Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το
περιβάλλον.
Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι
του παιδιοφ που περνά μζςα από τισ ζννοιεσ τθσ αυτονομίασ, τθσ ελευκερίασ και τθσ
αυτορρφκμιςθσ. Θα μιλιςουμε για το δικό μασ παράδειγμα: πϊσ θ ομάδα του μικροφ δζντρου
προςεγγίηει και πραγματϊνει τισ ζννοιεσ αυτζσ ςε ζνα αυτοοργανωμζνου ελεφκερου ςχολείου
ςτθ Θεςςαλονίκθ το 2014-15.
Για μασ, θ παιδικι θλικία είναι μια ακόμθ, αυτόνομθ περίοδοσ ςτθν ηωι του ατόμου. Βλζπουμε
ςτο παιδί ζνα ον δραςτιριο, αυκόρμθτο, μοναδικό, ικανό να ανακαλφψει τον δικό του δρόμο,
να εκφραςτεί, να ενεργιςει, να δοκιμάςει, να αποφαςίςει για τον εαυτό του χωρίσ να είναι
αποκομμζνο από τον κόςμο των ενθλίκων. Θζλουμε τα παιδιά να ηουν ςτο παρόν και για το

παρόν και όχι να προετοιμάηονται για ζνα απϊτερο μζλλον.
Σχολική καθημερινότητα
Στο ςχολείο μασ δθμιουργιςαμε μια ατμόςφαιρα ελευκερίασ και αςφάλειασ, όπου το ίδιο το
παιδί κακορίηει τισ κακθμερινζσ του εναςχολιςεισ μζςα από τθν ελεφκερθ περιπλάνθςθ του
ςτο χϊρο. Η απουςία υποχρεωτικοφ προγράμματοσ καλεί το παιδί να δράςει ξεκινϊντασ από
ζνα δικό του πραγματικό ενδιαφζρον που μπορεί να το οδθγιςει ςτθν αυτοεκπαίδευςθ ι ςτθν
ςυνεργατικι μάκθςθ. Το άτομο παίρνει πρωτοβουλίεσ, εξερευνεί τισ διάφορεσ ποιότθτεσ του
εαυτοφ του, πειραματίηεται με το υλικό του ςχολείου, τα όρια και τισ ςχζςεισ του με τα παιδιά
και τισ ενιλικεσ-ςυνοδοφσ. Με τον δικό του μοναδικό τρόπο και ςτο δικό του χρόνο δομεί τθν
προςωπικότθτά του, αναγνωρίηει τα ενδιαφζροντα του, μακαίνει να αναγνωρίηει τισ ανάγκεσ
του και τισ ανάγκεσ τισ ομάδασ και του χϊρου, ανακαλφπτει και κατανοεί τα όρια . Τα όρια
υπάρχουν ςτο ςχολείο για να μάκουν ςτα παιδιά να φροντίηουν τουσ ανκρϊπουσ με τουσ
οποίουσ ςυμβιϊνουν και το χϊρο που ηουν. Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο θ ελευκερία από το
ατομικό περνά ςτο ςυλλογικό επίπεδο. Η φπαρξθ τθσ παιδικισ ςυνζλευςθσ δθμιουργεί ζναν
τόπο όπου θ ομάδα των παιδιϊν λφνει τισ διαφορζσ τθσ, ςυηθτά και παίρνει αποφάςεισ για τθ
ςχολικι κοινότθτα.
Στθν κοινότθτα που δομιςαμε, επιλζγουμε να ςτεκόμαςτε και ςτθ ςυναιςκθματικι
αυτορρφκμιςθ του παιδιοφ. Για μασ ο ςυναιςκθματικόσ κόςμοσ του παιδιοφ είναι πολφ
ςθμαντικόσ. Θζλουμε τα παιδιά να μθν φοβοφνται να εκφράηουν όςα νιϊκουν, αλλά να
εμβακφνουν ςτα ςυναιςκιματα τουσ. Τα βοθκάμε να χτίηουν τισ απαραίτθτεσ ςυνδζςεισ με το
ςυναίςκθμα που ζχουν εξωτερικεφςει και ζτςι να πλθςιάηουν ςτθν ςυνειδθτοποίθςθ και ςτθν
επίλυςθ των ςυγκροφςεων που βιϊνουν - εςωτερικϊν, δυαδικϊν, ςυλλογικϊν. Ενιλικεσ και
παιδιά προτείνουμε εργαλεία για τθν διαχείριςθ των ςχζςεων μασ, ανταλλάςςουμε εμπειρίεσ
και αναπτφςςουμε τθν ενςυναίςκθςθ μασ.
Η ςτάςη των ενηλίκων
Οι ενιλικεσ οφείλουμε να εμπιςτευτοφμε τα παιδιά και να ςεβαςτοφμε τον χρονορυκμό τουσ.
Η ςυνοδόσ προτείνει, διευκολφνει, ςυντροφεφει, ενκαρρφνει το άτομο ςτθ δράςθ του,
αποφεφγοντασ να κάνει ότι μπορεί να κάνει μόνο του το παιδί. Θεωροφμε τθν αυτενζργεια και
τθν αυτοεξυπθρζτθςθ του ατόμου ωσ βαςικζσ προχποκζςεισ ςτον δρόμο για τθν κατάκτθςθσ
τθσ αυτονομίασ του. Η μθ κατευκυντικι ςτάςθ των ςυνοδϊν, θ μθ χριςθ επιβράβευςθσ και
τιμωρίασ κάνουν το παιδί να δρα όχι γιατί φοβάται αλλά γιατί επικυμεί. Ανακαλφπτει τον δικό
του τρόπο γιατί θ ενιλικθ αυκεντία και το δόγμα απουςιάηουν. Πειραματίηεται, εκφράηεται
αυκόρμθτα, είναι μοναδικό γιατί θ ενιλικθ θκικι δεν επεκτείνεται πάνω ςτον κόςμο του και τα
ςυναιςκιματα του δεν αξιολογοφνται. Οι ενιλικεσ ςτο ςχολείο μασ δεν διδάςκουν αλλά
προωκοφν ςτα παιδιά τθν παρατιρθςθ και τθν μίμθςθ, επιλζγουν τθν οικονομία λόγου και
κινιςεων.
Το περιβάλλον
Διαμορφϊςαμε ζνα περιβάλλον που ςζβεται τισ βιολογικζσ και ψυχικζσ ανάγκεσ των παιδιϊν,
διευκολφνει τθν αυκόρμθτθ εκδιλωςθ τουσ και υποςτθρίηει τθν αυτενζργεια για τθν
ικανοποίθςθ τουσ. Ζνα περιβάλλον ςτα μζτρα του κάκε παιδιοφ, όπου μποροφν όλεσ και όλοι
να κινθκοφν ελεφκερα, να αυτοεξυπθρετθκοφν, να παίξουν, να δουλζψουν ατομικά ι ομαδικά
με αυτοδιορκοφμενο υλικό, να αναπτφξουν τισ ατομικζσ του δυνάμεισ αλλά και να
ςυνεργαςτοφν.
Ακολουκοφν φωτογραφίεσ από τθ κακθμερινότθτα του ςχολείου.

Χαρακτηριςτικά και διαδικαςίεσ που διαπερνοφν την κοινότητα ςτο ςφνολό τησ
Επιλεγοφμε τθν αυτονομία και τθν αυτορρφκμιςθ όχι μόνο ςτθ ςχολικι κακθμερινότθτα αλλά
ςτο ςφνολο τθσ κοινότθτασ μασ γιατί είναι δράςθ ηωντανι, δθμιουργικι, αυκεντικι. Είναι
πζρα από πράξθ, μια απάντθςθ για τθν κοινωνία που αποςκοποφμε. Μια διαφορετικι πρόταςθ
οργάνωςθσ και λειτουργιάσ ενόσ ςχολείου μζςα ςε μια αντιιεραρχικι, ελεφκερθ και
ςυμμετοχικι ςχολικι κοινότθτα.
Το ‘Μικρό Δζντρο’ λειτουργεί μζςα από διαδικαςίεσ που εμείσ οι ίδιεσ ζχουμε ςυνδιαμορφϊςει
το πλαίςιο και τα χαρακτθριςτικά τουσ, με αφετθρία τισ προςωπικζσ ανάγκεσ των μελϊν του
και το πραγματικό ενδιαφζρον για τθν υπάρξθ του ςχολείου.Με εργαλεία τισ ςυνελεφςεισ τθσ
κοινότθτασ ζχει δθμιουργθκεί ζνα πλζγμα επικοινωνίασ των επικυμιϊν, των δεςμεφςεων και
των προςδοκιϊν μασ. Αυτζσ κακορίηονται από τισ ανάγκεσ τθσ κοινότθτασ και των ατόμων που
τθν απαρτίηουν και περνοφν μζςα απο τθ ςυνειδθτοποίθςθ των ατομικϊν και των ςυλλογικϊν
μασ δυνατοτιτων.
Οι ςυνδυαςμοί και οι δυναμικζσ πολλζσ: γονείσ – ςυνοδοί, ςυνοδοί – ςυνοδοί , παιδί- γονζασ,
παιδί- ςυνοδόσ καλοφμαςτε κακθμερινά ςε αυτι τθ δυναμικι διαδικαςία να επεξεργαςτοφμε
τισ ςχζςεισ μασ, να ςυνυπάρξουμε, να πάρουμε αποφάςεισ, να πράξουμε.
Τζλοσ, φροντίηουμε να δθμιουργοφμε γζφυρεσ επικοινωνίασ μεταξφ ςχολείου και ςπιτιοφ, ϊςτε
οι γονείσ να κατανοοφν τθν παιδαγωγικι ςτάςθ του ςχολείου και να αποφεφγεται θ ακφρωςθ
τθσ ςτο οικογενειακό περιβάλλον. Μζςα από προςωπικζσ ςυναντιςεισ και από
αυτομορφϊςεισ, γονείσ και ςυνοδοί ανταλλάςουμε βιϊματα, πλθροφορίεσ, παρατθριςεισ,
μοιραηόμαςτε τθν γνϊςθ και τα παιδαγωγικά εργαλεία. Ζτςι πλάκεται μια πιο ςαφισ εικόνα
για τθν ςυνολικι ηωι του παιδιοφ και φροντίηουμε ϊςτε οι πικανζσ αντιφάςεισ να αμβλφνονται
όςο το δυνατόν. Σκοπόσ μασ είναι να δοκοφν οι βάςεισ ςτα παιδιά για να ζχουν τθν
αυτοπεποίκθςθ να αντιμετωπίηουν τθν αντιφατικι κοινωνικι πραγματικότθτα και όχι να είναι
κλειςτά ςε μια γυάλινθ ςφαίρα.

«..Αν κζλουμε να φτάςουμε ςε μια κοινωνία φτιαγμζνθ με αγάπθ, με ελεφκερθ ςυνεργαςία,
ελεφκερθ από εξουςιαςτικζσ ςχζςεισ και δεςμά πρζπει να απελευκερϊςουμε τα παιδιά. Να
επιςτρζψουμε τθ παιδικι θλικία ςτα παιδιά, να ανταποκρινόμαςτε, να μιλάμε, να ρωτάμε τι
κζλουν και γιατί, να δϊςουμε χϊρο να είναι ο εαυτόσ τουσ, να τα αγαπάμε και να μάκουμε τθν
ελευκερία από αυτά. ϋΕτςι κα αλλάξει και ο ενιλικοσ κόςμοσ..»
CuMen,S.(1991)Children in Society:A Libertarian critique, Λονδινο:Freedom Press

Μια εμπειρία από το Μικρό Δζντρο
''Μαμά θ πρόταςθ που ζκανα ςιμερα ςτθ ςυνζλευςθ κα γίνει!'' είπε ο Π. ςτθ μαμά του ενϊ
ζβαηε τισ κάλτςεσ του, ςτο τζλοσ του ςχολείου. Ο Π. καινοφργιο παιδί ςτο ςχολείο, ιρκε απο
ζνα διαφορετικό ςχολικό περιβάλλον. Αφουγκράηεται το καινοφργιο του ςχολείο, ςυμμετζχει
ςτθν παιδικι ςυνζλευςθ και ςιμερα ζκανε τθν πρόταςθ του! επιτζλουσ ! το περίμενε καιρό!
ςυηθτοφςαμε για τθν μζρα παιχνιδιοφ*, ''θ μζρα παιχνιδιοφ να είναι τθν δευτζρα 18 Μάθ'',
είπε! Κοίταξα με τθν άκρθ του ματιοφ μου το θμερολόγιο, όντωσ τθν δευτζρα ζχουμε 18 Μάθ
και κα είναι μζρα παιχνιδιοφ και ιταν ιδζα του Π. και άρεςε ςτθν ομάδα! Πόςο ςπουδαίο είναι
τα παιδιά να παίρνουν αποφάςεισ για τα ίδια και για τθν ομάδα τουσ, να νιϊκουν πωσ θ
ιδζα/επικυμία/ανάγκθ τουσ ακοφγεται και ζχει ςθμαςία.
"Η άμεςθ γνϊςθ, αν είναι δυνατι, κα είναι μια απλι πράξθ" Ερρίκοσ Μπερξόν
* μζρα που τα παιδιά μποροφν να φζρουν ςτο ςχολείο 1 παιχνίδι από το ςπίτι
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