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Επιγραμματικά 

• 1928 – 2016 

• Νοτιοαφρικανόσ Μακθματικόσ 

• Επιςτιμονασ τθσ Πλθροφορικισ 

• Μζλοσ του Τεχνολογικοφ Ινςτιτοφτου Μαςαχουςζτθσ 

• Πρωτοπόροσ ςε κζματα Τεχνθτισ Νοθμοςφνθσ 

• Δθμιουργόσ τθσ Γλϊςςασ Προγραμματιςμοφ Logo 

Seymour Aubrey Papert 
Σίμορ Πάπερτ 



Π. Παπαλεωμίδα 

4ο ΠΕΚΕΣ Αηηικής -  Εκπαιδευηικό Συμπόζιο : Παιδαγωγοί 

Seymour Papert: Νοηηικές θύελλες 

Σφντομο Βιογραφικό 

• Γεννικθκε ςτισ 29 Φεβρουαρίου 1928 ςτθν πρωτεφουςα 
Πρετόρια τθσ Νότιασ Αφρικισ και πζκανε ςτισ 31 Ιουλίου 
2016 ςτο Blue Hill των ΗΠΑ 88 ετϊν. 

• Σποφδαςε Μακθματικά ςτο Πανεπιςτιμιο 
Witwatersrand, ςτο Γιοχάνεςμουργκ τθσ Ν. Αφρικισ και 
το 1952 ζγινε κάτοχοσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ.  

• Το 1959 απζκτθςε ζνα ακόμθ διδακτορικό δίπλωμα ςτα 
Μακθματικά από το Πανεπιςτιμιο του Cambridge τθσ 
Αγγλίασ. 

Seymour Aubrey Papert 
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Σφντομο Βιογραφικό 

Εργάςτθκε ωσ ερευνθτισ: 

• St. John's College (Cambridge Αγγλία) 
• Institut Henri Poincaré (Ερευνθτικό Ινςτιτοφτο 

Μακθματικϊν, Σορβόννθ και CNRS, Παρίςι) 
• Πανεπιςτιμιο Γενεφθσ (Ελβετία) 
• Εκνικό Εργαςτιριο Φυςικισ του Ηνωμζνου 

Βαςιλείου ςτο Λονδίνο, 

πριν γίνει ερευνθτισ του Τεχνολογικοφ Ινςτιτοφτου 
τθσ Μαςαχουςζτθσ (ΜΙΤ, πόλθ Cambridge τθσ 
Μαςαχουςζτθσ, ΗΠΑ). 

Seymour Aubrey Papert 
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Σφντομο Βιογραφικό 

Τεχνολογικό Ινςτιτοφτο Μαςαχουςζτθσ (MIT) 

• Ερευνθτισ ςτο ΜΙΤ μζχρι το 1967 

• Ακολοφκωσ Κακθγθτισ Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν 
και Διευκυντισ του Εργαςτθρίου τθσ Επιςτιμθσ των 
Υπολογιςτϊν και Τεχνθτισ Νοθμοςφνθσ του 
Τεχνολογικοφ Ινςτιτοφτου τθσ Μαςαχουςζτθσ μζχρι το 
1981. 

Seymour Aubrey Papert 

Το κτίριο Stata Center του ΜΙΤ το οποίο ςτεγάηει 
το Εργαςτιριο Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν και 
Τεχνθτισ Νοθμοςφνθσ 

από τα μεγαλφτερα, 
ςθμαντικότερα και πλζον 
φθμιςμζνα πανεπιςτιμια 
και κζντρα βαςικισ και 
τεχνολογικισ ζρευνασ 
παγκοςμίωσ. 
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Όταν πιγα για πρϊτθ φορά ςτο ΜΙΤ... 

οι υπολογιςτζσ ζκαναν ακόμθ τα πρϊτα τουσ βιματα. 
Ήταν θ πρϊτθ φορά που μου δόκθκε θ ευκαιρία να ζχω 
δικό μου κομπιοφτερ και αρκετό χρόνο μπροςτά μου για 
να μπορϊ να “παίξω” μαηί του. Έλυςα προβλιματα... 

Αυτό που κάνει πανεπιςτιμια ςαν το ΜΙΤ να ξεχωρίηουν είναι 
ότι είναι πιο ανοικτά ςτθν ιδζα τθσ μάκθςθσ. Γίνεται ζρευνα 
που ςυμμετζχουν κι οι φοιτθτζσ του. 

Αυτό μου δθμιοφργθςε μια μεγάλθ ευφορία, με ζκανε να αιςκανκϊ δυνατόσ. 
Ξαφνικά μπόρεςα να δω κακαρά,  ςαν να φωτίςτθκε το μυαλό μου από μια 
λάμψθ,  ότι τα παιδιά ιταν αυτά που περιςςότερο από τον κακζνα κα 
μποροφςαν να ωφελθκοφν από τθ χριςθ των υπολογιςτϊν.  

Και ζτςι, από εκείνθ τθ ςτιγμι, άρχιςα τθν προςπάκεια να ενιςχφςω αυτι τθ 
δυνατότθτα, να τα φζρω δθλαδι πιο κοντά ςτθ δφναμθ που κα μποροφςαν 
να κατακτιςουν. 
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Σκοπόσ του Πάπερτ ιταν να 
προςφζρει ςτα παιδιά ζνα 
περιβάλλον µάκθςθσ µζςα 
ςτο οποίο κα µποροφςαν να 
αποκτιςουν τθ γνϊςθ των 
µακθµατικϊν αρχικά, και 
ακολοφκωσ, 

τθ γνϊςθ του πϊσ µακαίνουν 
µε τρόπο φυςικό και αβίαςτο  

όπωσ ακριβϊσ µακαίνουν να 
µιλοφν τθ µθτρικι τουσ 
γλϊςςα χωρίσ να τουσ τθ 
διδάξει κανείσ. 
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πατζρασ τθσ εκπαιδευτικισ χριςθσ υπολογιςτϊν 

• από τουσ κφριουσ υποςτθρικτζσ και κακοδθγθτζσ του ζργου 
Ένασ Φορθτόσ Υπολογιςτισ ανά Παιδί - One Laptop Per Child  
για τθν καταςκευι και διανομι φκθνϊν φορθτϊν υπολογιςτϊν 
μάκθςθσ ςε αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ που ξεκίνθςε το 2005. 

• ςυνεργάςτθκε επίςθσ με τθ Lego για τθ δθμιουργία 
εκπαιδευτικϊν ρομποτικϊν εργαλείων (Lego Mindstorms) 

•  και υπιρξε ο πρϊτοσ «LEGO Papert Professor» ςτο MIT. 
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Νοθτικζσ κφελλεσ  

Πολλζσ από τισ επαναςτατικζσ για τθν εκπαιδευτικι 
τεχνολογία ιδζεσ του παρουςίαςε ςτο εμβλθματικό βιβλίο 
του που κακόριςε ωσ ζνα βακμό και τθν αξιοποίθςθ τθσ 
τεχνολογίασ ςτθν εκπαίδευςθ. 

Νοθτικζσ κφελλεσ: 

παιδιά, θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ 

και δυναμικζσ ιδζεσ (Ακινα,1991) 

Mindstorms: 

Children Computers and 
Powerful Ideas 

πρϊτθ ζκδοςθ το 1980 
Νζα Υόρκθ  
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Συνζδραμε καταλυτικά ςτθν ανάπτυξθ του 
(επ)οικοδομιςμοφ (constructivism) 

• Συνεργάςτθκε ςτενά με τον Πιαηζ ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ Γενεφθσ από 
το 1958 μζχρι το 1963  

• κεωρείται ευρζωσ ωσ ζνασ από τουσ πιο ζξυπνουσ και επιτυχθμζνουσ 
μακθτζσ του. 

Ο ίδιοσ ο Πιαηζ διλωςε: κανείσ δεν κατανοεί τισ ιδζεσ μου καλφτερα από 
τον Πάπερτ. 

Μζςα από τθ ςυνεργαςία αυτι, ο Πάπερτ προςανατολίςτθκε ςτο να 
χρθςιμοποιιςει τουσ υπολογιςτζσ ςτθν υποςτιριξθ τθσ μάκθςθσ των 
παιδιϊν. 
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Θαυμάηω τον Πιαηζ... 

επειδι κατάλαβε πόςο ςοβαροί πρζπει να είμαςτε ςτον τρόπο που 
αντιμετωπίηουμε το μυαλό ενόσ παιδιοφ. 

Είναι ίςωσ ο μόνοσ άνκρωποσ που είχε ςυνειδθτοποιιςει ότι ςτθ δυνατότθτα 
αντίλθψθσ του κόςμου από ζνα παιδί και από ζναν ιδιοφυι ενιλικα 
ουςιαςτικά δεν υπάρχει καμία διαφορά. Είτε μιλάμε για μικρά παιδιά είτε για 
τουσ ανκρϊπουσ που ζγραψαν τθν ιςτορία των μακθματικϊν, και ςτισ δφο 
περιπτϊςεισ ο τρόποσ με τον οποίο λειτουργεί ο εγκζφαλοσ είναι ο ίδιοσ. 

Χρειάηεται μεγάλθ ευαιςκθςία για να κατανοιςεισ πράγματα τόςο βακιά  
από τθ μια και τόςο απλά από τθν άλλθ. 

Υπιρξαν πολλοί ψυχολόγοι που προςπάκθςαν να μασ πείςουν ότι ιταν 
ςυνεχιςτζσ τθσ κεωρίασ του Πιαηζ, αλλά ςτθν πράξθ αντιμετϊπιηαν τα παιδιά 

ωσ ικανά να μακαίνουν μόνο τα πολφ απλά πράγματα.  Σ. Πάπερτ 
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Η κεωρία μάκθςθσ του οικοδομιςμοφ 

O οικοδομιςμόσ κεωρεί τθ μάκθςθ ωσ τθ ςταδιακι οικοδόμθςθ μιασ 
προςωπικισ κατανόθςθσ από τον μακθτι. 

Η οικοδόμθςθ γνϊςθσ προάγεται από δραςτθριότθτεσ ενεργοφ μάκθςθσ, 
δθλ. ςυνκικεσ που ευνοοφν τθν αυξθμζνθ διάδραςθ με το περιβάλλον και 
μάκθςθ με ςτόχο τθν επίλυςθ «αυκεντικϊν» προβλθμάτων: 

προβλιματα που ζχουν νόθμα για τουσ μακθτζσ, 

κεντρίηουν το ενδιαφζρον τουσ και 

κατάλλθλα προςαρμοςμζνα ςτο νοθτικό τουσ επίπεδο. 
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για τον οικοδομιςμό 
το εκπαιδευτικό λογιςμικό αποτελεί: 

• γνωςτικό εργαλείο (cognitive tool), εργαλείο επζκταςθσ 
τθσ ςκζψθσ του μακθτι, υποςτθρίηοντασ και 
επεκτείνοντασ τισ νοθτικζσ λειτουργίεσ του. 

• διανοθτικό ςυνεργάτθ του μακθτι διευκολφνοντασ τθ 
διερεφνθςθ μιασ κατάςταςθσ 

ο μακθτισ εκτελεί ςθμαντικά για τθ μάκθςθ εναλλακτικά 
ςενάρια -τι κα ςυμβεί αν κάνω τοφτο ι τ’ άλλο- 

επιτρζποντάσ του να οικοδομιςει γνϊςεισ μζςα από τα 
ςυμπεράςματα ςτα οποία καταλιγει. 

ςε ςαφι αντίκεςθ με τθν ιδζα του λογιςμικοφ απλϊσ ωσ 
δεξαμενισ πλθροφορίασ και μθχανιςμοφ άςκθςθσ του μακθτι 

που είναι χαρακτθριςτικι ειδικά ςτον ςυμπεριφοριςμό. 
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Ο Πάπερτ επεκτείνει τισ ιδζεσ του Πιαηζ... 

Η μάκθςθ ςυμβαίνει αποτελεςματικότερα όταν οι μακθτζσ 
ενεργοποιοφνται καταςκευάηοντασ ςυγκεκριμζνα αντικείμενα 
που ζχουν νόθμα γι’αυτοφσ 

και μποροφν να τα διαμοιράςουν μεταξφ τουσ, ενιςχφοντασ ζτςι 
τισ μεταξφ τουσ κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ και τον ςχθματιςμό 
κοινότθτασ. 
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Θεωρία του κονςτραξιονιςμοφ (constructionism) 

Ο κονςτραξιονιςμόσ είναι μια ιδιαίτερθ εκδοχι του οικοδομιςμοφ 
όπωσ τθν ανζπτυξε και τθν προϊκθςε ο Σ. Πάπερτ ςτο ζργο του. 

Εκφράηει κυρίωσ τθν ιδζα ότι: 

θ οικοδόμθςθ γνϊςεων, ειδικότερα για τισ μικρότερεσ θλικίεσ, 
ςυμβαίνει μζςα από τθν καταςκευι απτϊν αντικειμζνων και τον 
αναςτοχαςμό πάνω ςτθν εμπειρία αυτι. 

Στθν ελλθνικι γλϊςςα ο διεκνισ όροσ «constructionism» ζχει 
αποδοκεί και ωσ «καταςκευαςτικόσ οικοδομιςμόσ». 
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Eξθγϊντασ τθν οπτικι του κονςτραξιονιςμοφ, 
ο Πάπερτ τονίηει... 

Οι μακθτζσ μακαίνουν κακϊσ ειςάγονται μζςα ςε ζναν κόςμο 
αντικειμζνων κατάλλθλα ςχεδιαςμζνων ϊςτε να μποροφν να 
αλλθλεπιδράςουν με αυτά και να οικοδομιςουν τθν κατανόθςι 
τουσ μζςω τθσ ανατροφοδότθςθσ που παίρνουν. 

 Όπωσ μακαίνει κανείσ καλφτερα μια ξζνθ γλϊςςα όταν ηει ςτθ 
χϊρα όπου μιλοφν τθ γλϊςςα αυτι, 

ζτςι μακαίνει π.χ. μακθματικά όταν ζχει τθν ευκαιρία να αποκτιςει 
εμπειρίεσ ςε ζναν μικρόκοςμο μακθματικϊν. 

Σε ζναν χϊρο όπου μπορεί να «καταςκευάςει» μακθματικά, 

δθλ. να δοκιμάςει ςτθν πράξθ και να πάρει ανατροφοδότθςθ για 
τισ ιδζεσ του ςτα μακθματικά. 
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Οι διανοθτικζσ δομζσ κτίηονται μεν, αλλά 
δεν καταςκευάηονται απ’ το τίποτα... 

Τα παιδιά χρειάηονται υλικά για να χτίςουν. 

Εκεί που διαφωνϊ με τον Πιαηζ είναι ςτο ρόλο που αποδίδω ςτο 
μορφωτικό περιβάλλον ωσ πθγι αυτϊν των υλικϊν. 

Θεωρϊ τον εαυτό μου πολφ τυχερό γιατί για ό,τι ζηθςα ωσ παιδί 
δεν ευκφνονταν μόνο τα γονίδιά μου... 
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Το ςχολείο αποδείχκθκε ανίκανο να παράςχει 
τα αναγκαία ςυςτατικά...  

για να μάκουν εφκολα όλα τα παιδιά, 

κι ζτςι αναγκάηει τα παιδιά που δεν ζρχονται ςτο ςχολείο 
προικιςμζνα με αυτά τα υλικά να μάκουν ςε καταςτάςεισ 
καταδικαςμζνεσ προκαταβολικά, 

παράγοντασ δυνατά αρνθτικά αιςκιματα ςχετικά με τθ μάκθςθ. 

Ζτςι ξεκινάει ζνασ φαφλοσ αυτοδιαιωνιηόμενοσ κφκλοσ... 

Η ςφηευξθ του γνωςτικοφ με το ςυγκινθςιακό ςτο επίκεντρο 
προβλθματιςμϊν του. 

Ο εμπλουτιςμόσ του γνωςτικοφ με κετικό ςυγκινθςιακό τόνο. 
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Θεμελιϊδεσ γεγονόσ για τθ μάκθςθ: 

Οτιδιποτε είναι εφκολο αν μπορείσ να το προςομοιάςεισ, 
να το ταιριάξεισ με τθ ςυλλογι των  εμπειριϊν - μοντζλων 
που ζχεισ δθμιουργιςει.  

Αν δεν το κατορκϊςεισ, οτιδιποτε μπορεί να είναι 
οδυνθρά δφςκολο. 
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Το κλαςςικό παράδειγμα τθσ μακοφοβίασ 
(«μακ» από μακθματικά και από μάκθςθ) 

Ο πλατιά εξαπλωμζνοσ φόβοσ των μακθματικϊν ο οποίοσ 
ζχει ςυχνά τθν ζνταςθ μιασ πραγματικισ φοβίασ 

εμποδίηει πολλοφσ ανκρϊπουσ να μάκουν οτιδιποτε 
αναγνωρίηουν ωσ «μακθματικά». 

Στθν παιδεία μασ ο φόβοσ τθσ μάκθςθσ δεν είναι λιγότερο 
ενδθμικόσ από το φόβο των μακθματικϊν. 

Τα παιδιά αρχίηουν τθ ηωι τουσ ωσ πρόκυμοι και ικανοί 
μακθτζσ. Χρειάηεται να μάκουν να δυςκολεφονται με τθ 
μάκθςθ γενικά και με τα μακθματικά ειδικά. 
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Οι ςυνζπειεσ τθσ μακοφοβίασ αλλθλεπιδροφν 
με άλλεσ μορφωτικζσ τοξίνεσ...  

όπωσ οι γνωςτζσ κεωρίεσ των ταλζντων, 

για να μολφνουν τελικά  τθν εικόνα του μακθτι που ςχθματίηουν οι 
άνκρωποι για τον εαυτό τουσ: 

είμαςτε «καλοί ςτα μακθματικά» ι «δεν είμαςτε», «καλοί ςτθ μουςικι» 
ι «άμουςοι», «ςοβαροί» ι «επιπόλαιοι», «ζξυπνοι» ι «χαηοί»... 

το ‘χουμε ι δεν το ‘χουμε! 

Έτςι θ ατζλεια γίνεται ταυτότθτα και θ μάκθςθ μετατρζπεται 

από ελεφκερθ εξερεφνθςθ του κόςμου από το μικρό παιδί 

ςε μια υποχρζωςθ κυριευμζνθ από αναςφάλειεσ και 
αυτοεπιβαλλόμενουσ περιοριςμοφσ. 
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ο Πάπερτ αναπτφςςει τθ Logo (Λόγοσ) 

τθν πρϊτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ για παιδιά (1967) 

για τθν ανάπτυξθ τθσ ςκζψθσ των παιδιϊν και των 
δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλιματοσ. 

Ένα περιβάλλον για να ςκεφτόμαςτε με αυτό! 

Τα παιδιά διδάςκουν τον υπολογιςτι και όχι αντίςτροφα! 

Προγραμματίηουν ςε Logo τθ ςυμπεριφορά τθσ Χελϊνασ 
για να επιλφςει ζνα πρόβλθμα. 

Προγραμματίηουν για να μακαίνουν! 

 Logo: τα παιδιά «παίηουν» με λζξεισ – προτάςεισ (όχι μόνο αρικμοφσ και ςφμβολα) 

 Διανοθτικζσ ρίηεσ τθσ Logo: 

       τεχνθτι νοθμοςφνθ, μακθματικι λογικι και αναπτυξιακι ψυχολογία.  
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o Πάπερτ ονόμαςε τθ Χελϊνα… 

Η Χελϊνα -φυςικό  που κινείται όπωσ ζνα μθχανικό παιχνίδι ι 
αφθρθμζνο που ηει πάνω ςτθν οκόνθ- αντικείμενο για να 
ςκζφτεςαι μαηί. 

Διδάςκοντάσ τθν νζεσ λζξεισ - νζεσ εντολζσ για ςυγκεκριμζνεσ 
ενζργειεσ π.χ. «Τετράγωνο» ειςάγεται θ ιδζα του 
προγραμματιςμοφ με τρόπο ελκυςτικό. 

 Το όνομα Χελϊνα: ςε αναγνϊριςθ τθσ πρωτοποριακισ ρομποτικισ προςπάκειασ του William Grey 
Walter καταςκεφαςε το 1948-49 τισ πρϊτεσ αυτόνομεσ ρομποτικζσ δθμιουργίεσ -δφο χελϊνεσ 
ονόματι Elmer και Elsie, λόγω ςχιματοσ και αργοφ ρυκμοφ κίνθςθσ. 
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Η ςκζψθ για τθ ςκζψθ...  

Το παιδί προγραμματίηει τον υπολογιςτι, του δίνει για 
παράδειγμα εντολζσ για να «του μάκει» τι να κάνει για να 
ςχθματίςει ζνα τετράγωνο, και... 

διδάςκοντασ τον υπολογιςτι πϊσ να ςκζφτεται, ξεκινά μια 
εξερεφνθςθ του δικοφ του τρόπου ςκζψθσ. 

Εμπειρία μεκυςτικι. 

Μια εμπειρία άγνωςτθ ακόμα και ςτουσ περιςςότερουσ 
ενιλικεσ...  
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Η Logo ζδωςε ζναυςμα ςτθν ανάπτυξθ ςειράσ Logo-like 
τεχνολογικϊν προϊόντων 

είτε με τθ μορφι απλϊσ λογιςμικοφ είτε ωσ ςυνδυαςμόσ υλικοφ-
λογιςμικοφ δίνουν τθ δυνατότθτα για δραςτθριότθτεσ μάκθςθσ 
κονςτραξιονιςτικοφ χαρακτιρα. 

Εφκολα ςτθ χριςθ και φιλικά, όπωσ: 

θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Scratch – απόγονοσ τθσ Logo (δθμοτικό 
ςιμερα). Πάπερτ παπποφσ του Scratch! 

ι θ εκπαιδευτικι ρομποτικι (δθμοτικό και γυμνάςιο ςιμερα) γεννά 
ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτουσ μακθτζσ και αποτελεί ςιμερα δθμοφιλζσ 
εργαλείο μάκθςθσ. 
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Σιμερα υπάρχουν πολλά Logo-like περιβάλλοντα όπου θ χελϊνα μπορεί να 
ζχει διάφορεσ μορφζσ: 

ςτο Scratch είναι θ γάτα και ςτθν εκπαιδευτικι ρομποτικι κάποιο ρομπότ. 
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Τα παιδιά που προγραμμάτιηαν το ’60 ςε Logo... 

πολφ πριν τθν εμφάνιςθ των προςωπικϊν υπολογιςτϊν 
ακοφγονταν ωσ φουτουριςτζσ ότι κάνουν κάτι χωρίσ 
πρακτικι ςθμαςία... 

πραγματικά μζχρι και τθ δεκαετία του ϋ80 που ζγραψα τον 
πρϊτο κϊδικα, οι γονείσ μου από εργατικι τάξθ, 
αναρωτιόντουςταν ςε τι μποροφςε αυτό να ωφελιςει ζνα 
9χρονο κορίτςι. 

Αυτζσ οι πρϊιμεσ εμπειρίεσ μοφ ζδωςαν αυτοπεποίκθςθ 
ότι μπορϊ να δθμιουργϊ με τισ νζεσ τεχνολογίεσ, όχι 
μόνο να αλλθλεπιδρϊ. 

Champika Fernando, Director of Communications, Scratch Team 
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Στα παιδιά αρζςουν τα δφςκολα 

… Κανζνασ δθμιουργικόσ άνκρωποσ δεν κζλει να αςχολείται με βαρετά 
πράγματα… 

… προςπάκθςα να προςφζρω ςτα παιδιά τθν τεχνολογία ωσ υλικό με το 
οποίο κα μποροφςαν να χτίςουν, να φτιάξουν πράγματα μόνα τουσ. Ζτςι 
μακαίνουν ςιγά ςιγά να τα βγάηουν πζρα με όλο και πιο δφςκολα 
προγράμματα, το μυαλό τουσ μακαίνει να κατεβάηει ιδζεσ και αποκτοφν 
εμπειρία θ οποία αργότερα κα τουσ φανεί πολφ χριςιμθ … 

… φτιάχνοντασ μόνα τουσ ζςτω και ζνα πολφ απλό παιχνίδι που κα 
βάλουν μετά ςτον υπολογιςτι για να παίξουν, μακαίνουν πολφ 
περιςςότερα από ό,τι αν τουσ είχε δοκεί ζτοιμο. 

Εκτόσ αυτοφ, αποκτοφν ζτςι τθν ψυχολογία ανκρϊπων που όχι μόνο 
καταναλϊνουν αλλά κυρίωσ παράγουν, και απζναντι ςε αυτά που 
καταναλϊνουν αποκτοφν μια κριτικι ςτάςθ. 

Πάντωσ το πιο ςθμαντικό από όλα είναι θ αυτοπεποίκθςθ που τουσ δίνει θ 
αίςκθςθ ότι μποροφν να τα βγάλουν πζρα με δφςκολα πράγματα. 



Π. Παπαλεωμίδα 

4ο ΠΕΚΕΣ Αηηικής -  Εκπαιδευηικό Συμπόζιο : Παιδαγωγοί 

Seymour Papert: Νοηηικές θύελλες 

Μπορϊ να μακαίνω, μπορϊ να ζχω τον ζλεγχο 

Το παιδί προγραμματίηει τον υπολογιςτι και προγραμματίηοντάσ τον 
αποκτά μια αίςκθςθ κυριαρχίασ πάνω ς’ ζνα κομμάτι τθσ πιο 
ςφγχρονθσ και δυναμικισ τεχνολογίασ... 
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Ο καλόσ δάςκαλοσ μακαίνει μαηί...   

Ο καλόσ δάςκαλοσ δεν λειτουργεί καν ωσ δάςκαλοσ αλλά ωσ 
ζνασ άνκρωποσ ο οποίοσ εξακολουκεί να μακαίνει μαηί με τουσ 
μακθτζσ του. 

Τα παιδιά κζλουν να γίνουν καλοί μακθτζσ, ζτςι δεν είναι; Αυτό 
είναι το ηθτοφμενο. Καλόσ μακθτισ είναι αυτόσ που είναι καλόσ 
ςτο να μακαίνει… 

Αν λοιπόν βάλεισ ζνα παιδί 
κοντά ςε ζναν άνκρωπο ο 
οποίοσ ξζρει να μακαίνει, 
κα μάκει και το παιδί να 
μακαίνει. 
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θ μάκθςθ βαςίηεται ςτθν αμοιβαιότθτα 

Συνικωσ τθν ϊρα που δουλεφουν βρίςκουν μπροςτά τουσ 
προβλιματα τα οποία τα αντιμετωπίηουν εκείνθ τθν ϊρα για 
πρϊτθ φορά. 

Ο δάςκαλοσ ωσ μεγαλφτεροσ ζχει τθν εμπειρία και τθν ωριμότθτα 
που χρειάηεται για να μπορεί να τα βοθκιςει, όχι όμωσ ότι ζχει 
ζτοιμθ και τθ λφςθ τουσ. 

Για να βρεκεί θ λφςθ πρζπει δάςκαλοσ και μακθτισ να 
ςυνεργαςκοφν και να ψάξουν από κοινοφ. 

Η μάκθςθ, όπωσ και ο χορόσ, είναι υπόκεςθ για δφο, είναι μια 
εμπειρία θ οποία βαςίηεται ςτθν  aμοιβαιότθτα. 
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Τελικά ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ εκπαίδευςθσ; 

Όταν ςκζφτομαι καμιά φορά ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ εκπαίδευςθσ, 
λζω ότι κα ζπρεπε να είναι: 

το να δίνει ςτουσ ανκρϊπουσ τθ δυνατότθτα να γνωρίςουν 
πράγματα τα οποία κα μποροφςαν να ερωτευτοφν* 

να τουσ εξοικειϊνει με ενδιαφζροντα που κα μποροφςαν να 
γεμίςουν τθ ηωι τουσ. 

* Δεν εννοϊ τον προςωπικό ζρωτα, αλλά αυτόν που κάνει τθ 
δθμιουργικότθτα του ανκρϊπου να φτάνει ςτθν υψθλότερθ μορφι τθσ.  
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Ν’ ανάβεισ τθν επικυμία! 

γιατί μια ϊρα μακιματοσ μπορεί ν’ αλλάξει τθ ηωι... 

Massimo Recalcati 

Η ϊρα του μακιματοσ: 
για τθν ερωτικι διάςταςθ τθσ 
διδαςκαλίασ 

Η πραγματικι καρδιά του Σχολείου 
περιπζτειεσ, ςυναντιςεισ, πνευματικζσ 
εμπειρίεσ και βακιζσ ςυγκινιςεισ...  



Π. Παπαλεωμίδα 

4ο ΠΕΚΕΣ Αηηικής -  Εκπαιδευηικό Συμπόζιο : Παιδαγωγοί 

Seymour Papert: Νοηηικές θύελλες 

Σασ ευχαριςτϊ! 
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