
        

  
 Ένα σχολείο με υγεία στην παραλία!!!  Ισπανία, Απρίλιος 2021! 
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Εφημερίδα Τοίχου του Τμήματος Ένταξης  

του 11
ου

 Δημοτικού Σχολείου Αθηνών   

ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ  
Το μικρό σχολείο στο λιβάδι, στο 

δάσος, στην παραλία, κάπου Έξω. 
 τ. 248  21-4-21  Από παλιά ως  και  σήμερα… 

Εφημερίδα Ακρόπολις 11-06-1929 

///
////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Το πρώτο υπαίθριο σχολείο στα Πατήσια 
Τον Μάιο του 1916, με πρωτοβουλία του τμήματος της υγιεινής του 
Πατριωτικού Συνδέσμου των Ελληνίδων (μετέπειτα Πατριωτικού Ιδρύματος 
Περιθάλψεως) που αποτελούνταν από τις κυρίες Δαμαλά, Αλεξανδρή, 

Τριανταφυλλίδου, Βελλίνη, Δοσίου και τον υπεύθυνο σχολικής υγιεινής του 
υπουργείου Παιδείας Εμμανουήλ Λαμπαδάριο, έγινε η έναρξη λειτουργίας 
του πρώτου υπαίθριου σχολείου στο κτήμα Νομικού στα Πατήσια, το οποίο 

 
 

παραχωρήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων. 
Σκοπός της λειτουργίας του ήταν η αποκατάσταση και ενίσχυση της 

υγείας των επίνοσων παιδιών με την παραμονή στην ύπαιθρο, την 
επίδραση του ήλιου και του καθαρού αέρα, την υγιεινή διατροφή και 
την λογική κατανομή της διανοητικής εργασίας. Επρόκειτο για 
ημερήσιο δημοτικό σχολείο, τριτάξιο, χωρίς οικοτροφείο. Οι 
μαθητές παρέμεναν όλη την ημέρα στο σχολείο, όπου διατρέφονταν 
και εκπαιδεύονταν κατά το σύστημα της υπαίθριας διδασκαλίας. …   

 Πηγή εικόνας: Εμμαν. Λαμπαδάριος, Υπαίθρια Σχολεία, εκδ. Αθηνά, 1922. 
Πηγή κειμένων και εικόνων http://criticeduc.blogspot.com/2018/10/blog-post_71.html  

……………………………………………………………………………………………  

… Απρίλης 2021… Ισπανία - Κορωνοϊός:   

 Μαθήματα δίπλα στη θάλασσα! 
Θρανία στην παραλία για να κάνουν οι μαθητές το μάθημά τους δίπλα 
στη θάλασσα, μετέφερε σχολείο στην Ισπανία και αυτές είναι οι 

πρώτες εικόνες από την «τάξη». 
Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες από την Ισπανία, όπου ένα 
σχολείο μεταφέρθηκε στην παραλία, με τα μαθήματα να γίνονται δίπλα 

στη θάλασσα. 
Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, τα θρανία έχουν τοποθετηθεί 
στην άμμο. Μεταξύ τους υπάρχει απόσταση. Τόσο οι μαθητές όσο και 

οι εκπαιδευτικοί φορούν μάσκα για τον κορωνοϊό. 
Ορισμένοι από τους μαθητές έχουν βγάλει τα παπούτσια τους, την 
ώρα που άλλοι συγκρατούν χαρτιά στο θρανίο τους για να μην τα 

παρασύρει ο αέρας. Οι εικόνες είναι από τη Μούρθια. Το 
συγκεκριμένο project εντάσσεται στο σχέδιο «Fresh Air», το οποίο 
αποτελεί μια διαφορετική πρόταση στην τηλεκπαίδευση με έμφαση 

στη διά ζώσης μάθηση σε εξωτερικούς χώρους, με την παράλληλη 
τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων από τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα, προκειμένου να μπει «φρένο» στη διασπορά του ιού 

στην εκπαιδευτική κοινότητα. 
Με 3.347.512 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού η Ισπανία είναι 
9η παγκοσμίως σε συνολικές μολύνσεις Covid-19. Τα συνολικά 

θύματα της πανδημίας είναι 76.328. 
- Τι αναφέρουν μαθητές και εκπαιδευτικοί για το σχολείο στην παραλία;  

 

«Είναι ασφαλές, τα παιδιά το διασκεδάζουν» ανέφερε σε δήλωσή του 
ο καθηγητής Αγγλικών, Juan Francisco Martinez. Και πρόσθεσε: 
«Αυτά που μαθαίνουν εδώ δεν τα ξεχνούν». 

«Μου αρέσει να πηγαίνω στην παραλία» δηλώνει ο 9χρονος Αντόνιο. 
Και προσθέτει: «Προτιμώ να είμαι στην παραλία, γιατί νιώθω πιο 
χαλαρός και άνετος». 

Από τη μεριά της η 10χρονη Λουθ τονίζει στο Reuters: «Μου αρέσει 
πολύ γιατί είμαι με τους φίλους μου, είμαι στην παραλία, λατρεύω την 
παραλία. Το καλοκαίρι πάντα έρχομαι εδώ για να κολυμπάω, κάθε 

μέρα, και μου αρέσει η άμμος». 
Στο συγκεκριμένο σχολείο που έχει μεταφερθεί στην παραλία, έχουν 
σχηματιστεί 8 γκρουπ μαθητών, ηλικίας 3 - 12 ετών. Τα μαθήματα 

είναι 20λεπτα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένα κρούσμα . 
Πηγή: https://www.rethemnosnews.gr/viral/653902_stin-ispania-meteferan-sholeio-stin-paralia  

 

Επιλογή και Σύνθεση Κειμένων : Κυριάκος  Περβανάς, Τμήμα Ένταξης 
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