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Πσο είλαη κία κέξα ζην κηθξό δέληξν; Σπρλά επηζθέπηεο θαη επηζθέπηξηεο καο θάλνπλ απηήλ 

ηελ εξώηεζε θαη ζπρλά ε απάληεζε δελ είλαη εύθνιε. Τν ζίγνπξν είλαη πσο ε θάζε κέξα είλαη 

δηαθνξεηηθή γηα ηνλ θάζε έλα θαη ηελ θάζε κία. Σε έλα ειεύζεξν ζρνιείν ε κάζεζε δελ ζα 

κπνξνύζε λα γίλεηαη κε πξόγξακκα θαη ε ζπκβίσζε εκπεξηέρεη θαλόλεο θαη όξηα ηόζν ξεπζηά, 

νξγαληθά θαη κεηαβαιιόκελα όπσο θαη θάζε πξαγκαηηθή ζπλζήθε πνπ πεξηιακβάλεη 

αλζξώπνπο πνπ αλαπηύζζνληαη, καζαίλνπλ θαη εμειίζζνληαη κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

επηζπκίεο ηνπο. 

 Μία κέξα ζην Μηθξό δέληξν μεθηλάεη κε ηελ προζέλεσζη ησλ παηδηώλ ζηηο 8:30 κε 9:00 

ην πξσί. Σε απηόλ ηνλ ρξόλν ηα παηδηά απνραηξεηνύλ ηνπο γνλείο ηνπο, βξίζθνπλ ηνπο θίινπο 

θαη ηηο θίιεο ηνπο θαη έρνπλ ηνλ ρξόλν λα απηνεμππεξεηεζνύλ αιιάδνληαο παπνύηζηα θαη 

ηαθηνπνηώληαο ηα ξνύρα ηνπο ζηνλ ρώξν ππνδνρήο. 

 Σηελ ζπλέρεηα, ζηηο 9:00 πεξίπνπ, μεθηλάεη ε παιδική ζσνέλεσζη ε νπνία 

πξαγκαηνπνείηαη ζηνλ επάλσ όξνθν θαη είλαη ην πξώην νκαδηθό ζεκείν ζπλάληεζεο κέζα 

ζηελ εκέξα. Τα πεξηζζόηεξα παηδηά ζπκκεηέρνπλ κε ραξά ζηελ ζπλέιεπζε, αλ όκσο θάπνηνο/α 

έρεη μεθηλήζεη ήδε κία δξαζηεξηόηεηα ηελ νπνία δελ ζέιεη λα δηαθόςεη, έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

ην θάλεη. 

 Μεηά ηελ ζπλέιεπζε ζεξβίξεηαη ην πρωινό ην νπνίν, όπσο θαη θάζε θνκκάηη ηεο 

ζπιινγηθήο δσήο, πξνζθέξεη κία ζεηξά από πξνθιήζεηο. Γηα λα βάισ θαγεηό ζην πηάην κνπ 

ρξεηάδνκαη ζπληνληζκό ηεο θίλεζεο θαη απηνέιεγρν, ηζνξξνπία γηα λα κεηαθέξσ ην πηάην κνπ 

ζην ηξαπέδη, θνηλσληθή δεμηόηεηα γηα λα θάσ παξέα κε ηνπο άιινπο, ζεηξαηθόηεηα γηα 

λααθνινπζήζσ ηελ αιιεινπρία πξάμεσλ πνπ απαηηεί ην πιύζηκν ηνπ πηάηνπ κνπ θαη κλήκε 

γηα λα ζπκεζώ λα βάισ ηα απνθάγηα κνπ ζην πηαηάθη ηεο γάηαο. Πνηόο ινηπόλ ζα κπνξνύζε λα 

ηζρπξηζηεί όηη ην πξσηλό δελ απνηειεί κία εκπεηξία κάζεζεο; 

 Μεηά ην πξσηλό (αιιά θαη πξηλ, παξάιιεια ή ηαπηόρξνλα) ηα παηδηά θαηαπηάλνληαη κε 

δραζηηριόηηηες ποσ προζθέρει ηο περιβάλλον κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ην θάλαηε θαη εζείο 

ζήκεξα. Τν πεξηβάιινλ απηό είλαη πξνζεθηηθά πξνεηνηκαζκέλν από έκαο ζην μεθίλεκα ηεο 

ρξνληάο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα δηακνξθώλεηαη θαη εκπινπηίδεηαη κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα θαη 

ηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ. Οη δξαζηεξηόηεηεο θαιύπηνπλ έλα εύξνο γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ 

θαη είλαη νξγαλσκέλεο κε ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε λα εληζρύνπλ ηελ απηόλνκε ρξήζε από κεξνπο 

ησλ παηδώλ. Θέινπκε λα έρνπκε έλα παηδαγσγηθό πεξηβάιινλ, έλα πεξηβάιινλ πνπ λα 

δηδάζθεη, πνπ λα εκπλέεη, πνπ λα εξεκεί, πνπ λα αλαδπθλύεη ην ιάζνο θαη λα ην κεηαηξέπεη ζε 

εξγαιείν κάζεζεο. Σηόρνο καο λα ζπλνδεύζνπκε ην παηδί ζηελ εμεξεύλεζε απηνύ ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηνπ εαπηνύ θαη ηνπ “άιινπ”. 

 Η βνύιεζε αζθείηαη κέζα από ηελ ειεύζεξε δξαζηεξηόηεηα κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ 

πνπ δηαζέηεη όξηα θαη πεξηνξηζκνύο, πνπ απαηηεί θξίζε, επηινγή θαη απηνέιεγρν. Από έλα 

πεξηβάιινλ πνπ άιιάδεη, πνπ έρεη πνηθηιία, πνπ είλαη εύζξαπζην, πνπ κπνξώ λα ην κεηαβάιισ, 

πνπ κε πξνθαιεί λα αζθήζσ απηνέιεγρν θαη λα απνθηήζσ ζπληνληζκό. Από έλα πεξηβάιινλ 

πνπ πεξηιακβάλεη θαη άιια όληα πνπ θάλνπλ ην ίδην θαη κε ηα νπνία ζέισ λα ζρεηηζηώ θαη λα 

ζπλδεζώ, από ηα νπνία ζέισ λα δηαθνξνπνηεζώ αιιά θαη κε ηα νπνία ζέισ λα κνηάζσ. 

Τν πιηθό ην θαηαζθεπάδνπκε, ην επηδηνξζώλνπκε θαη ην θαζαξίδνπκε ελζαξξύλνληαο ηα παηδηά 

λα καο βνεζνύλ θαη ην ηαθηνπνηνύκε θαη ην ρξεζηκνπνηνύκε κε αξγέο θαη θαζαξέο θηλήζεηο. 



Αθόκε, ελεκεξώλνπκε/ππελζπκίδνπκε ζηα παηδηά, όηη αθελόο κελ ην πιηθό δελ είλαη 

αλεμάληιεην, αθεηέξνπ δε βξίζθεηαη εθεί γηα λα δηεπθνιύλεη ηε ρξήζε από όινπο θαη όιεο.  

 Θα παξαηεξήζαηε όηη θάζε πιηθό είλαη κνλαδηθό, όπσο αθξηβώο θαη ζε έλα ζπίηη. Έηζη ε 

κάζεζε θαη ε εμεξεύλεζε ζπκβαίλεη νξγαληθά θαη κε θπζηθόηεηα όπσο θαη ζε θάζε εκπεηξία 

ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Γελ θαζόκαζηε όινη θαη όιεο καδί λα παίμνπκε κε 18 ξνδ πύξγνπο, νύηε 

δσγξαθίδνπκε ηαπηόρξνλα ηελ ίδηα δσγξαθηά. Αλ ζέισ λα θάλσ ηνλ ξνδ πύξγν ρξεηάδεηαη λα 

πεξηκέλσ λα ηειεηώζεηο θαη ίζσο ζην κεηαμύ κπνξώ λα ζπκκεηέρσ, ή λα πεξηκέλσ θαη λα ζε 

παξαηεξήζσ ή λα θάλσ θάηη άιιν. 

 Θεσξνύκε επίζεο πνιύ ζεκαληηθό λα δεκηνπξγνύκε κία αημόζθαιρα εξεκίαο, 

ζεβαζκνύ θαη αζθάιεηαο. Σηελ πξσηλή θαζεκεξηλόηεηα κηιάκε ρακειόθσλα θαη θξνληίδνπκε 

νη θηλήζεηο θαη ε ζηάζε καο λα απνπλένπλ εξεκία. Έηζη, ζα δεκηνπξγεζεί ε ζπλζήθε πνπ ζα 

πξνζθέξεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα πνπ ζα κνπ επηηξέςεη είηε λα απνξξνθεζώ ζηνλ 

εαπηό κνπ είηε λα αιιειεπηδξάζσ κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο θνηλόηεηαο. Τελ ίδηα ζηηγκή 

θξνληίδνπκε ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ελειίθσλ ηεο θνηλόηεηαο ελζσκαηώλνληαο δηαδηθαζίεο 

πνπ ζηνρεύνπλ κεηαμύ άιισλ ζηελ θξνληίδα απηήλ. Οη ζπλειεύζεηο, νη απηνκνξθώζεηο θαη νη 

νκαδηθέο εξγαζίεο είλαη ζπλζήθεο πνπ θαιιηεξγνύλ ην αίζζεκα ηεο αιιειεγγύεο, ηεο 

εκπηζηνζύλεο θαη ηεο αιιεινβνήζεηαο θαη πνπ βνεζνύλ ζηελ ζπλνρή ηεο νκάδαο θαη ζηελ ίδηα 

ηελ ύπαξμε ηεο θνηλόηεηαο.  

 Η προηεηοιμαζία ηοσ μεζημεριανού θαγηηού γίλεηαη καδί κε όζα παηδηά ζέινπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη απνηειεί κία αθόκε δξαζηεξηόηεηα κε παηδαγσγηθό ραξαθηήξα. Σηελ θνπδίλα 

εκπινπηίδεηαη ην ιεμηιόγην, δπλακώλεη ην ρέξη θαη άξα θαη ε βνύιεζε, εθθξάδεηαη ε επηζπκία, 

ελδπλακώλνληαη νη θνηλσληθνί δεζκνί θαη γίλνληαη θαηλνύξγηεο ζπλεηδεηνπνηήζεηο. Βιέπνπκε 

πώο ε εξγαζία ηνπ ελόο ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζία ηεο άιιεο θαη πώο όιεο καδί δεκηνπξγνύλ 

έλα ηζρπξό πιέγκα αιιειεμάξηεζεο θαη ζπλνρήο. 

 Η ώξα ηνπ μεζημεριανού θαγηηού, πεξίπνπ ζηηο 12:00, είλαη ην δεύηεξν νκαδηθό 

ζεκείν ζπλάληεζεο. Η πξνεηνηκαζία θαη ην ζηξώζηκν ηνπ ηξαπεδηνύ είλαη άιιε κία δηαδηθαζία 

ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπκε όινη θαη όιεο. Κάπνηνο ζα ζαπνπλίζεη ην ηξαπέδη, θάπνηα ζα 

κνηξάζεη ηα πηάηα, θάπνηνο ζα θέξεη ην θαγεηό ζην ηξαπέδη θαη θάπνηα ζα κνηξάζεη ηα 

θνπηάιηα. Σην ηέινο πιέλνπκε ν θαζέλαο ην πηάην ηνπ αθήλνληαο ην θαζαξό γηα ηελ επόκελε 

θνξά. 

 Τν ππόινηπν ηεο εκέξαο, κέρξη θαη ηελ αποτώρηζη ζηηο 14:30 κπνξεί λα εμειηρζεί κε 

δηάθνξνπο ηξόπνπο θαη, όπσο είπακε θαη ζηελ αξρή , κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθά γηα ηνλ 

θαζέλα/κία. Μία νκάδα κπνξεί λα αλέβεη ζηελ βηβιηνζήθε γηα αλάγλσζε βηβιίνπ ή αθήγεζε 

ηζηνξίαο, θάπνηνη κπνξεί λα κείλνπλ έμσ ζηνλ αγξό θαη θάπνηα κπνξεί λα ζέιεη λα δνπιέςεη 

κόλε ηεο κε θάπνην πιηθό ζε κία ήζπρε γσληά ηνπ ζρνιείνπ.  

 Γηα ηα παηδηά δελ ππάξρεη ρξόλνο κάζεζεο θαη ρξόλνο παηρληδηνύ, δελ ππάξρεη εξγαζία 

θαη δηάιεηκκα νύηε δηαρσξηζκόο πλεπκαηηθήο θαη δηαλνεηηθήο εξγαζίαο. Αθηεξώλνληαο ρξόλν 

ζηελ παξαηήξεζε ηεο απζόξκεηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ παηδηνύ βιέπνπκε πσο ην θάζεηη πνπ 

θάλεη, από ην ζπκβνιηθό ηνπ παηρλίδη κέρξη θαη ην ζεξβίξηζκα ηνπ θαγεηνύ είλαη κία εκπεηξία 

κάζεζεο πνπ ηνπ επηηξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηελ πεξίπινθε εμσηεξηθή πξαγκαηηθόηεηα ελώ 

ηαπηόρξνλα, όηαλ δελ είλαη απνηέιεζκα επηβνιήο, ην γεκίδεη ραξά θαη ηθαλνπνίεζε.  

 Σηνπο αλζξώπνπο (θαη εηδηθά ζηνπο κηθξνύο αλζξώπνπο πνπ ηώξα πξνζπαζνύλ λα 



θαηαλνήζνπλ ηνλ θόζκν) αξέζεη ε ξνπηίλα θαη ε ζηαζεξόηεηα. Πξνζθέξεη κία αζθαιή βάζε 

από ηελ νπνία κπνξνύλ λα εθνξκνύλ γηα ηελ εμεξεύλεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, ρσξίο λα 

θνβνύληαη νηη ζα ραζνύλ. Αλ όκσο πεξηνξηζηνύκε ζε έλα αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη έλα 

ρξνλνδηάγξακκα κάζεζεο, είλαη ζαλ λα αγλννύκε όιε ηελ δπλακηθή πνπ ζπλνδεύεη έλα κηθξό 

παηδί πνπ επηιέγεη ειεύζεξα ηελ δξαζηεξηόηεηα ηνπ, αθνζηώλεηαη ζε απηήλ κε πάζνο θαη δελ 

ηελ εγθαηαιείπεη παξά κόλνλ όηαλ ηελ νινθιεξώζεη.... πνιιέο θνξέο γηα πεξηζζόηεξεο από 

κία θνξέο. Δκείο δελ πξνζπαζνύκε λα ρσξέζνπκε απηήλ ηελ δξαζηεξηόηεηα ζε έλα άθακπην 

αλαιπηηθό πξόγξακκα αιιά αληίζεηα πξνζπαζνύκε λα ρηίζνπκε ην πξόγξακκα γύξσ από ηελ 

δξαζηεξηόηεηα απηή. 

 Τν παηδί σζείηαη ζηε κάζεζε θαη ζηελ αλαθάιπςε από όζα ην εθθξάδνπλ θαη ην 

ζπγθηλνύλ αιιά παξάιιεια πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη από έλα επηζηεκνληθά νξγαλσκέλν 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζα επηιέγεη ειεύζεξα πιηθό θαη αζρνιίεο. Μέζα ζε απηό ην 

πιαίζην, επηιέγνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ιέμε ''ζσνοδεία'' αληί γηα ηελ ιέμε 

“δηδαζθαιία”, κηάο θαη ζηόρνο καο είλαη λα ζπλνδεύζνπκε ηα παηδηά ζηελ εμεξεύλεζε ηνπ 

εαπηνύ, ηνπ άιινπ θαη ην πεξηβάιινληνο κέζα από ην ηξίπηπρν αθνύσ-ζπλνδεύσ-πξνηείλσ. 

Ξεθηλάκε από ην ζεβαζκό ζηελ αηνκηθόηεηα ηνπ θάζε παηδηνύ, ζηνπο πξνζσπηθνύο ηνπ 

ξπζκνύο θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ πξoζπαζώληαο λα ηηο αθνπγγξαζηνύκε θαη λα ηηο 

παξαηεξήζνπκε. Σπλνδεύνπκε ηα παηδηά κε ελζπλαίζζεζε, εηιηθξίλεηα θαη απνδνρή, ζηελ 

αλαθάιπςε ηεο γλώζεο θαη ζηελ νιόπιεπξε αλάπηπμή ηνπο. Οη πξνηάζεηο θαη νη παξακβάζεηο 

καο ζέινπκε λα είλαη ζηνρεπκέλεο θαη λα βαζίδνληαη ζηηο παξαηεξήζεηο καο. Η αληαπόθξηζε 

ηνπ παηδηνύ ζε απηέο ηηο παξεκβάζεηο είλαη ζπρλά θαη κία έλδεημε γηα ην εάλ ήηαλε εύζηνρεο ή 

όρη.   

 Μηιώληαο όκσο γηα έλα ειεύζεξν πεξηβάιινλ δελ ζα κπνξνύζακε παξά λα κηιήζνπκε 

θαη γηα ηα όξηα. Θεσξνύκε όηη ε θαηάθηεζε ηεο ειεπζεξίαο πεξλά κέζα από ηελ εκπεηξία ηνπ 

αηνκηθνύ θαη ηνπ ζπιινγηθνύ, από ηε βίσζε θαη ηε ζπκβίσζε, σο έλα θεθηεκέλν δηθαίσκα θαη 

απνηέιεζκα ηεο θνηλνηηθήο  απηνλνκίαο θαη απηνξξύζκηζεο. Τα όξηα πνπ πξνθύπηνπλ κέζα 

απν ηελ ζπκβίσζε ηα επηθνηλσλνύκε κεηαμύ καο κε έλα ζεηηθό πξόζεκν, απνθεύγνληαο ηηο 

ηηκσξίεο θαη ηηο επηβξαβεύζεηο. Τα όξηα ηα ππελζπκίδνπκε κε εξεκία θαη ζηαζεξόηεηα, 

βιέπνληαο ηα ζαλ έλα βνήζεκα πνπ καο επηηξέπεη λα γλσξίζνπκε ηνλ εαπηό καο θαη ηνπο 

πξνζσπηθνύο καο πεξηνξηζκνύο αιιά θαη λα κάζνπκε λα ζέηνπκε ζπιινγηθά όξηα θαη θαλόλεο 

θηηάρλνληαο κία θνηλόηεηα κε ηνπο δηθνύο καο όξνπο. Η παηδηθή ζπλέιεπζε είλαη έλαο ρώξνο 

όπνπ καο επηηξέπεη λα κνηξαζηνύκε ηα πξνζσπηθά καο όξηα, λα ζπδεηήζνπκε ηελ επίδξαζε 

ηνπο ζηα ζπιινγηθά όξηα αιιά θαη λα ηα δηαπξαγκαηεπηνύκε θαη λα ηα δηαρεηξηζηνύκε. Γελ 

ζπκθσλνύκε κε ηελ αηνκηθηζηηθή αληίιεςε όηη ε πξνζσπηθή ειεπζεξία ζηακαηά εθεί όπνπ 

αξρίδεη ε ειεπζεξία ηνπ άιινπ αιιά αληίζεηα όηη ε ειεπζεξία ηνπ ελόο απνηειεί πξνππόζεζε 

γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ άιινπ θαη ηειηθά νιόθιεξεο ηεο θνηλσλίαο. 

 

 
 


