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ΔΙΣΑΓΩΓΗ 
Σςημ ειρήγηρή μαπ θα ενεςάρξσμε ςη ρσμβξλή ςηπ ρυξλικήπ αουιςεκςξμικήπ ρςη διάπλαρη ςχμ μαθηςόμ. 
Για μα αμςιλητθξϋμε ςημ παιδαγχγική λειςξσογία ςξσ υόοξσ, μελεςήραμε ςέρρεοειπ ρυέρειπ: [α] ςη 
ρυέρη ςξσ υόοξσ με ςξμ άμθοχπξ, [β] ςη ρυέρη ςηπ εκπαίδεσρηπ με ςα αμθοόπιμα δικαιόμαςα, [γ]  αλλά 
και ςξμ ρυξλικϊ υόοξ, για μα καςαλήνξσμε [δ] ρςη διεοεϋμηρη ςηπ ρυέρηπ ασςξϋ ςξσ υόοξσ με ςα 
αμθοόπιμα δικαιόμαςα.  

 

Α. Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

Ι. Χώοξπ και άμθοωπξπ 

Ο υόοξπ, ασςή η κάπχπ ατηοημέμη έμμξια, μπξοεί μα καςαμξηθεί με λένειπ ξικείεπ ρε εμάπ, με ςιπ 
ξπξίεπ ζήραμε και μεγαλόραμε. Οι λένειπ ασςέπ είμαι: η μήςοα, η αγκαλιά, η κξϋμια, ςξ δχμάςιξ, ςξ ρπίςι, 
ςξ πάοκξ, ςξ ρυξλείξ, η κξιμχμία. Ο υόοξπ, ϊπχπ και υοϊμξπ, είμαι έμμξιεπ ρςεμά ρσμσταρμέμεπ με 
ςημ ϋπαονη ςξσ αμθοόπξσ, καθόπ απξςελξϋμ θεμελιόδειπ ρσμςεςαγμέμεπ ςηπ ζχήπ ςξσ. Άλλχρςε, καμείπ 
δε ζει εκςϊπ ςϊπξσ και υοϊμξσ. 

Ο υόοξπ δεμ είμαι ξϋςε άδειξπ ξϋςε ξσδέςεοξπ ξϋςε ακίμηςξπ για ςξμ άμθοχπξ. Μεςαβάλλεςαι, 
διεσοϋμεςαι, έυει διάοκεια και ζχή, ραμ ςξμ ιρςϊ ςηπ αοάυμηπ πξσ διαοκόπ απλόμεςαι. Ο υόοξπ 
ρσρςήμεςαι χπ δίκςσξ αμτίδοξμχμ ρυέρεχμ αμάμερα ρε δϋξ μεςαβληςξϋπ παοάγξμςεπ (ςξμ άμθοχπξ 
και ςξ πεοιβάλλξμ ςξσ), πξσ αλληλξπεοιυχοξϋμ ξ έμαπ ρςξμ άλλξ. Σσγκοξςείςαι μέρα απϊ ςη ρϋμθερη 
αμςιθέρεχμ (ϊπχπ: αμξιυςϊ ≠ κλειρςϊ, ρςαθεοϊ ≠ μεςαβαλλϊμεμξ, ξοιρμέμξ ≠ ατηοημέμξ, ρςαςικϊ ≠ 
δσμαμικϊ κ.ά.), με ςιπ ξπξίεπ ξ άμθοχπξπ ποέπει μα ρσμςξμιρςεί για μα μπξοέρει μα κιμηθεί ρε ασςϊμ. 

Όλεπ ασςέπ ξι διαδξυικέπ υχοικέπ μεςαβάρειπ (απϊ ςη μήςοα χπ ςημ κξιμχμία) ρημαςξδξςξϋμ 
αμςίρςξιυεπ μεςαβάρειπ ϊυι μϊμξ ρςξμ υοϊμξ, αλλά και ρςξμ ςοϊπξ ϋπαονηπ ςξσ αμθοόπξσ. Ο 
κςιρμέμξπ, ιδιαίςεοα, υόοξπ διαπλάθει ςη ζχή και ςημ ςασςϊςηςά ςξσ. Ιαςαλαβαίμξσμε ϊλξι, λξιπϊμ, ϊςι ξ 
ρυξλικϊπ υόοξπ με ςξμ ξπξίξ θα αρυξληθξϋμε, διαμξοτόμει ςα παιδιά, καθόπ είμαι ξ κϊρμξπ και η 
καθημεοιμή ποαγμαςικϊςηςα ρςημ ξπξία κιμξϋμςαι και ζξσμ.  

 

ΙΙ. Πόλη και πξλιςιρμόπ: ξ χώοξπ και ξ ςοόπξπ ςξσ αμθοώπξσ 

Απϊ ςη ρςιγμή πξσ ξ άμθοχπξπ ϊοιρε ςξμ δικϊ ςξσ υόοξ, κςίζξμςαπ πϊλειπ και ςείυη, ςξμ διαυόοιρε απϊ 
ςη Φϋρη. Με ασςϊ ςξμ ςοϊπξ δημιξϋογηρε πξλιςιρμϊ, αμαγμχοίζξμςαπ ςξ δικαίχμα μα είμαι άμθοχπξπ 
και βιόμξμςαπ ςη υαοά μα αμήκει ρε μια ξογαμχμέμη με ανίεπ και αουέπ κξιμϊςηςα. Σήμεοα, ξι πϊλειπ 
μαπ απξςελξϋμςαι ςϊρξ απϊ «νέμξσπ» ϊρξ και απϊ «μςϊπιξσπ» και έυξσμ γίμει πξλλαπλά διαπεοαςέπ. Σε 
ασςϊ έυει ρσμβάλει καςαλσςικά η έκοηνη ςηπ φητιακήπ ςευμξλξγίαπ, υάοη ρςημ ξπξία αμςαλλάρρεςαι 
πλήθξπ απϊ πληοξτξοίεπ και δεδξμέμα. 

 

ΙΙΙ. Ο «Μικοόπ Αμςίχειοαπ»: ξ μέξπ άμθοωπξπ και η καιμξύογια πόλη 

Ο κϊρμξπ αλλάζει γιαςί αλλάζει ξ άμθοχπξπ. Ο Μιρέλ Σεο ρςξ βιβλίξ ςξσ «Μικοϊπ Αμςίυειοαπ» 
πεοιγοάτει ςημ έλεσρη εμϊπ καιμξϋογιξσ αμθοόπξσ, ςξσ «Μικοξϋ Αμςίυειοα», ασςξϋ ςξσ παιδιξϋ ςξσ 
διαδικςϋξσ και ςξσ κιμηςξϋ, πξσ είμαι γέμμημα θοέμμα ςχμ μέχμ ςευμξλξγιόμ. Ασςϊπ ξ άμθοχπξπ δεμ 
έυει ρυέρη με ςη Φϋρη, παοά μϊμξ ρςιπ διακξπέπ ςξσ. Σπξσδάζει μέρα ρε μια κξιμϊςηςα πξλσπξλιςιρμική, 
ϊπξσ σπάουξσμ πξλλέπ θοηρκείεπ, γλόρρεπ και ήθη. Δεμ επικξιμχμεί με ςξμ ίδιξ ςοϊπξ και δεμ 
αμςιλαμβάμεςαι ςξμ κϊρμξ, ϊπχπ ξι παλαιϊςεοξι.  

Οι ρημεοιμξί μέξι διαπλάθξμςαι απϊ ςα media, εγκλχβιρμέμξι πξλλέπ τξοέπ ρε μια ποαγμαςικϊςηςα 
εικξμική. Μπξοξϋμ χρςϊρξ, μέρχ ςχμ φητιακόμ εταομξγόμ, μα είμαι “παμςαυξϋ παοϊμςεπ” έρςχ και 
εικξμικά, υχοίπ μα δερμεϋξμςαι απϊ ςξμ υόοξ. Μέρα απϊ ςξ διαδίκςσξ, ςξσπ ποξρτέοεςαι ϊλη η γμόρη. 
Βέβαια, ξι γμχρςικέπ επιρςήμεπ μάπ λέμε ϊςι η υοήρη ςξσ διαδικςϋξσ, δε διεγείοει ςξσπ ίδιξσπ μεσοόμεπ, 



ϊπχπ η υοήρη ςξσ βιβλίξσ ή ςξσ ςεςοαδίξσ. Όμχπ, ξ «Μικοϊπ Αμςίυειοαπ» ζει ρε μια επξυή υχοίπ ςα 
ρςεοεϊςσπα ςξσ παοελθϊμςξπ. Δίμαι «άςξμξ» με ϊλη ςη ρημαρία ςηπ λένηπ. Δεμ αμήκει ρε μία κξιμϊςηςα 
και δε μιόθει δερμεσμέμξπ ρε –ή απϊ– ασςήμ. Ο εουξμϊπ ςξσ ίρχπ είμαι έμα καλϊ μέξ, καθόπ δε 
ταίμεςαι ποϊθσμξπ μα πάοει μέοξπ ρε αιμαςηοξϋπ πξλέμξσπ, ϊπχπ ξι ποϊγξμξί ςξσ. 

 

IV. Η αλλαγή ρςξμ ςοόπξ μεςάδξρηπ ςηπ γμώρηπ 

Ζ γμόρη ήςαμ και είμαι πάμςα μια ρπξσδαία παοακαςαθήκη. Ασςϊ πξσ αλλάζει μέρα ρςξμ υοϊμξ, είμαι ςα 
μέρα και ξ ςοϊπξπ μεςάδξρήπ ςηπ, δηλαδή η εκπαίδεσρη. Αουικά, η γμόρη βοιρκϊςαμ μέρα ρςξ κετάλι 
ςξσ ρξτξϋ ή ςξσ παιδαγχγξϋ, πξσ ήςαμ μια ζχμςαμή βιβλιξθήκη! Ιαςϊπιμ, καςαγοάτηκε ρε πεογαμημέπ, 
αογϊςεοα ςσπόθηκε ρε βιβλία, για μα τςάρει ρήμεοα μα απξθηκεϋεςαι ρςξμ παγκϊρμιξ ιρςϊ, ςξ 
διαδίκςσξ. Ζ ενέλινη ασςή επηοέαρε και ςη λειςξσογία ςηπ εκπαίδεσρηπ: Όςαμ εμταμίρςηκε η γοατή, ξι 
Έλλημεπ ετηϋοαμ ςημ παιδαγχγική. Με ςημ ςσπξγοατία, πεοάραμε ρςημ παμςξκοαςξοία ςχμ βιβλίχμ. 
Τόοα, με ςημ κσοιαουία ςηπ φητιακήπ ςευμξλξγίαπ, ςι γίμεςαι;  Εξϋμε ρε μια επξυή ρσγκοίριμη με ασςήμ 
ςηπ ασγήπ ςηπ παιδείαπ, παοϊμξια με ασςήμ ςηπ Αμαγέμμηρηπ, διατξοεςική ϊμχπ, καθόπ η ςευμξλξγία, ςξ 
ρόμα και ξ ςοϊπξπ ζχήπ ςξσ αμθοόπξσ, ξ υόοξπ και ςξ πεοιβάλλξμ, αλλάζξσμ ςαυϋςαςα.  

 

Β. Η ΣΧΔΣΗ ΤΗΣ ΔΚΠΑΙΔΔΥΣΗΣ ΜΔ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Ι. Σχξλείξ: ξ χώοξπ διαπαιδαγώγηρηπ μέωμ αμθοώπωμ, πξσ ρςξ μεςανύ έχξσμ αλλάνει, ρε έμαμ 
κόρμξ πξσ αλλάζει 

Τξ Συξλείξ είμαι έμαπ ιδιαίςεοξπ υόοξπ. Ιαςξικείςαι απϊ μέξσπ αμθοόπξσπ πξσ βοίρκξμςαι ρε τάρη 
αμάπςσνηπ και γι’ ασςϊ είμαι έμαπ εναιοεςικά μεςαβαλλϊμεμξπ υόοξπ. Ποξεςξιμάζει ςξσπ μαθηςέπ για μια 
ποαγμαςικϊςηςα μελλξμςική, όρςε μα τςιάνξσμ ςξμ δικϊ ςξσπ κϊρμξ, εμό ςημ ίδια ρςιγμή ςοξτξδξςείςαι 
απϊ ςιπ ιρςξοικέπ ρσμθήκεπ ςηπ ρημεοιμήπ ποαγμαςικϊςηςαπ, ςιπ ξπξίεπ είςε θα ποξεκςείμξσμ είςε θα 
αμαθεχοήρξσμ. Ζ αομηςική ενέλινη πξσ ρημαςξδϊςηρε η μεςάβαρη απϊ ςξμ 20ξ ρςξμ 21ξ αιόμα (με ςημ 
επιρςοξτή ςξσ θοηρκεσςικξϋ ταμαςιρμξϋ και ςημ αμαβίχρη ςξσ εθμικιρμξϋ, ςημ κσοιαουία ςχμ αγξοόμ 
ειπ βάοξπ ςχμ αδϋμαμχμ κσοίχπ υχοόμ ςξσ μϊςξσ, η ρςοξτή ρςημ ιδιόςεσρη παοά ςημ ςευμξλξγική 
έκοηνη ςχμ επικξιμχμιόμ και ςϊρα άλλα), γεμμξϋμ ςξ εοόςημα: Μήπχπ βοιρκϊμαρςε ρςα ποϊθσοα εμϊπ 
μέξσ Μεραίχμα; Μποξρςά ρε ασςϊ ςξ αδιένξδξ, η αματξοά ρςα Αμθοόπιμα Δικαιόμαςα είμαι αμαγκαία 
ϊρξ πξςέ. 

 

ΙΙ. Η επιςακςική η αμάγκη διδαρκαλίαπ ςωμ Αμθοώπιμωμ Δικαιωμάςωμ ρςξ ρχξλείξ 

Ζ Οικξσμεμική Διακήοσνη για ςα Δικαιόμαςα ςξσ αμθοόπξσ πεοιέυει μια ποϊςαρη ζχήπ απελεσθεοχςική 
απϊ κάθε μξοτήπ δερμεϋρειπ και σπξδξσλόρειπ. Γι’ ασςϊ, είμαι επιςακςική η αμάγκη για ςξ ρημεοιμϊ 
ρυξλείξ μα αμαζηςήρει μέξσπ ςοϊπξσπ διδαρκαλίαπ ςχμ Αμθοόπιμχμ Δικαιχμάςχμ. Βαρικέπ έμμξιεπ 
(ϊπχπ: η δημξκοαςία), ανίεπ (ϊπχπ: η ανιξποέπεια, η αμεκςικϊςηςα, ξ ρεβαρμϊπ) και ικαμϊςηςεπ (ϊπχπ: η 
ρσμεογαρία και η κοιςική ρκέφη) ποέπει μα καλλιεογξϋμςαι ρςα παιδιά, νεκιμόμςαπ απϊ ςξ Νηπιαγχγείξ,  
μέρα απϊ ςημ ξμαλή εμρχμάςχρή ςξσπ ρςξ ρυξλικϊ πεοιβάλλξμ.  

Μια ςέςξια εκπαίδεσρη μπξοεί μα αμαπςσυθεί ρε έμα ρυξλικϊ πεοιβάλλξμ, πξσ θα βαρίζεςαι ρε δϋξ 
ανίεπ: ςημ ελεσθεοία και ςη ρσμϋπαονη. Δηλαδή, ρςξμ ρεβαρμϊ ρςξ άςξμξ –αλλά ϊυι ρςξμ αςξμιρμϊ ςξσ– 
και ρςημ επιδίχνη για εμεογϊ ρσμμεςξυή ςξσ ρςημ ξμάδα –και ϊυι ρςημ παθηςική απξοοϊτηρή ςξσ απϊ 
ασςήμ. Όςαμ ξι μαθηςέπ λειςξσογξϋμ ρε έμα ςέςξιξ πεοιβάλλξμ (ιρξςιμίαπ, αλληλξρεβαρμξϋ και 
ρσμεογαςικϊςηςαπ), απξκςξϋμ ανία και ςασςϊςηςα: ςη ρσμείδηρη ςξσ πξλίςη πξσ αμήκει ρε μια κξιμϊςηςα, 
ρςημ ξπξία ρσμμεςέυει εμεογά. Όςαμ ςξ ρυξλείξ λειςξσογεί με ασςϊ ςξμ ςοϊπξ, μεςαμξοτόμεςαι ρε έμα 
«εογαρςήοι δημξκοαςίαπ», πξσ μπξοεί μα αλλάνει δημιξσογικά ςημ πξοεία ςηπ ζχήπ ςχμ μαθηςόμ ςξσ. 

 



Γ. Η ΣΧΔΣΗ ΤΗΣ ΔΚΠΑΙΔΔΥΣΗΣ ΜΔ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ  

Ι. Ο ρχξλικόπ χώοξπ ρςη ρςεοεξςσπική ςξσ εκδξχή 

Ο ρυξλικϊπ υόοξπ, ϊπχπ είπαμε πιξ ποιμ, «δεμ είμαι ξϋςε άδειξπ ξϋςε ξσδέςεοξπ ξϋςε ακίμηςξπ». 
Πεοιέυει πληοξτξοίεπ πξσ διαβάζξμςαι και εομημεϋξμςαι, αλλά και δσμαςϊςηςεπ πξσ μπξοξϋμ μα 
ενεοεσμηθξϋμ και μα ανιξπξιηθξϋμ, εμπμέξμςαπ έςρι ςξσπ μαθηςέπ πξσ κιμξϋμςαι ρε ασςϊμ.  

Ποέπει, ϊμχπ, μα παοαδευςξϋμε ϊςι ρσμήθχπ ξι ρυξλικξί υόοξι έυξσμ μια ρςεοεξςσπική μξοτή και 
λειςξσογία, ςιπ ξπξίεπ μπξοεί καμείπ μα εμςξπίρει ςϊρξ ρςημ ενχςεοική ςξσπ ϊφη ϊρξ και ρςημ ερχςεοική 
ςξσπ δξμή. Ζ απλξψκή και απλξσρςεσςική αουιςεκςξμική «ςξσ άυοχμξσ κξσςιξϋ» (με ςιπ βξσβέπ ϊφειπ και 
ςιπ άδειεπ ασλέπ απϊ ςριμέμςξ), η καςά ρειοά ρςξίυιρη ςχμ αιθξσρόμ διδαρκαλίαπ (υχοίπ ρϋμδερη 
μεςανϋ ςξσπ), η ερχςεοική ςξσπ ξογάμχρη (με ςα θοαμία ρε παοάλληλεπ ρειοέπ απέμαμςι ρςημ έδοα ή 
ςξμ πίμακα) και διακϊρμηρη απϊ “τςχυά” σλικά (με πεοιξοιρμέμα ή αμϋπαοκςα ςα ξπςικά εοεθίρμαςα), 
απξςελξϋμ ςξμ καμϊμα ρςημ ρυξλική αουιςεκςξμική, η ξπξία μέμει ακίμηςη και αμεςάβληςη ρςξμ υοϊμξ. 

Ζ εικϊμα ςηπ ρυξλικήπ αίθξσραπ σπηοεςεί ςημ «αμάπςσνη και εμπέδχρη μιαπ αρϋμμεςοηπ εκπαιδεσςικήπ 
ρυέρηπ, επικεμςοχμέμηπ ρςιπ εμέογειεπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ». Παοαπέμπει ρε μια πειθαουημέμη κξιμχμία, 
ρςημ ξπξία η ενξσρία ςξσ καθηγηςή είμαι ασςή πξσ επιβάλλεςαι, ξοίζξμςαπ, ςανιμξμόμςαπ και ελέγυξμςαπ 
ςξμ βαθμϊ ρσμμϊοτχρηπ ςχμ μαθηςόμ. Σε έμαμ μεςαβαλλϊμεμξ κϊρμξ, δσμαμικϊ και πξλσρϋμθεςξ, ςα 
ρυξλικά κςίοια αμςιρςέκξμςαι, επαμαλαμβάμξμςαπ πιρςά ςημ ςσπξπξιημέμη ςξσπ εικϊμα. Ζ ξμξιξμξοτία, ξ 
υαμηλϊπ βαθμϊπ πξλσπλξκϊςηςαπ και διατξοξπξίηρηπ, η μξμξδιάρςαςη λειςξσογία και η ερχρςοέτεια 
πξσ ςα υαοακςηοίζει, ταμεοόμξσμ έμα πεοιβάλλξμ απξκξμμέμξ απϊ ςημ κξιμχμία και ςημ επξυή ςξσ. 

Τα παοαπάμχ ποξβλημαςίζξσμ έμςξμα και γεμμξϋμ εϋλξγα εοχςήμαςα: Πόπ έμα ξμξιξγεμέπ ρυξλικϊ 
πεοιβάλλξμ θα σπξρςηοίνει ςημ ιδιαιςεοϊςηςα και θα αμαδείνει ςη μξμαδικϊςηςα ςξσ μαθηςή; Πξια ρυέρη 
έυξσμ ξι ςσπξπξιημέμεπ αίθξσρεπ διδαρκαλίαπ με ςιπ ανίεπ ςηπ διατξοεςικϊςηςαπ και ςηπ αμεκςικϊςηςαπ; 
Πόπ είμαι δσμαςϊμ ξι απλξσρςεσςικέπ ρυξλικέπ δξμέπ μα διεγείοξσμ ςη τσρική πεοιέογεια και ταμςαρία 
ςχμ παιδιόμ, μα εναρκήρξσμ ςημ παοαςηοηςικϊςηςα και μα εμπμεϋρξσμ ςημ εσελινία ή κλίρη ρςημ 
πξλσςοξπικϊςηςα; Πόπ γίμεςαι μα απξδξμηθξϋμ ςα ρςεοεϊςσπα μέρα ρε ρςεοεξςσπικά πεοιβάλλξμςα;  

 

Δ. Η ΣΧΔΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Ασςϊπ ξ ποξβλημαςιρμϊπ ξδήγηρε ρςημ αμαζήςηρη αουιςεκςξμικόμ λϋρεχμ, πξσ θα απαμςξϋμ με ςοϊπξ 
ποξξδεσςικϊ ρςα παοαπάμχ εοχςήμαςα. Μπξοεί καμείπ μα βοει ρήμεοα, εκπαιδεσςικά ιδοϋμαςα –
διάρπαοςα ρςξμ κϊρμξ (Ιξλξμβία, Ιίμα, Νϊςια Ιξοέα, Δαμία κ.ά.) και ρε ϊλεπ ςιπ βαθμίδεπ ςηπ 
εκπαίδεσρηπ (απϊ ςξ Νηπιαγχγείξ μέυοι ςξ Παμεπιρςήμιξ)– ρςα ξπξία σλξπξιξϋμςαι μη ρςεοεξςσπικέπ 
εκπαιδεσςικέπ ιδέεπ και ποξςάρειπ. Ασςά ςα τοερκξρυεδιαρμέμα ρυξλεία δημιξσογξϋμ ςιπ ποξωπξθέρειπ 
για ςη βιχμαςική εμπέδχρη ςχμ αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ απϊ ςα παιδιά. Σςϊυξπ ςξσπ είμαι η αμαςοξπή 
ςηπ παοαδξριακήπ ρυέρηπ ςξσ μαθηςή με ςξμ ρυξλικϊ υόοξ και η εγκαθίδοσρη μιαπ μέαπ ρυέρηπ, πξσ 
θα έυει ρςξ επίκεμςοξ ςξμ μαθηςή, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςξσ ςιπ ιδιαιςεοϊςηςεπ ςχμ παιδιόμ. 

Τξ ρυξλείξ είμαι ξ κϊρμξπ ςχμ παιδιόμ: χπ ςέςξιξπ δεμ μπξοεί μα είμαι άυοχμξπ, μξμϊςοξπξπ και 
ρςαςικϊπ. Ο εμπλξσςιρμϊπ ςξσ ρυξλικξϋ υόοξσ με πξικίλα και δσμαμικά αιρθηςηοιακά εοεθίρμαςα 
ρσμβάλλει ρςη ρσγκοϊςηρη ςηπ ςασςϊςηςάπ ςξσ και εμιρυϋει ςξ αίρθημα αλλά και ςημ επιθσμία ςχμ 
παιδιόμ μα αμήκξσμ ρε ασςϊμ και μα ρσμμεςέυξσμ ρςη διαμϊοτχρή ςξσ. Ο [αμα]διαμξοτχμέμξπ –και 
απϊ ςα υέοια ςχμ παιδιόμ– υόοξπ, ςα εμεογξπξιεί για μα ρσμαμςηθξϋμ και με άλλα παιδιά. Οι 
πξλσμξοτικέπ δξμέπ τιλξνεμξϋμ ςξ ρόμα με πξλλξϋπ ςοϊπξσπ και για πξλλξϋπ ρκξπξϋπ: ρςάρη και 
νεκξϋοαρη, εγοήγξορη και ρσζήςηρη, ρσγκέμςοχρη και μελέςη, αςξμική και ξμαδική εογαρία. Δπίρηπ, η 
δημιξσογική [αμα]ρϋμθερη υχοικόμ αμςιθέρεχμ (πάμχ/κάςχ, μέρα/ένχ, τχςειμϊ/ρκξςειμϊ, 
μεγάλξ/μικοϊ, γχμιόδεπ/καμπσλϊμξοτξ κ.ά.) αμξίγεςαι ρε ϊλα ςα παιδιά χπ αγκαλιά σπξδξυήπ κάθε 
πςσυήπ ςξσπ. Τα υαοακςηοιρςικά ασςά αμςίρςξιυα, αμςαπξκοίμξμςαι ρε καιμξςϊμεπ εκπαιδεσςικέπ ποξςάρειπ, 



ϊπχπ η ξμαδξρσμεογαςική μέθξδξπ, πξσ ποξχθεί ςξ πμεϋμα ρσλλξγικϊςηςαπ και ρσμεογαρίαπ μεςανϋ 
ςχμ μαθηςόμ. 

Έμαπ ρυξλικϊπ υόοξπ πξσ ρσμθέςει εςεοϊκληςα ρςξιυεία και ςα υοηριμξπξιεί με διατξοεςικξϋπ ςοϊπξσπ 
απϊ ςξσπ ρσμηθιρμέμξσπ, ποξρτέοξμςαπ εμαλλακςικέπ λϋρειπ, δεμ μπξοεί παοά μα ποξχθεί ςη 
διατξοεςικϊςηςα και ςημ πξλσμξοτία. Ζ ρϋμθερη υοχμάςχμ, σλικόμ ή μξοτόμ (πξσ μέυοι ςόοα έυξσμ 
ρσμδεθεί με ρσγκεκοιμέμη ηλικία, τϋλξ, εθμϊςηςα ή θοηρκεία) ξδηγεί ρςημ εμίρυσρη ςηπ αμεκςικϊςηςαπ 
και ρςημ απξδξυή ςξσ διατξοεςικξϋ. Έμαπ ρυξλικϊπ υόοξπ πξσ σιξθεςεί και εμρχμαςόμει ρςη δξμή και 
ρςη μξοτή ςξσ ςη μεςαβξλή, σπηοεςεί σπεϋθσμα ρςη μεςάβαρη ςξσ παιδιξϋ απϊ ςξ ξικξγεμειακϊ 
πεοιβάλλξμ ρςξ κξιμχμικϊ, απϊ ςξ αςξμικϊ ρςξ ρσλλξγικϊ, απϊ ςξ ιδιχςικϊ ρςξ δημϊριξ. 

Τα αμθοόπιμα δικαιόμαςα ρε ασςά ςα ρυξλεία δε διδάρκξμςαι με λϊγια ή ρε κείμεμα. Αμςίθεςα, χπ 
ρσμςελερμέμεπ αουιςεκςξμικέπ ποάνειπ, ποξρκαλξϋμ ςα παιδιά μα εμ-ρχμαςχθξϋμ ρε ασςέπ, μα 
ενεοεσμήρξσμ ςημ πξικιλξμξοτία και ςημ πξλσλειςξσογικϊςηςά ςξσπ, και μα διαδοάρξσμ με ασςέπ 
μεςαρυημαςίζξμςάπ ςεπ. Απ δξϋμε μεοικά παοαδείγμαςα: 

 

Δημξςικό ρχξλείξ / Μπξγκξςά, Κξλξμβία / Daniel Bonilla arquitectos  

Ζ βιβλιξθήκη και ξι διεσοσμέμεπ αίθξσρεπ διδαρκαλίαπ λειςξσογξϋμ χπ ρσμδσαρμϊπ υόοχμ μελέςηπ 
αλλά και νεκξϋοαρηπ. Σεμάοια μελέςηπ και παιυμιδιξϋ εμαλλάρρξμςαι αμάλξγα με ςιπ αμάγκεπ ςξσ κάθε 
μαθήμαςξπ. Πίμακεπ ρε ρυήμα δέμςοξσ κοέμξμςαι απϊ ςημ ξοξτή, δημιξσογόμςαπ έμα εσέλικςξ δάρξπ.  
Δπιςξίυιεπ καςαρκεσέπ με μανιλάοια ποξρτέοξμςαι ςϊρξ για ςοιρδιάρςαςεπ καςαρκεσέπ, ϊρξ και χπ 
ερξυέπ για ιδιχςικϊςηςα και μελέςη. Ζ απξθήκεσρή ςξσπ απξςελεί επίρηπ παιυμίδι, καθόπ ςα παιδιά έυξσμ 
κάθε τξοά μα επιλϋρξσμ έμα ςοιρδιάρςαςξ πάζλ. 

 

Δημξςικό Σχξλείξ, Σεξύλ, Νόςια Κξοέα / 2016 / Αοχιςέκςξμεπ: Daniel Valle Architects 

Έμα ρϋρςημα πεοιρςοετϊμεμχμ ςξίυχμ μεςαρυημαςίζει ςξ μέγεθξπ και ςη λειςξσογία ςηπ κλαρικήπ ςάνηπ, 
ποξκειμέμξσ ξ ίδιξπ υόοξπ μα ποξρτέοει δσμαςϊςηςεπ μελέςηπ και ξμαδικόμ δοαρςηοιξςήςχμ.  

 

Γσμμάριξ, Πεκίμξ, Κίμα / 2017 / Αοχιςέκςξμεπ: Crossboundaries: binke lenhardt, dong hao  

Οι παοαδξριακέπ αίθξσρεπ διδαρκαλίαπ με ςημ έδοα ςξσ καθηγηςή και ςξσπ μασοξπίμακεπ έυξσμ 
αμςικαςαρςαθεί απϊ εσέλικςξσπ πξλσλειςξσογικξϋπ υόοξσπ μάθηρηπ και ρσμεογαρίαπ.  

 

Σχξλεία Vittra / Σξσηδία 2011 / Rosan Bosch  

Σςα ςοιάμςα ρυξλεία ςξσ ρξσηδικξϋ ξογαμιρμξϋ για ςα δημϊρια ρυξλεία Vittra δεμ σπάουξσμ ξϋςε ςάνειπ 
-καςαμξμή παιδιόμ βάρει ηλικίαπ- ξϋςε αίθξσρεπ διδαρκαλίαπ. Αμςιθέςχπ, ςα παιδιά διδάρκξμςαι ρε 
ξμάδεπ βάρει ςξσ ςοϊπξσ εκμάθηρηπ πξσ ςξσπ ςαιοιάζει πεοιρρϊςεοξ. 

 

Λύκειξ Ørestad, Κξπεγχάγη, Δαμία 

Σςξ ρυξλείξ ασςϊ εταομϊζξμςαι καιμξςϊμεπ εκπαιδεσςικέπ μέθξδξι, ϊπχπ ασςή ςηπ ασςξκαςεσθσμϊμεμηπ 
μάθηρηπ. Οι απξμξμχμέμεπ αίθξσρεπ διδαρκαλίαπ αμςικαθίρςαμςαι απϊ έμα ρϋμξλξ οεσρςόμ υόοχμ, 
ϊπξσ ξ έμαπ διαυέεςαι μέρα ρςξμ άλλξμ. Τξ μέξ κςίοιξ ποξχθεί ςη ρσμεογαςική μάθηρη, μιμξϋμεμξ ςξμ 
ςοϊπξ πξσ ξι έτηβξι ρκέτςξμςαι, μαθαίμξσμ και κξιμχμικξπξιξϋμςαι. «Ο ρυεδιαρμϊπ ςξσ κςιοίξσ 
εμθαοοϋμει ςξσπ καθηγηςέπ μα ξογαμόμξσμ μαθήμαςα πξσ ατξοξϋμ πεοιρρϊςεοξ ςξσπ μαθηςέπ», ενηγεί 
ξ διεσθσμςήπ ςξσ ρυξλείξσ Allan Anderson.  

Ιαι καςαλήγει, διαςσπόμξμςαπ ασςϊ πξσ είμαι και δικϊ μαπ ϊμειοξ χπ μαθηςόμ και μαθηςοιόμ ςξσ 21ξσ 
αιόμα: «Σςϊυξπ μαπ είμαι ξι εκπαιδεσςικξί μα μιλξϋμ πξλϋ λιγϊςεοξ και ξι μαθηςέπ μα δξσλεϋξσμ, 



ελπίζξσμε, πξλϋ πεοιρρϊςεοξ, με πιξ εμεογϊ ςοϊπξ, καλϋςεοη επικξιμχμία και με πεοιρρϊςεοεπ 
δσμαςϊςηςεπ για αμςαλλαγή γμόρεχμ». Σαπ εσυαοιρςξϋμε πξλϋ για ςημ ποξρξυή ραπ!   
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