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Προαιρετική,

αντί υποχρεωτικής, 
σχολική εργασία,

στο σπίτι



Πρακτική, 



το υλικό της οποίας επεξεργάζεται, για αξιοποίηση,



υποομάδα



(Ευριπίδης Κ. Δημουλάς, 
Έλλη Κ. Βέλλιου, 

Θεοδώρα Ευ. Παπαδημητρίου, 
Αγγελική Α. Κουτσαβλάκη, 

Γεώργιος Ζαμπέτογλου,
Δημήτριος Δημάκας,

Νεκταρία – Φιλίτσα Αγραφιώτη, 
Χρήστος Αυγερινίδης, 
Ανθή Βαχτσεβάνου, 

Κωνσταντίνος Ζαμπάκας,
Ειρήνη – Χρυσοβαλάντη Δροσινού, 

Χρήστος Μπαμπαλής,
Διονύσιος Μπαρμπάκας,

Σταματία Καππέ,
Ιωάννης Τρίγκας, 

Δημήτριος Γ. Λιόβας,
Χρήστος Πολύζος) 



της ανοιχτής, 
διεπιστημονικής,
Ομάδας Εργασίας Ψυχοβιοαναλυτικής Έρευνας 
της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας 
«Οργανισμός Ψυχοβιοαναλυτικής Μόρφωσης 
«ἐκ τῶν ὑστέρων»», 



αντικατάστασης, 
με εντελώς προαιρετική, 
της υποχρεωτικής σχολικής εργασίας των παιδιών, 
στο σπίτι, 



από τον 
δάσκαλο
και, 

στην συνέχεια 
(επί τιμή Α΄, πλέον)
Σχολικό Σύμβουλο
Φιλολόγων και Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης όλων των ειδικοτήτων,
Κωνσταντίνο Β. Δημουλά. 



Η τάξη, 
ξεκινώντας, μετωπικά, 
ανακάλυπτε,
στην πορεία, 

ότι κανείς μαθητής δεν μπορούσε να έχει λόγο, για τα τεκταινόμενα, στην αίθουσα, 
αφού κανείς δεν έβλεπε κανέναν, για το πώς, ακριβώς, ήταν η όλη παρουσία του άλλου, στην τάξη, 





παρέκαμπτε το πρόβλημα,



με την αλλαγή της διάταξης των θρανίων, σε κύκλο, 





όπου
όλοι, 
ενώπιος ενωπίω,
με τον δάσκαλο, πλέον, απλά, συντονιστή,
συνεργάζονται, 
εκ των πραγμάτων, 
όλοι με όλους,
ρυθμιστές,
συνερευνητικά, 
στο μαθησιακό γίγνεσθαι,
του αποτελέσματος. 





Το μάθημα δεν τέλειωνε ποτέ, 
αφήνοντας, άλυτα, ερωτήματα,
αιωρούμενα, 
μετά το κουδούνι λήξης της μαθησιακής ώρας,
ως το σπίτι, 
όπου,
οιονεί,
συνεχιζόταν,
προαιρετικά, 
το μάθημα του σχολείου. 



Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αποτυπώνονταν, 
προαιρετικά, 
σε συνθετικές εργασίες, 
διαγωνισμικού τύπου,





οι οποίες
κρίνονταν,
σε εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμηνιαία / τετραμηνιαία και 
ετήσια βάση,
με αυτοβαθμολογοδιασταυρωτική κρίση,
από τα παιδιά 





και 
(μόνον,
αν χρειαζόταν,
ελάχιστα:
- +3 του μέσου όρου της διασταυρωτικής αυτοβαθμολόγησης 
των παιδιών,
με βάση το αρχικό και το όποιο ενδιάμεσο κοινωνιόγραμμά 
του) 





τον δάσκαλο,
εκτός σχολικού προγράμματος. 



Τα αποτελέσματα  
παραδίδονταν,  
στο τέλος των περιόδων αυτών, 
στο διοικητικό συμβούλιο της ολομέλειας,
για εξαγωγή των μέσων όρων 
και
παράδοσή τους, 
στον δάσκαλο,
για ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 







(Λέξεις κλειδιά: 

συνεχές μάθημα, 
σχολική εργασία,
εργασία κατ’ οίκον). 



σας ευχαριστώ, 
θερμά, 
που παρακολουθήσατε την ανάπτυξη της πρακτικής μου
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