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1. Tα χαρακτηριστικά του σηµερινού ελληνικού σχολικού 
κτιρίου. 
 
Mια γενική εικόνα αναλλοίωτη για 106 χρόνια.  
Tα διδακτήρια στην Eλλάδα ακολουθούν όλα ένα, ουσιαστικά, ενιαίο µοντέλο 
σχολικού χώρου που επικρατεί από το 1894 ως σήµερα. Tο µοντέλο αυτό 
χαρακτηρίζεται ως ενιαίο επειδή όλοι οι τύποι σχολικού κτιρίου που 
εµφανίσθηκαν στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, παρά τις κατά 
περιόδους διαφοροποιήσεις στην αισθητική τους, διακρίνονται για τη 
σταθερότητα στα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά: η σύνθεση της κάτοψης του 
κτιρίου, η διαρρύθµιση της τυπικής αίθουσας διδασκαλίας, η σχέση εσωτερικού 
και υπαίθριου σχολικού χώρου, η σχέση του διδακτηρίου µε το περιβάλλον 
του, διατηρούνται χωρίς ουσιαστικές αλλαγές µέχρι σήµερα (Γερµανός, 1984, 
1999): 

• η κάτοψη του κτιρίου οργανώνεται σταθερά γύρω από µια πορεία 
που οδηγεί από την είσοδο σε διαδρόµους και κατόπιν, στις 
«διδακτικές µονάδες»-τάξεις. Tα κτίρια περιλαµβάνουν µόνον τρεις 
κατηγορίες εσωτερικού χώρου: 
- τους χώρους κυκλοφορίας (διαδρόµους-χόλ), 
- τις αίθουσες διδασκαλίας, που αποτελούν και τους µόνους 

εσωτερικούς χώρους που προβλέπονται για το µάθηµα 
- τους βοηθητικούς χώρους.  

• οι αίθουσες διδασκαλίας έχουν πάντοτε ορθογώνιο σχήµα, 
βρίσκονται σε παράταξη και δεν έχουν καµµιά άµεση λειτουργική 
σχέση, ούτε µεταξύ τους ούτε µε τους άλλους εσωτερικούς ή 
υπαίθριους σχολικούς χώρους 
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• το σχολικό κτίριο στο σύνολό του είναι µόνιµα εσωστρεφές, 
αποκοµµένο λειτουργικά και οπτικά από το περιβάλλον του, 
γεγονός που αντιστοιχεί στην αποµόνωση της εκπαίδευσης από τη 
σύγχρονή της πραγµατικότητα, οικονοµική, κοινωνική και 
πολιτισµική. 

H αίθουσα διδασκαλίας  
H αίθουσα είναι το µόνο και αποκλειστικό τµήµα του κτιρίου στο οποίο γίνονται 
τα µαθήµατα (εκτός από τη γυµναστική). Όπως διαπιστώθηκε από έρευνες, η 
διαρρύθµιση του χώρου της εµφανίζει εκπληκτικές οµοιότητες τα τελευταία 106 
χρόνια. Iδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα ακόλουθα : 

• η διάταξη των θρανίων δε µεταβάλλεται: πάντα τοποθετούνται σε 
παράλληλες σειρές προσανατολισµένες στον πίνακα 

• η έδρα βρίσκεται πάνω σ’ένα βάθρο ώστε να εξασφαλίζεται ο 
οπτικός έλεγχος της τάξης. Σήµερα, παρά τις λίγες εξαιρέσεις (ιδίως 
σε κτίρια δηµοτικών σχολείων), το βάθρο εξακολουθεί να βρίσκεται 
στις αίθουσες 

• η θέση της έδρας παραµένει δίπλα στον πίνακα, προς την πλευρά 
του παραθύρου  

• υπάρχουν συµβολικά-εκπαιδευτικά σηµεία αναφοράς που 
κυριαρχούν στο χώρο -δηλαδή ο πίνακας, η έδρα, η εικόνα του 
Iησού- και τα οποία παραµένουν τα ίδια και στις ίδιες θέσεις. 

Oι οµοιότητες αυτές συναρτώνται προς εκείνες που παρατηρούνται στο 
αρχιτεκτονικό σχέδιο της αίθουσας: 

• η κάτοψη έχει ορθογώνιο σχήµα 
• οι πόρτες και τα παράθυρα βρίσκονται σε αντίστοιχες θέσεις: η 

πόρτα απέναντι από τα παράθυρα και κοντά στον πίνακα, ενώ τα 
παράθυρα κατά µήκος της µεγάλης πλευράς της αίθουσας, 
αριστερά από τη διάταξη των θρανίων. 

 
 
2. ∆ιαρρύθµιση του χώρου και εκπαιδευτικές επιλογές στο 
σηµερινό ελληνικό σχολείο. 
 
H σταθερότητα στη διαµόρφωση του χώρου και των σχέσεων στην τάξη. 
H οργάνωση του χώρου της τάξης συνδέεται µε πρότυπα σχέσεων και 
συµπεριφορών που θεωρεί ως ορθά το σχολείο για τους µαθητές. Έτσι, η 
πανοµοιότυπη διαρρύθµιση στις αίθουσες διδασκαλίας εκφράζει τη 
σταθερότητα των επίσηµων κατευθύνσεων σχετικά µε τα θέµατα αυτά, δηλαδή, 
στην ουσία, σχετικά µε την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για 
παράδειγµα, η εµµονή στη διάταξη των θρανίων σε παράλληλες σειρές που 
«βλέπουν» στον πίνακα σηµαίνει ότι, σε όλη την περίοδο, από το 1894 ως 
σήµερα, οι θέσεις που καταλαµβάνουν οι µαθητές και ο εκπαιδευτικός 
παραµένουν σταθερές:  

• ο εκπαιδευτικός απέναντι από τους µαθητές και, συχνά, ψηλότερα 
απ’ αυτούς για να εξασφαλίζει τον οπτικό έλεγχο της τάξης  

• οι µαθητές κάθονται ο ένας πλάι µε τον άλλο, βλέποντας προς τον 
πίνακα και, παράλληλα, τις πλάτες των µαθητών της µπροστινής 
σειράς. 

Aλλά, αυτή η σταθερότητα των θέσεων στο χώρο συνδέεται µε τη 
«σταθερότητα» (δηλαδή την έλλειψη αλλαγών) στον τρόπο εργασίας: οι 
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µαθητές εργάζονται ατοµικά, χωρίς να επιτρέπεται να επικοινωνούν µε τους 
συµµαθητές τους που βρίσκονται δίπλα, µπροστά ή πίσω απ’αυτούς. Για 
οποιαδήποτε διαφορετική µορφή σχολικής εργασίας θα απαιτούνταν αλλαγή 
στη διάταξη των θρανίων: για παράδειγµα, για εργασία σε οµάδες είναι 
απαραίτητη η τοποθέτηση των θρανίων έτσι ώστε οι µαθητές της οµάδας να 
βλέπονται πρόσωπο µε πρόσωπο κλπ. O µαθητής εργάζεται 
παρακολουθώντας τον εκπαιδευτικό που διδάσκει. Όταν ο τελευταίος θέλει να 
καταγραφούν επακριβώς τα λόγια του, τα γράφει στον πίνακα ώστε ο µαθητής 
να τα αντιγράψει όπως είναι. Tα ίδια συµβαίνουν κατά την εξέταση. Συνήθως, ο 
µαθητής που εξετάζεται στέκεται όρθιος µπροστά στον πίνακα, δίπλα στην 
έδρα. Ότι πρέπει να αναφέρει επακριβώς το γράφει στον πίνακα. Oι 
συµµαθητές του τον παρακολουθούν όπως κάνουν και µε τον εκπαιδευτικό. 
Προς τον πίνακα στρέφονται για να κάνουν παρατηρήσεις ή να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις. O πίνακας είναι το στοιχείο χώρου που συνδέεται συµβολικά 
ταυτόχρονα µε την παροχή γνώσης, τον έλεγχο της αποκτηµένης γνώσης και, 
κατά συνέπεια, την άσκηση εκπαιδευτικής εξουσίας. Έτσι λειτούργησε η 
σχολική τάξη σ’όλη τη διάρκεια της περιόδου, από το 1894 ως σήµερα 
(Γερµανός, 1999β)  
Aντίστοιχη εικόνα σταθερότητας επικρατεί και στα βασικά στοιχεία της 
αισθητικής της αίθουσας : η οπτική οργάνωση βασίζεται σε απλοϊκές 
συνθέσεις οριζόντιων και κάθετων θεµάτων και τα χρώµατα στους τοίχους είναι 
«αχρωµατικά» (γκρίζο ή χρώµατα µε ισχυρή ανάµειξη γκρίζου). H διακόσµηση 
αποτελείται συνήθως από εικόνες που δείχνουν πρόσωπα της ελληνικής 
ιστορίας, µάχες ή τοπία. Στο ελληνικό σχολείο δεν υπάρχει καµµιά 
εκπαιδευτική πρακτική που να συνδέει την αισθητική και τη διακόσµηση µε το 
περιεχόµενο του µαθήµατος (Γερµανός, 1996). 
O παγιωµένος τρόπος λειτουργίας της τάξης. 
Oι συνθήκες αυτές οδήγησαν στη διαµόρφωση ενός «άγραφου κανόνα» για 
οργάνωση της αίθουσας σε περιοχές εργασίας και κυκλοφορίας που, επίσης, 
παρέµειναν σταθερές και αυστηρά διαχωρισµένες στην περίοδο των 106 
χρόνων. O µαθητής µετακινείται µόνον εφόσον έχει «συγκεκριµένο λόγο» και, 
συνήθως, αφού πάρει άδεια. H εικόνα 1 δείχνει την κατανοµή του χώρου της 
αίθουσας σε νοητές περιοχές εργασίας, έτσι όπως διαπιστώθηκε από έρευνα 
που έγινε το 1997 σε σχολεία της Θεσσαλονίκης (Γερµανός, 1999α).  
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Eικόνα 1 
Tυπική διαρρύθµιση της αίθουσας διδασκαλίας στο σηµερινό ελληνικό σχολείο.  

1. Παράδοση/εξέταση του µαθήµατος (27% της επιφ. της αίθουσας) 
2. Περιοχή των µαθητών (33%) - 3. ∆ιάδροµοι κυκλοφορίας (28%) 
4. Γωνιά του εκπαιδευτικού (5%) - 5. “Λοιποί χώροι” (7%) 
 

Eίναι αξιοσηµείωτο ότι ο χώρος του µαθητή ανέρχεται µόνο στο 33% του 
εµβαδού της αίθουσας, ενώ το 36% του χώρου δε χρησιµοποιείται για το 
µάθηµα: είναι το κοµµάτι της τάξης που περιλαµβάνει τους διαδρόµους 
κυκλοφορίας (28%) και «ότι περισσεύει» πίσω από τα θρανία (7%). 
H πανοµοιότυπη, λοιπόν, διαρρύθµιση στις αίθουσες διδασκαλίας φανερώνει 
µια τυποποίηση των σχέσεων χώρου στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, η οποία 
ενισχύει το δασκαλοκεντρικό και ασύµµετρο χαρακτήρα της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. H ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (δασκαλοκεντρική), ο 
ρόλος του «εκπαιδευτικού–ρήτορα» και του «µαθητή–εκτελεστή οδηγιών», η 
µικρή ή ανύπαρκτη δυνατότητα του µαθητή να αυτενεργεί και να παρεµβαίνει 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, να αναπτύσσει την κριτική του ικανότητα και τη 
δηµιουργικότητά του, ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται το µάθηµα, που µοιάζει µε 
µια άγραφη «εκπαιδευτική τελετουργία», είναι µερικά από τα σηµαντικά 
χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας την περίοδο 1894-2000. 
Tα χαρακτηριστικά αυτά πήραν την τυποποιηµένη µορφή η οποία κυριαρχεί 
ακόµα και σήµερα και συνεχίζει να εκφράζεται, αλλά και να ενισχύεται, µέσα 
από τη διαρρύθµιση του χώρου. 
 
 
3. Tο µοντέλο του σχολικού χώρου στην Eλλάδα και η σχέση 
του µε τη σχολική αποτυχία. 
 
O µονολειτουργικός χαρακτήρας του σχολικού χώρου. 
H ανάλυση που προηγήθηκε οδηγεί στη διαπίστωση ότι ο χώρος στο ελληνικό 
σχολείο είναι µονολειτουργικός, δηλαδή έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί µε 
µόνο έναν και πάντα τον ίδιο τρόπο: η προσέγγιση στις αίθουσες, η µέθοδος 
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εργασίας στην τάξη, η σχέση του εσωτερικού µε τον υπαίθριο χώρο µπορούν 
να πραγµατοποιηθούν µόνο µε τον τρόπο που υποδεικνύει η συγκεκριµένη 
αρχιτεκτονική οργάνωση. Παράλληλα, η οργάνωση των εκπαιδευτικών 
σχέσεων που αντιστοιχεί στο µονολειτουργικό χαρακτήρα του χώρου είναι 
µονόπλευρη, δηλαδή λειτουργεί και αυτή προς µια µόνον κατεύθυνση, από τον 
πόλο του εκπαιδευτικού προς εκείνο του µαθητή και όχι αντίστροφα, και 
στηρίζεται σε στερεότυπες, εξίσου δύσκαµπτες εκπαιδευτικές πρακτικές.  
∆ηµιουργείται, έτσι, ένα απόλυτα ανελαστικό µοντέλο από το συνδυασµό 
χώρου και σχέσεων που δεν εµπεριέχει την παραµικρή δυνατότητα 
αυτοεξέλιξης. Για παράδειγµα, η διαρρύθµιση της αίθουσας, ιδίως η σηµερινή 
διάταξη των θρανίων σε σειρές που είναι σχεδιασµένη για ατοµική εργασία, 
εµποδίζει την εφαρµογή διαφορετικών εκπαιδευτικών πρακτικών που 
στηρίζονται στη συνεργασία και το διάλογο. Άρα, η αλλαγή στις εκπαιδευτικές 
πρακτικές δεν είναι εφικτή αν ο χώρος παραµείνει ως έχει: η υιοθέτηση νέων 
πρακτικών απαιτεί κάποια, έστω και περιορισµένη, µετατροπή του χώρου. Aπό 
την άλλη πλευρά, µια τροποποίηση της δοµής του χώρου, όπως η εφαρµογή 
µιάς διάταξης των θρανίων για εργασία σε οµάδες, είναι άχρηστη αν δεν 
συνοδεύεται από αντίστοιχες αλλαγές στις εκπαιδευτικές πρακτικές που 
σήµερα είναι προσαρµοσµένες στην ατοµική εργασία. Aυτή η ανελαστική 
ποιότητα του χώρου και των εκπαιδευτικών σχέσεων αποτελεί σοβαρό 
εµπόδιο για την αναβάθµιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος Weinstein, 
1997. 
Oι αρνητικές συνέπειες από το σηµερινό µοντέλο σχολικού χώρου. 
Mια πρόσφατη έρευνα σε ελληνικά σχολεία έδειξε ότι το υφιστάµενο µοντέλο 
σχολικού χώρου στην Eλλάδα συντελεί στην αύξηση δυο αρνητικών 
εκπαιδευτικών φαινοµένων: της σχολικής δυσκολίας και, ακόµα χειρότερα, της 
σχολικής αποτυχίας των µαθητών (Γερµανός, 1999α). Όπως έδειξε η 
παρατήρηση σε δέκα επιλεγµένες τάξεις, µετά από τέσσερεις µήνες 
λειτουργίας των σχολείων, οι ανισότητες που υπήρχαν µεταξύ των µαθητών 
οξύνθηκαν, επειδή παρατηρήθηκε ελαφριά αύξηση του ποσοστού των 
επιτυχηµένων µαθητών, µείωση εκείνων που είχαν µέτριες επιδόσεις και, 
τέλος, διόγκωση του ποσοστού των µαθητών που είχαν χαµηλές επιδόσεις και 
δυσκολίες στην τάξη. Oι διαπιστώσεις αυτές συµφωνούν µε τα πορίσµατα 
ερευνών στη βιβλιογραφία (βλ. ιδίως Derouet-Besson, 1999, Vayer et al, 1991, 
Weinstein, 1997 και 1987). 
 
 
4. Eρευνητικές προσεγγίσεις για αναβάθµιση του χώρου και 
του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στην Eλλάδα. 
 
H ανάγκη για έναν «παιδαγωγικό επανασχεδιασµό του σχολικού 
χώρου». 
∆ηµιουργείται, λοιπόν, το ερώτηµα αν είναι δυνατή η αναβάθµιση του 
συγκεκριµένου ελληνικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, µε την προϋπόθεση 
ότι δε θα χρειασθεί όλα να γκρεµισθούν και να ξανακτισθούν από την αρχή. 
Aπό την ανάλυση που προηγήθηκε γίνεται φανερό ότι για την αναβάθµιση του 
σχολικού περιβάλλοντος απαιτείται οπωσδήποτε παρέµβαση και στα θέµατα 
που έχουν σχέση  

• µε το χώρο και  
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• µε τον τρόπο που γίνεται το µάθηµα, δηλαδή τις εκπαιδευτικές 
σχέσεις και τις πρακτικές στην τάξη.  

O κοινός παρονοµαστής τους είναι οι σχέσεις χώρου που αλληλεπιδρούν µε τις 
υπόλοιπες παραµέτρους. Tο κεντρικό, λοιπόν, σηµείο της παρέµβασης 
αποτελούν οι τροποποιήσεις στο χώρο, ώστε να είναι εφικτές οι αλλαγές και 
στα άλλα επίπεδα. 
Ωστόσο, µια απλή αλλαγή στα αρχιτεκτονικά στοιχεία δεν επαρκεί. H 
παρέµβαση στο χώρο πρέπει να σχεδιασθεί ταυτόχρονα µε την παρέµβαση 
στον τρόπο που γίνεται το µάθηµα, δηλαδή στις εκπαιδευτικές σχέσεις και 
πρακτικές, ώστε η νέα οργάνωση του χώρου να εναρµονίζεται µε τις νέες 
µορφές εκπαιδευτικής χρησιµοποίησής του και να επιδρά στις συνθήκες της 
καθηµερινής ζωής στο σχολείο. Aπαιτείται, λοιπόν, ένας παιδαγωγικός 
επανασχεδιασµός του σχολικού χώρου, ο οποίος να ακολουθεί µια σύνθετη 
λογική ταυτόχρονης παρέµβασης στα επίπεδα του χώρου, των εκπαιδευτικών 
σχέσεων και εκπαιδευτικών πρακτικών. 
Oι θέσεις που ακολουθούν εφαρµόσθηκαν και ελέγχθηκαν ερευνητικά από το 
1996 ως σήµερα σε σχολεία της Θεσσαλονίκης και άλλων περιοχών της 
Eλλάδος (Γερµανός, 1999γ, 1999δ, 2000). 
Στόχος του παιδαγωγικού επανασχεδιασµού του σχολικού χώρου και η 
εργασία σε οµάδες 
Γενικός στόχος είναι η υλοποίηση ταυτόχρονων αλλαγών στα επίπεδα χώρου, 
εκπαιδευτικών σχέσεων και εκπαιδευτικών πρακτικών, ώστε να αναβαθµισθεί 
το σχολικό περιβάλλον. Aπό πρόσφατες έρευνες αποδείχθηκε ότι ο γενικός 
στόχος συνδέεται στενά µε την ποιοτική βελτίωση της εκπαιδευτικής 
αλληλεπίδρασης στο σχολείο, δηλαδή µε την εφαρµογή οµαδοκεντρικής 
µεθόδου διδασκαλίας (Γερµανός 2000, Derouet-Besson, 1999, Vayer et al, 
1991, Weinstein, 1997). Mια τέτοια παρέµβαση αναλύεται σε αλλαγές σε 
τέσσερα επιµέρους σηµεία :  

• τη διαρρύθµιση του χώρου (α) 
• τον τρόπο που γίνεται το µάθηµα, δηλαδή 

- τις µορφές επικοινωνίας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (β) 
- τις µορφές εργασίας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (γ) 
- τη σχέση του σώµατος του µαθητή µε το χώρο (δ). 

H µελέτη των πρώτων πειραµατικών εφαρµογών έδειξε ότι η αναβάθµιση του 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος µπορεί να επιτευχθεί, ως ένα ικανοποιητικό 
βαθµό, µε τις δυνατότητες που προσφέρει η υφιστάµενη υλικοτεχνική υποδοµή. 
Γενικοί άξονες της µεθοδολογίας του παιδαγωγικού επανασχεδιασµού. 
Aπό µεθοδολογική άποψη, ο παιδαγωγικός επανασχεδιασµός συνίσταται στην 
ταυτόχρονη παρέµβαση στα τέσσερα επιµέρους σηµεία του γενικού στόχου. H 
εµπειρία από τις πρώτες εφαρµογές άφησε να φανούν οι σηµαντικότερες 
κατευθύνσεις παρέµβασης, οι οποίες είναι : 
• Στη διαρρύθµιση του χώρου 
H νέα διαρρύθµιση πρέπει να έχει ορισµένα χαρακτηριστικά τα οποία 
ανατρέπουν τους περιορισµούς που δηµιουργούν οι υφιστάµενες σχέσεις 
χώρου. Σύµφωνα µε την ανάλυση που προηγήθηκε, τα σηµαντικότερα από 
αυτά τα νέα χαρακτηριστικά είναι :  

• η ευελιξία του χώρου, δηλαδή η δυνατότητα χρησιµοποίησής του µε 
πολλούς εναλλακτικούς τρόπους. Έτσι, ο επανασχεδιασµένος 
χώρος θα προσαρµόζεται στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και θα παρακολουθεί τις αλλαγές της, διευκολύνοντας 
την ανάπτυξη διαφορετικών µεταξύ τους µορφών επικοινωνίας και 
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εργασίας. Θα ανατραπεί, δηλαδή, η σηµερινή κατάσταση όπου 
συµβαίνει το αντίθετο, επειδή ο χώρος ευνοεί ένα µόνον τύπο 
εργασίας και επικοινωνίας, ανεξάρτητα µε τις απαιτήσεις που θέτει 
το γνωστικό αντικείµενο, η ηλικία και τα ατοµικά γνωρίσµατα των 
µαθητών. 

• η ύπαρξη σηµείων αναφοράς στο χώρο. H νέες µορφές οργάνωσης 
και χρησιµοποίησης του χώρου πρέπει να συντελούν στην 
προώθηση βασικών εκπαιδευτικών στόχων, όπως η ανάπτυξη της 
φαντασίας, της δηµιουργικότητας και της πρωτοβουλίας των 
παιδιών. Γι’αυτό, µέσα από τη διάταξη των επίπλων και του 
εξοπλισµού και µε την αισθητική του, ο επανασχεδιασµός θα 
προσφέρει σηµεία αναφοράς  τα οποία συναρτώνται µε φαινόµενα 
οικειοποίησης του χώρου και δηµιουργίας «προσωπικού χώρου» 
από τους µαθητές, γεγονός που συµβάλλει αποτελεσµατικά στη 
δηµιουργία ενός θετικού ψυχοπαιδαγωγικού κλίµατος στην τάξη 
(Fischer, 1997, Pecheux, 1990).  

• ο εκπαιδευτικός σχεδιασµός του αντιληπτικού ερεθίσµατος που 
προσφέρει ο χώρος, το οποίο εκφράζεται ιδίως από την αισθητική 
και τη διακόσµηση και πρέπει να µπορεί να αξιοποιηθεί άµεσα ή 
έµµεσα για το µάθηµα. 

• Στον τρόπο που γίνεται το µάθηµα.  
Aπαιτείται η εφαρµογή µεθόδου οµαδοκεντρικής διδασκαλίας που θα αξιοποιεί 
τις δυνατότητες που προσφέρει ο χώρος για ανάπτυξη της εκπαιδευτικής 
αλληλεπίδρασης. Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, η παρέµβαση αυτή πρέπει να 
εστιασθεί σε τρία θέµατα : 

• στις µορφές επικοινωνίας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Στο 
επίπεδο της επικοινωνίας, η διαρρύθµιση του χώρου, για 
παράδειγµα η διάταξη των αµοιβαίων θέσεων των µαθητών, πρέπει 
να ευνοεί την “πρόσωπο-µε-πρόσωπο” επικοινωνία ώστε να 
ενισχυθούν οι δυνατότητες για ανάπτυξη διαλόγου και συνεργασίας 
µεταξύ τους. Πρόκειται για την εφαρµογή διάταξης χώρου 
προσαρµοσµένης στην οµαδοκεντρική διδασκαλία. 

• στις µορφές εργασίας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Στο 
επίπεδο της εργασίας, ο επανασχεδιασµός πρέπει να προτείνει 
διατάξεις επίπλων και εξοπλισµού οι οποίες να διευκολύνουν την 
ανάπτυξη µορφών συνεργασίας και εργασίας σε οµάδες και να 
αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει η πρόσωπο-µε 
πρόσωπο επικοινωνία µεταξύ των µαθητών. 

• στην απελευθέρωση της σχέσης του σώµατος του µαθητή µε το 
χώρο. Oι νέες συνθήκες του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος είναι 
αδύνατο να εφαρµοσθούν αν δεν απελευθερωθεί η σχέση του 
σώµατος του µαθητή µε το χώρο, έτσι ώστε να αποκατασταθεί στο 
θέµα αυτό στο σχολείο µια φυσιολογική κατάσταση πραγµάτων, 
που πλησιάζει εκείνη της καθηµερινής ζωής του παιδιού. H 
ανατροπή των υφιστάµενων σχέσεων µε το χώρο κινείται σε δυο 
σηµεία : 
- στις αποδεκτές στάσεις του σώµατος του παιδιού την ώρα του 

µαθήµατος. Ως «αποδεκτές» πρέπει να θεωρούνται όλες οι 
φυσιολογικές στάσεις και θέσεις που παίρνει αυθόρµητα το σώµα 
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του παιδιού στο πλαίσιο της καθηµερινής του ζωής. Tο ζητούµενο 
είναι να αισθάνεται ο µαθητής άνετα καθώς εργάζεται και µαθαίνει 

- στην ελευθερία του µαθητή να χρησιµοποιεί µε δική του 
πρωτοβουλία όλο το διαθέσιµο χώρο της αίθουσας. Aνατρέπεται, 
δηλαδή, το σηµερινό καθεστώς, σύµφωνα µε το οποίο ο µαθητής 
πρέπει να ζητήσει άδεια για οποιαδήποτε µετακίνησή του µέσα 
στην τάξη. H έρευνα έδειξε ότι οι µαθητές δεν έκαναν κατάχρηση 
αυτής της ελευρίας: αντίθετα, πρόσεχαν, όσο µπορούσαν, να τη 
χρησιµοποιούν σωστά στο πλαίσιο του µαθήµατος, ώστε να την 
προστατεύσουν. 

Ωστόσο, πρέπει να τονισθεί ότι η παρέµβαση στα δυο επίπεδα, δηλαδή στη 
διαρρύθµιση τού χώρου και στον τρόπο που γίνεται το µάθηµα, πρέπει να είναι 
ταυτόχρονη και να έχει ενιαίο προσανατολισµό. Mια αλλαγή στο χώρο δεν είναι 
αρκετή, από µόνη της, για να προκαλέσει αντίστοιχη αλλαγή και στον τρόπο 
που γίνεται το µάθηµα. Aποτελεί, όµως, απαραίτητη προϋπόθεση για να 
επιτύχει οποιαδήποτε αλλαγή διδακτικής µεθόδου και οπωσδήποτε, για την 
εφαρµογή οµαδοκεντρικής µεθόδου διδασκαλίας. 
 
 
5. Παραδείγµατα εφαρµογών σε ελληνικά σχολεία 
 
Παρεµβάσεις σύµφωνες µε τις θέσεις που αναπτύξαµε έγιναν σε αριθµό 
σχολείων στην Eλλάδα. Oι αλλαγές ακολούθησαν ένα νέο, ενιαίο µοντέλο  
χώρου, που ευνοούσε την εφαρµογή οµαδοκεντρικής µεθόδου διδασκαλίας. 
Έτσι, ο χώρος της αίθουσας οργανώθηκε σε δυο περιοχές, που συνδέονται µε 
σχέσεις αλληλεξάρτησης: την «περιοχή των οµάδων» και το «καθιστικό» 
(εικόνα 2).  

• H «περιοχή των οµάδων» περιλαµβάνει τόπους εργασίας, µια για 
κάθε οµάδα της τάξης (τέσσερεις έως έξη µαθητές). Mια τέτοια 
γωνιά εργασίας αποτελείται από δυο ή τρία θρανία ενωµένα µεταξύ 
τους, µε τρόπο που επιτρέπει δυο κατηγορίες προσανατολισµού 
στο χώρο:  
- προς το εσωτερικό της οµάδας, που ευνοεί την ανάπτυξη 
σχηµάτων επικοινωνίας «πρόσωπο-µε-πρόσωπο» µεταξύ των 
µελών της, και  

- προς τον περιβάλλοντα χώρο της οµάδας, στον οποίο βρίσκεται ο 
δάσκαλος, ο πίνακας, οι υπόλοιπες οµάδες εργασίας. 

• Tο «καθιστικό» είναι ένας χώρος που για πρώτη φορά εισάγεται 
στην ελληνική σχολική πραγµατικότητα. Περιλαµβάνει µια µοκέτα 
και µαξιλάρια ή καρέκλες για να κάθονται τα παιδιά. Eίναι ο χώρος 
για συλλογικές δραστηριότητες (συζητήσεις ή µάθηµα µε το σύνολο 
της τάξης, οµαδική δηµιουργία κλπ.), αλλά και για ατοµική εργασία, 
συνεργασία σε µικρές οµάδες (προετοιµασία υλικού για µια 
προβολή, συλλογή στοιχείων από εγκυκλοπαίδειες κλπ.) ή 
ανάπαυση παιδιών που τελείωσαν την εργασία τους (χαµηλόφωνη 
συζήτηση, διάβασµα βιβλίων κλπ). Στο «καθιστικό», µαθητές και 
εκπαιδευτικός κάθονται µε τον ίδιο τρόπο και, έτσι, βρίσκονται σε 
ισότιµη σχέση µε το χώρο. 
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Eικόνα 2. 
H αίθουσα της εικόνας 1 (δηµοτικό), µετά τον παιδαγωγικό επανασχεδιασµό 

της  
και την προσαρµογή της στην εφαρµογή οµαδοκεντρικής διδακτικής µεθόδου. 

1. «Περιοχή εργασίας των οµάδων» (80% του εµβαδού της 
αίθουσας) 
2. «Kαθιστικό» (20%) 
3. Tραπέζι του εκπαιδευτικού. 

 
Σε ορισµένα από τα σχολεία στα οποία έγινε παιδαγωγικός επανασχεδιασµός 
του χώρου τους, πραγµατοποιήθηκαν έρευνες για να µελετηθούν οι επιδράσεις 
του επανασχεδιασµού. Tα αποτελέσµατα ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικά γιατί 
έδειξαν: 

• την εµφάνιση νέων σχηµάτων επικοινωνίας που αντιστοιχούσαν 
στις εξής πρωτοεµφανιζόµενες κατηγορίες εκπαιδευτικής 
αλληλεπίδρασης: 
- ανάµεσα στο δάσκαλο και τις οµάδες των µαθητών 
- ανάµεσα στο δάσκαλο και µια οµάδα µαθητών 
- ανάµεσα σε µαθητές της ίδιας οµάδας 
- ανάµεσα σε µαθητές διαφορετικών οµάδων (ο κάθε µαθητής 
εκπροσωπεί τον εαυτό του) 

- ανάµεσα σε διαφορετικές οµάδες -µεταξύ µαθητών-εκπρόσωπων 
των οµάδων τους. 
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Tα νέα σχήµατα επικοινωνίας παρατηρήθηκαν σ’όλες τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες είτε χωροθετούνταν στην «περιοχή των οµάδων» είτε 
στο «καθιστικό».  

• οι νέες συνθήκες στις πειραµατικές τάξεις ευνόησαν την απελευθέρωση 
των αποδεκτών πρακτικών και θέσεων του σώµατος στο χώρο από τον 
στερεότυπο και περιοριστικό χαρακτήρα που είχαν πριν από την 
έναρξη του προγράµµατος. Eπιπλέον, εµφανίσθηκαν και καινούριες 
πρακτικές και θέσεις του σώµατος που θα ήταν αδιανόητες τρεις µήνες 
νωρίτερα και αφορούσαν τόσο τους µαθητές, όσο και τους 
εκπαιδευτικούς. (φωτογραφία 1).  

 
 

 
 
 

Φωτογραφία 1 
∆ηµοτικό σχολείο Aντιµάχειας Kω (Γερµανός, 2000): νέες πρακτικές και θέσεις 

του σώµατος στο χώρο του «καθιστικού» µετά τον παιδαγωγικό 
επανασχεδιασµό  

(µάθηµα Iστορίας στην 6η τάξη). 
 

 
• στο πλαίσιο των ευνοϊκών συνθηκών που δηµιουργήθηκαν από τον 

παιδαγωγικό επανασχεδιασµό, η εφαρµογή της οµαδοκεντρικής 
µεθόδου διδασκαλίας οδήγησε  
- σε σηµαντική βελτίωση της επίδοσης των µαθητών 
- σε αξιοπρόσεκτη βελτίωση του βαθµού σχολικής ενσωµάτωσης 
των µαθητών (βλ. ιδίως Γερµανός, 1999α και 2000). 

Πρέπει να τονισθεί ότι σε καµµία απ’αυτές τις αλλαγές δεν επέδρασε ο 
παράγοντας «φύλο» και «ηλικία» των παιδιών. 
Aντίστοιχες παρεµβάσεις έγιναν και σε σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
όπως για παράδειγµα, στο 15ο Λύκειο και στο Γυµνάσιο Mετεώρων 
Θεσσαλονίκης. Eφαρµόσθηκαν εναλλακτικά διαµορφώσεις του χώρου για 
εργασία σε οµάδες ή σε σχήµα «Π», οι οποίες λειτούργησαν µε επιτυχία. 
Φυσικά, η διαφορετική ηλικία των µαθητών οδήγησε στην επικράτηση 
διαφοροποιηµένων πρακτικών οµάδας από ό,τι στο ∆ηµοτικό σχολείο. 
Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές πρακτικές ακολουθούσαν τις ίδιες αρχές, απλά η 
µορφή έκφρασής τους είχε αλλάξει, ακολουθώντας τα χαρακτηριστικά της 
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ηλικίας. Iδιαίτερα, πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι θέσεις στο χώρο που 
έπαιρναν αυθόρµητα οι µαθητές ήταν πιο απλές, αλλά και αυτές επέτρεπαν την 
εφαρµογή της οµαδοκεντρικής εργασίας και την ανάπτυξη έντονης 
εκπαιδευτικής αλληλεπίδρασης (φωτογραφίες 2 και 3). 
 
 
 
 
 
 

 
 

Φωτογραφία 2 
Mάθηµα Φυσικής στο 15ο Λύκειο της Θεσσαλονίκης (α). 

Oι µαθητές εργάζονται στις οµάδες τους, ενώ ο καθηγητής προετοιµάζει µια 
διαφάνεια που θέλει να τους δείξει. 
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Φωτογραφία 3 
Mάθηµα Φυσικής στο 15ο Λύκειο της Θεσσαλονίκης (β). 

O καθηγητής περνάει από κάθε οµάδα, ελέγχει την εργασία της, συµβουλεύει, 
καθοδηγεί ... (Oκτώβριος 1999). 
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