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Ο Φιλίπ Μεριζ είναι διαπρεπισ γάλλοσ παιδαγωγόσ, κακθγθτισ των Επιςτθμϊν τθσ αγωγισ ςτο Πανεπιςτιμιο 

Lumière τθσ Λυϊν. Χαίρει μεγάλθσ εκτίμθςθσ ςτο διεκνι χϊρο και θ προςωπικι του ιςτοςελίδα 

https://www.meirieu.com/ είναι ζνασ πραγματικόσ κθςαυρόσ για τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ που γνωρίηουν 

γαλλικά. Η παιδαγωγικι ομάδα «το Σκαςιαρχείο» ζχει τθν τιμι να ςυνεργάηεται μαηί του: ζχει μεταφράςει 

κείμενά του και ζχει υποτιτλίςει (ςε ςυνεργαςία με το Φεςτιβάλ κινθματογράφου Ολυμπίασ)  4 εξαιρετικζσ  

παιδαγωγικζσ ταινίεσ μικροφ μικουσ («Σελεςτζν Φρενζ», «Φερνάν Ουρί», «Γιάνουσ Κόρτςακ», «Αντόν 

Μακαρζνκο») που αξιοποιικθκαν πολλαπλά. Το (πολφ πρόςφατο) κείμενό του που ακολουκεί  δθμοςιεφεται 

ςτα ελλθνικά με τθν άδεια του. Γράφτθκε για τθ Γαλλία αλλά διατθρεί τθν αξία του και για τθ δικι μασ 

πραγματικότθτα. Απευκφνεται ςτουσ γονείσ, τϊρα που τα ςχολεία δεν λειτουργοφν και τα παιδιά βρίςκονται 

κλειςμζνα ςτα ςπίτια τουσ. Με αφορμι τθ ςθμερινι ζκτακτθ κατάςταςθ αναπτφςςει ζναν καίριο 

παιδαγωγικό προβλθματιςμό και προτείνει οριςμζνεσ γενικζσ κατευκφνςεισ για τθ δουλειά ςτο ςπίτι, 

χριςιμεσ για εκπαιδευτικοφσ και γονείσ.  

Χ.Π. 
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Το κλείςιμο των ςχολείων και των πανεπιςτθμίων για ζνα απροςδιόριςτο χρονικό διάςτθμα 

επιβάλλεται για λόγουσ δθμόςιασ υγείασ. Το Υπουργείο Παιδείασ λζει ότι είχε προνοιςει γι’ αυτι 

τθν κατάςταςθ , αλλά τα προβλιματα είναι ςίγουρα πολλά. Οι εκπαιδευτικοί τθσ Βϋ/βακμιασ 

εκπαίδευςθσ κλικθκαν να οργανϊςουν όςο γίνεται καλφτερα με τα διακζςιμα ψθφιακά εργαλεία 

τα μακιματα εξ αποςτάςεωσ και τθν παρακολοφκθςθ των μακθτϊν/μακθτριϊν τουσ. 

Τα  πράγματα κα είναι πιο μπερδεμζνα για το δθμοτικό ενϊ για το νθπιαγωγείο φαίνεται πολφ 

δφςκολο να εξαςφαλιςτεί με τθ βοικεια των ψθφιακϊν μζςων  θ «παιδαγωγικι ςυνζχεια» για τθν 

οποία μασ μιλοφν... 

Ασ υπενκυμίςουμε άλλωςτε, για το κζμα αυτό, ότι οι εκπαιδευτικοί ανικουν ςτα πολφ ςπάνια 

επαγγζλματα όπου ο εργοδότθσ δεν προμθκεφει ςτουσ εργαηόμενουσ τα εργαλεία τθσ δουλειάσ, 

που είναι απαραίτθτα για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ. Ο κακζνασ και  θ κακεμία οφείλει, αν 

κζλει να εκτελζςει ςωςτά τα κακικοντα που του/τθσ επιβάλλονται, να προμθκευτεί προςωπικά 

ζναν υπολογιςτι, ζναν εκτυπωτι και ζνα ςκάνερ… Κάπωσ ςαν να όφειλαν οι εργαηόμενοι ςε ζνα 

εργοτάξιο να αγοράηουν μόνοι τουσ τισ αξίνεσ και τα φτυάρια τουσ! Τθ ςτιγμι που γίνεται λόγοσ για 

τθν απαραίτθτθ αναβάκμιςθ του εκπαιδευτικοφ ςϊματοσ, να κάτι που δεν μπορεί να κεωρείται 

δευτερεφον. 

Αλλά πζρα από αυτά τα τεχνικά ηθτιματα, το κλείςιμο των ςχολείων  ανακινεί επίςθσ πολλά 

ερωτιματα παιδαγωγικισ φφςεωσ και μπορεί να αποτελζςει τθν αφορμι για να προχωριςουμε, 

πζρα από τθ ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ ανάγκθσ, ςε ζνα ευρφτερο ςτοχαςμό για τισ ςυνκικεσ τθσ 

εκπαίδευςθσ… 

https://www.meirieu.com/
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Μακαίνουμε μαηί 

Ασ κυμθκοφμε καταρχιν μία από τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ του «δθμοκρατικοφ ςχολείου». Το ςχολείο 

δεν είναι απλά ζνασ τόποσ προοριςμζνοσ να επιτρζπει ςε κάκε παιδί ατομικά να μακαίνει 

αποτελεςματικά, είναι επίςθσ ο χϊροσ και ο χρόνοσ όπου διαφορετικά παιδιά βρίςκονται για «να 

μάκουν μαηί». 

Βρίςκονται εκεί για να ακοφςουν τον ίδιο λόγο φροντίδασ από ζνα δάςκαλο που τα καλεί να γίνουν 

ομάδα,  για να ζρκουν αντιμζτωπα με τα ίδια ερωτιματα και να ανακαλφψουν ότι είναι ικανά να 

αποκτιςουν γνϊςεισ που τα απελευκερϊνουν και ταυτόχρονα τα φζρνουν πιο κοντά, αλλά επίςθσ 

για να δθμιουργιςουν μεταξφ τουσ δεςμοφσ αλλθλεγγφθσ που κα τουσ επιτρζψουν να υψωκοφν 

πάνω από τον εαυτό τουσ, να προικιςκοφν με επιπλζον  νοθτικά εργαλεία, να γίνουν πρόςωπα με 

διαυγζςτερο πνεφμα και περιςςότερο αυτόνομα. 

Αν είναι λοιπόν αναγκαίο να γίνουν οικεία και να αξιοποιθκοφν κατάλλθλα όλα τα διακζςιμα 

εργαλεία για να γίνουν τα μακιματα από απόςταςθ, κα ιταν ωςτόςο εντελϊσ απατθλό να 

νομίηουμε ότι είναι δυνατόν να «αντικαταςτακεί» πλιρωσ το ςχολείο από ζνα ςφνολο μόνο 

ατομικϊν  μζςων μάκθςθσ, όςο πολλά και εξελιγμζνα  να είναι αυτά. 

Αυτόσ είναι ο λόγοσ που ςιμερα χρειάηεται να οργανϊνει ο εκπαιδευτικόσ, κάκε φορά που αυτό 

είναι δυνατόν, ζνα ςυλλογικό πλαίςιο εποπτείασ από απόςταςθ, π.χ. με βιντεοδιάςκεψθ, 

επαναςυςτινοντασ κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ςυμβολικό χϊρο τθσ τάξθσ που παραμζνει ζνα 

κεμελιϊδεσ πλαίςιο αναφοράσ, εντόσ του οποίου μπορεί να αναπτυχκεί και να βρει όλο τθσ το 

νόθμα θ εργαςία του κάκε παιδιοφ. 

Να γιατί, επίςθσ, είναι δυνατόν και χριςιμο να επιτρζπουμε ςτα παιδιά να επικοινωνοφν μεταξφ 

τουσ τθλεφωνικά ι μζςω ίντερνετ: μποροφν ζτςι να εξετάςουν τον τρόπο με τον οποίο οργάνωςαν 

προςωπικά τθ δουλειά τουσ, να εντοπίςουν τα προβλιματα που ςυναντοφν και να 

προςανατολιςτοφν αμοιβαία προσ αυτι ι τθν άλλθ ανάγνωςθ, αυτι ι τθν άλλθ άςκθςθ. Και δεν 

πρζπει να διςτάςουμε, ςτο ίδιο πνεφμα, να οργανϊςουμε τθν επικοινωνία εξ αποςτάςεωσ ανάμεςα 

ς’ ζνα μακθτι που δυςκολεφεται και ζναν μεγαλφτερο μακθτι: ο δεφτεροσ κα καταλάβει καλφτερα 

αυτό που κα κλθκεί να εξθγιςει και ο πρϊτοσ κα προχωριςει ςε νζεσ γνϊςεισ με ζναν φωτιςμό 

διαφορετικό από αυτόν του βιβλίου ι του ίντερνετ. 

 

Χρόνοσ για γράψιμο 

 Αλλά το ςχολείο είναι επίςθσ αξεχϊριςτα ςυνδεδεμζνο με τθν ειςαγωγι ςτον γραπτό λόγο. Με τθν 

εκμάκθςθ, από το δθμοτικό ςχολείο, τθσ ανάγνωςθσ και τθσ γραφισ αλλά επίςθσ με τθ ςταδιακι 

πρόςβαςθ ςε αναγνϊςματα και γραπτά όλο και πιο μεγάλα και ςφνκετα. 

Το να διαβάηεισ και να γράφεισ ςθμαίνει, πράγματι, ότι ζχεισ πρόςβαςθ ςε μια βακφτερθ 

κατανόθςθ του κόςμου και ςε μια όλο και περιςςότερο καίρια ζκφραςθ τθσ ίδιασ ςου τθσ ςκζψθσ. 

To να διαβάηεισ και να γράφεισ ςθμαίνει ότι ανοίγεςαι ςε δρόμουσ ανεξερεφνθτουσ , ότι 

ανακαλφπτεισ καινοφριεσ προοπτικζσ και επικοινωνείσ με τον άλλο ενςωματϊνοντασ ςτον λόγο ςου 

όλο και καλφτερα τισ απαιτιςεισ ακρίβειασ, ορκότθτασ και αλικειασ που επιτρζπουν μια ιρεμθ και 

γόνιμθ επικοινωνία. 
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Ο ρόλοσ του ςχολείου είναι αςφαλϊσ να κάνει τα παιδιά μασ να ανακαλφψουν ότι θ ανάγνωςθ και 

θ γραφι, ςτο επίπεδο τθσ θλικίασ τουσ, δεν είναι απλά «δοκιμαςίεσ» ςε μια «πίςτα μαχθτι» ςτο 

ςχολείο αλλά θ ευκαιρία να ζχουν πρόςβαςθ ςε καινοφριεσ απολαφςεισ που δεν τισ είχαν 

υποψιαςτεί… Μόνο που, παραδόξωσ, ο ςυνικθσ ρυκμόσ τθσ ηωισ των μακθτριϊν/μακθτϊν μασ και 

θ παραδοςιακι κατάτμθςθ των ςχολικϊν αςκιςεων δεν επιτρζπουν πάντοτε αυτι τθν ιρεμθ 

πρόςβαςθ ςτον γραπτό λόγο.  

Γιατί λοιπόν να μθν επωφελθκοφν από αυτζσ τισ αργόςυρτεσ μζρεσ που μασ περιμζνουν για να 

δαμάςουν τον γραπτό λόγο; Γιατί να μθν εμπλζξουμε τα παιδιά μασ ςε καινοφρια διαβάςματα, 

ζςτω κι αν χρειαςτεί να διαβάςουμε μαηί τουσ (ι παράλλθλα μ’ αυτά) τα ίδια κείμενα για να 

μπορζςουμε ςτθν ςυνζχεια να ανταλλάξουμε τισ εντυπϊςεισ μασ, τθν κατανόθςι μασ, τισ ενςτάςεισ 

μασ; Γιατί να μθν επωφελθκοφμε απ’ αυτι τθν ευκαιρία για να κάνουμε τα παιδιά μασ να γράφουν 

το ζνα ςτο άλλο, αλλά επίςθσ για να τουσ γράφουμε εμείσ και να μασ γράφουν; Πζρα από τα sms 

και τα ςφντομα μθνφματα που ανταλλάςςονται ςτα κοινωνικά δίκτυα, δεν κα μποροφςαμε να 

(ξαν)αρχίςουμε να γράφουμε αλθκινά και μεγάλα γράμματα; 

Από τθ μεριά μου, ζχω πολλζσ φορζσ απαντιςει ςε γονείσ που παραπονιοφνται ότι τα παιδιά τουσ 

δεν τουσ ακοφνε: «Δεν ςασ ακοφνε… λοιπόν γράψτε τουσ! Και μθν απελπίηεςτε για τθν απάντθςι 

τουσ!» Και ζπειτα, να που τα παιδιά μασ κα ζχουν επιτζλουσ χρόνο για να γράψουν ποιιματα και 

ερωτικά γράμματα, να ξαναπιάςουν μια ζκκεςθ ι μια παρουςίαςθ που ζγινε ςτο πόδι, να 

ςυντάξουν και να μοιραςτοφν κριτικζσ ταινιϊν ι βιβλίων, να επεξεργαςτοφν άρκρα για τθν 

εφθμερίδα τθσ τάξθσ, θ οποία μπορεί αςφαλϊσ να δθμοςιευτεί ςτον «ιςτό» εριμθν των 

περιοριςμϊν. Επίςθσ, γιατί όχι, και ζνασ διαγωνιςμόσ ειδιςεων ι ανταποκρίςεων ςτθν κλίμακα 

ενόσ τετραγϊνου ι ενόσ ςχολείου; 

Ασ αντιπαλζψουμε τθν επιδθμία του ιοφ που μασ απομονϊνει με τον πολλαπλαςιαςμό κειμζνων 

κάκε είδουσ, που μασ εξαςκοφν ςτθν απαιτθτικι γραφι, μασ ενϊνουν ςε πείςμα όλων των 

περιοριςμϊν και μποροφν να φωτίςουν τισ μζρεσ μασ! 

Αν όλα αυτά δεν αρκοφν για να γεμίςουν οι μζρεσ, υπάρχουν – τόςο αυτονόθτο είναι που διςτάηει 

κανείσ να το υπενκυμίςει – ζνα πλικοσ δραςτθριοτιτων που επιτρζπουν, ιδιαίτερα με τα 

μικρότερα παιδιά, να αξιοποιθκοφν αποτελεςματικά  αυτά που ζχουν κάνει ςτο ςχολείο: θ κουηίνα, 

τα μαςτορζματα ι τα επιτραπζηια παιχνίδια αντιπροςωπεφουν εξαιρετικζσ ευκαιρίεσ να «κάνουμε 

πράγματα μαηί»: να ζρκουμε αντιμζτωποι με προβλιματα, να αναηθτιςουμε λφςεισ, να 

αναρωτθκοφμε για τισ γνϊςεισ που πρζπει να ενεργοποιιςουμε… 

Τι πιο χριςιμο για να γίνει ζνα παιδί πιο φιλοπερίεργο και ταυτόχρονα πιο αυτόνομο, και να 

επωφελθκεί ακόμθ καλφτερα από τα μακιματα όταν κα ζρκει θ ϊρα να ανοίξουν τα ςχολεία; 

Αλλά για να γίνει αυτό, πρζπει να αντιςτακεί κανείσ, τουλάχιςτον εν μζρει, ςτον τρομερό πειραςμό 

τθσ οκόνθσ: να αντιςτακεί και ίςωσ ακόμθ να αλλάξει τθ ςχζςθ των παιδιϊν μασ με τθν οκόνθ. Ζτςι 

οι ενιλικοι κα μποροφν, για μια φορά, να δοκιμάςουν να παίξουν θλεκτρονικά παιχνίδια με τα 

παιδιά τουσ, ζςτω και για να μποροφν ςτθ ςυνζχεια να μιλιςουν μαηί τουσ για το περιεχόμενό τουσ: 

το να μθν αφινουμε μόνα τουσ τα παιδιά μασ απζναντι ςτθ βία πολλϊν από αυτά τα παιχνίδια 

είναι πράγματι απαραίτθτο για να μπορζςουν  να πάρουν αποςτάςεισ από αυτά. 
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Όςο για τθν τθλεόραςθ, που πικανότθτα κα δει το κοινό τθσ να αυξάνει ραγδαία κατά τθ διάρκεια 

αυτισ τθσ περιόδου (για μεγάλθ χαρά των διαφθμιςτϊν!) μασ προςφζρεται τϊρα θ ανζλπιςτθ 

ευκαιρία να μάκουμε να τθν κοιτάμε ζξυπνα. Και ζνα είναι το ςφνκθμα, από τθ ςτιγμι που ο 

ενιλικοσ κα είναι παρϊν ςτο πλευρό των παιδιϊν: «κάκε εκπομπι τθν επιλζγουμε πρϊτα, τθν 

βλζπουμε μαηί, τθν ςυηθτάμε μετά».  

Να ςπάςουμε αυτι τθν αδιάκοπθ ροι, να τελειϊςουμε με το ηάπινγκ, να διακζςουμε χρόνο για μια 

ελεγχόμενθ, προςεκτικι και κριτικι παρακολοφκθςθ των επιλεγμζνων προγραμμάτων: αυτό 

ςυνιςτά το πιο αποτελεςματικό αντίδοτο απζναντι ςτθν τθλεοπτικι υποδοφλωςθ, μια ουςιαςτικι 

προετοιμαςία ςτθν εξάςκθςθ τθσ προςοχισ που είναι τόςο αποφαςιςτικι για όλεσ τισ ςχολικζσ και 

επαγγελματικζσ μορφζσ ςχολικισ επιτυχίασ. 

 

Κοινωνικζσ ανιςότθτεσ 

Θα μποροφςαμε ακόμθ να ελπίςουμε – ασ ονειρευτοφμε λίγο! – ότι θ δθμόςια ραδιοτθλεόραςθ κα 

κινθτοποιθκεί για να βοθκιςει, αυτζσ τισ δφςκολεσ μζρεσ, τθν εκνικι εκπαίδευςθ: υπάρχει ζνασ 

τεράςτιοσ πλοφτοσ ςτα αρχεία τoυ ιδρφματοσ ραδιοτθλεόραςθσ που κα μποροφςε πολφ γριγορα 

και δίχωσ ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ να παρουςιαςτεί και να χρθςιμοποιθκεί ςε μια παιδαγωγικι 

προοπτικι.  

Δεν πρζπει ωςτόςο να ξεχνάμε ότι όλα αυτά εξαρτϊνται από τθ δυνατότθτα που κα ζχουν οι γονείσ 

να ςυνοδζψουν τα παιδιά τουσ αυτζσ τισ μζρεσ. Και, ωσ προσ αυτό, θ ανιςότθτα είναι πολφ 

μεγάλθ…, αλλά γι’ αυτό ακριβϊσ ζχει εφευρεκεί το ςχολείο! 

Ίςωσ πρζπει να επωφελθκοφμε από αυτι τθν κρίςθ για να το βροντοφωνάξουμε και πάλι: τα παιδιά 

μασ πθγαίνουν ςτο ςχολείο για να ωφελθκοφν από μια εκπαίδευςθ που επιτρζπει ςτθν κακεμία και 

ςτον κακζνα να ζχει πρόςβαςθ ςτα πιο απαιτθτικά ζργα του πολιτιςμοφ, όποιεσ και να είναι οι 

καταβολζσ, οι υλικοί και πνευματικοί πόροι τθσ οικογζνειάσ τουσ, τα ατυχιματα τθσ ηωισ που είχαν 

να αντιμετωπίςουν. 

Αυτό είναι μια υπόκεςθ επαγγελματιϊν καλά καταρτιςμζνων, είναι υπόκεςθ μιασ παιδαγωγικισ 

υποχρεωτικά διαφοροποιθμζνθσ, που να ςυνενϊνει τθν οικοδόμθςθ ενόσ κοινοφ πλαιςίου και τθν 

χρειαηοφμενθ ειδικότερθ ςτιριξθ όλων, είναι επίςθσ υπόκεςθ τθσ κρατικισ βοφλθςθσ να παράςχει  

πιο πολλά και καλφτερα ς’ αυτοφσ που ζχουν τα λιγότερα. Διακφβευμα ςχολικό, αλλά, ευρφτερα, 

διακφβευμα πολιτικό: ο αγϊνασ ενάντια ςτισ ςχολικζσ ανιςότθτεσ είναι αξεχϊριςτοσ από τθ μάχθ 

ενάντια ςτισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ. Ο κορονοϊόσ μάσ το υπενκυμίηει. Ασ ελπίςουμε ότι το μάκθμά 

του δεν κα ξεχαςτεί πολφ γριγορα. 

 

The Conversation 
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Μετάφραςθ:  Χάρθσ Παπαδόπουλοσ 

 Παιδαγωγικι ομάδα «Το Σκαςιαρχείο» 


