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Πρακτική μαθήματος από τα ίδια τα παιδιά,

εφαρμοσμένη, όπως και η αυτοαξιολόγηση, από τον εισηγητή,

πάμπολλα χρόνια.

Η επιθυμία των παιδιών να έχουν λόγο, που, στο μετωπικό σύστημα, εκ των 

πραγμάτων, δεν έχουν, για όλα όσα συμβαίνουν στην τάξη, οδηγεί στην κυκλική 

τοποθέτηση των θρανίων. Ο δάσκαλος κάθεται ανάμεσά τους, όπου, κάθε φορά, θα 

χρειάζεται, σε έδρανο, δίπλα από κάθε καρέκλα, πλοηγός. Το κάθε παιδί, έχοντας, έτσι, 

πλήρη εικόνα της δράσης των άλλων, μπορεί να είναι ρυθμιστής του μαθησιακού 

γίγνεσθαι. Το μάθημα είναι μια ενιαία (ποτέ, ως μέρος εξέτασης και μέρος παράδοσης) 

πλατφόρμα συζήτησης, με προεπεξεργασμένο, από την προηγουμένη, το θέμα της. Η 

αξιολόγηση όλων, που αφορά στα πάντα (και στο πειθαρχικό, άμεσα εκτελεστέο), είναι 

έργο όλων. Τα δελτία της συλλέγονται, στο τέλος κάθε εβδομάδας, στην απολογιστική και 

προγραμματιστική συζήτηση, στο τελευταίο τέταρτο της τελευταίας ώρας, όπου 

συζητιούνται τα πάντα, ακόμα και του καταστατικού της τάξης, για τα επόμενα βήματά 

μας. Τίποτα δεν θα συμβαίνει, την επόμενη εβδομάδα, αν δεν το έχουν αποφασίσει, τα 

ίδια, τα παιδιά. Τα μαθησιακά αποτελέσματα, που αποτυπώνονταν, προαιρετικά, σε 

συνθετικές εργασίες, ήταν διαγωνισμικού τύπου, με την ίδια, 

αυτοβαθμολογοδιασταυρωτική, κρίση, από τα παιδιά και τον δάσκαλο, εκτός σχολικού 

προγράμματος. Τα αποτελέσματα; Θαυμάσια, από την κρίση τρίτων και από τα ίδια τα 

παιδιά, τώρα, πλέον, που έχουν ’βγεί στην ζωή, ομολογώντας, ότι, το κυριότερο, το 

σύστημά μας τους ενέπνευσε να ασχολούνται, και τώρα, με ό,τι μαθαίναμε στο σχολείο, 

χωρίς τον δάσκαλο, μαζί τους, για συνεργό, πια, όπως, και τότε, χωρίς αυτόν ήταν.









































υποομάδα

(Ευριπίδης Κ. Δημουλάς, Έλλη Κ. Βέλλιου, Θεοδώρα Ευ. Παπαδημητρίου, 

Κωνσταντίνος Ζαμπάκας, Ειρήνη – Χρυσοβαλάντη Δροσινού, Νεκταρία – Φιλίτσα 

Αγραφιώτη, Γεώργιος Ζαμπέτογλου, Δημήτριος Δημάκας, Χρήστος Αυγερινίδης, Ανθή 

Βαχτσεβάνου, Χρήστος Μπαμπαλής, Βασιλική Ζησοπούλου, Σταματία Καππέ, Βασιλική 

Παπακρίβου, Διονύσιος Μπαρμπάκας, Χρήστος Μ. Πούρικας)

της ανοιχτής διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας Ψυχοβιοαναλυτικής Έρευνας

του Οργανισμού Ψυχοβιοαναλυτικής Μόρφωσης «ἐκ τῶν ὑστέρων»





Ευχαριστώ, θερμά, για την προσοχή σας

Κώστας Β. Δημουλάς


