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Περίληψη
Στο πλαίσιο του σχολικού συστήματος, τα κίνητρα μάθησης βρίσκονται στο επίκεντρο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ένα από αυτά, η σχέση δασκάλου -μαθητή ερμηνεύεται, μέσα από
την πολυπλοκότητα των διαδικασιών της μάθησης, της αγωγής και της κοινωνικοποίησης. Ο
χώρος επιδρά στην ανωτέρω παιδαγωγική σχέση, όταν μέσα από φιλοσοφικές αντιλήψεις,
ερμηνεύεται η μαθητική επίδοση, έτσι ώστε να διευκρινιστεί ο ρόλος του δασκάλου και να
δημιουργηθούν νέες συνθήκες εκπαίδευσης. Ο σχεδιασμός του αρχιτεκτονικού χώρου, από τον
πιο παραδοσιακό μέχρι και τον πιο πειραματικό, είναι ένας παράγοντας που εξετάζεται, αν και
πώς ενεργοποιεί τις δυνατότητες του μαθητή μέσα από την βιωματική μάθηση.

Εικόνα 1: Κίνητρα μάθησης
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Λέξβ^ - κλειδιά
■ κίνητρα μάθησης
■ παιδαγωγική σχέση
■ ρόλος δασκάλου
■ αρχιτεκτονικός χώρος
■ βιωματική μάθηση
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1. Εισαγωγή

1.1. Γενικό πλαίσιο
Το έναυσμα για την επιλογή της εργασίας «η σχέση δασκάλου - μαθητή ως κίνητρο μάθησης
και η επίδραση του χώρου σε αυτήν» έδωσαν σκέψεις, όσον αφορά στην διαδικασία της
μάθησης, αλλά και επισκέψεις σε χώρους ζωής και χαράς, όπως ενδείκνυται να αποτελούν
εκπαιδευτικοί χώροι. Ερωτήματα προσέγγισης του σχολικού χώρου μέσα από την ανάγκη
παιδαγωγικής ποιότητας, συλλογισμοί όπως ο ρόλος της Αρχιτεκτονικής, που μπορεί να
μεταλλάσσει τις θεωρίες της Παιδαγωγικής, καθώς και η διερεύνηση του πυρήνα της μάθησης,
των κινήτρων δηλαδή, μέσα από την «αρχέγονη», θα τολμούσε να ισχυριστεί κανείς σχέση
δασκάλου και μαθητή, αποκτούσαν όλο και περισσότερο ενδιαφέρον για μια προσπάθεια
αναγνώρισης της μάθησης ως στοιχείο κοινωνικού γίγνεσθαι.
Μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, μεταξύ δασκάλων και μαθητών, αναδεικνύονται βαθμοί
συνεργασίας, σεβασμού κανόνων, ευγένειας, ενδιαφέροντος, φιλοτιμίας, προσπάθειας,
πρωτοβουλίας, δίνοντας την ευκαιρία στους νέους να εισαχθούν σε συμμετοχικές διαδικασίες
λήψης και εφαρμογής αποφάσεων, κρίσιμων για το μέλλον της ζωής τους και το μέλλον του
κοινωνικού συνόλου, στο οποίο ανήκουν. Ποιός όμως, είναι ο παράγοντας εκείνος που
συμβάλλει στην ανάπτυξη του κοινωνικού ενδιαφέροντος, ως προϋπόθεση για τον καθορισμό
και προσδιορισμό ενός σχεδίου ζωής - προσωπικού πλάνου; Πώς οδηγείται ο νέος στην εύρεση
της αλήθειας των προσωπικών του αναζητήσεων και των κρυμμένων δυνάμεών του,
προκειμένου να επιτευχθεί η ενότητα ανάμεσα στον πραγματικό και ιδανικό εαυτό του; Από
πού πηγάζουν η ανάγκη για συστηματική γνώση, για εμπειρία και συνεχή άσκηση και ποιά η
σχέση του νέου με το περιβάλλον στο οποίο ζει για την ικανοποίηση των ανωτέρων αναγκών;
Είναι η σχέση δασκάλου- μαθητή πρωταρχικό κίνητρο μάθησης;
Η θεώρηση από ιστορικής, φιλοσοφικής και παιδαγωγικής πλευράς, σε συνδυασμό με τις αρχές
σχολικής αρχιτεκτονικής, θα τονίσει την σημασία των κινήτρων μάθησης, υπεύθυνων για την
αμοιβαία διαμόρφωση της προσωπικότητας τόσο των μαθητών όσο και του δασκάλου. Η
αλληλεπίδραση αυτή, ως βιωματική εμπειρία ερευνάται αν είναι ικανή να οδηγήσει σε νέες
ποιότητες εκπαιδευτικών χώρων, σε διατήρηση ή αμφισβήτηση των χωρικών ορίων μέσα στα
οποία συντελείται η πολύπλοκη διαδικασία της μάθησης, της αγωγής και της
κοινωνικοποίησης. Αναζητούνται εκείνες οι συνιστώσες μιας βιωματικής μάθησης, με νέα
εργαλεία, σύμφωνα με τα οποία ο μαθητής μπορεί να μαθαίνει με τον δικό του τρόπο και ο
δάσκαλος να μπορεί να διδάσκει όχι με έναν, αλλά με πολλαπλούς τρόπους.

1.2. Πορεία εργασίας
Στο πρώτο μέρος της εργασίας προσδιορίζονται οι όροι της μάθησης, των κινήτρων μάθησης,
καθώς και οι ρόλοι του δασκάλου στην υπό εξέταση σχέση του με τον μαθητή.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι αντιλήψεις παιδαγωγών και φιλοσόφων, όπως
ερμήνευσαν την σχέση δασκάλου-μαθητή, ως κίνητρο μάθησης ιστορικά. Διαμορφώνεται κατά
αυτόν τον τρόπο μια εικόνα της διαχρονικής εξέλιξης της ανωτέρω σχέσης, με
αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από την Αρχαιότητα, μέσα από τον "παιδαγωγικό έρωτα"
που δίδαξε ο Σωκράτης και τις παιδαγωγικές αρχές στο έργο των Τριών Ιεραρχών, όπως
διατυπώθηκαν κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο, καθορίζοντας την παιδεία στο Βυζάντιο,
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που σε όλες της τις βαθμίδες υπήρξε Ελληνοκεντρική, με παράλληλη διδασκαλία την
Χριστιανική θρησκεία. Προχωρώντας προς τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό, ο Rousseau τονίζει
την σημασία του σεβασμού στην προσωπικότητα του παιδιού, την σημασία της επαφής του με
την φύση, ενώ ο Pestalozzi ερμηνεύει την σχέση δασκάλου-παιδιού με αντίστοιχα
χαρακτηριστικά που αντλεί από την σχέση μητέρας-παιδιού. Ακόμη, η «μοντεσσοριανή
μέθοδος» συμβάλλει σε μεταρρυθμίσεις, όσον αφορά στο παιδαγωγικό σύστημα από τον 19ο
αι. και μετέπειτα, ενώ στον 20ο αι. εμφανίζονται θεωρίες με εκπροσώπους τον Erikson, τον
Adler, τον Maslow που ερμηνεύουν την διανοητική και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των
παιδιών.
Στο τρίτο μέρος της εργασίας περιγράφεται η επίδραση του χώρου και ειδικότερα του
σχολικού, στην καλλιέργεια κινήτρων μάθησης. Το φυσικό και το κτισμένο περιβάλλον
αποτελούν τους εν δυνάμει χώρους, στους οποίους λαμβάνει χώρα ο τρόπος οργάνωσης της
σχολικής ζωής, με εξέχουσα θέση να καταλαμβάνει η σχολική αίθουσα. Εξετάζεται ο τρόπος
με τον οποίο η τελευταία συμβάλλει στην δημιουργία μιας μικρής εργατικής κοινωνίας και
αποτελεί συμπληρωματικό, μα ταυτόχρονα και προϋπάρχον κίνητρο μάθησης στην σχέση
δασκάλου-μαθητή.
Στο τέταρτο μέρος, αναλύονται τα οφέλη από την σχέση του τρίπτυχου δάσκαλος - χώρος μαθητής, που συνιστούν και ένα από τα κριτήρια βιωματικής μάθησης. Διαμορφώνονται έτσι,
κατευθυντήριες προτάσεις για μια νέα αγωγή και ένα νέο σχολείο, που αφομοιώνει στοιχεία
από το παρελθόν, προσαρμόζεται στο παρόν και συνδιαλέγεται με ιδέες για το μέλλον.

1.3. Τρόπος εργασίας
Για την υλοποίηση της εργασίας καταρτίστηκε ένα γενικό σχέδιο δομής, προκειμένου να
αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο αυτής. Αρχικά, λήφθηκε υπόψη "ο οδηγός εκπόνησης
πτυχιακών εργασιών, στην συνέχεια αναδείχθηκε ο προβληματισμός, όσον αφορά στην
συνάφεια του μαθήματος Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας και των υποψήφιων θεμάτων που
δόθηκαν από την επιβλέπουσα διδάσκουσα και συντάχθηκε εκ νέου ο τίτλος της εν λόγω
εργασίας. Αυτή η αναθεώρηση προέκυψε από την ανάγκη της σπουδάστριας να προσεγγίσει με
μεγαλύτερο ενδιαφέρον το θέμα, να το συνδυάσει με την διδασκαλία που αφορά στα μαθήματα
ειδικότητας, όπως το Σχέδιο, η Ιστορία τέχνης, η Οικοδομική, μαθήματα που ερμηνεύουν τον
ρόλο της Αρχιτεκτονικής γύρω μας.
Στο αρχικό στάδιο της εργασίας επισκεφτήκαμε την βιβλιοθήκη του Παραρτήματος της
ΑΣΠΑΙΤΕ Άργους, αναζητώντας σχετική βιβλιογραφία, καθώς και την Δημόσια Βιβλιοθήκη
ο Παλαμήδης στο Ναύπλιο. Ακόμη, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην βιβλιοθήκη του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π, όσον αφορά στο πεδίο της σχολικής
αρχιτεκτονικής, ενώ η προσπάθεια αναγνώρισης και οριοθέτησης της περιοχής μελέτης
ενισχύθηκε από την χρήση του Διαδικτύου. Στην εργασία αυτή είχα την ευκαιρία να τύχω της
βοήθειας της επιβλέπουσας Καθηγήτριάς μου, κας. Αναστασίας Δημητρακοπούλου, την οποία
ευχαριστώ θερμά.
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2. Οι Αντιλήψε^ Φιλοσόφων και Παιδαγωγών για την Σχέση ΔασκάλουΜαθητή

2.1. Γενικά για τα κίνητρα μάθησης
Κ ατά τον Α ριστοτέλη, « γνωρίζουμε

κάτι, μόνον όταν συλλάβουμε το γιατί του» (Φ υσικά, 194b 19),

δηλαδή μόνον, όταν διεξαχθεί μια πορεία έρευνας, από τα πιο σαφή και γνώ ριμ α στα πιο
ανεξερεύνητα και άγνω στα πεδία του κόσμου. Ε ίναι γνω στή εξάλλου, η διατύπω ση του
Σ ταγειρίτη φιλόσοφου ότι

"πάντες άνθρωποι του ειδέναι ορέγονται φύσει" (Μ ετά τα Φ υσικά, Α)

προβάλλοντας την έμφυτη τάση του ανθρώ που προς τη μάθηση. Η μάθηση είναι ένα
φαινόμενο, από το οποίο εξαρτάται η διατήρηση και εξέλιξη του ανθρώ που στη ζωή, μέσα από
την προσαρμογή του στις εξω τερικές συνθήκες, όπως ακριβώ ς συμβαίνει και σε κάθε ζωντανό

«εκλαμβάνεται όχι ως αποτέλεσμα μιας απλής
διαδικασίας της γνώσης από τον δάσκαλο στο μαθητή, αλλά ως μια σύνθετη επεξεργασία, όπου ο μαθητής
συμμετέχει ενεργά στην κατασκευή και την συγκρότηση της γνώσης» (Κ ουλαϊδής, 2007). Δ εν είναι

οργανισμό στη φύση. Η έννοια της μάθησης

δηλαδή, μόνο η μεταφορά γνώ σεω ν και πληροφοριώ ν που καθιστούν την μάθηση αδίδακτη
φυσική ροπή στον άνθρω πο, αλλά πρόκειται και για μια εσω τερική διεργασία αφομ οίω σης
παραστάσεω ν εκείνου που μαθαίνει, με « εσωτερική μεταβολή

που τον καθιστά ικανό να αποκτά νέες

εμπειρίες, να δοκιμάζει βιώματα, να εκτελεί ενεργήματα»>(Ε λευθεριάδης, 2000).
Τ ο σύνολο των νέων εμπειριώ ν και βιωμάτων που ζει ο άνθρωπος σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο
της ζωής του, εφόσον η αντίδραση από μέρους του είναι θετική και αποτελεσματική, αποκτά
χαρακτήρα επαναλαμβανόμενο και επιδιω κόμενο, με αποτέλεσμα να καθίσταται ένας σταθερός
κανόνας

συμπεριφοράς.

Α υτό

προσω πικότητα, ανάγκες, όπως

σημαίνει

ότι

ικανοποιούνται

ξεχω ριστές

για

κάθε

πνευματικές, ψυχικές, σω ματικές. Η ικανοποίηση αυτή

αποτελεί κριτήριο που καθοδηγεί τον άνθρωπο, ο οποίος αισθάνεται την ευχαρίστηση που
προκύπτει από την προσπάθειά του ως αποτέλεσμα, όπως αναφέρθηκε εξαρχής, από μια
πορεία έρευνας για κάποιο ζήτημα. Ο ανω τέρω σταθερός κανόνας συμπεριφοράς που υποκινεί
σε ενέργεια το άτομο και το οδηγεί σε μια διαρκή αναζήτηση και έρευνα, αποτελεί κίνητρο για
μάθηση.
Τ α κίνητρα αποτελούν τον πυρήνα για την μάθηση που κατευθύνουν και προσδιορίζουν την
ένταση των προσπαθειώ ν του ανθρώπου. Ε ίναι η δύναμη που ικανοποιεί την περιέργεια, την
ανάγκη για γνώ ση, την χαρά της αναγνώ ρισης των έμφυτω ν χαρισμάτω ν τους, την ανάγκη για
αυτοεκτίμηση. «Τ ο κίνητρο για μάθηση είναι ένας συνδυασμός εσω τερικής και εξωτερικής
παρακίνησης» (Μ ακρή-Μ πότσαρη, 2001). Η διάκριση των κινήτρω ν μάθησης σε εξω τερικά και
σε εσω τερικά συνίσταται στο να καθοριστεί η σημασία της έννοιας αυτής, όσον αφορά στα
ιδιαίτερα στοιχεία της προσω πικότητας του ανθρώ που σε συνδυασμό με το κοινω νικό
περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Σ υγκεκριμ ένα, τα εξωτερικά κίνητρα προέρχονται από το
εξω τερικούς παράγοντες που αφορούν για παράδειγμ α σε ικανοποίηση προσδοκιώ ν των άλλων,
όπως των γονέω ν, ("ασχολούμαι με κάτι γιατί αυτό επιθυμούν οι γονείς μου"), των δασκάλω ν
("παρακολουθώ το μάθημα, γιατί διαφορετικά θα έχω ποινή") ή ενός εργοδότη ("πιέζομαι
στην εργασία μου, γιατί θα με απολύσει"). Σ την περίπτωση αυτή, τα εξω τερικά κίνητρα
συνδέονται με ανταμ οιβές από το κοινω νικό περιβάλλον, σε αντίθεση με τα εσω τερικά κίνητρα
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μάθησης που πηγάζουν από βαθύτερες ανάγκες για απόκτηση γνώσεων και εμπειριών, συναφών
με την προσωπικότητα και τα πραγματικά ενδιαφέροντα του ανθρώπου. Υποστηρίζεται,
σύμφωνα με την Μακρή-Μπότσαρη (2001), ότι οι βαθύτερες αυτές ανάγκες που οδηγούν το
άτομο σε δράση, αυτή η εσωτερική κατάσταση που βιώνει το άτομο, πηγάζουν από το κίνητρο
επίτευξης, υπό την έννοια της ορμής. Η ορμή είναι αυτή που δίνει σε κάθε δράση νόημα και
προσανατολισμό από τους στόχους που θέτουν τα άτομα. Από τα ανωτέρω, διαπιστώνεται η
υπεροχή της ύπαρξης των εσωτερικών κινήτρων, έναντι των εξωτερικών, η οποία όμως χωρίς
την ύπαρξη των δεύτερων δεν είναι δυνατόν να παραμείνει ενεργή.
Η διατήρηση των κινήτρων προϋποθέτει την ενεργητική συμμετοχή του ανθρώπου.
Ειδικότερα, στην περίπτωση των μαθητών, στο πλαίσιο της θεωρίας του κινήτρου επίτευξης ως
στόχου, εντοπίζονται χαρακτηριστικά, εκείνοι οι μαθητές με προσανατολισμό το έργο της
μάθησης ή της βαθιάς γνώσης και εκείνοι που εμφανίζουν έντονο προσανατολισμό στο Εγώ ή στην
επίδοση (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). Στην πρώτη περίπτωση, οι μαθητές επικεντρώνουν το
ενδιαφέρον τους στο ίδιο το έργο της μάθησης και όχι σε κάποια εξωτερική αμοιβή, σε
αντίθεση με τους δεύτερους, η προσοχή των οποίων στρέφεται στο να θεωρηθούν ικανοί και
επιτυχημένοι, πάντα συγκριτικά με τους άλλους.
Γενικότερα, η μάθηση επιταχύνεται, όταν ο μαθητής για παράδειγμα, βρίσκει ενδιαφέρον το
περιεχόμενο ενός υποχρεωτικού κύκλου μαθημάτων και μάλιστα όταν ο ίδιος έχει κατανοήσει
την αιτία της παρακολούθησης αυτών. Η ανταπόκριση του μαθητή στην μαθησιακή
διαδικασία, όπως η πραγματοποίηση εργασιών κατ' οίκον, η διατύπωση αποριών κατά την
διάρκεια των μαθημάτων, ακόμα και η φυσική παρουσία του στην σχολική αίθουσα, αποτελούν
δείγματα ενδιαφέροντος προς ικανοποίηση των κινήτρων μάθησης, που διαρκώς αναπτύσσει
μέσα στο σχολικό χώρο. Οι νέοι συγκρατούν πλήθος στοιχείων και λεπτομερειών από
γνωστικές περιοχές που τους ελκύουν, όπως είναι ο αθλητισμός, οι τέχνες, η τεχνολογία, κ.α.
Απαιτείται όμως, για την ενίσχυση των κινήτρων μάθησης, αναγνώριση και συνειδητοποίηση
των αναγκών του μαθητή, των δυνατοτήτων του και των στόχων του. Είναι δηλαδή, αναγκαία
προϋπόθεση η σταδιακή ωρίμανση των αισθησιο-κινητικών και γνωστικών λειτουργιών του
μαθητή, προκειμένου ο ίδιος να ελέγχει τον εαυτό του και τα αποτελέσματα των πράξεών του,
είτε πρόκειται για επιτυχίες που σημειώνει, είτε για αποτυχίες.
Οι ανωτέρω αντικειμενικοί σκοποί ξεκινούν να τίθενται μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον,
αφού από τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, αυτό οικειοποιείται αξίες και κανόνες ζωής,
που καθορίζουν με θετικό ή αρνητικό τρόπο την ανάπτυξη των κινήτρων επίδοσης και μάθησης
και στα επόμενα στάδια της ζωής του. Έτσι, προχωρώντας στην ηλικία, αυξάνονται οι
επιδιώξεις του μαθητή, την αναγνώριση και εξέλιξη των οποίων αναλαμβάνει σε πρωτεύοντα
ρόλο ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος είναι ανάγκη να αποτελέσει πρότυπο προς μίμηση για τον
μαθητή του, όταν επιτευχθεί σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας ανάμεσά τους και όταν
δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του σε επίπεδο γνώσεων,
στάσεων και δεξιοτήτων. Παράγοντες που ευνοούν την δημιουργία ενός βαθύτερου δεσμού που
μπορεί να καλλιεργηθεί στην σχέση δασκάλου- μαθητή ως κίνητρο μάθησης, με σκοπό δηλαδή
την κινητοποίηση προς την γνώση, αποτελούν το γόητρο που ασκεί το περιεχόμενο του
μαθήματος στον μαθητή, το εκπαιδευτικό υλικό και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται μέσα σε
έναν συγκεκριμένο χώρο, αλλά κυρίως η προσωπικότητα του δασκάλου. Ο μαθητής ταυτίζεται
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με τον δάσκαλο, στην προσπάθεια του να τον ικανοποιήσει, αποσπώντας την προσοχή του και
κατ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύεται και αναπτύσσεται το κίνητρο για επίδοση.

Εικόνες 2, 3: Στο Αίθριο της Σχολής
Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. (Μπίρης, Τ., 2010)
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2.2. Παιδαγωγικές και φιλοσοφικές αντιλήψεις αναφορικά με την σχέση δασκάλου-μαθητή
Η σχέση δασκάλου - μαθητή, ως τρόπος διαπαιδαγώγησης των ανθρώπων, απασχόλησε τους
φιλοσόφους, δίνοντας μεγάλη αξία στην αγωγή των παίδων και θέτοντας έτσι, τις βάσεις της
επιστήμης της Παιδαγωγικής. Παιδαγωγικοί σκοποί αποτελούν η «υποβοήθηση του ατόμου
στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, στην καλλιέργεια και την μόρφωσή του, η συμβολή
της στην σωστή ομαδοποίηση με στόχο την οικοδόμηση μιας υγιούς κοινωνίας, καθώς και η
παροχή δυνατοτήτων για την ανάπτυξη της παραγωγικότητας και της δημιουργικότητάς του»
(Κογκούλη, 2003). Πρόκειται δηλαδή, για συγκεκριμένες δραστηριότητες, που λαμβάνουν
χώρα γενικότερα και όχι μόνο στην σχολική πραγματικότητα, αλλά σε κάθε τόπο και χρόνο
που σχετίζονται με την έννοια της μάθησης, η οποία επεξηγήθηκε πρωτύτερα. Ο τρόπος
προσφοράς του μαθήματος από τον δάσκαλο, σ’ έναν συγκεκριμένο χώρο, όπως για
παράδειγμα η σημερινή σχολική αίθουσα της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας
επηρεάζει αποφασιστικά αν το παιδί θα αγαπήσει την μελέτη ή θα νιώσει αποστροφή για αυτήν.
Παράλληλα, μια διδασκαλία που δεν συνδέεται με τις εμπειρίες και τα βιώματα του μαθητή,
είναι πιθανόν, ως φυσικό επακόλουθο, να οδηγήσει σε απογοήτευση, έλλειψη ενδιαφέροντος,
καθήκοντος και τελικά κινήτρου από μέρους του.
Η Παλαιότερη Παιδαγωγική της εποχής του τέλους του 18ου αι. φέρει ως χαρακτηριστικά τα
ανωτέρω δείγματα έλλειψης κινήτρων μάθησης, ως κινητήριων δυνάμεων που ωθούν τον
μαθητή στην επίτευξη ενός αντικειμενικού σκοπού. Ειδικότερα, ο δάσκαλος την εποχή αυτή,
θεωρείται ότι βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση από τον μαθητή, στον οποίο συμπεριφέρεται
τις περισσότερες φορές με αυταρχικό τρόπο, καταργώντας κάθε αίσθημα ασφάλειας και
εμπιστοσύνης για μια ομαλή ψυχοπνευματική και σωματική ανάπτυξη. Καθίσταται αδύνατο για
τον μαθητή να εκφράσει τις τυχόν απορίες του, ή ακόμα και την αμφισβήτηση του
περιεχομένου της διδασκαλίας. Η τελευταία περιορίζεται στην από καθ' έδρας παράδοση του
μαθήματος, με επίκεντρο τον δάσκαλο. Η λεγόμενη, δηλαδή "δασκαλοκεντρική" διδασκαλία
έδωσε αργότερα την θέση της στην παιδοκεντρικότητα και στην αντιαυταρχική αγωγή, από τα
τέλη του 19ου αι. και τις αρχές του 20ου αι., σύμφωνα με την οποία αποφεύγεται κάθε
εξουσιαστική επιβολή του φόβου, της τιμωρίας και του πειθαναγκασμού. Ο μαθητής
αναπτύσσεται ελεύθερα, αφού ο δάσκαλος τον βοηθά με ειλικρίνεια και με ευγένεια να
αυτονομηθεί και να ενταχθεί ομαλά στο κοινωνικό σύνολο.
Τα ανωτέρω ζητήματα αντιμετωπίζει η Σύγχρονη Παιδαγωγική, η οποία βασίζεται στην
επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και μαθητή, στο ομαδοκεντρικό πνεύμα, αλλά και στην
ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων σε αναφορά με το περιβάλλον. Το σημείο εκκίνησης για
μια εποικοδομητική και δημιουργική μάθηση είναι ο σεβασμός και η αγάπη στο παιδί, ως
κύριες προϋποθέσεις για την πραγμάτωση του εκπαιδευτικού έργου, λαμβάνοντας υπόψη τον
χώρο στον οποίο καλλιεργούνται όλα τα ανωτέρω. Στην μεν δασκαλοκεντρική θεώρηση,
ακόμα και η χωροθέτηση της έδρας του δασκάλου στο κέντρο της σχολικής τάξης και
μπροστά από τον πίνακα, παραπέμπει στον ρόλο του δασκάλου ως "παιδαγωγική αυθεντία",
κρατώντας το οπτικό του πεδίο προς το σύνολο των μαθητών του περιορισμένο και
αποτρέποντας κάθε δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας μαζί τους. Αντίθετα, κατά την
μαθητοκεντρική σύγχρονη παιδαγωγική τάση, ο χώρος λειτουργεί υπέρ της αναζήτησης της
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γνώσης, όταν για παράδειγμα επιλέγονται διάφορες διατάξεις του κινητού εξοπλισμού της
αίθουσας.
Η αντιμετώπιση ποικίλων θεμάτων, όπως ενδεικτικά διατυπώθηκαν ότι απασχολούν την
Παιδαγωγική Επιστήμη, δεν υπήρξε ενιαία μέσα στην πορεία των αιώνων. Οι εκπαιδευτικές
ανάγκες, προϋποθέσεις και αρχές φαίνεται ότι έχουν τις ρίζες τους σε παιδαγωγικές και
φιλοσοφικές αντιλήψεις που επέδρασαν στην σχέση δασκάλου - μαθητή, θεωρώντας την
τελευταία κίνητρο μάθησης, μέσα στα διαφορετικά χρονικά και χωρικά πλαίσια, ανάλογα με
τον κάθε λαό, το μορφωτικό ιδεώδες αυτού και την δεδομένη στιγμή της ιστορίας του. Για
παράδειγμα, το μορφωτικό ιδεώδες τη ομηρικής εποχής, που πρέσβευε τον ηρωισμό, διαφέρει
από το αντίστοιχο μεσαιωνικό, το οποίο χαρακτηριζόταν από θρησκευτική ευλάβεια. Οι
αντιλήψεις έτσι, των παιδαγωγών πηγάζουν από πρακτικές που εφαρμόστηκαν και θεωρίες που
διατυπώθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη και τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Εικόνες 3, 4: Σχέσεις δασκάλου-μαθητή:
Σωκράτης - Πλάτωνας , Ιησούς Χριστός - Αγία Φωτεινή Σαμαρείτιδα

2.2.1. Παιδαγωγικός έρωτας κατά τον Σωκράτη
Η σχέση δασκάλου και μαθητή βρίσκει την αντιστοιχία της στην σχέση παιδαγωγού και
παιδαγωγούμενου στην Αρχαιότητα. Ειδικότερα, ο προβληματισμός που κυριαρχεί την εποχή
αυτή αφορά στην φροντίδα για την ψυχή του νέου, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του
παιδαγωγού στον τρόπο διδασκαλίας και στην σχέση που αναπτύσσεται κατά την διάρκεια της
τελευταίας. Ο Σωκράτης ενσαρκώνει τον ιδεώδη δάσκαλο στην ανωτέρω σχέση, μεταφέροντας
μέχρι σήμερα μηνύματα φιλοσοφικής παιδαγωγίας και "ψυχαγωγίας", δηλαδή μηνύματα
αγωγής της ψυχής. Ο παιδαγωγός είναι αυτός που βοηθά στην αποκάλυψη της ομορφιάς της
ψυχής του παιδαγωγούμενου, στην αποκάλυψη του απόλυτου κάλλους, μέσα από την «έλξη»
που νιώθει ο ένας για τον άλλον. Αυτή η έλξη, "ο έρωτας" που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο
προσώπων δεν αφορά σε αισχρότητα συναλλαγής ιδιοτήτων (Δανασσής- Αφεντάκης, 1992),
όσο παράδοξη και αν φαίνεται, αλλά στηρίζεται στην ανάγκη και των δύο για ψυχική ανάταση
και για επικοινωνία. Ο δάσκαλος, ως φίλος της σοφίας και κάτοχος της γνώσης έλκει προς το
μέρος του το μαθητή του και τον ερωτεύεται μέσα στην νεανική του ψυχική ομορφιά και την
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αγνότητα του εσωτερικού του πνευματικού κάλλους. Κατά ανάλογο τρόπο, ο μαθητής μέσα
στην φιλοσοφική του πενία, έλκεται από τον πλούτο των αξιών και των αρετών, σύμφωνα με τις
οποίες ζει ο δάσκαλος και γοητεύεται από τον τελευταίο, αποζητώντας μια ειλικρινή και
διαρκή επαφή μαζί του. Πρόκειται για το πιο δυνατό κίνητρο μάθησης, τον "παιδαγωγικό
έρωτα", διαμέσου του οποίου οι άνθρωποι οδηγούνται στην αυτοπραγμάτωση και
ολοκλήρωση.
Σύμφωνα με την ερμηνεία του παιδαγωγικού έρωτα ως κίνητρο μάθησης, ο δάσκαλος
εκδιπλώνει με την μαιευτική μέθοδο τα ιδιαίτερα χαρίσματα του μαθητή του, τα προβάλλει
εμπρός του και αναλογιζόμενος ο δεύτερος το κενό που τον χαρακτηρίζει σε επίπεδο γνώσεων,
αυτοαμφισβητείται και επιστρατεύει όλο τον δυναμισμό του για να φτάσει στην αλήθεια των
πραγμάτων. Η διερευνητική αυτή διαλεκτική πορεία δεν είναι μια μοναχική διαδικασία. Ο
δάσκαλος διατηρεί μια στάση αγάπης και προσμονής προς το μαθητή του, που μέσω αυτής της
προσωπικής και αυτοελεγκτικής περισυλλογής και του «βασάνου» θα έλεγε κανείς, για την
κατάκτηση της γνώσης του κόσμου από πλευράς του μαθητή, αναμένει να τον καλέσει, όχι ως
αντίπαλο, αλλά ως συνομιλητή και συμμέτοχο σε μια προσωπική ένωση μαζί του. Κατά την
σωκρατική μαιευτική τέχνη, ο αληθινός παιδαγωγός και ο παιδαγωγούμενος ολοκληρώνονται
κατά την διάρκεια του διδακτικού έργου, όταν ο πρώτος καλεί τον δεύτερο να απαντά σε
ερωτήσεις, των οποίων τις απαντήσεις αντλεί μέσα από τον διάλογο και τις βαθύτερες δυνάμεις
της ψυχής και της διάνοιάς του. Η διαλεκτική πορεία, κάθε άλλο
παρά έχει να υποβιβάσει το νέο, που συνειδητοποιεί την άγνοιά
του μέσα από αυτή την επίπονη, αλλά διδακτική διαδικασία. Η
πορεία αυτή διαπιστώνεται ότι αφυπνίζει το μαθητή για να
ακολουθήσει μια προσωπική πορεία έρευνας, που όπως
προαναφέρθηκε, προτρέπει το νέο σε ενεργητική συμμετοχή, σε
εγρήγορση των εσωτερικών του δυνάμεων και σε τόνωση των
κινήτρων επίδοσης για την κατάκτηση των επιδιωκόμενων
στόχων, που εν γνώσει του έχει ο ίδιος θέσει. Σε αυτήν την
παιδαγωγική σχέση στηρίζεται και η αληθινή αυθεντία του
δασκάλου, με ελεύθερη υπακοή σε αυτήν, αφού ο μαθητής έχει
υιοθετήσει ως πρότυπο προς μίμηση την πνευματική υπεροχή
του φορέα της αυθεντίας.
Εικ.5: Κάτοψη οικίας Πριήνης
(Μπούρας, Χ., 1991)

Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι στην αρχαία Ελλάδα, πιστεύεται ότι τα διδασκαλεία
των πρώτων γραμμάτων για τα μικρά παιδιά ήταν τα ιδιωτικά σπίτια που περιλάμβαναν
υπαίθρια αυλή, ενώ αργότερα κατά την ελληνιστική εποχή, οργανώθηκαν ειδικά σχολεία. Η
εκπαίδευση αφορούσε στην φυσική αγωγή, η οποία λάμβανε χώρα στις παλαίστρες, στα
γυμνάσια αλλά και σε κατοικίες διδασκάλων (Μπούρας, 1991). Η ρητορική, η φιλοσοφία, τα
μαθηματικά, οι φυσικές και οι πολιτικές επιστήμες διδάσκονταν στην Ακαδημία των Αθηνών,
που ιδρύθηκε από τον Πλάτωνα, τον 4ο αι. π.Χ., η οποία στην αρχή λειτουργούσε ως
γυμναστήριο, ως γυμνάσιο. Τα γυμνάσια και οι παλαίστρες ήταν σχολεία φυσικής αγωγής, όπου
οι νέοι εκπαιδεύονταν στην πάλη, στην πυγμαχία, με καθημερινές αθλητικές και στρατιωτικές
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ασκήσεις, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην αξία του αθλητισμού. Σημειώνεται δε ότι η αρετή
ενός αρχαίου Έλληνα αποδεικνυόταν με την οργάνωση αθλητικών αγώνων, οι οποίοι είχαν ιερό
σκοπό, την προσφορά θυσιών στους θεούς.
Ένα από τα αρχαιότερα γυμνάσια της Αθήνας ήταν το Λύκειο που ίδρυσε ο Αριστοτέλης,
μαθητής του Πλάτωνα και του Σωκράτη. Από την παράδοση του δασκάλου με τους μαθητές
του να συζητούν και να συνδιαλέγονται, περπατώντας στην στοά του κτηρίου, στην ειδυλλιακή
κατάφυτη περιοχή της εποχής εκείνης, ανάμεσα στον Λυκαβηττό και τους ποταμούς Ιλισσό
και Ηριδανό, το Λύκειο ονομάστηκε Περιπατητική Σχολή. Η ανωτέρω συνήθεια της ομάδας
των μαθητών με τον δάσκαλό τους, υποθέτει κανείς ότι πρέπει να είχε καθιερωθεί ήδη από τα
χρόνια του Σωκράτη, όταν μέσω του παραδείγματος της διαλεκτικής τέχνης, που συνέβαινε
στο ύπαιθρο, στην αγορά και σε κάθε τόπο και χρόνο, παρέμενε ζωντανή ως ισχυρό
παιδαγωγικό μέσο και για τις επερχόμενες γενιές. Ποικίλες παιδαγωγικές περιστάσεις και
αφορμές για διδασκαλία "in situ", αναγνωρίζονταν την κατάλληλη χρονική στιγμή από τον
δάσκαλο, που παρακινούσε τους μαθητές σε προσαρμογή της συμπεριφοράς τους, σύμφωνα με
τους όρους του περιβάλλοντος, στο οποίο βρίσκονταν με στόχο την βαθμιαία ωρίμανση
ανεξερεύνητων πτυχών της προσωπικότητάς τους.

Εικόνες 6, 7: Άποψη αρχαιολογικού χώρου Ολυμπίας. (Προσωπικό αρχείο).
Η παλαίστρα της Ολυμπίας σε αναπαράσταση. Κάτοψη.(Μα!!^ζ).(Μπούρας,Χ.,1991)

Αρχιτεκτονικές διατάξεις κτηρίων γύρω από τετράγωνες υπαίθριες αυλές, περιμετρικά των
οποίων υπήρχαν ανοικτές ή και κλειστές στοές, που στεγάζονταν με κεραμοσκεπείς στέγες και
που διέθεταν διαμερίσματα διαφόρων χρήσεων στο εσωτερικό τους, φαίνεται ότι ευνοούσαν τις
ομαδικές συγκεντρώσεις των αρχαίων και ειδικότερα την ενσωμάτωση της μαθησιακής
διαδικασίας, προσαρμοσμένης στο ήπιο ελληνικό κλίμα, κάτω από το ηλιόλουστο φως. Η μία
πλευρά της στοάς ήταν κιονοστήρικτη, με ελεύθερη πρόσβαση στην αυλή και στο ύπαιθρο, ενώ
στο βάθος βρίσκονταν επιμέρους δωμάτια σε σειρά, είτε ισόγεια, είτε σε δύο ορόφους, με
κλιμακοστάσια στο τέλος των διαδρόμων για την εξασφάλιση της κατακόρυφης επικοινωνίας.
Είναι γνωστή, από τις αρχαιολογικές ανασκαφές, η ανωτέρω τυπολογική διάταξη της κάτοψης
του κτηρίου της παλαίστρας της Ολυμπίας, μέσα σε ένα μοναδικού φυσικού κάλλους τοπίο. Ο
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μαθητής και ο δάσκαλος διαπιστώ νεται έτσι ότι βίωναν μια αρμονική ισορροπία σε σχέση με
το φυσικό και το κτισμένο περιβάλλον από το οποίο διδάσκονταν και μέσα στο οποίο
δίδασκαν ο ένας τον άλλον, άμεσα επηρεασμένοι από αυτό και σε πλήρη ένωση με τους γύρω
τους.

Εικόνα 8: Κάτοψη αρχαιολογικού χώρου Ολυμπίας. (ΥΠ.ΠΟ. Ταμείο Αρχαιολογικών πόρων).

2.2.2. Πα^δαγωγ^κέc αργές κατά τους Τρεις Ιεράρχες
Η δύναμη του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις έμφυτες καταβολές του ανθρώπου
αποτελούν παράγοντες που επιδρούν στην διαμόρφω ση μιας "εν δυνάμει" προσω πικότητας,
όπως είναι ο μαθητής. Α παιτείται, δηλαδή εξωτερική ώθηση για την εξέλιξη αυτών των
καταβολώ ν, όπως ερμ ηνεύτηκε ως ανω τέρω , που προέρχεται από το περιβάλλον, το οποίο
νοείται ως το "σύνολο των εμβίων και αβίων όντων, το φυσικό γενικά περιέχον (έδαφος, κλιματολογικές
συνθήκες, κλπ) το πολιτειακό σύστημα και ο κοινωνικός περίγυρος" (Δ ανασσής- Α φεντάκης, 1992). Ο
κοινός τρόπος ζωής, οι κοινές συνήθειες, τα κοινά πιστεύω μιας κοινω νικής ομάδας επηρεάζουν
τόσο το σύνολο όσο και την μονάδα, μέσω της μίμησης των προτύπω ν που καθιερώ νονται. Το
πέρασμα της θέσης της αγω γής και της παιδείας προς την θρησκεία και την ηθική είχε ήδη
συντελεστεί από την εποχή του Π λάτω να και του Α ριστοτέλη, ενώ βρίσκει νέα έκφραση και
ολοκλήρωση με την καθιέρω ση του Χ ριστιανισμ ού και την έννοια της χριστιανικής αγωγής.
Σ κοπός της τελευταίας είναι να φτάσει ο άνθρω πος στο "καθ’ ομοίωσιν" του Θ εού, με τελικό
προορισμό να μοιάσει στον Δ ημ ιουργό του, να γίνει θεός "κατά χάριν". Το πρότυπο στην
περίπτωση αυτή είναι ο Χ ριστός, που με την επίγεια ζωή Τ ου δίδαξε τους Μ αθητές Τ ου την
αγάπη. Η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η αγαθοσύνη, η πίστη, η πραότητα, η
εγκράτεια είναι τα χαρακτηριστικά του τέλειου α νθρώ που, του Χ ριστιανού, που προβάλλει ως
περιεχόμενο των παιδαγω γικώ ν αντιλήψεω ν των Τ ριώ ν Ιεραρχών, στις απαρχές της
δημ ιουργίας της Β υζαντινή ς αυτοκρατορίας.
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Οι τρεις Οικουμενικοί διδάσκαλοι, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο
Χρυσόστομος ένωσαν αρμονικά την κλασική ελληνική παιδεία με τα βαθύτερα νοήματα της
χριστιανικής πίστης, μέσα από το πολύπλευρο συγγραφικό τους έργο, όσον αφορά στην
παιδεία, στην μόρφωση και στην αναγκαιότητα της αγωγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άγιος
Βασίλειος, στην διατριβή του "Προς τους νέους όπως αν εξ ελληνικών ωφελούνται λόγων",
προτρέπει τους μαθητές "να διαβάζουν αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, από τους οποίους να
αντλούν καθαρά μόνο ηθικά συμπεράσματα και να κλείνουν τα αυτιά τους, όπως ο Οδυσσέας
στις Σειρήνες, όταν μιλούσαν για θεούς ή άλλες παγανιστικές ιδέες" (Θεοχάρης, 2011). Τα
πάθη, οι δολοπλοκίες, οι ζήλιες και οι έχθρες είναι ανθρώπινα χαρακτηριστικά που
αποδόθηκαν στους θεούς του δωδεκάθεου και έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα υψηλά ηθικά
νοήματα και τις παιδαγωγικές αρχές που εμπεριέχει η χριστιανική διδασκαλία, η οποία
αναδείχθηκε μέσα από τις ερμηνείες των τριών αυτών δασκάλων.

Εικόνα 9: Συμβολικά στοιχεία θεμάτων τέχνης παλαιοχριστιανικής περιόδου.

Ειδικότερα, η σχέση δασκάλου - μαθητή ως κίνητρο μάθησης αποκτά νέο περιεχόμενο και
ερμηνεύεται κατά την αντιστοιχία του Διδάσκαλου Χριστού με τους Αποστόλους μαθητές Του,
όταν πρεσβεύεται ως διδακτική αρχή η έννοια της παραστατικότητας. Τονίζουν δηλαδή οι
Τρεις Ιεράρχες ότι κατά την διδασκαλία, είναι ανάγκη ο δάσκαλος να μην μεταχειρίζεται
γενικότητες, αλλά με σαφή παραδείγματα και νοητικές αναπαραστάσεις να κάνει κατανοητό
στους μαθητές του το αντικείμενο του μαθήματός του. Και αυτό, διότι ο ίδιος ο Χριστός
δίδαξε με παραδείγματα, τις λεγόμενες παραβολές, που όπως Τον ρωτούν οι Μαθητές "Τι
σημαίνει η παραβολή αυτή", αναφερόμενοι στην παραβολή του σποριά, «Εκείνος τους απαντά: Σ'
εσάς έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας Του, ενώ στους υπολοίπους, αυτά δίνονται με
παραβολές, ώστε να κοιτάζουν, αλλά να μην βλέπουν και να ακούνε αλλά να μην καταλαβαίνουν» (Κατά
Λουκάν, 7,49-8,10). Με τις παραβολές που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη, ο Διδάσκαλος
προκαλούσε την προσοχή και το ενδιαφέρον των ακροατών Του, με αφηγήσεις,
εμπλουτισμένες με ζωντανές εικόνες από την καθημερινότητα της εποχής, με απώτερο σκοπό
την γνώση και την κατανόηση των μυστηρίων της βασιλείας Του. Γι’ αυτό και ο Χρυσόστομος
προτρέπει τον δάσκαλο να μην διδάσκει, αγνοώντας το επίπεδο των μαθητών του και να
ρυθμίζει την διδασκαλία του σύμφωνα με την αντίληψη αυτών και να επωφελούνται όλοι από
αυτή.
Μηνύματα ενάρετης και δίκαιας ζωής με αγάπη προς τον εαυτό και τον συνάνθρωπο
προσεγγίζονται με την βοήθεια των παραδειγμάτων, ως κίνητρα μάθησης, με απλότητα και
σαφήνεια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αλλαγή της συμπεριφοράς, η μάθηση, η
μεταστροφή και η μετάνοια. Το ενδιαφέρον και η αγάπη του Ιησού, ως Δασκάλου
παρουσιάζεται με τρόπο χαρακτηριστικό από τους Ευαγγελιστές για όλους τους μαθητές Του,
που δεν είναι άλλοι από τους αμαρτωλούς, τους φτωχούς και περιφρονημένους, τις γυναίκες και
τα παιδιά, υπενθυμίζοντας στα μέλη της Εκκλησίας το αδιαχώριστο πίστης και αγάπης.
Εξάλλου, αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος ως ενδεδειγμένο τρόπο διδασκαλίας, η τελευταία να
γίνεται σιγά-σιγά και με μέτρο, έτσι ώστε η αφομοίωση των νοημάτων να πραγματοποιείται
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σταδιακά, με ευχάριστο και δημ ιουργικό τρόπο. Η μάθηση αποκτά ενδιαφέρον όταν η
διδασκαλία ξεκινά από τα πιο εύκολα και προχω ρά προς τις πιο δυσνόητες έννοιες. Α ξίζει να
τονιστεί ότι εντοπίζεται στο σημείο αυτό, από τους Τ ρ εις Ιεράρχες η παιδαγω γική σημασία της
ύπαρξης ατομικών διαφορών ως προς τη μάθηση. Α υτό μπορεί να οφείλεται στον διαφορετικό
βαθμό έφεσης για μάθηση, στην πείρα, στα ενδιαφέροντα και σε ποικίλους άλλους
ψυχολογικούς και φυσικούς παράγοντες. Η διαφορετικότητα αυτή μέσα σε μια μαθητική
ομάδα μπορεί να αποτελέσει κίνητρο μάθησης, όταν μέσα από την ευγενή άμιλλα,
δραστηριοποιούνται οι εσω τερικές δυνάμεις του μαθητή για καλύτερη επίδοση.
Ο ι παιδαγω γικές αντιλήψεις όμως των Τ ριώ ν Ιεραρχών συμ πυκνώ νονται στην παρότρυνσή τους
προς τον δάσκαλο για συμφω νία μεταξύ των πράξεω ν και των λόγων του. Ο δάσκαλος καλείται
να διδάσκει τόσο με τα λόγια, όσο και με την εφαρμογή αυτών στην καθημ ερινή του ζωή, γιατί
ο ίδιος αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς για τον μαθητή. Ο τελευτα ίο ς ταυτίζεται με τον
δάσκαλό του, επηρεάζοντας τα κίνητρα μάθησής του και τον χαρακτήρα του, γι' αυτό και
επιγραμ ματικά ο Γ ρηγόρ ιος αναφέρει ότι "η μη δίδασκε ή δίδασκε διά του παραδείγματος".
Η δικαιοσύνη, η σω φροσύνη, η ειλικρίνεια, η αντικειμενικότητα, η υπομονή και η
κα ταδεκτικότητα αποτελούν ορισμένα μόνο γνω ρίσμ ατα του αληθινού παιδαγωγού, ως
"έμψυχος νόμος και κανό νας της αρετής". Η συνέπεια των πράξεω ν των δασκάλω ν απέναντι
στο μαθητικό σύνολο αποκτά ευρύτερη σημασία, γενικεύοντάς την όσον αφορά στην
συνεργασία φορέω ν, όπως η οικογένεια, το σχολείο, η εκκλησία, το κράτος, την αξία της
οποίας είχαν αναγνω ρίσει οι Τ ρεις Ιεράρχες στο σύνολο του παιδαγω γικού τους έργου.
Σ ημαντικό ρόλο στην διδασκαλία, από την εποχή των
Τ ριώ ν Ιεραρχών και αργότερα καθ' όλη την διάρκεια της
βυζαντινής εποχής, από τον 4ο αι. μ.Χ. μέχρι και τα νεότερα
χρόνια, έπαιζε η Ε λληνική Ο ρθόδοξη Ε κκλησία, η οποία
είχε συστήσει σχολεία σε ναούς, μοναστήρια, βιβλιοθήκες. Η
εκπαίδευση απέβλεπε στην παροχή μιας γενικής εγκύκλιας
παιδείας, την οποία δέχονταν κυρίω ς τα αγόρια που
στέλνονταν σε δάσκαλο που ζούσε στην πόλη τους, μετά την
συμπλήρω ση του έκτου έτους της ηλικίας τους. Μ αθήματα
όπως Γ ραμματική, Ρ ητορική, Φ ιλοσοφία, αλλά
Εικ. 10: Βασιλική Αγίου Σεργίου.
Παλαιστίνη. Αναπαράσταση του αιθρίου
και Α ρ ιθμ ητική, Γ εω μ ετρ ία, Α στρ ονο μ ία και Μ ουσική, σε συνδυασμό με θρησκευτικά βιβλία
διδάσκονταν, μπορεί να φανταστεί κανείς, τόσο σε ιδιω τικούς χώ ρους, αν τους ενοικίαζε ο
δάσκαλος, όσο και σε εκκλησιαστικούς χώ ρους θείας λατρείας. Α πό τους κατεξοχήν
αρχιτεκτονικούς τύπους της ναοδομ ίας διακρίνεται η απλή ξυλόστεγη βασιλική, κατά την
παλαιοχριστιανική περίοδο και, μετέπειτα, στους μεσοβυζαντινούς και υστεροβυζαντινούς
χρόνους, ο σταυροειδής εγγεγραμ μένος μετά τρούλλο, με τις παραλλαγές του, ως
α ρχιτεκτονικές διατάξεις με έντονη παρουσία του συμβολισμ ού: .
•

η κάλυψη του ναού με υπερυψω μένο τρούλλο, με σχήμα ημισφαιρίου, συμβολίζει και
θυμίζει τον ουρανό με τον Π αντοκράτορα, με τον "εν τοις ουρανοίς" δηλαδή Θ εόν, όπου
έχει τον θρόνο Τ ου.

•

οι μαρμάρινοι κίονες-στύλοι που φέρουν την στέγη, συμβολίζουν τους Π ροφήτες, τους
Α ποστό λους και όσους "στηρίζουν' τον λόγο του Θ εού, ενώ

•

η σημασία σε μια προσπάθεια απόδοσης του "υπερβατικού " φωτός, με στόχο την
δημ ιουργία κατανυκτικής ατμόσφαιρας, ανάλογα με την τοποθέτηση των εικόνων
στον
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χώρο του ναού ορίζεται από το εικονογραφικό πρόγραμμα, το οποίο με σαφήνεια
απλότητα μορφών αποτελεί ένα διαχρονικό διδακτικό μέσο για τους πιστούς.

και

Στην αψίδα του ιερού η Θεοτόκος ανάμεσα στους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, άλλοτε
ορθή Δεομένη, άλλοτε καθιστή Βρεφοκρατούσα, πιο κάτω στην αψίδα, η Κοινωνία των
Αποστόλων, στα λοφία (σφαιρικά τρίγωνα) του τρούλου οι Ευαγγελιστές και γύρω στους
τοίχους του ναού και του νάρθηκα οι Δεσποτικές Εορτές : Ευαγγελισμός, Γέννηση, Υπαπαντή,
Βάφτιση, Μεταμόρφωση, Σταύρωση, Ανάσταση, Ανάληψη, Πεντηκοστή. Η εικονογραφική
αναπαράσταση σκηνών από τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, αποτυπωμένη στους
εσωτερικούς τοίχους των ναών θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι αποτέλεσε ξεχωριστό
κίνητρο μάθησης, ως φορέας μηνυμάτων της χριστιανικής διδασκαλίας. Και αυτό γιατί η
διδασκαλία, αν και με λανθάνοντα τρόπο, λάμβανε χώρα σ’ ένα μέρος γεμάτο από τα σαφή
γεωμετρικά σχήματα των λεπτόσαρκων Αγίων, με τα ποικίλα χρώματα του φυσικού τοπίου και
με τις άπειρες τονικές αποχρώσεις των ψηφιδωτών από χρυσό, υπό το φως του ήλιου που
εισερχόταν από τα δίλοβα παράθυρα της κόγχης του Ιερού.

Εικόνα 11: Διαμήκης τομή Ι.Ν. Αγίας Σοφίας, Κωνσταντινούπολη.
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2.2.3. Παιδαγωγικές αντιλήψεις κατά τον Rousseau και τον Pestalozzi
Η δύναμη της εικόνας ως αποτελεσματικό κινητήριο στοιχείο της μάθησης βρήκε απήχηση
στο παιδαγωγικό έργο του Jean Jacques Rousseau. Κύριος εκπρόσωπος του φυσιοκρατικού
πνεύματος της εποχής του Διαφωτισμού, ο Rousseau εκδηλώνει το ενδιαφέρον του στην
καλλιέργεια των αισθήσεων του παιδιού, θέτοντας σε πρωτεύον επίπεδο την αίσθηση της αφής,
σε δεύτερο επίπεδο την όραση, στο τρίτο την ακοή και στα επόμενα την γεύση και την
όσφρηση. Υποστηρίζει κατά αυτόν τον τρόπο ότι ο παιδαγωγός έχει την υποχρέωση να
αναπτύξει στον παιδαγωγούμενο με την βοήθεια ασκήσεων, όλες των δυνατότητες που "εν
δυνάμει" φέρει και που στηρίζονται σε αισθησιοκρατικά κριτήρια.
Ενεργοποιώντας και τις πέντε αισθήσεις του, ο μαθητής αποκτά
ορθότερη αντίληψη του κόσμου που τον περιβάλλει και
εμπιστοσύνη στον εαυτό του και όχι εξάρτηση από προϊόντα της
φαντασίας του. Η σχέση του δασκάλου με τον μαθητή αποβλέπει
στην ενδυνάμωση της ανεξαρτησίας του δεύτερου και στην
παρότρυνση της γνώσης των ορίων του, έτσι ώστε ο μαθητής να
μπορεί να προσανατολίζεται σε νέους ορίζοντες, σύμφωνα με τις
φυσικές προδιαθέσεις του. Κατά συνέπεια, η μάθηση αποκτά νέο
νόημα, όταν ο Rousseau στο παιδαγωγικό του σύστημα "Αιμίλιος'
ή "ΠερίΑγωγής" (1762) πιστεύει στην προσωπικότητα του μαθητή
και σέβεται την ατομική προσπάθεια που κάνει με σκοπό την
πνευματική, ηθική και σωματική του εξέλιξη.
Εικόνα 12: Εξώφυλλο

Ως κίνητρο μάθησης για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος του παιδιού, θεωρείται ότι αποτελεί
η ικανοποίηση των προσωπικών του αναγκών και χαρών. Είναι ανάγκη, δηλαδή το παιδί να
αισθάνεται την χαρά των επιτυχιών του, που εκδηλώνονται από την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων του και, μέσα από την αναγνώριση αυτή, να προσπαθεί περαιτέρω για νέες
κατακτήσεις σε νέους δρόμους. Μόνο με τον αυτοέλεγχο και την ελευθερία δράσης που
παρέχεται από τον δάσκαλο στον μαθητή, επιτυγχάνεται η μάθηση και η απόκτηση κριτικής
σκέψης για τις επιλογές που καλείται να κάνει στην ζωή του, όταν συλλάβει και εμπεδώσει
κανόνες του κόσμου της
εμπειρίας του. Η βιωματική
αυτή εμπειρία, ως πρακτική
πλευρά της καθημερινότητας
αποτελεί παιδαγωγικό μέσο
για την ικανοποίηση της
φυσικής περιέργειας του
μαθητή, μέσα από την οποία
κατορθώνεται η λεγόμενη
εποπτεία των πραγμάτων.

Εικόνα 13: Εσωτερικό σχολικής τάξης.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «εάν ένα παιδί, αντί να είναι βυθισμένο στο βιβλίο, απασχολείται στο
εργαστήριο, τα χέρια του εργάζονται προς όφελος του πνεύματός του - θα γίνει επιστήμων και θα νομίζει
ότι είναι ένας απλός εργάτης» (Δανασσής-Αφεντάκης, 1993).
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Η έννοια της εποπτείας (Δανασσής-Αφεντάκης, 1993) θεωρείται κατά τον Pestalozzi ως μια
ενεργητική πνευματική λειτουργία, πάνω στην οποία στηρίζεται η γνώση και η μόρφωση. Με
το συγγραφικό του έργο Λεονάρδος και Γερτρούδη (1781) αλλά και με εκπαιδευτικές πρακτικές,
ιδρύοντας οικοτροφείο με διδασκαλείο, ο Pestalozzi υποστήριζε ότι σκοπός της εκπαίδευσης
είναι η προώθηση της ανάπτυξης της ανθρώπινης φύσης, που είναι πνεύμα, ελευθερία και
δράση, έτσι ώστε ο άνθρωπος να καταστεί κοινωνικό και πολιτικό ον. Η κοινωνική
αναμόρφωση που πρεσβεύει είναι δυνατόν να επέλθει μέσα από την καλλιέργεια του ήθους και
την ανέλιξη της εσωτερικής φύσης του ανθρώπου. Γι' αυτό και δίνει μεγάλη σημασία στον ρόλο
του σχολείου, ως κατ' εξοχήν χώρος διδασκαλίας, μέσα στο οποίο ο μαθητής θα γίνει ένας
τέλειος, αγνός και ενάρετος άνθρωπος» (Δανασσής-Αφεντάκης, 1993).
Θεωρείται ότι είναι ο εισηγητής της αλληλοδιδακτικής μεθόδου σύμφωνα με την οποία ο
δάσκαλος χώριζε τους μαθητές σε οκτώ κλάσεις (τάξεις) και επιλέγοντας τους πιο ικανούς και
πιο μεγάλους σε ηλικία ("πρωτόσχολοι"), πραγματοποιούσε το μάθημα με την βοήθεια των
τελευταίων και στους μικρότερους μαθητές, υπό τις υποδείξεις του. Η βάση της
αλληλοδιδακτικής μεθόδου που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα στα χρόνια του Καποδίστρια το
1830, δημιουργώντας το πρώτο πρωτοβάθμιο σχολικό δίκτυο, προέρχεται από τον θεσμό της
οικογένειας, ως πρότυπο αγωγής. Η μητέρα ως Γερτρούδη, παίζει κυρίαρχο ρόλο στο
παιδαγωγικό έργο του Pestalozzi, αναγνωρίζοντας στην σχέση μητέρας-παιδιού ολόκληρο το
οικοδόμημα της ηθικής και πνευματικής ολοκλήρωσης του ανθρώπου. Στο οικογενειακό
περιβάλλον, το παιδί δέχεται τα πρώτα βιώματα της ασφάλειας και της προστασίας. Μέσα από
αυτήν την αντίληψη, αναμορφώνεται και η σχέση δασκάλου-μαθητή, κατά αντιστοιχία της
σχέσης μητέρας-παιδιού, με κύριο συνδετικό στοιχείο μεταξύ των δύο, την αγάπη. Η αγάπη
του δασκάλου προς τους μαθητές είναι ικανή να λειτουργήσει ως ισχυρό κίνητρο μάθησης,
κατά τον παιδαγωγό του 19ου αι., δημιουργώντας αίσθημα οικειότητας και πίστης στην
δύναμη της γνώσης.
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2.2.4. Παιδαγωγική μέθοδος κατά την Montessori και την Παιδαγωγική Ψυχολογία
Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού υπήρξε στόχος μιας μεθόδου
που εισήγαγε στις αρχές του 20ου αι. μια Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, η Maria
Montessori. Για πρώτη φορά, το δασκαλοκεντρικό σύστημα αντικαθίσταται από το
παιδοκεντρικό, σύμφωνα με το οποίο το επίκεντρο του ενδιαφέροντος γίνεται ο ίδιος ο
μαθητής. Η ίδια προέτρεπε ποτέ το παιδί να μην βοηθιέται σε μια εργασία που νιώθει ότι
μπορεί να τα καταφέρει μόνο του, θέλοντας να αναδείξει τις έμφυτες ικανότητες και δεξιότητες
που μπορεί από μόνος του να καλλιεργήσει ο μαθητής, όταν βρεθεί σε περιβάλλον
προσαρμοσμένο στις ανάγκες του, με το κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό και τα κατάλληλα
εποπτικά μέσα. Η ατομική προσπάθεια και στην περίπτωση της Montessori, παίζει μεγάλο
ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού και σε αυτό είναι αναγκαίο να προσβλέπει ο παιδαγωγός,
δημιουργώντας κίνητρα μάθησης, μέσω της έρευνας, που δίνει χαρά για δουλειά και
ικανοποίηση για το αποτέλεσμα.
Κατά την εφαρμογή του παιδαγωγικού αυτού συστήματος, παρατηρήθηκε πολύπλευρη
ανάπτυξη σε επίπεδο γνωστικό, κοινωνικό, συναισθηματικό και σωματικό, μετά από πολυετή
εμπειρία της παιδαγωγού, ακόμα και σε μαθητές με νοητικές και ψυχικές διαταραχές. Οι
ομαδικές και χειρωνακτικές δραστηριότητες των μαθητών, οι οποίες συμβάλλουν στην
ανακάλυψη του κόσμου γύρω τους, σε συνδυασμό με την συμμετοχή του δασκάλου, που είναι
κοντά τους για να εντοπίσει με τι, με ποιό τρόπο και γιατί θέλουν ακριβώς να ασχοληθούν,
αποτέλεσαν το νέο παιδαγωγικό μοντέλο
που υιοθετήθηκε από επίσημα εκπαιδευτικά
όργανα και εφαρμόστηκε, είτε σε ιδιωτικά,
είτε σε δημόσια σχολεία από πρωτοβουλία
δασκάλων, ενεργών μελών του κινήματος
της Νέας Αγωγής. Με αναφορές στους
Dewey, Binet, Pestalozzi, Froebel και
Montessori (Τσουκαλά, 1998), αλλά και με
παραδείγματα
από
σχολεία
που
κατασκευάστηκαν σύμφωνα με αυτήν την
παιδαγωγική σε Ευρώπη και Αμερική, το
ενδιαφέρον στράφηκε στην σχέση της Νέας
Αγωγής και του σχολικού χώρου, δίνοντας
έμφαση στην αναγκαιότητα για αλλαγές
στην οργάνωση και λειτουργία του χώρου.
Η Παιδαγωγική συμπληρώνεται πλέον, εκτός από την Φιλοσοφία και με την Ψυχολογία, υπό
τον όρο "Παιδαγωγική Ψυχολογία", ως μια νέα επιστήμη που στηρίζεται στην χρήση του
πειράματος. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών αφορούν στην γνώση της συμπεριφοράς
του εφήβου και του παιδιού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους παιδαγωγούς για την
πρόοδο της μαθησιακής διαδικασίας. Οι συναισθηματικές - ενορατικές θεωρίες (Τσίρος, 2014)
πρεσβεύουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει ενόραση, μόνο εφόσον κατανοήσει αρχικά,
τα συναισθήματά του και τα εσωτερικά του κίνητρα. Για ανακατανομή της ψυχικής ενέργειας
σε περισσότερους λειτουργικούς στόχους μίλησε ο S. Freud (1900), στην έννοια της επιγένεσης
έδωσε έμφαση ο E.Erikson (1963), ως ανάπτυξη ενός σταδίου μέσα από το προηγούμενο, ενώ
σημαντική αξία αποκτούν οι κοινωνικοί παράγοντες στην ανάπτυξη της προσωπικότητας κατά
τον A.Adler (1958), τονίζοντας την σημασία του τρόπου ζωής κατά τα πέντε πρώτα έτη, την
ύπαρξη του αισθήματος κατωτερότητας, αλλά και την θεώρηση του προσώπου ως μια ενότητα.
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Ακόμη, στην ερευνητική εργασία του A. Maslow, που δημοσιεύτηκε το 1943, διατυπώθηκε η
θεωρία της ιεράρχησης των ανθρώπινων αναγκών, σύμφωνα με την οποία οι δράσεις μας
ωθούνται από κίνητρα προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανωτέρω ανάγκες. Οι ανάγκες αυτές
σχηματικά αποδόθηκαν με την μορφή μιας πυραμίδας, στην βάση της οποίας βρίσκονται
αρχικά βιολογικές ανάγκες, στη συνέχεια ανάγκες ασφάλειας, ανάγκες κοινωνικές ή αλλιώς
κοινωνικής αποδοχής, ανάγκες αυτοεκτίμησης και στην κορυφή ανάγκες αυτοπραγμάτωσης. Οι
τελευταίες βρίσκονται σε υψηλή προτεραιότητα, όσον αφορά στην προσωπική ανάπτυξη του
ατόμου, με την διαρκή προσπάθεια για την εκπλήρωση των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων
του, που πηγάζει από την καλλιέργεια των κινήτρων μάθησης. Τα ανωτέρω δεδομένα
κληρονομήθηκαν από προηγούμενες περιόδους, επιβεβαιώνοντας την ισχύ του παρελθόντος,
μέσα από κλονισμό βεβαιοτήτων, κυριαρχίας της αστικής τάξης και της συνεπακόλουθης νέας
κοινωνικής οργάνωσης, με αποτέλεσμα οι παιδαγωγικές αρχές να προσεγγιστούν με νέο
βλέμμα, όσον αφορά στην σχέση δασκάλου- μαθητή και την αποσαφήνιση της επίδρασης του
σχολικού χώρου στην ανάπτυξη κινήτρων μάθησης.

Ανάγκες
Α υτοπραγμάτωσης
ΑνάγκεςΕγώ _____
Κοινωνικές ανάγκες
Ανάγκες ασφάλειας
Φυσικές ανάγκες

Εικόνα 15: Η πυραμίδα του Maslow
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3. Ο Χώρος του Σχολείου ως Κίνητρο Μάθησης

3.1 Η επίδραση του σχολικού χώρου στην ανάπτυξη κινήτρων μάθησή
Το ρεύμα της Νέας Αγωγής, όπως προαναφέρθηκε, ιδρύθηκε το 1921 στο Calais (Τσουκαλά,
1998) της Β. Γαλλίας, από εθνικές ομάδες, που διοργάνωναν διεθνή συνέδρια κάθε τρία
χρόνια. Ήδη από το 1871, η αλληλοδιδακτική μέθοδος αντικαθιστάται από την συνδιδακτική,
που χαρακτηριζόταν από την ομαδοποίηση των μαθητών κατά ηλικία και που στηρίζεται
αποκλειστικά στις γνώσεις και στις πρωτοβουλίες που δημιουργεί στους μαθητές ο δάσκαλος.
Στην συνδιδακτική μέθοδο, προβάλλεται η οργάνωση της εργασίας των μαθητών με βάση τις
ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, γι’ αυτό και προτείνεται το σχολείο, ο χώρος δηλαδή που
φέρει την ευθύνη για μια ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, να δημιουργεί κίνητρα και μέσα για
τη γνώση. Η κίνηση και η πρακτική δραστηριότητα συνιστούν τα μέσα για την αυτενέργεια του
μαθητή, ο οποίος είναι αναγκαίο να αποκτήσει πηγές ερεθισμάτων και κινήτρων για μάθηση.
Τον ρόλο αυτόν καλείται να παίξει το νέο σχολείο με βάση την "μοντέρνα παιδαγωγική", κατά
αντιστοιχία με την "Μοντέρνα αρχιτεκτονική" ή αρχιτεκτονική του "Μοντέρνου κινήματος"
όπως καθιερώνεται στις αρχές του 20ου αι. Η μνημειακή σχολική αρχιτεκτονική δίνει
σταδιακά την θέση της σε νέες αρχιτεκτονικές κτηριακές συνθέσεις που χρησιμοποιούν τα νέα
υλικά του οπλισμένου σκυροδέματος, του σιδήρου, του γυαλιού, αξιοποιώντας τα σύγχρονα
τεχνολογικά επιτεύγματα, από χώρα σε χώρα. Η κατασκευή με παραδοσιακά υλικά, όπως η
πέτρα και το ξύλο εγκαταλείπεται και μαζί της απομακρύνεται η αισθητική της μνημειακής
κλίμακας (μεγάλα ανοίγματα, μεγάλο ύψος σχολικών τάξεων, μεγάλα κλιμακοστάσια) και του
νεοκλασικισμού (συμμετρική διάταξη της πρόσοψης, αετωματική απόληξη στέγης, γλυπτική
και διακοσμητική τάση επί των προσόψεων των κτηρίων).

Εικόνα 16.17.18.19. (από αριστερά, κατά Ζ ): Διάγραμμα Μονοτάξιου Σχολείου, Καποδιστριακό σχολείο
Γαλαξειδίου, Α’ Δημοτικό Σχολείο Άργους, Α’ Γυμνάσιο Ναυπλίου.
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Στην Ελλάδα, από την εποχή του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, του Ιωάννη Καποδίστρια,
το 1828 μέχρι και το 1929 τα σχολικά κτήρια που κατασκευάστηκαν, συνδέονται με το όνομα
του Δ. Καλλία και του Α. Συγγρού. Χαρακτηριστικά αναφέρονται το Πρώτο Δημοτικό
Σχολείο στο Άργος και το Πρώτο Γυμνάσιο Ναυπλίου, (σημερινό Δημαρχείο) ανάμεσα σε
ένα πλήθος αλληλοδιδακτικών σχολείων στην ελληνική επικράτεια.
Από την δεκαετία του 1930, δημιουργείται η Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, στην οποία ανατίθεται η κατασκευή πάνω από 3.000 σχολικών κτηρίων. Για
πρώτη φορά, πραγματοποιείται οργανωμένος σχεδιασμός με στόχο την ανάπτυξη της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας σχολικής εκπαίδευσης, που στηρίζεται σε ισχυρή πολιτική
θέληση και σε ορθό οικονομικό προγραμματισμό. Το ενδιαφέρον των αρχιτεκτόνων και των
παιδαγωγών στρέφεται εφ' εξής στην τυπολογική διάταξη μεμονωμένων ανεξάρτητων μονάδων,
υπό ένα ενιαίο κυρίως συμπαγές κτήριο, το οποίο στεγάζει μαθητικές λειτουργίες και
δραστηριότητες εργασίας. Τάξεις, εργαστήρια και χώροι συνάντησης μεταξύ των μαθητών και
των δασκάλων προτείνεται να εντάσσονται σε ένα αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό σύνολο, με
κύρια γνωρίσματα την λειτουργική ευελιξία στην κάτοψη, την προσαρμογή στην παιδική
κλίμακα, την επαφή με το φυσικό και κτισμένο περιβάλλον, την χρήση "φιλικών" στο παιδί
υλικών. Αναφέρεται δε ότι "το εργαστήρι εργασίας, η κοινή αίθουσα και η βοήθεια του δασκάλου είναι
οι αδιαχώριστες συνθήκες του ίδιου συνόλου, της μόρφωσης δηλαδή του παιδιού και πέρα από αυτό της
μόρφωσης του ανθρώπου, του πολίτη ..." (Τσουκαλά, 1998).

Εικόνα 20.21: Γυμνάσιο στο Ναύπλιο, Αρχιτέκτονας: Π. Καραντινός 1932.
Γενική άποψη του Γυμνασίου στο Ναύπλιο. (Φωτογραφικό αρχείο Αρχιτέκτονα Κ. Μπουντούρη, 1987).

Τα νέα διδακτήρια του Γραφείου Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας υπό τον Προϊστάμενο Ν.
Μητσάκη και τα άλλα μέλη αρχιτεκτόνων όπως ο Ι. Δεσποτόπουλος, ο Π. Καραντινός, ο Κ.
Λάσκαρης, ο Κ. Παναγιωτάκος, ο Δ. Πικιώνης, ο Α. Σιάγας κ.α, στην πλειονότητά τους
απόφοιτοι της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με σπουδές σε
πανεπιστήμια και πολυτεχνεία του εξωτερικού, διακρίνονται για τους καθαρούς γεωμετρικούς
όγκους, την σαφή λειτουργία, την εύκολη και οικονομική κατασκευή τους, την απουσία
περιττής διακόσμησης. Τα λεγόμενα Σχολεία του '30 αποτέλεσαν εξαιρετικά δείγματα της
νεώτερης ελληνικής αρχιτεκτονικής, με απήχηση που ξεπέρασε τα εθνικά όρια (Τσουκαλά,
1998). Προβλέπουν από μια ως και δεκατέσσερις αίθουσες διδασκαλίας, ανάλογα με τις
τοπικές ανάγκες, όπως ο αριθμός των μαθητών και διαθέτουν αίθουσες χειροτεχνίας,
βιβλιοθήκες, εργαστήρια φυσικής-χημείας, αίθουσες τελετών, ημιυπαίθρια γυμναστήρια,
εστιατόρια, λουτρά-αποδυτήρια, γραφεία. Ο φέρων οργανισμός των κτηρίων κατασκευάζεται
από οπλισμένο σκυρόδεμα, με τοίχους πλήρωσης από διπλή οπτοπλινθοδομή, αλλά υπάρχουν
και περιπτώσεις φέρουσας κατασκευής από λιθοδομή , ενώ οι δοκοί μαζί με τις πλάκες να
γίνονται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες του τοπικού κλίματος,
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είτε όταν προς Νότο, σχεδιάζονται μεσημβρινοί διάδρομοι κίνησης των μαθητών, κατά την
τυπολογική διάταξη του εξώστη ή της κλασικής στοάς, μπροστά από τις αίθουσες διδασκαλίας,
είτε όταν προς Βορρά ανοίγεται ψηλότερα ζώνη παραθύρων για σταθερό διαμπερή φωτισμό, ή
όταν κατασκευάζονται κλειστοί υαλόφρακτοι διάδρομοι για προστασία από το ψύχος.
Τα Πέντε Σημεία της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής, όπως διατυπώθηκαν από τον Γαλλοελβετό
αρχιτέκτονα Le Corbusier (1887-1965) βρήκαν απήχηση στο νέο αυτό πρόγραμμα ανέγερσης
αιθουσών διδασκαλίας: Ι.ελεύθερη χρήση στύλων (πυλωτή), 2. ελεύθερη διαμόρφωση
πρόσοψης, 3. χρήση οριζόντιων ανοιγμάτων, 4. ελεύθερη οργάνωση κάτοψης, 5. δημιουργία
κήπου και καθιστικών στην ταράτσα. Ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής
των σημείων αυτών αποτελεί το Γυμνάσιο Ναυπλίου, με το γνώριμο ελεύθερο γείσο στην
ταράτσα. Κτίστηκε το 1932, από τον αρχιτέκτονα Πάτροκλο Καραντινό. Το κτήριο βρίσκεται
σε άμεση γειτνίαση με το παραλιακό μέτωπο, με προσανατολισμό βόρειο- ανατολικό, οκτώ
αίθουσες διδασκαλίας στη νότια πτέρυγα, ένα αμφιθέατρο Φυσικής-Χημείας, στη δυτική
πτέρυγα, έναν ημιυπαίθριο χώρο διαλείμματος και Γραφείο Καθηγητών, πάνω από την
κεντρική είσοδο. Η τυπολογία της ευέλικτης κάτοψης με την δυνατότητα μετακίνησης
πτυσσόμενων πετασμάτων, η διαμόρφωση παραθύρων ώστε να αποκλείονται οι ηλιακές ακτίνες
κατά τους θερινούς μήνες στο εσωτερικό των αιθουσών και η οργάνωση των όψεων με μια
στοιχειώδη ρυθμική επανάληψη μεγάλων ορθογώνιων παραθύρων διακοπτόμενων από λωρίδες
πλήρων σταθερούς πλάτους είναι γνωρίσματα της σχολικής αρχιτεκτονικής. Η διαφάνεια,
επίσης, χαρακτηρίζει τα νέα οικοδομήματα: «αέρα, ήχο, φως» επιθυμούν για τα κτήρια τους οι
αρχιτέκτονες , με παράδειγμα το Δημοτικό σχολείο της οδού Κωλέττη στην Αθήνα, (1932)
του Νικόλαου Μητσάκη και το πρωτοποριακό σχολικό συγκρότημα του Τάκη Ζενέτου στον
Άγιο Δημήτριο Αττικής, με μεγάλα επιμήκη παράθυρα, «fenetre en longeur» που
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για την υγιεινή.

Εικόνα 22,23: Δημοτικό σχολείο οδού Κωλέττη, Αθήνα, Αρχιτέκτονας: Ν. Μητσάκης 1932. Σχολικό
συγκρότημα Αγίου Δημητρίου Αττικής, Αρχιτέκτονας Τ. Ζενέτος, 1969.

Η διαμόρφωση των ανωτέρων κτηριολογικών επιλογών μέσα στον 20ο αι. και η εφαρμογή τους
στον χώρο είχε ως αρχική κεντρική ιδέα η σχολική αίθουσα να αποτελέσει την
«ραχοκοκκαλιά» της συνθετικής αρχιτεκτονικής πράξης, για να επιτευχθεί μια υγιεινή, φιλική
και γεμάτη ερεθίσματα ατμόσφαιρα, με στόχο την ενεργητική συμμετοχή στην μαθησιακή
διδασκαλία εκ μέρους των παιδιών, με την συμβολή των δασκάλων τους. Ειδικότερα, είναι
ανάγκη να τονιστεί ότι η σχολική αίθουσα παίζει αξιοσημείωτο ρόλο στην ανάπτυξη του
παιδιού, εφόσον, με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις της παιδαγωγικής ψυχολογίας και της
«παιδαγωγικής της δημιουργικότητας» (Μπαλάσκας, 1984), το παιδί εξ’ ορισμού διαθέτει δύο
ισχυρά μέσα δράσης, την σκέψη και το σώμα, τα οποία χρησιμοποιεί συγχρόνως και διαρκώς.
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Ως ζωντανός οργανισμός, το παιδί αγαπά καθετί που είναι αληθινό και ζωντανό. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο, η Αρχιτεκτονική είναι η επιστήμη και η τέχνη που καλείται να υπηρετήσει την
σχολική κοινότητα και με αληθινά υλικά να αποκλείσει καθετί ψεύτικο, σχηματικό και τεχνητό,
προκειμένου οι σχολικές αίθουσες να αποτελέσουν εργαλεία στην υπηρεσία του παιδαγωγού,
με χαρακτηριστικά γνωρίσματα την εύκαμπτη και διαφοροποιημένη, πολλές φορές, διάταξη
αυτών, προσαρμοσμένων σε κάθε ηλικία και σε κάθε μέθοδο διδασκαλίας. Η σημασία της
αυτενέργειας και της ανάπτυξης εκφραστικών δυνατοτήτων είναι μεγάλη και γι’ αυτό είναι
σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό, έτσι ώστε ο μαθητής να μην είναι πια
εκτελεστής οδηγιών ή παθητικός ακροατής, όπως στο παρελθόν, αλλά ενεργό μέλος στην
μάθηση. Το σχολείο δηλαδή είναι απαραίτητο να αναπτύξει «ευνοϊκό για την δημιουργικότητα
περιβάλλον που συνεπάγεται εμπιστοσύνη στο μαθητή και στις δυνατότητές του, σεβασμό στην
προσωπικότητά του, στη γνώμη του, στο δικαίωμά του να εκφράζει ελεύθερα όποιες ιδέες και να μαθαίνει
με δική του πρωτοβουλία και με δικό του ρυθμό» (Μπαλάσκας, 1984).
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Εικόνες 24,25 : Σχέδια κατόψεων σχολικής αίθουσας, με τυπική διάταξη θρανίων σε σειρά και σε εναλλακτικές
διατάξεις. (Neufert, 1992)

Οι σχολικές τάξεις δεν είναι πλέον απαραίτητο να είναι όμοιες και τοποθετημένες σε
μονότονες ευθύγραμμες διατάξεις, ούτε ακόμα και η επίπλωση τους μόνο σε σειρές. Στην
τελευταία περίπτωση, η «ζώνη δράσης» του εκπαιδευτικού περιορίζεται με αποτέλεσμα,
σύμφωνα με μελέτες, να επηρεάζεται ακόμα και η βαθμολογία των μαθητών, ανάλογα με την
θέση τους μέσα στην τάξη (Πυργιωτάκης, 2008). Εξάλλου, οι Γερμανός κ.α. (2000)
αναφέρονται στο ότι «το παραδοσιακό σχέδιο των αιθουσών σε σχήμα παραλληλόγραμμου, με τα θρανία
σε ίσιες σειρές, χρονολογείται από τους μεσαιωνικούς χρόνους, όταν η μόνη πηγή φωτός ήταν το φως της
ημέρας που έμπαινε από τα παράθυρα». Η μελέτη της σχολικής αίθουσας φαίνεται ότι από το 1895
παραμένει σταθερή, όταν η θέση του δασκάλου βρίσκεται στην έδρα, δίπλα στον πίνακα, η
θέση των μαθητών είναι απέναντι από αυτόν σε παράλληλες σειρές θρανίων και όχι κοντά του,
ή δίπλα του, ο προσανατολισμός των μαθητών είναι προς τον πίνακα και τον δάσκαλο και όχι
προς τους συμμαθητές τους, οι περιοχές εργασίας των μαθητών είναι ανά δύο, στο θρανίο
αποκλειστικά μόνο για ατομική εργασία και στον πίνακα, για ατομική εξέταση ενώπιων του
απομακρυσμένου πλέον μαθητικού συνόλου, ενώ η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο
αξονικά, μέσα από τους κενούς διαδρόμους που διανοίγονται από την διάταξη των θρανίων.
Σήμερα, η σχολική αίθουσα κρίνεται αναγκαίο να μπορεί να διακρίνεται σε επιμέρους
λειτουργικές ζώνες. Συχνά, παρατηρείται αλληλοδιαδοχή μεταξύ στενά συνδεδεμένων
δραστηριοτήτων, από το ατομικό παιχνίδι για παράδειγμα, μέχρι και την οργανωμένη
διδασκαλία. Επομένως, η αίθουσα έχει την δυνατότητα, μέσω του κατάλληλου αρχιτεκτονικού
σχεδιασμού, να δημιουργεί κίνητρα μάθησης, όταν η πρώτη μπορεί να περιλαμβάνει
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συμπληρωματικούς ή απομονωμένους χώρους, ή βοηθητικά δωμάτια, στα οποία τα παιδιά
μπορούν να χωρίζονται σε ομάδες, αλλά και μικρούς αποθηκευτικούς χώρους για οργάνωση
των υλικών τους. Βασική προϋπόθεση αποτελούν οι κατευθυντήριες γραμμές και η επίβλεψη
από τον δάσκαλό τους.
Ο κύριος χώρος της σχολικής αίθουσας μπορεί να καθορίζεται ανάλογα με τα μαθήματα που
διδάσκονται και να προσαρμόζεται στις ανάγκες των διδακτικών μεθόδων, όταν διαθέτει τον
κατάλληλο εξοπλισμό. Συγκεκριμένα, γωνιακοί πάγκοι εργασίας με νιπτήρες, κατάλληλο
περιβάλλον εργασίας πληροφορικής, επαρκή ερμάρια, ράφια και ελαφριά καθίσματα/γραφεία
(θρανία) που επιτρέπουν την κινητικότητα αυτών και την εργασία σε μικρές ομάδες, αποτελούν
συστατικά στοιχεία για μια φιλική ατμόσφαιρα σε χώρους πλούσιους σε αισθητηριακά
ερεθίσματα. Η χρήση δαπέδου από φιλικά υλικά (π.χ. ξύλο), η συναρμολογούμενη πιθανόν και
ελαφριά για μεταφορά, ακόμα και από τους μαθητές, επίπλωση, για εναλλακτικές διατάξεις της
αίθουσας, η πρόνοια για σκίαση αλλά και ο σωστός φωτισμός για εργασία, με διαμπερή
αερισμό, η ανάρτηση στους τοίχους με δείγματα εργασίας των μαθητών, τα βιβλία, τα
περιοδικά, οι γλάστρες και οι μικρές «φωλιές»- προσωπικοί χώροι, είναι αυτά τα στοιχεία που
μπορεί να καθορίσουν το αίσθημα της οικειοποίησης του χώρου και να δώσουν αφορμή για
μια δημιουργική διδασκαλία.

Εικόνες 30,31 : Εσωτερική άποψη Μοντεσσοριανού σχολείου Apollo, Άμστερνταμ, Ολλανδία.
(Hertzberger, H., 2002). Εσωτερική άποψη βιβλιοθήκης Αβέρωφ, Μέτσοβο (προσωπικό αρχείο).

Η σημασία της αισθητικής της σχολικής αίθουσας εξαρτάται από όλες τις ανωτέρω δραστικές
επεμβάσεις, ως νοηματική σύνδεση με το διδακτικό περιεχόμενο. Δεν αρκεί έτσι, μόνο στην
βαθμίδα του νηπιαγωγείου να εφαρμόζεται η συμμετοχή των μαθητών στην διακόσμηση της
τάξης τους, με επιλεγμένες εργασίες, μάλιστα μόνο από τον δάσκαλο. Σημειώνεται δε ότι "δεν
αρκεί ούτε βέβαια το να εκτίθεται κανείς σε μεγάλα έργα τέχνης, αλλά..η έμφυτη ικανότητα του να
κατανοεί κανείς με τα μάτια έχει πέσει σε λήθαργο και πρέπει να αφυπνιστεί με την χρήση του μολυβιού,
του πινέλου, της σμίλης και πιθανώς της φωτογραφικής μηχανής", όπως αναφέρει ο Arnheim (1999).
Η ανάπτυξη της όρασης, αλλά και του συνόλου των αισθήσεων, όπως υποστήριζε τόσο o
Rousseau, όσο αργότερα και η Mοntessori, προσφέρει μια αληθινά δημιουργική σύλληψη της
πραγματικότητας, "ευφάνταστη, εφευρετική, δαιμόνια και ωραία" (Arnheim,1999) μέσα στην οποία
καλείται να ζήσει ο μαθητής και να την προσεγγίσει, διαμορφώνοντας μια σφαιρική άποψη και
για την αξία του εαυτού του, ως μοναδική ξεχωριστή προσωπικότητα.

26

Πέρα από αυτό, η εργονομική πλευρά της σχολικής τάξης αφορά σε μια αρχιτεκτονική
κατασκευή που να πλησιάζει τα μαθητικά -παιδικά, εφηβικά- μεγέθη. Ειδικότερα, αναφέρεται η
σημασία της τοποθέτησης των παραθύρων σε κατάλληλο ύψος (60-70 εκ. από το δάπεδο), έτσι
ώστε να επιτρέπεται στον μαθητή ακόμα και καθιστός να κοιτάζει έξω, χωρίς οπτικές
ασυνέχειες, ανάμεσα στον εξωτερικό και τον εσωτερικό χώρο. Η ελευθερία στην διδασκαλία
είναι αναγκαία και μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο οργανικός χώρος της αίθουσας οργανώνεται
ανάλογα με τον τύπο της δραστηριότητας, όπως είναι η ενότητα της ανάγνωσης-γραφήςαριθμητικής-ξένων γλωσσών-γεωγραφίας, η ενότητα της φυσικής ιστορίας- χημείας- τέχνης, η
ενότητα για ομαδική ή ατομική χειρωνακτική-καλλιτεχνική εργασία, η ενότητα για τραγούδιμουσική-ρυθμική. Έτσι, η τάξη μπορεί να διαμορφωθεί με ειδικούς χώρους, χώρους πρακτικής
άσκησης και βιβλιοθήκης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερο ρόλο παίζει και η ανάγκη ύπαρξης
ανοικτών χώρων για φυσική άσκηση, αθλητισμό και παιχνίδια, οπότε η αίθουσα είναι ορθό να
έχει άμεση επαφή με την φύση, με υπαίθρια αυλή ή με το γνωστό από την Αρχαιότητα αίθριο,
αν βρίσκεται σε ισόγειο ή ακόμα και σε επαφή με βατό φυτεμένο δώμα, αν βρίσκεται σε
όροφο, για μια στενότερη σχέση του παιδιού με το φυσικό περιβάλλον, αλλά και περισσότερες
δυνατότητες για εκκένωση του χώρου σε θέματα ασφαλείας.

Εικόνες 26,27: Εσωτερικές απόψεις από Μοντεσσοριανό σχολείο Apollo, Άμστερνταμ, Ολλανδία.
Εικόνες 28,29: Εσωτερικές απόψεις από Νηπιαγωγείο Οσάκα Ιαπωνίας

Σήμερα, είναι εφικτός ο σχεδιασμός εναλλακτικών αιθουσών, των λεγόμενων "ανοιχτών
αιθουσών", κατά τον οποίο δεν υπάρχει ένας μόνος συγκεκριμένος τρόπος διάρθρωσης των
καθισμάτων και κατά τον οποίο οι μαθητές έχουν περισσότερες δυνατότητες να ανακαλύψουν
το περιβάλλον μάθησης. Οι αίθουσες, μαζί με τους διαδρόμους είναι δυνατόν, με την βοήθεια
της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, να δημιουργούν πιο χρηστικούς χώρους, με ενσωμάτωση ακόμα
και καθιστικών, χώρων υγιεινής και γενικότερα χώρων με περισσότερες δραστηριότητες, όπως
προαναφέρθηκε. Εξάλλου, κατά αυτόν τον τρόπο διαπιστώνεται ότι περιορίζεται βαθμιαία η
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εξουσία του δασκάλου και δίνεται στον ίδιο η δυνατότητα να λειτουργεί περισσότερο
συμβουλευτικά, παράλληλα με την διδακτική.
Έτσι, οι παιδαγωγικές αντιλήψεις προβάλλουν έντονα την ανάγκη για νέες εκπαιδευτικές
πρακτικές που στηρίζονται στην ευελιξία και την πολλαπλότητα των μετακινήσεων στο χώρο
και την απελευθέρωση των στάσεων του σώματος. Μέσα στην αίθουσα, μαθητές και
εκπαιδευτικοί μπορούν να μετακινούνται από την μία περιοχή εργασίας στην άλλη, περνώντας
διαδοχικά από παραλλαγές των νέων μορφών εργασίας και επικοινωνίας που δίνουν νέα
ποιότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί (Γερμανός,
2000) δείχνουν ότι μέσα από την κατάλληλη χωροταξική διαμόρφωση της αίθουσας
διδασκαλίας, οι μαθητές αποκτούν αυτοπεποίθηση, οι αδύναμοι μαθητές ενδιαφέρονται και
ασχολούνται με το μάθημα, ενώ γίνονται πιο υπεύθυνοι για την πορεία της επίδοσής τους. Η
φιλοσοφία της ανοιχτής εκπαίδευσης προϋποθέτει ελευθερία των μαθητών να κινούνται στο
χώρο της τάξης, αλλά και χαλαρότερη δομή στις δραστηριότητες, εφαρμογές που μπορεί να
συμβαίνουν, τελικά μέσα σε μια παραδοσιακή σχεδιασμένη αίθουσα, αλλά από την άλλη να
μην συμβαίνουν στις λεγόμενες ανοικτές. Αξιοσημείωτη είναι η γενικότερη παρατήρηση ότι "η
σχολική τάξη, λειτουργώντας σαν δυναμική ομάδα, δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της να βρίσκονται σε
άμεση αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο ικανοποιούνται στο
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι ανάγκες, οι επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα όλων των μελών, αναπτύσσεται
καλύτερα η μαθησιακή ικανότητα και η ετοιμότητα του μαθητή καθώς και η συναισθηματική και
πνευματική δυναμικότητά του και πραγματοποιείται η ομαλή κοινωνικοποίησή του” (Τσιπλητάρης,
2004).

Εικόνες 32, 33: Δραστηριότητες στα: Μοντεσοριανό σχολείο, Delft, Ολλανδία.(Hertzberger, H., 2002),
Εικόνες 34, 35: Νηπιαγωγείο Οσάκα Ιαπωνίας, Κολλέγιο Orestad, Κοπεγχάγη Δανίας.
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3.2. H αλληλεπίδραση δασκάλου - χώρου - μαθητή και η βιωματική μάθηση
Έγινε αντιληπτό από τα ανωτέρω, ότι η αλληλεπίδραση και η αλληλεξάρτηση των μελών μιας
εκπαιδευτικής κοινότητας με την σχολική τάξη και γενικότερα με τον σχολικό χώρο και το
κοινωνικό, ιστορικό και πολιτισμικό περιβάλλον, στο οποίο εντάσσεται, αφορούν σε μια σχέση
μεταξύ χρηστών, μελετητών (φιλοσόφων, παιδαγωγών, σχεδιαστών) και μορφής. Με τον όρο
μορφή, εννοείται όχι μια οπτική εικόνα ως κέλυφος γύρω από το αντικείμενο, αλλά η μορφή με
την έννοια της ικανότητας εξυπηρέτησης, ως πιθανός φορέας ενός νοήματος. Συγκεκριμένα, το
ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ μορφής και χρήστη, πώς
επενεργούν το ένα στο άλλο και πώς οικειοποιούνται το ένα το άλλο. Η οργάνωσης της ύλης
είναι θέμα σχεδιασμού, έτσι ώστε να αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητές της προς όφελος κάθε
διαφορετικού χρήστη, όπως ακριβώς ένα μουσικό όργανο προσφέρει ελευθερία δράσης σε
αυτόν που το παίζει.
Ερμηνεύοντας ειδικότερα, την αξία της ανωτέρω σχέσης, η σχεδιαστική χάραξη και υλοποίηση
των διαδρόμων για παράδειγμα, μέσα στον σχολικό χώρο αποκτά νόημα, μέσα από την
λειτουργικότητα για την οποία προορίζεται, όταν εκτός από κατ' εξοχήν χώρος κίνησης μπορεί
να αποκτήσει και χαρακτήρα καθιστικού, με την τοποθέτηση φωτιστικών πάγκων σε κεντρικά
σημεία των χώρων. Οι πάγκοι λειτουργούν ως καθιστικά, αλλά και ως μικροί πάγκοι εργασίας
στην κλίμακα του παιδιού, με το φως να προσελκύει τους μαθητές σαν μαγνήτες, για εργασίες
και δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον κοινόχρηστο χώρο, ως κίνητρο για
συναναστροφή και μάθηση, μεταξύ των χρηστών, των δασκάλων και των μαθητών.
Μια ακόμα πρακτική εφαρμογής της οικειοποίησης του χώρου από τους χρήστες, ως κίνητρο
μάθησης εντοπίζεται στο Μοντεσοριανό σχολείο του Delft (Hertzberger, 2002), στο οποίο οι
μεγάλες σε πάχος κάσες των πορτών στις αίθουσες διδασκαλίας, πάνω από τις οποίες υπάρχουν
φεγγίτες για περισσότερο φως, χρησιμοποιούνται ως βάσεις για τοποθέτηση είτε χειροποίητων
μικροαντικειμένων των μαθητών, είτε βιβλίων, είτε γλαστρών, ως ένα δείγμα μικρού εκθεσιακού
χώρου της κάθε ξεχωριστής μαθητικής ομάδας. Επίσης, χαμηλές σε ύψος σειρές από
διάτρητους τσιμεντόλιθους λειτουργούν για μικρά παιδιά ως κηπευτικοί χώροι, σε συνδυασμό
με ένα σκάμμα άμμου για παιχνίδι και επαφή με τα φυσικά υλικά. Τελικά, η προσφορά
κινήτρων είναι αυτή που προκαλεί συνειρμούς στους χρήστες, οι οποίοι με την σειρά τους
προσαρμόζουν τις δυνατότητες του χώρου με τον προσωπικό τους χαρακτήρα. «Το ζητούμενο
στην δημιουργία κινήτρων είναι να προβάλλουμε τις εγγενείς δυνατότητες όσο το δυνατόν περισσότερο.
Με άλλα λόγια να βάλουμε περισσότερα μέσα στο λιγότερο ή αλλιώς να κάνουμε λιγότερα μέσα από τα
οποία μπορούμε να αντλήσουμε περισσότερα» (Hertzberger, 2002).
Έχοντας έτσι, ως σημείο εκκίνησης την αμοιβαιότητα μεταξύ μορφής και χρήστη, ο τελευταίος
αποκτά πλέον ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση του περιβάλλοντός του και του τρόπου
διαχείρισης αυτού, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Ανάγκες φυσικές, κοινωνικές και
αυτοπραγμάτωσης όπως σημείωνε ο Maslow, αποτελούν το κίνητρο για την επίτευξη
βιωματικών ασκήσεων και δραστηριοτήτων και σύμφωνα με τον Piaget, κατά την ρήση "μάθε
φτιάχνονταζ'. Πιο συγκεκριμένα, η βιωματική μάθηση στηρίζεται σε ασκήσεις που δίνουν την
δυνατότητα στα μέλη της ομάδας να έρχονται σε επαφή τόσο με τον εαυτό τους, όσο και με
τους γύρω τους, αποκτώντας γνώση, μέσω της άμεσης εμπειρίας. Ο δάσκαλος κατευθύνει την
εκπαιδευτική διαδικασία, επιλέγοντας το υλικό από τον χώρο της πραγματικότητας που τον
περιβάλλει, ανάλογα με το επιστημονικό του πεδίο, για παράδειγμα της κοινωνιολογίας, της
ιστορίας, της γλώσσας, της φυσικής, των τεχνών, κ.α. και καλεί τους μαθητές του σε άμεση
εμπειρία και συμμετοχή στα δρώμενα, όπως ακριβώς κατά την σωκρατική μέθοδο.
Καλλιεργείται η δημιουργικότητα και η φαντασία μέσα από την προσωπική επεξεργασία των
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πληροφοριών που δέχεται και παράλληλα αναπτύσσονται κοινωνικές δεξιότητες, μέσα από ένα
κλίμα συνεργασίας, ελευθερίας της έκφρασης και χαράς.
Είδη βιωματικών ασκήσεων αποτελούν ο καταιγισμός ιδεών, οι ομάδες εργασίας, η μελέτη
περίπτωσης, η επίδειξη, η ζωγραφική, η γλυπτική, με την χρησιμότητα της κίνησης μέσα στον
χώρο, το παιχνίδι ρόλων, η προσομοίωση και ποικίλες θεατρικές πρακτικές. Όλα τα ανωτέρω
συμβαίνουν μέσα στο σχολικό κτήριο, έναν πολυδιάστατο και πολυσήμαντο χώρο, ο οποίος
διαρκώς ενσωματώνει εκπαιδευτικές μεθόδους, πολιτικές εξελίξεις, τεχνολογικά επιτεύγματα,
στοιχεία περιβαλλοντικού και ενεργειακού σχεδιασμού, παράλληλα με οικονομική διαχείριση,
σε διαλεκτική σχέση με την κοινωνία. Και είναι κρίσιμο σε αυτό το σημείο να διαπιστωθεί ότι
πρόκειται για μια κοινωνία που ακόμα δεν υπάρχει, δηλαδή για την αυριανή, για την οποία η
εκπαίδευση, παρέχει αξίες και γνώσεις, προετοιμάζοντας το μαθητή, μέσα από την διδακτική
πράξη του δασκάλου. Πέρα από τις ενεργητικές μεθόδους που προαναφέρθηκαν και το
ενεργητικό σχολείο, είναι απαραίτητο να αναφερθεί κανείς τελικά και στον "ενεργητικό
δάσκαλο", όσον αφορά στην υπό εξέταση σχέση δασκάλου-μαθητή: "μιλώντας για τον ενεργητικό
δάσκαλο, τον εννοούμε σε εντονότερους ρυθμούς δουλειάς και σε ανώτερη ποιότητα απόδοσης..., ως
δημιουργός, ως χτίστης, ...με σαφή συνείδηση της επαναστατικής δύναμης που ενέχει η παιδεία ως
κοινωνική λειτουργία και η εκπαίδευση ως κοινωνικός θεσμός\ (Μπαλάσκας, 1984).

Εικόνα 36:
Αρχιτεκτονικής σημάδια και διδάγματα.
Στο ίχνος της συνθετικής δομής (Μπίρης,Τ. 2010)

30

4. Επίλογος
Με βάση τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι ο δάσκαλος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην
ανακαλυπτική δημιουργική μάθηση και θεωρείται ένας
ακόμη "σχεδιαστής", υπό διαφορετικούς όμως όρους.
Σχεδιάζει και προετοιμάζει εγκαίρως το μάθημα που
καλείται να διδάξει, με εύληπτο, παραστατικό και ζωντανό
λόγο, με ανάλογη στάση σώματος και με πλούσιο
χρωματισμό της φωνής του. Ως σχεδιαστής, όχι στο χαρτί,
αλλά αυτή τη φορά στην ψυχή και το νου, προσφέρει με
πειθώ, με κατανόηση και με συμπάθεια την υποστήριξη που
έχουν ανάγκη οι μαθητές του, όταν αντιμετωπίζει
προβληματικές καταστάσεις, για να οδηγηθεί στην σωστή
λήψη απόφασης, όταν ενεργεί με την διαίσθησή του και όταν
ακόμη τολμά να παρουσιάσει την σύνθεση μιας πρωτότυπης
ιδέας. Εισηγείται καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές,
διευρύνοντας ορίζοντες.
Εικόνα 37: Σχεδιαστική άσκηση
παιδικών χεριών από Ραφαήλ (1483-1520)

Αποδέχεται τις ιδέες όλων των μαθητών και τις ανταμείβει ανάλογα με την αξία τους, χωρίς
συγκρίσεις και αποδοκιμασίες, έχοντας υπόψη ότι αυτές ακριβώς οι ιδέες αποτελούν τη βάση
για εξέλιξη και πρόοδο, αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμό σε επόμενο αναπτυξιακό στάδιο.
Ενθαρρύνει την ευελιξία στην οργάνωση του σχολικού χώρου, αλλά και στην χρήση νέων
διδακτικών εποπτικών μέσων, με την χρήση τεχνολογίας, σε κυβερνοχώρους συνεργασίας και
ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Διδάσκει και διδάσκεται από τους
μαθητές, ανταλλάσσοντας απόψεις και διευρύνοντας την
επικοινωνία και με άλλα σχολικά κτήρια μέσα στον αστικό
ιστό, με περιοχές με ιδιαίτερο ιστορικό, πολιτιστικό και φυσικό
ενδιαφέρον, που λειτουργούν ως «δορυφόροι» μέσα στον
ευρύτερο δημόσιο χώρο. Συμμετέχει σ’ ένα δίκτυο
εκπαιδευτικών
και
κοινοτικών
εξυπηρετήσεων,
για
"αποϊδρυματοποίηση" του σχολείου και για ομαλή ένταξη του
μαθητή στο άμεσο κοινωνικό του περιβάλλον, σ’ ένα
περιβάλλον με ποικίλα ερεθίσματα και πληροφορίες, που δεν
παύουν να λειτουργούν ως κίνητρα μάθησης για μία δια βίου
εκπαίδευση, ως εσωτερική ανάγκη καθ’ όλη την διάρκεια της
ώριμης πλέον ζωής του.
Εικόνα 38: Σχεδιαστική άσκηση
χεριών από Durer (1471-1528)
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Η προσέγγιση της UNESCO, σχετικά με τους σκοπούς της Διδασκαλίας στον 21ο αι.
«μαθαίνω πώς να μαθαίνω, μαθαίνω να πράττω, να συνυπάρχω και να υπάρχω» αντανακλούν
την αξία του ρόλου του δασκάλου στο σχολείο του μέλλοντος. Σ’ ένα σχολείο, που δεν θα είναι
περιορισμένο μόνο σε ένα κτήριο με τάξεις, αλλά σε έναν χώρο που παροτρύνει την ελευθερία
των κινήσεων του σώματος και του πνεύματος, όπως δίδαξε με την μαιευτική μέθοδο ο
Σωκράτης. Σ’ ένα σχολείο που δεν εξαρτάται από τον χρόνο διδασκαλίας, αλλά που η μάθηση
έχει συνεχιζόμενη διάρκεια, από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου, από την μητρική
σχέση αγάπης, όπως δίδαξε ο Pestalozzi, μέχρι και το τέλος της. Οι διαστάσεις όμως αυτού
του σχολείου θα είναι τόσο μεγάλες, έτσι ώστε να έρχονται σε αυτό όλα τα παιδιά του πλανήτη,
κατά την χριστιανική διδασκαλία, την οποία εφάρμοσαν οι
Οικουμενικοί διδάσκαλοι, αλλά τόσο μικρές, όσο απαιτείται
από τον δημιουργό για την εφαρμογή της παιδικής κλίμακας
στον σχεδιασμό. Οι "διαστάσεις" του σχολείου αυτού θα
περιλαμβάνουν την Παιδαγωγική, την Ψυχολογία, την
Κοινωνιολογία, την Αρχιτεκτονική, τις Καλές Τέχνες και κάθε
Επιστήμη, σε ισορροπία και αρμονία. Το σχολείο του 21ου αι.
ας είναι το σπίτι του μαθητή, που θα δίνεται η ευκαιρία σε
αυτόν τον ίδιο να μπορεί να το διακοσμεί με τις δικές του
εικόνες και "ψηφίδες" γνώσης, σ’ έναν κόσμο που κατακτά, τον
εσωτερικό κόσμο της Βασιλείας του, "αυτόν τον κόσμο, τον μικρό,
τον Μέγα! "(Ελύτης, 2001).
Εικόνα 39: Λεπτομέρεια ψηφιδωτού
Παντοκράτορα, Μονή Δαφνίου (11ος αι.)
(προσωπικό αρχείο)
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