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Abstract: In the present article is done, a brief bibliographical overview of nine (9) basic 

pedagogical principles of the ''Reggio Emilia'' Primary School philosophy, which includes: a) 

the learning environment as teacher; b) the discovery and creative learning through learning 

materials; c) the function of classrooms with students of multiple ages; d) the development of 

an autonomous curriculum per school unit and a self-regulated curriculum per student; e) the 

promoting of emerging learning; f) the projects as the basis of learning, g) the learning for the 

connection of relations of students with the reference group, h) the use of different forms and 

languages of learning; i) the parental involvement in the education of students. In the chapter 

„‟conversation‟‟ is described the important, multi-dimensional and irreplaceable role of 

teachers to the daily learning process and school life of Reggio Emilia Primary Schools. 

Finally,in the last chapter an attempt is made to explore the difficulties, the prospects, and the 

challenges of introducing the 9 mentioned pedagogical into the structure, function and culture 

of the Greek educational system. 

Keywords: ''Reggio Emilia'' Primary Schools‟ pedagogic philosophy;pedagogic role of 

teachers, function and culture of the Greek educational system  

Πεξίιεςε:Σην παξφλ άξζξν γίλεηαη θαηαξρήλ κηα ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ελληά 

(9) βαζηθψλ θαηεπζπληεξίσλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ ηεο θηινζνθίαο ησλ „‟ReggioEmilia‟‟ 

Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη: α) ην πεξηβάιινλ κάζεζεο σο 

εθπαηδεπηηθφο, β) ε αλαθαιππηηθή θαη δεκηνπξγηθή κάζεζε κέζσ καζεζηαθψλ πιηθψλ, γ) ε 

ιεηηνπξγία ηάμεσλ κε καζεηέο πνιιαπιψλ ειηθηψλ, δ) ε δηακφξθσζε ελφο απηφλνκνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αλά ζρνιηθή κνλάδα θαη ελφο απηνξξπζκηδφκελνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ αλά καζεηή, ε) ε πξναγσγή ηεο αλαδπφκελεο κάζεζεο, ζη) ηα projects σο ε βάζε 

ηεο κάζεζεο, δ) ε κάζεζε κε ζθνπφ ηε ζχλαςε ζρέζεσλ ησλ καζεηψλ κε ηελ νκάδα 
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αλαθνξάο, ε) ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ θαη γισζζψλ κάζεζεο, ζ) ε εκπινθή γνλέσλ 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ. Σην θεθάιαην „‟ζπδήηεζε‟‟ πεξηγξάθεηαη ν ζεκαληηθφο, 

πνιπδηάζηαηνο θαη αλαληηθαηάζηαηνο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ θαζεκεξηλή καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη ζρνιηθή δσή ησλ „‟ReggioEmilia‟‟ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ. Τέινο, ζην 

ηειεπηαίν θεθάιαην γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ νη δπζθνιίεο, νη πξννπηηθέο θαη 

νη πξνθιήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή ησλ 9 αλαθεξφκελσλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ ζηελ 

θαζεζηεθπία δνκή, ιεηηνπξγία θαη θνπιηνχξα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Λέμεηο θιεηδηά: „‟παηδαγσγηθή θηινζνθία ησλ ReggioEmilia‟‟ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ, 

παηδαγσγηθφο ξφινο εθπαηδεπηηθψλ, ιεηηνπξγία θαη θνπιηνχξα ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο 

Δηζαγσγή 

Ζ παηδαγσγηθή θηινζνθία ησλ „‟ReggioEmilia‟‟Σρνιείσλ έιαβε ην φλνκά ηεο απφ ην 

νκψλπκν ρσξηφ ζηε Βφξεηα Ηηαιία, φπνπ εθαξκφζηεθε θαη αλαπηχρζεθε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε απφ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο, κε πην ζεκαληηθφ ηνλ LorisMalaguzzi, ακέζσο κεηά ηε 

ιήμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ πξψηε θαηλνηνκία ζην παξαπάλσ παηδαγσγηθφ 

εγρείξεκα είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ εξγάδνληαη επάλσ ζε έλα πξνζδηνξηζκέλν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, αιιά ζηε βάζε ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ην νπνίν αλαδχεηαη κέζα 

απφ ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηφζν ηελ 

επζχλε ηεο κάζεζεο ηνπο, φζν θαη ηε βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνγλσζηηθνχ ηνπο δπλακηθνχ 

(Moss, 2016). Έηζη νη εθπαηδεπηηθνί ζηα „‟ReggioEmilia‟‟ Γεκνηηθά Σρνιεία εθαξκφδνπλ 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαηά ηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε 

θάζε ζρνιηθή κνλάδα, αθνχ νη καζεηέο, νη εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο θαη ηα κέιε ηεο ηνπηθήο 

θνηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, πξνηεξαηφηεηεο θαη 

πξνζδνθίεο(Gandini, 1993). Σηα „‟ReggioEmilia‟‟ Γεκνηηθά Σρνιείανη εθπαηδεπηηθνί ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο επηιέγνπλ θαη πινπνηνχλ αλνηρηνχ ηχπνπ projects βξαρχρξνλεο 

ή καθξφρξνλεο δηάξθεηαο ζηε βάζε ηνπ ζηαδίνπ αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ησλ 

καζεηψλ. Ωο απνηέιεζκα νη καζεηέο έρνπλ απμεκέλν έιεγρν ηεο κάζεζήο ηνπο, θάλνπλ 

ρξήζε φισλ ησλ αηζζήζεψλ ηνπο θαη αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη 

αιιεινεθηίκεζεο ηφζν κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φζν θαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο γνλείο 

ηνπο (Santn&Torruella, 2017). Δπίζεο νη καζεηέο έρνπλ πνιιαπιέο επθαηξίεο λα 

εμεξεπλήζνπλ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, λα κνηξαζηνχλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα 

εθθξαζηνχλ κε πνηθίιεο κνξθέο κάζεζεο, φπσο ζπγγξαθή εκεξνινγίνπ ηάμεο, νκαδηθέο 

ρεηξνηερλίεο, αθεγήζεηο, αζθήζεηο δξάκαηνο θαη κνπζηθήο θαη θαηαζθεπέο 

(McNally&Slutsky, 2017). Ζ παηδαγσγηθή θηινζνθία ησλ „‟ReggioEmilia‟‟ θαίλεηαη λα 

επεξεάζηεθε ζεκαληηθά απφ ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζέζεηο ηνπ JohnDewey's αλαθνξηθά 

κε ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο αηζζεηηθήο, ηηο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο 

δεκνθξαηηθήο πνιηηφηεηαο ησλ καζεηψλ (Lindsay, 2015). Σηα επφκελα θεθάιαηα ζα γίλεη κηα 

ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζε ελληά (9) βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο παηδαγσγηθέο 

αξρέο ηεο θηινζνθίαο ησλ „‟ReggioEmilia‟‟ Σρνιείσλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη: α) 
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ην πεξηβάιινλ κάζεζεο σο εθπαηδεπηηθφο, β) ε αλαθαιππηηθή θαη δεκηνπξγηθή κάζεζε κέζσ 

καζεζηαθψλ πιηθψλ, γ) ε ιεηηνπξγία ηάμεσλ κε καζεηέο πνιιαπιψλ ειηθηψλ, δ) ε 

δηακφξθσζε ελφο απηφλνκνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αλά ζρνιηθή κνλάδα θαη ελφο 

απηνξξπζκηδφκελνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αλά καζεηή, ε) ε πξναγσγή ηεο αλαδπφκελεο 

κάζεζεο, ζη) ηα projects σο ε βάζε ηεο κάζεζεο, δ) ε κάζεζε κε ζθνπφ ηε ζχλαςε ζρέζεσλ 

ησλ καζεηψλ κε ηελ νκάδα αλαθνξάο, ε) ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ θαη γισζζψλ 

κάζεζεο, ζ) ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ. 

1ε Βαζηθή θαηεπζπληήξηα παηδαγσγηθή αξρή: Τν πεξηβάιινλ κάζεζεο σο 

‘’εθπαηδεπηηθόο’’ ηεο ηάμεο 

Τα „‟ReggioEmilia‟‟ Γεκνηηθά Σρνιεία επηδηψθνπλ λα νηθνδνκήζνπλ έλα ηδαληθφ πεξηβάιινλ 

κάζεζεο, αθνχ απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ σο „‟εθπαηδεπηηθφο‟‟ ηεο ηάμεο. Ωο πξνο απηφ ην 

ζθνπφ δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηελ εκθάληζε, ζηελ αηζζεηηθή θαη ζηελ φιε αίζζεζε, ηελ 

νπνία απνπλένπλ νη αίζνπζεο ζε επηκέξνπο ιεπηνκέξεηεο,φπσο είλαη: ν ηξφπνοηαθηνπνίεζεο 

ησλ ζξαλίσλ, ην ρξψκα ησλ ηνίρσλ, ην ζρήκα ησλ επίπισλ, ε δηάηαμε ησλ απιψλ 

αληηθεηκέλσλ, ην πιηθφ ησλ ξαθηψλ, ην είδνο ησλ θπηψλ. Δηδηθή κέξηκλα ππάξρεη θαη γηα ην 

θσηηζκφ ησλ αηζνπζψλ ψζηε ην θπζηθφ θσο λα δηαπεξλά κέζα απφ κεγάια παξάζπξα θαη λα 

αληαλαθιά ηηο δεκηνπξγίεο ησλ καζεηψλ κέζα απφ θαζξέπηεο, νη νπνίνη θξέκνληαη ζηνπο 

ηνίρνπο(Tarr, 2001). Δηδηθφηεξα νη αίζνπζεο είλαη αλνηρηέο, έρνπλ ζέα ζηνλ πεξηβάιινληα 

ρψξν θαη έρνπλ πξφζβαζε ζε κηα επξχρσξε εζσηεξηθή „‟πιαηεία‟. Όιεο νη αίζνπζεο έρνπλ 

κηα ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα, είλαη δεζηέο θαη θηιφμελεο θαη δηακνξθψλνληαη ψζηε λα επηδξάζνπλ 

ζεηηθά ηφζν ζηελ αιιειεπίδξαζε, ζηε ζχκπξαμε θαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ, 

φζν θαη ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαη projects (Swann, 2008). Δπίζεο ζηηο 

αίζνπζεο ηνπνζεηνχληαη κηθξά, ιεπθά, ράξηηλα θηβψηηα κε ηα νλφκαηα ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, φπνπ ηα κέιε ηεο νκάδαο κνηξάδνληαη (κέζσ γξαπηψλ κελπκάησλ) ηηο 

ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.Τέινο, ηα παηψκαηα, νη ηνίρνη θαη ηα ηαβάληα ησλ 

αηζνπζψλ είλαη γεκάηα κε θσηνγξαθίεο θαη κε έξγα ησλ καζεηψλ, φπσο πίλαθεο, πνηήκαηα, 

ζρέδηα, γιππηά θαη θαηαζθεπέο (Strong-Wilson&Ellis, 2007). Δδψ ρξεηάδεηαη λα επηζεκαλζεί 

φηη αλ θαη ε έθζεζε ησλ δεκηνπξγηψλ ησλ καζεηψλ πξνθαιεί επράξηζηεο εληππψζεηο, απηή ε 

δηδαθηηθή πξαθηηθή δελ γίλεηαη γηα ιφγνπο επίδεημεο ή δηαθφζκεζεο ε αμηνιφγεζεο, αιιά 

ιφγνπο ηφζν ελίζρπζεο ηνπαλαζηνραζκνχ θαη ηεο ηεθκεξίσζεο ησλ πνιπδηάζηαησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ, φζν θαη αλάδεημεο ηεο νκνξθηάο ησλ ηδεψλ ηνπο θαη ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηεο κάζεζεο (Gandini&Kaminsky, 2004). Με ηελ παξαπάλσ δηαξξχζκηζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο ηα ‟‟ReggioEmilia‟‟ Γεκνηηθά Σρνιεία επηηπγράλνπλ λα 

πξνάγνπλ κε ηξφπν ζηνρεπκέλν ηελ αλνηθηή επηθνηλσλία, ηηο ζρέζεηο, ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε 

θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

2ε Βαζηθή θαηεπζπληήξηα παηδαγσγηθή αξρή: Αλαθαιππηηθή θαη δεκηνπξγηθή 

κάζεζε κέζσ καζεζηαθώλ πιηθώλ 
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Τν θάζε „‟ReggioEmilia‟‟ Γεκνηηθφ Σρνιείν δχλαηαη λα επηιέγεη αλνηρηά θαη αηζζεηηθά 

φκνξθα καζεζηαθά πιηθά ψζηε νη καζεηέο λα ηα ρεηξίδνληαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο θαη ζε έλα 

εχξνο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κάζεζεο. Μέζσ ηεο ρξήζεο ησλ καζεζηαθψλ πιηθψλ νη 

καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηηο εγγελείο ηνπο αλάγθεο γηα αλαθάιπςε, δεκηνπξγηθφηεηα, θαληαζία 

θαη παηγληψδε κάζεζε (Alkhudhair, 2014). Ωο απνηέιεζκα είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε ζρέζε, ε 

νπνία αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεζηαθψλ πιηθψλ κάζεζεο σο πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

(Fraser&Wien, 2001). Σην καθξχ θαηάινγν ησλ καζεζηαθψλ πιηθψλ, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα „‟ReggioEmilia‟‟ Γεκνηηθά Σρνιεία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εμήο: α) 

δηαζπαζηά θαη εχζξαπζηα αληηθείκελα, φπσο: αγγεία, θαζξέθηεο, εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία, 

γπάιηλεο ράληξεο, ινπινχδηα, εηδψιηα δψσλ, κνπζηθά φξγαλα, ςεθηδσηά γπαιηά, θεξακηθά 

πιαθίδηα, β) έξγα ηέρλεο θαη ρεηξνηερλίεο, φπσο: ρξψκαηα παζηέι, αθνπαξέιεο, ιεπηά πηλέια 

δσγξαθηθήο, καξθαδφξνη κε ιεπηέο κχηεο, κνιχβηα, παηξφλ απφ ραξηφθνπηα, ξεηάιηα 

πθαζκάησλ, μπιάθηα παγσηνχ, βακβάθη ζε κπάιεο, ράξηηλνη ζσιήλεο, πειφο, γ) αληηθείκελα 

παηγληδηνχ, φπσο: επίζεκα ξνχρα, κεηαμσηά, θαζθφι, θνζηνχκηα, ζαληδέληα ηνχβια, 

πιαζηηθά παηρλίδηα,‟‟θνπδηληθά,‟‟ δ) θπζηθά πιηθά, φπσο βξάρηα, ξαβδηά, απνμεξακέλνη 

θαξπνί, θινηνί, θχιια, βφηζαια. Τέινο ηα πεξηζζφηεξα ‟ReggioEmilia‟‟ Γεκνηηθά Σρνιεία 

δηαζέηνπλ είηε έλα κεγάιν αηειηέ είηε 2-3 κηθξά αηειηέ, ηα νπνία είλαη εηδηθά εξγαζηήξηα ή 

ζηνχληην, ηα νπνία παξέρνπλ ζε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο πνηθίινπο 

καζεζηαθνχο πφξνπο, εξγαιεία, κεραληθέο/ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, πιηθά ηέρλεο, αξρεία 

πξνεγνχκελσλ projects, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

3ε Βαζηθή θαηεπζπληήξηα παηδαγσγηθή αξρή: Λεηηνπξγία ηάμεσλ κε καζεηέο 

πνιιαπιώλ ειηθηώλ 

Τα πεξηζζφηεξα „‟ReggioEmilia‟ Γεκνηηθά Σρνιεία ηείλνπλ λα έρνπλ ηάμεηο πνιιαπιψλ 

ειηθηψλ, ζηηο νπνίεο δηδάζθνπλ ηαπηνρξφλσο δχν εθπαηδεπηηθνί (δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ). 

Έηζη νη καζεηέο δχλαηαη λα παξακέλνπλ κε ηνπο ίδηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο ηνπο γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη θαη 3 ζρνιηθά έηε. Ωο απνηέιεζκα: α) ππάξρεη κηα πνιχρξνλε 

ζηαζεξφηεηα, ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, β) νη καζεηέο δελ βηψλνπλ 

θάζε ρξφλν ζπλαηζζήκαηα άγρνπο θαη πίεζεο γηα λα ζπλάςνπλ ζρέζεηο κε ηνπο λένπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, γ) νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ πνηθίινπο ξφινπο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζηε βάζε ηεο ειηθίαο ηνπο, ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ 

ηνπο, δ) νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κεγαιχηεξε επίγλσζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ, αθνχ 

εμνηθεηψλνληαη κε ηε κνλαδηθή πξνζσπηθφηεηα θαη ην ηδηαίηεξν καζεζηαθφ ηνπο ζηπι (Wien, 

2011). Έηζη νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ πςειή παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα γηα λα 

κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνπλ θαη λα αλαδηακνξθψλνπλ ηηο παγησκέλεο δπζιεηηνπξγηθέο 

παηδαγσγηθέο ηνπο πξαθηηθέο κε ζθνπφ λα θαιχςνπλ ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο θαη αλαδπφκελεο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ ησλ πνιιαπιψλ ειηθηψλ ησλ ζρνιηθψλ ηνπο ηάμεσλ (Schiller, 1995). 
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4ε Βαζηθή θαηεπζπληήξηα παηδαγσγηθή αξρή: Γηακόξθσζε ελόο απηόλνκνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ αλά ζρνιηθή κνλάδα θαη ελόο απηνξξπζκηδόκελνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ αλά καζεηή 

Τα „‟ReggioEmilia‟ Γεκνηηθά Σρνιεία ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ, σο επί ην πιείζηνλ, έλα 

δηθφ ηνπο απηφλνκν πξφγξακκα ζπνπδψλ. Έηζη νη εθπαηδεπηηθνί: α) αθνχλ θαη παξαηεξνχλ 

θαηαξρήλ ηνπο καζεηέο εληφο θαη εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο κε ζθνπφ λα 

θαηαγξάςνπλ ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζε δηαθφξνπο θνηλσληθν-γλσζηηθνχο 

ηνκείο ηεο κάζεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο, νη νπνίνη ηνπο πξνθαινχλ ελζνπζηαζκφ θαη 

πεξηέξγεηα, β) δηαιέγνληαη κέζσ καηεπηηθψλ εξσηήζεσλ κε ηνπο καζεηέο γηα ηηο ηδέεο θαη ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, γ) νηθνδνκνχλ 

έλα επλντθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο ζηε βάζε ησλ αξρψλ ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο νκαδηθήο 

εξγαζίαο, ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο εμαηνκίθεπζεο, δ) ζρεδηάδνπλ, δηαπξαγκαηεχνληαη θαη 

ζπλ-θαηαζθεπάδνπλ κε ηνπο καζεηέο ηφζν ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, φζν ην εβδνκαδηαίν 

σξνιφγην πξφγξακκα, ε) δίλνπλ βαξχηεηα ζηε κάζεζε κέζσ πινπνίεζεο projects, ηα νπνία 

πξνάγνπλ ηελ ζπλππεπζπλφηεηα ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

(Maynard&Chicken, 2010). Ωο απνηέιεζκα νη καζεηέο επηηπγράλνπλ ηνπο αλαπηπμηαθνχο θαη 

καζεζηαθνχο ηνπο ζηφρνπο, αθνχ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επηδξάζνπλ ζηε κάζεζή ηνπο 

κε βάζε ηηο ειηθηαθέο θαη ηηο θνηλσληθνγλσζηηθέο ηνπο αλάγθεο (Arseven, 2014), φπσο 

ζπκβαίλεη θαη ζηα Γεκνηηθά Σρνιεία, ηα νπνία εθαξκφδνπλ ηελ παηδαγσγηθή κέζνδν 

„‟Waldorf‟‟ (Uhrmacher, 1995).Δπηπξνζζέησο, κε απηήλ ηελ πξαθηηθή, νη εθπαηδεπηηθνί 

επηηπγράλνπλ ηελ πην ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε έλα απηνξπζκηδφκελν πξφγξακκα 

ζπνπδψλ, ην νπνίν πξνζαξκφζηεθε ζην ζηάδην θαη ζην επίπεδν ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

ηνπο αλάπηπμεο (Hočevar, Šebart&Štefanc, 2013). Ζ ίδηα πξαθηηθή σο πξνο ηεζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ εθαξκφδεηαη θαη ζηα Γεκνηηθά Σρνιεία 

ηα νπνία εθαξκφδνπλ ηελ παηδαγσγηθή κέζνδν ηεο Montessori (Elkind, 2003). 

5ε Βαζηθή θαηεπζπληήξηα παηδαγσγηθή αξρή: Πξναγσγή ηεο αλαδπόκελεο 

κάζεζεο 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ζηα „‟ReggioEmilia‟‟ Γεκνηηθά Σρνιεία νη 

εθπαηδεπηηθνί νξγαλψλνπλ θαη πινπνηνχλ ζε ηαθηηθή βάζε πνηθίια projects, ηα νπνία έρνπλ 

σο αθεηεξία ηηο γλψζεηο, ηηο ηδέεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, φπσο απηά αλαδχνληαη 

κε ηξφπν απζφξκεην θαη απζεληηθφ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ωο πξνο απηφ ην 

ζθνπφ νη εθπαηδεπηηθνί θαζίζηαληαη aprioriεθπαηδεπηηθνί θαη θνηλσληθνί εξεπλεηέο, θαζψο 

θαινχληαη λα δηεξεπλήζνπλ κε ηξφπν κεζνδηθφ θαη νξγαλσκέλν ηηο ζθέςεηο θαη ηηο δξάζεηο 

ησλ καζεηψληφζν εληφο, φζν θαη εθηφο ησλ ζρνιηθψλ αηζνπζψλ, φπσο ζηνπο δηαδξφκνπο 

ζηελ απιή θαη ζηα αηειηέ (Spaggiari, 2004). Απηφ ην θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ζθνπφ λα 

ζπιιέγνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ψζηε: α) λα ζρεδηάζνπλ έλα δηαθνξνπνηεκέλν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηνπο καζεηέο, β) λα πξνεηνηκάζνπλ θαη λα αλαδηακνξθψζνπλ ην 

πεξηβάιινλ κάζεζεο, γ) λα επηιέμνπλ ηα πην απνηειεζκαηηθά εξγαιεία θαη πιηθά κάζεζεο. 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Τφκνο 8, Τεχρνο 3, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 273 απφ 376 

Έηζη νη εθπαηδεπηηθνί θαηαξρήλ παξσζνχλ ηνπο καζεηέο λα δηαηππψλνπλ κε ζαθήλεηα θαη 

ακεζφηεηα ηηο καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο (Rinaldi, 2003). Αθνινχζσο ζπδεηνχλ ηηο 

θαηαγξαθέο ηνπο κε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχοηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ 

ψζηε κε ηε βνήζεηά ηνπο λα απνθηήζνπλ πιήξε επίγλσζε ηφζν ηνπ πεξηερνκέλνπ, φζν θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ, πνπ θηλεηνπνηνχλ ηνπο καζεηέο, θαη λα ζρεδηάδνπλ αλαιφγσο ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο ηάμεο ηνπο (Fyfe, Geismar-Ryan, &Strange, 2000). Οη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο βξίζθνπλ αξθεηά ζπλαξπαζηηθφ θαη επράξηζην ηφζν λα εξγάδνληαη ζε projects, ηα 

νπνία ζπλάδνπλ κε ην ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο, φζν θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηελ πεξηνδηθή (αλα)ζχληαμε ελφο αλαδπφκελνπ‟‟ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

Ωο απνηέιεζκα νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ αγάπε, θίλεηξα θαη θηινπνλία γηα ηε κάζεζε, 

ζηνηρεία ηα νπνία εθδειψλνπλ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο 

(Biermeier, 2015). Ωζηφζν έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ αλαδπφκελε 

κάζεζε δελ κπνξεί λα εθαξκνζηείζε φιεο ηηο ζρνιηθέο ηάμεηο, εάλ δελ ηθαλνπνηνχληαη 

ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθέο ζπλζήθεο, φπσο: α) νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή θαη παηδαγσγηθή εκπεηξνγλσκνζχλε λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνχλ 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, β) ηα 

ζηειέρε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαη παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο λα έρνπλ πςειφ βαζκφ 

εκπηζηνζχλεο θαη αλαγλψξηζεο ζηηο δεκηνπξγηθέο θαη θξηηηθέο θνηλσληθνγλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γ) νη καζεηέο λα έρνπλ πςειά εζσηεξηθά θίλεηξα γηα κάζεζε 

θαη αλάπηπμε, αλεμαξηήησο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, γισζζηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ 

επηπέδνπ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο (Fraser, 2007). 

6ε Βαζηθή θαηεπζπληήξηα παηδαγσγηθή αξρή: Τα projects σο ε βάζε ηεο 

κάζεζεο 

Σηα „‟ReggioEmilia‟‟ Γεκνηηθά Σρνιεία νη εθπαηδεπηηθνί ζπάληα ρξεζηκνπνηνχλ σο 

δηδαθηηθή πξαθηηθή δηδαζθαιίαο ελφο αληηθεηκέλνπ κάζεζεο ηελ εηζήγεζε. Αλη‟ απηνχ, νη 

εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ βαξχηεηα ζηελ επηινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

θάζε καζήκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, θαζνδεγνχλ, ελδπλακψλνπλ θαη εκπλένπλ ηνπο 

καζεηέο ψζηε λα εξγαζηνχλ επάλσ ζε ζεκαληηθά, γεκάηα λφεκα θαη ελδηαθέξνλ projects, ηα 

νπνία έρνπλ σο αθεηεξία κηα ηδέα ή έλα πξφβιεκα πνπ έρνπλ ζέζεη έλαο ή πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο ηεο ηάμεο (New, 2007). Δπίζεο νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ, αθνχ δελ πεξηνξίδνληαη ζε κηα „‟απφ απφζηαζε‟‟ 

παξαθνινχζεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη εθπαηδεπηηθνί θαιιηεξγνχλ ηε 

δέζκεπζε, ηελ επζχλε, ηελ επηκνλή θαη ηε ζηνρν-πξνζήισζε ζηελ νινθιήξσζε εξγαζηψλ ζε 

ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο θαη επξχηεξεο ηνπηθή θνηλφηεηαο. Ζ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ 

επεμεξγαζία θαη ζηελ νινθιήξσζε ελφο project σο κηαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο κάζεζεο 

θαη αλαθάιπςεο απνηειεί έλαλ κείδνλα δηδαθηηθφ ζηφρν ζηα ‟‟ReggioEmilia‟ Γεκνηηθά 

Σρνιεία (Clyde, Miller, Sauer, &Liebert, 2006). Τα projects δηαξθνχλ απφ 2-3 ψξεο κέρξη θαη 

έλα ζρνιηθφ έηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο 

πνιπκεζηθφ θαη πνιπηξνπηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, θάλνπλ επξεία ρξήζε καηεπηηθψλ 
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εξσηήζεσλ θαη παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο λα παξάγνπλ ηεθκήξηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, φπσο 

έξγα ηέρλεο, ρεηξνηερλίεο, βίληεν, δειηία παξαηήξεζεο θαη πξνθνξηθέο αθεγήζεηο 

(Schroeder-Yu, 2008). 

7ε βαζηθή θαηεπζπληήξηα παηδαγσγηθή αξρή: Μάζεζε ζηε βάζε ηεο ζύλαςεο 

θνηλσληθώλ ζρέζεσλ ησλ καζεηώλ κε ηελ νκάδα αλαθνξάο 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζπδεηνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη ζε έλα θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, 

αιιειν-αλαγλψξηζεο θαη δηαιεθηηθήο ζπδήηεζεο ηφζν κε ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

φζν θαη κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο γηα πνηθίιεο δηαζηάζεηο ηεο ζηνρνζεζίαο, ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο. Απηή ε δηδαθηηθή πξαθηηθή βνεζά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηνη θαη εθεπξεηηθνί ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (Sisson, 2009). Ηδηαηηέξσο, ν ξφινο ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα εξγάδνληαη, λα 

ππνζηεξίδνληαη θαη λα ιακβάλνπλ ζπκβνπιεπηηθή κεληνξεία, θαζνδήγεζε θαη 

αλαηξνθνδφηεζε ηφζν απφ ηζφηηκνπο παηδαγσγηθνχο ζπλεξγάηεο, φζν θαη απφ αλψηεξνπο 

παηδαγσγηθνχο κέληνξεο ή ζπληνληζηέο (Turner&Wilson, 2009). Βαζηθή παηδαγσγηθή αξρή 

ζηα „‟ReggioEmilia‟‟ Γεκνηηθά Σρνιεία είλαη φηη ε κάζεζε πξαγκαηψλεηαη ζηε βάζε ηεο 

δηεχξπλζεο ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ ησλ ζρέζεσλ ηφζν κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο, φζν θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε ηνπο ζεκαληηθά θνηλσληθά άιινπο ηεο νκάδαο 

αλαθνξάο, ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη γνλείο θαη ηα ελήιηθα κέιε ηεο ζρνιηθήο 

θαη ηεο επξχηεξεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Έηζη ε ηάμε γίλεηαη αληηιεπηή σο έλα θνηλσληθφ 

ππνζχζηεκα ζρέζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε πςειψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθνπνηεηηθψλαπνηειεζκάησλ (Malaguzzi, 1993). 

Ωο πξνο απηφ ην ζθνπφ νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε κηθξέο ή κεγαιχηεξεο νκάδεο (2-5 άηνκα) 

ψζηε λα έρνπλ ηελ επθαηξία κέζσ ηεο ηεο θξηηηθήο, ηεο ζχγθξηζεο, ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη 

ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ λα εθθξάδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο, πξνζεγγίζεηο θαη ηδέεο 

ηνπο. Ωο απνηέιεζκα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηε ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζηνλ 

αιιεινζεβαζκφ, ζηελ αιιειεγγχε, ζηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη ζηελ ελζπλαίζεζε. 

Μεξηθέο θνξέο νη εθπαηδεπηηθνί πξνζθαινχλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο είηε ηνπο γνλείο είηε άιια 

κέιε ηεο θνηλφηεηαο κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ 

θαη projects, εθδειψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε ζεηηθή ηνπο δηάζεζε ηνπο λα αλαπηχμνπλ 

πην ζηέξεεο, πγηείο θαη νπζηαζηηθέο ζρέζεηο καδί ηνπο (Kaminsky&Gandini, 2002). 

8ε βαζηθή θαηεπζπληήξηα παηδαγσγηθή αξρή: Χξήζε δηαθνξεηηθώλ κνξθώλ θαη 

γισζζώλ κάζεζεο 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηα „‟ReggioEmilia‟‟ Γεκνηηθά Σρνιεία εξγάδνληαη έρνληαο πηνζεηήζεη ηελ 

αξρή φηη φινη νη καζεηέο: α) θαηέρνπλ έλα πςειφ θνηλσληθνγλσζηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ 

δπλακηθφ, β) έρνπλ ηηο εγγελείο αλάγθεο λα εμεξεπλήζνπλ, λα θαηαζηνχλ δεκηνπξγηθνί θαη λα 
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θπξηαξρήζνπλ ζηε κάζεζή ηνπο, γ) επηδηψθνπλ λα ζπδεηνχλ θαη λα εθδειψλνπλ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο ζεσξίεο θαη ηδέεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δ) έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο φηη 

νη εθπαηδεπηηθνί δχλαληαη λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ γηα λα λα κάζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ. 

Δπηπξνζζέησο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα: α) λα 

ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνχλ projects, β) λα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα θηηάμνπλ ηα αηνκηθά 

ηνπο portfolios, γ) λα εμνηθεηψλνπλ ηνπο καζεηέο λα ζπιιέγνπλ θαη λα εθζέηνπλ ηηο εξγαζίεο 

ηνπο, δ) λα θξαηνχλ ηνπο καζεηέο ζε κηα ζπλερή εγξήγνξζε σο πξνο ηελ αηνκηθή ηνπο 

πξφνδν θαη αλάπηπμε, ε) λα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη νη καζεζηαθέο 

ηνπο πξνζπάζεηεο απνηηκψληαη θαη αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο θνηλσληθά ζεκαληηθά άιινπο, 

ζη) λα βξίζθνληαη ζε ηαθηηθή επαθή κε ηνπο γνλείο κε ζθνπφ λα ηνπο θξαηνχλ ελήκεξνπο γηα 

ηα εθπαηδεπηηθά πεπξαγκέλα θαη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηεο ζρνιηθήο νκάδαο, δ) λα 

ζπλεξγάδνληαη κε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε απφ θνηλνχ ππνζηήξημε θαη 

θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ (Moran, Desrochers&Cavicchi, 2007).Σηα „‟ReggioEmilia‟‟ 

Γεκνηηθά Σρνιεία νη εθπαηδεπηηθνί δεκηνπξγνχλ εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, ζηα νπνία νη 

καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίιεο κνξθέο θαη γιψζζεο κάζεζεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη 

ην ζρέδην, ε κνπζηθή, ε δσγξαθηθή, ε γιππηηθή, ν ρνξφο, ηα πνηήκαηα, νη ηζηνξίεο, ν 

κνληειηζκφο. Ωο πξνο απηφ ην ζθνπφ νη εθπαηδεπηηθνί παξέρνπλ έλα επξχ θάζκα 

καζεζηαθψλ πιηθψλ κε ζθνπφ νη καζεηέο λα εθθξάδνληαη πνηθηινηξφπσο, είηε κέζσ 

γισζζηθψλ δεκηνπξγηψλ είηε κέζσ ρεηξνηερληψλ θαη άιισλ κνξθψλ ηέρλεο 

(Eckhoff&Spearman, 2009). Ζ ζεηηθή ελίζρπζε ησλκαζεηψλ ζηελ πνιππνίθηιε έθθξαζε θαη 

κάζεζε έρεη ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ αθαδεκατθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, θαη επεθηείλεηαη πέξαλ ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, 

αθνχ καζαίλνπλ απφ ηελ παηδηθή ειηθία: α) λα θάλνπλ ρξήζε φισλ ησλ αηζζήζεσλ θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο, β) λα επηθνηλσλνχλ ζχλζεηεο ζθέςεηο θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα κε 

αλνηρηή ζθέςε, ζαθήλεηα θαη επζχηεηα, γ) λα βνεζνχλ ηνπο ζπκκαζεηέο, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο ηνπο ψζηε λα επηθνηλσλνχλ καδί ηνπο κε κεγαιχηεξε 

θαηαλφεζε θαη ελζπλαίζζεζε (Wexler, 2004). 

9ε βαζηθή θαηεπζπληήξηα παηδαγσγηθή αξρή: Δκπινθή γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ καζεηώλ 

Σηα „‟ReggioEmilia‟‟ Γεκνηηθά Σρνιεία νη γνλείο ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ 

κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ είηε σο κέληνξεο είηε σο ζπλεξγάηεο θαη ππνζηεξηθηέο 

ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζέβνληαη, ηηκνχλ θαη εκπηζηεχνληαη ηνπο γνλείο, αθνχ είλαη νη πξψηνη 

„‟εθπαηδεπηηθνί‟‟ ησλ καζεηψλ (McClow&Gillespie, 1998). Ωο πξνο απηφ ην ζθνπφ νη 

εθπαηδεπηηθνί εληζρχνπλ πνηθηινηξφπσο ηνπο γνλείο λα ιεηηνπξγνχλ σο ζπλ-εθπαηδεπηέο ησλ 

παηδηψλ ηνπο κε έλαλ απζεληηθφ θαη άκεζν ηξφπν. Έηζη νη γνλείο δξαζηεξηνπνηνχληαη 

νπζηαζηηθά θαη ελεξγά ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε παηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ θαη 

πνιηηηθν-πνιηηηζκηθψλ δξάζεσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ σο δσληαλψλ νξγαληζκψλ(Lazzari, 

2012). Ωο απνηέιεζκα νη γνλείο ελζαξξχλνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηε δηνίθεζε ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ψζηε λα: α) έρνπλ ηαθηηθή ζπδήηεζε- αιιειεπίδξαζε γηα ηελ 
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εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε ζρνιηθή δσή ησλ καζεηψλ, β) λα ιακβάλνπλ ην ξφιν βνεζνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζε δηάθνξεο ζρνιηθέο εξγαζίεο θαη projects εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο, 

γ) λα εθηεινχλ ρξέε ππεπζχλνπ ζπλνδνχ ζε δηάθνξεο νξγαλσκέλεο εθπαηδεπηηθέο 

εθδειψζεηο, δ) λα ζπλδηνξγαλψλνπλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη άιινπο θνξείο πνηθίιεο 

θνηλσληθέο δξάζεηο ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο θαη ηεο επξχηεξεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ε) λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε εμεηδηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ κε ζθνπφ ηελ 

πηνζέηεζε ηεο παηδαγσγηθήο θηινζνθίαο ησλ „‟ReggioEmilia‟‟ ζηε ιεηηνπξγία θαη θνπιηνχξα 

ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο (Kennedy, 1996). 

Σπδήηεζε 

Σην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ νη δπζθνιίεο, νη πξννπηηθέο θαη 

νη πξνθιήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή ησλ 9 αλαθεξφκελσλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ ηεο 

θηινζνθίαο ησλ ‟‟ReggioEmilia‟‟ ησλ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ ζηελ θαζεζηεθπία δνκή, 

ιεηηνπξγία θαη θνπιηνχξα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Α. Τν πεξηβάιινλ κάζεζεο σο ‘’δεύηεξνο’’ εθπαηδεπηηθόο 

Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ ζηελ Διιάδα θαίλεηαη λα αληηιακβάλνληαη 

θαηαξρήλ ην ζεκαληηθφ παηδαγσγηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην πεξηβάιινλ κάζεζεο ζε 

ζέκαηα ζπλεξγαζίαο, ζρέζεσλ θαη αιιειεπίδξαζεορσξίο φκσο λα θηάλνπλ λα ην ζεσξνχλ σο 

έλα „‟εθπαηδεπηηθφ‟‟ ηεο ηάμεο. Έηζη ζηα πεξηζζφηεξα Γεκνηηθά Σρνιεία δελ πθίζηαηαη 

νκνθσλία θαη ζχκπλνηα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα αηζζεηηθήο, εκθάληζεο θαη 

αίζζεζεο, ηελ νπνία ρξεηάδεηαη λα απνπλέεη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. Ωο ζπλέπεηα 

απνπζηάδεη έλαο θνηλφο ζπληνληζκφο σο πξνο ηηο επηινγέο ηνπ ρξψκαηνο ησλ ηνίρσλ, ηνπ 

πιηθνχ θαη ηνπ ζρήκαηνο ησλ επίπισλ, ηεο δηάηαμεο ησλ ζξαλίσλ, ηεο έθζεζεο ησλ 

δεκηνπξγηψλ ησλ καζεηψλ. Δδψ ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί φηη ε πεξηνξηζκέλε έθζεζε ησλ 

έξγσλ ησλ καζεηψλ, ε νπνία ζπλήζσο θαηαγξάθεηαη ζηηο αίζνπζεο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

δελ έρεη εκπεδσζεί σο ζρνιηθή θνπιηνχξα ε αλάγθε ηεθκεξίσζεο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο σο ελφο κέζνπ πνπ αλαδεηθλχεη θαη πξνάγεη ηνλ αλαζηνραζκφ, ηελ επηθνηλσλία, 

ηελ θνηλσληθή κάζεζε, ηηο ζρέζεηο θαη ηε ζπιινγηθή απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο. 

Β. Αλαθαιππηηθή θαη δεκηνπξγηθή κάζεζε κέζσ καζεζηαθώλ πιηθώλ 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαίλεηαη λα θάλνπλ πεξηνξηζκέλε 

ρξήζε αλνηρηψλ θαη αηζζεηηθά φκνξθσλ καζεζηαθψλ πιηθψλ, αθνχ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, ε κάζεζε πεξηνξίδεηαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εγρεηξηδίνπ κέζσ 

ηεο  κνλφηξνπεο κνξθήο ηεο γιψζζαο. Ωο ζπλέπεηα νη εθπαηδεπηηθνί δελ παξέρνπλ ηνλ 

απαηηνχκελν δηδαθηηθφ ρξφλν ζηνπο καζεηέο γηα λα ρεηξηζηνχλ έλα επξχ θάζκα καζεζηαθψλ 

πιηθψλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηφζν ηνπο δηδαθηηθνχο θαη 

αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, φζν θαη ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπο γηα 
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αλαθάιπςε, επηινγή θαη δεκηνπξγηθφηεηα. Δπίζεο ρξεηάδεηαη λα επηζεκαλζεί φηη ζηε κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ ηεο ρψξαο δελ ιεηηνπξγνχλ αηειηέ, εξγαζηήξηα ή 

ζηνχληην, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ πξφζζεηνπο καζεζηαθνχο πφξνπο ζε φια ηα 

κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Τέινο νη πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο αίζνπζεο δελ δηαζέηνπλ 

καζεζηαθά πιηθά ζχκθσλα κε ηνλ ελδεηθηηθφ θαηάινγν πνπ αλαθέξζεθε ζην αληίζηνηρν 

θεθάιαην ηνπ άξζξνπ καο, γηα ηα „‟ReggioEmilia‟‟ Γεκνηηθά Σρνιεία, φπσο δηαζπαζηά θαη 

εχζξαπζηα αληηθείκελα, έξγα ηέρλεο θαη ρεηξνηερλίεο, αληηθείκελα παηγληδηνχ, θαη θπζηθά 

πιηθά. 

Γ. Λεηηνπξγία ηάμεσλ κε καζεηέο πνιιαπιώλ ειηθηώλ 

Σηελ Διιάδα ε ιεηηνπξγία ηάμεσλ κε καζεηέο πνιιαπιψλ ειηθηψλ πθίζηαηαη κφλν ζηα 

νινγνζέζηα Γεκνηηθά Σρνιεία, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ ζπλερψο θζίλεη ηηο δπν ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο, εμαηηίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε ζπγρψλεπζε θαη θαηάξγεζή ηνπο κε 

ζθνπφ ηελ ίδξπζε πνιπζεζίσλ ζρνιείσλ. Όκσο ζηα εμαζέζηα θαη άλσ Γεκνηηθά Σρνιεία, 

παξ‟ φιν πνπ δελ έρεη ζεζπηζηεί ε θνίηεζε καζεηψλ πνιιαπιψλ ειηθηψλ ζηελ ίδηα ηάμε, 

κπνξεί θαηά πεξίζηαζε λα ζπλεξγαζηνχλ νη καζεηέο δπν ή πεξηζζνηέξσλ ηάμεσλ ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε θνηλψλ projects ή θνηλσληθν-πνιηηηζκηθψλ εθδειψζεσλ. 

Όκσο θαίλεηαη φηη νη παξαπάλσ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

απνζπαζκαηηθφηεηα θαη αζπλέρεηα, θαη είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο σο πξνο ηε ζπρλφηεηά 

ηνπο, αθνχ δελ έρεη θαιιηεξγεζεί κηα ηζρπξή ζρνιηθή θνπιηνχξα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε 

ηφζν απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε, φζν θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ. Ωο ζπλέπεηα δελ εληάζζνληαη παηδαγσγηθέο θαη θνηλσληθνπνηεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζπλ-εθπαίδεπζεο θαη ζπλεξγαζίαο καζεηψλ πνιιαπιψλ ειηθηψλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ ηάμεσλ εληφο ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

Γ. Γηακόξθσζε ελόο απηόλνκνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ αλά ζρνιηθή κνλάδα 

θαη ελόο απηνξξπζκηδόκελνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ αλά καζεηή 

Σην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πθίζηαηαη έλα κνλαδηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ αλά 

ζρνιηθή ηάμε γηα φιεο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο, αθνχ δελ ππάξρεη θάπνηα ζρεηηθή 

ζεζκηθή ξχζκηζε, ε νπνία λα δίλεη ηελ παηδαγσγηθή αξκνδηφηεηα θαη ηελ αθαδεκατθή 

ειεπζεξία ζηνπο ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ λα κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ έλα 

απηφλνκν πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί, δελ έρνπλ ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή αλεμαξηεζία λα δηαπξαγκαηεχνληαη 

θαη λα ζπδεηνχλ κε ηνπο καζεηέο κε ζθνπφ λα πξνζαξκφζνπλ ην ηζρχνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ηφζν ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήοηάμεο, φζν θαη ζην επίπεδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, 

ελδηαθεξφλησλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ησλ καζεηψλ κε ζθνπφ ηε δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ 

εμαηνκίθεπζε ηεο κάζεζεο. Όκσο γηα λα θαηαζηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί επαξθείο γηα λα 

αλαιάβνπλ ηηο παξαπάλσ πξσηνβνπιίεο θαη επζχλεο ρξεηάδεηαη: α) λα έρνπλ πςειά 
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εζσηεξηθά θίλεηξα γηα ζπλερή βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη δηδαθηηθήο ηνπο 

εκπεηξνγλσκνζχλεο, β) λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα αξρηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Δ. Πξναγσγή ηεο αλαδπόκελεο κάζεζεο 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Διιάδα δελ έρνπλ ζεζκηθή ππνρξέσζε (κέζσ ηνπ θαζεθνληνινγίνπ 

ηνπο) λα πξνγξακκαηίδνπλ θαη λα νξγαλψλνπλ απφ θνηλνχ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο κηα κάζεζε, ε νπνία λα αλαδχεηαη ζηε βάζε ησλ ηδηαίηεξσλ γλψζεσλ, 

αλαγθψλ θαη ελδηαθεξφλησλ ηνπο, θαη ε νπνία ζα πξαγκαηψλεηαη πξσηίζησο κέζσ νκαδηθψλ 

εξγαζηψλ θαη projects. Ωο ζπλέπεηα ε παξαπάλσ αξρή δελ εθαξκφδεηαη απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο, αθνχθαίλεηαη φηη: α) νη αξκφδηνη δεκφζηνη θνξείο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο λα κελ ζέηνπλ σο πξνηεξαηφηεηα 

ηελ πξναγσγή ηεο αλαδπφκελεο κάζεζεο, β) νη εθπαηδεπηηθνί δελ θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

γλσζηηθέο, δεκηνπξγηθέο θαη θξηηηθέο ηθαλφηεηεο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζην αλαθεξφκελν 

εθπαηδεπηηθφ έξγν, γ) νη καζεηέο δελ έρνπλ απνθηήζεη γισζζηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

γηα λα εθθξάζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο αλάγθεο εληφο ηνπ 

πθηζηακέλνπζρνιηθνχ πιαηζίνπ κάζεζεο. 

ΣΤ. Τα projects σο ε βάζε ηεο κάζεζεο 

Παξ‟ φιν πνπ ζην ηζρχνλ Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ 

(Γ.Δ.Π.Π.Σ.) γηα ην Γεκνηηθφ Σρνιείν ζεζπίζηεθε απφ ην 1997, ηφζν ε “Δπέιηθηε Εψλε 

δηαζεκαηηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ”, φζν θαη ε ρξήζε ελφο 20% ηνπ 

δηδαθηηθνχ ρξφλνπ αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν γηα ηελ πινπνίεζή projects, ηφζν ηα ζέκαηα, 

φζν θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ projects πξνηείλνληαη ζπλήζσο είηε απφ ηνπο ίδηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ, είηε ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ 

„‟Σρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ‟‟ησλ ηνπηθψλ Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεοζηελ 

Αγσγή Υγείαο, ζηνλ Πνιηηηζκφ θαη ζην Πεξηβάιινλ. Έηζη ηα projects δελ έρνπλ σο αθεηεξία 

κηα ηδέα ή έλα πξφβιεκα, πνπ έρνπλ ζέζεη νη καζεηέο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηαιήγνπλ 

λα δηακνξθψλνληαη ζε έλα corpusαπνπιαηζησκέλσλ, ηππνπνηεκέλσλ θαη θαηαθεξκαηηζκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ην ηζρχνλ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Ωο 

ζπλέπεηα ηα projects ιακβάλνπλ ζηνηρεία κηαο δαζθαινθεληξηθήο θαη γξαθεηνθξαηηθήο 

δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο θαη δελ απνηεινχλ ηνλ ππξήλα θαη ηε βάζε ηεο 

κάζεζεο γηα θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Ωο ζπλέπεηανη καζεηέο 

δελ επσθεινχληαη ηεο δπλακηθήο ησλ projectsθαη ζπλαθφινπζα δελ απνθηνχληφζν εζσηεξηθά 

θίλεηξα γηα κάζεζε θαη αλαθάιπςε, φζν θαη δεισηηθή, δηαδηθαζηηθή, θξηηηθή θαη 

δεκηνπξγηθή ζθέςε κε ζθνπφ λα βξνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα ηεο πξνζσπηθήο, 

ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο δσήο. 
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Ε. Μάζεζε γηα ηε ζύλαςε θνηλσληθώλ ζρέζεσλ ησλ καζεηώλ κε ηελ νκάδα 

αλαθνξάο 

Ζ αλάδεημε ηεο κάζεζεο σο κέζνπ γηα ηε ζχλαςε ζρέζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε) δελ 

ζεσξείηαη θάηη ην απηνλφεην ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Καη απηφ ζπκβαίλεη, 

επεηδή νη φπνηεο πξνζπάζεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε δελ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ζηαζεξφηεηα, ζπλέπεηα, νξγάλσζε θαη ζπλέρεηα. Ωο ζπλέπεηα νη φπνηεο 

πξνζπάζεηεο γηα ηε ζχλαςε ζρέζεσλ κε ηελ νκάδα αλαθνξάο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

πεξηνξίδνληαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε projects αγσγήο πγείαο δηάξθεηαο ελφο 

ζρνιηθνχ ηξηκήλνπ. Αιιά αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ κε 

ζθνπφ ηε ζχλαςε ζρέζεσλ, απηέο δελ δηεπξχλνληαη, θαη παξακέλνπλ ηππηθέο, επηθαλεηαθέο 

θαη απνζπαζκαηηθέο ,αθνχ δελ πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο θαη ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Έηζη θαίλεηαη φηη ην ζέκα ηεο ζχλαςεο ζρέζεσλ δελ 

απνηειεί παηδαγσγηθή πξνηεξαηφηεηα, γηα ηαπεξηζζφηεξα Γεκνηηθά Σρνιεία ζηελ Διιάδα, 

αθνχ δελ ην εληάζζνπλ ζεζκηθά θαη ιεηηνπξγηθά είηε ζε έλα παηδαγσγηθφ ζπκβφιαην αξρψλ 

κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε κάζεζε είηε ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφιεηηνπξγίαο είηε 

ζηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ. 

Ζ. Χξήζε δηαθνξεηηθώλ κνξθώλ θαη γισζζώλ κάζεζεο 

Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ θαη γισζζψλ κάζεζεο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

πξνυπνζέηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ απαξαίηεηε επαγγεικαηηθή θαη δηδαθηηθή 

επάξθεηα θαη ηε ζεηηθή δηάζεζε γηα λα ην θάλνπλ ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Έλα ζεκαληηθφ εκπφδην ζηε ρξήζε πνηθίισλ κνξθψλ θαη γισζζψλ κάζεζεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη ν πεξηνξηζκέλνο δηδαθηηθφο ρξφλνο, εμαηηίαο ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ 

αληηθεηκέλσλ κάζεζεο ζην ηζρχνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηεο εκπινθήοπνιιψλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο. Δπηπξνζζέησο δελ πθίζηαηαη θάπνηα ζεζκηθή 

παξέκβαζε απφ πιεπξάο ησλ αξκφδησλ δεκφζησλ θνξέσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη 

παηδαγσγηθήο ζπκβνπιεπηηθήο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ππνρξεσηηθήο ζπλέξγεηαο, ζπλεξγαζίαο 

θαη ζπλδηδαζθαιίαο κεηαμχ φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (αλεμαξηήησο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο) σο 

πξνο ηελ πινπνίεζε θνηλψλ εξγαζηψλ θαη projects. Έηζη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη 

εθπαηδεπηηθνί πεξηνξίδνληαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο 

αληηθεηκέλνπ θάλνληαο ρξήζε κνλνηξνπηθψλ κνξθψλ κάζεζεο, φπσο είλαη ε γιψζζα. Ωο 

ζπλέπεηα νη καζεηέο δελ θηλεηνπνηνχληαη λα καζαίλνπλ θαη λα εθθξάδνληαη κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο θαη αλαθφινπζα πεξηνξίδεηαη ε αθαδεκατθή, θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

αλάπηπμε απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζην Γεκνηηθφ Σρνιείν. 
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Θ. Δκπινθή γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ 

Παξ‟ φιν πνπ ζχκθσλα κε ηε δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία νη γνλείο επηδξνχλ 

θαζνξηζηηθά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ν ζεζκηθφο 

ξφινο ησλ γνλέσλ πεξηνξίδεηαη ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο, αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη δελ πεξηιακβάλεη ηελ εκπινθή θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο 

θαη θνηλσληθνπνίεζεο ησλ καζεηψλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο. Ωο 

ζπλέπεηα νη γνλείο δελ ιεηηνπξγνχλ σο ηζφηηκνη εηαίξνη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε κάζεζε 

θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ. Έηζη νη γνλείο δελ εληζρχνληαη απφ ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηνίθεζε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ψζηε: α) λα εξγαζηνχλ σο ζπλ-

εθπαηδεπηέο ησλ καζεηψλ, β) λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ελεξγά ζε εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο κάζεζεο (ζπκβνπιεπηηθή, δηδαθηηθή βνήζεηα, ζπλνδεία, ζπλδηνξγάλσζε 

εθδειψζεσλ), γ) λα εθπαηδεπηνχλ κε ζθνπφ ηελ πηνζέηεζε ηεο παηδαγσγηθήο θηινζνθίαο ησλ 

‟ReggioEmilia‟‟ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

Σπκπεξάζκαηα  

Όπσο θαίλεηαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θαηαιπηηθφο, ζεκαληηθφο θαη 

αλαληηθαηάζηαηνο ζηε κάζεζε ζηα „‟ReggioEmilia‟‟ Γεκνηηθά Σρνιεία, αθνχ νη 

εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα ιεηηνπξγνχλ κε πνιιαπινχο ξφινπο, φπσο θξνληηζηέο, 

εξεπλεηέο, θαζνδεγεηέο, ελεξγεηηθνί αθξναηέο, παξαηεξεηέο, θαηαγξαθείο ηεθκεξίσλ 

κάζεζεο θαη εληζρπηέο αιιειεπίδξαζεο. Ωο πξνο απηφ ην ζθνπφ νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη 

λα έρνπλ πςειή επαγγεικαηηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξνγλσκνζχλε ψζηε: α) λα δηακνξθψλνπλ 

έλα επλντθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, β) λα κεηαζρεκαηίδνπλ παγησκέλεο δπζιεηηνπξγηθέο 

ζεσξήζεηο, λννηξνπίεο θαη πξαθηηθέο, γ) λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα αλαδεηθλχνπλ ηηο 

πνιιαπιέο ππν-ιαλζάλνπζεο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, δ) λα απνδέρνληαη ηε ζπλ-

νηθνδφκεζε ηεο κάζεζεο απφ ηνπο καζεηέο, ε) λα εκπλένπλ ηνπο καζεηέο λα παξακέλνπλ 

πξνζεισκέλνη θαη ελεξγεηηθνί ζηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, ζη) λα εληζρχνπλ ηνπο 

καζεηέο ζηελ απφθηεζε αλσηέξσλ γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (αλάιπζε, 

ζχλζεζε, εμεχξεζε ιχζεσλ), δ) λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ αθαηξεηηθή, θαληαζηαθή, 

θξηηηθή ζθέςε θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε) λα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα απνθηνχλ 

ζπλεθηηθέο θαη αιιειν-ζπλδεδεκέλεο γλψζεηο, εκπεηξίεο θαη δεμηφηεηεο, ζ) λα δηδάζθνπλ 

κέζσ πνηθίισλ κνξθψλ θαη γισζζψλ κάζεζεο, η) λα ζρεδηάδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ έλα 

δηαθνξνπνηεκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηε βάζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ θαη ελδηαθεξφλησλ 

ησλ καζεηψλ, ηα) λα θηλεηνπνηνχλ ηνπο καζεηέο λα ιεηηνπξγνχλ σο απνηειεζκαηηθνί 

νκηιεηέο, ζπλεξγάηεο θαη πξσηαγσληζηέο ηεο κάζεζήο ηνπο, ηβ) λα ελζαξξχλνπλ ηνπο 

καζεηέο λα επηθνηλσλνχλ κέζσ ηεο γιψζζαο θαη ηεο ηέρλεο, ηγ) λα ζπιιέγνπλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηεθκήξηα ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ ζηελ πινπνίεζε κειινληηθψλ 

projects, ηδ) λα παξέρνπλ ηελ αηνκηθή επζχλε θαη ειεπζεξία ζηνπο καζεηέο λα απνθαζίδνπλ 

αλαθνξηθά κε ηελ θαηεχζπλζε, ην εχξνο θαη ηνπο ηξφπνπο εξγαζίαο ηνπο, ηε) λα 
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ελζσκαηψλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα, ηηο παξαζηαηηθέο ηέρλεο, ηηο ρεηξνηερλίεο, ηελ 

αθήγεζε, ηε κνπζηθή θαη ηηο ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζην εβδνκαδηαίν σξνιφγην 

πξφγξακκα, ηζη) λα θξνληίδνπλ ψζηε νη καζεηέο λα αλαπηχζζνληαη γλσζηηθά, γισζζηθά θαη 

θνηλσληθά αλεμαξηήησο ηνπ καζεζηαθνχ ηνπο ζηπι, ηδ) λα πξνάγνπλ ηε ζεηηθή ζπλεξγαζία 

θαη ηελ ακθίδξνκε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο, ηε) λα κεξηκλνχλ λα νηθνδνκήζνπλ απφ θνηλνχ κε ηνπο 

καζεηέο, ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο κηα ηζρπξή θνηλνηηθή θαη 

ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα κάζεζεο ζηηο ζρνιηθέο ηνπο κνλάδεο (Vatalaro, Szente, &Levin, 

2015). 

Πξνηάζεηο 

 Όπσο θαίλεηαη ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ κεγάιεο αιιαγέο ηφζν ζε ζεζκηθφ επίπεδν (ζηνρνζεζία 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα, επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

εθπαηδεπηηθψλ, ζεζκηθή εκπινθή γνλέσλ), φζν ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν (ζρνιηθή θνπιηνχξα, 

ελίζρπζε ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, πξνγξακκαηηζκφο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, παξνρή θηλήηξσλ 

γηα κεηαζρεκαηηζκφ δπζιεηηνπξγηθψλ πξαθηηθψλ) ψζηε ζηαδηαθά λα ελζσκαησζνχλ νη 

βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο παηδαγσγηθέο αξρέο ησλ ‟‟ReggioEmilia‟‟ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ ζηελ 

θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηε ζρνιηθή δσή ησλ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ ηνπ 

ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.Οη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ κε 

πιεξφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζπλαθφινπζα λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ 

ελζσκάησζε θαη εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ αξρψλ, ππφ ηε ζεκειηψδε πξνυπφζεζε φηη ζα 

εθπαηδεπηνχλ κε ηξφπν κεζνδηθφ, νξγαλσκέλν θαη επηζηάκελν θαηά ηε δηάξθεηα ηφζν ηεο 

αξρηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο ζηα Παλεπηζηήκηα, φζν θαη ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπο αλάπηπμεο απφ ηνπο αξκφδηνπο δεκφζηνπο θνξείο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη 

παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο θαη επηκφξθσζεο, φπσο είλαη ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Δθπαηδεπηηθνχ Σρεδηαζκνχ. 
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