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Των AIDA VASQUEZ και  FERNAND OURY1 

 

Από το βιβλίο ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  του René Laffite και της ομάδας «Προς μια Θεσμική 
παιδαγωγική». 

μετάφραση: Χάρης Παπαδόπουλος 

* 

Ι. Τα σημεία της οστεοποίησης 

Στην πραγματικότητα, η τάξη δεν οικοδομείται σαν συναρμολογούμενο παιχνίδι. Από πού να αρχίσω; 

Από όλα ταυτόχρονα, από όπου θέλετε, ή μάλλον από όπου μπορείτε..., τα στοιχεία είναι ταυτόχρονα αιτίες και 

αποτελέσματα τα μεν σε σχέση με τα δε. Απομονώνοντας τα στοιχεία τούς αφαιρεί κανείς το νόημά τους, δεν 

έχουν νόημα παρά μόνο σε σχέση με το σύνολο. Το ανθρώπινο χέρι δεν φτιάχνεται κατά ένα λογικό τρόπο 

αρχίζοντας από τον αντίχειρα ή το μικρό δάχτυλο, αρχίζει ταυτόχρονα από παντού. Έτσι και τα σημεία 

οστεοποίησης της τάξης οφείλουν να αναπτύσσονται ταυτόχρονα. Είναι εξίσου χαζό να εγκαθιστάς 

δραστηριότητες δίχως να υπάρχει οργάνωση όσο και το να υπάρχει οργάνωση εν όψει μελλοντικών... 

δραστηριοτήτων... 

Η πιο εξωφρενική ιδέα είναι ίσως το να θέλεις να δημιουργήσεις θεσμούς που δεν αντιστοιχούν σε μια 

αναγκαιότητα. Τέτοιοι είναι ορισμένοι συνεταιρισμοί, ορισμένα συμβούλια δασκάλων: παιχνίδια μεγάλων, 

παιχνίδια δημοκρατικών (λίγο-πολύ) προσώπων. Εντοπίστε τα σημεία οστεοποίησης και προσφέρετέ τους 

ασβέστιο. (VPI σελ. 104).  

Α. Η τάξη 

Η παραδοσιακή τάξη δεν είναι μια ομάδα. 

Ξέρουμε τι είναι: σε έναν περιορισμένο χώρο, ένας ενήλικος, μπροστά σε κάποια παιδιά, μιλάει και 

προσπαθεί να τους δώσει μια εικόνα του εξωτερικού κόσμου με την βοήθεια εγχειριδίων ή κάποιων 

οπτικοακουστικών μέσων. Ο μαθητής καταβροχθίζει τον λόγο του δάσκαλου (το μάθημα), κατόπιν τον 

ξεφουρνίζει (εργασίες, έλεγχος). Οι επικοινωνίες μεταξύ των μαθητών αποφεύγονται (φλυαρία, εξαπάτηση, 

                                                           
1 Αποσπάσματα από τα βιβλία Vers une pédagogie institutionnelle (VPI) (Προς μια θεσμική παιδαγωγική) και De la classe 
coopérative à la pédagogie institutionnelle (CCPI) (Από την συνεργατική τάξη στην θεσμική παιδαγωγική). 

Πώς και από τι να ξεκινήσει κανείς; 
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αντιγραφή). Η αμοιβαιότητα των ανταλλαγών ανάμεσα σε δάσκαλο και μαθητές είναι αδιανόητη. Φανταζεται 

κανείς τον δάσκαλο να δέχεται επίπληξη από έναν μαθητή; 

Β. Η ομάδα... 

…είναι ένα περιβάλλον λόγου. Είναι καλύτερα να μιλήσουμε για ανταλλαγές και αμοιβαίες ανταλλαγές. 

Ανταλλαγές υπηρεσιών, ανταλλαγές υλικές, συναισθηματικές, πραγματικές ανταλλαγές γιατί είναι 

αμοιβαίες. Ο καθένας δίνει και παίρνει όταν η επικοινωνία έχει εγκατασταθεί, όταν ο καθένας έχει απαρνηθεί 

τις άμυνές του (και ιδίως την προεγκατεστημένη ιεραρχία). Κατ’ αυτόν τον τρόπο εγκαθίσταται ένα ιδιαίτερα 

σύνθετο δίκτυο σχέσεων ανάμεσα σε ξεχωριστά πρόσωπα που αναγνωρίζονται μεταξύ τους ως διαφορετικά, 

όλα άξια σεβασμού. 

1. Μπορούμε πάντοτε να δοκιμάσουμε 

Θα κάνουμε λοιπόν την τάξη μας ένα περιβάλλον λόγου, ζωντανό, γεμάτο ανθρωπιά, όπου τα παιδιά 

θα ανθίσουν και θα κοινωνικοποιηθούν. Απαρνούμαι  τον παραδοσιακό αυταρχισμό, τα αφήνω ελεύθερα... και 

οποία έκπληξη: δεν κάθονται στιγμή, μιλάνε συνέχεια, κλαίνε, χτυπιούνται. Στο διάλειμμα όλοι φωνάζουν, 

καμία συνεννόηση. Α! Ρυθμίζουν τις σχέσεις τους με τις γροθιές! Ο λόγος είναι απών... 

 Η νέα παιδαγωγική; Ευχαριστώ, την δοκίμασα! Απλά έχουμε ξεχάσει ότι οι αγαπητοί μας μικροί είναι 

διαμορφωμένοι από προηγούμενα περιβάλλοντα και θα αντιδράσουν όχι ανάλογα με τις προθέσεις και τις 

ελπίδες μας, αλλά ανάλογα με την προηγούμενη διαμόρφωσή τους. Αυτά τα παιδιά από τις εργατικές 

πολυκατοικίες, αυτοί οι μαθητές από τα σχολεία-στρατώνες απελευθερώνονται σαν ένα αέριο υπό πίεση, 

ξεσπάνε, και εσείς εκπλήσσεσθε; Όχι, αυτό που σας εκπλήσσει είναι το ότι ξεσπάνε σ’ εσάς! Σ’ εσάς που 

εντούτοις θέλατε το καλό τους. Μπα, οι αχάριστοι! 

Γι’ αυτούς είστε ο δάσκαλος, το γονικό υποκατάστατο, ο φύλακας του κτιρίου, και την ελευθερία που 

τους παρέχετε θα την χρησιμοποιήσουν εναντίον των πάντων, εναντίον σας, εναντίον του εαυτού τους...  

Ίσως είναι καιρός να σκεφτείτε να αποκτήσετε τον έλεγχο του τι συμβαίνει στην τάξη, ανάμεσά τους και 

ανάμεσα σ’ εσάς και σ’ εκείνους. 

2. Η ενεργητική παιδαγωγική; 

Ευκαιρία να θυμηθούμε ότι έχουμε διατελέσει ομαδάρχες σε καλοκαιρινή κατασκήνωση: προτείναμε 

δραστηριότητες, αναπτύσσονταν ανθρώπινες σχέσεις. Ήταν καλοκαίρι... 
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 Ας τους δώσουμε μια μπάλα, ή βόλους, ή φτυάρια, οποιαδήποτε αντικείμενα. Θα ενεργήσουν αντί να 

εκρήγνυνται, θα φτιάξουν και θα σέβονται κάποιους κανόνες. 

Παρατηρεί λοιπόν κανείς ότι ότι δεν επιμένουν τόσο να παίζουν αλλά μάλλον να δρουν προς μια 

κατεύθυνση. Εείναι πολύ πιο σοβαροί απ’ ότι νομίζουμε. Ωραία, ας κάνουμε χειρωνακτική δουλειά, έχοντας 

κατά προτίμηση έναν  συλλογικό στόχο. Χαρταετούς, για παράδειγμα. Θα χρειαστεί να γίνουν ομάδες, να 

υπάρχουν υπεύθυνοι: οργάνωση και δομές μέσα στην ομάδα. Και τότε τα χειρότερα παλιόπαιδα γίνονται καμιά 

φορά εξαιρετικοί υπεύθυνοι. 

 Κερδίσατε: έχετε τον έλεγχο των σχέσεων... Ήταν πέρυσι το καλοκαίρι. 

3. Αλλά τώρα βρίσκεστε στην τάξη... 

... για να τους μάθετε να διαβάζουν, να γράφουν, να λογαριάζουν, και αν εσείς τους βάζετε να παίζουν 

μπάλα ή να φτιάχνουν χαρταετούς, να περιμένετε πολύ υγιείς αντιδράσεις. 

Θα έπρεπε να βρείτε σχολικές δραστηριότητες που να επιβάλλουν την συνεργασία, να δομούν την 

ομάδα, να οργανώνουν τις ανταλλαγές και να βάζουν σε τάξη τις δραστηριότητες... Το εκπληκτικό είναι ότι 

συνεχίζουν κάποιοι να νομίζουν ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε τα παιδιά να σιωπήσουν για να τους 

μάθουμε την επικοινωνία και την γλώσσα! 

4. Η λύση χρονολογείται από το 1925: Φρενέ! 

Στην ανάγκη τους για δραστηριότητα, ο Φρενέ απαντάει δίνοντάς του υλικά αντικείμενα - και τι υλικό! 

Γράμματα (τυπογραφικά στοιχεία), δηλαδή την γλώσσα με υλική υπόσταση. 

 Η εργασία είναι υποχρεωτικά ομαδική εργασία. Προσπαθήστε να φτιάξετε μόνος σας μια εφημερίδα! 

 Έχετε παρακολουθήσει ένα επιμορφωτικό σεμινάριο, έχετε στη διάθεσή σας ένα εργαλείο, η οργάνωση 

γίνεται απαραίτητη και εφικτή. Η συνεργασία, εφαρμοζόμενη σε αυστηρά σχολικές δραστηριότητες, θα 

σταθεροποιηθεί. Έχετε σωθεί! 

 Γ. Ο μαθητευόμενος μάγος ή ο έλεγχος των σχέσεων 

Μόνο που έχετε επίσης ξεχάσει ότι είσαστε στην πόλη, σ’ ένα σχολείο-στρατώνα, ή σε μια τάξη 

ενισχυτικής διδασκαλίας... 

Έχετε απελευθερώσει πελώριες ενέργειες:  δυνάμεις του ατόμου, ασυνείδητες, εκτός ελέγχου· 

δυνάμεις της ομάδας, ανεξέλεγκτες, που κυριαρχούν πάνω στα παιδιά και τον δάσκαλο. Παρίστασθε ως απλός 
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θεατής· είτε τα απαρνείσθε όλα αυτά λοιπόν είτε το παλεύετε μανιασμένα και τελικά πετυχαίνετε σε πείσμα 

των φρόνιμων συμβουλών. Ωστόσο βρίσκεστε σε πλήρη αδυναμία να εξηγήσετε τι έχει συμβεί: είστε λοιπόν 

ένας εκλεκτός δάσκαλος, η αφρόκρεμα του κλάδου, του οποίου η ισχυρή προσωπικότητα..., κτλ. Συνηθισμένοι 

δάσκαλοι εμείς, θα προσπαθήσουμε να δούμε αυτό που συμβαίνει όταν τα παιδιά που ήταν κατεστραμμένα 

αλλά υποφερτά αρχίζουν τώρα να ξαναζούν αλλά γίνονται ανυπόφορα. Ίσως θα τα καταφέρουμε να ελέγξουμε 

την μανούβρα. 

Πρόκειται για ένα είδος εντατικής θεραπείας: σ’ αυτά τα παιδιά που ασφυκτιούν σε αναερόβια 

περιβάλλοντα, εσείς φέρνετε το οξυγόνο των δυνατοτήτων δραστηριότητας, έκφρασης, σχέσεων. Μην 

εκπλήσσεσθε από τις αντιδράσεις τους, ανθρώπων που πνίγονταν. Ας ακούσουμε τον ειδικό. Κατά την εκεί 

επίσκεψή μας ο αρχιπυροσβέστης μάς είχε πει: Σε περίπτωση ασφυξίας, ανοίξτε το παράθυρο και κατόπιν 

κλείστε το γκάζι. 

Έχουμε κλείσει το γκάζι; 

Μέσα στην πόλη που ξεχνάει τα παιδιά, έχουμε δημιουργήσει μια νησίδα όπου μπορεί κανείς να 

ανασάνει; Τώρα είναι απαραίτητο να εξουδετερώσουμε τα προηγούμενα νοσηρά περιβάλλοντα. 

 Η αλάνα – ελλείψει δάσους – αποτελεί ένα θαυμάσιο εκπαιδευτικό εργαλείο. Τα λοφάκια, το νερό, η 

άμμος, το χώμα, τα χαλίκια, το χορτάρι, τα ζώα και προπάντων τα άχρηστα υλικά (παλιά λάστιχα, χαρτόνια, 

σανίδες), που επιτρέπουν όχι μόνο να χαλάσει κανείς αλλά και να φτιάξει, αποτελούν ένα πεδίο 

ξεφαντώματος· οι υποχωρήσεις σε προηγούμενα στάδια (απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε 

επανεκπαίδευση...) είναι ελεγχόμενες, υπό παρατήρηση και επιτρεπόμενες. 

 Αλλά και εκεί υπάρχει ο κίνδυνος δυσάρεστων εκπλήξεων: τα αγόρια κυρίως, που το παιχνίδι τους είναι 

συνήθως να καυγαδίζουν, είναι συχνά ανίκανα να φανταστούν κάτι άλλο... Τα συλλογικά παιχνίδια 

αυτοκυριαρχίας (ο Ζακ είπε, Διευθυντής ορχήστρας, απλά παιχνίδια με μπάλα...) επιτρέπουν μια πραγματική 

επανεκπαίδευση. Σταδιακά, αυτός ο ενήλικος που δεν τα απαγορεύει όλα, που αφήνει τα παιδιά να παίξουν 

και που τα στρώνει να παίξουν μοιάζει να είναι..  όχι όπως οι άλλοι...  

 Λοιπόν, έχετε ανοίξει το παράθυρο: δώσατε οξυγόνο στην τάξη σας με τεχνικές ελεύθερης έκφρασης 

και αλληλογραφίας, έχετε κλείσει το γκάζι. Απομονώνοντας την τάξη σας από περιβάλλοντα  που αποδείχθηκαν 
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επιβλαβή2, θα μπορέσετε να οργανώσετε και να δημιουργήσετε θεσμούς που θα επιτρέψουν μια αρμονική 

λειτουργία και μια πραγματική εκπαιδευτική δράση του ενήλικου που ελέγχει αυτό το περιβάλλον. 

 Δ. Οι θεσμοί 

Ιδού που φαίνεται να απαντάω στην ερώτηση... Από πού να αρχίσω; Την ίδια στιγμή, παρατηρώ ότι η 

απάντηση είναι ψευδής και επικίνδυνη, γιατί εξέθεσα τα πράγματα κατά τρόπο χρονολογικό. Όμως η τάξη δεν 

οικοδομείται σαν συναρμολογούμενο παιχνίδι. Από πού να αρχίσω; Από όλα ταυτόχρονα: διαβάστε τον πίνακα 

Νο 5 παρακάτω. Θα μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε όταν θα έχετε απαντήσει στις τρεις επόμενες ερωτήσεις: 

1. Τι ξέρετε να κάνετε; 

2. Τι μπορείτε να κάνετε: χώρος, υλικό, έγκριση; 

3. Από πού έρχονται οι μαθητές σας, ποιοι είναι; 

Προσπαθήστε επίσης να διαβάσετε ταυτόχρονα τους πίνακες Νο 2 – 3 – 4. Είναι μια πολύ καλή 

εξάσκηση στην εργασία οικοδόμησης και διεύθυνσης της τάξης. 

Φυσικά, τίποτε δεν γίνεται αν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε: τα παιχνίδια, η καθημερινή άσκηση 

στον διάλογο έχουν μάθε στα παιδιά (και στο δάσκαλο) να μιλάνε με τη σειρά τους και να ακούνε τους 

άλλους. Μπορούμε να ελπίσουμε ότι, μέσα στην τάξη που γίνεται ομάδα, θα αναπτυχθούν σχέσεις των 

οποίων θα έχουμε τον έλεγχο (αυτό το «έχουμε» περιλαμβάνει και τα παιδιά) χάρη σε θεσμούς; 

 

 

 

  

   

 

 

                                                           
2 Γραμμένο το 1972, αυτό παραμένει επίκαιρο το 1999. Παρακαλούμε να μας συγχωρεθεί που δεν υποκύπτουμε στον 
διάχυτο λόγο περί «ένταξης», που δεν συγχέουμε «κανονικό περιβάλλον» και «εκπαιδευτικό περιβάλλον». Προτού να 
καταφύγουμε σε δαπανηρά εκπαιδευτικά ή ιατρικά πρόσθετα για μια κανονικοποίηση πάση θυσία, μας φαίνεται 
απαραίτητο να διαμορφώσουμε το περιβάλλον έτσι που να διευρυνθούν τα όρια της ανεκτικότητας (ΣτΣ) 
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          Πίνακας Νο 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η τάξη-ομάδα... 

 

 

 

 

 

                                         

                                        ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ                               ο δάσκαλος, η ιστορία του, 

        η τωρινή κατάσταση 

 

 

 

...μέσα στον περίγυρό της 

Δραστηριότητες 

με νόημα 

Οργάνωση της 

εργασίας 

 

οι 

αλληλογράφοι 

Χώρος, έπιπλα, 

υλικό, εργαλεία, 

χρηματοδότηση 

Θεσμοί, 

Συμβούλιο 

οικογένειες 
Τοπικό κοινωνικο-

οικονομικό 

περιβάλλον 

Η εθνική 

εκπαίδευση 
Η ιδέα του 

σχολείου 
Η σχολική ομάδα 

και οι κανόνες της 



7 
 

Πίνακας Νο 2.  Δραστηριότητες με νόημα 

 

Πίνακας Νο 3. Η οργάνωση... 

Έξω από την τάξη 

- Ελεύθερα παιχνίδια, φυσική αγωγή, αθλήματα 

Τεχνικές Φρενέ 

- Ελεύθερη έκφραση (λόγος, σχέδιο, κείμενο) 

- Αλληλογραφία (ατομική, συλλογική) 

- εφημερίδα (τυπωμένη αν γίνεται), για πώληση και ανταλλαγή 

- Έρευνες, παρατηρήσεις, πειράματα... 

Αυτές οι δραστηριότητες 

- γεννούν καταστάσεις, σχέσεις 

- επιβάλλουν την συνεργασία 

- χρειάζονται μια αυστηρή τάξη και οργάνωση 

... και όλα αυτά κατά τρόπο διαρκή, αν πρόκειται για σχολικές δραστηριότητες, για την εκμάθηση 

ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικής. 

 

...της σχολικής εργασίας 

- Σχολικά επίπεδα (ζώνες) 

- Χρήση του χρόνου – πλάνα εργασίας 

- (παιδαγωγική) αλληλοβοήθεια των παιδιών 

...της εργασίας στα εργαστήρια 

- Ομάδες σταθερές, ίσες, ετερογενείς, που εργάζονται κατά τρόπο κυλιόμενο σε διάφορα εργαστήρια 

(εκτύπωση, χαρακτική, λιμογράφος, ζωγραφική, υπολογισμοί και μετρήσεις, ξυλοκοπτική, κτλ) 

- Επαγγελματική εξειδίκευση (κιτρινο: μαθητευόμενος, πορτοκαλί: εργάτης, πράσινο: επικεφαλής της 

ομάδας, μπλε: τεχνικός, καφέ: ειδικός) 

- Καθημερινή συνεδρίαση των επικεφαλής των ομάδων 

...του χώρου και του χρόνου 

Κάθε παιδί έχει: 

- ένα δικό του χώρο (θέση, θυρίδα...) 

- έναν τομέα δικής του δραστηριότητας (δουλειά, υπευθυνότητα...) 

- δικό του χρόνο (πλάνα εργασίας). 
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Πίνακας Νο 4. Οι θεσμοί 

 

 

 

 

Το Σύμβούλιο του συνεταιρισμού 

Δυο φορές την εβδομάδα: 

- φωτίζει, διανοητικοποιεί, αποδραματοποιεί, επιλύει τις διαφορές (μάτι, νεφρός) 

-  αναλύει και θεσπίζει τον νόμο της ομάδας (μυαλό) 

- επιτρέπει τη συνεργασία στο ψυχολογικό επίπεδο (καρδιά). 

Καταμερισμός καθηκόντων, εξουσιών, υπευθυνοτήτων 

 Τα παιδιά μοιράζονται 50 ή 60 δουλειές (αρμοδιότητες). 

Οι νόμοι της τάξης 

 Διαμορφωμένοι από κοινού, εφαρμόζονται γιατί αναγνωρίζεται η αναγκαιότητά τους. 

Ο καθημερινός διάλογος... 

... «Τι νέα;», Συμβούλιο, κουτί ερωτημάτων, απολογισμός/δελτίο καιρού στο τέλος της μέρας, επιτρέπουν 

την ένταξη των ακοινώνητων παιδιών. 

Μια ιεραρχία (συμπεριφορών)... 

 Οι ζώνες συμπεριφοράς επιτρέπουν μια ιεραρχία των στάτους. Οι απαιτήσεις γίνονται κάτι το τιμητικό. 

Η οικονομική πλευρά... 

 ...του συνεταιρισμού ενισχύει την συνοχή (κοινό συμφέρον). 

Το εσωτερικό νόμισμα... 

 ...δίνει υλική υπόσταση στις ανταλλαγές μέσα στην ομάδα. 

Κοινωνιογράμματα-εξπρές 

 Περίπου δυο φορές τον χρόνο, αποκαλύπτουν τις δομές της ομάδας και επιτρέπουν στον δάσκαλο να 

παρέμβει. 

Η εκτελεστική εξουσία; 

 Δεν υπάρχει πρόεδρος του συνεταιρισμού. Τεχνικοί υπεύθυνοι, πρόεδροι των συνεδριάσεων, υπεύθυνοι 

εκλεγμένοι... και ο δάσκαλος που αποτελεί μέλος της ομάδας. 
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Πίνακας Νο 5. Θέτοντας σε λειτουργία 

 

 

Από πού να αρχίσουμε; Από αυτό που μπορείτε, από αυτό που θέλετε. Από όλα ταυτόχρονα. Αλλά στον 

κάθε τομέα η πορεία μπορεί να είναι προοδευτική. 

Εξουδετερώστε το παρελθόν 

 Παιχνίδια διευθυνόμενα, κατόπιν ελεύθερα παιχνίδια. 

Την ίδια στιγμή... Διαμορφώστε το υλικό μέρος 

 Τόπος, υλικό, εργαλεία, εγκρίσεις... 

Την ίδια στιγμή... Εισαγωγή δραστηριοτήτων 

 Καθημερινός διάλογος, ελεύθερο σχέδιο, αλληλογραφία, έρευνες, ελεύθερο κείμενο, εφημερίδα, 

τυπογραφείο, κτλ. 

Την ίδια στιγμή... Οργανώστε την εργασία 

 Ρουτίνες εργασίας, ομάδες επιπέδων, ομάδες εργαστηρίων, χρήση του χρόνου, πλάνα εργασίας, 

κτλ. 

Την ίδια στιγμή...Δημιουργήστε θεσμούς 

 Δουλειές (αρμοδιότητες), κανόνες  που έχουν εξηγηθεί και εφαρμόζονται, Συμβούλιο, Νόμοι της 

ομάδας, κτλ. 

 

 

 


