
ΗΗ οργάνωσηοργάνωση τουτου χώρουχώρου
στοστο συνεργατικόσυνεργατικό
δημοτικόδημοτικό σχολείοσχολείο

ΔημήτρηςΔημήτρης ΓερμανόςΓερμανός
ΚαθηγητήςΚαθηγητής ΑΠΘΑΠΘ
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ΤαΤα τελευταίατελευταία χρόνιαχρόνια
τοτο ελληνικόελληνικό σχολείοσχολείο βρίσκεταιβρίσκεται

σεσε μιαμια αργήαργή καικαι γεμάτηγεμάτη
αμφιταλαντεύσειςαμφιταλαντεύσεις μεταβατικήμεταβατική περίοδοπερίοδο

Η πορεία αυτή επιταχύνθηκε με την
εισαγωγή νέωννέων θεσμώνθεσμών που παρεμβαίνουν
ολιστικάολιστικά στο εκπαιδευτικό περιβάλλον:
–– ΤοΤο ΟλοήμεροΟλοήμερο ΣχολείοΣχολείο
–– ΤαΤα ΔιαθεματικάΔιαθεματικά ΠρογράμματαΠρογράμματα ΣπουδώνΣπουδών

((ΔΕΠΠΣΔΕΠΠΣ))
–– ΤαΤα προγράμματαπρογράμματα τηςτης ΕυέλικτηςΕυέλικτης ΖώνηςΖώνης
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ΓιαΓια νανα εφαρμοσθούνεφαρμοσθούν, , οιοι θεσμοίθεσμοί αυτοίαυτοί
απαιτούναπαιτούν καινοτομίεςκαινοτομίες

στηνστην εκπαιδευτικήεκπαιδευτική διαδικασίαδιαδικασία::

• Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης,
που καταργούν το φορμαλιστικό βερμπαλισμό του
«παραδοσιακού σχολείου»

• Ομαδοκεντρικά σχήματα λειτουργίας της τάξης,
που αντιμάχονται τον ατομικό ανταγωνισμό

→ → →
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→ → →

• Συνάρτηση του μαθήματος τόσο με νέα
γνωστικά αντικείμενα, όσο και με τις
καθημερινές εμπειρίες των παιδιών,
αποδεσμεύοντάς την εκπαιδευτική διαδικασία
από αφηρημένα λογικά σχήματα

• Προώθηση της κριτικής σκέψης, του διαλόγου, 
της συνεργασίας στην τάξη,
που καταπολεμούν την παθητική συμπεριφορά
του μαθητή
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ΣτοΣτο πλαίσιοπλαίσιο αυτόαυτό, , 
αλλάζειαλλάζει ηη ποιότηταποιότητα τωντων ρόλωνρόλων

τουτου μαθητήμαθητή καικαι τουτου
εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού ::

Ο μαθητής αποκτά ενεργητικό ρόλο, 
που βασίζεται στην εκπαιδευτική
αλληλεπίδραση την πρωτοβουλία και τη
δημιουργικότητά του

Ο εκπαιδευτικός μετατρέπεται σε συνερευνητή
των παιδιών και συντονιστή της λειτουργίας
της τάξης,
εγκαταλείποντας το δασκαλοκεντρικό του
ρόλο.
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ΩστόσοΩστόσο, , 
γεννάταιγεννάται τοτο ερώτημαερώτημα::

ΜπορείΜπορεί οο χώροςχώρος
τουτου ελληνικούελληνικού σχολείουσχολείου,,

όπωςόπως είναιείναι σήμερασήμερα,,
νανα δεχθείδεχθεί τιςτις νέεςνέες

εκπαιδευτικέςεκπαιδευτικές κατευθύνσειςκατευθύνσεις;;
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ΤαΤα χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά
τουτου χώρουχώρου

στοστο παραδοσιακόπαραδοσιακό
ΔημοτικόΔημοτικό σχολείοσχολείο
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ΌπωςΌπως έδειξεέδειξε ηη έρευναέρευνα, , 
τατα χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου χώρουχώρου

στοστο σημερινόσημερινό ΔημοτικόΔημοτικό σχολείοσχολείο
εμφανίσθηκανεμφανίσθηκαν σταστα τέλητέλη

τουτου 1919ουου αιώνααιώνα
καικαι διατηρούνται ουσιαστικάουσιαστικά

ανέπαφαανέπαφα μέχριμέχρι σήμερα……
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ΟμοιότητεςΟμοιότητες παρατηρούνταιπαρατηρούνται
απόαπό τοτο 1895 1895 μέχριμέχρι σήμερασήμερα

σταστα βασικάβασικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου χώρουχώρου
τηςτης αίθουσαςαίθουσας διδασκαλίαςδιδασκαλίας ::

1: Περιοχή εξέτασης του μαθητή

1

1

1

2: Θέση του πίνακα

2

2

2

3: Περιοχή των μαθητών
και διάταξη των θρανίων τους

3

3

3

4: Διάδρομοι κυκλοφορίας

44

4

5: Θέση του εκπαιδευτικού

5

5

5

Προσανατολισμός
των θρανίων

1895 1970

2006
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ΟμοιότητεςΟμοιότητες ……
ΤάξηΤάξη σταστα τέλητέλη τουτου 1919ουου αιώνααιώνα
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ΟμοιότητεςΟμοιότητες ……
ΤάξηΤάξη στιςστις αρχέςαρχές τουτου 2020ουου αιώνααιώνα (1903)(1903)
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ΟμοιότητεςΟμοιότητες ……
ΤάξηΤάξη στηστη δεκαετίαδεκαετία τουτου ΄́7070
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ΟμοιότητεςΟμοιότητες ……
ΤάξηΤάξη τουτου 19981998



2-5-06 14

ΟμοιότητεςΟμοιότητες ……
ΣημερινήΣημερινή τάξητάξη (2006)(2006)
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ΗΗ διατήρησηδιατήρηση
αυτώναυτών τωντων όμοιωνόμοιων στοιχείωνστοιχείων

τουτου σχολικούσχολικού χώρουχώρου οφείλεταιοφείλεται
στηνστην επιβίωσηεπιβίωση ορισμένωνορισμένων
αναχρονιστικώναναχρονιστικών στοιχείωνστοιχείων
τηςτης μεθόδουμεθόδου διδασκαλίαςδιδασκαλίας

πουπου είναιείναι όμοιαόμοια απόαπό τοτο 18801880
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ΔενΔεν άλλαξανάλλαξαν ουσιαστικάουσιαστικά::

-- οο τρόποςτρόπος διδασκαλίαςδιδασκαλίας
((μετωπικόςμετωπικός, , ατομικήατομική εργασίαεργασία))

-- οο ρόλοςρόλος τουτου μαθητήμαθητή
((εκτελεστήςεκτελεστής οδηγιώνοδηγιών, , χωρίςχωρίς
πρωτοβουλίεςπρωτοβουλίες))

-- οο ρόλοςρόλος τουτου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού
((καθοδηγητικόςκαθοδηγητικός))
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ΟυσιαστικάΟυσιαστικά,,
δενδεν άλλαξεάλλαξε οο τρόποςτρόπος

λειτουργίαςλειτουργίας τηςτης τάξηςτάξης……
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ΒασικάΒασικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά
τηςτης εκπαιδευτικήςεκπαιδευτικής διαδικασίαςδιαδικασίας

στοστο συνεργατικόσυνεργατικό σχολείοσχολείο



2-5-06 19

ΣτηΣτη συνεργατικήσυνεργατική τάξητάξη
οιοι πρακτικέςπρακτικές μετάδοσηςμετάδοσης τηςτης γνώσηςγνώσης είναιείναι

ριζικάριζικά διαφορετικέςδιαφορετικές
απόαπό τητη δασκαλοκεντρικήδασκαλοκεντρική τάξητάξη

ΟΟ τρόποςτρόπος εργασίαςεργασίας τωντων μαθητώνμαθητών είναιείναι τόσοτόσο
ατομικόςατομικός, , όσοόσο καικαι ομαδικόςομαδικός

ΗΗ συνεργασίασυνεργασία είναιείναι τοτο κλειδίκλειδί
λειτουργίαςλειτουργίας τηςτης τάξηςτάξης. . ΑκόμαΑκόμα καικαι ηη
ατομικήατομική εργασίαεργασία αποτελείαποτελεί μιαμια φάσηφάση
τηςτης συνεργασίαςσυνεργασίας

ΗΗ επικοινωνίαεπικοινωνία μεταξύμεταξύ τωντων μαθητώνμαθητών είναιείναι
συνεχήςσυνεχής καικαι δυναμικήδυναμική

ΟΟ διάλογοςδιάλογος είναιείναι ηη βασικήβασική μορφήμορφή
επικοινωνίαςεπικοινωνίας
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ΟιΟι μορφέςμορφές εργασίαςεργασίας καικαι επικοινωνίαςεπικοινωνίας
πουπου καταγράφηκανκαταγράφηκαν

απόαπό έρευνεςέρευνες σεσε συνεργατικέςσυνεργατικές τάξειςτάξεις

1
Συνεργασία

2
Διάλογος
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ΗΗ σχέσησχέση παιδιούπαιδιού--χώρουχώρου αλλάζειαλλάζει
γιαγια νανα ευνοείταιευνοείται ηη ανάπτυξηανάπτυξη αλληλεπίδρασηςαλληλεπίδρασης

καικαι ενεργητικήςενεργητικής συμμετοχήςσυμμετοχής στηνστην τάξητάξη
((καταγραφήκαταγραφή θέσεωνθέσεων τουτου σώματοςσώματος απόαπό έρευναέρευνα σεσε 15 15 τάξειςτάξεις--1997)1997)

Όλες οι θέσεις του
σώματος θεωρούνται
αποδεκτές

Μόνο η Νο 1 
ήταν αποδεκτή
στη δασκαλοκεντρική
τάξη
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ΈτσιΈτσι, , ηη λειτουργίαλειτουργία
τηςτης συνεργατικήςσυνεργατικής τάξηςτάξης

στηρίζεταιστηρίζεται στοστο ότιότι::

•• ΜαθητέςΜαθητές καικαι εκπαιδευτικοίεκπαιδευτικοί
υιοθετούνυιοθετούν πολλέςπολλές, , διαφορετικέςδιαφορετικές
μεταξύμεταξύ τουςτους μορφέςμορφές συμπεριφοράςσυμπεριφοράς
καικαι πρακτικώνπρακτικών

ΟιΟι μορφέςμορφές αυτέςαυτές προωθούνπροωθούν τηντην
εκπαιδευτικήεκπαιδευτική αλληλεπίδρασηαλληλεπίδραση, , τηντην
πρωτοβουλίαπρωτοβουλία καικαι τηντην ενεργητικήενεργητική
συμμετοχήσυμμετοχή τουτου μαθητήμαθητή στηνστην τάξητάξη
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Αυτή η πολυμορφία και η ελευθερία
των μορφών συμπεριφοράς και πρακτικών

στη συνεργατική τάξη
συνδέεται με το σχολικό χώρο:

α) εκφράζεται και με την διαρρύθμιση
του χώρου και

β) στηρίζεται στον τρόπο χρησιμοποίησης
του χώρου…

Η εικόνα του χώρου είναι
τελείως διαφορετική

από εκείνη της δασκαλοκεντρικής τάξης
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Απαιτείται, λοιπόν,
ένας ανασχεδιασμός
του σχολικού χώρου, 

με παιδαγωγικά, ψυχοκοινωνικά και
αρχιτεκτονικά κριτήρια
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ΟΟ χώροςχώρος τηςτης συνεργατικήςσυνεργατικής τάξηςτάξης
αναπτύσσεταιαναπτύσσεται σεσε 4 4 επίπεδαεπίπεδα::

1. Διαμορφώνεται
σε περιοχές,… ……ώστεώστε νανα

εξυπηρετείεξυπηρετεί
πολλαπλάπολλαπλά
επίπεδαεπίπεδα
συνεργασίαςσυνεργασίας καικαι
τρόπουςτρόπους
πρόσβασηςπρόσβασης στηστη
γνώσηγνώση
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ΟργάνωσηΟργάνωση τηςτης τάξηςτάξης σεσε περιοχέςπεριοχές
(8(8οο ΔημοτικόΔημοτικό ΣχολείοΣχολείο ΝεάποληςΝεάπολης--2003)2003)

Περιοχή
δραστηριοτήτων

σε μικρές ομάδες
ή ατομικά

Καθιστικό

Περιοχή
Νέων
τεχνολογιών

Βιβλιοθήκη
τάξης
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ΟργάνωσηΟργάνωση τηςτης τάξηςτάξης σεσε περιοχέςπεριοχές
((ΔημοτικόΔημοτικό ΣχολείοΣχολείο ΠομούΠομού--ΚύπροςΚύπρος, 1999, , 1999, ΠΡΙΝΠΡΙΝ τηντην παρέμβασηπαρέμβαση))
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ΟργάνωσηΟργάνωση τηςτης τάξηςτάξης σεσε περιοχέςπεριοχές
((ΔημοτικόΔημοτικό ΣχολείοΣχολείο ΠομούΠομού, 1999, , 1999, ΜΕΤΑΜΕΤΑ τηντην παρέμβασηπαρέμβαση))
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ΗΗ οργάνωσηοργάνωση τηςτης τάξηςτάξης σεσε περιοχέςπεριοχές
((ΔημοτικόΔημοτικό ΣχολείοΣχολείο--ΠομόςΠομός ΚύπρουΚύπρου, , 19991999, , ΠΡΙΝΠΡΙΝ απόαπό τηντην παρέμβασηπαρέμβαση))
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ΗΗ οργάνωσηοργάνωση τηςτης τάξηςτάξης σεσε περιοχέςπεριοχές
((ΔημοτικόΔημοτικό ΣχολείοΣχολείο--ΠομόςΠομός ΚύπρουΚύπρου, , 19991999, , ΜΕΤΑΜΕΤΑ απόαπό τηντην παρέμβασηπαρέμβαση))
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ΟργάνωσηΟργάνωση τηςτης τάξηςτάξης σεσε περιοχέςπεριοχές: : 
ΤοΤο καθιστικόκαθιστικό

(2(2οο ΔημοτικόΔημοτικό ΣχολείοΣχολείο ΠεραίαςΠεραίας, 1998, , 1998, ΠΡΙΝΠΡΙΝ τηντην παρέμβασηπαρέμβαση))
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ΟργάνωσηΟργάνωση τηςτης τάξηςτάξης σεσε περιοχέςπεριοχές: : 
ΤοΤο καθιστικόκαθιστικό

(2(2οο ΔημοτικόΔημοτικό ΣχολείοΣχολείο ΠεραίαςΠεραίας, 1998, , 1998, ΜΕΤΑΜΕΤΑ τηντην παρέμβασηπαρέμβαση))
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ΟργάνωσηΟργάνωση τηςτης τάξηςτάξης σεσε περιοχέςπεριοχές: : ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη
(2(2οο ΔημοτικόΔημοτικό ΣχολείοΣχολείο ΠεραίαςΠεραίας, 1998, , 1998, ΜΕΤΑΜΕΤΑ τηντην παρέμβασηπαρέμβαση))
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ΟργάνωσηΟργάνωση τηςτης τάξηςτάξης σεσε περιοχέςπεριοχές: : ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη
(2(2οο ΔημοτικόΔημοτικό ΣχολείοΣχολείο ΠεραίαςΠεραίας –– 1998)1998)
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ΟΟ χώροςχώρος τηςτης συνεργατικήςσυνεργατικής τάξηςτάξης
αναπτύσσεταιαναπτύσσεται σεσε 4 4 επίπεδαεπίπεδα::

2. Διαμορφώνεται
ευέλικτα,… …… γιαγια νανα προσφέρει

τη δυνατότητα
πολλαπλών
διατάξεων, που θα
διευκολύνουν
διαφορετικές
μορφές
διδασκαλίας και
μάθησης.
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ΕυελιξίαΕυελιξία χώρουχώρου στηνστην τάξητάξη/1/1
((ΓυμνάσιοΓυμνάσιο ΜετεώρωνΜετεώρων ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης, 1998, , 1998, ΠΡΙΝΠΡΙΝ τηντην παρέμβασηπαρέμβαση))
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ΕυελιξίαΕυελιξία χώρουχώρου στηνστην τάξητάξη/1/1
((ΓυμνάσιοΓυμνάσιο ΜετεώρωνΜετεώρων ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης, 1998, , 1998, ΜΕΤΑΜΕΤΑ τηντην παρέμβασηπαρέμβαση))
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ΕυελιξίαΕυελιξία χώρουχώρου στηνστην τάξητάξη/2/2
((ΓυμνάσιοΓυμνάσιο ΜετεώρωνΜετεώρων ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης, 1998, , 1998, ΜΕΤΑΜΕΤΑ τηντην παρέμβασηπαρέμβαση))
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ΕυελιξίαΕυελιξία χώρουχώρου στηνστην τάξητάξη/3/3
((ΓυμνάσιοΓυμνάσιο ΜετεώρωνΜετεώρων ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης , 1998, , 1998, ΜΕΤΑΜΕΤΑ τηντην παρέμβασηπαρέμβαση))
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ΟΟ χώροςχώρος τηςτης συνεργατικήςσυνεργατικής τάξηςτάξης
αναπτύσσεταιαναπτύσσεται σεσε 4 4 επίπεδαεπίπεδα::

3. Δημιουργείται
«οικεία
ατμόσφαιρα»
στο χώρο,…

……ώστε να
διαμορφωθεί ένα
θετικό
ψυχολογικό-
παιδαγωγικό κλίμα
στην τάξη, 
που συμβάλλει στη
δημιουργική
ένταξη του παιδιού
στο σχολείο



2-5-06 41

ΔημιουργίαΔημιουργία ««οικείαςοικείας ατμόσφαιραςατμόσφαιρας»» στηνστην τάξητάξη
(1(1οο ΔημοτικόΔημοτικό ΣχολείοΣχολείο ΚαλαμαριάςΚαλαμαριάς, 2004, , 2004, ΠΡΙΝΠΡΙΝ τηντην παρέμβασηπαρέμβαση))
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ΔημιουργίαΔημιουργία ««οικείαςοικείας ατμόσφαιραςατμόσφαιρας»» στηνστην τάξητάξη
(1(1οο ΔημοτικόΔημοτικό ΣχολείοΣχολείο ΚαλαμαριάςΚαλαμαριάς, 2004, , 2004, ΠΡΙΝΠΡΙΝ τηντην παρέμβασηπαρέμβαση))
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ΔημιουργίαΔημιουργία ««οικείαςοικείας ατμόσφαιραςατμόσφαιρας»» στηνστην τάξητάξη
((ΔημοτικόΔημοτικό ΣχολείοΣχολείο ΧρυσαυγήςΧρυσαυγής ΛαγκαδάΛαγκαδά, 1998, , 1998, ΠΡΙΝΠΡΙΝ τηντην παρέμβασηπαρέμβαση))
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ΔημιουργίαΔημιουργία ««οικείαςοικείας ατμόσφαιραςατμόσφαιρας»» στηνστην τάξητάξη
((ΔημοτικόΔημοτικό ΣχολείοΣχολείο ΧρυσαυγήςΧρυσαυγής ΛαγκαδάΛαγκαδά, 1998, , 1998, ΜΕΤΑΜΕΤΑ τηντην παρέμβασηπαρέμβαση))
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ΔημιουργίαΔημιουργία ««οικείαςοικείας ατμόσφαιραςατμόσφαιρας»» στοστο σχολείοσχολείο
(21(21οο ΔημοτικόΔημοτικό ΣχολείοΣχολείο ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης, 2003, , 2003, ΠΡΙΝΠΡΙΝ απόαπό τιςτις παρεμβάσειςπαρεμβάσεις))
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ΔημιουργίαΔημιουργία ««οικείαςοικείας ατμόσφαιραςατμόσφαιρας»» στοστο σχολείοσχολείο
(21(21οο ΔημοτικόΔημοτικό ΣχολείοΣχολείο ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης, 2003, , 2003, METAMETA απόαπό τιςτις παρεμβάσειςπαρεμβάσεις))
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ΔημιουργίαΔημιουργία ««οικείαςοικείας ατμόσφαιραςατμόσφαιρας»» στοστο σχολείοσχολείο
ΓυμναστήριοΓυμναστήριο

(21(21οο ΔημοτικόΔημοτικό ΣχολείοΣχολείο ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης, 2003, , 2003, ΠΡΙΝΠΡΙΝ απόαπό τιςτις παρεμβάσειςπαρεμβάσεις))
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ΔημιουργίαΔημιουργία ««οικείαςοικείας ατμόσφαιραςατμόσφαιρας»» στοστο σχολείοσχολείο
««ΠολυαίθουσαΠολυαίθουσα»» ΛεονάρντοΛεονάρντο νταντα ΒίντσιΒίντσι

(21(21οο ΔημοτικόΔημοτικό ΣχολείοΣχολείο ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης, 2003, , 2003, METAMETA απόαπό τιςτις παρεμβάσειςπαρεμβάσεις))



2-5-06 49

ΔημιουργίαΔημιουργία ««οικείαςοικείας ατμόσφαιραςατμόσφαιρας»» στοστο σχολείοσχολείο
ΧώροςΧώρος ασκήσεωνασκήσεων (;) (;) 

(21(21οο ΔημοτικόΔημοτικό ΣχολείοΣχολείο ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης, 2003, , 2003, ΠΡΙΝΠΡΙΝ απόαπό τιςτις παρεμβάσειςπαρεμβάσεις))
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ΔημιουργίαΔημιουργία ««οικείαςοικείας ατμόσφαιραςατμόσφαιρας»» στοστο σχολείοσχολείο
ΣχολικόςΣχολικός κινηματογράφοςκινηματογράφος ««ΤσάρλιΤσάρλι ΤσάπλινΤσάπλιν»»

(21(21οο ΔημοτικόΔημοτικό ΣχολείοΣχολείο ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης, 2003, , 2003, METAMETA απόαπό τιςτις παρεμβάσειςπαρεμβάσεις))
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ΟΟ χώροςχώρος τηςτης συνεργατικήςσυνεργατικής τάξηςτάξης
αναπτύσσεταιαναπτύσσεται σεσε 4 4 επίπεδαεπίπεδα::

4. Δημιουργούνται
χώροι για το
άτομο και την
ομάδα,…

……ώστε να υπάρξουν
οι προϋποθέσεις
χώρου για την
εφαρμογή
συνεργατικών
μορφών
δραστηριοποίησης
του παιδιού
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ΧώροςΧώρος γιαγια τηντην ομάδαομάδα/1/1
((ΔημοτικόΔημοτικό ΣχολείοΣχολείο ΧρυσαυγήςΧρυσαυγής ΛαγκαδάΛαγκαδά, 1998), 1998)
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ΧώροςΧώρος γιαγια τηντην ομάδαομάδα/2/2
(2(2οο ΔημοτικόΔημοτικό ΣχολείοΣχολείο ΠεραίαςΠεραίας, 1998), 1998)
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ΑλλαγήΑλλαγή τουτου ««παιδαγωγικούπαιδαγωγικού τοπίουτοπίου»» τηςτης τάξηςτάξης
((ΈρευνεςΈρευνες σεσε ΔημοτικάΔημοτικά ΣχολείαΣχολεία, 1999, 1999--2005)2005)
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ΗΗ αξιολόγησηαξιολόγηση τωντων παρεμβάσεωνπαρεμβάσεων αυτώναυτών σεσε 55 55 
σχολείασχολεία στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα καικαι τηντην ΚύπροΚύπρο έδειξεέδειξε::

1. Βελτίωση της επίδοσης των παιδιών στα
μαθήματά τους

2. Βελτίωση της σχολικής τους ένταξης
3. Δημιουργία στενότερων σχέσεων μεταξύ

- Των παιδιών
- Των μαθητών και του εκπαιδευτικού
- Του σχολείου και της οικογένειας
- Του σχολείου και της τοπικής
κοινωνίας


