. Το κάθε παιδί, έχοντας, 
έτσι, πλήρη εικόνα της δράσης των άλλων, μπορούσε να είναι 
ρυθμιστής, με την ατομική αυτενέργεια εν τω όλω  του μαθησιακού 
γίγνεσθαι, συν ερευνητικά,  του αποτελέσματος. Η εμπλοκή της 
ατομικής αυτενέργειας μέσα στο συν ερευνητικό πλαίσιο έφερνε τον 
συναγωνισμό στα ύψη. Ο πίνακας, όπου χρειάστηκε, είχε 
αντικατασταθεί με πινάκιο, του καθενός, όπου αναγραφόταν ό,τι θα 
είχε χρειαστεί. Και δεν πολυχρειάστηκε, διότι δεν υπήρχαν θέσφατα, 
στην αίθουσα, αλλά και το λάθος, πάντα, ήταν εκμεταλλεύσιμο. 



▶ Πολλές φορές, το λάθος έσπρωχνε, ακόμα πιο πολύ, στην έρευνα. Η 
όλη πρωτοβουλία ήταν στην τάξη, με την χαρά της γνήσια 
δημοκρατούμενης ομάδας, για ένα παιγνιώδες μάθημα,  στο οποίο το 
παιδί δεν μένει στο να μαθαίνει πράγματα, αλλά μαθαίνει πώς να 
μαθαίνει. Το μάθημα ήταν μια ενιαία (ποτέ ως  μέρος εξέτασης και 
μέρος παράδοσης) πλατφόρμα συζήτησης, για όλο το αντικείμενο του 
μαθήματος, πέρα, δώθε, μπρος, πίσω, με κέντρο βάρους το μάθημα 
της ημέρας. Το παραγόμενο προϊόν αποτυπωνόταν σε διαγωνιστικού 
τύπου εξελισσόμενα μεγάλα  βιβλία, φτιαγμένα από τα παιδιά, για 
κάθε μάθημα, για όλα τα ενδιαφέροντα, ως «Ελεύθερη Προαιρετική 
Εργασία, για το σπίτι». Στο τέλος του έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο, 
με σύμβουλο, ως προς αυτό, τον δάσκαλο, πραγματοποιούσε τους 
Διαγωνισμούς: το καλύτερο βιβλίο, η καλύτερη συμμετοχή. Όλες οι 
συμμετοχές είχαν τύχη στους Διαγωνισμούς. Ήταν, απλά, θέμα 
κατάταξης. Έπαθλο: τίτλοι, που χορηγούσε το Διοικητικό Συμβούλιο, 
και βιβλία, από τον δάσκαλο.  Όλο αυτό το υλικό βρίσκεται 
κατατεθειμένο στο «Αρχείο Μαθητικής Δημιουργίας», που διατηρεί ο 
δάσκαλος  σε ιδιόκτητο χώρο του, που ο ίδιος τον προορίζει για 
Μουσείο. Όνειρο: να εκδοθεί όλο αυτό το υλικό, για όσους δάσκαλους 
θέλουν ή θα θελήσουν, κάποια στιγμή, με το όποιο, παντοίο, 
προσωπικό κόστος, να τον ακολουθήσουν.



▶ Φυσικά,  όλα τα παιδιά συν δημιουργοί του μαθήματος, είχαν κάθε 
λόγο, εφόσον το επιθυμούσαν, στην αξιολόγησή του. Η αξιολόγηση 
όλων ήταν έργο όλων. Τα δελτία αξιολόγησης συλλέγονταν στο τέλος 
κάθε εβδομάδας. Για κάθε παιδί (που, βέβαια, μπορούσε να 
βαθμολογήσει και τον εαυτό του), έβγαινε ο μέσος όρος βαθμολογίας, 
από το τμήμα. Σ’ αυτήν την διασταυρωτική (στην ουσία)αυτό-
αξιολόγηση, ο δάσκαλος είχε μόνον μικρή (1-3 βαθμούς) 
τροποποιητική παρέμβαση. Ακόμα και αν ο ίδιος θεωρούσε ότι θα 
έπρεπε να βγει από αυτό το ποσό, δεν το μπορούσε.  Με σύμβουλο το 
κοινωνιόγραμμα, έβγαινε, κάθε εβδομάδα, η επίδοση του κάθε 
παιδιού. Στο τρίμηνο, και στο τέλος, υπήρχε μια ανάλογη διαδικασία. 
Κάθε Δευτέρα, ανακοινώνονταν η επίδοση του κάθε παιδιού. Όποιο 
παιδί δεν ήθελε να του ανακοινωθεί η βαθμολογία, αυτό γινόταν 
απαράβατα σεβαστό. 



▶ Η αξιολόγηση αφορούσε στα πάντα (και τα (υποχρεωτικά) 
διαγωνίσματα, που τα ίδια τα παιδιά καθόριζαν τα πώς, πού και πότε, 
θα έμπαιναν, φυσικά ατομικά, αλλά σε συνεργασία με όλους, όσους 
ήθελε το καθένα, θεωρούμενα απλά φωτογραφία της ημέρας, στην 
οποία έμπαιναν, έτσι αξιολογούνταν), όλης της (καθημερινής) 
παρουσίας του παιδιού, ήταν δηλαδή περιγραφική, απλά 
συμποσούμενη σε ένα βαθμό. Στην αξιολόγηση έμπαινε και ο 
δάσκαλος, που βαθμολογούνταν, μυστικά και ανώνυμα, από τα παιδιά, 
κάθε εβδομάδα. Σαν τελείωνε η χρονιά, ψήφιζαν, με τον ίδιον τρόπο, 
αν θα συνέχιζαν, μαζί, την επόμενη χρονιά, θα έπρεπε να το θέλουν 
τουλάχιστον τα 9/10 των παιδιών. Η απορριπτική θέση ακόμα και ενός 
μαθητή (η ψήφος δεν θα μπορούσε να είναι μόνον ποσοτική, αλλά, 
πρωτίστως, ποιοτική) θα μπορούσε να ακυρώσει τα πάντα, πρωτίστως 
το ζήτημα της συνέχειας με το τμήμα.



▶ Το πειθαρχικό μέρος ήταν θέμα της ολομέλειας. Όταν κάποιος 
ενοχλούνταν από οποιονδήποτε και για οτιδήποτε, είχε το δικαίωμα να 
ζητήσει, εάν επρόκειτο για επείγουσα υπόθεση, αμέσως ψηφοφορία, 
φανερή ή μυστική, το ίδιο ή όχι για όλους, προτείνοντας λύση, γι’ 
αυτό, ή για το τέλος της εβδομάδας, στην απολογιστική και 
προγραμματιστική συζήτηση της εβδομάδας. Η πρόταση του 
αιτούντος, αν επρόκειτο για λύση συμβατή με τα δεδομένα του 
καταστατικού λειτουργίας της τάξης,  εκτελούνταν αμέσως, αν όχι, 
παραπεμπόταν στη συζήτηση της ολομέλειας, την Παρασκευή, και 
δινόταν λύση συμβατή, και πάλι, με το καταστατικό λειτουργίας της 
τάξης. Η παρέμβαση του δάσκαλου αφορούσε, ακριβώς, στην τήρησή 
του, με γνώμονα, πάντα, την αλλαγή, σε συμπεριφορά σεβασμού της 
τάξης, και μόνον.  



▶ Πέραν των πιθανών (σπάνιων) εκτάκτων συμβουλίων, η ολομέλεια 
συνεδρίαζε, τακτικά, στο τελευταίο τέταρτο της τελευταίας ώρας μας, 
την Παρασκευή. Εκεί συζητιούνταν τα πάντα. Τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης, οτιδήποτε ήθελε συζητηθεί, κατέγραφε ο Γενικός 
Γραμματέας του τμήματος, στην διάρκεια της εβδομάδας. Προέδρευε 
το Διοικητικό Συμβούλιο του τμήματος. Ξεκινούσαν με τον απολογισμό 
της δράσης, την εβδομάδα που μόλις είχε διαρρεύσει. Η παρέμβαση 
του δάσκαλου ήταν, απλώς, στο να τηρείται το Καταστατικό. Με το 
πέρας του απολογισμού, έμπαινε σε ψηφοφορία το ίδιο το 
Καταστατικό, που θα μπορούσε να τροποποιηθεί, για  την επόμενη 
εβδομάδα, ακόμη και να καταργηθεί και να αντικατασταθεί. Συνέχιζαν 
με την διατήρηση ή όχι του συνεδριακού  συστήματος. Σε περίπτωση 
(στην πολυετή διάρκεια αυτής της διαδικασίας, καταργήθηκε ελάχιστες 
φορές και επανήλθε, από τα ίδια τα παιδιά) συνέχισής του, καθόριζαν, 
κατόπιν συζήτησης και εγκριτικής ψηφοφορίας, τα επόμενα βήματά, 
για την επόμενη εβδομάδα. 



▶ Τίποτα δεν θα συνέβαινε την επόμενη, αυτή, εβδομάδα, αν δεν το 
αποφάσιζαν, έτσι να γίνει, από τα ίδια τα παιδιά. Η πλειοψηφία θα 
έπρεπε να είναι αυξημένη, με την όποια μειοψηφία να έχει, όχι, απλά, 
τον προσήκοντα σεβασμό της πλειοψηφίας, αλλά και με θρησκευτική 
ευλάβεια να προσέχουν και να δίνουν αξία στην όποια αντίρρησή της,  
όντας η γνώμη, η άποψη και η θέληση, της μειοψηφίας απόλυτα 
σεβαστή, προσπαθώντας να είναι, πάντα, σε συμβιβασμό μαζί της. 

 



                 Συμπεράσματα

▶ Τα αποτελέσματα δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Οι μαθητές 
έμαθαν πώς να μαθαίνουν, και το απέδειξαν με την μετέπειτα πρόοδό 
τους, βεβαιώνοντάς μας, ότι οφειλόταν στο σύστημά τους. Με το 
πέρασμα της διαχείρισης του μαθήματος από τον δάσκαλο στους 
ίδιους τους μαθητές, οι μαθητές μαθαίνουν να μαθαίνουν οι ίδιοι, και 
όταν πια δεν θα τον έχουν μαζί τους. Τα παιδιά συνεχίζουν να γράφουν 
ότι με την αυτοδιαχείριση στο μάθημά των, διεξάγοντάς το τα ίδια με 
τον δάσκαλο απλά συντονιστή του, έμαθαν πώς να μαθαίνουν και 
συνέχισαν με αυτό να έχουν όρεξη και να μπορούν να μαθαίνουν, 
πέρα από το αναγκαίο για την εργασία τους, και στο αντικείμενο του 
κάθε μαθήματός των, που είχαν τότε. Κάτι, που αποδεικνύεται από 
μαρτυρίες και τρίτων.

Ακόμα και χωρίς αυτό, τα παιδιά έμαθαν, τουλάχιστον, να λειτουργούν,

δημοκρατικά, στην ομάδα.



Για την συγκεκριμένη διεπιστημονική Ομάδα Εργασίας του
Οργανισμού Ψυχοβιοαναλυτικής Μόρφωσης

«ἐκ τῶν ὑστέρων»

Σας ευχαριστώ
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