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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το ολοήµερο σχολείο, την ουσία του οποίου διαπραγµατευόµαστε στην 
παρούσα µεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης, θεωρούµε ότι αποτελεί τη βασική 
έκφραση της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια 
στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Το γεγονός αυτό, αλλά και η ανάγκη εννοιολογικής 
οριοθέτησης και ερευνητικής διαπραγµάτευσης που χρήζει ο νέος αυτός θεσµός, που 
τόσο επηρεάζει τα δρώµενα της εκπαίδευσης σήµερα, µας οδήγησε στην ενασχόληση 
µε την καρδιά του ζητούµενου που λέγεται πιλοτικό ολοήµερο σχολείο. 

Θεωρήσαµε βάση των δυνατοτήτων µας αλλά και της βασικής µεθοδολογικής 
εκπαίδευσης που µας παρείχε η σπουδή µας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα 
Ειδίκευσης του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης, ότι ήταν πρόσφορο να επικεντρώσουµε στη µελέτη του πιλοτικού 
ολοήµερου σχολείου, έτσι όπως διαµορφώνεται στη θεωρία και όπως αποδίδεται στην 
πράξη. 

Όµως η προσπάθεια µας αυτή δεν θα είχε την επιτυχή κατάληξη µιας 
µεταπτυχιακής εργασίας, αν δεν είχαµε την επιστηµονική καθοδήγηση και την άρτια 
συµβουλευτική παρέµβαση των τριών καθηγητών της τριµελούς επιτροπής της 
εργασίας. 

Στο σηµείο αυτό επιθυµούµε να ευχαριστήσουµε θερµά τον καθηγητή κ. 
Ιωάννη Κανάκη για την βοήθεια που µας παρείχε σε όλα τα επίπεδα που µεσολαβούν, 
από την επιλογή του θέµατος ως και την τελική διαπραγµάτευση και απόδοση του σε 
µορφή µεταπτυχιακής εργασίας. Οι επιστηµονικές του τοποθετήσεις, οι 
µεθοδολογικές του διασαφηνίσεις και η ουσιαστική του βοήθεια σε όλα τα στάδια της 
εργασίας, µας οδήγησε στην διαπραγµάτευση του θέµατος µε έγκυρο και 
αποτελεσµατικό τρόπο. 

Επίσης ευχαριστούµε τον καθηγητή κ. Ιωάννη Πυργιωτάκη, ο οποίος  κυρίως 
µε το επιστηµονικό του κύρος αλλά και την προσωπική του ενασχόληση µε το 
ζήτηµα του ολοήµερου, µας βοήθησε σηµαντικά στην αποσαφήνιση των βασικών 
θεωρητικών εννοιών καθώς και στην πραγµατοποίηση της έρευνας µας στα πιλοτικά 
ολοήµερα σχολεία της Κρήτης. Οι βοήθειες που λάβαµε ήταν πολυτιµότατες για την 
επιτυχή πορεία της εργασίας µας. 

Ευχαριστούµε ακόµα τον επίκουρο καθηγητή κ. Νικόλαο Ανδρεαδάκη για τις 
χρήσιµες πρακτικές και σε θέµατα ουσίας της έρευνας και όχι µόνο, συµβουλές και 
τοποθετήσεις του. Χωρίς τη βοήθεια του, δε θα είχαµε ξεκαθαρίσει θέµατα δοµής της 
εργασίας αλλά και µεθοδολογικά ζητήµατα της έρευνας που πραγµατοποιήσαµε. 

Ειλικρινές ευχαριστίες οφείλουµε και σε δύο πρόσωπα που µε έµµεσο αλλά 
ουσιαστικό τρόπο βοήθησαν στην ολοκλήρωση της εργασίας µας. Τον συµφοιτητή 
στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Μαρκογιαννάκη Γιώργο για την ευγενική και 
γενναιόδωρη προσφορά του σπιτιού του στο Ηράκλειο, το χρόνο που 
πραγµατοποιούνταν η έρευνα αλλά και για τις γόνιµες συζητήσεις που 
πραγµατοποιήσαµε, καθώς και τον φοιτητή του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆.Ε. 
Αναγνωστάκη Γιώργο, ο οποίος µας βοήθησε ιδιαίτερα µε τις τεχνικές του γνώσεις 
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Το πόνηµα αυτό καθώς και η προσωπική πορεία χρωστά πολλά στους 
ανθρώπους που γνωρίσαµε και µε τους οποίους συναναστραφήκαµε, στα δύο 
πιλοτικά ολοήµερα σχολεία της Κρήτης, που πραγµατοποιήθηκε η έρευνα. 
Αναφερόµαστε στη διεύθυνση των δύο σχολείων, αλλά και σε όλους τους 
εκπαιδευτικούς, τους οποίους και ευχαριστούµε θερµώς για την κατανόηση, την 
αµέριστη συµπαράσταση και τη βοήθεια που µας προσέφεραν. 



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ 

ΘΕΜΑΤΟΣ 
 

1.1. Εισαγωγή 
 
Μέσα σε µια κοινωνία που συνεχώς αλλάζει και εξελίσσεται, το σχολείο, ο 

βασικός αυτός διαµεσολαβητικός εταίρος ανάµεσα στον άνθρωπο, την κοινωνία και 
την παγκόσµια κοινότητα, δεν µπορεί να παραµένει σταθερός και αµετάβλητος στον 
χρόνο (Ευθυµίου, Π., 2001, σελ.4). Αντίθετα οφείλει να αναµορφώνεται και να  
αναδοµείται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε κοινωνικό και 
πολιτικό επίπεδο και να συµβάλλει σ� αυτές. 

Λειτουργώντας λοιπόν σ� ένα τέτοιο συνεχώς µεταβαλλόµενο κόσµο, όπου η 
παγκοσµιοποίηση των κοινωνιών προχωρά όλο και πιο πολύ, τόσο στην εφαρµογή, 
όσο και στη συνείδηση των ανθρώπων, όπου η γνώση παράγεται και διαδίδεται µε 
ταχύτατους ρυθµούς στα πλαίσια µιας ανοιχτής κοινωνίας και όπου οι δοµές στο 
χώρο της οικογένειας αναθεωρούνται και µετεξελίσσονται, προκειµένου να 
συγχρονιστεί µε τις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της παραγωγής, το σχολείο καλείται 
ως βασικός κρίκος της κοινωνίας να προσαρµοστεί στις νέες συνθήκες και δεδοµένα 
πέρα και πάνω από τις παραδοσιακές του λειτουργίες. 
 Ωστόσο είναι παραδεκτό πως τα προβλήµατα της εκπαίδευσης ήταν ανέκαθεν 
σηµαντικά και δυσεπίλυτα. Καµιά από τις οργανωµένες κοινωνίες που προηγήθηκαν 
δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι τα αντιµετώπισε µε πλήρη επιτυχία, αν και υπήρξαν 
εµπνευσµένες προσπάθειες. Σαν αποτέλεσµα της κατάστασης αυτής ήταν να 
αναπτυχθεί ένα ευρύ φάσµα «θεωρητικών προτάσεων». Βέβαια οι «πρακτικές 
εφαρµογές» όλων αυτών ήταν πολύ λιγότερες κάτι που παρατείνει τη σύγχυση στο 
χώρο της εκπαίδευσης.   

Συνέπεια της εξέλιξης αυτής είναι το σχολείο να χάσει τον προσανατολισµό 
του, κατάσταση που συντηρεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα την αποστασιοποίηση του από 
τα νέα δεδοµένα και την προσκόλληση του στις άκαµπτες παραδοσιακές του δοµές. 
Έτσι το σχολείο αµφισβητείται ανοιχτά σήµερα. ∆εν είναι λίγοι αυτοί που 
υποστηρίζουν την κατάργηση του. Στην παιδαγωγική βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί 
αρκετές και σηµαντικές προτάσεις για µεταρρύθµιση της φυσιογνωµίας του σχολείου. 
Όµως οι µεταρρυθµιστικές αυτές προσπάθειες δεν άλλαξαν καθόλου την ελληνική 
σχολική πραγµατικότητα (Βρεττός, Ι., 2001, σελ.77). 

Έτσι η θεµελίωση του σύγχρονου σχολείου δεν περιορίζεται µόνο στην ανάγκη 
ανταπόκρισης του στις σύγχρονες απαιτήσεις και στις µεταβολές που παρατηρούνται 
σε όλες τις πτυχές τις κοινωνικής πραγµατικότητας. Στηρίζεται παράλληλα και στην 
ανάγκη υπέρβασης της παρατεταµένης κρίσης που διέρχεται ο σχολικός θεσµός και 
στον «απογαλακτισµό» του από παραδοσιακές αντιλήψεις και δοµές (Χανιωτάκης, 
Ν., 2001, σελ.3). Χρειάζεται ένα νέο κλίµα, µια νέα αντίληψη γύρω από τη µάθηση 
και το ρόλο του σχολείου, δεδοµένου ότι το σχολείο αποτελεί ζωντανό τµήµα της 
κοινωνίας, και µόνο µέσα σ� αυτή µπορεί να πετύχει την ολοκλήρωση του 
(Χρυσαφίδης, Κ., 2000, σελ.12). Με άλλα λόγια αυτό που χρειαζόµαστε είναι ένα 
«άλλο» σχολείο και αυτό το αίτηµα δεν είναι καινούργιο (Χανιωτάκης, Ν., 2001, 
σελ.30). 
 Θεωρούµε πως υπάρχει τρόπος να προσεγγίσουµε την κατάσταση αυτή µέσα 
από µια διαφορετική λογική, όπου θα αξιοποιεί πρακτικά τη θεωρία ενώ ταυτόχρονα 



θα επεµβαίνει δυναµικά, αλλάζοντας τα δοµικά στοιχεία του σχολείου που έχουν να 
κάνουν µε το χώρο, το χρόνο και το ρόλο του. Αυτή η λογική αποτελεί µέρος της 
προσπάθειας ανταπόκρισης του σχολείου στο σύγχρονο µεταβαλλόµενο κόσµό, που 
συνεχώς αναδηµιουργείται µέσο της γνώσης και στην αναδοµηµένη κοινωνία που 
εξελίσσεται ραγδαία. 
 Στο πνεύµα αυτό επιβάλλεται η συνολική αναθεώρηση του ρόλου και των 
λειτουργιών του σχολείου, για να µπορέσει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες αυτές 
και να διατηρήσει την κοινωνική υπόληψη και σηµασία του. Αυτό σηµαίνει ότι 
πρέπει να υποστεί συνολική αναθεώρηση ως προς τα προγράµµατα και τις µεθόδους 
διδασκαλίας και να αναπτύξει άλλου είδους δραστηριότητες (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. β΄, 
2001, σελ.42).  

Παράλληλα σήµερα θεωρείται δεδοµένο ότι  η δοµή της οικογένειας αλλάζει µε 
ραγδαίους ρυθµούς και το σχολείο είναι ο θεσµός που καλείται να καλύψει το κενό 
που δηµιουργείται στην αγωγή των παιδιών και στην οργάνωση του ελεύθερου 
χρόνου τους, µε τρόπο που να ενισχύει την κοινωνικοποίηση τους (∆ιαµαντής, Κ., 
1998, σελ.408). Μέσα στις νέες αυτές συνθήκες επιβάλλεται αναµόρφωση του 
προγράµµατος του σχολείου το οποίο θα εκτείνεται χρονικά µεν, µε ποιοτικά 
παιδαγωγικό τρόπο δε.     
Αναγνωρίζοντας τις παιδαγωγικές και κοινωνικές ανάγκες, η πολιτεία ψήφισε στα 
πλαίσια της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης το Νόµο 2525/1997, εισάγοντας ένα θεσµό 
στα εκπαιδευτικά δρώµενα, το «ολοήµερο σχολείο», χωρίς να προσδιορίζεται 
περισσότερο ο τύπος και ο χαρακτήρας του (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. β΄, 2001, σελ. 28). 
Είναι µια πρώτη προσπάθεια του κράτους να αναµορφώσει από τη βάση το σχολείο, 
ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες του παιδιού, της οικογένειας 
και των παιδαγωγικών αντιλήψεων. 
Με αυτή τη σηµασία το ολοήµερο σχολείο εµφανίζεται ως µια ρηξικέλευθη τοµή στα 
εκπαιδευτικά δρώµενα της Ελλάδας. Παρουσιάζεται σαν µια πολύ καλή ευκαιρία για 
εσωτερική και εξωτερική µεταρρύθµιση του υπάρχοντος σχολείου. ∆είχνει στα 
πρώτα στάδια εφαρµογής του, να έχει τη δυνατότητα για «ποιοτική» αναβάθµιση της 
οργάνωσης και λειτουργίας της σχολικής µονάδας, ώστε να καταστεί ο πυρήνας που 
θα ασκείται το σύνολο των δράσεων για την ανάπτυξη στο µέγιστο βαθµό κάθε 
ψυχοσωµατικής πνευµατικής και κοινωνικής πτυχής της προσωπικότητας του παιδιού 
(Φ.13.1/767/Γ1/884 του ΥΠ.Ε.Π.Θ). 
Για τους λόγους αυτούς, ο προβληµατισµός για το Ολοήµερο σχολείο είναι 
πρωταρχικής σηµασίας, γιατί ακριβώς αποτελεί βασικό στοιχείο της εξέλιξης 
ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήµατος. Θεωρούµε πως, για να είναι γόνιµος ένας 
τέτοιου είδους προβληµατισµός και για να µπορέσει να καταλήξει σε χρήσιµα 
συµπεράσµατα, θα πρέπει να προκύψει µέσα από την νοµική εξέλιξη του θεσµού του 
Ολοήµερου, την κοινωνική και παιδαγωγική του θεµελίωση, καθώς και από τη 
σύγκριση των βασικών του στοιχείων µε αυτά άλλων χωρών εφαρµογής του θεσµού, 
π.χ. Η.Π.Α, κ.τ.λ. Μέσα από τη θεωρητική αυτή διαδικασία, θα αναδειχθεί η ουσία 
της έννοιας του Ολοήµερου µε µορφή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Αυτά θα 
αποµονώσουµε και θα εξετάσουµε µεθοδολογικά την πρακτική ή όχι εφαρµογή τους. 

Η πορεία αυτή θα µας δώσει τη δυνατότητα να ανασυνθέσουµε και κατόπιν να 
επαναπροσδιορίσουµε την έννοια του ολοήµερου σχολείου, όπως αυτή ισχύει στη 
θεωρία και όπως τελικά αποδίδεται την πράξη. Θα διαφανεί η εικόνα του Ολοήµερου 
που πρέπει να έχουµε, κατοχυρωµένη κυρίως από το θεωρητικό πλαίσιο και αυτή που 
τελικά έχουµε όπως προκύπτει από την πρακτική-µεθοδολογική διαδικασία της 
εργασίας µας.  
 



1.2. Η κοινωνική θεµελίωση του ολοήµερου σχολείου 
 
 Όσον αφορά την κοινωνική διάσταση και αναγκαιότητα του ολοήµερου 
σχολείου, υποστηρίζεται από πολλές πλευρές η άποψη, ότι αφού η κοινωνία αλλάζει, 
άρα και το σχολείο πρέπει να λάβει υπόψη του τις µεταβολές αυτές και να 
προσαρµοστεί ανάλογα (Χανιωτάκης, Ν., 2001, σελ.7). Μέσα σε λίγες δεκαετίες είναι 
αλήθεια ότι έγιναν πολλές και  θεµελιώδεις αλλαγές σε βασικούς τοµείς της ζωής του 
ανθρώπου. Οι εξελίξεις αυτές µπορούν να αναφερθούν ως εξής:  
 Καταρχήν επικράτησε η λεγόµενη παγκοσµιοποίηση των κοινωνιών, κάτι που 
σηµαίνει υπέρβαση του κράτους-έθνους και δηµιουργία νέων υπέρ-εθνικών και υπέρ-
κρατικών µορφωµάτων. Η Ενωµένη Ευρώπη είναι η πιο χαρακτηριστική του 
διάσταση. Παρατηρείται στο πλαίσιο αυτό διαµόρφωσης των διεθνών εξελίξεων µια 
πολύ ουσιαστική µετατόπιση από το εθνικό επίπεδο στο διεθνές, από την εθνική 
οικονοµία στην παγκοσµιοποιηµένη, από την εθνική εκπαίδευση στην 
ενιαιοποιηµένη-διευρυµένη κ.τ.λ. Τα αποτελέσµατα όλων των παραπάνω αλλαγών 
είναι πλέον ορατά σε κάθε βήµα της σύγχρονης ζωής. Το γεγονός αυτό θέτει νέες 
προϋποθέσεις και νέους όρους για τη λειτουργία του σχολείου, το οποίο οφείλει να 
διασυνδεθεί µε την ευρωπαϊκή και παγκόσµια κοινότητα. Μέσα από τη διασύνδεση 
αυτή καλείται να προσαρµόσει τα προγράµµατα και εν γένει τη δράση του µε τρόπο 
συµµετρικό και ανάλογο προς τις συνθήκες που η νέα τάξη πραγµάτων και η νέα 
εποχή έχει διαµορφώσει. Αν δεν συµβεί κάτι τέτοιο κάθε χώρα εκτίθεται σε ένα διπλό 
κίνδυνο: ή να µείνει αποµονωµένη ή να αφεθεί στην αλλοτρίωση και τελικά τον 
αφανισµό της (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. β΄, 2001, σελ.15-16 & Πυργιωτάκης, Ι.Ε. δ΄, 2001, 
σελ.224-225). 
 Είναι απόλυτα φυσιολογικό οι νέες αυτές συνθήκες να επηρεάζουν και άλλους 
εξίσου σηµαντικούς τοµείς της κοινωνίας και της ζωής. Πρόκειται για τις αλλαγές 
που πραγµατοποιήθηκαν κάτω από το βάρος των εξελίξεων στη διάρθρωση και τη 
λειτουργία της οικογένειας. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων παρατηρείται 
ότι ανάλογες αλλαγές σηµειώθηκαν και στην Ελλάδα όπου φαίνεται να 
ολοκληρώνεται ο µετασχηµατισµός της ελληνικής κοινωνίας σε σύγχρονη 
βιοµηχανική αναπτυσσόµενη. Βέβαια η ελληνική οικογένεια σύµφωνα µε τον 
Πυργιωτάκη και το Χανιωτάκη, διατηρεί ακόµα σε σηµαντικό βαθµό τα δικά της 
χαρακτηριστικά και τη βασική της δοµή, βάσει των οποίων διαφοροποιείται από τις 
οικογένειες άλλων χωρών. ∆εν παύει όµως να επηρεάζεται από την κατάσταση αφού 
η µητέρα πλέον εργάζεται τις ίδιες ώρες µε τον πατέρα µακριά από το σπίτι. Αυτό 
σηµαίνει πως δε θα είναι το µεσηµέρι όλοι γύρω από το ίδιο οικογενειακό τραπέζι και 
ότι τα παιδιά γυρνώντας από το σχολείο θα παραµείνουν µόνα τους για κάποιες ώρες 
στο σπίτι. Πρόκειται για µια πολύ συνηθισµένη κατάσταση στην Ευρώπη και στις 
Η.Π.Α. όπου η συνεχής αύξηση του αριθµού των εργαζόµενων µητέρων οδήγησε σε 
µια ραγδαία αύξηση του ποσοστού των παιδιών µε «το κλειδί στο χέρι» 
(Πυργιωτάκης, Ι.Ε. όπ. π., Χανιωτάκης, Ν., 2001, σελ. 10-11 & Περσιανής, Π., 1997, 
σελ. 61). 

Συµπληρωµατικά της κατάστασης που περιγράφουµε, αναφέρουµε ότι πλέον 
ο παππούς και η γιαγιά, ένα πολύ ζωντανό κοµµάτι της ελληνικής οικογένειας, 
έπαυσαν να αποτελούν µέρος της. Αυτό σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι γονείς 
δουλεύουν για αρκετές ώρες, σηµαίνει ένα µη-προστατευµένο περιβάλλον για τα 
παιδιά στο σπίτι. Το αποτέλεσµα είναι τα παιδιά να µένουν χωρίς συντροφιά, µε µόνη 
τους ελπίδα «το κλειδί στο χέρι και την τηλεόραση. (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. β΄, 2001, σελ. 
20 & Χανιωτάκης, Ν., 2001, σελ.12).  



  Συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι λόγω της ρυµοτοµίας των σύγχρονων 
πόλεων και της αύξησης των αυτοκινήτων στο δρόµο, τα σηµερινά παιδιά έχουν 
χάσει την ευκαιρία συνάντησης, παιχνιδιού και ανταλλαγής εµπειριών µε τους 
συνοµηλίκους  τους, έχουν χάσει την «έννοια της γειτονιάς». Έτσι οι συνθήκες ζωής 
στα µεγάλα αστικά κέντρα έχουν οδηγήσει στην εξασθένηση βασικών δοµών 
κοινωνικής οργάνωσης και κοινωνικοποίησης όπως ήταν η γειτονιά και η παιδική 
παρέα. Το παιχνίδι πια µετατρέπεται από διαδικασία αγωγής και κοινωνικοποίησης 
σε περισσότερο εξατοµικευµένη λειτουργία ελάχιστα αν όχι καθόλου ελεγχόµενη από 
το παιδί. Έχουµε φτάσει να εννοούµε ψυχαγωγική ενασχόληση των παιδιών, την 
απόλυτη µεταφορά ερεθισµάτων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων από τους 
ενήλικες στον εσωτερικό κόσµο του παιδιού. Έτσι αµφιβόλου ποιότητας 
προγράµµατα τηλεόρασης, παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναγνώσµατα 
κατέχουν τη σηµαντική θέση του ελεύθερου χρόνου του παιδιού (∆ιαµαντής, Κ., 
1998, σελ.337-338).    

Πρέπει στο σηµείο αυτό να τονίσουµε ότι η κατάσταση µε τον τρόπο που έχει 
διαµορφωθεί σε συνδυασµό µε την προσπάθεια της σύγχρονης γυναίκας να 
ανταποκριθεί ταυτόχρονα τόσο στον επαγγελµατικό όσο και στον µητρικό της ρόλο 
επιδρά ανασταλτικά στην επιθυµία της οικογένειας να αποκτήσει πολλά παιδιά και 
συµβάλλουν στην αύξηση των οικογενειών µε ένα παιδί. Ακόµα τα προβλήµατα που 
δηµιουργούνται εξαιτίας της αναδόµησης των κοινωνικών σχέσεων και τα διαρκώς 
αυξανόµενα οικονοµικά προβλήµατα οδηγούν σε µια α-συνέχεια της οικογενειακής 
εξέλιξης µε ποίκιλες επιβαρύνσεις π.χ. µοναχικός τρόπος ζωής και τελικά πολλά 
διαζύγια. Είναι αυτονόητο ότι οι καταστάσεις αυτές δεν βιώνονται µόνο από τους 
γονείς αλλά κυρίως από τα παιδιά. Τίθεται λοιπόν το ερώτηµα, πώς και κάτω από 
ποιες προϋποθέσεις µπορεί να επέµβει εδώ η αγωγή; 

Καταρχήν, πρέπει να επέµβει η αγωγή και το σχολείο. Από εδώ ξεκινάµε. 
Μέσα από τις νέες αυτές συνθήκες επιβάλλεται αναθεώρηση του ρόλου του σχολείου, 
το οποίο πρέπει πλέον να συµπεριλάβει στα προγράµµατα του την παιδαγωγική 
ευθύνη των µαθητών την ώρα που οι γονείς απουσιάζουν από το σπίτι. Οφείλει 
συνεπώς να διαµορφώσει ένα µορφωσιογόνο περιβάλλον, στο οποίο θα εκτείνεται το 
παιδαγωγικό του ενέργηµα, χωρίς όµως να τυποποιεί τη συµπεριφορά και να 
τιθασεύει τον αυθορµητισµό του παιδιού. Με άλλα λόγια, χωρίς να σχολειοποιεί το 
χρόνο του. Είναι προφανές, ότι µε τον τρόπο αυτό απελευθερώνεται τελείως η 
µητέρα, αισθάνεται ασφαλής  και µπορεί να ενταχθεί στην παραγωγική διαδικασία µε 
µεγαλύτερη άνεση (Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 2001, σελ. 20).  

Το σχολείο πρέπει να λειτουργήσει και ως οικογένεια για τα παιδιά. Ρόλοι που 
πριν από κάποια χρόνια παίζονταν από την οικογένεια όπως η φύλαξη, η ελεγχόµενη 
επαφή του παιδιού µε τον κόσµο των µεγάλων, η φροντίδα για τα µαθήµατα της 
επόµενης µέρας, η επιλογή της ποιοτικής ψυχαγωγίας και η προσφορά των 
πολιτιστικών ερεθισµάτων, είναι αναγκαίο να καλύπτονται από το σύγχρονο σχολείο 
(∆ιαµαντής, Κ., 1998, σελ.338).  

Το σηµερινό ηµί-ηµερήσιο σχολείο λόγω µειωµένου χρόνου λειτουργίας αλλά 
και αυστηρών και ανελαστικών από χρονική και όχι µόνο άποψη προγραµµάτων και 
δραστηριοτήτων, δεν καλύπτει αυτή την κοινωνική υποχρέωση του σύγχρονου 
σχολείου. Παρά τις όποιες προσπάθειες ανανέωσης του, µέσω µεταρρυθµιστικών 
προτάσεων που το αφορούν, που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση δεν 
δείχνει να βελτιώνεται. Οι υπάρχουσες δοµές που το χαρακτηρίζουν δεν του 
επιτρέπουν να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις. ∆εν δείχνει ικανό 
να καλύψει τις ανάγκες που έχουν διαµορφωθεί στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία 
χρόνια. Από άποψη χρόνου και µόνο χρειάζεται ένας θεσµός δραστικός και 



αποτελεσµατικός ο οποίος θα δίνει την ευχέρεια στην οικογένεια να κινείται στους 
ρυθµούς της εποχής.  

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ζητείται ένα σχολείο διαφορετικό από αυτό 
που λειτουργεί σήµερα. Εκείνο που φαίνεται να ανταποκρίνεται περισσότερο στα 
σύγχρονα κοινωνικά δεδοµένα είναι το ολοήµερο σχολείο. Ακόµα και αν δούµε το 
Ολοήµερο αποκλειστικά από άποψη απλής επέκτασης του χρόνου λειτουργίας και 
κατά τις απογευµατινές ώρες ώστε να δηµιουργείται η δυνατότητα να συµπίπτει 
χρονικά η επιστροφή του παιδιού από το σχολείο µε την επιστροφή από το χώρο της 
εργασίας των εργαζόµενων γονιών και ιδιαίτερα της εργαζόµενης µητέρας, καλύπτει 
τις βασικότατες ανάγκες που η σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα έχει 
δηµιουργήσει π.χ. φύλαξη σε ασφαλές περιβάλλον. Αντίθετα τις ανάγκες αυτές δεν 
ήταν δυνατόν να επιλύσει το ηµί-ηµερήσιο σχολείο για χρόνια τώρα (Περσιανής, Π., 
1997, σελ.61) ακόµα και αν υποθέσουµε ότι λειτουργούσε µε τον πλέον ιδανικό 
τρόπο. 

Όσον αφορά αποκλειστικά τους κοινωνικούς στόχους του Ολοήµερου, θα 
πρέπει να τονίσουµε ότι µέσω του τρόπου λειτουργίας του αλλά και της εσωτερικής 
οργάνωσης του, εκτός του ότι παρέχει ένα ασφαλές εκπαιδευτικό περιβάλλον στους 
µαθητές, ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου η ανάγκη εξεύρεσης εργασίας και από τους 
δύο γονείς είναι αυξηµένη, µε την εφαρµογή του επιτυγχάνει την καταπολέµηση των 
κοινωνικών διακρίσεων, την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, µέσω της ισότιµης 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας τον εναρµονισµό εργασιακής και οικογενειακής 
ζωής όπως και την πρόληψη φαινοµένων σχολικής διαρροής (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 
Φ.13.1/885/88609/Γ1).  

Βέβαια από εκεί και πέρα η κοινωνική αναγκαιότητα του Ολοήµερου, 
εξαρτάται όχι αποκλειστικά και µόνο από την επέκταση του χρόνου λειτουργίας του. 
Για να µπορέσει ως θεσµός να υποστηρίξει ότι κατάφερε να ανταποκριθεί στις 
προσδοκίες, θα πρέπει να αποκτήσει και ένα παιδαγωγικό υπόβαθρο, τόσο ως προς 
τον τρόπο που λειτουργεί και απευθύνεται στους µαθητές, όσο και ως προς τη 
φιλοσοφία του. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι διευρυµένο ωράριο δεν σηµαίνει και 
ευθυγράµµιση µε τα σύγχρονα δεδοµένα της παιδαγωγικής. Θα πρέπει να ισχύουν και 
άλλες προϋποθέσεις που να εγγυώνται ποιότητα και αποτελεσµατικότητα  στη 
λειτουργία του σχολείου. Με λίγα λόγια χρειάζεται το Ολοήµερο ως θεσµός 
παιδαγωγική θεµελίωση.  



1.3. Η παιδαγωγική θεµελίωση του ολοήµερου σχολείου 
 
 Συχνά στη σχετική µε το Ολοήµερο συζήτηση προβάλλονται ως βασικοί 
παράγοντες της ίδρυσης και της εδραίωσης του διάφοροι κοινωνικό-πολιτικοί λόγοι, 
οι οποίοι σχετίζονται µε µεταβολές στην οικογένεια ή στην αγορά εργασίας και οι 
οποίοι συνηγορούν για την ολοήµερη παραµονή των παιδιών στο σχολείο. Ωστόσο δε 
θα πρέπει να θεωρήσουµε το Ολοήµερο ως κοινωνική και µόνο αναγκαιότητα ή 
οποία συνεκτιµά τις κοινωνικές µεταβολές και προσαρµόζεται ανάλογα αν και αυτή ή 
άποψη δεν θα πρέπει να απορρίπτεται άκριτα. Ως γνωστό το σχολείο βρίσκεται και 
λειτουργεί µέσα στην κοινωνία και µια από τις βασικές του λειτουργίες είναι η 
προετοιµασία της νέας γενιάς για την αντιµετώπιση της ζωής και της 
πραγµατικότητας. 
 Όµως η σχέση αυτή δεν θα πρέπει να είναι µονόπλευρη. Το σχολείο γενικά 
και ειδικά το Ολοήµερο δε θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να µετατρέπεται σε 
«εργαστήριο» επισκευής των ζηµιών και των δυσλειτουργιών της κοινωνίας 
(Χανιωτάκης, Ν. 2001, σελ. 1,8). Στο πνεύµα αυτό κινούνται είναι αλήθεια πολλές 
από τις προσπάθειες καθιέρωσης ολοήµερων προγραµµάτων στον ευρωπαϊκό χώρο, 
αγνοώντας την παιδαγωγική του διάσταση και την δυνατότητα µεταρρύθµισης του 
παραδοσιακού σχολείου και επικεντρώνονται µόνο στην επίτευξη των κοινωνικό-
πολιτικών του στόχων και κυρίως στη φύλαξη παιδιών εργαζοµένων γονιών. Έτσι 
όµως το Ολοήµερο χάνει την παιδαγωγική του δυναµική και εκφυλίζεται σε χώρο 
παραµονής και φύλαξης των παιδιών (Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 2000, σελ.2). 

Κατά συνέπεια η θεµελίωση του ολοήµερου σχολείου δεν περιορίζεται µόνο 
στην ανάγκη ανταπόκρισης του σχολείου στις σύγχρονες απαιτήσεις και τις 
κοινωνικές µεταβολές. Πρόκειται για ένα νέο θεσµό ο οποίος θα µπορέσει, εφόσον 
εφαρµοστεί όπως πρέπει, να βοηθήσει την εκπαίδευση να υπερβεί την κρίση που 
διέρχεται και να απαλλαχτεί από τις παραδοσιακές αντιλήψεις και δοµές. 
 Αυτό σηµαίνει ότι το δηµοτικό σχολείο παρόλο που κατά καιρούς έχει δεχθεί 
τα ρεύµατα των διαφόρων µεταρρυθµιστικών προσπαθειών  και έχει ανανεωθεί σε 
γενικές γραµµές η εσωτερική δοµή και λειτουργία του, εντούτοις παρατηρούνται 
ακόµη ανεπιθύµητα χαρακτηριστικά  από τα οποία θα πρέπει να απαλλαγεί 
(Πυργιωτάκης, Ι.Ε. β΄, 2001, σελ. 21). Αυτά τα χαρακτηριστικά έδωσαν έναυσµα στο 
να αµφισβητείται το σχολείο ανοιχτά σήµερα και αρκετοί να προτείνουν ως και την 
κατάργηση του. Σε ότι αφορά την ελληνική πραγµατικότητα οι µεταρρυθµιστικές 
αυτές προτάσεις δεν άγγιξαν  ουσιαστικά και σε βάθος την καρδιά του σχολείου. 
Ήταν πολύ επιφανειακές µε αποτέλεσµα να µην ανανεωθεί το παιδαγωγικό κλίµα και 
οι διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης (Βρεττός Ι. 2001, σελ. 77). 
 Άµεση συνέπεια αυτών των σπασµωδικών ενεργειών ήταν το κανονικό ηµι-
ηµερήσιο σχολείο να παρουσιάζει για αρκετές δεκαετίες τα γνωστά προβλήµατα, που 
στέκονται τροχοπέδη σε κάθε προσπάθεια ανανέωσης και βελτίωσης του. Πρόκειται 
για την ανελαστικότητα του προγράµµατος, την µονοµέρεια ακαδηµαϊκών 
µαθηµάτων που συνεπάγεται αύξηση του ποσοστού της παραπαιδείας (Πυργιωτάκης, 
Ι.Ε. β΄, 2001, σελ. 21-23), την προσφορά γνώσεων που απέχουν από τα άµεσα 
ενδιαφέροντα των µαθητών, την αυστηρή από χρονική άποψη και οµοιόµορφα 
προγραµµατισµένη σχολική οργάνωση των διαδικασιών µάθησης, την 
µονολειτουργικότητα των σχολικών χώρων, τις περιορισµένες δηµιουργικές 
δραστηριότητες, τις παραδοσιακές µορφές διδασκαλίας κ.ά., όπου επιτείνουν 
συνεχώς τη δυσαρέσκεια του µαθητή απέναντι στο σχολείο. Οι παραπάνω 
διαπιστώσεις εκβάλλουν στην ανάγκη εκσυγχρονισµού του σχολείου, στην ανανέωση 
των στόχων, των περιεχοµένων, των µορφών και των χώρων µάθησης και γενικώς 



στην βελτίωση των περιστάσεων της σχολικής ζωής µε γνώµονα τα προβλήµατα και 
τα ενδιαφέροντα  των µαθητών (Ι. Χανιωτάκης, Ν. 2001, σελ. 4-5). 
 Στο πλαίσιο αυτό έρχονται να κάνουν την κατάσταση µε το σηµερινό σχολείο 
ακόµα πιο ανησυχητική, οι ραγδαίες εξελίξεις της κοινωνίας που επιφέρουν µια σειρά 
από ανακατατάξεις και αναδοµήσεις στο χώρο της επιστήµης και της τεχνολογίας. 
Είναι γεγονός πως η διεθνοποίηση των οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
σχέσεων ασκούν τεράστιες επιδράσεις στην εκπαίδευση. Σε µια πορεία προς την 
«κοινωνία της γνώσης», όπου οι ικανότητες που απαιτεί να διαθέτει ο σύγχρονος 
άνθρωπος είναι πολλές και πολυσύνθετες, δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από ένα 
στατικό και οπισθοδροµικό σχολείο. Τα σχολεία και η εκπαίδευση γενικά πρέπει να 
λειτουργούν ως «προθάλαµος» ή «εργαστήριο» των προσπαθειών να ανταποκριθεί ο 
άνθρωπος στις απαιτήσεις της εποχής που περιγράψαµε καθώς και στις σύγχρονες 
γνωστικές ανάγκες. Το σχολείο οφείλει να ευθυγραµµιστεί µε όλα αυτά, οφείλει να 
εκσυγχρονιστεί. Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του πρέπει να είναι η ευελιξία, 
η προσαρµοστικότητα και η αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του, στο 
περιεχόµενο της σχολικής γνώσης, στη χρησιµοποίηση/εφαρµογή εκπαιδευτικών 
µέσων και πρακτικών και στην προσφορά ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου (ΕΠΕΑΕΚ, 
ενέργεια 1.1α σελ.1-2). 
 Αποδεδειγµένα λοιπόν το σηµερινό ηµι-ηµερήσιο σχολείο δεν µπορεί πλέον 
να ακολουθήσει τις εξελίξεις. Αντικειµενικοί παράγοντες όπως ο χρόνος δεν τον 
δίνουν περιθώρια να βελτιωθεί όσο θα έπρεπε ώστε να εκσυγχρονιστεί. Η ανάγκη 
αυτή καλύπτεται από ένα «άλλο» σχολείο. Υπ� αυτή την έννοια της ριζικής 
ανανέωσης και αλλαγής το Ολοήµερο εµφανίζεται ως µια ευκαιρία για εσωτερική και 
εξωτερική µεταρρύθµιση του σχολείου και ως µια δυνατότητα υπέρβασης πολλών 
προβληµάτων και αδυναµιών του παραδοσιακού σχολείου. Λόγω κυρίως της 
χρονικής του διεύρυνσης έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί προς εκείνες τις πτυχές 
που κατά κανόνα παραµελούνται από το κανονικό σχολείο, όπως την πρακτική και 
κοινωνική µάθηση, την καλλιέργεια ικανοτήτων τις επιπλέον διδακτικές προσφορές 
κ.α. που δεν µπορούν να χωρέσουν στο παραδοσιακό αναλυτικό πρόγραµµα µε 
µορφή ιδιαίτερων αντικειµένων. Ταυτόχρονα δηµιουργούνται οι χρονικές 
προϋποθέσεις (ολοήµερο πρόγραµµα) τόσο  για την εισαγωγή εναλλακτικών  τρόπων 
οργάνωσης της διδασκαλίας όσο και για την ευέλικτη διαµόρφωση του ωρολογίου 
προγράµµατος (Χανιωτάκης Ν. 2001 σελ. 1,5). 
  Όσον αφορά την εσωτερική λειτουργία του, παύει η οργάνωση των  
διαδικασιών µάθησης να είναι οµοιόµορφα προγραµµατισµένη, καταργείται η 
ανταγωνιστική µάθηση και η µονολειτουργικότητα των χώρων και δίνεται ευκαιρία 
για ανάπτυξη της κοινωνικής µάθησης καθώς και άλλων µουσικών αθλητικών και 
δηµιουργικών δραστηριοτήτων, αντικείµενα ιδιαίτερα περιορισµένα στο ηµι-
ηµερήσιο σχολείο (Ξωχέλλης, Π., 1997-98, σελ. 10). Πάντα όµως στα πλαίσια 
οργάνωσης και λειτουργίας του ολοήµερου προγράµµατος, ελλοχεύει ο κίνδυνος το 
ολοήµερο σχολείο σε σύγκριση µε το παραδοσιακό, να θεωρηθεί πολύωρο, 
εξουθενωτικό και αντιπαιδαγωγικό. Για το λόγο αυτό, επιχειρώντας την υπέρβαση 
του κινδύνου, έχει προγραµµατιστεί, έτσι ώστε να καλλιεργεί ένα κλίµα που θα 
εξασφαλίζει τη δραστηριοποίηση κινήτρων µάθησης, την ευχάριστη παραµονή στο 
σχολείο, την ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά των µαθητών και τη 
συνεργασία τους µε το δάσκαλο (Βρεττός, Ι. 2001, σελ. 78-79). 
 Βέβαια όλα αυτά που αναφέραµε και αφορούν το ολοήµερο σχολείο, δεν 
γνωρίζουµε ακόµα αν εφαρµόζονται στην καθηµερινή λειτουργία και πράξη. 
Καλύπτονται από τη θεωρία που πάντα συνοδεύουν µια εκπαιδευτική καινοτοµία και 
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Από την πλευρά λοιπόν της θεωρίας και 



προς την κατεύθυνση τον εµπλουτισµού και της αναβάθµισης του προγράµµατος 
διδασκαλίας, διακρίνουµε την εισαγωγή νέων γνωστικών αντικειµένων, την βελτίωση 
των ήδη υπαρχόντων, τον εµπλουτισµό του ενός και µοναδικού σχολικού εγχειριδίου 
µε επιπρόσθετες διδακτικές πηγές και την ποιοτική τροποποίηση της διδακτικής 
µεθοδολογίας (Βιτσιλάκη, Χ., 2001, σελ. 64). 
 Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε πως σε όλες τις υποστηρικτικές και όχι µόνο, 
συγγραφικές εργασίες και έρευνες, µε τον όρο «Ολοήµερο» υποδηλώνεται ξεκάθαρα 
µια προσπάθεια να στραφεί το περιεχόµενο του σχολείου προς το παιδί. Οι 
συγκεκριµένες παιδαγωγικές διαδικασίες και λειτουργίες που περιγράφηκαν 
προηγουµένως θέτουν το παιδί σαν το αντικείµενο της εκπαίδευσης. Το ουσιαστικό 
σ� αυτή την προσέγγιση είναι η µεθόδευση της παιδαγωγικής διαδικασίας να 
στρέφεται προς την κατεύθυνση αυτή. Η θεωρητική τεκµηρίωση του Ολοήµερου το 
κάνει µε ξεκάθαρο τρόπο (Ζώτος Ν. 2000, σελ. 25). 
 Με την έννοια αυτή στο Ολοήµερο συµπερασµατικά µπορούµε να 
ισχυριστούµε ότι µε τη διεύρυνση του σχολικού χρόνου και την επέκταση του 
σχολικού προγράµµατος σε ολοήµερη βάση δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την 
µεταβολή των οργανωτικών και λειτουργικών δοµών του σχολείου, την εσωτερική 
µεταρρύθµιση του, την επικέντρωση στην παιδαγωγική του  λειτουργία και την 
ενίσχυση του κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου του σχολείου. Πετυχαίνεται να 
µειωθεί η απόσταση που υπάρχει ανάµεσα σ� αυτό και τη ζωή. Όλα τα στοιχεία που 
απουσιάζουν ή δίνονται µε το σταγονόµετρο στο ηµι-ηµερήσιο σχολείο, µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν και να ενταχθούν στο πρόγραµµα του λόγου της δυνατότητας να 
προσφέρει περισσότερο χρόνο και περισσότερες ευκαιρίες στο µαθητή, σ� ένα 
παιδαγωγικά διαµορφωµένο περιβάλλον (Χανιωτάκης, Ν. 2001, σ. 5). 
 Θα µπορούσαµε ξεκινώντας την οριοθέτηση και τη συγκεκριµενοποίηση του 
όρου «ολοήµερο σχολείο» που θα γίνει σταδιακά και αναλυτικά στα επόµενα 
κεφάλαια και στην έρευνα, να αναφέρουµε τα εξής, διευκρινιστικά περισσότερο 
στοιχεία. Όταν λέµε Ολοήµερο δεν εννοούµε σε πρώτη φάση ένα παραδοσιακό 
σχολείο που λειτουργεί όπως ακριβώς το ηµι-ηµερήσιο, αλλά επιµηκύνει το χρόνο 
παραµονής των παιδιών στο σχολικό χώρο. Στην περίπτωση αυτή δεν θα πρόκειται 
για διαφορετικό σχολείο, αλλά για περισσότερο σχολείο και ως εκ τούτου θα κάναµε 
λόγο για ένα περισσότερο αποκρουστικό σχολείο για τους µαθητές. Όταν 
αναφερόµαστε στον όρο Ολοήµερο, εννοούµε ένα σχολείο το οποίο λειτουργεί 
ενσωµατώνοντας πολλές καινοτοµίες και δραστηριότητες, οι οποίες υπακούουν σε 
ένα ενιαίο και σαφώς καθορισµένο πλαίσιο λειτουργίας (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. 2000, 
σελ. 3) 
 Αν προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε τα βασικά χαρακτηριστικά ενός τέτοιου 
τύπου σχολείου, θα καταλήγαµε στα εξής: Οι πρωινές και οι µεταµεσηµεριανές 
δραστηριότητες, δεν είναι ξεκοµµένες µεταξύ τους. Αντίθετα λειτουργούν 
συµπληρωµατικά µε βασικό στόχο να µην σχολειοποιήσουν τον επιπλέον χρόνο που 
παραµένει ο µαθητής στο σχολείο. Η λειτουργία του, θα του επιτρέπει ίσως και θα 
του επιβάλλει την εισαγωγή εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης της διδασκαλίας π.χ. 
διαθεµατική προσέγγιση των γνώσεων, οµαδοσυνεργατική διδασκαλία κ.α.  
Παράλληλα  βασικές προϋποθέσεις της λειτουργίας του θα είναι η κατάργηση των 
κατ� οίκον εργασιών αλλά και η ενισχυτική παρέµβαση του προγράµµατος για τους 
µαθητές που την έχουν ανάγκη. Έτσι δεν θα αλλοτριωθεί ο χαρακτήρας του και δεν 
θα κουράζει τους µαθητές του ζητώντας τους να καθίσουν περισσότερο στο σχολείο 
αλλά να διαβάσουν το ίδιο στο σπίτι. 
 Αντίθετα θα του εξασφαλίζει τη δυνατότητα δραστηριοτήτων στο χώρο του 
σχολείου, τις οποίες θα έκανε τον ελεύθερο του χρόνο µε τους φίλους του. Αυτό 



σηµαίνει πως οι δραστηριότητες αυτές θα επιλέγονται από τον ίδιο το µαθητή και θα 
έχουν σαφώς δηµιουργικό-ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Με τον τρόπο αυτό επίσης θα 
αποφεύγεται και ο µεγάλος κίνδυνος για το Ολοήµερο, της σχολειοποίησης του 
χρόνου του µαθητή.  Αυτονόητα θα πρέπει να ισχύουν και κάποιες επιπλέον 
προϋποθέσεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν και την επιτυχία του προγράµµατος. 
Πρόκειται για τη σίτιση των µαθητών το µεσηµέρι, την άνεση και λειτουργικότητα 
εµπλουτισµένων µε σύγχρονο εξοπλισµό χώρων και τάξεων και τέλος τη στελέχωση 
των σχολείων αυτών µε το κατάλληλο διδακτικό προσωπικό. Αυτό σηµαίνει ότι θα 
είναι επιστηµονικά εξειδικευµένο εφόσον διδάσκει κάποια από τις ειδικότητες που 
προσφέρει το σχολείο ή σε διαφορετική περίπτωση θα είναι απόλυτα εξοικειωµένο µε 
τον τρόπο λειτουργίας του Ολοήµερου και ενηµερωµένο για τις σύγχρονες µεθόδους 
διδασκαλίας.  
 Το βασικό στην περίπτωση του Ολοήµερου είναι ότι µε τον τρόπο που έχει 
σχεδιαστεί κατανοεί τις συνεχώς µεταβαλλόµενες κοινωνικές συνθήκες και 
προσαρµόζεται στις απαιτήσεις των καιρών διατηρώντας όµως την παιδαγωγική του 
ταυτότητα. ∆ιαµορφώνει την παιδαγωγική του δράση µε συγκεκριµένους τρόπους και 
προτάσεις, που το χαρακτηρίζουν. Παρεµβαίνει σε όλες τις χρόνιες αδυναµίες του 
σχολείου και µέσω της φιλοσοφίας του αλλά και των αλλαγών που επιφέρει η 
λειτουργία του, δίνει πρακτικές λύσεις. ∆είχνει να διαθέτει τη δυναµική εκείνη που 
θα του  επιτρέψουν να παρέµβει και να αλλάξει στο βαθµό που θα του επιτραπεί τα 
κακώς κείµενα της πρωτοβάθµιας τουλάχιστον εκπαίδευσης. 
 Στο κεφάλαιο αυτό προσπαθήσαµε να αναδείξουµε την παιδαγωγική 
θεµελίωση του Ολοήµερου σαν έννοια. Στη συνέχεια της εργασίας, µε αναλυτικό 
τρόπο, θα αναπτύξουµε κάθε µία από τις πτυχές που διαµορφώνουν το παιδαγωγικό 
υπόβαθρό του. Κατόπιν, µε βάση τις κατάλληλες ερευνητικές µεθόδους, θα 
εξετάσουµε το κατά πόσο εφαρµόζονται αυτές στην πράξη. 



1.4. Η ψυχολογική θεµελίωση του ολοήµερου σχολείου 
 
 Το σχολείο για να παραµείνει ένας ζωντανός και δηµιουργικός θεσµός στα 
πλαίσια της διαρκώς µεταβαλλόµενης κοινωνίας, θα πρέπει να ξεπεράσει τις 
παραδοσιακές του εξαρτήσεις, να εγκλιµατιστεί στις σύγχρονες εξελίξεις και να 
πάψει να διαθέτει αποκλειστικά ιδεολογικό χαρακτήρα, ρόλο και σκοπό. Θα πρέπει 
να αντιµετωπίζει σε άλλη βάση �σύγχρονη, δηµοκρατική, επιστηµονική- τα 
πραγµατικά προβλήµατα της ελληνικής εκπαίδευσης και κοινωνίας. Απαιτείται 
λοιπόν ένα εναλλακτικό σχολείο, το οποίο να θεµελιώνεται από σαφή παιδαγωγικά 
και κοινωνικά πλαίσια, να έχει προοπτική και να κινείται προς την κατεύθυνση 
αναζήτησης ενός ριζικά διαφορετικού εκπαιδευτικού συστήµατος του οποίου ο 
σκοπός, ο ρόλος, η λειτουργία, οι µηχανισµοί και οι πρακτικές θα µπορούν να 
προσανατολίζονται στις πραγµατικές ανάγκες του µαθητή και να καθορίζονται από 
αυτές (Γκότοβος, Α./ Μαυρογιώργος, Γ./ Παπακωνσταντίνου, Π., 2000, σελ. 8-9). 
 Το ολοήµερο σχολείο βάσει του κοινωνιολογικού και παιδαγωγικού του 
υπόβαθρου δείχνει να ευθυγραµµίζεται µε την αναγκαιότητα αυτή και να στρέφει τη 
λειτουργία αλλά και την εσωτερική του οργάνωση και δοµή, στον ίδιο το µαθητή. Με 
βάση την επιστηµονική θεωρία που το συνοδεύει συνάγεται το συµπέρασµα πως 
εκτός από τη θεµελίωση που το αφορά και που την αναφέραµε στα δύο προηγούµενα 
κεφάλαια, στηρίζεται και λειτουργεί και σαν ψυχολογική αναγκαιότητα τόσο για το 
µαθητή, όσο και για το δάσκαλο. 
 Αυτό σηµαίνει πως ο ρόλος του δασκάλου γίνεται πλέον πολυδιάστατος και 
αλλάζει από τον παραδοσιακό του προσανατολισµό. Η όλη διάσταση του 
Ολοήµερου, οι µετασχηµατισµοί στην εσωτερική του δοµής, τα νέα πλαίσια 
διδασκαλίας και η ποιοτική προσφορά-διαπραγµάτευση της γνώσης, είναι σε θέση να 
οδηγήσουν τους δασκάλους στο να δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στη δηµιουργία 
κινήτρων στους µαθητές, ώστε να µπορέσουν να αναπτύξουν και να διευρύνουν τις 
γνώσεις που κατέχουν, µε το δικό τους τρόπο, χωρίς να καθοδηγούνται από 
προκαθορισµένες ενέργειες. Πλέον δάσκαλοι και µαθητές ενδιαφέρονται για το 
σύνολο των διδακτικών αντικειµένων (γνωστικών και ψυχαγωγικών), µιας και το 
Ολοήµερο διαµορφώνει τις απαραίτητες συνθήκες και προϋποθέσεις αναµόρφωσης 
και βελτίωσης τους, κάτι που από ό,τι φαίνεται δεν είναι σε θέση να κάνει το 
κανονικό σχολείο. 
 ∆ιαπιστώνεται λοιπόν ότι το ολοήµερο σχολείο είναι σε θέση να ανασυνθέσει 
το χαρακτήρα και την αντίληψη του σχολείου προσφέροντας και διαµορφώνοντας το 
εσωτερικό του πλαίσιο µε τέτοιο τρόπο, ώστε η γνώση να µη θεωρείται ως απλή 
σύνθεση γραµµικών και ιεραρχικών µονάδων, αλλά ως σύνθεση δικτύων δοµηµένων 
γύρω από κεντρικές ιδέες, οι οποίες συνδέονται µε σύγχρονες έννοιες, γεγονότα, 
αξίες, διαθέσεις κ.τ.λ. 
 Επιπλέον το Ολοήµερο επενδύει στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις δασκάλων 
µαθητών αλλά και µαθητών µεταξύ τους, κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να 
δοµήσει, να αλλάξει και να επεκτείνει τις γνωστικές δοµές των περιεχοµένων των 
µαθηµάτων που προσφέρει. Όλα αυτά µέσα σε ένα σαφώς καθορισµένο πρόγραµµα, 
όπου κυρίως µέσω των πολλαπλών επιλογών του σε µαθήµατα και δραστηριότητες 
είναι σε θέση να οδηγήσει τους µαθητές, να µαθαίνουν ερευνητικά και κριτικά καθώς 
και να επιλύουν προβλήµατα µε τη συµµετοχή τους σε πραγµατικές καταστάσεις. 
 Ακόµα η σταδιακή δυναµική επένδυση που προσπαθεί να πετύχει µέσω του 
εκσυγχρονισµού των µεθόδων διδασκαλίας και γενικά µέσω της αντίληψης που 
προσπαθεί να διαµορφώσει για τον τρόπο που πρέπει να γίνεται το µάθηµα, όπου 
προωθεί µέσα από οργανωµένες καταστάσεις επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και 



καθορισµένης ενηµέρωσης και τεκµηρίωσης, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις αλλαγής 
του τρόπου διευθέτησης της µάθησης. Στοχεύει σε κάτι τέτοιο µε πολύ συγκεκριµένο 
τρόπο και δείχνει να είναι σε θέση να ξεπεράσει τα προβλήµατα που ταλανίζουν το 
«παραδοσιακό» σχολείο. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να διαµορφώσει τις συνθήκες µε 
βάση αυτό τον τρόπο στήριξης, µεταθέτοντας την ευθύνη πραγµατοποίησης του 
µαθήµατος από το δάσκαλο στον ίδιο το µαθητή (Κολιάδης, Ε., 1997, σελ. 247-248). 
Θεωρείται σαν δεδοµένο ότι ο επιπλέον χρόνος  λειτουργίας και συµµετοχής σε ένα 
οργανωµένο πρόγραµµα µαθηµάτων και δραστηριοτήτων όχι απαραίτητα γνωστικών, 
που αποκτά σε ένα ολοήµερο σχολείο ο µαθητής, δηµιουργεί επιπλέον πιθανότητες 
επιτυχίας ενός τέτοιου ενεργήµατος. 
 Ανεξάρτητα όµως από το είδος και την ποιότητα της διδασκαλίας που 
επιχειρείται στο Ολοήµερο, δεν θα πρέπει να παραβλέψουµε το γεγονός ότι το 
σχολείο σαν θεσµός, επηρεάζει βέβαια το µαθητή, αλλά δροµολογεί και άλλες 
διαδικασίες. Το «παραδοσιακό» σχολείο αποδεδειγµένα προωθεί ένα είδος 
καταφατικής αγωγής, µε την έννοια της άκριτης αποδοχής κάποιων παραδοσιακών 
περιεχοµένων και πολιτιστικών κανόνων, που δρουν ανασταλτικά στη χειραφέτηση 
µαθητών και εκπαιδευτικών αλλά και γενικά όλων των εµπλεκοµένων στη λειτουργία 
ενός σχολείου. Αυτό διότι το σχολείο ως ένας πολιτικός και κοινωνικός φορέας 
διασφαλίζει τη διδασκαλία µέσα από οργανωτικά πλάνα, κτιριακές εγκαταστάσεις, 
θεσµικές παρεµβάσεις και άλλα µέσα στήριξης και βοήθειας, τα οποία µετατρέπουν 
το σκοπό του σχολείου σε οργανισµό που εµποδίζει την παιδαγωγική και µαθησιακή 
λειτουργία του µαθητή και των δασκάλων. 
 Έτσι µέσω των περιεχοµένων που διδάσκει δεν επιδιώκει την αντιµετώπιση 
των προβληµάτων της ζωής από το µαθητή, χωρίζοντας τη ζωή στο σχολείο από τη 
ζωή έξω από αυτό. Οι διάφορες διοικητικές διαδικασίες επιτείνουν την κατάσταση 
περιορίζοντας τις δυνατότητες αποφάσεων και συµµετοχής του σχολείου σε 
παιδαγωγικό, διδακτικό, µαθησιακό και πολιτικό επίπεδο. 
 Όµως το Ολοήµερο, επιδιώκει να βγει από αυτό το κλειστό σύστηµα, όπου 
αλλοτριώνει το µαθητή και τον εκπαιδευτικό, αφού ουσιαστικά οι διαδικασίες όπου 
µέχρι σήµερα δροµολογούνται, παραβιάζουν την προσωπικότητα τους, 
καταδικάζοντας τον εκπαιδευτικό να εργάζεται απλά για το µισθό του και το µαθητή 
να µην ξέρει γιατί πηγαίνει στο σχολείο. 
 Έτσι στα πλαίσια της νέας αντιµετώπισης της διδασκαλίας που προωθεί το 
Ολοήµερο, του αναµορφωµένου ρόλου των εµπλεκοµένων σ� αυτό, αλλά και των 
νέων περιεχοµένων µάθησης και γνώσης, ο δάσκαλος δεν έχει πια σαν αυτοσκοπό 
την απόδειξη της εργασίας του απέναντι στους προϊσταµένους του. διδάσκει πλέον σε 
τέτοιες συνθήκες, όπου του επιτρέπουν την κριτική παρέµβαση στα περιεχόµενα, τη 
δυνατότητα σύνδεσης της γνώσης µε τη ζωή και την ικανότητα υπέρβασης των 
καθιερωµένων ωρολογίων προγραµµάτων και του πεπαλαιωµένου 
σαρανταπεντάλεπτου. Έχει τη δυνατότητα να πετύχει το κάτι παραπάνω σαν 
παιδαγωγός. Ταυτόχρονα ο ρυθµός εργασίας στο σχολείο, δεν καθορίζεται από το 
ρολόι του τοίχου, οι αίθουσες διδασκαλίας απεξαρτητοποιούνται από τις αρχές της 
οικονοµίας που τις θέλουν µικρές, οµοιόµορφες και βασικά µη-λειτουργικές, αφού 
µετατρέπονται σε αίθουσες-εργαστήρια, ανεξαρτήτου οικονοµικής δαπάνης. 
 Το σχολείο κατ� επέκταση και η διδασκαλία µε βάση τα δεδοµένα 
παιδαγωγικά και διδακτικά κριτήρια, είναι σε θέση να προετοιµάσει το µαθητή για 
µια κοινωνική και ατοµική ζωή µε δυνατότητες συµµετοχής και παρέµβασης σ� αυτή. 
Από εκεί και πέρα το άτοµο δεν εργάζεται για τη διατήρηση της υπάρχουσας δοµής 
της κοινωνίας, αφού το σχολείο είναι σε θέση να ξεφύγει από το πλέγµα του 
διαξιφισµού των διάφορων κοινωνικών οµάδων που επιχειρούν µέσω του σχολείου 



να διατηρήσουν και να προωθήσουν συγκεκριµένα συµφέροντα. Οι στόχοι του 
σχολείου δεν είναι πλέον κοινωνικά ουδέτεροι, αφού το Ολοήµερο έχει σαφώς 
διαµορφωµένη τάση να παρέµβει στα κοινωνικά δρώµενα, µιας και θεµελιώνει τη 
λειτουργία του µε την προσφορά του σε γονείς και µαθητές (διευρυµένο ωράριο 
λειτουργίας, προσφορά νέων αντικειµένων, µείωση της παραπαιδείας). Βασικός 
σκοπός του ολοήµερου τρόπου λειτουργίας σε µια αναµορφωµένη εσωτερική και 
εξωτερική δοµή, είναι η χειραφέτηση του µαθητή, όπου δεν θέτει σαν κέντρο του 
ενδιαφέροντος την απόκτηση µεγάλης βαθµολογίας, την άκριτη συσσώρευση των 
γνώσεων και την χωρίς ουσία διαπραγµάτευση  τους στην καθηµερινή διδασκαλία. 
Με λίγα λόγια το Ολοήµερο είναι σε θέση να απαλλάξει το θεσµό του σχολείου από 
τους αντιπαιδαγωγικούς µηχανισµούς του και να τον µετατρέψει σ� ένα µηχανισµό 
εδραίωσης, ισορροπίας και ισότιµης αλληλεπίδρασης ανάµεσα στις επιδιώξεις του 
ατόµου και τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας. Είναι σε θέση βάσει του τρόπου 
λειτουργίας και του θεωρητικού του υπόβαθρου, να οδηγήσει το µαθητή στη 
χειραφέτηση και στην προσέγγιση της γνώσης αποκλειστικά βάσει των 
ενδιαφερόντων του µη σχολειοποιώντας τον ελεύθερο του χρόνο( Κοσσυβάκη, Φ., 
1996, σελ. 92-96) κάτι που θα του εξασφαλίσει και την επιτυχία του ως εκπαιδευτικός 
θεσµός. 

 



1.5. Σύντοµη ανασκόπηση του θεσµού διεθνώς � η περίπτωση του 
ολοήµερου στις Η.Π.Α. 

 
 Μια από τις πρώτες λειτουργίες που πρέπει το σχολείο ως θεσµός πλέον να 
εξυπηρετήσει, είναι η κοινωνική ανάγκη της φύλαξης και της προστασίας των 
παιδιών. Με την έξοδο της µητέρας στην αγορά εργασίας προκύπτει κυρίως µετά το 
δεύτερο µισό του εικοστού αιώνα το πρόβληµα της φύλαξης τους. Το κράτος µε 
µορφή παρεµβατικού µηχανισµού προσπαθεί και ως ένα βαθµό καταφέρνει να 
υποκαταστήσει την οικογένεια αναλαµβάνοντας µέρος των λειτουργιών του. Ο 
τοµέας που αναλαµβάνει αυτό το δύσκολο όσο και υπεύθυνο έργο είναι η 
εκπαίδευση. 
 Από τη στιγµή αυτή, δηλαδή που το κράτος λειτουργεί ως υποκατάστατο της 
οικογένειας κυρίως µετά την έξοδο της γυναίκας στην αγορά εργασίας, αρχίζει η 
υποχρέωση του µέσω της εκπαίδευσης να διαφυλάξει τη σωµατική ακεραιότητα και 
την ψυχική υγεία παιδιών (Πυργιωτάκης Ι.Ε. 1999, σελ. 176,177). Το σχολείο για τα 
παιδιά και τους εφήβους είναι παραδεκτό, ότι αποτελεί έναν άµεσο χώρο εµπειριών 
µε πολυποίκιλες επιδράσεις, ένα χώρο στον οποίο διέρχονται ένα σηµαντικό τµήµα 
της ζωής τους. Ενδεχοµένως η πρώτη εικόνα που έχει ένα παιδί για τον ίδιο του τον 
εαυτό, είναι συχνότατα διαµορφωµένη από το σχολείο (Κατσίκας, Χ. Καββαδίας Γ. 
2002, σελ. 10,13). 
 Αυτό αποτελεί δέσµευση του σχολείου και των εκπαιδευτικών έναντι των 
γονιών οι οποίοι τους εµπιστεύονται για πολλές ώρες την ηµέρα και για πολλά χρόνια 
ότι πιο πολύτιµο έχουν δηλαδή τα παιδιά τους.  
 Η λειτουργία αυτή δεν αποτελεί µόνο αρµοδιότητα των νηπιαγωγείων και των 
άλλων ιδρυµάτων προσχολικής αγωγής. Πρέπει να αποτελεί λειτουργία όλων των 
βαθµίδων της εκπαίδευσης ιδιαίτερα της πρωτοβάθµιας λόγω της ευαίσθητης ηλικίας 
στην οποία βρίσκονται οι µαθητές και των κινδύνων που τη συνοδεύουν, αλλά και 
της δευτεροβάθµιας καθώς ο έφηβος απειλείται από πολλούς κοινωνικούς κινδύνους 
(ναρκωτικά εγκληµατικότητα κ.τ.λ.). (Πυργιωτάκης Ι.Ε. 1999, σελ. 177-178). 
 Είναι προφανές ότι οι συνθήκες αυτές όπως έχουν αρχίσει να 
διαµορφώνονται, καθιστούν ως αναγκαία την καθιέρωση µιας µορφής ολοήµερου 
τύπου σχολείου το οποίο εκτός του ότι θα ανταποκρίνεται στις παραπάνω κοινωνικές 
ανάγκες, θα προσφέρει όλα όσα σπεύδει να αγοράσει ο µαθητής από την ιδιωτική 
εκπαιδευτική αγορά, παρέχοντας αντισταθµιστική διδασκαλία. Την ανάγκη αυτή για 
τέτοιου είδους προσφορά και λειτουργία ανέλαβε το σχολείο από σχετικά νωρίς. 
Όµως δεν µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι κάθε φορά µέχρι σήµερα γνώριζε ακριβώς 
την κατεύθυνση που θα κινηθεί. Έγιναν πολλές αλλαγές και προσαρµογές σε όλες τις 
περιπτώσεις που εφαρµοζόταν ο  θεσµός. 
 Η αφετηρία του σχολείου αυτού ανάγεται στον 17ο αιώνα και ανιχνεύεται 
στον Johan Amos Comenius  του οποίου η πρόταση για τη δηµιουργία σχολείων 
προβλέπει ρύθµιση για επιπλέον σχολικό χρόνο. Έκτοτε τα σχολεία οργανώθηκαν και 
λειτούργησαν µε το πρόγραµµα του διευρυµένου σχολικού χρόνου. Η µορφή αυτή 
του σχολείου ήταν πολύ διαδεδοµένη σε όλες τις ευρωπαϊκές  χώρες επειδή ήταν 
άριστα προσαρµοσµένη στο πρόγραµµα της οικογένειας και κυρίως των γονιών που 
εργάζονταν εκτός σπιτιού (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. ε΄, 2001, σελ, 594). 
 Η λειτουργία αυτού του τύπου σχολείου συνεχίστηκε σε  διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες µέχρι και τις µέρες µας. Βέβαια υπήρχαν αρκετές τροποποιήσεις 
βελτιώσεις και προσαρµογές στις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες. Περίπου στη 
δεκαετία του 70΄ και εξαιτίας των  νέων κοινωνικών συνθηκών που δηµιουργήθηκαν 
(έξοδος της γυναίκας στην αγορά εργασίας, µεγαλοαστικές κοινωνίες κ.τ.λ.-πρβλ. 



κεφ 1,2: Η κοινωνική θεµελίωση του ολοήµερου σχολείου) παρατηρείται µια στροφή 
του ενδιαφέροντος προς το ολοήµερο πρόγραµµα των σχολείων. 
 Συγκεκριµένα στη Γερµανία, µε έρευνες απέδειξαν ότι η πλειοψηφία των 
µαθητών προερχόταν από τα χαµηλότερα και τα µεσαία κοινωνικά στρώµατα, κάτι 
που σηµαίνει ότι και οι δύο γονείς τους είναι εργαζόµενοι. Οι µαθητές γυρνώντας στο 
σπίτι τους το µεσηµέρι δεν έβρισκαν συνήθως κανένα και οι γονείς δεν είχαν 
οικονοµικές δυνατότητες για να στείλουν τα παιδιά τους σε διάφορες επιπλέον 
δραστηριότητες το απόγευµα κ.τ.λ. Όµως µέχρι τότε το σχολείο ήταν ταξικό και 
ευνοούσε τα µεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώµατα. Για το λόγο αυτό 
προσάρµοσαν τις λειτουργίες του σχολείου µε βάση τα εξής χαρακτηριστικά ώστε να 
καλύπτονται οι ανάγκες του συνόλου των παιδιών: 
►Προετοιµασία �µελέτη των µαθηµάτων της επόµενης µέρας 
►Φύλαξη και σίτιση του µαθητή. 
►Στελέχωση του σχολείου µε σχολικούς ψυχολόγους και κοινωνικού λειτουργούς. 
►Βαρύτητα στα παιδιά µε µαθησιακές ανάγκες και προβλήµατα συµπεριφοράς. 
 Το ολοήµερο σχολείο έρχεται να καλύψει τις παραπάνω λειτουργίες µε 
αποτελεσµατικό τρόπο. Γι� αυτό και η εκπαιδευτική εξουσία των γερµανικών 
κρατιδίων φρόντισε για την καθιέρωση του Ολοήµερου καλύπτοντας όλες τις 
προϋποθέσεις σωστής λειτουργίας  (Κωνσταντίνου, Χ, 2001, σελ. 7). 
 Για τους ίδιους λόγους προωθήθηκε µετά τη δεκαετία του 70 ως κυρίαρχη 
έκφραση της εκπαιδευτικής πολιτικής το ολοήµερο σχολείο και σε άλλα κράτη της 
Ευρώπης στην Ιαπωνία και στις Η.Π.Α. (πρβλ. κεφ. 1,5. Η περίπτωση του 
Ολοήµερου στις Η.Π.Α.). Από τα τέλη της δεκαετίας του 80 εµφανίζεται στον 
ευρωπαϊκό χώρο µια αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για το ολοήµερο σχολείο, το 
οποίο φαίνεται να απασχολεί έντονα τόσο την εκπαιδευτική πολιτική, όσο και τον 
επιστηµονικό κόσµο. Συγκεκριµένα η οργάνωση του σχολείου βάση του ολοήµερου 
προγράµµατος εξαπλώθηκε σχεδόν παντού στον κόσµο αλλού σε µικρότερο και 
αλλού σε µεγαλύτερο βαθµό,. Στις γαλλόφωνες χώρες της Ευρώπης µάλιστα και στην 
Αγγλία η εκπαιδευτική κουλτούρα που παραδοσιακά έχει επικρατήσει θέλει τα 
σχολεία κατεξοχήν Ολοήµερα και το παιδί να µαθαίνει εκεί τα πάντα να προσφεύγει 
στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια το απόγευµα. Γενικά δεν νοείται σχολείο που τα  παιδιά 
να γυρνούν σπίτι πριν οι γονείς τελειώσουν την εργασία τους (Πυργιωτάκης, Ι.Ε γ΄, 
2001, σελ. 59). 
 ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι σε κάθε χώρα επικρατεί το ολοήµερο εξαιτίας 
κυρίως των κοινωνικών υπηρεσιών που προσφέρει. Βέβαια σε κάθε περίπτωση οι 
συνθήκες λειτουργίας, οι προϋποθέσεις εφαρµογής, η εσωτερική και εσωτερική 
οργάνωση κ.τ.λ. είναι διαφορετικές προσαρµοσµένες στις ιδιαίτερες ανάγκες όχι µόνο 
κάθε χώρας αλλά και κάθε εποχής. 
  
 
1.5.1. Αιτιολόγηση της ενασχόλησης µε το «ολοήµερο πρόγραµµα εκπαίδευσης» 

των Η.Π.Α. 
 
Στην Ελλάδα µε το νόµο 2525/97 επιχειρείται µορφοποίηση ενός 

συγκεκριµένου µοντέλου ολοήµερου σχολείου, το οποίο θα λειτουργεί πιλοτικά 
χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επίσηµη δικαιολογία του 
Υπουργείου Παιδείας για τη δηµιουργία και εξασφάλιση λειτουργίας είναι η 
διευκόλυνση των εργαζόµενων γονιών µε τη φύλαξη των παιδιών τους στο σχολικό 
περιβάλλον (κοινωνική παροχή) καθώς και η προσαρµογή του στα διεθνή και 
ευρωπαϊκά δεδοµένα (Λευκή Βίβλος για την εκπαίδευση και την κατάρτιση) του 



σύγχρονου σχολείου. Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι τα παιδιά που θα αποφοιτούν από τη 
βασική εκπαίδευση, θα κατέχουν ένα στοιχειώδες σύνολο γνώσεων που θα 
διευρύνεται από βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυµέσων και ξένης 
γλώσσας, µε παράλληλη ποιοτική αλλαγή στο πρόγραµµα. 

Μάλιστα µε την εισαγωγή του Ολοήµερου σχολείου στο 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης και µέσω αυτού στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ), προωθείται 
µια µορφή ευελιξίας, προσαρµοστικότητας και αλλαγής στον τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας του σχολείου, κάτι που προφανώς επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας 
της παρεχόµενης παιδείας. Επιπλέον οργανώνεται επιµόρφωση του πρόσθετου 
εκπαιδευτικού προσωπικού και γενικά όλων των εµπλεκοµένων στη λειτουργία των 
Ολοήµερων σχολείων. Ακόµη προωθείται η ενηµέρωση των γονέων για τον τρόπο 
λειτουργίας του νέου αυτού τύπου σχολείου και τίθεται σε εφαρµογή η αξιολόγηση 
της πράξης και των αποτελεσµάτων της (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., Μέτρο 1.2: «Καταπολέµηση 
της σχολικής αποτυχίας και διαρροής µε εναλλακτικές µορφές µάθησης», 1/8/2001). 

Στα ίδια πλαίσια και σε µια προσπάθεια υποστήριξης των αδυνάτων 
(ακαδηµαϊκά) µαθητών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ώστε να 
περιοριστεί η εγκατάλειψη του σχολείου, οργανώνεται το ολοήµερο πρόγραµµα σε 
µια µακροχρόνια για τα ελληνικά δεδοµένα προοπτική εφαρµογής από το 2000 έως 
το 2006. Ορίζονται µε σαφή τρόπο ο οικονοµικός προϋπολογισµός και οι πηγές 
χρηµατοδότησης του µέτρου µε δηµόσια αλλά και ιδιωτική συµµετοχή, σε όλη την 
επικράτεια. Η υλοποίηση του στόχου αυτού και των εν λόγω µέτρων διευκρινίζεται 
ότι θα γίνει µε δράσεις-ενέργειες όπως : α) Αναπροσαρµογή της διδασκαλίας σε πιο 
εξατοµικευµένες-συµµετοχικές µεθόδους και β) Εκπαιδευτικά προγράµµατα σε 
ολοήµερα σχολεία, τα οποία θυµίζουµε ότι λειτουργούν πιλοτικά ως υποέργο των 
Σ.Ε.Π.Π.Ε (Σχολεία εφαρµογής πειραµατικών προγραµµάτων στην εκπαίδευση) στα 
πλαίσια του Β΄ Κ.Π.Σ  (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., Μέτρο 1.1).  
 Επιπλέον η µέχρι σήµερα υλοποίηση του πιλοτικού προγράµµατος ως µέρος 
των µέτρων για την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και η πορεία του, έδειξε την αποδοχή 
της προσπάθειας από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Έτσι το ολοήµερο σχολείο 
κρίθηκε και από την έκθεση αξιολόγησης χαρακτηρίστηκε ως µια παραδειγµατική 
δράση (best practice � Ε.Σ.∆.Α. 1999) ακριβώς γιατί διευκόλυνε τους γονείς και 
ιδιαίτερα τις µητέρες. 
 Το εκπαιδευτικό µοντέλο που εφαρµόστηκε στην Α΄ φάση του πιλοτικού 
προγράµµατος, σύµφωνα µε την αξιολόγηση του, βασίστηκε σε µια ολοκληρωµένη 
παρέµβαση που χρησιµοποίησε εξατοµικευµένες διδακτικές µεθόδους, αξιοποιώντας 
τις νέες τεχνολογίες και προέκτεινε την πρωινή διδασκαλία µέχρι τις πρώτες 
απογευµατινές ώρες, ώστε να καλύπτει τόσο τις µαθησιακές ανάγκες των µαθητών, 
όσο και τις εργασιακές-κοινωνικές ανάγκες των γονιών, έχοντας αυτούς ως κύριους 
στόχους. Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του Ολοήµερου είναι η βελτίωση των 
επιδόσεων του συνόλου των µαθητών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε 300 από τα 
6000 δηµόσια σχολεία (στα 300 Ολοήµερα προσµετρούνται και εκείνα που 
λειτουργούν σχετικά ικανοποιητικά µε διευρυµένο ωράριο λειτουργίας). 
 Τα σχολεία που σταδιακά θα επιλέγονται βάσει της καταγραφής των 
Περιοχών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Π.Ε.Π), αντικατοπτρίζουν περιοχές 
χαµηλού οικονοµικού εισοδήµατος και µορφωτικού επιπέδου γονέων, υψηλού δείκτη 
ανεργίας και υψηλού ποσοστού µαθητικής αποτυχίας ή διαρροής. Επίσης οι µαθητές 
τους αποτελούν οµάδα υψηλού κινδύνου για πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και 
χρειάζονται στήριξη και εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Εκεί στοχεύει σύµφωνα µε το 
Μέτρο 1-2 του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ το ολοήµερο σχολείο. 



 Ολοκληρώνοντας για την επίτευξη αυτού του µέτρου και την καταπολέµηση 
της σχολικής αποτυχίας χρειάζονται κατάλληλα εκπαιδευµένοι και επιµορφωµένοι 
δάσκαλοι και σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράµµατα και µέσα (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., Μέτρο 
2-1 και 2-2) καθώς και αναβάθµιση της υλικοτεχνικής υποδοµής (κτιριακές 
παρεµβάσεις και εξοπλισµός) των σχολικών µονάδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
ώστε να υπάρχει επάρκεια χώρων για την εφαρµογή των προγραµµάτων και 
εξοπλισµός που θα επιτρέπει την εισαγωγή και χρήση νέας τεχνολογίας 
(Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., Μέτρο 5-1). Ακόµα το όλο πρόγραµµα σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 
που έως τώρα έχει παρουσιάσει, προσανατολίζεται και στη σύνδεση µε την αγορά 
εργασίας (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., Μέτρο 2-4) αλλά και στη δια βίου εκπαίδευση των ενηλίκων 
και ιδιαίτερα των µητέρων των οποίων τα παιδιά έχουν ενταχθεί σε πρόγραµµα 
Ολοήµερου σχολείου (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., Μέτρο 2-5). 
 Μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραµµα εκπαίδευσης, το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο και τα µέτρα που έχουν ληφθεί έως τώρα ή πρόκειται να ακολουθήσουν, 
διαφαίνεται η φιλοσοφία του Υπουργείου Παιδείας που κινείται στη λογική:  
��παροχής επιπλέον δωρεάν εκπαίδευσης σ� όλους τους µαθητές µέσω των 
κρατικών σχολείων,  

��συµβολής στην ανάπτυξη του ποιοτικού διαπαιδαγωγικού έργου,  
��αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των µαθητών µε ψυχαγωγικό και 
δηµιουργικό τρόπο,  

��καλλιέργεια της ικανότητας για δηµιουργική αξιοποίηση των γνώσεων και  
��άσκηση των ικανοτήτων και των ταλέντων των µαθητών.       

Τα χαρακτηριστικά που έχουµε εκθέσει έως τώρα, οι στόχοι, οι προοπτικές 
και ο σχεδιασµός των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας, καθώς και τα µέτρα τα 
οποία έλαβε η Πολιτεία στα πλαίσια της φιλοσοφίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. θυµίζουν σε 
οργανωτικό κυρίως αλλά και λειτουργικό επίπεδο τα αντίστοιχα των Ηνωµένων 
Πολιτειών. Βέβαια εκεί όλα τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν περάσει πλέον στην 
πράξη και µάλιστα για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οι αντιστοιχίες θεωρούµε 
πως είναι και αρκετές και σηµαντικές ανάµεσα στην πράξη των ολοήµερων 
προγραµµάτων των Η.Π.Α. και στο σχεδιασµό, στην υλοποίηση και τη φιλοσοφία 
του ολοήµερου σχολείου στην Ελλάδα. Ίσως το σύστηµα ολοήµερης εκπαίδευσης 
των Η.Π.Α. να στάθηκε πρότυπο για τους φορείς της σύνταξης των αντίστοιχων 
προγραµµάτων στην Ελλάδα.  
 Για τους λόγους αυτούς κρίνουµε σκόπιµο να εκθέσουµε τον τρόπο 
οργάνωσης και λειτουργίας καθώς και τα προγράµµατα που ήδη εφαρµόζονται εκεί, 
ώστε να εντοπίσουµε µετά την έρευνα οµοιότητες ή διαφορές στα βασικά 
χαρακτηριστικά των ολοήµερων προγραµµάτων στις δύο χώρες. 



1.5.2. Η εδραίωση του ολοήµερου σχολείου στις Η.Π.Α. 
  

Η διαµόρφωση ολοήµερων προγραµµάτων στις διάφορες χώρες, έχει βασιστεί 
στις επιµέρους και ιδιαίτερες συνθήκες και στοχεύουν στην κάλυψη συγκεκριµένων 
αναγκών. Αυτό έχει σαν συνέπεια οι µορφές που έχει λάβει το ολοήµερο σχολικό 
πρόγραµµα, να είναι τόσες όσοι οι φορείς και όσα τα προβλήµατα που κλήθηκαν να 
αντιµετωπίσουν. Σε κάθε χώρα το φάσµα των συγκεκριµένων αναγκών που καλείται 
να καλύψει το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι διαφορετικό. Σαν αποτέλεσµα έχει 
διαφορετικοί να είναι  οι στόχοι, η µορφή και το περιεχόµενο του κάθε εθνικού ή 
τοπικού προγράµµατος. (Βιτσιλάκη, Χ., 2000, σελ.8). Η εκπαιδευτική κουλτούρα που 
παραδοσιακά έχει επικρατήσει στις Η.Π.Α, θέλει τα σχολεία από πολύ νωρίς να 
προσανατολίζονται στο ολοήµερο πρόγραµµα λειτουργίας. Μάλιστα θεωρείται 
αυτονόητο πλέον, ότι τα σχολεία εκεί είναι Ολοήµερα. (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. γ΄, 2001, 
σελ. 59). 

Στις Η.Π.Α λοιπόν, ο συγκεκριµένος τύπος σχολείου αποτελούσε πάντα τον 
κανόνα, κυρίως λόγω της µακράς απουσίας των εργαζόµενων γονέων από το σπίτι 
και των παρεπόµενων κινδύνων για τους νέους όπως τα τροχαία ή άλλα ατυχήµατα, η 
χρήση αλκοόλ ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών, η εγκληµατικότητα κ.τ.λ. 
(Χανιωτάκης, Ν., 2001, σελ.11). 
 Τις τελευταίες δεκαετίες, η αύξηση του αριθµού των εργαζόµενων γονιών 
ήταν ραγδαία. Περίπου 28 εκατοµµυρίων παιδιών και οι δύο γονείς  δουλεύουν εκτός  
σπιτιού. Πολλά από αυτά ανήκουν στη κατηγορία των παιδιών µε το κλειδί στο χέρι 
και αναγκάζονται µόνα τους να φροντίζουν τον εαυτό τους. ∆εδοµένο θεωρείται ότι 
τα παιδιά αυτά δεν δέχονται την απαραίτητη-ποιοτική φροντίδα, τις ώρες µετά το 
σχολείο και µέχρι να επιστρέψουν οι γονείς από την εργασία τους. (Bureau of Labor 
Statistics, 1997). Ο τρόπος επικοινωνίας µε τους γονείς ήταν φτωχότατος και γίνεται 
µε τηλέφωνο ή σηµειώµατα ενώ και µε τους συνοµήλικους τους είναι σχεδόν 
µηδαµινή, λόγω της ακούσιας αποµόνωσης των παιδιών αυτών, στο χώρο του 
σπιτιού.1  

Αυτά τα παιδιά, έχουν περισσότερες πιθανότητες σε σχέση µε εκείνα που τα 
προσέχει ένας ενήλικας, να καταναλώσουν αλκοόλ, καπνό ή και ναρκωτικά. Επίσης 
είναι πιο επιρρεπή στο να κάνουν ή να δεχτούν µια εγκληµατική επίθεση και είναι πιο 
πιθανό να αναπτύξουν επικίνδυνη κοινωνική συµπεριφορά. Τις περισσότερες φορές 
µάλιστα, οι χαµηλοί βαθµοί που παίρνουν, εξαιτίας και του ότι δεν έχουν βοήθεια 
από τους γονείς στο σπίτι, έχει ως συνέπεια να αντιµετωπίζουν δυσκολίες στο 
καθηµερινό µάθηµα, να αποτυγχάνουν στις εξετάσεις και αρκετά συχνά να 
εγκαταλείπουν τη φοίτηση τους στο σχολείο. Παράλληλα οι πιθανότητες ατυχηµάτων 
είναι αρκετά υπολογίσιµες. (National Education Commission on Time and Learning, 
1994).  

Αυτό σε γενικές γραµµές είναι το φάσµα των κυριότερων κοινωνικών 
αναγκών που καλείται να καλύψει το εκπαιδευτικό πρόγραµµα στις Η.Π.Α. Οι γονείς 
πρόωρα ανακάλυψαν το σπουδαίο ρόλο του σχολείου στον τοµέα αυτό. Μάλιστα η 
αντίληψη στις Η.Π.Α, που θέλει τα σχολεία να «ανήκουν» στους γονείς, οι οποίοι και 
είναι υπεύθυνοι στο να καθορίζουν την ποιότητα αλλά και τον τρόπο εκπαίδευσης 
των παιδιών τους, τους ώθησε στην εφαρµογή του θεσµού του ολοήµερου σχολείου. 
Μάλιστα µε σκοπό την καθιέρωση και τη γενίκευση του θεσµού, εφάρµοσαν 
συγκεκριµένες πρακτικές λύσεις ανά περιοχή όπως π.χ. συµµετοχή των γονιών στις 

                                                 
1  Fthenakis, W.E., 1997, P.25. Παραποµπή στο: Χανιωτάκη, Ν., 2001, σελ.11. 



εκπαιδευτικές διαδικασίες, οικονοµική βοήθεια, άσκηση πίεσης στους υπεύθυνους 
φορείς κ.τ.λ. ( Carl, J., Aug. 1999). 

Το κράτος παύει να είναι ο αποκλειστικός χρηµατοδότης και προµηθευτής 
εκπαιδευτικών ευκαιριών. Αρχίζουν πλέον να δίνονται λύσεις σε υπαρκτά 
προβλήµατα που αφορούν την κοινωνία εν� γένει και την οικογένεια. Στο σύστηµα 
αυτό οι γονείς έχουν τον πρώτο λόγο. Το κράτος γίνεται ο φορέας που ρυθµίζει την 
παροχή εκπαίδευσης και οι γονείς γίνονται οι καταναλωτές της και οι κριτές του όλου 
συστήµατος. Αυτό τους εξασφαλίζει τη δύναµη όχι µόνο να επιλέγουν τα σχολεία για 
τα παιδιά τους, αλλά να έχουν λόγο για το περιεχόµενο και τις αξίες που θα διδαχτούν 
( Cowen, R., June 1996). Οι γονείς λοιπόν είναι εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν εδώ και 
δεκαετίες στις Η.Π.Α το ολοήµερο πρόγραµµα στο σχολείο ως το πιο αποδοτικό και 
αποτελεσµατικό για τη σφαιρική µόρφωση των παιδιών τους και την ασφαλή τους 
διαβίωση σ� ένα ακαδηµαϊκά  εµπλουτισµένο περιβάλλον και η επίσηµη πολιτεία το 
προωθεί µε συστηµατικό τρόπο (Pederson, De Kanter, Bodo, Weinig, & Noeth, 1998)  

Έτσι λοιπόν τον Ιούνιο του 1998 το αρµόδιο τµήµα για θέµατα παιδείας στις 
Η.Π.Α, µη µπορώντας να αγνοήσει την καταφανέστατη ανάγκη για ολοήµερο 
πρόγραµµα εκπαίδευσης, αναγνωρίζει  ότι οι µαθητές χρειάζονται ένα ασφαλή και 
γεµάτο δηµιουργικές δυνατότητες εκπαιδευτικό περιβάλλον, που να καλύπτει το 
χρόνο ανάµεσα στο τελευταίο χτύπηµα του κουδουνιού και το τέλος της εργασίας 
των γονιών. Κυριότερος λόγος της επανατοποθέτησης αυτής είναι οι στατιστικές που 
φανερώνουν την αύξηση της νεανικής εγκληµατικότητας που λαµβάνει χώρα 
ανάµεσα στις 14:00 µ.µ. έως τις 8:00 µ.µ. (United States Department of Education, 
June 1998). 2 

Μάλιστα ο ίδιος ο πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών B. Clinton, 
αναγνωρίζοντας τη σηµασία του ολοήµερου προγράµµατος εκπαίδευσης (After 
school program-extending learning program) για τους παραπάνω λόγους αναφέρει: 
«Πρέπει να εξασφαλίσουµε ότι κάθε παιδί έχει ένα ασφαλές και εµπλουτισµένο 
ακαδηµαϊκά περιβάλλον να παραµείνει, ώστε να πει όχι στα ναρκωτικά, στο αλκοόλ 
και στο έγκληµα και ναι στο διάβασµα, στα σπορ, στους υπολογιστές και σ� ένα 
λαµπρότερο µέλλον». 

Στο ίδιο πλαίσιο ο αντιπρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών το 1998 Al Gore, 
αναφέρει ενδεικτικά: «Η χρονική περίοδος µεταξύ της λήξης της σχολικής µέρας των 
παιδιών και της λήξης της εργατικής µέρας των γονιών, είναι ο πιο πολύτιµος χρόνος 
για τα παιδιά. Αυτές οι ώρες είναι οι πιο επικίνδυνες για εκδήλωση άσχηµης 
κοινωνικής συµπεριφοράς και αντιµετώπιση ποικίλων κινδύνων που ακόµα 
εµφανίζονται σε πολλές γειτονιές και κοινότητες µας». Το ολοήµερο πρόγραµµα 
εκπαίδευσης που ξεκινά από τη βαθµίδα του δηµοτικού σχολείου, αποτελεί το κλειδί 
για την εφαρµογή ενός φιλόδοξου εκπαιδευτικού προγράµµατος της κυβέρνησης 
Clinton-Gore,3 σε µια προσπάθεια αναµόρφωσης του συστήµατος παρεχόµενης 
παιδείας και επαναπροσδιορισµού των µαθησιακών εφοδίων που προσφέρει το 
σχολείο. Φυσικά πρώτο λόγο στο πρόγραµµα αυτό έχει και η ασφάλεια των µαθητών. 

Μάλιστα το Κογκρέσο, ενέκρινε το ποσό των 40 εκατοµµυρίων δολαρίων για 
τη ενίσχυση και εξάπλωση του προγράµµατος το 1998 και των 200 εκατοµµυρίων 
δολαρίων για το 1999. Το ποσό έφτασε τα 600 εκατοµµύρια δολάρια το 2000, 
ενδεικτικό της σηµασίας του ολοήµερου προγράµµατος εκπαίδευσης για το Τµήµα 
Παιδείας των Ηνωµένων Πολιτειών. Σκοπός του είναι η εξάπλωση του ολοήµερου 
προγράµµατος και στις πιο αποµακρυσµένες πολιτείες. Οι πρώτες αξιολογήσεις του 
                                                 
2 Επιστολή της νοµικού υπεύθυνου του Τµήµατος Παιδείας των Ηνωµένων Πολιτειών (Reno Janet)  
και του γραµµατέα της εκπαίδευσης (Riley Ritsard). 
3  µε την ονοµασία- 21st Century Community Learning Centers program- που ξεκίνησε από το 1998. 



προγράµµατος ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές και υποδήλωναν την ανάγκη για 
εδραίωση του θεσµού. ∆ικαιολογούνται έτσι και οι γεωµετρικά αυξανόµενες 
δηµόσιες επιχορηγήσεις χρόνο µε το χρόνο. (Pederson, De Kanter, Bodo, Weinig, & 
Noeth, 1998. & Riley, Smith, Peterson, & De Kanter, Summer 1999).  

Με αυτό τον τρόπο η επίσηµη πολιτεία έχοντας υπόψη της τις κοινωνικές 
ανάγκες ενίσχυσε το ολοήµερο πρόγραµµα εκπαίδευσης µε τρόπο ώστε να συναντά 
και τις ανάγκες των µαθητών. Εναρµόνισε τη λειτουργία των σχολείων µε αυτή της 
σύγχρονης οικογένειας, προσφέροντας ποιοτικές σχολικές ώρες πριν και µετά το 
κυρίως ηµερήσιο σχολικό πρόγραµµα, τα Σαββατοκύριακα και αν χρειαστεί µέρος 
του καλοκαιριού. Το πρόγραµµα, παρέχει δυνατότητες στους µαθητές αλλά και στους 
νέους γενικά, να διευρύνουν τους µαθησιακούς, συναισθηµατικούς, φυσικούς, 
κοινωνικούς, πολιτισµικούς και δηµιουργικούς ορίζοντες τους σε ασφαλές και άνετο 
περιβάλλον. Τα προγράµµατα αυτά περιλαµβάνουν σε γενικές γραµµές ποικιλία 
µαθησιακών, ψυχαγωγικών και µεθοδολογικών δραστηριοτήτων που καλύπτουν τις 
σύγχρονες παιδαγωγικές αναζητήσεις µε τον καλύτερο τρόπο ( Rodriguez, G., 1999). 

 
 
1.5.3. Οι τύποι των «ολοήµερων προγραµµάτων» στις Η.Π.Α. και προσπάθεια 

αξιολόγησής τους. 
 

Όπως διαπιστώνεται από την ιστορική αναδροµή ο πρωταρχικός σκοπός       
ίδρυσης των ολοήµερων προγραµµάτων ήταν η επίβλεψη των παιδιών τις ώρες που οι 
γονείς δεν ήταν στο σπίτι. Όσο περνούσε όµως ο καιρός και καθιερωνόταν ο θεσµός 
τα «ολοήµερα προγράµµατα» φαίνεται να γίνονται ταυτόσηµα µε την ακαδηµαϊκή 
βελτίωση των µαθητών, την παροχή ευκαιριών για εµπλουτισµό γνώσεων και την 
εξασφάλιση κοινωνικών, πολιτισµικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (Fashola,  
Hopkins., Oct 1998). Έτσι το πλαίσιο εφαρµογής άρχισε να διαφοροποιείται και να 
προσαρµόζεται στις εκάστοτε συνθήκες, είτε για να εξυπηρετήσει συγκεκριµένους 
σκοπούς, είτε για να ταυτιστεί µε τις ανάγκες της οικογένειας και της τοπικής 
κοινωνίας. 

Άλλωστε βασικό χαρακτηριστικό του προγράµµατος ήταν και παραµένει η 
ευελιξία και η προσαρµοστικότητα του. Έχοντας υπόψη αυτά διακρίνουµε τους εξής 
τύπους «ολοήµερων προγραµµάτων» : 

α) Ανάλογα µε το σκοπό λειτουργίας και τη χρησιµότητα τους 
Με βάση αυτό το χαρακτηριστικό υπάρχουν τα καθαρά προγράµµατα επίβλεψης και 
προστασίας των µαθητών τις ώρες της απουσίας των γονιών τους, τα καθαρά 
ακαδηµαϊκά, τα προγράµµατα ειδικής βοήθειας σε αδύναµους µαθητές και οι µεικτοί 
τύποι. 
 β) Ανάλογα µε τους χρηµατικούς πόρους 
Σύµφωνα µε τα έσοδα λοιπόν υπάρχουν προγράµµατα που για να λειτουργήσουν 
προαπαιτούν µεγάλα χρηµατικά έσοδα και εκείνα που λειτουργούν χωρίς κάποια 
ιδιαίτερη οικονοµική ενίσχυση στα πλαίσια του «κανονικού σχολείου». 
 γ) Ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας 
∆ιακρίνονται τα προγράµµατα εκείνα στα οποία οι µαθητές παρακολουθούν 
υποχρεωτικά το ολοήµερο πρόγραµµα του σχολείου και εκείνα που µόνο εθελοντικά 
και εφόσον οι γονείς τους θεωρήσουν ότι καλύπτονται βασικές τους ανάγκες, 
παρακολουθούν και συµµετέχουν. 
 δ) Ανάλογα µε το είδος των προγραµµάτων που προσφέρονται 



Συναντάµε προγράµµατα που συνδέονται άµεσα µε το «κανονικό-ηµερήσιο» σχολείο 
αποτελώντας ένα ενιαίο κύκλο και προγράµµατα όπου λειτουργούν ανεξάρτητα από 
αυτό. 
 ε) Ανάλογα µε τον τόπο λειτουργίας 
Πολλά προγράµµατα γίνονται στο σχολικό χώρο, ενώ άλλα σε κοινοτικά κέντρα ή 
στο χώρο διάφορων οργανώσεων ή ακόµα και σε κάποιο κεντρικό σχολείο στο οποίο 
συγκεντρώνονται µαθητές από τα γειτονικά σχολεία. (Pederson, De Kanter, Bodo, 
Weinig, & Noeth., 1998 & Fashola,  Hopkins., Oct 1998). 
 Κρίνοντας τώρα από το σύνολο των βασικών χαρακτηριστικών, στις Η.Π.Α. 
και µε βάση τα προηγούµενα στοιχεία, διακρίνονται οι παρακάτω βασικοί-
επικρατέστεροι τύποι «ολοήµερων προγραµµάτων εκπαίδευσης». 
 
1ον) «Προγράµµατα επίβλεψης κατά τη διάρκεια της ηµέρας» (Daycare programs) 
 
 ∆εν στηρίζονται απαραίτητα σε ακαδηµαϊκούς ή άλλους σκοπούς, παρόλο που 
δεν είναι σπάνιο µερικά προγράµµατα της κατηγορίας να στηρίζονται και σ� αυτούς. 
∆ίνουν έµφαση σε ψυχαγωγικές και πολιτισµικές δραστηριότητες, ενώ σπάνια 
ευθυγραµµίζονται µε την ακαδηµαϊκή πλευρά των «κανονικών-ηµερήσιων» 
σχολείων, αν και ορισµένα παρέχουν βοήθεια στους µαθητές για τις ασκήσεις στο 
σπίτι. Ο κυριότερος σκοπός τους είναι η προσφορά ενός ασφαλούς χώρου στους 
µαθητές εκείνους των οποίων εργάζονται οι γονείς. 
 Ο χρόνος λειτουργίας ενός τέτοιου προγράµµατος είναι από τις 3:00 µ.µ. έως 
τις 6:00 µ.µ. και κινείται ανάµεσα στους άξονες θετικό κλίµα και διασκεδαστικές-
πολιτισµικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Σ� αυτά συµµετέχουν παιδιά από την 
προσχολική ηλικία έως την τρίτη τάξη (8-9 ετών). Για τη λειτουργία τους 
αποφασίζουν εκτός από το εκπαιδευτικό προσωπικό και το τµήµα παιδείας των 
Η.Π.Α. επιπλέον και οι εργαζόµενοι γονείς, αφού η λειτουργίας τους αυτούς κυρίως 
αφορά (Halpern, Deich, Cohen., May 2000 & Fashola,  Hopkins., Oct 1998). 
 
2ον) «Προγράµµατα µετά από το κανονικό-ηµερήσιο σχολείο» (After school 
programs) 
 
 Απευθύνονται σε µαθητές από 5 έως 18 χρονών και προσανατολίζονται 
κυρίως στις ακαδηµαϊκές αλλά και «παρά-ακαδηµαϊκές» δραστηριότητες. Σε σχέση 
µε τα «Προγράµµατα επίβλεψης κατά τη διάρκεια της ηµέρας» παρέχουν επιπλέον 
µεταφορά των µαθητών, µεγαλύτερη ποικιλία ψυχαγωγικών προγραµµάτων 
ποιοτικότερη επικοινωνία. Επιπλέον λειτουργούν χωρίς καµία οικονοµική 
επιβάρυνση για τους γονείς. 
 Το είδος αυτό των ολοήµερων προγραµµάτων στηρίζει τη λειτουργία του και 
σε άλλους υπεύθυνους εκτός από τους δασκάλους, όπως κάποιους επαγγελµατίες-
ειδικευµένους εθελοντές και άλλους φορείς, όπου καλύπτουν τη διδασκαλία σε 
περιοχές όπως το µπαλέτο, ο χορός, οι πολεµικές τέχνες, το σκάκι κ.τ.λ. Βασικός 
στόχος τους είναι η δηµιουργική χρήση του ελεύθερου χρόνου των µαθητών, Οι 
µαθητές εγγράφονται και παρακολουθούν τις δραστηριότητες που ταιριάζουν µε τα 
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, χωρίς να στρέφονται στην ελεύθερη αγορά. 
 Η κάθε τάξη συνήθως προσφέρει δείγµατα της δουλείας της µέσο επιδείξεων 
και ρεσιτάλ ή συµµετέχοντας σε διάφορα αθλητικά πρωταθλήµατα. Παρέχεται µε 
αυτό τον τρόπο η δυνατότητα στους µαθητές να ανακαλύψουν τις δεξιότητες και το 
ταλέντο τους, µέσα από τα χόµπι και το παιχνίδι. Οι όποιες ακαδηµαϊκές 
δραστηριότητες µπορεί να είναι βασικό µέρος του προγράµµατος ή και όχι, ανάλογα 



µε τους στόχους του κάθε σχολείου (Fashola, Hopkins., Oct.1998. & Pederson, De 
Kanter, Bodo, Weinig, & Noeth., 1998) 
 
3ον) «Καθαρά ολοήµερα-ακαδηµαϊκά προγράµµατα» (School-based Academic 
Extended Day Programs) 
 
 Αυτός ο τύπος προγράµµατος ξεκινά µετά από το «ηµερήσιο σχολείο» και 
πραγµατοποιείται στο χώρο αποκλειστικά του σχολείου. ∆ιαφέρει από τους άλλους 
δύο κυρίως από το γεγονός ότι συνδέεται άµεσα µε ότι γίνεται στο σχολείο την 
διάρκεια της ηµέρας. Μάλιστα ενώ τα άλλα ολοήµερα προγράµµατα µπορεί να 
πραγµατοποιούνται οπουδήποτε, αυτός ο τύπος δραστηριοποιείται µόνο µέσα στο 
σχολικό κτήριο και παρέχει ένα ενιαίο πρόγραµµα από ακαδηµαϊκές, ψυχαγωγικές 
και πολιτιστικές δραστηριότητες. Οι δάσκαλοι που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία 
του έχουν σχέση άµεση ή έµµεση µε το σχολείο. 
 Το βασικότερο του χαρακτηριστικό του είναι ότι οι σκοποί και οι διδακτικές 
του µέθοδοι συνδέονται άµεσα και ευθυγραµµίζονται µε ό,τι έχει να κάνει µε το 
«ηµερήσιο σχολείο». Οι δάσκαλοι οργανώνουν το µάθηµα µε µικρές οµάδες 
µαθητών, επιβλέπουν τις εργασίες τους, τους διδάσκουν χωρίζοντας τα τµήµατα σε 
προχωρηµένους και αδύνατους, προσαρµόζοντας το µάθηµα στις ανάγκες τους. 
Επίσης πραγµατοποιούνται ενισχυτικά µαθήµατα κυρίως στις ξένες γλώσσες και τις 
φυσικές επιστήµες. 
 Βασικότατο ρόλο στην οργάνωση και τη διδασκαλία των µαθηµάτων έχουν 
και οι γονείς, το βοηθητικό προσωπικό, οι εθελοντές, οι φορείς της πολιτείας και το 
εξειδικευµένο προσωπικό (διδάσκουν µουσική, εικαστικά, αθλητικές δραστηριότητες 
κ.τ.λ.). Όλοι αυτοί µπορεί να έχουν σχέση µε την εκκλησία, ιδιωτικές ή δηµόσιες 
οργανώσεις, νοµικές αντιπροσωπείες ή και αστυνοµικές διευθύνσεις, το σύλλογο 
γονέων του σχολείου, διάφορες επιχειρήσεις και άλλες οµάδες. Με τη βοήθεια τους 
συνδέεται το πρόγραµµα µε τις οικογένειες των µαθητών και την τοπική κοινότητα. 
 Σύγχρονη τάση είναι και ο συνδυασµός των Αναλυτικών Προγραµµάτων της 
κάθε πολιτείας µε τους εθνικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς και η καλλιέργεια τους στο 
χώρο του σχολείου. Τέτοιου είδους προγράµµατα απαιτούν καλά σχεδιασµένους και 
οργανωµένους σκοπούς, ανάλογη εκπαίδευση των δασκάλων και προσεκτική  
αξιολόγηση των µαθητών, αφού πολλές φορές οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται 
ξεπερνούν τις συνηθισµένες δραστηριότητες των σχολείων. Πρωταρχικός σκοπός 
τους παραµένει η δηµιουργία κέντρων εκπαίδευσης που θα παρέχουν ένα ασφαλές 
και γνωστικά εµπλουτισµένο περιβάλλον σε µαθητές των οποίων οι γονείς δουλεύουν 
τις µεσηµεριανές ώρες (Rodriguez, G., 1999. & Funkhouser, Fiester, O�Brien,  
&Weiner, L., Aug 1995. & Fashola,  Hopkins., Oct 1998).  
 Από όσα αναφέραµε για τους τύπους των ολοήµερων προγραµµάτων 
διαπιστώνουµε την ύπαρξη κάποιων βασικών κοινών χαρακτηριστικών κυρίως σε ό,τι 
έχει να κάνει µε τον τρόπο οργάνωσης, την ασφαλή φύλαξη των παιδιών, τις 
ψυχαγωγικό-δηµιουργικές δραστηριότητες κ.τ.λ. Παρόλα αυτά θεωρούµε ότι πιο 
κοντά στα ελληνικά δεδοµένα έτσι όπως διαµορφώθηκαν από την σχετικά πρόσφατη 
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση (Ν 2525/97), βρίσκονται τα «Καθαρά ολοήµερα-
ακαδηµαϊκά προγράµµατα» των Η.Π.Α. 

 
 
1.5.4.  Η χρησιµότητα του ολοήµερου προγράµµατος. Οι τρεις κυριότεροι σκοποί 

του στις Η.Π.Α. 
 



 Ήδη διαπιστώθηκε από τα προηγούµενα κεφάλαια, ότι υπήρξε µια ισχυρή και 
συνεχώς αυξανόµενη ανάγκη στις Η.Π.Α. για ποιοτικά ολοήµερα σχολεία. Αυτή η 
ανάγκη αποτελεί ουσιαστικά, αναγνώριση των θετικών σηµείων του ολοήµερου 
προγράµµατος που αντικατοπτρίζονται, τόσο στους µαθητές, όσο και στους νέους 
γενικότερα. Ουσιαστική όµως αιτία της καθιέρωσης του ολοήµερου προγράµµατος 
εκπαίδευσης, υπήρξαν οι θεµελιώδεις αλλαγές στον τρόπο ζωής και εργασίας της 
αµερικάνικης οικογένειας, όπως περιγράφηκαν προηγουµένως. 
 Το γεγονός ότι σύµφωνα µε στοιχεία του 1998, δύο στις τρεις οικογένειες 
χρειάζονταν επίβλεψη για τα παιδιά τους από τις 3:00µ.µ έως τις 6:00µ.µ φανερώνει 
την πολύ σηµαντική θέση του Ολοήµερου στη ζωή των Αµερικάνων. Επιπλέον πάνω 
από το 50% των δασκάλων, επισηµαίνουν πως τα παιδιά που για διάφορους λόγους, 
δεν παρακολουθούν το ολοήµερο πρόγραµµα στο σχολείο, αντιµετωπίζουν σοβαρά 
προβλήµατα στην παρακολούθηση και την επικοινωνία της τάξης (United States 
Department of Education, 1998). 
 Από εκεί και πέρα ένα σύνολο από λόγους, καθιστούν το ολοήµερο 
πρόγραµµα απαραίτητο, τώρα πλέον και για τους ίδιους τους µαθητές. Πρώτος και 
κύριος, όπως διαφαίνεται από τα προηγούµενα είναι το γεγονός ότι οι µαθητές 
παραµένουν σε ένα ασφαλή, ευχάριστο και πλούσιο από εµπειρίες χώρο. 
Επιβλέπονται από δασκάλους εξειδικευµένους, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το 
πώς θα τους κάνουν να περνούν το χρόνο τους, ευχάριστα και δηµιουργικά. Πάνω 
από όλα περιορίζονται στο ελάχιστο, οι πιθανότητες τους να συµµετέχουν σε 
εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις (Reno, Riley., 
April 2000) µε τον τρόπο που περιγράφηκε προηγουµένως. 

Το Ολοήµερο καλύπτει δηλαδή µε τον καλύτερο τρόπο τον κυριότερο ίσως 
σκοπό του σύγχρονου σχολείου στις Η.Π.Α. και όχι µόνο, την ασφαλή δηλαδή 
παραµονή των µαθητών σε έναν κατάλληλο παιδαγωγικά χώρο, µέχρι να 
επιστρέψουν οι γονείς από τις εργασίες τους. 
 Η συµµετοχή των µαθητών στο πρόγραµµα, απέδειξε ότι συνοδεύεται από 
υψηλούς βαθµούς και υψηλές επιδόσεις στα τεστ. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα 
αποτελέσµατα µάλιστα, για τα παιδιά που προέρχονται από χαµηλό οικονοµικό-
κοινωνικό οικογενειακό επίπεδο. (Hamilton,  Klein., 1998. & Schinke, Cole, Poulin., 
1998). Ενισχύοντας τη θέση αυτή διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που παρακολουθούν το 
πρόγραµµα βελτιώνουν τη στάση τους απέναντι στο σχολείο, έχουν περισσότερες και 
θετικότερες προσδοκίες για τις σχολικές τους επιδόσεις και δραστηριότητες, ενώ 
παράλληλα βελτιώνουν τις συνήθειες τους στην τάξη, αποκτώντας περισσότερες και 
ποιοτικότερες ακαδηµαϊκές δεξιότητες και συµπεριφορές, όπως π.χ. αξίωση 
συµµετοχής στις αποφάσεις της τάξης, ανάπτυξη της ικανότητας να κάνουν 
ουσιαστικό διάλογο και να σέβονται τη γνώµη του συµµαθητή τους, ανάπτυξη 
συνεργατικών τάσεων και ικανοτήτων κ.α.. Οι θετικές αυτές διαπιστώσεις 
υποδηλώνουν πως επιτυγχάνεται στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος ένας από τους 
βασικούς σκοπούς του «κανονικού» σχολείου, η γνωστική και γενικότερα 
ακαδηµαϊκή βελτίωση των µαθητών (Butty, Lapoint, Thomas, Thomson., 2001). 
 Πιο συγκεκριµένα, ο χρόνος που περνούν οι µαθητές, ασχολούµενοι µε 
γνωστικές και δηµιουργικές δραστηριότητες είναι σαφώς περισσότερος για αυτούς 
που παρακολουθούν το ολοήµερο πρόγραµµα του σχολείου τους. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα την καλύτερη και ποιοτικότερη προσέγγιση των µαθηµάτων µέσα από 
ποικίλες δεξιότητες και οι οποίες στηρίζονται στα προσωπικά ενδιαφέροντα.των 
ίδιων των µαθητών (Pederson, De Kanter, Bodo, Weinig, & Noeth, 1998). Επιπλέον 
οι µαθητές, παρακολουθώντας τα προγράµµατα αυτά, συνειδητοποιούν όσα 
διδάχτηκαν στο κανονικό πρόγραµµα του σχολείου, επενδύοντας σε περιοχές που 



τους ενδιαφέρουν και που τους δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης επιπλέον δεξιοτήτων. 
Πλέον, δε νιώθουν την ανάγκη να φύγουν και να επιστρέψουν στα σπίτια και στις 
γειτονιές τους. ( Miller, B., 1995). 

 Έτσι επιτυγχάνεται, η βελτίωση της κατανόησης, των βαθµών καθώς και της 
στάσης των µαθητών απέναντι σε κάθε µάθηµα. Εξαιτίας της στάσης τους αυτής, 
παρατηρείται και από τους ίδιους τους δασκάλους, όχι µόνο του επιπλέον 
προγράµµατος, µια σαφή αλλαγή προς το καλύτερο στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. 
Η πολυεπίπεδη αυτή βελτίωση, έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της αυτοεκτίµησης, 
η οποία σε τελική ανάλυση είναι ουσιαστική για καλύτερη και ποιοτικότερη εργασία 
στο σχολείο και στο σπίτι, καθώς και για την συγκράτηση περισσότερων γνωστικών 
στοιχείων. Πάνω απ� όλα.όµως, ο µαθητής νιώθει καλά που είναι στο σχολείο και 
περνά την ώρα του εκεί. (De Kanter, A., et al., 1997 & Miller, B., 1995 ). 
 Για να φτάσει όµως σε αυτό το επίπεδο ο µαθητής, να χαίρεται δηλαδή που 
παραµένει περισσότερες ώρες στο σχολείo, απαιτείται προσεκτική και άρτια 
δοµηµένη εσωτερική οργάνωση. Καταρχήν το ολοήµερο πρόγραµµα στα δηµοτικά 
σχολεία των Ηνωµένων Πολιτειών, περιλαµβάνουν διευρυµένες δραστηριότητες µε 
πρωταγωνιστές τους µαθητές. Όλο το πρόγραµµα είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες, 
µαθησιακές ή άλλες, των µαθητών. Έτσι, υπάρχει εσωτερικός χωρισµός των τάξεων 
κυρίως στα Μαθηµατικά και τις Φυσικές Επιστήµες σε προχωρηµένους γνωστικά 
µαθητές και µαθητές που αντιµετωπίζουν προβλήµατα. Όµως υπάρχουν κοινά και 
καλά οργανωµένα πρακτικά µαθήµατα στο πειραµατικό επιστηµονικό εργαστήριο 
του σχολείου. 
 Προχωρώντας παραπέρα και πάντα όσον αφορά την αµιγώς ακαδηµαϊκή 
πλευρά των µαθηµάτων, διαπιστώνουµε την συνεργατική διδασκαλία-µάθηση στη 
συµπλήρωση των ασκήσεων, όλων των µαθηµάτων, που προορίζονται για το σπίτι. 
Για το σκοπό αυτό συνεργάζονται µεταξύ τους οι µαθητές, και οι µαθητές µε το 
δάσκαλο τους. Βασική προτεραιότητα του προγράµµατος είναι να µην υπάρχουν 
εργασίες για το σπίτι, ούτως ώστε να προωθηθούν άλλες µε διαφορετική µορφή που 
να είναι αρτιότερες παιδαγωγικά. Επίσης υπάρχουν ειδικές διδακτικές ώρες 
αφιερωµένες στις ασκήσεις ανάγνωσης και κατανόησης καθώς και ώρες αφιερωµένες 
στην Λογοτεχνία.  
 Από εκεί και πέρα βέβαια, στο καθηµερινό πρόγραµµα  συναντάµε µαθήµατα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, µουσικής, αθλοπαιδιών και αθληµάτων (οµαδικών και 
ατοµικών), εικαστικών δραστηριοτήτων καθώς και υποχρεωτικές µαθησιακές-
εκπαιδευτικές επισκέψεις ( Pederson, De Kanter, Bodo, Weinig, & Noeth, 1998 & 
Rodriguez, G., 1999). 
  Η οργάνωση αυτή έχει θετικές συνέπειες κυρίως για τους µαθητές που 
αντιµετωπίζουν µαθησιακά προβλήµατα ή προβλήµατα συµπεριφοράς, τα οποία τους 
εµποδίζουν να έχουν καλά αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ο 
επιπλέον χρόνος είναι µια σηµαντική παράµετρος για τους µαθητές αυτούς να 
εξαλείψουν κατά το δυνατόν τα εµπόδια αυτά και να βελτιώσουν τη φοίτηση τους 
(Fashola, Ο./ Hopkins, J., 1998). 

Αυτή η µορφή οργάνωσης έχει θετικά αποτελέσµατα για όλους τους µαθητές. 
Έκτος του ότι βελτιώνεται η σχολική συµπεριφορά, οι βαθµοί και οι φιλοδοξίες τους, 
τους δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης της κριτικής τους σκέψης και ικανότητας, κάτι 
που σηµαίνει, ότι προετοιµάζονται καταλληλότερα για τις µεγαλύτερες τάξεις και το 
Κολέγιο. Μέσω των προγραµµάτων αυτών οι µαθητές επιµελούνται περισσότερο τις 
γνώσεις τους στα θεωρητικά µαθήµατα αλλά και στα Μαθηµατικά αναγάγοντας τες 
σε ποιοτικότερες και ποσοτικά περισσότερες, κάτι οπωσδήποτε θετικό για το 
Κολέγιο, αν λάβουµε µάλιστα υπόψη τον ενιαίο τύπο του σχολείου στις Ηνωµένες 



πολιτείες. Ακόµα παρέχονται ευκαιρίες στους µαθητές να επενδύσουν στις νέες 
τεχνολογίες αλλά και στις εικαστικές τέχνες και τη µουσική. Άλλωστε αυτοί είναι και 
βασικοί λόγοι που το τµήµα Παιδείας των Η.Π.Α. στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη 
και βελτίωση των προσφερόµενων ολοήµερων προγραµµάτων εκπαίδευσης. (Riley, 
Smith, Peterson, & De Kanter, Summer 1999). 

Όσον αφορά το άλλο επίπεδο, αυτό δηλαδή της υγιής και ορθά οροθετηµένης 
κοινωνικής  ανάπτυξης των παιδιών, το ολοήµερο πρόγραµµα, αναµφισβήτητα 
προσφέρει και σ� αυτόν τον τοµέα. Εκεί βοηθά και ο ηµι-επίσηµος χαρακτήρας 
οργάνωσης του προγράµµατος αλλά και το ότι δεν υπάρχει βαθµολογία.. Ακόµα η 
οργάνωση της διδασκαλίας γίνεται σε µεγάλο ποσοστό σε µικρές οµάδες κάτι που 
διευκολύνει την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων. (Pederson, De Kanter, Bodo, 
Weinig, & Noeth, 1998). Επιπλέον οι δάσκαλοι ως πρωταρχικό µέληµα τους έχουν τη 
δηµιουργία θετικού συναισθηµατικού κλίµατος, το οποίο εµπλουτίζεται µε τις 
εµπειρίες των µαθητών. Η µορφή αυτή συµµετοχής στο πρόγραµµα από την πλευρά 
των µαθητών, τους ωθεί στο να αναπτύσσουν συγκριτικά, πολύ λιγότερα προβλήµατα 
συµπεριφοράς, σε σχέση µε τους υπόλοιπους µαθητές, που δεν το παρακολουθούν. 
(Lowe,  Vandell., 1997). 

Η επικοινωνία σ� ένα τέτοιο διαµορφωµένο περιβάλλον είναι σαφώς 
καλύτερη. Οι µαθητές µαθαίνουν να επιλύουν τις όποιες διαφορές τους, στηριζόµενοι 
στο διάλογο και την επιχειρηµατολογική διαπραγµάτευση και όχι στους καυγάδες και 
τα χτυπήµατα ενώ παράλληλα συγκριτικά παρουσιάζουν πολύ λιγότερα προβλήµατα 
συµπεριφοράς. Αυτό συµβαίνει γιατί τα παιδιά που  έχουν την εµπειρία ενός θετικού 
συναισθηµατικού κλίµατος διδασκαλίας και εργασίας, µαθαίνουν να 
συµπεριφέρονται µε τον κατάλληλο τρόπο τόσο απέναντι στους συνοµηλίκους τους, 
όσο και απέναντι στους δασκάλους τους, στο σχολείο και στην τάξη (Steinberg,  
Riley, Todd., 1993). 

Σ� ένα κλίµα που στηρίζεται στην αµοιβαία επικοινωνία δασκάλων-µαθητών 
και µαθητών µεταξύ τους, αναπτύσσονται σταθερές σχέσεις που βοηθούν εκτός των 
άλλων και στην ποιοτική διεξαγωγή της διδασκαλίας. Οι µαθητές συνηθίζουν να 
λειτουργούν στα πλαίσια κοινωνικής αλληλεπίδρασης εντός των ορίων µιας 
ξεκούραστης και απαλλαγµένης από κάθε άγχος ατµόσφαιρας. Οι µαθητές προάγουν 
τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες καθ� όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, είτε όταν 
εργάζονται µε σκοπό να µάθουν, είτε όταν ψυχαγωγούνται µε τον ίδιο σκοπό. 
Έρευνες προς την κατεύθυνση αυτή4, απέδειξαν ότι το ολοήµερο πρόγραµµα παρέχει 
στους µαθητές τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν κοινωνικές διασυνδέσεις µε 
συµµαθητές και δασκάλους κατά τη διάρκεια των ωρών µετά το κανονικό 
πρόγραµµα, καθώς και να αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες κοινωνικής 
συµπεριφοράς στις εκάστοτε συνθήκες. Αυτό σηµαίνει πως αισθάνονται πιο 
ευτυχισµένοι αφού τους δίδεται η ευκαιρία να εµπιστευτούν το σχολείο για τα 
προσωπικά τους προβλήµατα. Το νιώθουν έτσι σαν ένα κοµµάτι της ζωής τους. 
(Belle, D./ Burr, R., 1997). 

Ιδιαίτερης σηµαντικότητας αποτελεί το γεγονός της συνεργασίας των 
µαθητών µε το δάσκαλο τους, για τα παιδιά που προέρχονται από χαµηλό κοινωνικό-
οικονοµικό οικογενειακό περιβάλλον. Υπό διαφορετικές συνθήκες το πιο πιθανό θα 
ήταν, επιστρέφοντας σπίτι να µην είχαν της απαραίτητες συνθήκες επικοινωνίας µε 
τους γονείς. Άµεση συνέπεια θα ήταν η µεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης 
αντικοινωνικής συµπεριφοράς. Το σχολείο όµως έρχεται να  ενδυναµώσει τον 
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επικοινωνιακό του ρόλο, µέσο του ολοήµερου προγράµµατος εκπαίδευσης (Lowe,  
Vandell., 1997).   

Το γεγονός άλλωστε ότι δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να µιλούν και να 
βλέπουν για περισσότερο χρόνο τους ενήλικες-ευαισθητοποιηµένους δασκάλους τους 
ή τους συνοµηλίκους τους, φανερώνει αυτόµατα τις άµεσες ευεργετικές δυνατότητες 
του προγράµµατος στον τοµέα της διαπροσωπικής επικοινωνίας. Άλλωστε επίκαιρο 
όσο και σύγχρονο είναι ακόµα στις Ηνωµένες Πολιτείες το αίτηµα των µαθητών 
«χρειαζόµαστε κάποιον να µας ακούει και να µιλάµε για τα προβλήµατα µας» 
(Gregory, P., 1996).     
 Στο σύνολο τους τα ολοήµερα προγράµµατα εκπαίδευσης, µε τον τρόπο που 
προσφέρονται, µπορούν να καλύψουν πολλές από τις σύγχρονες ανάγκες των 
οικογενειών, των παιδιών, αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα. Τέτοιου είδους 
προγράµµατα συναντούν τις άµεσες ανάγκες των γονιών για επίβλεψη των παιδιών 
τους από ενήλικες, αλλά και ταυτόχρονα την τροφοδότηση τους µε γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες που παρέχονται µε απόλυτα συµβατό παιδαγωγικό τρόπο. 
Ακόµα, και αυτό είναι το πιο σηµαντικό προσφέρουν εναλλακτικές και υγιείς λύσεις 
στους µαθητές, σε µια προσπάθεια πρόληψης από τυχόν επικίνδυνη -αντικοινωνική- 
συµπεριφορά. Σύµφωνα µε το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας των Ηνωµένων 
Πολιτειών5, περίπου το 100% των πολιτών συµφωνεί µε τη σπουδαιότητα για τους 
µαθητές, να µετέχουν σ� ένα ολοήµερο πρόγραµµα, το οποίο να βοηθά στην 
ανάπτυξη ακαδηµαϊκών και κοινωνικών δεξιοτήτων σ� ένα ασφαλή και ενδιαφέρον 
από κάθε άποψη περιβάλλον. (Pederson, De Kanter, Bodo, Weinig, & Noeth, 1998). 
                
 
1.5.5. Βασικά συνοπτικά χαρακτηριστικά του ολοήµερου προγράµµατος στις 

Η.Π.Α. και η περίπτωση της Ελλάδας. 
 
Η αλλαγή της δοµής και της λειτουργίας της σχολικής ηµέρας, της εβδοµάδας 

καθώς και του χρόνου µέσω του ολοήµερου προγράµµατος προϋποθέτει σταθερές 
δεσµεύσεις συνεχούς συνεργασίας ανάµεσα στους υπεύθυνους διαχειριστές 
οργάνωσης (διευθυντές, τοπική κοινότητα) τους δασκάλους, τους µαθητές και τους 
γονείς τους. Οι όποιες ενέργειες τους σκοπεύουν να καλύψουν µε διεξοδικό και 
υπεύθυνο τρόπο τις ανάγκες των µαθητών, οι οποίες εµπεριέχουν υψηλά ακαδηµαϊκά 
και συµπεριφοριστικά επίπεδα διδασκαλίας και παράλληλα ενδυναµώνουν τους 
δεσµούς ανάµεσα στους µαθητές και στον κόσµο που τους περιβάλλει, εκτός της 
τάξης (Funkhouser, et al., 1995). 

Άλλωστε ο βασικός λόγος δηµιουργίας του προγράµµατος στις Η.Π.Α. ήταν 
αυτός ακριβώς: Να συναντήσει το σχολείο τις σύγχρονες ανάγκες των µαθητών σ� 
όλα τα επίπεδα και να καλύψει τις κοινωνικές ανάγκες της εποχής (Rodriguez, G., 
1999). Για το σκοπό αυτό πρώτα απ� όλα το ολοήµερο πρόγραµµα παρέχει ένα 
ασφαλές και εµπλουτισµένο δυνατοτήτων περιβάλλον, το οποίο θα ενεργοποιεί και 
θα ενδυναµώνει τη µάθηση στα πλαίσια µιας σχολικής µέρας. Έτσι έχει καταλήξει ότι 
για να είναι αποτελεσµατικό οφείλει να συνδυάζει τις ακαδηµαϊκές, πολιτιστικές και 
δηµιουργικές δυνατότητες που ο επιπλέον χρόνος λειτουργίας µπορεί να παρέχει. Με 
τον τρόπο οδηγείται ο µαθητής στο να συναντά ο ίδιος τη γνώση, µε όσο το δυνατόν 
πιο ευχάριστο και δηµιουργικό τρόπο (Pederson, De Kanter, Bodo, Weinig, & Noeth., 
1998). 
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Έτσι τα βασικά χαρακτηριστικά για την αποτελεσµατικότητα του 
προγράµµατος έχουν σε πρώτη φάση να κάνουν µε οργανωτικά στοιχεία και εν 
συνεχεία µε τα περιεχόµενα, τις µεθόδους διδασκαλίας, την εσωτερική οργάνωση και 
τη λειτουργία του. Βέβαια έχοντας υπόψη όλα όσα ως τώρα έχουµε αναφέρει για τα 
ολοήµερα προγράµµατα στις Η.Π.Α. διαπιστώνουµε µια ετερογένεια να διέπει τη 
λειτουργία τους και τον τρόπο δόµησης τους, που δικαιολογείται από την προσπάθεια 
προσαρµογής τους στα δεδοµένα της τοπικής κοινότητας και τις ανάγκες του ίδιου 
του σχολείου. Παρόλα αυτά διακρίνονται κάποια κοινά απαραίτητα στοιχεία για την 
επίτευξη υψηλής ποιότητας προγραµµάτων, τα οποία και συναντάµε στο σύνολο των 
ολοήµερων  σχολείων (Fashola, Hopkins., Oct.1998 & Funkhouser, et al., 1995). 
Αυτά συνοπτικά είναι τα εξής:  

o Προσεκτικός σχεδιασµός και διάρθρωση των προγραµµάτων 
o Σύνδεσµος ανάµεσα στο ολοήµερο και το κανονικό πρόγραµµα 
o Συµµετοχή και συνεργασία των γονιών µε το πρόγραµµα και τους 
υπεύθυνους εκφραστές του      

o  Ειδικευµένο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό  
o Αποτελεσµατικές µέθοδοι προσέγγισης της γνώσης 
o Εσωτερικός συντονισµός και οργάνωση του προγράµµατος 
o Συνεχής συνολική αξιολόγηση σ� όλα τα επίπεδα του ολοήµερου 
προγράµµατος και επανατροφοδότησή του 

(Funkhouser, et al., 1995. Rodriguez, G., 1999. Pederson, De Kanter, Bodo, Weinig, 
& Noeth., 1998 & Riley, Smith, Peterson, & De Kanter, Summer 1999). 
 Προσεγγίζοντας καθένα από τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά ανά κατηγορία 
διαπιστώνουµε τα εξής: 
 
1ον)  Προσεκτικός σχεδιασµός και διάρθρωση των προγραµµάτων.  
 
 Περιλαµβάνει περιγραφικά τα εξής σηµεία κλειδιά: 
α) Ορισµός των στόχων του ολοήµερου προγράµµατος. 
β) Ακριβής καθορισµός των αναγκών και των στόχων της κάθε τάξης του ολοήµερου 
προγράµµατος (Επίσηµη αξιολόγηση των αναγκών, καθορισµός απαραίτητων 
στοιχείων διδασκαλίας σε συνδυασµό µε τις ανάγκες της περιοχής, προσαρµογή 
ερευνητικών διαπιστώσεων στην τάξη, συνεχής ανατροφοδότηση µε νέες 
πληροφορίες, επιστηµονικά κριτήρια κ.τ.λ.). 
γ) Ακριβής χρονικός σχεδιασµός ανά ηµέρα, εβδοµάδα ή χρόνο. 
δ) Καθορισµός των εξόδων (για το προσωπικό, τα υλικά, την ασφάλεια, την 
αξιοπιστία λειτουργίας την συντήρηση του χώρου κ.τ.λ.) και των εσόδων ( από 
εθελοντικές προσφορές, χρηµατοδοτήσεις της πολιτείας ή της τοπικής κοινότητας, 
οργανώσεων κ.τ.λ.). 
στ) Επιλογή και κατανοµή των µαθητών. 

ζ) Επιλογή και καθορισµός του διδακτικού προσωπικού σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε ανάγκες του προγράµµατος (Rodriguez, G., 1999). 
  
 
2ον) Σύνδεσµος ανάµεσα στο ολοήµερο και το κανονικό πρόγραµµα  
 

Τα σηµεία που διακρίναµε είναι: 
α) Σηµαντική θέση και σπουδαίο ρόλο έχει ο δάσκαλος του κανονικού σχολείου 
(Επισηµαίνει τους µαθητές που χρειάζονται επιπλέον βοήθεια, συνεργάζεται στενά µε 
τους δασκάλους του «ηµερήσιου σχολείου», τους γονείς και τους φορείς της τοπικής 



κοινότητας, αναφέρει τις ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις του κάθε µαθητή, βοηθά 
στο σχεδιασµό της διδασκαλίας και συνεργάζεται µε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό 
του σχολείου, ιδιαίτερα εκείνο του ολοήµερου προγράµµατος) 
β) Κοινός σχεδιασµός του αναλυτικού προγράµµατος, των εργασιών για το σπίτι και 
γενικά των περιεχοµένων εκπαίδευσης. Αποφεύγεται έτσι η πιθανότητα να 
θεωρηθούν δύο ξεχωριστά προγράµµατα χωρίς σχέση µεταξύ τους (Funkhouser, et 
al., 1995). 
  
 
3ον) Συµµετοχή και συνεργασία των γονιών µε το πρόγραµµα και τους υπεύθυνους 
εκφραστές του. 
 
 Από τη βιβλιογραφία εντοπίσαµε τα εξής σηµεία:      
α) Συµµετοχή των γονιών του µαθητή στο πρόγραµµα (σχεδιασµός, οργάνωση, 
αξιολόγηση). 
β) Συµµετοχή της τοπικής κοινότητας στο πρόγραµµα (σχεδιασµός, οργάνωση, 
περιεχόµενα, οικονοµική συνεισφορά, εθελοντική βοήθεια αξιολόγηση). 
γ) Συνεργασία σχολείου-γονιών και τοπικής κοινότητας ώστε το ολοήµερο 
πρόγραµµα, να καλύπτει τις ανάγκες τους και να υπάρχει σχέση µεταξύ τους 
(Funkhouser, et.al., 1995, Tirozzi, G./ Ferrandino, V., Nov. 2001). 
 
 
4ον) Ειδικευµένο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό 
 
  Περιλαµβάνει τα εξής σηµεία: 
α) Οι δάσκαλοι διδάσκουν µε βάσει σύγχρονες διδακτικές µεθόδους 
β) Οι δάσκαλοι γνωρίζουν τους στόχους του ολοήµερου προγράµµατος και τον τρόπο 
διαχείρισης της τάξης τους βάση αυτών 
γ) Οι δάσκαλοι εντάσσουν στον τρόπο διδασκαλίας τους ψυχαγωγικές µεθόδους 
προσφοράς της γνώσης, επενδύοντας σε ανάλογα µαθήµατα 
δ) Οι δάσκαλοι είναι ικανοί να χρησιµοποιήσουν και να διδάξουν µε τη χρήση της 
σύγχρονης τεχνολογίας 
ε) Υπάρχει ειδικευµένο βοηθητικό προσωπικό, που βοηθά σε όλους τους τοµείς της 
εφαρµογής του προγράµµατος και ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες 
στ) Η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση των δασκάλων προσαρµόζεται στα δεδοµένα του 
ολοήµερου προγράµµατος όλων των µορφών 
 (Funkhouser, et.al., 1995, Schwartz, W., 2000). 
 
 
5ον) Αποτελεσµατικές µέθοδοι προσέγγισης της γνώσης 
 
α) Ακαδηµαϊκός εµπλουτισµός και επιπλέον βοήθεια στη µάθηση 
β) ∆ιαθεµατική διδασκαλία 
γ)Κατάλληλη αλλαγή και προσαρµογή των Αναλυτικών Προγραµµάτων 
δ)Εξατοµικευµένη διδασκαλία 
ε)∆ιδασκαλία µε µικρές οµάδες µαθητών(οµαδική διδασκαλία) 
στ)Επικέντρωση της διδασκαλίας στη λύση προβληµάτων και στις υποθέσεις 
µάθησης     
ζ)∆ιαφοροποίηση της διδασκαλίας 
η)∆όµηση της διδασκαλίας µε διάφορες δηµιουργικές και ψυχαγωγικές µεθόδους 



θ)Ευέλικτο πρόγραµµα 
ι)Χρήση της τεχνολογίας 
ια)Αλληλέδραση µεταξύ ανηλίκων-ενηλίκων 
ιβ)∆ιοργάνωση δραστηριοτήτων µε βάση τα ενδιαφέροντα των µαθητών 
(Funkhouser, et al., 1995, Pederson, De Kanter, Bodo, Weinig, Noeth., 1998). 
   
 
6ο) Εσωτερικός συντονισµός και οργάνωση του προγράµµατος. 
 
α) Πραγµατοποίηση της διδασκαλίας 
β) Μεταφορά των µαθητών 
γ) Στελέχωση του προγράµµατος µε εκπαιδευτικό ή βοηθητικό προσωπικό 
δ) Ασφάλεια µαθητών 
ε) Ανανέωση και λειτουργικότητα των χώρων και των δυνατοτήτων του σχολείου 
στ) Οικονοµικός σχεδιασµός εσόδων και εξόδων 
ζ) Εξασφάλιση γεύµατος για τους µαθητές (Funkhouser, et al., 1995). 
 
 
7ον) Συνεχής συνολική αξιολόγηση σ� όλα τα επίπεδα του ολοήµερου προγράµµατος 
και επανατροφοδότηση του. 
 
α) Καθορισµός του τρόπου συλλογής στοιχείων αξιολόγησης 
β) Επιµέρους αξιολόγηση της διδασκαλίας και της µάθησης 
γ) Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του προγράµµατος 
δ) Ανάλυση και ερµηνεία των ιδιαίτερων παραµέτρων του προγράµµατος 
ε) Συνολική συµµετοχή των φορέων (επισήµων  και ανεπισήµων) στην αξιολόγηση 
στ) Επαναπροσδιορισµός του προγράµµατος και ενεργοποίηση βάση των 
αποτελεσµάτων αξιολόγησης 
ζ) Συνεχής επιµέλεια της αξιολόγησης (Funkhouser, et al., 1995, Clarke, A., 1999). 
 

Στη χώρα µας η προσπάθεια λειτουργίας του σχολείου µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργαζοµένων γονιών, ξεκίνησε λίγο καθυστερηµένα σε 
σχέση µε τις Η.Π.Α. Συγκεκριµένα την προσπάθεια την ξεκίνησαν οι ίδιοι οι γονείς, 
οι οποίοι περίπου στο τέλος της δεκαετίας του 80 κινητοποιήθηκαν και άρχισαν να 
δηµιουργούν τα Τµήµατα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης» Με δική τους επίσης 
πρωτοβουλία συγκέντρωσαν χρήµατα και προσέλαβαν δάσκαλο για να απασχολεί τα 
παιδιά από τη λήξη των µαθηµάτων ως την ώρα που τελείωναν οι ίδιοι τη δουλειά 
τους και µπορούσαν να τα παραλάβουν. ∆υστυχώς η πολιτεία παρέµεινε ανενεργή. 
Μάλιστα το παιδαγωγικό ινστιτούτο σε µια έρευνα του διαπίστωσε ότι το έτος 1985-
86, 16.000 µαθητές των τριών πρώτων τάξεων έµεναν µόνοι τους στο σπίτι ενώ άλλες 
13.300 µε µεγαλύτερο αδελφό. Αυτές οι διαπιστώσεις ήταν ικανές για το Υπουργείο 
Παιδείας ώστε το έτος 1994-95 να εγκαινιάσει και να λειτουργήσει δοκιµαστικά  τα 
προγράµµατα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης, τα οποία ήδη είχαν αρχίσει από τους 
γονείς (Πυργιωτάκης Ι.Ε. β΄, 2001, σελ. 28). Βασικός σκοπός των τµηµάτων 
∆ηµιουργικής Απασχόλησης ήταν η παιδαγωγική αντιµετώπιση από το σχολείο σε 
συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, των 
κοινωνικών αναγκών των µαθητών�παιδιών των εργαζοµένων γονιών. Πέραν του 
σκοπού αυτού υπάρχουν και ειδικότερες επιδιώξεις όπως η βοήθεια της οικογένειας 
στο έργο της αγωγής, η κοινωνική µέριµνα του σχολείου, το άνοιγµα του στην 



κοινωνία, η δηµιουργία προϋποθέσεων για την αντιµετώπιση κοινωνικών και 
εκπαιδευτικών ανισοτήτων κ.α.  
 Για την ίδρυση τέτοιων τµηµάτων απαιτούνται προϋποθέσεις, οι οποίες 
καθορίζονται από σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του Υπουργείου. Το 
θεµατολόγιο των δραστηριοτήτων των τµηµάτων αυτών ήταν ευρύ και µε σχετικές 
αποφάσεις οριοθετούνται οι σκοποί της λειτουργίας τους. Βασικός όµως συντελεστής 
σε κάθε περίπτωση ήταν ο εκπαιδευτικός ο οποίος µε την υποβολή σχετικού 
προγράµµατος λειτουργίας, οργάνωνε το χρόνο του εντάσσοντας ψυχαγωγικές και 
δηµιουργικές δραστηριότητες κατά πως η προσωπική παιδαγωγική του φιλοσοφία 
του υπαγόρευε. Βέβαια υπήρχαν σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου αλλά τίποτα δεν 
ήταν µε σαφήνεια καθορισµένο (ΥΠ.Ε.Π.Θ.- ∆ηµόσια Συζήτηση 2000, σελ. 1-2). Το 
ωράριο διαρκούσε από τις 7:00 µέχρι τις 8:00 και από τις 12:00 ή 12:30 έως τις 16:30. 
Το πρόγραµµα συνήθως περιελάµβανε γεύµα που οι µαθητές έφεραν από το σπίτι, 
προετοιµασία ή ενισχυτική διδασκαλία και διάφορες δηµιουργικές δραστηριότητες. 
 Από εκεί και πέρα αναγνωρίζοντας τις παιδαγωγικές και κοινωνικές ανάγκες 
που καθιστούν αναγκαίο τον νέο θεσµό ή πολιτεία ψήφισε το νόµο 2525/1997 µε τον 
οποίο προβλεπόταν η ίδρυση των Ολοήµερων σχολείων, χωρίς περαιτέρω 
λεπτοµέρειες για τον τύπο και τη λειτουργία τους. Σύντοµα λειτούργησαν 1000 
δηµοτικά σχολεία, ενώ πιο πριν είχαν αρχίσει να ιδρύονται «Ολοήµερα νηπιαγωγεία». 
Στη συνέχεια το έτος 1999 �2000 ο αριθµός τους ανέβηκε σε 2020 που βέβαια όπως 
καταλαβαίνουµε και από τον µεγάλο αριθµό, η λειτουργία αφορούσε τα λεγόµενα 
«ανοιχτά» ολοήµερα σχολεία. Την ίδια χρονιά κατάφεραν να δηµιουργηθούν και να 
τεθούν σε λειτουργία και 28 «κλειστά ολοήµερα» µε δεσµευτικά προγράµµατα για 
όλους τους µαθητές. Έτσι λειτουργούν στη χώρα µας δύο τύποι ολοήµερου σχολείου: 
τα ανοιχτά ολοήµερα ή όπως αλλιώς λέγονται τα «σχολεία διευρυµένου ωραρίου» και 
τα κλειστά ή πιλοτικά ολοήµερα σχολεία (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. β΄, 2001, σελ.28 & 
Βιτσιλάκη, Χ. 2000, σελ. 8). 
 Στη συνέχεια θα προσπαθήσουµε µε πιο αναλυτικό τρόπο να προσεγγίσουµε 
τα νοµικά πλαίσια λειτουργίας του Ολοήµερου ώστε να καταλήξουµε σε βασικά 
συµπεράσµατα για τους δύο τύπους σχολείου. Θα εξετάσουµε µε λεπτοµέρειες τα 
νοµικά κείµενα που το αφορούν µέχρι και σήµερα, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στα 
σηµεία που προσδιορίζουν τον τρόπο εφαρµογής του, ώστε να µπορέσουµε να 
εκτιµήσουµε µέσω της έρευνας τη χρησιµότητα τους για τους γονείς,  την εκπαίδευση 
γενικότερα  και κυρίως για τους µαθητές.     



1.6.  Η νοµική εξέλιξη του ολοήµερου σχολείου 
 
1.6.1. Εισαγωγή της εκπαιδευτικής καινοτοµίας του ολοήµερου σχολείου 

(Εισηγητική Έκθεση, Σχέδιο Νόµου) 
 
Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1997, η οποία προέκυψε σύµφωνα µε τους 

επίσηµους εκφραστές της ως εξέλιξη της προσπάθειας του κράτους να αντιληφθεί τις 
καινούργιες ισορροπίες που παρουσιάζονται στον πλανήτη, τις καινούργιες δοµές τις άλλες 
προοπτικές και τις νέες µορφές κοινωνικής οργάνωσης, προσπαθεί να µορφοποιήσει τις 
νέες τάσεις και τις νέες δυνατότητες όπως αυτές του παρουσιάζονται. Με το νόµο 2525/97 
ο τότε υπουργός Παιδείας Γεράσιµος Αρσένης «άγγιξε» όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης 
άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο. 

Όσον αφορά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση η καινοτοµία ήταν η επίσηµη θέσπιση 
του Ολοήµερου Σχολείου (Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού) µε τα άρθρα 3 και 4 αντίστοιχα 
του νόµου. Μάλιστα ο υπουργός Γεράσιµος Αρσένης δηλώνει πως «απ� όλες τις ρυθµίσεις 
της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, αυτό µε το οποίο εγώ προσωπικά θέλω να ταυτιστώ 
περισσότερο είναι το ολοήµερο δηµοτικό σχολείο» (Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 14-1-
2001, σελ.52). Ο ίδιος σε συνέντευξη του προς στήριξη του νέου θεσµού της εκπαίδευσης 
δηλώνει πως «η δηµιουργία του Ολοήµερου Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού είναι ένα από τα 
βασικά µέτρα που η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 97 έχει προωθήσει για την 
αντιµετώπιση των προκλήσεων του παγκόσµιου ανταγωνισµού που χαρακτηρίζει τον νέο 
αιώνα». 

Θεωρεί επίσης πως «δεν υπάρχει καµία προοπτική να διατηρήσουµε και να 
αυξήσουµε τη συνολική εθνική µας ανταγωνιστικότητα, χωρίς την ενίσχυση του 
γνωστικού υπόβάθρου του κάθε νέου πολίτη και τον συνεχή εµπλουτισµό των γνώσεων και 
των δεξιοτήτων του. Στη νέα εποχή, το σχολείο είναι η βάση του κάθε πλούτου». Η 
καινοτοµία λοιπόν αυτή φιλοδοξεί στην απασχόληση των µαθητών µε πράγµατα 
δηµιουργικά, όπως καλλιτεχνικές ή αθλητικές δεξιότητες (Βήµα της Κυριακής, 27-2-2000, 
σελ.Α8). 

Από τα λόγια αυτά του τότε Υπουργού, διαπιστώνεται η έµφαση που είχε δοθεί από 
τα πρώτα κιόλας βήµατα της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης στη θεµελίωση καθώς και στην 
καθιέρωση του ολοήµερου σχολείου. Αυτή νοµικά ξεκινά από τις 22 Αυγούστου του 1997 
µε την Εισηγητική Έκθεση προς τη Βουλή των Ελλήνων. Ήδη από το γενικό µέρος της 
έκθεσης, τονίζεται η ανάγκη ποιοτικής αναβάθµισης της ελληνικής εκπαίδευσης ώστε να 
µπορέσει η χώρα να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις παγκόσµιες αλλαγές στον τοµέα της 
παραγωγής, στην αλµατώδη ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και στις θεαµατικές 
εξελίξεις της τεχνολογίας. 

Μάλιστα δεδοµένου των σηµαντικών προσπαθειών εκσυγχρονισµού που έγιναν στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα τις τελευταίες δεκαετίες, επισηµαίνεται η ιστορική ανάγκη 
προώθησης νέων και ριζικών µεταρρυθµίσεων σε όλες τις βαθµίδες του εκπαιδευτικού 
συστήµατος. Έτσι λοιπόν µεταξύ άλλων κύριος άξονας της µεταρρύθµισης που 
επιχειρείται µε βάση το σχέδιο νόµου είναι και η καθιέρωση του ολοήµερου νηπιαγωγείου 
και δηµοτικού.  

Στο ειδικό µέρος της εισηγητικής έκθεσης διαφαίνεται µε πιο συγκεκριµένο τρόπο ο 
άξονας αυτός της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 1997. Οι εισηγήσεις θεωρούν κρίσιµο 
θέµα την καθιέρωση του ολοήµερου σχολείου διότι «τίθενται τα θεµέλια των γνώσεων και 
δεξιοτήτων πάνω στα οποία στηρίζεται η µεταγενέστερη εκπαίδευση αλλά και έχουν σε 
σύγκριση προς τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθµίδες τη µεγαλύτερη επίδραση στη 
διαµόρφωση της προσωπικότητας του ατόµου». 



Με την καθιέρωση αυτού του τύπου σχολείου υποστηρίζεται ότι πετυχαίνεται η 
ποιοτική αναβάθµιση της εκπαίδευσης, η εναρµόνιση του περιεχοµένου και του τρόπου 
λειτουργίας προς τις σύγχρονες τάσεις και αρχές της παιδαγωγικής επιστήµης δεδοµένου 
και του ότι ο θεσµός αυτός έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια στις Η.Π.Α. από όσα έχουν 
διαφανεί στο σχετικό κεφάλαιο, αλλά και την προσαρµογή του σχολείου στις σύγχρονες 
κοινωνικό-οικονοµικές εξελίξεις. Σε αυτές περιλαµβάνονται κυρίως η αλλαγή σε σχέση µε 
το παρελθόν της αγοράς εργασίας µε την αυξανόµενη συµµετοχή των µητέρων άρα η 
απουσία και των δύο γονέων από το σπίτι, καθώς και οι αλλαγές στο χώρο της οικογένειας. 

Σκοπός λοιπόν του Ολοήµερου σχολείου (∆ηµοτικού και Νηπιαγωγείου), σύµφωνα 
µε αυτήν την εισηγητική έκθεση, από την πλευρά της επίσηµης πολιτείας και των 
εκφραστών της, είναι η ενίσχυση προσφοράς στην κοινωνική κρατική µέριµνα που 
πετυχαίνεται µε την εξυπηρέτηση «των γονιών που εργάζονται και δε διαθέτουν την 
οικονοµική δυνατότητα να πληρώνουν για τη φύλαξη των παιδιών τους κατά τις ώρες 
απουσίας τους». 

Με την καθιέρωση του Ολοήµερου σχολείου καθίσταται δυνατή «η ολοκλήρωση της 
µάθησης στο σχολείο, υλοποιείται η παροχή υποστηρικτικής βοήθειας στα παιδιά που 
συναντούν µαθησιακές δυσκολίες, ενώ αφήνονται περιθώρια για τον εµπλουτισµό του 
σχολικού προγράµµατος µε δραστηριότητες δηµιουργικής απασχόλησης και 
µεγιστοποιείται η συµβολή του σχολείου στην κατάκτηση της γνώσης και στην ανάπτυξη 
της προσωπικότητας του ατόµου». 

Στη συνέχεια της εισηγητικής έκθεσης προσδιορίζεται ο αριθµός των Νηπιαγωγείων 
(160 σε αστικές περιοχές) και το ωράριο λειτουργίας τους (7:45 έως 16:00) χωρίς 
περαιτέρω λεπτοµέρειες. Επισηµαίνεται επίσης πως η επιλογή των παιδιών που θα 
φοιτήσουν σ� αυτά θα γίνεται µε κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια, συµβαδίζοντας έτσι 
µε το περιεχόµενο της ανάγκης καθιέρωσης του Ολοήµερου σχολείου όπως δόθηκε 
προηγουµένως. Ανάλογη προσπάθεια αναφέρεται πως θα γίνει και στα δηµοτικά σχολεία 
χωρίς διευκρινήσεις που να προσδιορίζουν τον τύπο και το χαρακτήρα τους εκτός της 
επισήµανσης ότι «το πρόγραµµά τους θα καθοριστεί σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από 
τις οικείες διατάξεις του παρόντος νόµου» (εννοεί το σχέδιο νόµου που ακολουθεί). 

Από το περιεχόµενο της εισηγητικής έκθεσης διαπιστώνεται η προσπάθεια να 
ακολουθήσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα τις εξελίξεις µιας κοινωνίας που συνεχώς 
αλλάζει και αναµορφώνεται. Με την επιχειρηµατολογία που αναπτύσσεται φαίνεται ότι 
προσπαθεί να αιτιολογηθεί η καθιέρωση του ολοήµερου σχολείου από κοινωνική και 
παιδαγωγική πλευρά. ∆ε δίνονται λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τύπο, το χαρακτήρα, τον 
τρόπο λειτουργίας, την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία κτλ., αλλά απαντάται ως ένα 
βαθµό το «γιατί» να υπάρχει Ολοήµερο σχολείο. Γίνεται λοιπόν αυτό το πρώτο βήµα, ώστε 
να δικαιολογηθεί η ύπαρξη αυτού του σχολείου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες 
της οικογένειας, του παιδιού και της κοινωνίας, στα στενά βέβαια πλαίσια µιας 
εισηγητικής έκθεσης (Εισηγητική Έκθεση νόµου 2525/97, 22-8-97). 

Στη συνέχεια η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1997, περιλαµβάνει το Σχέδιο Νόµου 
µε την ονοµασία: «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων αυτού στην Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» προς τη Βουλή 
των Ελλήνων, που περιέχει κυρίως τους σκοπούς του ολοήµερου δηµοτικού και 
νηπιαγωγείου σαν συνέχεια της επιχειρηµατολογίας που ξεκίνησε µε την εισηγητική 
έκθεση. Το σχέδιο νόµου κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων στις 22 Αυγούστου 1997. 

Με τα άρθρα 3 και 4 δηλώνονται ο σκοπός του ολοήµερου Νηπιαγωγείου και του 
ολοήµερου ∆ηµοτικού αντίστοιχα. Τώρα πλέον αντιµετωπίζονται χωριστά Νηπιαγωγείο 
και ∆ηµοτικό σε σχέση µε την Εισηγητική έκθεση. Αυτό µπορεί να δικαιολογηθεί ως µία 
πρώτη προσπάθεια συγκεκριµενοποίησης του σκοπού λειτουργίας κάτι που επιβάλλει την 
ξεχωριστή παράθεση των γενικών σκοπών. 



Έτσι για το ολοήµερο ∆ηµοτικό σχολείο ορίζεται: 
«1)  Σκοπός του Ολοήµερου ∆ηµοτικού σχολείου είναι: 

 α)Η υποχρεωτική εφαρµογή του οικείου προγράµµατος διδασκαλίας 
µαθηµάτων. 

 β)Η προαιρετική εφαρµογή προγραµµάτων µελέτης των µαθηµάτων της 
επόµενης     ηµέρας και προγραµµάτων δηµιουργικής απασχόλησης και 

 γ)Η προαιρετική εφαρµογή προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας σε 
µαθητές που παρουσιάζουν µαθησιακές δυσκολίες. 
Επιχειρείται µια πρώτη προσπάθεια καθορισµού του προγράµµατος και του τρόπου 

λειτουργίας του Ολοήµερου ∆ηµοτικού σχολείου στο επίπεδο πάντα των σκοπών, 
σύµφωνα µε την οποία: 

2) Τα προαιρετικά προγράµµατα µελέτης των µαθηµάτων της επόµενης µέρας 
και δηµιουργικής απασχόλησης παρακολουθούν κατά προτίµηση µαθητές των οποίων 
οι γονείς είναι εργαζόµενοι είτε του ίδιου σχολείου είτε γειτονικών σχολείων, εφόσον 
είναι δυνατή η πρόσβαση τους σε αυτό. 

3) Τα προαιρετικά προγράµµατα ενισχυτικής διδασκαλίας παρακολουθούν 
µαθητές του ίδιου ή γειτονικών σχολείων µε µαθησιακές δυσκολίες, που ορίζονται 
από τους οικείους συλλόγους διδασκόντων. 

4) Για την εφαρµογή των πρόσθετων προγραµµάτων στα ολοήµερα ∆ηµοτικά 
σχολεία προσλαµβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή µειωµένου ωραρίου 
διδασκαλίας ή ανατίθεται υπερωριακή εργασία σε τακτικούς εκπαιδευτικούς του ίδιου 
ή γειτονικού σχολείου. Για την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, τα όργανα, το 
είδος, το όριο των εβδοµαδιαίων ωρών και το ύφος της αποζηµίωσης, εφαρµόζονται 
οι διατάξεις που ισχύουν για την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στους 
εκπαιδευτικούς της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Επίσης είναι δυνατή η διάθεση 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ίδιου ή γειτονικού σχολείου για 
συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας. 

5) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που 
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθορίζονται τα 
προγράµµατα του Ολοήµερου ∆ηµοτικού σχολείου και µε όµοια απόφαση, που 
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
ορίζονται τα ∆ηµοτικά σχολεία αυτών, µετά από συνεργασία µε τους συλλόγους 
διδασκόντων, τους γονείς των µαθητών και τους Ο.Τ.Α.» 
Θεωρούµε πως οι σκοποί για το Ολοήµερο σχολείο, µε τον τρόπο που δηλώνονται 

αλλά και το περιεχόµενο τους, µοιάζουν περισσότερο να είναι µέρος µιας γραφειοκρατικής 
µεν, απαραίτητης δε οργάνωσης. Βέβαια, δεδοµένου ότι πρόκειται για το Σχέδιο του 
Νόµου 2525/97, κάτι τέτοιο, στο επίπεδο αυτό κρίνεται σκόπιµο. 

 
 
1.6.2. Νοµική κατοχύρωση του θεσµού του ολοήµερου σχολείου (Νόµος 

2525/1997 κ.α.) 
 
Η τελική νοµική κατοχύρωση και η επισηµοποίηση της έναρξης λειτουργίας της 

καινοτοµίας αυτής που ονοµάζεται ολοήµερο σχολείο, όπως και των υπολοίπων διατάξεων 
του νοµοσχεδίου του τότε υπουργού Παιδείας Γεράσιµου Αρσένη, προωθήθηκαν µε την 
ψήφιση του νόµου υπ� αριθµόν 2525 του 1997 και µε τη δηµοσίευση του στην εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως µε αριθµό φύλλου 188, στις 23 Σεπτεµβρίου του 1997. Το περιεχόµενο 
της δηµοσίευσης αυτής, συµβαδίζει µε αυτό του Σχεδίου Νόµου όπως έχει δοθεί και αφορά 
στους σκοπούς κυρίως καθώς και στον τρόπο έναρξης λειτουργίας των Ολοήµερων 
σχολείων. 



Μέσα από αυτή τη διαδροµή, το ολοήµερο σχολείο αποτελεί πλέον νόµο του 
ελληνικού κράτους (2525/97) και έκφραση της προσπάθειας του να αναµορφώσει και να 
αναβαθµίσει την πρώτη βαθµίδα του εκπαιδευτικού συστήµατος. Ως νέος θεσµός 
φιλοδοξεί να αποτελέσει το πλαίσιο, µέσω του οποίου είναι εφικτός και προσδοκώµενος ο 
εκσυγχρονισµός του συστήµατος πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης υπακούοντας στις νέες 
µαθησιακές, κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτισµικές συνθήκες» (Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, 
Χ., 2001, σ.1 και σ.29). 

Για να στηριχθούν οι σηµαντικές αυτές αλλαγές που ξεκινούν από το ολοήµερο 
νηπιαγωγείο, ολοκληρώνονται στο Ενιαίο Λύκειο και καταλήγουν στο Ανοικτό 
πανεπιστήµιο, σε µια προσπάθεια οι εκπαιδευτικοί στόχοι να αντιµετωπίζονται πλέον 
ενιαία και όχι ανά βαθµίδα εκπαίδευσης, απαιτείται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα υλικών 
υποδοµών και πόρων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία προγραµµατίζεται η σταδιακή 
λειτουργία του ∆ηµοτικού σχολείου ως Ολοήµερου και εισάγονται προγράµµατα 
ενισχυτικής διδασκαλίας και προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης σ� αυτό 
(ΥΠ.Ε.Π.Θ., Εκπαίδευση 2000, σ.6-7). 

Από το σηµείο αυτό και έπειτα, η Πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας µέσα από την 
έκδοση επίσηµων συµπληρωµατικών διατάξεων και ενηµερωτικών συγγραµµάτων 
προσπαθεί να καθορίσει µε πιο συγκεκριµένο τρόπο την πορεία του ολοήµερου σχολείου. 
Η προσπάθεια αυτή ξεκινά από το ενηµερωτικό κείµενο που εξέδωσε το Υπουργείο 
παιδείας, µε τίτλο Εκπαίδευση 2000, το 1997 και που ο ίδιος ο Υπουργός προλογίζει. Στο 
έντυπο αυτό διακρίνεται µια πρώτη προσπάθεια ορισµού του πλαισίου, µέσα στο οποίο θα 
κινηθεί οργανωτικά και σε επίπεδο εβδοµαδιαίου προγράµµατος το ολοήµερο δηµοτικό. 
Πιο συγκεκριµένα αναφέρεται: 

« Το δηµοτικό σχολείο προγραµµατίζεται βαθµιαία να λειτουργήσει ως ολοήµερο, 
προσφέροντας στους µαθητές: 

• Υποχρεωτικά, τα µαθήµατα που προβλέπονται από το αναλυτικό 
πρόγραµµα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Γλώσσα, Μαθηµατικά, Μελέτη 
Περιβάλλοντος, ιστορία, Φυσικές Επιστήµες, Γεωγραφία, Θρησκευτικά, Αισθητική 
Αγωγή, Αγγλικά και Φυσική Αγωγή. 

• Προαιρετικά: Μελέτη των µαθηµάτων της επόµενης µέρας και 
δηµιουργική απασχόληση µε ποικιλία δραστηριοτήτων σε ατοµική και οµαδική βάση, 
µε την καθοδήγηση από επιµορφωµένο διδακτικό προσωπικό. Τα προγράµµατα 
δηµιουργικής απασχόλησης είναι θεατρικού παιχνιδιού, πληροφορικής, ρυθµικής και 
ενόργανης γυµναστικής, εικαστικών τεχνών, δηµοτικών χορών και αθλοπαιδιών 
(µπάσκετ, βόλεϊ κ.ά.). Σε πρώτη φάση συµµετέχουν τα παιδιά των εργαζοµένων 
γονέων, για να καλυφθούν οι ανάγκες τους κατά προτεραιότητα και σε δεύτερο στάδιο 
συµµετέχουν όλα τα παιδιά. 

• Προγράµµατα ενισχυτικής διδασκαλίας σε µαθητές που παρουσιάζουν 
µαθησιακές δυσκολίες. 
Η υλοποίηση του θεσµού του ολοήµερου θα συντελεστεί µε τη βοήθεια των 

συλλόγων των γονέων, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των εκπαιδευτικών» 
(ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1997, σ.15). 

 
 

1.6.3. Πρώτα στάδια εφαρµογής της εκπαιδευτικής καινοτοµίας - Μορφές του 
ολοήµερου σχολείου. 

 
Αυτή η προσπάθεια οργάνωσης και ορισµού των λειτουργιών του ολοήµερου 

σχολείου παρόλα αυτά, θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί σαν επιφανειακή. Αυτό γιατί δεν 
έχει καθοριστεί επακριβώς ο τύπος του Ολοήµερου που επιδιώκει.  



Το περιεχόµενο του Εκπαίδευση 2000, όπως και των προηγούµενων (Εισηγητική 
Επιστολή στη Βουλή των Ελλήνων, Σχέδιο Νόµου 2525 και νόµος 2525/97) δείχνουν πως 
οι εισηγητές του νέου αυτού θεσµού, κατά νου είχαν τα «Τµήµατα ∆ηµιουργικής 
Απασχόλησης» που ήδη στη χώρα µας µε κινητοποιήσεις των γονέων υπήρχαν από το 
τέλος της δεκαετίας του 1980. Στο συµπέρασµα αυτό οδηγούµαστε- αν και ο νόµος 
2525/97 δεν προσδιορίζει µε ακρίβεια τον τύπο και το χαρακτήρα των Ολοήµερων 
σχολείων- από το γεγονός, ότι πολύ σύντοµα εξαγγέλθηκε η λειτουργία 1000 Ολοήµερων 
δηµοτικών σχολείων. Προφανώς ο µεγάλος αυτός αριθµός και το ότι λειτούργησαν άµεσα 
ως ολοήµερα τα συγκεκριµένα σχολεία, αφορούσε τα «Ανοιχτά Ολοήµερα Σχολεία» ή 
«Τµήµατα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης». Μάλιστα το σχολικό έτος 1999-2000 τα σχολεία 
µε αυτό τον τρόπο λειτουργίας ανήλθαν σε 2020 (Πυργιωτάκη, Ι.Ε., 2001, σελ.28).  

Αυτό βέβαια που έµεινε από τις εξαγγελίες αυτές, ήταν η δηµιουργία στις 
περισσότερες περιπτώσεις «parking» παιδιών, δίνοντας στην παράταση της λειτουργίας 
του σχολείου ιδρυµατικό χαρακτήρα. Το κυριότερο όµως είναι, ότι το κόστος του 
ολοήµερου σχολείου µεθοδεύτηκε να «µετακυλήσει» από τις δηµόσιες δαπάνες του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., στον ήδη επιβαρηµένο προϋπολογισµό της ελληνικής οικογένειας που 
καλείται να καλύψει το µισθό του δασκάλου (Κατσίκας, Χ.,- Καββαδίας, Γ.Κ., 1998, 
σελ.129).  

Αντίθετα όσον αφορά τη νέα εξαγγελία του Ολοήµερου σχολείου, η υλοποίηση του 
θα γίνει «µε την οικονοµική βοήθεια των συλλόγων γονέων, των οργανισµών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των εκπαιδευτικών», σε πρώτη φάση (Εκπαίδευση 2000, σελ.8). 
Άλλωστε το ΥΠ.Ε.Π.Θ. επισηµαίνει στο νόµο ότι τα δηµοτικά σχολεία λειτουργούν ως 
Ολοήµερα «εφόσον εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών µετά από 
συνεργασία µε τους συλλόγους διδασκόντων, τους γονείς των µαθητών και τους Ο.Τ.Α» 
(πρβλ. Ν.2525 άρθρο 4, παρ.5.) 

Οι ασάφειες αυτές ως προς τον τύπο του ολοήµερου σχολείου, τον τρόπο που αυτό 
θα λειτουργήσει, το χρόνο λειτουργίας του, το πλαίσιο εσωτερικής του οργάνωσης κτλ., 
καθιστά σε µεγάλο βαθµό απαραίτητη την επιστηµονική τεκµηρίωση και στήριξη του 
θεσµού αυτού, από ανθρώπους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

Έτσι λοιπόν στις 15-11-19976 συγκροτήθηκε η πρώτη επιστηµονική επιτροπή µε 
πρόεδρο την καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του 
πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Μ. Τζάνη. Στην επιτροπή αυτή ανατέθηκε και η ίδρυση και η 
επιστηµονική καθοδήγηση των ολοήµερων σχολείων. Λόγω παραίτησης κάποιων µελών 
της ανασυγκροτήθηκε λίγο αργότερα και κατάφερε παρά τις δυσκολίες και τα εµπόδια να 
διαφοροποιήσει τη µορφή των ολοήµερων σχολείων στην Ελλάδα και να θέσει σε 
λειτουργία ήδη από το 1999-2000 28 «κλειστού τύπου» Ολοήµερα δηµοτικά σχολεία ή 
όπως λέγονται πιλοτικά ολοήµερα σχολεία (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. α΄, 2001, σ.5). 

Στις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας που ακολουθούν, παρόλο το διαχωρισµό 
των σχολείων σε «ολοήµερα δηµοτικά σχολεία» και σε «σχολεία διευρυµένου ωραρίου», 
το περιεχόµενο τους δείχνει να αφορά εξολοκλήρου τα «σχολεία διευρυµένου ωραρίου» 
τόσο από το σκοπό, τους στόχους, όσο κυρίως από τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας 
τους. 

Έτσι λοιπόν στις 7-9-1998 εκδίδεται η πρώτη εγκύκλιος7 µε θέµα: Αρχική εφαρµογή 
της εκπαιδευτικής καινοτοµίας «Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο- Σχολείο ∆ιευρυµένου 
Ωραρίου» για το σχολικό έτος 1998-1999. Συνεχίζοντας από το άρθρο 4 του Ν.2525/97, 
όπου το Υπουργείο Παιδείας αναγγέλλει την ίδρυση και λειτουργία 1000 δηµοτικών 
ολοήµερων σχολείων, εδώ γίνεται η κατανοµή τους κατά διεύθυνση. ∆ηλώνεται, επίσης, 

                                                 
6 Α.Π. Φ.13.1/962/Γ1/1281 
7 Αριθµός Πρωτοκόλλου Φ.13.1/770/Γ1/888. 



πως προτεραιότητα για ένταξη στην αρχική εφαρµογή της εκπαιδευτικής καινοτοµίας 
έχουν κατά σειρά σχολεία: 

α: στα οποία λειτουργούσαν τµήµατα δηµιουργικής απασχόλησης µε εκπαιδευτικούς 
που είχε διαθέσει το ΥΠ.Ε.Π.Θ. το σχολικό έτος 1997-1998. 

β: στα οποία λειτουργούσαν τµήµατα δηµιουργικής απασχόλησης µε εκπαιδευτικούς 
που είχαν διαθέσει οι Σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων το σχολικό έτος 1997-1998. 

γ: που οι κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες της περιοχής τους είναι τέτοιες που 
καθιστούν τη λειτουργία τους ως «Ολοήµερα ∆ηµοτικά σχολεία- σχολεία διευρυµένου 
ωραρίου» απαραίτητη. 

Ευνόητο είναι ότι πέρα από τις προτεραιότητες αυτές, σηµαντικό ρόλο στην επιλογή 
πρέπει να παίξει η γενικότερη εικόνα των σχολικών µονάδων και η µέχρι τώρα συνεργασία 
όλων των παραγόντων της σχολικής κοινότητας8. 

Αυτό που κάνει εντύπωση στη συγκεκριµένη εγκύκλιο είναι η τρίτη (γ) προϋπόθεση- 
προτεραιότητα ένταξης ενός σχολείου στο Ολοήµερο πρόγραµµα. Γίνεται λόγος για 
κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες µιας περιοχής που καθιστούν απαραίτητη τη 
λειτουργία Ολοήµερου δηµοτικού. Για πρώτη φορά γίνεται επίσηµα λόγος σε νοµικό 
έγγραφο τουλάχιστον για την κοινωνική διάσταση και αναγκαιότητα του Ολοήµερου 
σχολείου. Στα πλαίσια της παγιωµένης άποψης που λέει ότι η κοινωνία αλλάζει, άρα και το 
σχολείο πρέπει να λάβει υπόψη του τις µεταβολές αυτές και να προσαρµοστεί ανάλογα, 
αφού οι κοινωνικές συνθήκες το επιβάλλουν, το σχολείο οφείλει να αναπροσαρµόσει το 
χρόνο λειτουργίας του σε ολοήµερη βάση, προκειµένου να ικανοποιούνται οι ανάγκες των 
εργαζόµενων γονέων (Χανιωτάκης, Ν., 2001, σελ.7). 

Η επόµενη εγκύκλιος, θεωρείται πιο ουσιαστική δεδοµένου ότι αφορά στο σκοπό, 
τους στόχους και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του «Ολοήµερου ∆ηµοτικού 
σχολείου-σχολείου διευρυµένου ωραρίου». Ορίζεται από υπουργική απόφαση9 και 
επιτυγχάνεται στα πλαίσια της λειτουργίας των τµηµάτων δηµιουργικών δραστηριοτήτων. 
Στη συγκεκριµένη εγκύκλιο είναι φανερό πλέον, ότι γίνεται λόγος για τη λειτουργία 
τµηµάτων µε προγράµµατα δηµιουργικών δραστηριοτήτων, στα πλαίσια των 1000 
σχολείων που θα λειτουργήσουν ως «Ολοήµερα δηµοτικά σχολεία- σχολεία διευρυµένου 
ωραρίου». Εποµένως ό,τι συνοδεύει την εγκύκλιο αυτή, αφορά τον συγκεκριµένο τύπο 
Ολοήµερου σχολείου. 

Πιο συγκεκριµένα σκοπός του «Ολοήµερου δηµοτικού σχολείου- σχολείου 
διευρυµένου ωραρίου» είναι: 

α)   η εφαρµογή του οικείου προγράµµατος διδασκαλίας µαθηµάτων 
β)   η εφαρµογή προγραµµάτων µελέτης των µαθηµάτων της επόµενης ηµέρας 

και προγραµµάτων δηµιουργικής απασχόλησης και  
γ) η εφαρµογή προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας σε µαθητές που 

παρουσιάζουν µαθησιακές δυσκολίες. 
Οι στόχοι που αναφέρονται πιο κάτω αφορούν τη λειτουργία τµηµάτων µε 

δηµιουργικές δραστηριότητες στα πλαίσια του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου- σχολείου 
διευρυµένου ωραρίου και είναι: 

1. Να βοηθήσει το σχολείο και την οικογένεια να ανταποκριθούν µε 
µεγαλύτερη επιτυχία στο έργο της αγωγής και της εκπαίδευσης, της προστασίας και της 
υγείας των παιδιών, 

2. να διευρύνει τις κοινωνικές παρεµβάσεις του σχολείου και να δηµιουργήσει 
προϋποθέσεις για το άνοιγµα του στην κοινωνία και τον πολιτισµό και 

                                                 
8 ΦΕΚ 13.1/770/Γ1/888, 7/9/1998. 
9 Φ.13.1/767/Γ1/884/3-9-1998. 



3. να εξασφαλίσει όρους και προϋποθέσεις για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση 
για όλα τα παιδιά. 
Μάλιστα οι στόχοι επιγραµµατικά είναι: 
Παιδαγωγικοί στόχοι: 

�� Οι µαθητές να εντάξουν στον ελεύθερο χρόνο τους δηµιουργικές 
δραστηριότητες 

�� Οι µαθητές να τύχουν «στηρικτικής µαθησιακής διδασκαλίας» και να 
συµµετέχουν σε δραστηριότητες εµπέδωσης και διεύρυνσης των γνώσεων 

�� Τα παιδιά να παραµένουν σ� ένα περιβάλλον ασφαλείας και δηµιουργικής 
αξιοποίησης του χρόνου τους. 
Βέβαια στα πλαίσια των τµηµάτων δηµιουργικών δραστηριοτήτων, οι παιδαγωγικοί 

στόχοι δεν είναι µια απλή αθροιστική συνύπαρξη αυτών των τριών στοιχείων. Είναι 
απαραίτητη µια βαθύτερη ποιοτική αλλαγή στο εσωτερικό του σχολείου, µια αναµόρφωση 
του παιδαγωγικού κλίµατος και των καθηµερινών διαδικασιών διδασκαλίας- µάθησης, σε 
συνάρτηση µε τους κοινωνικούς στόχους που ορίζονται ως εξής: 

�� Προστασία των παιδιών των εργαζοµένων γονέων 
�� Οργανική σύνδεση σχολείου- κοινωνίας 
�� Αντιστάθµιση των παραγόντων που οδηγούν σε εκπαιδευτικές ανισότητες 

µε τη δυνατότητα παροχής «στηρικτικής µαθησιακής διδασκαλίας». 
Στα πλαίσια λοιπόν των παιδαγωγικών και κοινωνικών στόχων, µια τέτοιου είδους 

αναµόρφωση προϋποθέτει και αυτό αναφέρεται καθαρά στην εγκύκλιο, νέες συνθήκες και 
διαδικασίες µάθησης, νέες µεθοδολογικές στρατηγικές και προσεγγίσεις, νέα γνωστικά 
αντικείµενα, καθώς και εµπλουτισµός του προγράµµατος µε νέες δραστηριότητες. Ήδη 
λοιπόν το νοµικό κείµενο της ελληνικής πολιτείας από το στάδιο των τµηµάτων 
δηµιουργικών δραστηριοτήτων, θεωρεί ως απαραίτητη µια νέα εσωτερική προσέγγιση της 
µεθοδολογίας διδασκαλίας- µάθησης και της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του 
σχολείου, στοιχείο πολύ σηµαντικό για την εξέλιξη του θεσµού του Ολοήµερου σχολείου. 

Στη συνέχεια της εγκυκλίου αναφέρονται οι βασικές λειτουργίες του διευρυµένου 
προγράµµατος. Ξεκαθαρίζεται ότι το κυριότερο χαρακτηριστικό ενός Ολοήµερου 
προγράµµατος πρέπει να είναι η ευελιξία και η προσαρµοστικότητα στις ειδικότερες και 
συγκεκριµένες ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες των µαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών 
που το απαρτίζουν. Οι βασικότερες λειτουργίες του από εκεί και πέρα είναι: 

 
1ο) Προετοιµασία των µαθητών της επόµενης µέρας και αντισταθµιστική αγωγή. 
Στα πλαίσια του προγράµµατος του σχολείου, επιδιώκεται από τη µια ο µαθητής 

επιστρέφοντας σπίτι του να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την επόµενη µέρα και 
από την άλλη, να έχει κατακτήσει τους στόχους της µάθησης κατά την ώρα της 
διδασκαλίας µέσα στην τάξη. Τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες θεωρείται ότι µπορούν 
να κατακτήσουν τους επιδιωκόµενους στόχους αλλά µε µεγαλύτερη προσπάθεια των ίδιων 
και των εκπαιδευτικών τους. 

 
2ο) Εισαγωγή νέων γνωστικών αντικειµένων και ανάδειξη άλλων από το πρόγραµµα 

σπουδών: 
Λόγω της αύξησης του χρόνου λειτουργίας του σχολείου, δίδεται η δυνατότητα 

ενίσχυσης των γνωστικών αντικειµένων, τα οποία είτε δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στο 
ωρολόγιο πρόγραµµα είτε δεν εντάσσονται καθόλου σ� αυτό. Τέτοια µαθήµατα είναι: η 
εικαστική αγωγή, η Μουσική αγωγή, η Οπτικοακουστική έκφραση, η θεατρική αγωγή, ο 
χορός, οι αθλοπαιδίες, η Περιβαλλοντική εκπαίδευση, ο Πολιτισµός κ.ά. Οι 
δραστηριότητες αυτές προσδίδουν µια άλλη πιο δηµιουργική και ευχάριστη διάσταση στη 



µαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα δηµιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για 
άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία και τον πολιτισµό. 

 
3ο) Προστασία- επίβλεψη των παιδιών 
∆εδοµένου του ασύµπτωτου του ωραρίου του ελληνικού δηµοτικού σχολείου και του 

ωραρίου εργασίας των γονέων, δηµιουργούνται προβλήµατα προστασίας και επίβλεψης 
των παιδιών. Το διευρυµένο ωράριο του «Ολοήµερου δηµοτικού σχολείου- σχολείου 
διευρυµένου ωραρίου δεν καλύπτει απλώς την ανάγκη αυτή αλλά ταυτόχρονα παρέχει 
πολλαπλές ευκαιρίες για δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών. 

 
4ο) Κοινωνικοποίηση των παιδιών 
Παρέχονται πολλαπλές δυνατότητες για συναντήσεις, επικοινωνία και συνεργασία 

µεταξύ των παιδιών, από διαφορετικές µάλιστα ηλικίες και µε τον τρόπο που ευνοεί την 
κοινωνικοποίησή τους. 

Στην συνέχεια της εγκυκλίου, δίδεται η δοµή και η λειτουργία του προγράµµατος 
ενός τµήµατος «Ολοήµερου δηµοτικού σχολείου- σχολείου διευρυµένου ωραρίου», ο 
σχεδιασµός των δραστηριοτήτων του προγράµµατος καθώς και οι προϋποθέσεις ίδρυσης 
και λειτουργίας τέτοιων τµηµάτων. Όλα αυτά αποτελούν ξεχωριστά κεφάλαια- ενότητες 
και αφορούν το πρόγραµµα ενός τµήµατος δηµιουργικής δραστηριότητας στα πλαίσια ενός 
Ολοήµερου σχολείου. Το µόνο που θυµίζει ότι πρόκειται για Ολοήµερο σχολείο- 
«κλειστού τύπου» είναι το ωράριο (πρωινή ζώνη 7:00 µε 8:00 και απογευµατινή ζώνη 
12:00-16:00 ή 16:30) όπως και η υποχρεωτική παρακολούθηση των µαθητών της 
απογευµατινής ζώνης. 

Από εκεί και πέρα, σχετικά µε τη δοµή και λειτουργία του προγράµµατος, δίνεται η 
εντύπωση ότι το Ολοήµερο σχολείο αφορά αποκλειστικά και µόνο την ψυχαγωγία και τις 
δηµιουργικές εργασίες και όχι το υπόλοιπο πρόγραµµα του σχολείου. Άλλωστε φαίνεται 
καθαρά ότι το πρόγραµµα έχει σπάσει στα δύο, ώστε να αντιµετωπίζεται σαν δύο 
ξεχωριστά κοµµάτια. Το πρώτο είναι το πρόγραµµα του σχολείου µε τα βασικά µαθήµατά 
του έως τις 12:30 και το δεύτερο, το ψυχαγωγικό πρόγραµµα του σχολείου, στα πλαίσια 
του προγράµµατος δραστηριοτήτων που περιλαµβάνει ενδεικτικά τα ελεύθερα (ατοµικά 
και οµαδικά) παιχνίδια, αθλοπαιδίες, επιτραπέζια παιχνίδια, προβολείς ταινιών και 
διαφανειών (σλάιτς), σκάκι κτλ. Επιπλέον αφορά τις δραστηριότητες στο χώρο των 
Εικαστικών Τεχνών και της Μουσικής. Εκεί εντάσσεται και η προετοιµασία των µαθητών 
για τα µαθήµατα της επόµενης µέρας. Μάλιστα, οι όποιες µεθοδολογικές προτάσεις, π.χ. 
οµάδες εργασίας, αφορούν τους βασικούς άξονες του ψυχαγωγικού- δηµιουργικού 
προγράµµατος δραστηριοτήτων και δεν αγγίζουν στο ελάχιστο το βασικό πρόγραµµα 
µαθηµάτων. 

Φυσικά αυτό δεν είναι πρόγραµµα και λειτουργία ενός ολοήµερου σχολείου µε το 
χαρακτήρα που πραγµατοποιείται στις Η.Π.Α. Είναι κάτι µεταξύ ολοήµερου σχολείου και 
προγράµµατος δηµιουργικών δραστηριοτήτων που το µόνο που θυµίζει Ολοήµερο είναι η 
εξωτερική λειτουργία και οι φαινοµενικές καταστάσεις, όπως η πρωινή και απογευµατινή 
ζώνη, η υποχρεωτική παρακολούθηση όλων των µαθητών και το ενδιάµεσο γεύµα. 

Όσον αφορά το σχεδιασµό των δραστηριοτήτων του προγράµµατος τα στοιχεία που 
είναι ενδιαφέροντα, τουλάχιστον όσον αφορά τη θεωρία, είναι το γεγονός ότι τα βασικά 
στοιχεία του σχεδιασµού του προγράµµατος, όπως αυτό φαίνεται προηγουµένως, είναι η 
συνεργασία όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας, π.χ. δάσκαλοι, γονείς, 
διευθυντής, µαθητές, σύµβουλοι κτλ. Το άλλο σηµαντικό στοιχείο είναι το ότι τονίζεται µε 
ευκρίνεια πως «σε κάθε περίπτωση, το πρόγραµµα δε µπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά 
ενός αυστηρού και άκαµπτου προγράµµατος». 



Ταυτόχρονα φαίνεται ότι προς αυτή την κατεύθυνση µπορεί να λειτουργήσει 
εποικοδοµητικά στα εγγενή προβλήµατα της µαθησιακής διαδικασίας, που επιδρούν στη 
µόρφωση όλων ανεξαιρέτως των κοινωνικών τάξεων και κατηγοριών, ιδίως βέβαια των 
γονέων οι οποίοι εµφανίζουν ιδιαιτερότητες προβληµάτων και των µαθητών, οι οποίες 
έχουν φαινοµενικά προδιαγεγραµµένους περιορισµούς και αναστολές στην εκπαίδευση 
(Βιτσιλάκη, Χ., 2000, σελ.12). 

Η τελευταία σηµαντική προϋπόθεση είναι το σχολείο να διαθέτει τους κατάλληλους 
χώρους ή να είναι δυνατή η διαµόρφωσή τους µε τη συνεργασία όλων για τις ποικίλες 
δραστηριότητες των µαθητών. Εξαιτίας της πρόσθεσης νέων αντικειµένων στο πρόγραµµα 
του σχολείου, όπως π.χ. εικαστικές τέχνες, θέατρο, αθλοπαιδίες, χορός και κίνηση, 
παιχνίδια κτλ., στο πλαίσιο µιας αντίληψης απεµπλοκής από την «οµηρία» της 
ακαδηµαϊκής γνώσης και της νοησιαρχικής αντίληψης, πρέπει να δηµιουργηθούν οι 
σχετικοί κατάλληλοι χώροι, για να γίνει δυνατή η εφαρµογή των νέων αυτών αντικειµένων 
του προγράµµατος. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται βραχυπρόθεσµα ή και µακροπρόθεσµα 
ακόµα, τα σχολεία και µε την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή, να αλλάξουν όψη και 
ψυχοπαιδαγωγικό κλίµα στην εσωτερική τους λειτουργία (Πυργιωτάκης, Ι.Ε., - Αλπέντζου, 
Ολ., 2001, σελ.187). 

Η συγκεκριµένη εγκύκλιος φαίνεται ότι λαµβάνει υπόψη της τις παραπάνω 
επιστηµονικές διαπιστώσεις και θεωρεί τον κατάλληλο χώρο και την υλικοτεχνική 
υποδοµή, θεµελιώδη υπόθεση για τη λειτουργία του Ολοήµερου, έστω και µε τη µορφή 
που αυτή το παρουσιάζει (Πρόγραµµα δηµιουργικών δραστηριοτήτων σε «Ολοήµερο 
∆ηµοτικό Σχολείο- Σχολείο διευρυµένου ωραρίου). 

Από εκεί και πέρα η εγκύκλιος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αφορά αποκλειστικά τα τµήµατα 
∆ηµιουργικών ∆ραστηριοτήτων και πιο συγκεκριµένα ότι έχει να κάνει µε την ίδρυση και 
λειτουργία τους, το ωράριο λειτουργίας τους, τους εκπαιδευτικούς και τον τρόπο ένταξής 
τους στα τµήµατα αυτά και τέλος γενικά τις διαδικασίες στήριξης και οργάνωσης. 

Αν θέλουµε να σχολιάσουµε τη συγκεκριµένη βασική για το Ολοήµερο σχολείο 
εγκύκλιο, διαπιστώνουµε µια προσπάθεια από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, για ποιοτική 
αναβάθµιση της οργάνωσης και λειτουργίας της σχολικής µονάδας, αυτή τη φορά 
προσεγγίζοντας το ίδιο το σχολείο. Τοποθετεί τις βάσεις για µια ριζική αλλαγή στον τρόπο 
που αντιλαµβανόµαστε το σχολείο σε µια προσπάθεια βελτίωσης και αναβάθµισης του 
εκπαιδευτικού έργου, όπως προκύπτει από την προτεινόµενη αναδιοργάνωση του σχολικού 
χώρου, τον εµπλουτισµό του προγράµµατος, τη διεύρυνση του ωρολογίου προγράµµατος 
στο πλαίσιο της ενίσχυσης του µορφωτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ρόλου. Με αυτό 
τον τρόπο πραγµατοποιείται και το πολυπόθητο «άνοιγµα» του σχολείου στην κοινωνία 
(Βιτσιλάκη, Χ., 2000, σελ.13). 

Το βασικότερο µειονέκτηµα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι το γεγονός ότι δεν 
ξεκαθαρίζεται µε ακρίβεια, ως όφειλε, ο τύπος- χαρακτήρας του ολοήµερου σχολείου που 
αφορά το περιεχόµενο της εγκυκλίου. Όπου αυτό γίνεται, το σίγουρο είναι ότι δε γίνεται µε 
τρόπο που να µην αφήνει ασάφειες. Ξεκάθαρα για τον «κλειστό» τύπο Ολοήµερου 
σχολείου δε γίνεται λόγος. Βέβαια, οι περισσότερες διατάξεις που δηµιουργήθηκαν για τη 
στήριξη και τη βελτίωση των προγραµµάτων δηµιουργικής δραστηριότητας ή όπως αλλιώς 
λέγονται «σχολεία διευρυµένου ωραρίου», αφορούν άµεσα ή έµµεσα και τον «κλειστό- 
υποχρεωτικό» χαρακτήρα του Ολοήµερου σχολείου. 

Τα σηµεία που αφορούν λοιπόν το µετέπειτα ονοµαζόµενο «Πιλοτικό Ολοήµερο 
σχολείο» είναι κατά κύριο λόγο αυτά που µιλούν για «εσωτερική µεταρρύθµιση» στα 
πλαίσια του σχολείου, και που προωθούν µια αλλαγή στον τρόπο και τις µεθόδους 
διδασκαλίας. Έτσι για παράδειγµα, η µετάβαση από τις δασκαλοκεντρικές στις 
µαθητοκεντρικές και οµαδοσυνεργατικές µεθόδους διδασκαλίας, αποτελεί θεµελιώδη 



απαίτηση του σύγχρονου σχολείου πολύ δε περισσότερο του συγκεκριµένου τύπου 
Ολοήµερου σχολείου (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. β΄, 2001, σ.35). 

Το ότι γίνεται µια τέτοια προσπάθεια έστω µέσω µιας εγκυκλίου, είναι µία ιδιαίτερα 
σηµαντική αρχή στην ποιοτική αναβάθµιση του ελληνικού δηµοτικού σχολείου και µέσω 
αυτού ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήµατος. Άλλωστε το κράτος, όπως 
αποδεικνύεται, ευθύνεται για τη διαµόρφωση του συνολικού πλαισίου εκπαιδευτικής 
πολιτικής, ευθύνεται για τις µεθόδους των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και το βαθµό 
διασύνδεσης τους µε την παραγωγική διαδικασία και τη συσχέτιση µε την κοινωνία 
(Φρατζής, Π..,-Φωτεινού, ∆., 2001, σ.92-93). 

 
1.6.4. Η λειτουργία του ολοήµερου σχολείου. 

 
Η επόµενη εγκύκλιος του ολοήµερου σχολείου10 έχει θέµα: Ολοήµερο δηµοτικό 

σχολείο- Λειτουργία τµηµάτων ∆ηµιουργικών ∆ραστηριοτήτων. 
Πρόκειται για τη δεύτερη χρονιά εφαρµογής του θεσµού του Ολοήµερου δηµοτικού 

σχολείου (Ν.2525/97 άρθρο 4), µε τη λειτουργία 1500 τµηµάτων δηµιουργικών 
δραστηριοτήτων. Σ� αυτό το πλαίσιο ακολουθούν συµπληρωµατικά, πληροφοριακά 
κεφάλαια. Το πρώτο έχει να κάνει µε την επιχορήγηση και τον εξοπλισµό, όπου 
προτείνεται και τρόπος διάθεσης της οικονοµικής επιχορήγησης. Το δεύτερο αφορά το 
γεύµα και την ξεκούραση των παιδιών, το τρίτο την µελέτη των µαθηµάτων της 
επόµενης µέρας, το τέταρτο τις δηµιουργικές δραστηριότητες και το πέµπτο από τα πιο 
ουσιαστικά κεφάλαια, τη γενική οργάνωση του χρόνου και του χώρου. 

Από εκεί και πέρα η συγκεκριµένη εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας περιλαµβάνει 
δύο κεφάλαια περισσότερο διευκρινιστικά στα προηγούµενα, που απευθύνονται στο 
διευθυντή, τους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων και σε άλλους φορείς. Το περιεχόµενο 
τους αφορά στα επικουρικά προγράµµατα φορέων και στις εγγραφές µαθητών στα 
τµήµατα δηµιουργικών δραστηριοτήτων. Όµως τα σηµαντικά στοιχεία της εγκυκλίου, άξια 
περαιτέρω διευκρινήσεων είναι τα προηγούµενα κεφάλαια. Ήδη από το κεφάλαιο 
επιχορήγησης και εξοπλισµού και τις προτάσεις διάθεσης των χρηµάτων, διαπιστώνει 
κανείς ότι αλλάζει η αντίληψη σχετικά µε τα τµήµατα δηµιουργικών δραστηριοτήτων και 
πλησιάζει σ� αυτή του «κλειστού χαρακτήρα» του ολοήµερου σχολείου. Αυτή η 
«ενδιάµεση» κατάσταση διαπιστώνεται και στα υπόλοιπα κεφάλαια. Βέβαια επισήµως 
γίνεται λόγος για «Λειτουργία Τµηµάτων δηµιουργικής απασχόλησης». 

Πιο συγκεκριµένα στο ίδιο κεφάλαιο πάντα, προτείνεται να αγοραστεί ψυγείο για τη 
διατήρηση των γευµάτων των παιδιών, φούρνος για ζέσταµα, στηρικτικό υλικό µάθησης 
και δηµιουργικών δραστηριοτήτων όπως παιδαγωγικά και επιτραπέζια παιχνίδια, υλικά 
κατασκευών, βιβλία, υλικό αθλητικών δραστηριοτήτων, βιντεοταινίες κτλ. Συνεχίζοντας 
προτείνεται η προµήθεια εξοπλισµού να περιλαµβάνει ότι είναι δυνατόν να κάνει την 
παραµονή των παιδιών πιο άνετη και ευχάριστη, όπως π.χ. µοκέτα, ειδικά 
τραπεζοκαθίσµατα, ντουλάπια, γωνίες ξεκούρασης, µαξιλάρια, στρώµατα κτλ. Εύκολα 
διαπιστώνει κανείς ότι οι επίσηµοι φορείς µέσω των προτάσεων τους προσπαθούν να 
κινηθούν παράλληλα µε τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις οι οποίες θέλουν το 
σχολείο να γίνει σχολείο ζωής. Να προσφέρει δηλαδή το κανονικό του πρόγραµµα και 
επιπροσθέτως να παιδαγωγεί και να διδάσκει χωρίς να σχολειοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο 
του παιδιού. Το σχολείο γίνεται σχολείο δράσης όπου το παιδί δε θα µαθαίνει µόνο κάτω 
από ένα βιβλίο (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. γ΄, 2001, σελ.58). 

Μάλιστα κινούµενοι στο ίδιο πλαίσιο περιεχοµένου, το επόµενο κεφάλαιο (γεύµα και 
ξεκούραση των παιδιών) αναφέρεται σε δύο από τα πιο σταθερά µέρη του προγράµµατος. 

                                                 
10 Αριθµός πρωτοκόλλου Φ.13.1/717/Γ1/742 21/9/1999. 



Προτείνεται κατανοµή του χρόνου ξεκούρασης των παιδιών, τόπος και τρόπος γεύµατος 
και επίσης τι µπορεί να περιλαµβάνει η ώρα ξεκούρασης. Μέσα από τη σίτιση 
παρατηρείται ότι είναι δυνατόν να αµβλυνθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των κοινωνικό-
οικονοµικών ανισοτήτων στη διατροφή των παιδιών και παρέχεται σηµαντική βοήθεια 
στους γονείς και κυρίως τους εργαζόµενους (Βιτσιλάκη, Χ., 2000, σελ.11). Όσον αφορά 
τον τρόπο ξεκούρασης και το χρόνο που θα λαµβάνει χώρα µετά το γεύµα, να διαρκεί 20 
µε 30 λεπτά, να γίνεται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο που να θυµίζει χώρο σπιτιού και να 
υπάρχει περιθώριο επιλογής του τρόπου ξεκούρασης από τα παιδιά. 

Το επόµενο κεφάλαιο αφορά τη µελέτη των µαθηµάτων της επόµενης µέρας, το 
βασικό δηλαδή σκοπό των τµηµάτων ∆ηµιουργικών ∆ραστηριοτήτων. Όµως και σ� αυτό 
το κεφάλαιο διακρίνονται κάποια χαρακτηριστικά, βασικά για τον κλειστό τύπο 
Ολοήµερων σχολείων αλλά και για κάθε τύπο σχολείου από εκεί και πέρα. Αναγνωρίζεται 
για παράδειγµα επίσηµα ότι ο βασικός κορµός της δουλειάς γίνεται και ολοκληρώνεται 
στην τάξη. Εποµένως όπου χρειάζεται προετοιµασία για τα µαθήµατα της επόµενης µέρας, 
αυτή µπορεί να γίνει πάλι µέσα στο σχολείο. Άρα επιστρέφοντας σπίτι ο µαθητής θα έχει 
ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του. 

Ακόµα τέτοιου είδους σηµεία διακρίνονται και στον τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας της µελέτης των µαθηµάτων της επόµενης µέρας. Έτσι λοιπόν επισηµαίνεται 
τα παιδιά να εργάζονται αυτόνοµα µε τη διακριτική επίβλεψη του δασκάλου, να 
προτρέπεται να συνεργάζονται µε το συµµαθητή τους, να υπάρχει συνεργασία ανάµεσα 
στους εκπαιδευτικούς, το σχολικό σύµβουλο και το διευθυντή και η διάρκεια 
προετοιµασίας να προσαρµόζεται ανάλογα στο τµήµα χωρίς να υπάρχουν παγιωµένα 
χρονικά όρια. Παρατηρείται δηλαδή µια πρώτη έστω και επιφανειακή προσπάθεια 
αναµόρφωσης της µορφωτικής διαδικασίας µέσα στο χώρο του σχολείου. 

Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και στο κεφάλαιο των δηµιουργικών 
δραστηριοτήτων. Το θετικό συνεχίζει να είναι το γεγονός ότι ο χρόνος αλλά και ότι 
προτείνεται δεν είναι απόλυτα δεσµευτικό και τελικά καθορίζεται από το δάσκαλο του 
τµήµατος σε συνεργασία µε το σχολικό σύµβουλο. Οι δηµιουργικές δραστηριότητες 
µπορούν να περιλαµβάνουν καινούργια αντικείµενα όπως π.χ. προγράµµατα Αγωγής 
Υγείας, κυκλοφοριακής αγωγής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δραστηριότητες 
εικαστικής και θεατρικής αγωγής, µουσική ή µουσικοκινητική έκφραση, θεατρικό παιχνίδι 
κτλ. Επίσης προτείνονται αθλητικές δραστηριότητες, οµαδικά παιχνίδια, προβολές ταινιών 
διδακτικών ή ψυχαγωγικών και προετοιµασία πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Από αυτά βγαίνει το συµπέρασµα ότι το πρόγραµµα των ∆ηµιουργικών 
∆ραστηριοτήτων µπορεί να αντλήσει το περιεχόµενό του από ένα ευρύτατο φάσµα 
εναλλακτικών δραστηριοτήτων, ανάλογα µε τους µαθητές και µε το δάσκαλο. Το 
πρόγραµµα του Ολοήµερου σχολείου, µέσα από τα τµήµατα ∆ηµιουργικών 
∆ραστηριοτήτων σε µια ιδανική µορφή, µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στην 
κοινωνικοποίηση των παιδιών, αλλά και στη µαθησιακή τους βελτίωση. 

Απαραίτητα κρίνονται τα δύο κεφάλαια που ακολουθούν σχετικά µε την οργάνωση 
του χρόνου και του χώρου. Βέβαια στο σηµείο αυτό, η οργάνωση αφορά αποκλειστικά τα 
τµήµατα ∆ηµιουργικών ∆ραστηριοτήτων παρόλα τα οποία στοιχεία των παραπάνω 
κεφαλαίων που µπορεί και να εµπνεύστηκαν από τον κλειστό τύπο Ολοήµερου σχολείου 
και να αφορούν και τα πιλοτικά ολοήµερα σχολεία11. 

Η τελευταία εγκύκλιος είναι σχετική µε το ωράριο των ολοήµερων σχολείων 
∆ιευρυµένου Ωραρίου, µε θέµα Προγράµµατα δηµιουργικών δραστηριοτήτων 
σχολείων διευρυµένου ωραρίου12. 

                                                 
11 Φ.13.1/717/Γ1/742, 21/9/1999. 
12 Εκδόθηκε στις 6-9-2000 µε αριθµό πρωτοκόλλου Φ.13.1/897/Γ1/694. 



Η συγκεκριµένη εγκύκλιος ξεκαθαρίζει το ωράριο λειτουργίας του προγράµµατος 
δηµιουργικών δραστηριοτήτων, περιλαµβάνοντας δύο επιπλέον ζώνες, την πρωινή 7:00-
8:00 και την απογευµατινή 12:00 (ή 12:40)-16:00 σε συνάρτηση µε τη λήξη του διδακτικού 
ωραρίου των τάξεων. Η πρωινή ζώνη θα λειτουργεί εφόσον οι ανάγκες των γονέων 
επιβάλλουν τη λειτουργία της, στο πλαίσιο της κοινωνικής διάστασης του σχολείου. 
Επίσης εκτός των λειτουργικών ίσως και γραφειοκρατικών διευκρινήσεων σχετικά µε το 
διορισµό των δασκάλων, το χώρο που ανήκουν κτλ, προβλέπεται και η ενίσχυση των 
γνωστικών αντικειµένων τα οποία δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στο ωρολόγιο πρόγραµµα 
ή δεν εντάσσονται καθόλου. Οι δραστηριότητες εκτός του συνηθισµένου προγράµµατος 
προσδίδουν µια πιο δηµιουργική και ευχάριστη διάθεση στη µαθησιακή διαδικασία, 
στοιχείο απαραίτητο για το µακρόχρονο Ολοήµερο σχολείο. 

Ακόµα δηλώνεται η σπουδαιότητα για ένα τέτοιο πρόγραµµα του κατάλληλα 
διαµορφωµένου χώρου, που είναι απαραίτητος για την εφαρµογή των δηµιουργικών 
δραστηριοτήτων. Για το λόγο αυτό οι διευθυντές σε συνεργασία µε το σχολικό συµβούλιο 
και τη σχολική επιτροπή καλούνται να αξιοποιήσουν, να διαµορφώσουν και να 
επισκευάσουν όλους τους χώρους του σχολείου. Γι� αυτό επιδιώκεται η δηµιουργία 
κατάλληλων χώρων για δηµιουργική εργασία, µελέτη για την επόµενη µέρα, στηρικτική 
µαθησιακή διδασκαλία, εργαστήρια, γωνιές εικαστικών τεχνών, βιβλιοθήκη, χώρο 
οπτικοακουστικής έκφρασης και παιδικού θεάτρου. Αυτά είναι τα σηµεία που εστιάζει η 
συγκεκριµένη εγκύκλιος, η οποία αφορά κατά αποκλειστικότητα τα τµήµατα 
∆ηµιουργικών ∆ραστηριοτήτων. 

Παράλληλα όµως όπως προαναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 1999-
2000, η πρώτη επιστηµονική επιτροπή, κατόρθωσε να θέσει σε λειτουργία 28 Πιλοτικά 
Ολοήµερα Σχολεία που εντάσσονται στα «κλειστού» τύπου Ολοήµερα σχολεία. Με την 
ανάληψη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων από τον υπουργό κ. Πέτρο 
Ευθυµίου, συγκροτήθηκε νέα επιτροπή υπό την προεδρεία του καθηγητή κ. Πυργιωτάκη 
Ιωάννη13.  

Το σηµαντικότερο πρόβληµα που είχε να αντιµετωπιστεί ήταν το οικονοµικό. Το 
Υπουργείο προκειµένου να υλοποιήσει το ολοκληρωµένο πρόγραµµα, φρόντισε να 
αντλήσει τους απαραίτητους πόρους από το 2Ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Επειδή όµως 
αυτό καλύπτει την προσχολική αγωγή και το δηµοτικό σχολείο γενικά, δεν φτάνει για την 
υλοποίηση εξολοκλήρου του Ολοήµερου σχολείου. Για το λόγο αυτό ως υπεύθυνοι για τη 
λειτουργία των σχολείων αυτών ορίζονται επιπλέον οι γονείς και οι οργανισµοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Κατσίκας, Χ.,- Καββαδίας, Γ.Κ., 1998, σελ.129). 

Η µεταβατική περίοδος που ακολούθησε από το δεύτερο στο τρίτο Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης, δηµιούργησε κάποια επιπλέον οικονοµικά προβλήµατα και επέφερε 
µεγάλες δυσκολίες όχι µόνο στη διεύρυνση του νέου θεσµού, αλλά και στη λειτουργία των 
ήδη ιδρυθέντων 28 σχολείων. Παρόλες τις δυσκολίες η οµάδα υλοποίησης του έργου του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κατάφερε να εξοικονοµήσει τους αναγκαίους πόρους για τα 28 
Ολοήµερα σχολεία. Με τον τρόπο αυτό η επιστηµονική επιτροπή επιδόθηκε στη 
λειτουργία και τη βελτίωση των σχολείων αυτών. Παράλληλα επικέντρωσε το ενδιαφέρον 
της στην αποσαφήνιση του θεωρητικού- παιδαγωγικού και µεθοδολογικού πλαισίου και 
στην ανανέωση της εκπαιδευτικής τους πράξης (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. α΄, 2001, σελ.5-6). 

Σε αυτά τα πλαίσια και παράλληλα µε την έναρξη των πρώτων πιλοτικών ολοήµερων 
σχολείων, η συγκεκριµένη επιτροπή προέβη στη συγγραφή ενός βιβλίου µε 14 εργασίες, 
που αφορούν όλες το θεσµό του ολοήµερου σχολείου, εισακούγοντας µια ανάγκη για 
διευκρίνιση της λειτουργίας και του τρόπου οργάνωσης του καθώς και για ενηµέρωση και 

                                                 
13 Α.Π.Γ1/632/1-8-2000, ΕΚ 1005,τΒ΄. 



επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Ο τίτλος του είναι «Ολοήµερο Σχολείο: Λειτουργίες και 
προοπτικές». 

Από το σηµείο αυτό και έπειτα, ο θεσµός του Ολοήµερου Σχολείου, αποτελώντας 
ρηξικέλευθη τοµή στα εκπαιδευτικά δρώµενα, έχοντας και την επιστηµονική στήριξη 
ξεκινά τη λειτουργία και την εδραίωσή του. Σηµαντικό σηµείο της εξέλιξης του 
Ολοήµερου σχολείου, έπαιξαν και οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας στις οποίες 
αναφερθήκαµε, που αν και αφορούσαν κυρίως τα τµήµατα δηµιουργικής Απασχόλησης, 
άγγιζαν και το ολοήµερο σχολείο. Μπορούµε να υποστηρίζουµε ότι προετοίµασαν το 
δρόµο για την ίδρυση αλλά και την εδραίωση του ολοήµερου σχολείου.  

Παρόλα αυτά ο τύπος του ολοήµερου σχολείου που µας ενδιαφέρει («κλειστό»- 
Πιλοτικά Ολοήµερα) δε λειτουργεί µε βάση τη συγκεκριµένη νοµοθεσία, ακριβώς επειδή 
βρίσκεται σε πιλοτική φάση. Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχει θέσει κάποιες προτεραιότητες µε βάση τα 
Φ.Ε.Κ. που παραθέσαµε. Τα σχολεία αυτά κάθε φορά που προκύπτει κάποιο πρόβληµα 
επικοινωνούν άµεσα µε αρµόδιο τµήµα του Υπουργείου για διευκρινήσεις.  

Άλλωστε αυτός ακριβώς είναι και ο ρόλος της επιστηµονικής επιτροπής. Θα 
επισκέπτονται τα σχολεία, θα εφαρµόζουν επιµορφωτικά προγράµµατα, θα επιλαµβάνονται 
των προβληµάτων που παρουσιάζονται, µε επί τόπου συνεργασία και γενικά θα 
λειτουργούν ως κρίκος µεταξύ κεντρικής επιτροπής και βάσης, συγκροτώντας οµάδες 
εργασίας ανά περιφέρεια14.  
 
 

 
1.6.5. Το ολοήµερο σχολείο σήµερα, όπως διαµορφώνεται από το πρόσφατο 

νοµικό πλαίσιο 
 

 Μέχρι τώρα εξετάσαµε τις σπουδαιότερες νοµικές διατάξεις και τις εγκυκλίους που 
απευθύνονται στο Ολοήµερο. ∆ιαπιστώσαµε ότι σχεδόν όλες δεν αφορούν άµεσα το 
πιλοτικό ολοήµερο, ούτε και απευθύνονται µέσω του περιεχοµένου τους αποκλειστικά σ� 
αυτό. Αντίθετα είναι προσαρµοσµένες στον τύπο του Ολοήµερου που ονοµάζουµε 
«Σχολείο ∆ιευρυµένου Ωραρίου». Ο λόγος που τις προσεγγίσαµε και τις ερµηνεύσαµε 
είναι για να αναδείξουµε τις συνθήκες που διαµορφώθηκαν στην ελληνική εκπαιδευτική 
πραγµατικότητα, οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία του πιλοτικού ολοήµερου. Πολύ 
απλά λοιπόν, αφού όλες αυτές οι νοµικές διατάξεις πρέπει βάση νόµου να ισχύσουν για τα 
σχολεία µε διευρυµένο ωράριο, ένας λόγος παραπάνω να εφαρµόζονται ως προς τα βασικά 
χαρακτηριστικά του περιεχοµένου τους τουλάχιστον και για τα πιλοτικά ολοήµερα 
σχολεία. Μάλιστα αρκετές από αυτές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις λειτουργίας του, 
έτσι όπως διαµορφώνονται στη σχετική βιβλιογραφία αλλά και ανακοινώνονται από τους 
επίσηµους εκφραστές της φιλοσοφίας του. 
 Θα ήταν χρήσιµο λοιπόν σαν κατάληξη του συγκεκριµένου κεφαλαίου αλλά και 
σαν τελικό συµπέρασµα, να αναφερθούµε συνοπτικά και να σχολιάσουµε τις τελευταίες 
νοµικές διατάξεις που αφορούν το Ολοήµερο συνολικά. Με τον τρόπο αυτό θα 
διαπιστώσουµε τις πρόσφατες εξελίξεις και θα ενηµερωθούµε για το πώς έχει εξελιχθεί η 
κατάσταση τώρα. Ξεκινάµε λοιπόν από το τέλος της σχολικής χρονιάς 2001-2002 και την 
απαρχή της επόµενης όπου το ΥΠ.Ε.Π.Θ. εκδίδει µια διάταξη που απευθύνεται σ� όλους 
τους εµπλεκόµενους του Ολοήµερου (σχολικούς συµβούλους, διευθυντές εκπαίδευσης, 
διευθυντές και εκπαιδευτικό προσωπικό) µε την ονοµασία: Πρόγραµµα ολοήµερου 
δηµοτικού σχολείου.15  
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 Θεωρούµε θεµελιώδη και ιδιαίτερα σηµαντική τη διάταξη αυτή για τον εξής λόγο: 
Φαινοµενικά περιγράφει το πρόγραµµα του απογευµατινού ωραρίου των Ολοήµερων, 
προτείνει τρόπους αναβάθµισης του, τα αντικείµενα που θα εµπεριέχονται, δραστηριότητες 
και οδηγίες µε σκοπό την αρτιότερη και αποτελεσµατικότερη οργάνωση του, από όσους 
απευθύνεται. Ουσιαστικά όµως σε δύο σηµεία του φαίνεται ότι διαµορφώνει την εικόνα 
που επιδιώκει να προσδώσει η κεντρική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας  στον τίτλο 
Ολοήµερο. Πρόκειται να πάρει µια νέα, «συγκαλυµµένη» µορφή, αυτή του ολοήµερου 
σχολείο µη υποχρεωτικού προγράµµατος.16  Είναι η πρώτη φορά που συναντάµε αυτό 
τον τίτλο και θεωρούµε ότι πρόκειται  για µια προσπάθεια παραγκωνισµού του πιλοτικού 
ολοήµερου, εντάσσοντας το σε µια κοινή κατηγορία µε τα σχολεία διευρυµένου ωραρίου. 
Με τον τρόπο αυτό η Πολιτεία θεωρεί ότι θα µετριαστούν οι αντιδράσεις που 
προκαλούσαν οι διάφοροι παιδαγωγοί επιστήµονες για τα σχολεία διευρυµένου ωραρίου 
και παράλληλα πιθανόν θα µειωνόταν το κόστος που θα απαιτούσε µία ενδεχόµενη 
διεύρυνση των πιλοτικών ολοήµερων σχολείων. 
 Σε άλλο σηµείο 17 επισηµαίνονται διευκρινίζοντας περισσότερο την εικόνα του 
«νέου ολοήµερου» τα εξής: «Η παρακολούθηση του προγράµµατος της απογευµατινής 
ζώνης είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά που συµµετέχουν σε αυτό µέχρι την 
αποπεράτωση του (τη λήξη του). ωστόσο για ειδικές περιπτώσεις, λαµβανοµένου υπόψη 
του κοινωνικού χαρακτήρα του θεσµού, µπορεί να υποβληθεί στο διευθυντή του σχολείου 
από γονείς αίτηµα για πρόωρη αποχώρηση µαθητών�Σε κάθε περίπτωση πάντως η 
επιθυµία και η συναίνεση των γονέων για την παραµονή του παιδιού τους µέχρι τη λήξη 
του προγράµµατος θα λαµβάνεται σοβαρά υπόψη κατά την επιλογή των µαθητών�» 
 Από τα παραπάνω διαπιστώνουµε πως επιδιώκεται η δηµιουργία νέου τύπου 
ολοήµερου σχολείου µε βασικότερο χαρακτηριστικό τον µη-υποχρεωτικό χαρακτήρα 
παρακολούθησης του απογευµατινού προγράµµατος από όλους τους µαθητές χάριν «του 
κοινωνικού χαρακτήρα του θεσµού». Βάση των διατάξεων της συγκεκριµένης εγκυκλίου 
αλλά και όσων ακολουθούν διαπιστώνουµε µια παράλληλη προσπάθεια εµπλουτισµού µε 
νέα αντικείµενα που θα προσφέρονται µε ποιοτικό τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία 
του απογευµατινού ωραρίου. Με άλλα λόγια διακρίνουµε µια προσπάθεια δηµιουργίας 
ενός πιλοτικού ολοήµερου, που όµως το απογευµατινό του πρόγραµµα και ό,τι αυτό 
περιλαµβάνει, δε θα είναι υποχρεωτικό για όλους τους µαθητές παρά µόνο για όσους τους 
εξυπηρετεί και τους ενδιαφέρει. 
 Όµως µε την αλλαγή αυτής και µόνο της «λεπτοµέρειας», χάνεται αυτόµατα και το 
πνεύµα του πιλοτικού ολοήµερου, αφού είναι και το βασικό του χαρακτηριστικό σηµείο 
που του εγγυάται την ποιοτική και αποτελεσµατική εφαρµογή στην πράξη. ∆εν είναι 
δυνατόν να οργανωθεί το απογευµατινό ωράριο µε επιτυχία, ακόµα και αν δηµιουργηθούν 
οι κατάλληλοι χώροι, εξασφαλιστεί  η υλικοτεχνική υποδοµή, καλυφθούν οι θέσεις από 
εξειδικευµένο προσωπικό, σχηµατιστούν τµήµατα µε τη συµµετοχή συνοµήλικων µαθητών 
κ.τ.λ., εάν µπορεί ένας γονιός ανά πάσα στιγµή να πάρει το παιδί του στη µέση του 
µαθήµατος από την τάξη. Τότε φτάνουµε στο επίπεδο των «Τµηµάτων ∆ηµιουργικής 
Απασχόλησης» µε αυξηµένες πιθανότητες ο νέος θεσµός να υποβαθµιστεί και να χάσει την 
αξιοπιστία του. Πάντως προωθείται καθώς φαίνεται επίσηµα ο συγκεκριµένος τύπος 
ολοήµερου σχολείου µε σκοπό να απευθύνεται σε ένα αρκετά µεγάλο αριθµό σχολικών 
µονάδων. 
 Ακολουθούν χρονικά οι εκδόσεις και άλλων εγκυκλίων που απευθύνονται στο 
συγκεκριµένο τύπο «Ολοήµερου σχολείου µη υποχρεωτικού προγράµµατος, µε σκοπό τη 
λειτουργική του θεµελίωση, την ανάδειξη του τρόπου που θα πραγµατοποιείται και τη 
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συµπλήρωση του προγράµµατος του µε τα κατάλληλα αντικείµενα. Έτσι λοιπόν µε την 
εγκύκλιο που εκδίδεται στις 3-9-200218 καθορίζονται ο σκοπός και το περιεχόµενο του 
ολοήµερου σχολείου, θεµελιώνοντας το νέο αυτό τύπο. Ακολουθούν στις 9-9-200219 η 
ενηµέρωση των γονέων για το ολοήµερο σχολείο, το ωράριο και το ωρολόγιο 
πρόγραµµα του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου στις 19-9-200220 και η κάλυψη των 
αναγκών σε διδακτικό προσωπικό των ολοήµερων σχολείων επίσης στις 19-9-200221. 
 Με άλλα λόγια καθορίζεται από την αρχή το ολοήµερο σχολείο το οποίο θα 
διαθέτει τα χαρακτηριστικά που περιγράψαµε. Παρόλα αυτά θεωρούµε και θα 
προσπαθήσουµε να αναδείξουµε µέσω της παρούσας εργασίας, ότι ο µοναδικός τύπος 
ολοήµερου σχολείο που διαθέτει άρτια παιδαγωγικά και κοινωνικά θεµέλια και που 
φαίνεται ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, είναι πιθανόν αυτός 
του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου-«κλειστό» ολοήµερο, µε τον οποίο και ασχολούµαστε. 
Αυτός θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι είναι ο τύπος που πρέπει να προωθήσει και όχι να 
υπονοµεύσει το Υπουργείο Παιδείας. Οι λόγοι εξετάζονται στη συνέχεια και προέκυψαν 
και από τα κεφάλαια της θεωρητικής τεκµηρίωσης του θέµατος.   
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1.7. Τύποι των ολοήµερων σχολείων 
 
 Πρέπει εξ� αρχής να τονίσουµε ότι  ο όρος ολοήµερο σχολείο θεωρείται 
γενικός και απροσδιόριστος. Ο Appel  µάλιστα γράφει χαρακτηριστικά: «Τα 
ολοήµερα σχολεία διαφέρουν τόσο πολύ µεταξύ τους, ώστε είναι δύσκολο να 
συναντήσει κανείς δύο σχολεία που να είναι ακριβώς ίδια»22 (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. β΄, 
2001, σελ. 24). 
 Σε κάθε χώρα το φάσµα των αναγκών που καλείται να καλύψει το 
εκπαιδευτικό σύστηµα είναι διαφορετικό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να είναι 
διαφορετικοί και οι στόχοι, η µορφή και το περιεχόµενο του κάθε εθνικού ή τοπικού 
προγράµµατος (Βιτσιλάκη, Χ., 2000, σελ. 8).  Σύµφωνα µε τον Ι. Βρεττό, 
εντοπίζονται διάφοροι ορισµοί και διαφορετικές µορφές του ολοήµερου σχολείου, 
πράγµα που σηµαίνει ότι υπάρχουν παραλλαγές, άλλοτε µεγαλύτερες ή µικρότερες 
αποκλίσεις και διαφορές, ώστε δύσκολα µπορούµε να πούµε ότι ισχύει ένα 
αποκρυσταλλωµένο σχήµα (Βρεττός, Ι., 2001, σελ. 72). 
 Πάντως σε γενικές γραµµές στις περισσότερες περιπτώσεις της επισκόπησης 
του Ολοήµερου ισχύουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά: α) η σχολική ζωή 
κατανέµεται τόσο στις προ όσο και στις µεσηµβρινές ώρες β) την οικονοµική και 
οργανωτική ευθύνη για τις εκτός του σχολικού ωραρίου απασχολήσεις, 
αναλαµβάνουν οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή οι γονείς γ) η παράταση του 
χρόνου παραµονής στο σχολείο προκύπτει συνήθως από τη διεύρυνση του χρόνου 
του µεσηµεριανού διαλείµµατος και συνδέεται κυρίως µε τη φύλαξη των παιδιών 
µέχρι την επιστροφή των γονιών στο σπίτι από τις εργασίες τους. Έχουν όµως 
οργανωθεί και περιπτώσεις µε θαυµάσια ευέλικτα προγράµµατα δηµιουργικής 
απασχόλησης, άθλησης και επικοινωνίας εκπαιδευτικών, µαθητών και γονιών (π.χ. 
Η.Π.Α. κ.ά.) δ) στις ώρες εκτός διδασκαλίας υπάρχει ποικιλία ψυχαγωγικών και 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται από δασκάλους ειδικοτήτων και 
ε) όπου η προσφορά δραστηριοτήτων στους νέους για δηµιουργική απασχόληση τον 
ελεύθερο τους χρόνο, είναι ικανοποιητική, τότε λειτουργεί ως πειστική λύση για το 
χρόνο τους µετά το σχολείο (Βιτσιλάκη, Χ., 2000, σελ. 12).  
 Η πληθώρα αλλά και η ποικιλοµορφία των σχολικών προγραµµάτων του 
Ολοήµερου µπορεί εφόσον αξιοποιηθεί και ενταχθεί σε ένα πιο συστηµατικά 
επεξεργασµένο πρόγραµµα να αντιµετωπίζει σε όλες τις περιπτώσεις προβλήµατα 
που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστηµα, τους γονείς, τους µαθητές, τις ευρύτερες 
κοινωνικές ανάγκες, τις ανάγκες του πολιτισµού κ.τ.λ. καλύπτοντας ένα µεγάλο 
φάσµα µε τις λειτουργίες του. Με όποιο τρόπο και να εφαρµόζεται σε όλες τις χώρες 
έχει δώσει λύσεις οι οποίες επιδρούν στο να προωθείται ο θεσµός και χρόνο µε το 
χρόνο να βελτιώνεται. 
 Παρ� όλες τις διαφοροποιήσεις και τις ριζικές αποκλίσεις, µπορεί κανείς να 
ταξινοµήσει τα Ολοήµερα ανάλογα µε δύο βασικά στοιχεία: 
 α) Τον χρόνο παραµονής στο σχολείο και  
 β) Την υποχρεωτικότητα ή µη του προσφεροµένου προγράµµατος.  

Αυτό σηµαίνει πως µπορούµε σε µια περίπτωση να διακρίνουµε δύο 
ανεξάρτητες ζώνες λειτουργίας τις προµεσηµβρινές και τις µεταµεσηµβρινές, 
χωρίς να έχουν οργανωτική ή άλλη σχέση µεταξύ τους. Η απογευµατινή ζώνη σ� 
αυτή την περίπτωση αφορά κυρίως στη µελέτη, την προετοιµασία των κατ� οίκον 
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εργασιών και τις καλλιτεχνικές ή αθλητικές δραστηριότητες κ.α. ενώ η πρωινή το 
κανονικό πρόγραµµα µαθηµάτων που είναι κοινό για όλα τα σχολεία. Η άλλη 
περίπτωση ολοήµερων σχολείων είναι όταν οι προµεσηµβρινές και οι 
µεταµεσηµβρινές δραστηριότητες αλληλοκαλύπτονται και 
αλληλοϋποστηρίζονται αποτελώντας ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο (Βρεττός, 
Ι.2001. σελ. 72). 
 Έτσι συµπληρωµατικά για να ολοκληρώσουµε τις έννοιες των δύο 
περιπτώσεων του ολοήµερου σχολείου αναφέρουµε ότι στην πρώτη υπάρχει κοινό 
πρόγραµµα µόνο στην προµεσηµβρινή ζώνη εργασίας και κατόπιν προσφέρεται ένα 
πρόσθετο πρόγραµµα µόνο για τους µαθητές που επιθυµούν να το παρακολουθήσουν. 
Όσοι όµως δηλώσουν ότι θα το παρακολουθούν δεσµεύονται για ολόκληρο και όχι 
µόνο για ένα µέρος του προγράµµατος. 
 Ο άλλος τύπος ολοήµερου σχολείου δίνει την εντύπωση ότι είναι πιο 
οργανωµένος και µε περισσότερες δυνατότητες. Όλο το πρόγραµµα από την έναρξη 
ως το κλείσιµο του σχολείου είναι υποχρεωτικό για όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά. ∆εν 
υπάρχει πλέον διάκριση πρωινής και µεταµεσηµβρινής ζώνης εργασίας. Το 
πρόγραµµα είναι ένα και ενιαίο και ξανατονίζουµε υποχρεωτικό για όλους. Οι όροι 
που χρησιµοποιήσαµε στην πρώτη προσέγγιση που επιχειρήσαµε, δηλαδή πρωινή και 
απογευµατινή ζώνη, είναι καθαρά τεχνητοί, µιας και δεν ξεχωρίζουν. Ανάµεσα τους 
παρεµβάλλεται η µεσηµβρινή ζώνη ανάπαυσης κατά την οποία προσφέρεται φαγητό 
ζεστό ή πιο πρόχειρο, ανάλογα µε τη ρύθµιση κάθε σχολείου.  
 Από όσα έχουµε ως τώρα αναφέρει ήδη διακρίναµε τους δύο βασικούς 
τύπους, δηλαδή τις δύο µορφές ολοήµερων σχολείων που φαίνεται ότι κυριαρχούν 
έναντι των άλλων: Πρόκειται για τα «Κλειστά» ή υποχρεωτικά και τα προαιρετικά ή 
«ανοιχτά» ολοήµερα σχολεία (Πυργιωτάκης Ι.Ε. β΄, 2001, σελ,. 24-25). 

Όταν λέµε ανοιχτό ολοήµερο εννοούµε την περίπτωση εκείνη που η 
απογευµατινή ζώνη δεν είναι υποχρεωτική για όλους ενώ µε τον όρο κλειστό, 
κάνουµε λόγο για την περίπτωση όπου το σχολείο λειτουργεί ως αργά το απόγευµα 
µε πρόγραµµα «δεσµευτικό» για όλους ανεξαιρέτως τους µαθητές.  
 Μια τρίτη κατηγορία ολοήµερων σχολείων προκύπτει από τη συνεργασία 
σχολείου και «παιδότοπου». Σύµφωνα µε τη λύση αυτή τα παιδιά µεταφέρονται από 
το σχολείο στον παρακείµενο παιδότοπο  όπου παραµένουν υπό την επίβλεψη 
ειδικευµένου προσωπικού, µε τρόπο που να παρέχεται δηµιουργική διαµόρφωση του 
ελεύθερου χρόνου των παιδιών. Η λύση αυτή εφαρµόστηκε στην πρώην Ανατολική 
Γερµανία κατά κόρον.  

Σε µια τέταρτη κατηγορία µπορούµε τέλος να εντάξουµε τα σχολεία�
οικοτροφεία, που όµως έχουν βασικές διαφορές από τους τύπους του ολοήµερου που 
εξετάζουµε. ∆ε θα πρέπει να συγχέουµε το ολοήµερο οικοτροφείο µε τον όρο 
οικοτροφείο όπως µας είναι γνωστός στην Ελλάδα. Το πρόγραµµα λειτουργίας του 
έχει πολλά κοινά στοιχεία µε τον τύπο του κλειστού-υποχρεωτικού ολοήµερου 
σχολείου. Μοναδική, αλλά βασική διαφορά είναι ότι η φροντίδα και η επίβλεψη των 
µαθητών έχουν ακόµα πιο δεσµευτικό χαρακτήρα και φυσικά η παρουσία όλων των 
µαθητών είναι υποχρεωτική µέχρι τις 17:30 ή 18:00. οι ώρες διδασκαλίας και οι 
ελεύθερες παιδαγωγικές-δηµιουργικές δραστηριότητες εναλλάσσονται καθ� όλη τη 
διάρκεια της ηµέρας. Τέτοιο τύπο Ολοήµερου συναντούµε κυρίως στη Γερµανία. Για 
να λειτουργήσει σε µια περιοχή, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να λειτουργεί επίσης 
στην ίδια περιοχή σχολείο µε ηµι-ηµερήσιο πρόγραµµα. Αυτό σηµαίνει πως κανείς 
δεν µπορεί να υποχρεώσει κάποιο µαθητή να φοιτήσει σε ολοήµερο οικοτροφείο, 
εφόσον δεν το επιθυµεί ο ίδιος και οι γονείς του (Πυργιωτάκης Ι.Ε., 2000, σελ.9). 



 Επιµείναµε στη µε σαφήνεια και αρκετές λεπτοµέρειες διαχωρισµό των τύπων 
του Ολοήµερου, γιατί συνηθίζεται να χρησιµοποιείται ο όρος «ολοήµερο σχολείο» ως 
όρος «οµπρέλα» για όλες τις περιπτώσεις ολοήµερης παραµονής, φύλαξης, 
απασχόλησης και φροντίδας των παιδιών στον σχολικό χώρο. 
 Στην Ελλάδα µετά τις πρόσφατες µεταρρυθµιστικές επιδιώξεις και αλλαγές 23  
εφαρµόζονται και οι δύο τύποι ολοήµερων σχολείων. Έτσι στον τύπο του «ανοιχτού 
ολοήµερου» εντάσσονται τα σχολεία που λειτουργούν µε την επωνυµία σχολεία 
διευρυµένου ωραρίου (πρώην τµήµατα δηµιουργικής απασχόλησης), τα οποία 
συνεχώς αυξάνονται. Στον τύπο Ολοήµερων που φέρει τον τίτλο «κλειστό ολοήµερο» 
εντάσσονται τα σχολεία που στην Ελλάδα ονοµάζονται πιλοτικά ολοήµερα σχολεία 
και ανέρχονται στον αριθµό των 28 σε όλη την Ελλάδα. Επίσης λειτουργούν και 700 
ολοήµερα νηπιαγωγεία. 
 Με βάση τη βιβλιογραφία σε πρώτη φάση και την έρευνα µετέπειτα, θα 
προσπαθήσουµε να εξετάσουµε τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το πιλοτικό 
ολοήµερο και να προβούµε σε συµπεράσµατα για τον τρόπο που λειτουργεί στην 
πράξη. Θα επιδιώξουµε να ανακαλύψουµε τη βαθύτερη έννοια του όρου ολοήµερο 
σχολείο και να δούµε πως προκύπτει στη θεωρία και πως τελικά αποδίδεται στην 
πράξη. 
 Για να ξεκινήσουµε αυτή µας την προσπάθεια, θα πρέπει να διευκρινίσουµε 
περισσότερο τους δύο τύπους ολοήµερου σχολείου που συναντούµε στην Ελλάδα και 
να τονίσουµε τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Ήδη κάναµε λόγο για την πρώτη 
ουσιαστική διαφορά τους, την υποχρεωτικότητα στην µια περίπτωση και 
προαιρετικότητα στην άλλη, του προγράµµατος των σχολείων για τους µαθητές. Με 
βάση αυτή τη θεµελιώδη διαφορά διακρίνουµε τους εξής τύπους: 
 
 
1.7.1. Σχολεία διευρυµένου ωραρίου και βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας 

τους. 
 
 Στα σχολεία αυτά οι µαθητές παραµένουν µέχρι τις 15:30 ή 16:00, 
προετοιµάζοντας, µε την βοήθεια ενός δασκάλου, τα µαθήµατα της επόµενης µέρας ή 
ασχολούνται µε την ενισχυτική διδασκαλία ή την δηµιουργική απασχόληση. Σε 
συνδυασµό µε τη λειτουργία των ολοήµερων νηπιαγωγείων, το σχολείο αυτό 
αποτελεί ουσιαστική προσφορά στους εργαζόµενους γονείς, αφού παρέχει φύλαξη 
και προστασία των παιδιών σ� ένα µαθησιακό περιβάλλον, µέχρι την επιστροφή από 
τις εργασίες τους (Πυργιωτάκης Ι.Ε. β΄, 2001, σελ. 29). 
  Αυτό είχε σαν συνέπεια σύµφωνα µε τις αναφορές του Ι. Πυργιωτάκη 
(Πυργιωτάκης, Ι.Ε. 2000, σελ. 5,7), τα σχολεία διευρυµένου ωραρίου να λειτουργούν 
περισσότερο ως παιδοφυλακτήρια, χωρίς ένα ενιαίο παιδαγωγικό πλαίσιο. Αφορούν 
κυρίως στα προσθετικά µοντέλα του Ολοήµερου διότι στο ηµιηµερήσιο πρόγραµµα 
ενός τυπικού σχολείου, προστίθενται επιπλέον ώρες παραµονής και φροντίδας των 
µαθητών σε προαιρετική βάση. Αυτό έχει σαν συνέπεια να υπάρχει σαφής 
διαχωρισµός της διδασκαλίας τις πρωινές ώρες από την φροντίδα και τις ελεύθερες 
δραστηριότητες τις µεταµεσηµβρινές ώρες. 
 Στο πρόσθετο πρόγραµµα προσφέρονται δυνατότητες για ενισχυτική 
διδασκαλία, βοήθεια στην εκτέλεση των κατ� οίκων εργασιών και άλλες δηµιουργικές 
δραστηριότητες. 

                                                 
23 Νόµος 2525/1997 και οι σχετικές εγκύκλιοι-νοµικά  διατάγµατα που τον ακολουθούν. 



 Η εφαρµογή των συγκεκριµένων προγραµµάτων στη χώρα µας αντιµετωπίζει 
πολλά προβλήµατα λόγω των ελλείψεων σε υλικοτεχνική υποδοµή, της ηλικιακής 
ετερογένειας των µαθητών που παραβρίσκονται στην ίδια τάξη, της απουσίας 
επαρκούς και εξειδικευµένης επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, της διοικητικής και 
επιστηµονικής παραµέλησης, τις συχνές συγκρούσεις γονέων και δασκάλων, τα 
προβλήµατα στην οργάνωση, διαµόρφωση και εφαρµογή των προγραµµάτων µε τα 
οποία εµπλουτίζονται τα τµήµατα του διευρυµένου ωραρίου και γενικά την 
παραµέληση από πλευράς της Πολιτείας. 
 Παρόλα αυτά η Πολιτεία εξακολουθεί και προωθεί το συγκεκριµένο τύπο του 
Ολοήµερου, εξαιτίας κυρίως της κοινωνικής του προσφοράς στους εργαζόµενους 
γονείς και του χαµηλού σε σχέση µε τα πιλοτικά ολοήµερα σχολεία κόστους. 
Μάλιστα µε τις τελευταίες ρυθµίσεις προωθεί πλέον το θεσµό µε πιο συγκεκριµένο 
τρόπο, προσπαθώντας µέσω κυρίως νοµικών προβλέψεων και ρυθµίσεων, να 
αποδώσει στα σχολεία διευρυµένου ωραρίου, τη χαµένη τους παιδαγωγική 
ταυτότητα. Βασικός στόχος της φαίνεται να είναι η ένταξη τους στον ανοιχτό τύπο 
ολοήµερου σχολείου, το οποίο λειτουργεί µεν µε βάση την αρχή της εθελοντικής 
συµµετοχής, ωστόσο οι µορφές οργάνωσης της διδασκαλίας του, διαφοροποιούνται ή 
πρέπει να διαφοροποιούνται  από αυτές τους παραδοσιακού σχολείου. Έτσι σε 
γενικές γραµµές καταβάλλονται προσπάθειες να καταργηθούν οι κατ� οίκον εργασίες 
και όσες δίνονται να µπορούν να καλυφθούν την ώρα της προετοιµασίας. Επίσης 
προωθούνται οι εναλλακτικές µορφές οργάνωσης της διδασκαλίας, οι οποίες 
ευνοούνται από τον επιπλέον χρόνο λειτουργίας του σχολείου. 
 Τέλος στην απογευµατινή ζώνη επιδιώκεται το πρόγραµµα να καλύπτεται µε 
ειδικότητες µε κυρίως ψυχαγωγικό και δηµιουργικό χαρακτήρα, που θα 
προσφέρονται από εξειδικευµένο προσωπικό. 
 Παρόλα αυτά η εφαρµογή τους δείχνει να αντιµετωπίζει προβλήµατα. Η 
λεπτή διαφορά της µη υποχρεωτικής παρακολούθησης της απογευµατινής ζώνης από 
τα Ολοήµερα «κλειστού» τύπου, δείχνει  να µην µπορεί να συµβιβάσει και να 
χωρέσει τον παιδαγωγικό τρόπο λειτουργίας που περιγράψαµε τουλάχιστον µέχρι 
τώρα. Οι προσπάθειες που γίνονται είναι σπασµωδικές και χωρίς οργάνωση. 
Θα αργήσουν απ� ότι φαίνεται τα σχολεία διευρυµένου ωραρίου να λειτουργήσουν µε 
βάση τις απαραίτητες προϋποθέσεις, που θα τα αναγάγουν σε αποτελεσµατικά 
σχολεία µε παιδαγωγική προοπτική, τα οποία ανανεώνουν την ελληνική εκπαίδευση. 
 
 
1.7.2. Πιλοτικά Ολοήµερα σχολεία και βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας 

τους. 
 
 Πρόκειται για τον τύπο του Ολοήµερου µε τον οποίο θα ασχοληθούµε στην 
εργασία µας όπως έχουµε τονίσει ως τώρα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι το 
πιλοτικό ολοήµερο όπως δείχνει να διαµορφώνεται εδώ διαφέρει ουσιαστικά από το 
παλαιότερο σχολείο πρωινής και απογευµατινής εργασίας καθώς και από το 
παραδοσιακό σχολείο όπως και τα σχολεία διευρυµένου ωραρίου. 
 Στην Ελλάδα λειτουργούν 28 τέτοια σχολεία που είναι διασκορπισµένα σ� όλη 
την επικράτεια της. Παντού λειτουργεί µε το ίδιο περίπου ωράριο (8:00 µε 16:00) ενώ 
σ� αυτό το χρονικό διάστηµα η παρουσία των µαθητών είναι υποχρεωτική. Τα 
στοιχεία που πραγµατικά ξεχωρίζουν αυτό τον τύπο σχολείου είναι το παιδαγωγικό 
πνεύµα µε το οποίο είναι διαποτισµένο καθώς και η νέα διδακτική µεθοδολογία µε 
την οποία επιχειρείται να ανανεωθεί η εσωτερική λειτουργία του σχολείου. Βασικός 



στόχος του  παραµένει να µην σχολειοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του µαθητή και 
δείχνει ότι µπορεί να το καταφέρει εξαιτίας του τρόπου οργάνωσης του. 
 Καταρχήν διακρίνουµε τρεις βασικές ζώνες λειτουργίας, την πρωινή, την 
µεσηµβρινή και την µεταµεσηµβρινή ζώνη εργασίας. Οι τρεις αυτές ζώνες συνθέτουν 
ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο πρόγραµµα. Το πρόγραµµα δεν πρέπει να είναι ίδιο και 
ενιαίο για όλα τα σχολεία της χώρας, (Πυργιωτάκης Ι.Ε. β΄, 2001, σελ. 32-34).  
 Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η µορφή αυτή του ολοήµερου σχολείου, έχει 
τη δυνατότητα να εκτείνεται σε όλες τις πτυχές της προσωπικότητας του παιδιού, 
χωρίς να περιορίζεται µόνο στον γνωστικό τοµέα. Το σχολείο γίνεται ευχάριστο και 
προσιτό στα παιδιά, καλύπτοντας ποίκιλες εσωτερικές τους ανάγκες. Είναι προφανές 
ότι το σχολείο αυτό χρειάζεται προσεκτική διερεύνηση διότι δείχνει µε βάση τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, ότι µπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες 
της ελληνικής κοινωνίας, ενώ παράλληλα φαίνεται ότι είναι σε θέση να δώσει το 
απαιτούµενο έναυσµα στην εκπαίδευση, µέσω των παιδαγωγικών του ιδιοτήτων, να 
ξεφύγει  από το τέλµα των τελευταίων δεκαετιών (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. ε΄, 2001, σελ. 
602). 
 Συνεκτιµώντας τα δεδοµένα από τη βραχύχρονη λειτουργία τους (ιδρύθηκαν 
και λειτούργησαν για πρώτη φορά το σχολικό έτος 1999-2000) από τη σχετική 
βιβλιογραφία επισηµαίνονται κάποια ιδιαίτερα σηµεία που χρήζουν αναφοράς µιας 
και δείχνουν ότι καλύπτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να κερδίσει ο νέος 
θεσµός την εµπιστοσύνη των γονιών αλλά και της ελληνικής κοινωνίας. Αυτά  είναι: 
α) η µεθοδολογία της διδασκαλίας που δείχνει ότι µπορεί να ανανεώσει τον τρόπο 
εργασίας των σχολείων (παραδοσιακή διδασκαλία) συνεισφέροντας σε µια 
«εσωτερική µεταρρύθµιση» β) η προετοιµασία µε παιδαγωγικό τρόπο ώστε να 
καλύπτονται οι σύγχρονες  κοινωνικές ανάγκες γ) η αλλαγή του παιδαγωγικού 
κλίµατος µέσω της ελεύθερης δράσης των µαθητών και της καλλιέργειας των 
δραστηριοτήτων που εντάσσονται στα άµεσα ενδιαφέροντα του, δ) η ανανέωση των 
χώρων, δ) οι οργανωµένες καλλιτεχνικές αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
που καλύπτουν όλο το φάσµα του προγράµµατος και ε) τα νέα γνωστικά αντικείµενα. 
 Γενικά αναφερθήκαµε και θα αναφερθούµε στη συνέχεια της 
διαπραγµάτευσης του θέµατος στις προϋποθέσεις που ανήκουν στο χώρο «του 
δέοντος» όσων δηλαδή θα πρέπει να χαρακτηρίζουν το πιλοτικό ολοήµερο και όχι 
του «όντως», του τι δηλαδή πραγµατικά συµβαίνει. Αυτό το εξετάζουµε και 
επιδιώκουµε να το αναδείξουµε µέσω της έρευνας που πραγµατοποιούµε στα δύο 
πιλοτικά ολοήµερα σχολεία της Κρήτης και µέσω της ανάλυσης των αποτελεσµάτων 
της. Αυτός είναι και ο αντικειµενικός σκοπός της εργασίας. Να διευκρινίσουµε τη 
θεωρία σχετικά µε το ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πιλοτικού 
ολοήµερου, έτσι όπως δίνονται και περιγράφονται στα επιστηµονικά κείµενα που το 
αφορούν αλλά και στα νοµικά ή άλλα επίσηµα κείµενα της Πολιτείας και να 
εξετάσουµε ερευνητικά το βαθµό που αποδίδονται στην πράξη.  
  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 

2.1 Κίνητρα ενασχόλησης µε το θέµα 
(Σχέση και αξία της διδακτικής µεθοδολογίας και των εναλλακτικών 

µορφών διδασκαλίας µε το ολοήµερο σχολείο) 
 
 
 Πολλές φορές έχει µέχρι σήµερα τονιστεί από ειδικούς της Παιδαγωγικής η 
ανάγκη ανανέωσης του τρόπου εργασίας στο σχολείο. Πρόκειται για την «εσωτερική 
µεταρρύθµιση» και παραπέµπει στην αλλαγή των µεθόδων διδασκαλίας. Όλοι όσοι 
ενεργά και σκεπτόµενα έχουν εµπλακεί στην εκπαίδευση τονίζουν ότι το µοντέλο της 
δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο και να 
χρησιµοποιείται µόνο όπου κρίνεται αναγκαίο και σκόπιµο (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. β΄, 
2001, σελ.35). 
 Παρόλο τον εντοπισµό, µέχρι σήµερα το συγκεκριµένο πρόβληµα έδειχνε 
δυσεπίλυτο. Είχε συγκεντρωθεί ένα πραγµατικά ευρύ φάσµα θεωρητικών προτάσεων 
και τοποθετήσεων αλλά µε ελάχιστη πρακτική εφαρµογή. Θα µπορούσαµε να πούµε, 
ότι οι κυρίαρχες µέθοδοι διδασκαλίας που συναντά κανείς επισκεπτόµενος σχολικές 
τάξεις είναι ο µονόλογος του δασκάλου, οι υποδειγµατικές επιδείξεις, εκτελέσεις και 
επιλύσεις διδακτικών θεµάτων από τον ίδιο, οι βασικές δοµές ερωταπόκρισης 
δασκάλου µαθητή και οι σταθερές πορείες διδασκαλίας τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα της παραδοσιακής µετωπικής διδασκαλίας δηλαδή (Κανάκης, Ι.Ν., 1991, 
σελ.34). Καµιά ουσιαστική πρακτική προσπάθεια αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού 
του εκπαιδευτικού έργου. Ίσως οι δάσκαλοι να µην είναι οι ουσιαστικοί υπεύθυνοι 
αυτής της παρατεινόµενης αρνητικής κατάστασης. Το εκπαιδευτικό σύστηµα εν γένει 
έδειχνε να παραγνωρίζει το πρόβληµα και να αδρανεί σε βασικούς τοµείς των 
δραστηριοτήτων του. 
 Αποτέλεσµα της κατάστασης ήταν οι µαθητές να σχηµατίζουν αρνητική 
εικόνα για το σχολείο από τα πρώτα τους κιόλας βήµατα. Όµως σε µια σύγχρονη 
κοινωνία το σχολείο δεν µπορεί να παραµένει σταθερό στον παραδοσιακό του 
χαρακτήρα. Τα πράγµατα φωνάζουν από µόνα τους για µια συνολική αναθεώρηση 
στα προγράµµατα και τις µεθόδους διδασκαλίας. Οι µαθητές που ζουν σε µια 
κοινωνία πληροφόρησης, επιζητούν το αυτονόητο. Εκσυγχρονισµό της διδασκαλίας. 
 Αυτή η κατάσταση ήταν που µε ώθησε σε µια απόφαση να ακολουθήσω το 
συγκεκριµένο τοµέα µεταπτυχιακών σπουδών, προσπαθώντας να κατανοήσω που 
έγκειται η ρίζα του παραδοσιακού σχολείου και γιατί διατηρείται µέχρι σήµερα 
αναλλοίωτο στις βασικές του δοµές. ∆ιαπίστωνα συνεχώς ένα αδιέξοδο. Οι 
συµµετέχοντες στην εκπαίδευση από τους µαθητές του δηµοτικού µέχρι τους 
καθηγητές Πανεπιστηµίου να θέλουν, το κράτος όµως εγκλωβισµένο σε 
γραφειοκρατικές τακτικές και αδύναµες παρεµβάσεις να µην µπορεί. Όµως τα πάντα 
εξελίσσονται, η οικογένεια, η κοινωνία, οι άνθρωποι. Το σχολείο έπρεπε να 
ακολουθήσει. Η ανάγκη ήταν πλέον ολοφάνερη. Έπρεπε να γίνει ένα βήµα, µια 
εκπαιδευτική αλλαγή, µια προσπάθεια τέλος πάντων. Όµως αυτή τη φορά δεν πρέπει 
να γίνει στον «αέρα». Είναι απαραίτητο να έχει βάση, ουσία και να διεκδικεί κάτι 
χειροπιαστό, ώστε να µπορεί να το αλλάξει. 
 Κινούµενος λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια σκέψεων, αντιλήφθηκα κατά τη 
χρονική περίοδο που έπρεπε να ερευνήσω ένα θέµα για τη µεταπτυχιακή µου 
εργασία, κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό για µένα. Μια φράση από µια εγκύκλιο της 
εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 1997. Έλεγε: « Μια αναµόρφωση προς την 



κατεύθυνση του Ολοήµερου ∆ηµοτικού σχολείου- Σχολείου ∆ιευρυµένου Ωραρίου, 
προϋποθέτει νέες συνθήκες και διαδικασίες µάθησης, νέες µεθοδολογικές 
στρατηγικές και προσεγγίσεις και νέα γνωστικά αντικείµενα. Περιλαµβάνει 
εµπλουτισµό του προγράµµατος του σχολείου µε νέες δραστηριότητες, οι οποίες 
ενισχύουν τη µάθηση και εµπέδωση και καλλιεργούν πολλαπλώς και σύµφωνα µε τα 
ενδιαφέροντα του µαθητή τη γνωστική ικανότητα (ικανότητα να µαθαίνει) και δίνει 
νέα ώθηση στην αρµονική και ισόρροπη καλλιέργεια του γνωστικού, 
συναισθηµατικού και ψυχοκινητικού τοµέα µέσα από την ποιοτική αναβάθµιση�» 
(ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1998, Φ.13.1/767/Γ1/884). 
 Ήταν η πρώτη φορά, τουλάχιστον από τα συµπεράσµατα που έχω εγώ βγάλει, 
που το κράτος- ΥΠ.Ε.Π.Θ. κάνει µια τέτοια παρέµβαση στην ουσία της πρακτικής 
εφαρµογής της εκπαίδευσης. Έχει ένα στόχο (ολοήµερο σχολείο) και µε 
συγκεκριµένες προτάσεις προσπαθεί να αγγίξει την ουσία του. Γιατί το ολοήµερο 
σχολείο είναι καινούργιος θεσµός µόνο στην Ελλάδα. Σε χώρες του εξωτερικού 
(Η.Π.Α.) έχει ήδη εδραιώσει τη λειτουργία του και έχει διαµορφώσει τα βασικά  
χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα που αφορούν το χρόνο, τον τόπο και φυσικά τον 
τρόπο λειτουργίας του. Ο τρόπος σύµφωνα µε το απόσπασµα της εγκυκλίου 
ταυτίζεται σχεδόν απόλυτα µε τις επισηµάνσεις που ήδη κάναµε και συµφωνεί µε τις 
προσωπικές σκέψεις και τα ενδιαφέροντα µου. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που το 
κράτος ασχολείται τόσο ξεκάθαρα µε αυτό που ονοµάσαµε τρόπο και αφορά τον 
εκσυγχρονισµό της διδασκαλίας µε ό,τι αυτός συνεπάγεται. 
 Συνεπώς στη δεδοµένη φάση δε θα µπορούσα να βρω ισχυρότερο κίνητρο να 
ασχοληθώ ερευνητικά µε το Ολοήµερο, από τη διαπίστωση ότι διδακτική 
µεθοδολογία- εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας ταυτίζονται µε την καρδιά της 
φιλοσοφίας του, συµβαδίζουν και κατά µία έννοια δίνουν αξία η µία στην άλλη. 
Άλλωστε όραµα του Ολοήµερου είναι η αλλαγή του σχολείου µέσα από την 
καθηµερινή του βελτίωση και ο προσανατολισµός του προς τη µαθητοκεντρική και 
διερευνητική µάθηση (Βιτσιλάκη, Χ., 2001, σελ. 64). Με άλλα λόγια διαπίστωσα πως 
η θεωρία του Ολοήµερου αντιπροσωπεύει τις σκέψεις µου για την εκπαίδευση. Αυτό 
µένει να αποδειχθεί και στην πράξη. Το ζητούµενο από µόνο του είναι ελκυστικό για 
να ασχοληθούµε µε τη διερεύνηση του θέµατος. 
 
 
 
2.2. Οριοθέτηση και ανάδειξη της έννοιας του πιλοτικού ολοήµερου 

σχολείου. 
 
 
 Από τα θεωρητικά κεφάλαια που προηγήθηκαν, εύκολα µπορεί να διακρίνει 
κανείς τα βασικά τουλάχιστον χαρακτηριστικά, που στο σύνολο τους διαµορφώνουν 
την εικόνα του Ολοήµερου και το ξεχωρίζουν από τα άλλα. Το δύσκολο είναι να τα 
οριοθετήσει και να τα κατηγοριοποιήσει κανείς, µε τέτοιο µάλιστα τρόπο ώστε να 
αναδεικνύουν τη βαθύτερη έννοια του ολοήµερου σχολείου. Η πρώτη βασική 
διάκριση έγινε ήδη από το προηγούµενο κεφάλαιο και αφορά τον τόπο, το χρόνο και 
τον τρόπο του Ολοήµερου. Είναι η θεµελιώδης ρύθµιση την οποία πρέπει να κάνει 
κανείς για να εντοπίσει τη φιλοσοφία του πιλοτικού ολοήµερου, έτσι όπως αυτή 
προκύπτει και από την πρακτική της εφαρµογή. 
 Η πολιτεία κινούµενη σε αυτό το πλαίσιο και πριν ακόµα λειτουργήσει ο 
θεσµός, έκανε τον καταµερισµό των ευθυνών και των λειτουργικών τοµέων που θα 
αναλάβει ο κάθε φορέας. Έτσι λοιπόν κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας το 



ΥΠ.Ε.Π.Θ. είχε κάνει τον εξής καταµερισµό των ευθυνών λειτουργίας: α) Κτιριακή 
υποδοµή- χώρος του Ολοήµερου. Τον είχε αναλάβει για τα επιλεγµένα πιλοτικά 
σχολεία της Αθήνας, ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) ενώ για την υπόλοιπη 
Αττική και τα σχολεία της επαρχίας τα έξοδα και την ευθύνη την είχαν αναλάβει οι 
κατά τόπους Νοµαρχίες β) Εξοπλισµός- υλικοτεχνική υποδοµή: Το πρόγραµµα 
απαραίτητου εξοπλισµού και τη σχετική διαχείριση των χρηµάτων, το ανέλαβε για το 
σχολικό έτος 1997-98 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και γ) Την πρόσληψη διδακτικού 
προσωπικού- ωροµίσθιοι, αναπληρωτές- και την πληρωµή τους, την είχε αναλάβει το 
Πανεπιστήµιο Αθηνών υπό την καθοδήγηση της κ. Τζάνη που τότε ήταν και 
πρόεδρος της Επιστηµονικής Επιτροπής.  
 Κάτω από τις συνθήκες αυτές την οργάνωση και το σχεδιασµό της πολιτείας, 
ξεκίνησε τη λειτουργία του το πιλοτικό ολοήµερο. Και όπως κάθε αρχή και δύσκολη, 
έπρεπε να δουλέψουν και να προσπαθήσουν πολύ όλοι όσοι στελέχωναν τις επιτροπές 
και τα σχολεία. Έτσι αναµορφώθηκαν οι θέσεις και οι ευθύνες πολλών και πρώτα 
πρώτα του διευθυντή, όπου πλέον δεν υποχρεούται να διδάξει αλλά έχει αναλάβει ένα 
ρόλο manager στην οργάνωση του σχολείου. Το ίδιο και οι εκπαιδευτικοί. Είναι τώρα 
περισσότερο παιδαγωγοί- εµψυχωτές-διαµεσολαβητές, παρά οι απόλυτοι κυρίαρχοι 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 Μπήκαν λοιπόν τα θεµέλια λειτουργίας που αφορούν όπως αντιλαµβανόµαστε 
κυρίως τη διαµόρφωση των κατάλληλων εξωτερικών προϋποθέσεων ποιοτικής 
λειτουργίας. Κατά το δεύτερο χρόνο λειτουργίας υπήρξε µια µετατόπιση ευθυνών 
λόγω κυρίως της εδραίωσης του θεσµού αλλά και της παραίτησης της πρώτης 
επιτροπής. Έτσι λοιπόν τον πρώτο κλάδο συνεχίζει να τον ελέγχουν ο Ο.Σ.Κ. και οι 
Νοµαρχίες, µόνο που τώρα δεν δηµιουργούν νέους χώρους, αλλά βελτιώνουν, 
συντηρούν και επιβλέπουν τους ήδη υπάρχοντες. Παρενέβησαν σε πολύ λίγες 
περιπτώσεις, άρα ουσιαστικά οι φορείς αυτοί υπολειτουργούν. 
Τους υπόλοιπους τοµείς τους αναλαµβάνει εξολοκλήρου το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
(εξοπλισµός και υλικοτεχνική υποδοµή και πρόσληψη και πληρωµή διδακτικού 
προσωπικού). Σχετικά µε τον εξοπλισµό οµοίως το Π.Ι. λίγα προσέφερε το δεύτερο 
χρόνο µιας και είχαν ήδη πραγµατοποιηθεί οι αγορές των βασικών ειδών. Άρα και 
εδώ µιλάµε πλέον για συντήρηση κυρίως.24 
 Στα συγκεκριµένα οργανωτικά πλαίσια καλείται να λειτουργήσει το ολοήµερο 
σχολείο. Παρατηρούµε ότι τα όρια µέριµνας του Υπουργείου σταµατάνε στην 
οργάνωση των απαραίτητων εξωτερικών συνθηκών, βασικών όµως για την οµαλή 
λειτουργία του. Όσον αφορά την εσωτερική λειτουργία και την παροχή του 
εκπαιδευτικού έργου, καλούνται όλοι όσοι άµεσα ή έµµεσα τους αγγίζει το Ολοήµερο 
(∆ιευθυντές, δάσκαλοι, γονείς µαθητές αλλά και επιστηµονική επιτροπή, σχολικοί 
σύµβουλοι ) να επιµεληθούν καθένας σύµφωνα µε τη θέση του και την αρµοδιότητα 
του την ποιοτική αναβάθµιση του προσφερόµενου σχολικού έργου, µέσα σε 
οργανωµένα από την πολιτεία πλαίσια. 
 Μέσα λοιπόν από την εξέλιξη αυτή και την πορεία όπως αναφέρθηκε, θα 
κάνουµε την πρώτη προσπάθεια να οριοθετήσουµε την έννοια του πιλοτικού 
ολοήµερου σχολείου αναδεικνύοντας τις βασικές κατηγορίες των χαρακτηριστικών 
του. 
 
 

                                                 
24 Τα παραπάνω πληροφοριακά στοιχεία τα αντλήσαµε από σηµειώσεις που είχαµε γράψει µετά τη 
συνάντηση µε τον υπεύθυνο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα ολοήµερα σχολεία κ. Πασιά Γιώργο 
(Αγ. Παρασκευή, Αθήνα, 5-9-2002). 



2.2.1. Ο χώρος 
 
 Σύµφωνα λοιπόν µε αυτά, µία από τις βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή 
λειτουργία αποτελεί ο χώρος και η παιδαγωγική του διάσταση. Ο χώρος αποκτά 
ξεχωριστή σηµασία µιας και το σχολείο έχει επιφορτιστεί µε τη νέα ευθύνη της 
δηµιουργίας ενός κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος φύλαξης και προστασίας 
των παιδιών. Για µια τέτοια παρέµβαση είναι απαραίτητο να διαµορφωθούν ειδικοί 
χώροι για εικαστικά, σωµατική άσκηση, βιβλιοθήκη- αναγνωστήριο και άλλοι 
ανάλογα µε τα επιπλέον αντικείµενα που έχουν επιλεγεί. Αν δεν υπάρξουν οι χώροι 
αυτοί, είναι βέβαιο ότι θα πολλαπλασιαστεί η πλήξη των µαθητών δεδοµένου του 
επιπλέον χρόνου παραµονής στο σχολείο και θα αυξηθεί η απέχθεια των παιδιών 
προς το σχολείο, κάτι που επιβαρύνει την κατάσταση (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. β΄, 2001, 
σελ.26 & Πυργιωτάκης, Ι.Ε. ε΄, 2001, σελ.595). 
 Το Ολοήµερο έχοντας υπόψη του το προβάδισµα που του δίνει ο χώρος και η 
προσεκτική του δόµηση στράφηκε προς τη µελέτη του. Με το έργο αυτό 
επιφορτίστηκε όπως προαναφέραµε ο Ο.Σ.Κ. και οι Νοµαρχίες. Μόνο ένα σχολείο 
δηµιουργήθηκε εξολοκλήρου από την αρχή στα πρότυπα των πιλοτικών ολοήµερων, 
αυτό του Λιµένα Χερσονήσου στην Κρήτη το οποίο και εξετάζουµε ερευνητικά στο 
πλαίσιο της µελέτης περίπτωσης. Στα υπόλοιπα είκοσι-επτά, έγιναν παρεµβάσεις και 
βελτιώσεις πριν ακόµα ξεκινήσουν να λειτουργούν. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό 
της σηµασίας που έχει η κτιριακή υποδοµή στην ποιοτική λειτουργία ενός σχολείου. 
Άλλωστε πρεσβεύει στην αναβάθµιση της παρεχόµενης παιδείας, του εκπαιδευτικού 
έργου και της µαθησιακής διαδικασίας, κάτι που προϋποθέτει και ένα επίπεδο 
σχολικών υποδοµών που θα εξασφαλίζει το υλικό υπόβαθρο για την αναβάθµιση 
αυτή (Βιτσιλάκη Χ., 2001, σελ. 20). Λέγοντας αναβάθµιση κατά κύριο λόγο 
εννοούµε την ανανέωση των µεθόδων διδασκαλίας και τον εµπλουτισµό τους µε 
εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας-µάθησης, την αναδηµιουργία του σχολικού 
προγράµµατος και τον εµπλουτισµό του µε νέα αντικείµενα καθώς και την 
επιµήκυνση του χρόνου λειτουργίας µε δηµιουργικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες. Για να πραγµατοποιηθεί αυτή η αναβάθµιση, απαραίτητο όσο και 
δοµικό στοιχείο είναι και η δηµιουργία του κατάλληλου χώρου. 
             Με την έννοια αυτή, η λειτουργία ενός σχολείου ως ολοήµερου διέρχεται 
αρχικά από την κτιριακή του ανασυγκρότηση και την ανανέωση της αρχιτεκτονικής 
του χώρου. Άλλωστε τα σχολεία που επιλέχτηκαν να λειτουργήσουν ως πιλοτικά 
ολοήµερα τηρούσαν ή κατόρθωσαν να τηρήσουν αυτή την προϋπόθεση 
(Πυργιωτάκης, Ι.Ε.-Αλπέντζου Ο., 2001, σελ. 189)∆ηµιουργούνται έτσι οι συνθήκες 
να ξεφύγει το ολοήµερο σχολείο από την ακαδηµαϊκή µονοµέρεια και την 
παραδοσιακή αντίληψη περί σχολείου, αφού καλείται να προσαρµόσει το χώρο στο 
πρόγραµµα και το ένα προϋποθέτει το άλλο. 
            ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι από όλα τα Σχολεία Εφαρµογής Πειραµατικών 
Προγραµµάτων στην Εκπαίδευση, τα γνωστά ως Σ.Ε.Π.Π.Ε., µόνο το πιλοτικό  
ολοήµερο πρόγραµµα σχεδιάστηκε µε τη ρητή προδιαγραφή της αναµόρφωσης και 
ανάπλασης των κτιριακών υποδοµών και της διαµόρφωσης κατάλληλων χώρων-
τάξεων, εργαστηρίων, χώρων εστίασης, βιβλιοθήκης, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων- 
ως προϋπόθεση για τη µεταρρύθµιση της εκπαιδευτικής πράξης (Βιτσιλάκη, Χ., 2001, 
σελ. 21). Μάλιστα δεδοµένων των θετικών αποτελεσµάτων που θα έχει ο σωστός 
σχεδιασµός και η προσεκτική οργάνωση του χώρου, αλλά και των προδιαγραφών που 
επικρατούν για τις σχολικές υποδοµές σε διεθνή και κυρίως ευρωπαϊκή κλίµακα, το 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε συνεργασία µε Οµάδα Σύνταξης Κτιριολογικών Προγραµµάτων 
προχώρησε στην έκδοση οδηγού συµβατού µε τη φιλοσοφία του Ολοήµερου. Ο 



τίτλος του:Κτιριολογικό Πρόγραµµα Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου για 12/θέσιο 
και 6/θέσιο σχολείο. (πρβλ. Παράτηµα)           
         Το πρόγραµµα περιλαµβάνει λεπτοµερείς αναφορές στους απαραίτητους 
χώρους του Ολοήµερου, τα τετραγωνικά µέτρα, τον αριθµό των  ατόµων για τους 
οποίους σχεδιάζεται, και άλλες ειδικές παρατηρήσεις σχετικά. Οι επιπλέον 
λεπτοµέρειες που αναφέρονται είναι αρκετές, ώστε αυτό να γίνεται απόλυτα 
κατανοητό. Η λύση που δίνει η παρέµβαση αυτή είναι ουσιαστική, αφού 
οποιοσδήποτε φορέας εκτός του θεσµοθετηµένου Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, 
παρενέβαινε, δηµιουργούσε µόνο προβλήµατα. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι 
δίνονται οδηγίες και για περιθώρια παρέµβασης σε έναν ήδη υπάρχοντα χώρο, ώστε 
να καταστεί λειτουργικός για ένα ολοήµερο σχολείο. Μάλιστα το κόστος, σύµφωνα 
µε µελέτες, της αρχικής κατασκευής ή της εκ των υστέρων ανάπλασης και κτιριακής 
αναβάθµισης για τη λειτουργία ενός ολοήµερου προγράµµατος είναι ένα πάγιο 
κόστος το οποίο επιβαρύνει τον προϋπολογισµό ενός σχολείου µόνο κατά το πρώτο 
έτος.   
         ∆εδοµένων αυτών των διαπιστώσεων, επιλέχθηκαν σχολεία που ήδη διέθεταν 
κάποια σχετική υποδοµή και αναβαθµίστηκαν σταδιακά. Το εάν καλύπτουν σε 
ικανοποιητικό βαθµό τις απαραίτητες προϋποθέσεις του ολοήµερου σχολείου, θα 
αποτελέσει αντικείµενο της έρευνας. 
 
 
 

2.2.2. Εξοπλισµός- υλικοτεχνική υποδοµή 
 
 Συµπληρωµατικά µε το προηγούµενο κεφάλαιο θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη 
κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής, εξοπλισµού και εκπαιδευτικού υλικού. 
Αποτελούν εξίσου σηµαντικότατους παράγοντες ποιοτικής παρεχόµενης εκπαίδευσης 
σε ένα ολοήµερο σχολείο. Στηρίζουν και συνδράµουν τη διαδικασία µάθησης, 
ιδιαίτερα αν κάνουµε λόγω για σύγχρονες µορφές διδασκαλίας. Τα σύγχρονα µέσα 
συνεισφέρουν στο συστηµατικό προγραµµατισµό και την τελειοποίηση της 
προσφοράς των γνώσεων, την ποιοτική αναβάθµιση της διδασκαλίας- µάθησης και 
την αποτελεσµατική επανάληψη της. Βοηθούν επίσης στην ενεργοποίηση των 
µαθητών, την εξατοµίκευση της διδασκαλίας και τους δίνουν τη δυνατότητα να 
καλλιεργήσουν κριτική στάση απέναντι σε επίκαιρα θέµατα (Κανάκης, Ι., 1999, 
σελ.22). 
 Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το οποίο από την αρχή ανέλαβε την ευθύνη της 
υλικοτεχνικής κάλυψης των σχολείων, κυκλοφόρησε πρόγραµµα το οποίο 
περιλαµβάνει αναλυτικά κατάλογο µε τα απαραίτητα µέσα, τον σχετικό 
προϋπολογισµό των δαπανών και την αγορά του επιπλέον εξοπλισµού. Οι διευθυντές 
του σχολείου καλούνται να συµπληρώσουν τα έξοδα που έκαναν για κάθε αγορά 
αλλά και τις οποιεσδήποτε κτιριακές παρεµβάσεις πραγµατοποίησαν (πρβλ 
Παράρτηµα). Και πάλι τα πιλοτικά ολοήµερα είναι τα µόνα από τα πειραµατικά 
σχολεία Σ.Ε.Π.Π.Ε για τα οποία υπάρχει επίσηµη πρόβλεψη υλικοτεχνικής υποδοµής 
και σχετική µελέτη. 
 Και στην περίπτωση αυτή, επιλέχθηκαν σχολεία που πληρούσαν τις 
προδιαγραφές και ήδη διέθεταν κάποια υποδοµή. Από εκεί και πέρα, αν καλύπτουν 
σε ικανοποιητικό βαθµό τις πρακτικές προϋποθέσεις για τις οποίες προορίζονται 
σχετικά µε το ρόλο τους στη διδασκαλία, είναι ερώτηµα το οποίο θα αποτελέσει 
αντικείµενο της έρευνας. Βασικό όργανο εξέτασης για τη διαπίστωση της 
κατάστασης, θα αποτελέσει το πρόγραµµα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και οι οδηγίες του. Στον 



προσανατολισµό της έρευνας, θα συνεισφέρουν και οι βιβλιογραφικές αναφορές και 
µελέτες για το θέµα. Με βάση τα δεδοµένα αυτά θα προβούµε στην επισήµανση των 
σηµείων κλειδιά και των απαραίτητων στοιχείων, τα οποία αφορούν άµεσα το 
«χώρο» και ό,τι αυτός περιλαµβάνει και θα τα ερευνήσουµε µέσω της επιτόπιας 
παρατήρησης. 
 Ένα όµως παρόλα αυτά είναι σίγουρο. Η ποιοτική αναβάθµιση και βελτίωση 
του χώρου, καθώς και η υλικοτεχνική υποδοµή των σχολείων, αποτελεί απαραίτητο 
στοιχείο για τη βελτίωση όλων των ελληνικών δηµοτικών και όχι µόνο του 
Ολοήµερου. Το κράτος θα έπρεπε να µεριµνήσει γι� αυτό. Ευχής έργο θα ήταν το 
πιλοτικό ολοήµερο να σταθεί προποµπός στην προσπάθεια.  
 
 
 

2.2.3. Ο χρόνος 
 

Σύµφωνα µε τα κεφάλαια του θεωρητικού µέρους, ο χρόνος λειτουργίας 
αποτελεί βασική και αναγκαία συνθήκη για την ολοήµερη µορφή του σχολείου που 
µας αφορά. Ο εµπλουτισµός του προγράµµατος απαιτεί επιµήκυνση του χρόνου 
εργασίας, ο οποίος για να καλύψει τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, καλό είναι να 
συµβαδίζει µε το χρόνο εργασίας των γονιών. Αναγκαία διευκρίνηση αποτελεί το 
γεγονός, ότι δεν πρόκειται για παράταση του χρόνου σχολείοποιησης των παιδιών 
µέχρι να αποδεσµευτούν οι γονείς από τις δουλειές τους, αλλά για οργανωµένη 
δηµιουργική και ψυχαγωγική παράταση του χρόνου λειτουργίας, η οποία συνδέεται 
µε την προ-µεσηµβρινή λειτουργία και µαζί αποτελούν ένα ενιαίο και αρµονικά 
συµπληρωµένο πρόγραµµα (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. β΄, 2001, σελ. 26). 

Το πιλοτικό ολοήµερο αντιπροσωπεύεται από την περιεκτική φράση 
«περισσότερος χρόνος για τα παιδιά». Αυτό σηµαίνει ότι η ανάπτυξη του παιδιού και 
η µάθηση µε βάση τις σύγχρονες ανάγκες χρειάζονται περισσότερο χρόνο απ� αυτόν 
που προσφέρει το κανονικό ηµι- ηµερήσιο σχολείο, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος 
αυτός δεν είναι µόνο διδασκαλία. Ο περισσότερος παιδαγωγικός χρόνος, προσφέρει  
ένα πλούσια σε µαθησιακά ερεθίσµατα περιβάλλον, που επιτρέπει την ανάπτυξη 
κοινωνικών επαφών, αυξάνει τις αφορµές για µάθηση µέσω των νέων αντικειµένων 
τα οποία διδάσκονται κυρίως στη µεσηµβρινή ζώνη, ελαττώνει τα προβλήµατα που 
συνδέονται µε την προετοιµασία των µαθητών και τις κατ� οίκον εργασίες και 
συµβάλλει στην ενισχυτική διδασκαλία, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην 
αντιστάθµιση της εκπαίδευσης ( Χανιωτάκης, Ν., 2001, σελ. 3,15). 

Ο επιπλέον αυτός χρόνος (13:30-16:00 για τις τέσσερις µεγάλες τάξεις και 
13:30-15:00 για τις δύο µικρότερες) αποδεικνύεται σηµαντικός για τον εκπαιδευτικό 
ο οποίος θέλει να διαµορφώσει τις απαιτούµενες συνθήκες για αποτελεσµατικές 
διαδικασίες µάθησης που εκτός του Αναλυτικού Προγράµµατος περιλαµβάνουν και 
ανάπτυξη του κοινωνικού, συναισθηµατικού και ψυχοκινητικού τοµέα αλλά και 
ευκαιρίες για διαπροσωπική σχέση, εξατοµίκευση και διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας. Με λίγα λόγια ο χρόνος αυτός προσφέρεται για την καλλιέργεια 
κλίµατος εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης της διδασκαλίας. Όλα αυτά αν και 
εφόσον αξιοποιηθεί κατάλληλα. Υπεύθυνοι για αυτό είναι όλοι οι παράγοντες που 
παρεµβαίνουν σε ένα ολοήµερο πρόγραµµα από το διευθυντή και τους δασκάλους, ως 
τους µαθητές και τους γονείς. 

Υπό διαφορετικές συνθήκες ο επιπλέον χρόνος, θα εξυπηρετεί τις ανάγκες 
µόνο της συµπόρευσης µε το χρόνο που σχολνούν οι γονείς από τις εργασίες τους, 
συνθήκες απαραίτητες για τη µετατροπή του πιλοτικού ολοήµερου σε σχολείο 



διευρυµένου ωραρίου. Ο χρόνος είναι η προϋπόθεση. Η αξιοποίηση του είναι αυτό 
που έχει σηµασία για την έρευνα µας και αξία για την εκπαιδευτική αναβάθµιση που 
επιδιώκει το Ολοήµερο. Αυτό θα είναι το σηµείο το οποίο θα στοχεύσουµε και µε τα 
στοιχεία που θα συλλέξουµε θα προσπαθήσουµε να ερµηνεύσουµε και να 
αξιολογήσουµε συµπερασµατικά. Τα σηµεία που καθιστούν το χρόνο 
αποτελεσµατικό και ουσιαστικό για το σκοπό αυτό, έχουν ήδη αναφερθεί 
περιληπτικά και θα κατηγοριοποιηθούν στο επόµενο κεφάλαιο. Πρόκειται για 
στοιχεία που ουσιαστικά ενοποιούν το σχολείο µε τη ζωή, επεµβαίνοντας 
µεταρρυθµιστικά στην εσωτερική οργάνωση του σχολείου. Για το χρόνο αυτό 
κάνουµε λόγο στο Ολοήµερο.  
 
 

2.2.4. Ο τρόπος 
 
 Είναι ο ουσιαστικότερος παράγοντας διαφοροποίησης του πιλοτικού 
ολοήµερου από τα υπόλοιπα σχολεία σύµφωνα πάντα µε τη θεωρία. Αποτελεί το 
σήµα κατατεθέν του και το ισχυρότερο επιχείρηµα του, σύµφωνα µε αυτά που 
αναφέρουν οι σχετικές µελέτες. Είναι το σηµείο που µε έπεισε να ασχοληθώ 
ερευνητικά µε το θέµα του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου. 
 Έτσι λοιπόν για να έχουν αξία και να ευσταθούν τα προηγούµενα σηµεία 
(χρόνος, τόπος και υλικοτεχνική υποδοµή) πρώτα θα πρέπει να αναµορφωθεί η 
εσωτερική λειτουργία του σχολείου. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει οργάνωση του 
προγράµµατος µε τρόπο που να νοείται σαν ενιαίο, αλλαγή της στάσης των 
δασκάλων, αλλαγή στη µεθοδολογία της διδασκαλίας τους και γενικά βελτίωση της 
εκπαιδευτικής νοοτροπίας και της παιδαγωγικής αντίληψης (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. β΄, 
2001, σελ. 26-27). 
 Βέβαια οι βελτιώσεις για τις οποίες κάναµε λόγο, δεν επέρχονται από µόνες 
τους, αυτόµατα. Έτσι λοιπόν το ολοήµερο σχολείο δηµιουργεί τις προϋποθέσεις που 
θα βοηθήσουν στην αλλαγή αυτή. Θεωρητικά είναι η επέκταση του χρόνου ώστε να 
µπορούν οι δάσκαλοι να εφαρµόζουν σύγχρονες µορφές διδακτικής µεθοδολογίας 
χωρίς το άγχος και τον περιορισµό της ώρας καθώς και ο κατάλληλος χώρος για να 
πραγµατοποιηθούν αυτές. Όλες οι προσπάθειες βέβαια ενταγµένες σε ένα λειτουργικό 
πρόγραµµα κατάλληλα εµπλουτισµένο µε ψυχαγωγικές και δηµιουργικές 
δραστηριότητες. 
 Όσον αφορά τη διδακτική µεθοδολογία, αυτή σύµφωνα µε τις πρώτες 
εντυπώσεις αλλάζει και στοχεύει στην βαθύτερη εσωτερική αλλαγή του 
παιδαγωγικού κλίµατος και των διαδικασιών διδασκαλίας- µάθησης. Το Ολοήµερο 
θεωρεί ότι δηµιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο και 
εξαιτίας του τρόπου οργάνωσης, λειτουργίας και προσανατολισµού του, διατείνεται 
ότι τροποποιεί και αναβαθµίζει τη διδακτική µεθοδολογία µε συγκεκριµένες 
πρακτικές. Σύµφωνα µε το θεωρητικό του υπόβαθρο, καταβάλλει βάσιµες  
προσπάθειες ώστε να αποµακρυνθεί από το παραδοσιακό-µετωπικό-  
δασκαλοκεντρικό µοντέλο και βαθµιαία να προσανατολιστεί προς τη 
µαθητικοκεντρική και διερευνητική µάθηση. Αυτή η ανάγκη είναι θεµελιώδης για 
όλα τα σχολεία, το Ολοήµερο όµως κάνει τα πρώτα βήµατα προς αυτή την 
κατεύθυνση, αξιοποιώντας τις εξωτερικές προϋποθέσεις που αναφέραµε. 
 Όραµα των ανθρώπων που στηρίζουν θεωρητικά και πρακτικά το θεσµό είναι 
η αλλαγή του σχολείου µέσα από την καθηµερινή ποιοτική του βελτίωση. Για το 
σκοπό αυτό διαφοροποιείται βαθµιαία (Βιτσιλάκη, Χ., 2001, σελ.63-64). Η 
διαφοροποίηση ξεκινά πρώτα από τη µετάδοση και επεξεργασία της γνώσης. Το 



Ολοήµερο επιδιώκει την καλλιέργεια τέτοιου κλίµατος κατά τη διδασκαλία που θα 
εξασφαλίζει τη δραστηριοποίηση των κινήτρων, την ευχάριστη παραµονή στο 
σχολείο, την ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά του µαθητή, τη συνεργασία και 
γενικά τη δραστηριοποίηση του µαθητή µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
διαµόρφωση ενός ώριµου και κριτικά σκεπτόµενου ανθρώπου- πολίτη (Βρεττός, Ι., 
2001, σελ.78-79). 
 Από τη στιγµή που εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις, έχει γίνει ένα µεγάλο 
βήµα ώστε να προχωρήσει η εσωτερική µεταρρύθµιση που αφορά τον τρόπο που 
γίνεται το µάθηµα στην καθηµερινή πράξη και εφαρµογή µε συγκεκριµένες 
µεθόδους. Πρόκειται για το πέρασµα από τους εξωτερικούς παράγοντες στους 
πρακτικούς που εξασφαλίζουν τη λειτουργία του σχολείου. 
 Κάτι τέτοιο όµως προϋποθέτει νέες απαιτήσεις από τον εκπαιδευτικό και το 
ρόλο που διαδραµατίζει. Οι αλλαγές αυτές στη διδακτική µεθοδολογία απαιτούν από 
το διδακτικό προσωπικό του Ολοήµερου γνώσεις και ικανότητες που συνδέονται µε 
την εφαρµογή των διεπιστηµονικών µεθόδων µάθησης, την ανοιχτή και 
αυτοκατευθυνόµενη για κάθε µαθητή προσανατολισµένη στη δράση µάθηση, την 
ελεύθερη εργασία και τη δηµιουργική µελέτη (Πυργιωτάκης Ι.Ε- Χανιωτάκης, Ν- 
Θωίδης, Ι., 2001, σελ.160). Απαιτούν καταπολέµηση της στείρας µάθησης µε 
µεθόδους όπως την project (Χατζηδήµου, ∆- Ταρατόρη, Ε., 2001, σελ.95) και 
εξάσκηση των µαθητών ώστε να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες, να προγραµµατίζουν 
δραστηριότητες, να παίρνουν αποφάσεις, να συνεργάζονται αποδοτικά, να 
αναλαµβάνουν την ευθύνη του τρόπου µε τον οποίο θα µάθουν, να οργανώνονται σε 
οµάδες (Κανάκης, Ι., 1987, σελ. 70-71). Απαιτούν εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας 
και µάθησης και σύγχρονους τρόπους οργάνωσης της τάξης. 
 Μόνο αν εφαρµοστούν αυτές οι προϋποθέσεις θα µπορέσει το ολοήµερο 
σχολείο να διαφοροποιηθεί από το παραδοσιακό. Μόνο τότε θα θεωρηθεί η επέκταση 
του χρόνου λειτουργίας δηµιουργική προσπάθεια και όχι σχολειοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου των µαθητών και η δηµιουργία κατάλληλων χώρων βάσιµη και όχι 
άσκοπη.  
 Την ευθύνη για την ποιοτική αναβάθµιση του τρόπου διδασκαλίας αλλά και 
της δοµής των προγραµµάτων, αναλαµβάνουν όσοι συµµετέχουν στο Ολοήµερο και 
όσους αφορά η λειτουργία του. πιο συγκεκριµένα η επιστηµονική επιτροπή επιδίδεται 
στη λειτουργία και βελτίωση του τοµέα αυτού, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της 
στην αποσαφήνιση του θεωρητικού- παιδαγωγικού και µεθοδολογικού πλαισίου 
καθώς και στην ανανέωση της εκπαιδευτικής πράξης (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. α΄, 2001, 
σελ. 6). 
 Για το σκοπό αυτό προχώρησε στην έκδοση επιστηµονικού συγγράµµατος µε 
τίτλο «Ολοήµερο Σχολείο: Λειτουργία και προοπτικές» το 2001 ώστε να προσεγγίσει 
όσο πιο εµπεριστατωµένα και επιστηµονικά µπορεί τις απορίες σχετικά µε το πώς 
λειτουργεί και πως θα πρέπει να λειτουργεί το πιλοτικό ολοήµερο. Το Ολοήµερο δεν 
είναι βέβαια µια έννοια χωρίς ψυχή. Το έµψυχο δυναµικό που είναι όπως αναφέραµε 
όσοι αποτελούν ένα σχολείο, έχουν ίσο µερίδιο ευθύνης να λειτουργήσουν στα 
πλαίσια του ολοήµερου σχολείου καθένας από τη θέση του µε τον κατάλληλο τρόπο 
και όλοι να συµβάλλουν στην αναβάθµιση του στοιχείου που ονοµάσαµε «τρόπος» 
δηλαδή του παρεχόµενου εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου. 
 
 
 

2.2.5. Περιεχόµενα- πρόγραµµα 
 



 Ουσιαστικά δεν αποτελεί ξεχωριστό σηµείο. Εντάσσεται σε ό,τι έχουµε 
ονοµάσει χρόνο, αλλά και σ� αυτό που οριοθετήσαµε µε την έννοια τρόπο. Παρόλα 
αυτά εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της θέσης του σε ένα ολοήµερο σχολείο και της 
σηµασίας του, το προσεγγίζουµε ξεχωριστά. 
 Λέγοντας λοιπόν πρόγραµµα εννοούµε  τη βάση λειτουργίας του Ολοήµερου. 
Αποτελείται καταρχήν από το επίσηµο Αναλυτικό Πρόγραµµα του δηµοτικού 
σχολείου που είναι κοινό για όλους τους µαθητές, αλλά στα πλαίσια του πιλοτικού 
ολοήµερου προγράµµατος αναβαθµίζεται ποιοτικά και εµπλουτίζεται µε νέα 
γνωστικά αντικείµενα  µε δηµιουργικό τρόπο (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. β΄, 2001, σελ.34 & 
Βιτσιλάκη, Χ., 2001, σελ.64). Οι µαθητές υποχρεούνται να έρθουν σε επαφή µε τις 
γνώσεις που περιέχονται στα κοινά σχολικά εγχειρίδια των µαθητών όλης της 
Ελλάδας, αλλά διαφοροποιούνται στην περίπτωση αυτή τα µέσα, ο τρόπος και ο 
ρόλος τους απέναντι στη γνώση. Έτσι τουλάχιστον έχει δοµηθεί η φιλοσοφία του 
Ολοήµερου. 
              ∆ιαπιστώνουµε δηλαδή πως το Ολοήµερο παρεµβαίνει ή πρέπει να 
παρεµβαίνει στο Αναλυτικό Πρόγραµµα. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται µελετηµένη 
αναδιοργάνωση των µεθόδων διδασκαλίας και προσεκτική εσωτερική διαρρύθµιση 
του τρόπου προσέγγισης των διαφόρων αντικειµένων. ∆εν υπάρχει χρόνος για χάσιµο 
και άσκοπες επαναλήψεις (Βιτσιλάκη, Χ- Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 2001, σελ.46). Στοχεύει 
στο αποτελεσµατικό πρόγραµµα, το οποίο όµως δεν είναι κατάστικτο από στείρες 
γνώσεις αλλά θα περιλαµβάνει οργανωµένες ψυχαγωγικές και δηµιουργικές 
δραστηριότητες, είτε µε τη µορφή ξεχωριστών µαθηµάτων (Θεατρική Αγωγή, 
Εικαστικά, Μουσικοκινητική Αγωγή κ.α.), είτε µε το εµπλουτισµό των ήδη 
υπαρχόντων µαθηµάτων του Αναλυτικού Προγράµµατος. 
 Το ολοήµερο σχολείο πρέπει να προσπαθήσει να γίνει σχολείο ζωής, να 
παιδαγωγεί και να διδάσκει και µέσω της δοµής του προγράµµατος του. Να 
προσπαθήσει µέσα από τις εκδηλώσεις του να µετατραπεί από σχολείο αποκλειστικά 
και µόνο µάθησης σε σύγχρονο εργαστήριο µάθησης και πολιτισµού. Να δίνεται στο 
παιδί η δυνατότητα να παίζει, ταυτόχρονα όµως και να δηµιουργεί, να δραστηριοποιεί 
νου, κρίση, χέρια, καρδιά και σώµα. Με λίγα λόγια να µπορέσει µέσω του 
προγράµµατος και των περιεχοµένων της διδασκαλίας του να µετατραπεί από σχολείο 
ακινησίας και παθητικής µάθησης σε σχολείο δράσης (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. γ΄, 2001, 
σελ.58). 
 Για τη συµβολή του σχολείου στην ανανέωση της σηµασίας του 
προγράµµατος, απαραίτητη είναι ακόµα µία προϋπόθεση. Η ανάγκη για ελαστική και 
ευέλικτη δόµηση του (ωρολογίου, πρόγραµµα µαθηµάτων). Μέχρι σήµερα το 
πρόγραµµα ήταν εστιασµένο στην ωριαία διδασκαλία των µαθηµάτων, ανά 
εβδοµάδα, µε ετήσιο σχεδιασµό από την αρχή της χρονιάς. Το Ολοήµερο προσπαθεί, 
συνυπολογίζοντας όλα τα έως τώρα προβλήµατα λειτουργίας και ανελαστικότητας 
του προγράµµατος στα δηµόσια σχολεία, να επιτύχει αλλαγή στη δοµή του  µέσα από 
τη συνολική διαχείριση του διδακτικού χρόνου και να προωθήσει έναν άλλο τρόπο 
προσέγγισης των γνωστικών αντικειµένων. Αυτός θα σχετίζεται µε την προώθηση της 
διαθεµατικής διαπραγµάτευσης θεµάτων πλέον και όχι µαθηµάτων και µε τον 
προγραµµατισµό καινοτόµων δραστηριοτήτων, οι οποίες θα σχετίζονται µε το 
ευρύτερο περιβάλλον της κάθε µονάδας. ∆ηλαδή ευελπιστεί να δηµιουργήσει ένα 
είδος ευέλικτης ζώνης, που θα αφορά όµως το σύνολο του προγράµµατος σε 
ολοήµερη βάση (Μυλωνάκου- Κεκέ, Η., 2001, σελ. 13-14). 
 Μια τέτοιου είδους βελτίωση θα επιτρέψει στο Ολοήµερο να 
ουσιαστικοποιήσει το ρόλο του και τον τρόπο µε τον οποίο αυτό θα επιτευχθεί, ενώ 
παράλληλα και αυτό είναι ίσως το ουσιαστικό, θα επιτρέψει στο µαθητή να 



ικανοποιήσει τις προσδοκίες που έχει από το δάσκαλο και το σχολείο (Τζάνη, Μ., 
1998, σελ. 28).  
 Πολύ σηµαντική παράµετρος του ολοήµερου προγράµµατος είναι και ο 
εµπλουτισµός του µε γνωστικά αντικείµενα. Το σηµείο αυτό θεµελιώνει και 
παιδαγωγικά το θεσµό, αφού εµπλουτίζει το υφιστάµενο Αναλυτικό Πρόγραµµα, 
διευρύνοντας το γνωστικό ορίζοντα των παιδιών, παρέχοντας επιπρόσθετα 
ερεθίσµατα, αυξάνει τη δηµιουργικότητα τους και προσφέρει µεγαλύτερη 
ευχαρίστηση κατά τη µαθησιακή διαδικασία, ανατρέποντας την αρνητική ταύτιση του 
σχολείου µε τη στείρα διδασκαλία καθαρά ακαδηµαϊκών µαθηµάτων. 
 ∆εν πρέπει να αγνοούµε και την κοινωνική θεµελίωση που παρέχει το 
ολοήµερο πρόγραµµα. Μέσω των επιπλέον αντικειµένων αυξάνει τις κοινές- 
συλλογικές δραστηριότητες των µαθητών στα πλαίσια του σχολείου µε π.χ. το χορό ή 
το θέατρο και αυξάνει τις ευκαιρίες κοινών δραστηριοτήτων σχολείου και κοινωνίας 
µε τη διεξαγωγή π.χ. θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων κ.τ.λ. Παράλληλα 
αµβλύνεται η άνιση πρόσβαση µαθητών χαµηλών κοινωνικοοικονοµικών στρωµάτων 
ή και γεωγραφικά αποµακρυσµένων περιοχών σε σηµαντικά γνωστικά αντικείµενα, 
που υπό διαφορετικές συνθήκες ή θα τα έψαχναν στην ελεύθερη αγορά ή δε θα τα 
έβρισκαν καθόλου. Μέσω αυτής της λειτουργίας καταπολεµάτε η παραπαιδεία 
(Βιτσιλάκη, Χ., 2000, σελ.11) εφόσον βέβαια τα επιπλέον αντικείµενα διδάσκονται 
µε τον κατάλληλο τρόπο και έχουν τη θέση που πρέπει στο πρόγραµµα, χωρίς να 
είναι ξεκοµµένα, περιορισµένα (ευελιξία προγράµµατος) ή υποβιβασµένα σε σχέση 
µε τα υπόλοιπα. 
 Εκτιµούµε ότι η µελέτη αυτή είναι αναγκαία εξαιτίας των ποικίλων 
παραµέτρων τους, γι� αυτό και τη λαµβάνουµε σοβαρά υπόψη κατά τη διεξαγωγή της 
έρευνας. Η ιδιοµορφία του σηµείου αυτού είναι ότι επηρεάζεται από τα υπόλοιπα 
(χρόνος, τρόπος, χώρος) κατά τη διεξαγωγή του, αλλά ταυτόχρονα τα επηρεάζει 
ουσιαστικά εξαιτίας της δυνατότητας του να παρεµβαίνει στη διαµόρφωση τους και 
στην ποιοτική τους αναβάθµιση, χαρακτηρίζοντας το πιλοτικό ολοήµερο µε νέα, 
ιδιαίτερα και ξεχωριστά χαρακτηριστικά.       
 
 
 

2.2.6. Ο ρόλος των εµπλεκοµένων στο ολοήµερο πρόγραµµα 
 
 Πρόκειται για µια σηµαντικότατη παράµετρος για τη λειτουργία του 
προγράµµατος που δεν αποτελείται ξεκάθαρα µέρος της στοχοθεσίας του, αλλά 
προκύπτει σαν παράγωγο της όλης διαδικασίας. Πλέον ο ρόλος όλων όσων 
εµπλέκονται πρακτικά στο Ολοήµερο (διευθυντής, υποδιευθυντής- υπεύθυνος 
εφαρµογής του ολοήµερου προγράµµατος, δάσκαλοι πρωινής  και απογευµατινής 
ζώνης λειτουργίας, σχολικού συµβούλου, γονιών και µαθητών) γίνεται εκτενέστερος 
και πολυδιάστατος. 
 Σπουδαίος και αναµορφωµένος είναι ο ρόλος του διευθυντή στο ολοήµερο 
σχολείο, κυρίως διότι θεωρείται σηµαντική η ανάγκη της οργάνωσης της σχολικής 
ζωής όσο το δυνατόν περισσότερο µέσα από την ίδια τη σχολική κοινότητα και η 
αποφυγή της επιβολής εκ των άνω. Γι� αυτό ο διευθυντής κατέχει ρόλο κλειδί στην 
επιτυχή εφαρµογή του προγράµµατος. Προκειµένου µάλιστα στα πλαίσια αυτά να 
αναβαθµιστεί ο ρόλος του και να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για περισσότερα 
περιθώρια προγραµµατισµού και δράσης στη σχολική µονάδα, απαλλάχτηκε από το 
καθήκον του να διδάσκει ( Πυργιωτάκης, Ι.Ε.-Χανιωτάκης, Ν- Θωίδης, Ι., 2001, σελ. 
162). Η θέση του θύµιζε λοιπόν κάτι από τη θέση ενός manager. Βασικός σκοπός του 



είναι η οργάνωση του ολοήµερου προγράµµατος και η δηµιουργική διαχείριση των 
εκπαιδευτικών θεµάτων που το αφορούν. 
 Οµοίως και η θέση του υποδιευθυντή επιφορτίζεται µε µία επιπλέον 
αρµοδιότητα βασική για την οργανωτική βελτίωση του σχολείου. Έχει πλέον θέση 
υπεύθυνου εφαρµογής και λειτουργίας του ολοήµερου προγράµµατος. Είναι αρµόδιος 
δηλαδή για την οµαλή λειτουργία του σχολείου σχετικά µε το πρόγραµµα, την πορεία 
εφαρµογής του, την στελέχωση ιδιαίτερα για τα επιπλέον αντικείµενα του 
εκπαιδευτικού προσωπικού, µε τους κατάλληλους δασκάλους και γενικά για ό,τι 
σχετικό προκύψει. Η θέση του είναι σπουδαία και γιατί πρέπει να οργανώνει τη 
συνεργασία  των δασκάλων µεταξύ τους και µε τον ίδιο, το διευθυντή και τους γονείς.  
Κρίνεται και ιδιαίτερα σηµαντική και για έναν ακόµα λόγο: Λειτουργεί προς την 
κατεύθυνση µαζί µε το διευθυντή, της αποδέσµευσης της σχολικής µονάδας από τον 
κεντρικό έλεγχο του κράτους, σε µια πορεία αυτοδιαχείρισης και αυτολειτουργίας. 
 Το ολοήµερο πιλοτικό σχολείο θα αποτελέσει µια ολοκληρωµένη 
εκπαιδευτική και κοινωνική πρόταση στα πλαίσια της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, 
εφόσον συµµετέχουν ενεργά στην προσπάθεια αυτή και οι σχολικοί σύµβουλοι, σε 
όλη την πορεία της εφαρµογής του, από την οργάνωση µέχρι την πρακτική εφαρµογή 
και λειτουργία του. Μόνο µε την ενεργή τους εµπλοκή σε θέµατα επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών, κατάλληλης επιλογής τους, σχεδιασµού των προγραµµάτων και 
επίβλεψης της οµαλής λειτουργίας του προγράµµατος, θα µπορέσει γρήγορα και 
αποτελεσµατικά να επιτευχθεί η πολυπόθητη αναβάθµιση του παιδαγωγικού και 
εκπαιδευτικού ρόλου του σχολείου. 
 Από την άλλη η εξοικείωση των εκπαιδευτικών µε το πνεύµα και τη 
φιλοσοφία του Ολοήµερου, που επιτάσσει νέες µεθοδολογικές στρατηγικές και 
προσεγγίσεις, καθώς και η έξοδος τους από το πλέγµα της επιστηµονικής 
ανασφάλειας που τους διακατέχει, απαιτούν µακρές και επίπονες προσπάθειες από 
τους σχολικούς συµβούλους. Οφείλουν να συνεργάζονται µε τους διευθυντές και τους 
υποδιευθυντές των σχολικών µονάδων, αλλά κυρίως µε τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς, σε επίπεδο σχολείου για την εµπέδωση του σπουδαίου ρόλου τους 
στο Ολοήµερο (Γούσης, Π., 2000, σελ. 23,25). 
 Μέσω αυτής της συνειδητοποίησης, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα επιδιώξουν 
την ποιοτική αναβάθµιση του ρόλου τους στα πλαίσια του σχολείου. Άλλωστε το ίδιο 
το πνεύµα του Ολοήµερου τους αναγκάζει, εφόσον γνωρίζουν και ενδιαφέρονται για 
τα πορίσµατα των ερευνών και της επιστήµης, να αλλάξουν τη στάση τους απέναντι 
στον τρόπο που κάνουν το µάθηµα αλλά και στο ρόλο τους στην τάξη και στο 
σχολείο γενικότερα. Έτσι λοιπόν από το δασκαλοκεντρικό σχολείο, θα επιδιώξουν µε 
τη συµβολή τους στην εσωτερική λειτουργία, το µαθητοκεντρικό σχολείο. Από απλός 
µεταδότης της γνώσης, ο ρόλος του εξελίσσεται επιπλέον σε βοηθητικός, 
συµβουλευτικός, καθοδηγητικός, συνεργατικός, δηµιουργικός, δηµοκρατικός, 
κοινωνικός κ.τ.λ. 
 ∆εν προσφέρει πλέον έτοιµη τη γνώση, αλλά µέσω του τρόπου που 
πραγµατοποιεί το µάθηµα, στοχεύει στο να κινητοποιήσει και να δραστηριοποιήσει 
τους µαθητές του να κατακτήσουν τη γνώση µε προσωπική συµµετοχή ( Παπάς, Α.,, 
2001, σελ. 154). Για να φτάσει όµως στη συµπεριφορά αυτή πρέπει να διαθέτει και τη 
σχετική αυτονοµία. Πρέπει δηλαδή να του δοθούν ελεύθερα πεδία δράσης στο 
σχολείο κατά την επιτέλεση του έργου του. Στην κατεύθυνση αυτή να κάνει 
προσπάθειες ελαστικοποίησης των Αναλυτικών Προγραµµάτων, ώστε να 
δηµιουργηθούν τα περιθώρια να διαµορφώσει τους σκοπούς και τα περιεχόµενα της 
προσπάθειας του στην τάξη, σύµφωνα µε τη νέα φιλοσοφία του σχολείου. Αυτή η 
επιδίωξη πρέπει να συνοδεύεται για να έχει επιτυχή έκβαση και από ουσιαστική 



προσπάθεια αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος και χαλάρωσης του 
γραφειοκρατικού ελέγχου (Ξωχέλλης, Π., 1997-98, σελ. 16-17). 
 Το ολοήµερο σχολείο φαίνεται να δηµιουργεί αυτές τις προϋποθέσεις και για 
τους δασκάλους πρωινής, αλλά και απογευµατινής ζώνης λειτουργίας. Η διαπίστωση 
βέβαια αυτή, συνάγεται από τα στοιχεία της θεωρίας. Η πραγµατικότητα στην πράξη, 
ευελπιστούµε να προκύψει από την έρευνα. Εκεί θα στοχεύσουµε, να φανερώσουµε 
την πραγµατική κατάσταση. Την αλλαγή αυτή στο ρόλο του εκπαιδευτικού, την 
επιβάλλουν οι γονείς και οι µαθητές κατά κάποιο τρόπο. Γιατί αυτά που καλείται να 
διδάξει ο δάσκαλος πλέον, τις περισσότερες φορές ο µαθητής τα έχει έστω ακούσει. 
Ζούµε την εποχή της πληροφόρησης και το σχολείο δεν είναι ο µοναδικός υπεύθυνος 
γι� αυτή. Έτσι δεν πρέπει να µένει προσκολληµένο σε παγιωµένες γνώσεις και 
θεωρητικά σχήµατα άνευ σηµασίας. Γονείς και µαθητές ζητούν το σχολείο και το 
κάθε µάθηµα να διαµεσολαβεί ανάµεσα στο µαθητή και την πληροφορία. Ζητά τον 
εκσυγχρονισµό του. Αυτό δεν πετυχαίνεται µε αναφορές, νοµικά διατάγµατα και 
όµορφα εξοπλισµένα κτίρια. Προκύπτει από ένα σύνολο στοιχείων και από την 
αναβάθµιση του ρόλου των εµπλεκοµένων στο ολοήµερο σχολείο. Γι� αυτό και 
βασική προϋπόθεση είναι η στενή συνεργασία όλων τους. 
 
 
 

2.2.7. Βασικές λειτουργίες 
 
 Από τα στοιχεία που παραθέσαµε ως τώρα διαφάνηκε ο παιδαγωγικός 
χαρακτήρας που θεµελιώνει τη λειτουργία του πιλοτικού ολοήµερου και το 
χαρακτηρίζει. Εκτός όµως αυτού, υπάρχουν και κάποιες άλλες βασικές για το 
Ολοήµερο λειτουργίες, οι οποίες έχουν βαθύτατο παιδαγωγικό χαρακτήρα, αλλά τις 
αναφέρουµε σε ξεχωριστό κεφάλαιο λόγω της ιδιαιτερότητας τους για τη φιλοσοφία 
του, που του προσδίδουν έναν άλλο σκοπό. 
 Πρόκειται βασικά για την κοινωνική λειτουργία του Ολοήµερου. Από παντού 
ακούγεται η άποψη ότι αφού η κοινωνία αλλάζει, άρα και το σχολείο πρέπει να λάβει 
υπόψη του τις µεταβολές αυτές και να προσαρµοστεί ανάλογα. Κατά συνέπεια όταν 
οι κοινωνικές συνθήκες το επιβάλλουν, το σχολείο πρέπει να προσαρµόσει τη 
λειτουργία του ώστε να εξυπηρετεί γονείς και µαθητές (Χανιωτάκης, Ν., 2001,σελ. 
7). Συνεπώς ακούγεται λογικό, το ολοήµερο σχολείο να λειτουργεί σε περιοχές που 
έχουν την ανάγκη λόγω της φυσιογνωµίας τους, την παραµονή του παιδιού εκεί µέχρι 
να σχολάσουν οι γονείς από τις εργασίες τους. Το ερώτηµα είναι κατά πόσο υπάρχει 
αυτή η αντιστοιχία σχολείου και αναγκών τοπικής κοινωνίας, ώστε να αποκτήσει 
πραγµατικά λειτουργική αξία. Με την προσέγγιση που θα επιδιώξουµε µέσω της 
έρευνας, θα προσπαθήσουµε να δώσουµε απάντηση στο ζητούµενο περί ουσιαστικής 
κοινωνικής προσφοράς. 
 Μια από τις σηµαντικότερες εξίσου µε την προηγούµενη λειτουργία που 
πρέπει να επιτελεί το Ολοήµερο είναι αυτή της σχολικής προετοιµασίας- µελέτης των 
µαθηµάτων, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του για την επόµενη µέρα. Η ανάγκη 
αυτή συµβαδίζει απόλυτα µε τη φιλοσοφία του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου, αφού 
αν πραγµατοποιηθεί ολοκληρωµένα και µε τον πρέπον τρόπο, έχει θετικότατα 
αποτελέσµατα που έχουν να κάνουν: µε τη βελτίωση της σχολικής επίδοσης του 
µαθητή, την τόνωση της αυτοπεποίθησης του σε σχέση µε το σχολείο, την απαλλαγή 
από µια επιπλέον έγνοια των γονιών που µεταφράζεται σε βελτίωση του 
οικογενειακού κλίµατος και σε παροχή επιπλέον ελεύθερου χρόνου στο σπίτι για 



συνεύρεση της οικογένειας. Πρόκειται λοιπόν ουσιαστικά για µια κοινωνική 
προσφορά του ολοήµερου σχολείου. 
 Οι προεκτάσεις της προετοιµασίας δεν µένουν µόνο εδώ. Η προετοιµασία 
στους κόλπους του σχολείου από ειδικευµένο διδακτικό προσωπικό, µε παιδαγωγικά 
ορθό τρόπο, έχει τη δυνατότητα να µειώνει τις απουσίες των µαθητών, να περιορίζει 
τη σχολική διαρροή κυρίως από αλλοδαπούς µαθητές ή άλλους µε µαθησιακά 
προβλήµατα και να εξισώνει τις οικονοµικοκοινωνικές διαφορές των µαθητών 
(Βιτσιλάκη, Χ., 2000, σελ.10). 
 Στο ίδιο πάλι πλαίσιο κινείται και η επόµενη θεµελιώδης για τη φυσιογνωµία 
του Ολοήµερου λειτουργία, που του αποδίδουν οι εκφραστές του. Πρόκειται για την 
επίβλεψη και την απασχόληση των παιδιών σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο, µε 
συγκεκριµένο και οργανωµένο πρόγραµµα δραστηριοτήτων µέσω των επιπλέον 
αντικειµένων και εξειδικευµένους δασκάλους. Είναι και η βασική διαφορά πιλοτικού 
ολοήµερου και σχολείου διευρυµένου ωραρίου. Το γεγονός αυτό, έχει θετικότατες 
επιπτώσεις στην κοινωνικοποίηση των παιδιών και στο αίσθηµα ασφάλειας των 
γονιών τους. Παράλληλα παρέχει δυνατότητες στους µαθητές να δραστηριοποιηθούν 
δηµιουργικά και να τους ψυχαγωγηθούν, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τους µε τέτοιο 
τρόπο ώστε οι ίδιοι να επιζητούν την παραµονή τους στο σχολείο µέχρι το απόγευµα 
(Βιτσιλάκη, Χ., 2001, σελ.11). 
 Άλλη λειτουργία που επιτελεί εντάσσοντας την οργανωµένα στο πρόγραµµα 
του, είναι η σίτιση των µαθητών και του προσωπικού του σχολείου. Παρέχεται σε 
ειδικό χώρο εστιατορίου και εξασφαλίζει ένα ισορροπηµένο γεύµα. Η λειτουργία 
αυτή παρέχει σηµαντική βοήθεια στους εργαζόµενους κυρίως γονείς, αφού τους 
απαλλάσσει από την ευθύνη αυτή. Παράλληλα λειτουργώντας πάλι κοινωνικά, το 
Ολοήµερο παρέχει τις δυνατότητες να αµβλυνθούν οι κοινωνικοοικονοµικές 
ανισότητες στη διατροφή και την υγεία των παιδιών. Το µέτρο αυτό βοηθά κυρίως τις 
οικογένειες των αλλοδαπών µαθητών που αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα 
(Βιτσιλάκη, Χ., 2001, σελ.11). Η διαδικασία της σίτισης βοηθά στην ενοποίηση 
πρωινού και απογευµατινού ωραρίου και είναι σε θέση να προσφέρει παιδαγωγικά 
αφού οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε κανόνες συµπεριφοράς την ώρα του φαγητού. 
Άρα συνεισφέρει σαν λειτουργία ενταγµένη στο ολοήµερο πρόγραµµα στην 
αναβάθµιση του και στην προώθηση µέσω του πιλοτικό ολοήµερο σχολείο έναντι των 
άλλων. 
 Η ιδιαίτερη αναφορά στις λειτουργίες αυτές έγινε για να τονιστεί η σηµασία 
τους για το ολοήµερο σχολείο. Εντάσσονται σε αυτές που έχουµε αναφέρει ως τώρα 
και ξεχωριστά σε κάθε µία. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουµε τη επισήµανση όλων 
των βασικών στοιχείων που στο σύνολο τους χαρακτηρίζουν ως ιδιαίτερα 
γνωρίσµατα το Ολοήµερο. Τα δεδοµένα αυτά όπως παρουσιάστηκαν µε τη µορφή 
γενικών- βασικών κατηγοριών, αντλήθηκαν από τη βιβλιογραφία που έχει αναπτυχθεί 
σχετικά µε το Ολοήµερο. Προέκυψαν δηλαδή από τη θεωρία, σύµφωνα µε την 
ονοµασία που της έχουµε δώσει στην εργασία µας. 
 Η προσέγγιση θεωρίας και πράξης (ερευνητικών δεδοµένων σχετικά µε τα 
σηµεία που αποµονώσαµε ως τα πιο ουσιαστικά και χαρακτηριστικά) θα επιτευχθεί 
βήµα βήµα. Σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή, ακολουθεί η επισήµανση των 
ιδιαίτερων σηµείων κάθε κατηγορίας που θα ερευνηθούν µε απώτερο σκοπό την 
ανάδειξη του ερευνητικού προβλήµατος. 
 
 
 
 



2.3. Ανάδειξη του ερευνητικού προβλήµατος µέσω της επισήµανσης 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που θα αναλυθούν 
 
 Είναι το στάδιο της ανάδειξης της έννοιας του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου 
µέσω της προσέγγισης βήµα βήµα των βασικών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. 
Μέσα από τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο θα 
προχωρήσουµε στην επισήµανση των σηµείων που την απαρτίζουν µε βασικό σκοπό 
την ανάδειξη του ερευνητικού προβλήµατος. Ο εντοπισµός τους ανά κατηγορία, θα 
βοηθήσει πολλαπλά. Μέσα από την ανάλυση τους, η πραγµατικότητα του πιλοτικού 
ολοήµερου αποκτά νόηµα, ουσία και συνοχή, ολοκληρώνοντας το σχηµατισµό της 
εικόνας του όπως προκύπτει από τις σχετικές µελέτες και τα θεωρητικά κεφαλαία της 
εργασίας. Μέσω λοιπόν του εντοπισµού και της επισήµανσης τους θα αποκτήσουµε 
τα µέσα που θα αξιοποιήσουµε στην έρευνα. Έτσι λοιπόν διακρίνουµε τα εξής σηµεία 
στις πιο κάτω κατηγορίες: 
 
 

2.3.1 Κτιριακή διαµόρφωση και υποδοµή 
  
α) Το σχολείο διαθέτει ειδικά διαµορφωµένες τάξεις που βοηθούν στη οργάνωση και 
διεξαγωγή σύγχρονων µεθόδων διδασκαλίας προσανατολισµένες στο µαθητή. 
● κινητά καρεκλοθρανία 
● σύγχρονα µέσα διδασκαλίας µάθησης σε κάθε τάξη (τηλεόραση, video, προβολέα 
κ.α. ακόµα και ηλεκτρονικό υπολογιστή) 
● κατάλληλη διαµόρφωση της τάξης, ώστε να σχηµατίζονται παιδαγωγικές γωνίες 
µέσα σε κάθε αίθουσα  (γωνία χαλάρωσης των µαθητών, γωνία έργων ή κειµένων 
των µαθητών, γωνία της µελέτης περιβάλλοντος κ.α.) 
●  ευρύχωρη, ευήλια και καθαρή αίθουσα διδασκαλίας 
● ερµάρια µαθητών σε ειδικό σηµείο της τάξης. 
 
 Όπως αναφέραµε η κατάλληλη διαµόρφωση του χώρου και συγκεκριµένα της 
τάξης διδασκαλίας εξυπηρετεί τις ανάγκες του προγράµµατος. Στόχος του πιλοτικού 
ολοήµερου είναι η µετατροπή της αίθουσας διδασκαλίας σε εργαστήρι δράσης των 
µαθητών. Άλλωστε εκεί ο µαθητής εξακολουθεί να περνά ένα σηµαντικό χρονικά 
µέρος της ζωής του στο σχολείο και αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα γύρω από τον 
οποίο διαπλέκεται το πρόγραµµα. Για το λόγο αυτό το Ολοήµερο πρέπει να έχει 
διαφορετική επίπλωση η οποία να θυµίζει κατά το δυνατόν την επίπλωση του σπιτιού 
και να παρέχει στοιχειώδεις ανέσεις (Πυργιωτάκης, Ι.Ε.- Αλπέντζου, Ο., 2001, σελ. 
190). Έτσι στο πίσω µέρος της κάθε αίθουσας του Ολοήµερου, υπάρχουν σταθεροί 
καναπέδες προσαρµοσµένοι στο ύψος και τα δεδοµένα των µαθητών, οι οποίοι 
τοποθετήθηκαν για να τους διευκολύνουν την ώρα της ανάπαυσης και χαλάρωσης  
πριν και µετά το µεσηµεριανό γεύµα.   
 Σ� αυτή τη γωνιά «ευκαιριακής χαλάρωσης» προσφεύγουν και οι µαθητές που 
τελείωσαν την εργασία τους και έχουν χρόνο να διαβάσουν κάτι ξεκούραστο ή να 
συνεργαστούν µεταξύ τους για κάποια εργασία ή και να προετοιµαστούν ακόµα για 
την επόµενη µέρα. Η διαµόρφωση της αίθουσας µε τον τρόπο αυτό επιτρέπει στο 
δάσκαλο και τους µαθητές να καθιερώσουν εναλλακτικές µορφές επικοινωνίας και 
εργασίας. Πρόκειται συνεπώς για µια επιπλέον δυνατότητα που προσφέρεται στο 
δάσκαλο για να οργανώσει το µάθηµα µε κατάλληλο και παιδαγωγικό τρόπο. 
 Μια επιπλέον δυνατότητα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελούν και τα 
κινητά καρεκλοθρανία µε τα οποία πρέπει να είναι εφοδιασµένη κάθε τάξη 



ολοήµερου σχολείου. ∆ιευκολύνουν την ελεύθερη κίνηση των µαθητών στην αίθουσα 
και τη διαπροσωπική επικοινωνία. Ο µεγάλος χώρος σε κάθε αίθουσα, τα διθέσια 
θρανία και οι κινητές καρέκλες είναι δυνατόν να τακτοποιούνται κάθε φορά ανάλογα 
µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Μπορούν να ευνοήσουν το διάλογο, τη 
καλύτερη επικοινωνία αλλά και τον οµαδικό τρόπο εργασίας µέσω της οπτικής 
επαφής, της άµεσης ανταλλαγής απόψεων, της αµφίδροµης επικοινωνίας και της 
συνεργασίας. Παράλληλα δίνεται και η δυνατότητα για αποµόνωση και 
εξατοµικευµένη δραστηριότητα για κάθε µαθητή  ( Κανάκης, Ι., 1987, σελ. 75-76). 
 Σχετικά µε τα σύγχρονα µέσα διδασκαλίας- µάθησης η κάθε τάξη πρέπει να 
διαθέτει τον σχετικό εξοπλισµό ο οποίος θα βοηθά στη διερευνητική µάθηση, στην 
εκπόνηση ατοµικών και οµαδικών εργασιών και στην προσωπική αναζήτηση της 
γνώσης µέσω του διαδικτύου ( Βιτσιλάκη, Χ- Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 2001, σελ. 51). Οι 
ηλεκτρονικές συσκευές σε κάθε τάξη, είναι αναγκαίες και για έναν επιπλέον λόγο. 
Επιτρέπουν την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό π.χ. εκπαιδευτικά CD, 
βιντεοκασέτες κ.τ.λ. τα οποία παρέχουν τις αντικειµενικές προϋποθέσεις για την 
πραγµατοποίηση µιας αποτελεσµατικής διδασκαλίας (Βιτσιλάκη, Χ., 2001, σελ.24-
25). 
 Τέλος η καινοτοµία που εισάγει το ολοήµερο σχολείο στη διαρρύθµιση της 
τάξης και στη διαµόρφωση των απαιτούµενων συνθηκών για µια αποτελεσµατική 
διδασκαλία στα πλαίσια του Ολοήµερου, είναι και η τοποθέτηση προσωπικών 
ερµαρίων για κάθε µαθητή σε κάποιο µέρος της αίθουσας. Σε κάθε τέτοιο ειδικά 
διαµορφωµένο ερµάριο, ο µαθητής µπορεί να φυλάξει βιβλία, τετράδια εργασιών και 
άλλα προσωπικά αντικείµενα ώστε να µην είναι αναγκασµένος να τα κουβαλάει 
καθηµερινά στο µάθηµα. Έτσι η τάξη του, του φαίνεται πιο προσιτή. 

Ακόµα η αλλαγή αυτή, είναι ένα βήµα προς την καθιέρωση της ολοκλήρωσης 
όλων των εργασιών στο σχολείο, ώστε να µην υπάρχει η ανάγκη να µεταφέρουν τα 
βιβλία και να διαβάζουν οι µαθητές στο σπίτι τους. Είναι ένα βήµα για να µένει η 
σχολική τσάντα αποκλειστικά στο σχολείο. Πρόκειται για έναν µακροπρόθεσµο 
στόχο του Ολοήµερου, τον οποίο εξυπηρετούν τα ερµάρια των µαθητών και σ� αυτή 
τη φάση τον «υπενθυµίζουν» στον εκπαιδευτικό. 

 
β) Το σχολείο διαθέτει αναµορφωµένη κτιριακή υποδοµή (διαµόρφωση εργαστηρίων) 
για την παιδαγωγική λειτουργία του ολοήµερου προγράµµατος, σύµφωνα µε όσα 
συναντήσαµε κατά την επίσκεψή µας στα δύο πιλοτικά ολοήµερα της Κρήτης: 
● σχολική βιβλιοθήκη 
● εργαστήριο ξένων γλωσσών 
● αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
● εργαστήριο φυσικών επιστηµών 
● εργαστήριο µουσικής 
● εργαστήριο εικαστικών 
● εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών 
● εργαστήριο θεατρικής αγωγής 
● χώρος εστίασης µαθητών και εκπαιδευτικών 
● χώρος για αθλοπαιδιές  
 Το πιλοτικό ολοήµερο σχολείο µέσω των µελετών στήριξης και εξάπλωσης 
του νέου θεσµού υποστηρίζει πως εξασφαλίζει το υλικό υπόβαθρο για την 
αναβάθµιση του σχολικού- εκπαιδευτικού έργου και της µαθησιακής διαδικασίας. 
Έτσι λοιπόν καθ� όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Ολοήµερου, το πρόγραµµα 
έχει εµπλουτιστεί µε νέα γνωστικά αντικείµενα και δραστηριότητες, πολλές εκ των 
οποίων προϋποθέτουν κίνηση, δράση, πειραµατισµό, αυτενεργό µάθηση, διερεύνηση 



κ.τ.λ. τα οποία δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε το µαθητή καθηλωµένο στο 
θρανίο. Άλλωστε αυτό είναι αδύνατο να γίνει για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. 
 Οι διεργασίες αυτές, οι οποίες προκαλούν µια βαθιά τοµή στην εκπαιδευτική 
πραγµατικότητα της χώρας µας, ανατρέπουν τη σηµερινή αντίληψη για την κτιριακή 
διαµόρφωση και υποδοµή. Το πιλοτικό ολοήµερο όπως περιγράφεται εδώ έχει 
ανάγκη πρόσθετων χώρων και υποδοµών και αλλαγής της διαµόρφωσης άλλων. Από 
όλα τα πειραµατικά προγράµµατα εφαρµογής σε σχολεία, στο πιλοτικό είναι κάτι 
παραπάνω από αναγκαία αυτή η αλλαγή και η ποιοτική όσο και αισθητική βελτίωση- 
ανανέωση του σχολικού χώρου (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. β΄, 2001, σελ.34, Βιτσιλάκη, Χ- 
Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 2001, σελ. 52 & Βιτσιλάκη, Χ., 2001, σελ.21). 
 Σύµφωνα µε όσα αναφέραµε κάθε πιλοτικό ολοήµερο σχολείο πρέπει να 
διαθέτει τους παρακάτω χώρους µε τα εξής χαρακτηριστικά: 
● Σχολική βιβλιοθήκη µε εγκυκλοπαίδειες, λεξικά και επαρκή αριθµό βιβλίων για 
την περαιτέρω ανάπτυξη και εµβάθυνση των παρεχοµένων γνώσεων, για την 
εκπόνηση εργασιών κ.τ.λ. Είναι ο χώρος που θα αποτελέσει την καρδιά του σχολείου. 
Από εκεί ο µαθητής θα ανοίξει παράθυρο στον κόσµο, αφού θα του δοθεί η 
δυνατότητα να αναζητήσει πληροφορίες, να ανακαλύψει πτυχές του προς έρευνα 
θέµατος, να κρίνει, να συγκρίνει κ.τ.λ. για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να 
δηµιουργηθεί ένα ευχάριστο περιβάλλον, ώστε η παραµονή εκεί να είναι ευχάριστη 
και να επιζητείται από τους µαθητές. 
● Εργαστήριο θεατρικής αγωγής- θεατρικού παιχνιδιού µε τον απαραίτητο 
εξοπλισµό και τα κατάλληλα µέσα για βιωµατική έκφραση του παιδιού, 
συναισθηµατική ανάπτυξη και εξοικείωση µε τις τέχνες σε ένα κλίµα χαράς και 
δηµιουργίας. Η θεατρική έκφραση, πρέπει να αποτελεί προέκταση της καθηµερινής 
ζωής του παιδιού µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτά µια άλλη σχέση µε το σώµα του, 
να µεταλλάσσει τη σχέση µε τον εαυτό του και τους άλλους, να ευαισθητοποιείται 
προς τις τέχνες και να µάθει πως οι γνώσεις θα του γίνουν βίωµα. Και όλα αυτά σε 
ένα παιδαγωγικό και ευχάριστο περιβάλλον. Γι� αυτό το εργαστήρι θεατρικής αγωγής 
πρέπει να είναι ευρύχωρο, µε εµβαδόν περίπου 50 τ.µ. µε µοκέτα και όλα τα 
κατάλληλα µέσα υλικοτεχνικής υποδοµής. 
● Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων η οποία µπορεί να λειτουργεί ως χώρος 
εκδηλώσεων, ως συµπληρωµατική αίθουσα ή εργαστήριο π.χ. χορού και ως χώρος 
εστίασης των µαθητών, εφόσον δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Είναι ο βασικός χώρος 
οργάνωσης και ανάπτυξης πλούσιας σχολικής ζωής και έκφρασης κάθε συλλογικής 
προσπάθειας. Εποµένως για να είναι σε θέση να εκπληρώσει το σκοπό του πρέπει να 
περιλαµβάνει οπωσδήποτε σκηνή, παρασκήνια και αποθήκη. 
 Εξαιτίας του ότι θα φιλοξενεί λόγω της φύσης του πολλούς µαθητές θα πρέπει 
να διαθέτει καλή ακουστική και µόνωση. Λόγω του µεγέθους της θα µπορεί να δρα 
ως διαµεσολαβητικός χώρος σχολείου και κοινωνίας, φιλοξενώντας προσωρινά 
δραστηριότητες όπως εκθέσεις, ενηµερωτικές συναντήσεις γονέων και 
εκπαιδευτικών, οµιλίες ή ακόµα και συνδυασµούς τάξεων για πειραµατικές 
διδασκαλίες κ.α. αρκεί να διαθέτει τα κατάλληλα µέσα. 
● Εργαστήριο φυσικών επιστηµών- περιβαλλοντικής αγωγής, µε τον απαραίτητο 
εξοπλισµό για τη διδασκαλία των σχετικών µαθηµάτων, την επαφή και άσκηση των 
µαθητών µε τα φαινόµενα της φυσικής, την εξερεύνηση περιβαλλοντικών και 
φυσικών στοιχείων από τους µικρότερους µαθητές. Μέσα στο εργαστήριο θα έχουν 
της ευκαιρία να ξεφύγουν από τη στείρα παράθεση πληροφοριών και να δοκιµάσουν 
ο καθένας ξεχωριστά και όλοι µαζί το πείραµα για να οδηγηθούν στο συµπέρασµα 
και την ανακάλυψη.  



 Προτείνεται για να εκπληρώνει το σκοπό του να είναι περίπου 75 τ.µ. και για 
να είναι λειτουργικό να έχει πρόβλεψη για παροχή νερού και ηλεκτρικού. 
● Εργαστήριο µουσικής- µουσικοκινητικής αγωγής, µε τον απαραίτητο εξοπλισµό 
για την εκµάθηση των αρχών της µουσικής, των µουσικών οργάνων και την 
εξάσκηση των µαθητών σε αυτά, αλλά και για τη µουσικοκινητική άσκηση των 
παιδιών και την εξοικείωση τους µε το ρυθµό και την κίνηση. Ο χώρος του 
εργαστηρίου πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αντιµετωπίζει από 
κοινού µε τους µαθητές τη µουσική όχι µόνο ως διασκέδαση, αλλά και ως µέσο 
καλλιέργειας, ευαισθητοποίησης και δηµιουργικής έκφρασης.  

Έτσι το εργαστήρι διευρύνει τη στοχοθεσία του µαθήµατος µε νέες 
κατευθύνσεις που αναβαθµίζουν το ίδιο το µάθηµα της µουσικής, όπως γνωριµία µε 
το ηχητικό περιβάλλον, καλλιέργεια µουσικής ακοής, γνωριµία µε τα ηχογόνα 
σώµατα και τα µουσικά όργανα κ.α. προκειµένου να επιτελέσει αυτούς τους στόχους, 
πρέπει το εργαστήριο να είναι πιο ελκυστικό, να είναι ευρύχωρο περί τα 50 τ.µ. να 
διαθέτει καλή ακουστική και ηχοµόνωση και να είναι πλήρως εφοδιασµένο µε τα 
κατάλληλα µέσα. 
● Εργαστήριο εικαστικών, µε τον απαραίτητο εξοπλισµό για την εξοικείωση και τη 
δηµιουργική έκφραση των παιδιών στις διάφορες τέχνες όπως πηλό, ζωγραφική, 
κατασκευές κ.τ.λ καθώς και την ενθάρρυνση της έκφρασης του ψυχικού τους κόσµου 
µέσω αυτών. Από την επαφή των παιδιών µε την τέχνη, αρχίζουν να συνειδητοποιούν 
τον κοινωνικό της ρόλο και τη δική τους συµβολή ως άτοµο- µέλος µιας 
καλλιτεχνικής οµάδας. 
 Προτείνεται το εργαστήριο εικαστικών να διαµορφωθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να είναι φωτεινό και να επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση των παιδιών. Γι� αυτό να είναι 
περίπου 50 τ.µ. και να έχει τη σχετική διαµόρφωση των καλλιτεχνικών εργαστηρίων 
και τον απαραίτητο εξοπλισµό. 
● Εργαστήριο πληροφορικής. Στη σηµερινή εποχή όλοι έχουµε συνειδητοποιήσει 
την αξία της πληροφορικής σε όλους τους τοµείς της ζωής και τις επιστήµες. Η 
εκπαίδευση δεν θα πρέπει να διαφοροποιηθεί από αυτή την πραγµατικότητα. Έτσι το 
σχολείο θα πρέπει να αναπροσαρµόσει το πρόγραµµα του ώστε µέσω των 
εκπαιδευτικών λειτουργιών του, να προωθήσει τον τεχνολογικό αλφαβητισµό, τη 
χρήση του υπολογιστή ως εποπτικό και επικοινωνιακό µέσο και ως γνωστικό 
εργαλείο για τους µαθητές. 
 Αυτοί οι σκοποί δεν µπορούν να επιτευχθούν αν δεν υπάρχει ο κατάλληλος 
πρώτα από όλα χώρος για εργαστήριο πληροφορικής. Θεωρείται επαρκής ένας χώρος 
50 τ.µ. µε υπολογιστές τουλάχιστον έναν για δύο µαθητές και µε περιµετρική παροχή 
ηλεκτρικού ρεύµατος για την τοποθέτηση και τη χρήση τους. Αν αξιοποιηθεί 
κατάλληλα και εξοπλιστεί µε video κ.τ.λ. µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως χώρος 
προβολών. 
● Χώρος εστίασης µαθητών και εκπαιδευτικών στα πλαίσια της λειτουργίας της 
σίτισης στο ολοήµερο σχολείο. Απαραίτητο είναι να διαθέτει τους κατάλληλους 
χώρους τροφοδοσίας, παρασκευής γευµάτων και εστιατορίου. Ο χώρος να είναι 
εξοπλισµένος µε τα κατάλληλα σύγχρονα µέσα, πάγκους και τραπέζια ώστε να 
µπορεί άνετα να φιλοξενεί τάξεις µαθητών και εκπαιδευτικούς (Βιτσιλάκη, Χ- 
Πυργιωτάκης,  Ι.Ε., 2001, σελ.52-53 & Πυργιωτάκης, Ι.Ε- Αλπέντζου, Ο., 2001, 
σελ.191-195). 
● Χώρος για αθλοπαιδιές και διδασκαλία βασικών στοιχείων τακτικής αθληµάτων, 
για την καλλιέργεια και ανάπτυξη της οµαδικότητας και της συνεργασίας των 
παιδιών µέσω παιχνιδιών συνεργασίας, όπως γήπεδα µπάσκετ, ειδικό κλειστό χώρο 
για γυµναστική τις βροχερές µέρες κ.α. 



 
 

2.3.2. Εκπαιδευτικό υλικό- υλικοτεχνική υποδοµή 
 
● Η σχολική βιβλιοθήκη διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό (πάγκους µελέτης, 
ράφια, τηλεόραση, video κ.τ.λ.) και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, 
εγκυκλοπαίδειες, εκπαιδευτικά CD, βιντεοκασέτες, χάρτες, επιτραπέζια παιχνίδια). 
● Το εργαστήριο θεατρικής αγωγής θεατρικού παιχνιδιού διαθέτει τον κατάλληλο 
εξοπλισµό (σκηνικά, µοκέτα, ντουλάπια φύλαξης υλικού, τηλεόραση, video, 
µηχάνηµα προβολών, κινούµενα σποτς κ.τ.λ.) και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό 
(βιβλία, µάσκες, υφάσµατα, κουκλοθέατρο, υλικό θεάτρου κ.α). 
● Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή για να 
φιλοξενήσει σχολικές εορτές και εκδηλώσεις όπως σκηνή παρασκήνια, αποθήκη, 
αποδυτήρια και τον απαραίτητο εξοπλισµό ανάλογα µε τη χρήση για την οποία 
προορίζεται (µικροφωνική εγκατάσταση, καρέκλες κ.τ.λ.).  
● Το εργαστήριο φυσικών επιστηµών- περιβαλλοντικής αγωγής διαθέτει τον 
κατάλληλο εξοπλισµό (πάγκους, νεροχύτες, ράφια κ.α) και πλούσιο εκπαιδευτικό 
υλικό (βιβλία, υλικά για πειράµατα, υλικά για οργάνωση και ολοκλήρωση ασκήσεων 
κ.τ.λ.)καθώς και τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισµό (video, τηλεόραση, 
ραδιοκασετόφωνο) µε το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (βιντεοκασέτες, βιβλία, 
εγκυκλοπαίδειες) και τον απαραίτητο εξοπλισµό εργαστηρίου.  
● Το εργαστήριο µουσικής- µουσικοκινητικής αγωγής διαθέτει τον κατάλληλο 
εξοπλισµό (ντουλάπια φύλαξης υλικού, µοκέτα κ.τ.λ) και πλούσιο µουσικό υλικό 
(ραδιοκασετόφωνο, αρµόνιο, σειρά κρουστών και άλλα µουσικά όργανα, πίνακα µε 
πεντάγραµµο κ.τ.λ.). 
● Το εργαστήριο εικαστικών διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό (ντουλάπια φύλαξης, 
ράφια, πάγκους εργασίας στο ύψος των µαθητών, καρέκλες, βρύσες κ.τ.λ.) και 
πλούσιο εκπαιδευτικό (υλικά ζωγραφικής, υλικά κατασκευών, πινέλα, χρώµατα, 
υλικά χαρτοκοπτικής, κόλλες, χαρτόνια κ.τ.λ.) καθώς και τον απαραίτητο 
ηλεκτρονικό εξοπλισµό (µηχάνηµα προβολής, ραδιοκασετόφωνο κ.τ.λ.). 
● Το εργαστήριο πληροφορικής διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό(πάγκους, 
ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, scanner, εκτυπωτές, video, 
τηλεόραση κ.τ.λ.) και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό (εκπαιδευτικό λογισµικό, βιβλία, 
δισκέτες, πρόσβαση στο διαδίκτυο κ.τ.λ.) (Πυργιωτάκης, Ι.Ε- Αλπέντζου, Ο., 2001, 
σελ. 191- 195 & ΥΠ.Ε.Π.Θ., Φ.Ε.Κ. 13.1/ 717/ Γ1/ 749, 1999). 
● Ο χώρος εστίασης των µαθητών και των εκπαιδευτικών διαθέτει τον κατάλληλο 
εξοπλισµό (πάγκους, καρέκλες, ψυγεία συντήρησης, φούρνους µικροκυµάτων, υλικά 
φαγητού κ.τ.λ.) ( Βιτσιλάκη, Χ- Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 2001, σελ. 53). 
● Το σχολείο διαθέτει τις απαραίτητες αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδο µπάσκετ, 
ποδοσφαίρου κ.τ.λ.) και τον απαραίτητο εξοπλισµό για οµαδικά παιχνίδια και 
αθλοπαιδιές ( µπάλες, στρώµατα, όργανα γυµναστικής κ.τ.λ.) (Πεφάνης, Ν., 1998, 
σελ. 39). 
 Είναι λοιπό προφανής η αναγκαιότητα εξοπλισµού των πιλοτικών ολοήµερων 
µε τον κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισµό και µε πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό. Η 
υλικοτεχνική υποδοµή θα βοηθήσει στη διερευνητική διαδικασία µάθησης, στην 
εκπόνηση ατοµικών και οµαδικών εργασιών, στην προσωπική αναζήτηση της γνώσης 
καθώς και στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας ( Βιτσιλάκη, Χ- Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 
2001, σελ. 51). Με τον τρόπο αυτό βοηθά το ολοήµερο σχολείο στο µέτρο που της 
είναι εφικτό, στην ποιοτική αναβάθµιση του επιπέδου της παρεχόµενης εκπαίδευσης. 



 Άλλωστε η υλικοτεχνική υποδοµή είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά 
του πιλοτικού ολοήµερου, που είναι σε θέση να το διαφοροποιήσουν από τα 
υπόλοιπα σχολεία και ιδιαίτερα αυτά του διευρυµένου ωραρίου. Κρίνεται επίσης 
απαραίτητη για την επίτευξη της αναβάθµισης των περιεχοµένων µάθησης που 
πρεσβεύει η φιλοσοφία του Ολοήµερου και της ποιοτικής εσωτερικής λειτουργίας. 
Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση είναι η γνώση από τους εκπαιδευτικούς του τρόπου 
που θα χρησιµοποιήσουν τα εκπαιδευτικά µέσα και την υλικοτεχνική υποδοµή και 
του πως θα τα εντάξουν αποτελεσµατικά στη διδασκαλία τους. Πρόκειται για ένα 
βασικό µέρος που επιτάσσει την αλλαγή του ρόλου του δασκάλου στα πλαίσια 
λειτουργίας του ολοήµερου προγράµµατος και απαιτεί συνεχή ενηµέρωση επί 
λειτουργικών και πρακτικών θεµάτων. 
 
 
 

2.3.3. Πρόγραµµα λειτουργίας του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου   (ωράριο 
λειτουργίας και ωρολόγιο πρόγραµµα) 

 
 α) Ωράριο λειτουργίας 
● Το ολοήµερο σχολείο ξεκινά τη λειτουργία του από τις 8:15 για όλες τις τάξεις και 
τελειώνει στις 15:00 ( για Α΄ και Β΄) και στις 16:00 ( για τις υπόλοιπες). 
● Χωρίζεται σε τρεις ζώνες λειτουργίας α) την πρωινή ή προµεσηµβρινή (από τις 
8:15 µέχρι τις 12:50) β) την µεσηµβρινή ( από τις 13:00 έως τις 14:00 περίπου) και γ) 
την απογευµατινή ή µετά- µεσηµβρινή (από τις 14:00 έως τις 16:00). Οι ώρες είναι 
ενδεικτικές, µε βάση την εισήγηση της επιστηµονικής επιτροπής για το Ολοήµερο. 
● Το ωράριο λειτουργίας ρυθµίζεται ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε περιοχής, την 
εποχή, τις επιθυµίες των γονιών και των µαθητών (ευελιξία προγράµµατος)  
Βιτσιλάκη, Χ- Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 2001, σελ. 50-51). 
 Το ωράριο λειτουργίας είναι το βασικό εξωτερικό χαρακτηριστικό του 
ολοήµερου σχολείου µιας και επεκτείνεται µέχρι το απόγευµα. Το Ολοήµερο 
διακρίνεται σε τρεις ζώνες λειτουργίας, οι οποίες συνθέτουν ένα ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα, που υποχρεούνται να παρακολουθούν όλοι οι µαθητές. Για την εφαρµογή 
του χρειάζεται µεγάλη προσοχή γιατί πρέπει να κερδίσει την εµπιστοσύνη των γονιών 
και την αποδοχή της κοινωνίας, οι οποίοι πρέπει να δουν τη µεσηµβρινή εργασία ως 
αναγκαία συνέχεια της πρωινής και όχι ως πρόσθετη και αποκοµµένη από το 
υπόλοιπο πρόγραµµα. 
 Για το λόγο αυτό χρειάζεται προσεκτική µελέτη και διερεύνηση των 
αντιλήψεων των γονιών αλλά και των κοινωνικών αναγκών της κάθε περιοχής, από 
το ίδιο το σχολείο αλλά και την από κεντρικό επίπεδο (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. β΄, 2001, 
σελ. 33). 
 Η λήξη του προγράµµατος απασχόλησε πολύ τους εµπλεκόµενους φορείς. 
Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, το πρόγραµµα τελείωνε στις 17:00 για όλες τις 
τάξεις. Όµως κρίθηκε ιδιαίτερα κουραστικό για τους µικρούς µαθητές και 
αναποτελεσµατικό για τους µεγαλύτερους µιας και ακόµα έκανα µαθήµατα εκτός 
σχολείου κυρίως ξένες γλώσσες. Επιπρόσθετα η παρατεταµένη αυτή λειτουργία, 
φαίνεται πως ήταν κουραστική όσο και αγχωτική για τους γονείς, αφού ανησυχούσαν 
για την ασφαλή επιστροφή τους στο σπίτι, ιδίως κατά τους χειµερινούς µήνες που 
νυχτώνει νωρίς και οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν (Βιτσιλάκη, Χ- Πυργιωτάκης, 
Ι.Ε., 2001, σελ.50-51). Πρόκειται για ένα καλό παράδειγµα ευέλικτης λειτουργίας 
των φορέων του ολοήµερου σχολείου, όπου διέγνωσαν το πρόβληµα και έκαναν 
αλλαγές αντιµετωπίζοντας το. 



 Έτσι λοιπόν ο χρόνος λειτουργίας προσαρµόστηκε στα δεδοµένα και άλλαξε 
σύµφωνα µε αυτά. Ο χρόνος λήξης αναπροσαρµόστηκε αφού το επιβάλλανε οι 
συνθήκες προκειµένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες των εργαζόµενων γονέων και των 
µαθητών και ορίστηκε στις 16:00 και στις 15:00 για τις µικρές τάξεις. Παρόµοια 
περιµένουµε να ενεργήσουν όλοι όσους τους αφορά το Ολοήµερο και στην 
περίπτωση που κάτι πρέπει να αλλάξει, είτε γιατί λειτουργεί αναποτελεσµατικά και 
δεν ευνοεί τους µαθητές, είτε γιατί εξελίσσεται φυσιολογικά, αφού ακόµα λειτουργεί 
σε πειραµατικό στάδιο. 
 
 β) ∆οµή του προγράµµατος- µαθήµατα και χρόνος λειτουργίας 
● Σκόπιµο είναι τις δύο πρώτες ώρες να διδάσκονται τα βασικά µαθήµατα- Γλώσσα 
και Μαθηµατικά. 
● Η διδασκαλία των υπόλοιπων µαθηµάτων του Αναλυτικού προγράµµατος 
πραγµατοποιείται την τρίτη- τέταρτη ώρα διδασκαλίας. 
● Γίνονται εναλλαγές σύµφωνα µε την απόφαση του δασκάλου ή της σχολικής 
µονάδας ανάµεσα στη διδασκαλία «πρωινών» και «απογευµατινών» µαθηµάτων 
(ευελιξία ωρολογίου προγράµµατος).  
● Το σχολείο παραµένει ανοιχτό µέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες, σύµφωνα µε τις 
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας ή της εκπαιδευτικής κοινότητας (άνοιγµα σχολείου 
στην κοινωνία). 
● Οι αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες προγραµµατίζονται σε ώρα που να 
ξεκουράζουν τους µαθητές (απογευµατινό κυρίως ωράριο). 
● Οι αθλητικές δραστηριότητες και η γυµναστική δεν προγραµµατίζονται αµέσως 
µετά το γεύµα. 
● Λίγο πριν και λίγο µετά τη σίτιση των µαθητών, υπάρχει κενή ώρα για τη 
χαλάρωση και την ξεκούραση των µαθητών. 
● Υπάρχουν αλλαγές στη διάρκεια της διδακτικής ώρας. Αυξάνεται ή µειώνεται 
ανάλογα µε τις ανάγκες του µαθητή, του δασκάλου ή του γνωστικού αντικειµένου.  
● Όλοι οι µαθητές παρακολουθούν υποχρεωτικά το πρόγραµµα (πρωινό- 
απογευµατινό) του σχολείου (Τζάνη, Μ., 1997, σελ.19).  
 Το ωρολόγιο πρόγραµµα του ολοήµερου καταρτίζεται από την επιστηµονική 
επιτροπή και προσαρµόζεται σε κάποιες βασικές οδηγίες λειτουργίας που 
συντάχθηκαν από την αρχή λειτουργίας του θεσµού και συνεχίζουν να επηρεάζουν τη 
δοµή του προγράµµατος µέχρι τώρα, ως προς τα βασικά του χαρακτηριστικά. 
Σύµφωνα λοιπόν µε αυτές αλλά και κάποιους θεµελιώδεις κανόνες της 
Παιδαγωγικής, προέκυψαν τα εξής σηµεία: 
 Τις δύο πρώτες διδακτικές ώρες που τα παιδιά είναι ξεκούραστα και έχουν 
µεγαλύτερη δυνατότητα συγκέντρωσης, είναι σκόπιµο να διδάσκονται τα βασικά 
µαθήµατα της Γλώσσας και των Μαθηµατικών. Ορισµένες όµως φορές είναι χρήσιµο 
να προγραµµατίζονται αυτά τα µαθήµατα και για τις απογευµατινές ώρες, κυρίως 
όταν στόχος είναι όχι η διδασκαλία νέου αντικειµένου, αλλά η εµπέδωση, εφαρµογή 
και εξάσκηση. Έτσι θα «σπάει» η µονοτονία και θα αλλάξει η αντίληψη των µαθητών 
για «σοβαρά» ακαδηµαϊκά µαθήµατα και δευτερεύοντα λιγότερο σηµαντικά.  
 Η διδασκαλία των υπόλοιπων γνωστικών αντικειµένων του Αναλυτικού 
Προγράµµατος, µπορεί να πραγµατοποιείται κατά την 3η και 4η διδακτική ώρα. Πάλι 
όµως ακολουθώντας την προηγούµενη αντίληψη χρήσιµο θα ήταν να 
προγραµµατίζονται και για το απόγευµα, οπότε θα συνδυάζονται µε κάποια 
δραστηριότητα, στην οποία θα καλούνται να συµµετέχουν ενεργά οι µαθητές. Με το 
συγκεκριµένο τρόπο οργάνωσης και το συνδυασµό µαθηµάτων- χρόνου λειτουργίας, 
διαµορφώνονται οι συνθήκες αλλαγής του τρόπου διδασκαλίας από το δάσκαλο και 



να συµπεριληφθούν ισότιµα οι λειτουργίες της προετοιµασίας και της ενισχυτικής 
διδασκαλίας. 
 Από εκεί και πέρα, το απογευµατινό πρόγραµµα εµπλουτίζεται µε πρόσθετες 
ψυχαγωγικές και δηµιουργικές δραστηριότητες, που καλλιεργούνται τόσο µέσα από 
τα νέα αντικείµενα, όσο και από την αναβάθµιση της διδασκαλίας στα αντικείµενα 
του Αναλυτικού Προγράµµατος. Η παρακολούθηση του προγράµµατος µετά το γεύµα 
είναι υποχρεωτική για όλους τους µαθητές και έχει οργανωµένη µορφή. ∆ιαφορετικά 
δεν θα κατόρθωνε να πείσει τους γονείς και σταδιακά θα καταργούνταν. Για το λόγο 
αυτό επιλέγονται ώρες για την πραγµατοποίηση του που θα εξυπηρετούν πραγµατικά 
το µαθητή, θα τον ξεκουράζουν και θα τον χαλαρώνουν µέχρι το τέλος του σχολείου. 
Πιο κατάλληλη για το σκοπό αυτό είναι η απογευµατινή ζώνη λειτουργίας µέχρι το 
τέλος του προγράµµατος αλλά και η επιλεκτική επιλογή κατά την πρωινή ζώνη 
(Τζάνη, Μ., 1997, σ. 18-19 & Βιτσιλάκη, Χ- Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 2001, σελ. 49-50). 
 Στο ίδιο πνεύµα κινείται και η διάρθρωση του ωρολογίου προγράµµατος 
σχετικά µε τη σίτιση. Λίγο πριν συγκεντρώνονται οι µαθητές στις τάξεις ή στο 
προαύλιο και ξεκουράζονται συνήθως µε ελεύθερες δραστηριότητες. Μετά το γεύµα 
επίσης προβλέπεται να υπάρχει λίγη ώρα για να χαλαρώσουν και να αναπαυτούν ή να 
ψυχαγωγηθούν µε τη βοήθεια δασκάλου στις τάξεις τους. Η επιλογή αυτή βοηθά στην 
οµαλή συνέχεια του προγράµµατος της απογευµατινής ζώνης. 
 Τέλος µε βάση όλες τις παραπάνω δραστηριότητες και τις αλλαγές στο 
ωρολόγιο πρόγραµµα, είναι δυνατόν και προβλέπεται να αλλάξει η διάρκεια της 
διδακτικής ώρας. Ειδικότερα σε µαθήµατα και δραστηριότητες, το περιεχόµενο και η 
διδακτική των οποίων διαφοροποιείται από το συµβατικό πρόγραµµα, η ώρα µπορεί 
να αυξηθεί ή να µειωθεί ανάλογα µε τις ανάγκες και τον προγραµµατισµό του 
εκπαιδευτικού στο συγκεκριµένο αντικείµενο. 
 Έτσι λοιπόν µπορούν να ενοποιηθούν δύο ώρες, ώστε να έχουµε καλύτερη 
αξιοποίηση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκληρωµένη επεξεργασία ενός 
θέµατος ή για την εφαρµογή συγκεκριµένης µεθόδου διδασκαλίας όπως π.χ. η 
µέθοδος project, η παρουσίαση εργασιών κ.τ.λ. Αυτού του είδους η παρέµβαση 
µπορεί ευκολότερα να εφαρµοστεί κατά την οργάνωση των µαθηµάτων της 
απογευµατινής ζώνης αλλά χωρίς πάντα να είναι απαραίτητο (Βιτσιλάκη, Χ., 2001, 
σελ. 72-73). 
 Αφού λοιπόν µιλάµε για το ολοήµερο σχολείο, µια ρηξικέλευθη τοµή όπως 
θέλει να παρουσιάζεται στην ελληνική εκπαίδευση και για ένα πιλοτικό πρόγραµµα, 
επιβάλλονται τέτοιου είδους αλλαγές σε δοµικά και θεµελιώδη ζητήµατα. Οι αλλαγές 
αυτές είναι µάλιστα επιβεβληµένες όταν το κρίνει ο εκπαιδευτικός και ο µαθητής και 
το απαιτήσουν οι συνθήκες. 
 
 

2.3.4. Πρόγραµµα µαθηµάτων- Αναλυτικό Πρόγραµµα 
 
● Ολοκληρωµένη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειµένων που καθορίζονται 
από το επίσηµο Αναλυτικό Πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας. 
● Ολοκλήρωση της µαθησιακής διαδικασίας και της σχολικής προετοιµασίας στα 
πλαίσια του σχολικού ωραρίου ή στα πλαίσια κάθε µαθήµατος. 
● Το πρόγραµµα εµπλουτίζεται µε επιπρόσθετα γνωστικά αντικείµενα που: 
 α) είναι αναγκαία για τους µαθητές σύµφωνα µε τη διαµόρφωση των νέων συνθηκών 
της εποχής όπως: πληροφορική, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή υγείας, 
κυκλοφοριακή αγωγή, διαπολιτισµική αγωγή 



β) οι µαθητές διδάσκονται κατόπιν πληρωµής στην ελεύθερη αγορά π.χ. ξένες 
γλώσσες, µουσική, καλές τέχνες, χορό, αθλοπαιδιές 
γ) οι γονείς αλλά και οι τοπικοί φορείς επιθυµούν να διδαχτούν τα παιδιά για λόγους 
που συνδέονται µε τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες ή συνθήκες π.χ. λαογραφία, τοπική 
ιστορία, παραδοσιακούς χορούς 
δ) έχουν αρχίσει να αποκτούν αξία στην εκπαίδευση και να προωθούνται από το 
επίσηµο κράτος π.χ. λογοτεχνία, θεατρική αγωγή, έρευνα βιβλιοθήκης κ.α. 
● Το πρόγραµµα αντιµετωπίζεται σαν ενιαίο (καταπολέµηση του διαχωρισµού 
µεταξύ ακαδηµαϊκών και µη ακαδηµαϊκών µαθηµάτων). 
●  Το Αναλυτικό Πρόγραµµα διαµορφώνεται στα πλαίσια ενός κορµού που έχει 
διαµορφωθεί από την επιστηµονική επιτροπή και έχει την έγκριση του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου 
● Στη διαµόρφωση του προγράµµατος µαθηµάτων έχουν επίσης λόγο ο διευθυντής 
του σχολείου, οι δάσκαλοι, ο σχολικός σύµβουλος, οι γονείς και φυσικά οι µαθητές   
(Βιτσιλάκη, Χ- Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 2001, σ. 49-50, Βιτσιλάκη, Χ., 2001, σ. 14-16 & 
Βιτσιλάκη, Χ., 2000, σελ. 9).  
 Βασική προϋπόθεση για  να δεχτούν οι γονείς το ρόλο του Ολοήµερου και να 
κατανοήσουν την αξία του, είναι το Αναλυτικό Πρόγραµµα του Ολοήµερου σχολείου 
να περιλαµβάνει αναλλοίωτο το πρόγραµµα του κανονικού σχολείου, όπως αυτό 
ισχύει και εφαρµόζεται σε όλα τα σχολεία της επικράτειας. Τα πλαίσια διαµόρφωσης 
του προγράµµατος τα αναλαµβάνει η επιστηµονική επιτροπή  µε την έγκριση του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Βιτσιλάκη, Χ- Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 2001, σελ. 49-50) . 
 Έτσι κάθε σχολικό πρόγραµµα ακολουθεί τον κορµό α) των υποχρεωτικών 
µαθηµάτων (Γλώσσα, Μαθηµατικά κλπ) τα οποία το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έτσι 
και αλλιώς σύντοµα θα επανεξετάσει και επαναπροσδιορίσει από πλευράς 
παρεχόµενης ύλης και γνωστικών αντικειµένων και β) των υποχρεωτικών 
ψυχαγωγικών και δηµιουργικών δραστηριοτήτων οι οποίες προκύπτουν από τα 
επιπρόσθετα γνωστικά αντικείµενα αλλά και την οργάνωση του ολοήµερου 
προγράµµατος � προετοιµασία, χρήση βιβλιοθηκών, και εκπαιδευτικού υλικού, κ.τ.λ. 
(Βιτσιλάκη, Χ., 2001, σελ. 14-16 ). 
 Βασική εποµένως παρέµβαση του ολοήµερου σχολείου είναι και η παροχή 
επιπρόσθετων γνώσεων και δραστηριοτήτων µέσω του εµπλουτισµού του 
Αναλυτικού Προγράµµατος µε νέα γνωστικά αντικείµενα. Αυτά µέχρι τώρα 
απουσίαζαν από το «επίσηµο» Αναλυτικό Πρόγραµµα ή ήταν περιορισµένα σε 
έκταση. Η συµπλήρωση αυτή έχει µίας σειρά από θετικές επιπτώσεις για τα παιδιά: 
και το θεσµό κατ� επέκταση: 
 Καταρχήν δηµιουργεί τις προϋποθέσεις διαµόρφωσης ενός µορφωσιογόνου 
περιβάλλοντος για τις επιπλέον ώρες παραµονής του παιδιού στο σχολείο. Επιπλέον 
διευρύνεται ο γνωστικός ορίζοντας του παιδιού και εµπλουτίζεται µε σύγχρονες 
γνώσεις που υπό κανονικές συνθήκες θα έψαχνε στην ελεύθερη αγορά. Άρα 
εξοικονοµούν χρήµατα από τέτοιες δαπάνες οι γονείς και καταπολεµάτε η 
παραπαιδεία. Ευρύτερα δε αµβλύνεται και η άνιση πρόσβαση µαθητών χαµηλών 
κοινωνικοοικονοµικών στρωµάτων ή και γεωγραφικά αποµακρυσµένων περιοχών σε 
σηµαντικά γνωστικά αντικείµενα. Στην επιλογή τους πρέπει να έχουν λόγο και οι 
γονείς, αφού µε τον τρόπο αυτό συµµετέχουν ενεργά στη στήριξη και εδραίωση του 
θεσµού. 
 Ακόµα αυξάνεται η δηµιουργικότητα των µαθητών µέσω των σχετικών 
µαθηµάτων τα οποία την επιζητούν και έτσι αντλείται µεγαλύτερη ευχαρίστηση από 
την µαθησιακή διαδικασία. Μέσω των µαθηµάτων αυτών και της αποδοχής τους 
ανατρέπεται η ταύτιση του σχολείου στο µυαλό των µαθητών µε τη στείρα 



διδασκαλία καθαρά ακαδηµαϊκών µαθηµάτων, αποφεύγοντας έτσι τη 
«σχολειοποίηση» του χρόνου των παιδιών, κάτι που ενδιαφέρει άµεσα γονείς και 
παιδαγωγούς. Βασική συνέπεια είναι να µην κουράζονται οι µαθητές αφού το 
πρόγραµµα τους εµπλουτίζεται ποιοτικά µε δηµιουργικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες. (Βιτσιλάκη, Χ., 2000, σελ. 11 & Πυργιωτάκης, Ι.Ε. γ΄, 2001, σελ. 
58-59). 
 Μία ακόµη παρέµβαση του ολοήµερου σχολείου στην εκπαιδευτική 
πραγµατικότητα είναι όπως διαφαίνεται η ολοκλήρωση της µαθησιακής 
διαδικασίας και της σχολικής  προετοιµασίας στα πλαίσια του σχολικού ωραρίου, 
είτε στα πλαίσια του κάθε µαθήµατος. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται είτε µε την 
ενισχυτική διδασκαλία  των µαθητών που χρήζουν επιπρόσθετη βοήθεια είτε µε την 
αυτόνοµη εργασία �προετοιµασία των µαθητών στα εργαστήρια, τη βιβλιοθήκη ή την 
τάξη κατά τη διάρκεια των προγραµµατισµένων ωρών µελέτης που προβλέπονται από 
το ωρολόγιο πρόγραµµα (Βιτσιλάκη, Χ- Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 2001, σελ. 50). 
 Η επίτευξη της διαδικασίας αυτής βασικά προϋποθέτει αλλαγή στον τρόπο 
µετάδοσης της γνώσης, ώστε να επιτυγχάνεται η εµπέδωση στα πλαίσια του κάθε 
µαθήµατος. Η αλλαγή αυτή προϋποθέτει εκπόνηση περιορισµένων ασκήσεων ή 
εργασιών κατά την ώρα του µαθήµατος και επιλογή τους µε ποιοτικά κριτήρια όπως 
τη δυνατότητα εµπέδωσης και κατανόησης στο χρόνο του µαθήµατος προετοιµασίας 
που ορίζει το πρόγραµµα. Στο σηµείο αυτό επιφορτίζονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι 
καλούνται να αναπροσαρµόσουν το ρόλο τους και να καταβάλλουν προσπάθειες 
ώστε οι εργασίες να είναι ελκυστικές, να προκαλούν τη σκέψη, να αναπτύσσουν τα 
ενδιαφέροντα  του µαθητή, να έχουν άµεση σχέση µε το αντικείµενο κατανόησης του 
µαθήµατος και να προσφέρουν την ευκαιρία για εµβάθυνση και διεύρυνση της 
µάθησης. 
 Με τον τρόπο αυτό οι ασκήσεις αντιµετωπίζονται ως ευκαιρία για προσφορά 
ερεθισµάτων και παραπέρα επεξεργασία της ενότητας και του θέµατος στο σχολείο 
και έτσι αλλάζουν χαρακτήρα, Πλέον δεν είναι µία ευκαιρία για συσσώρευση 
γνώσεων, αναπαραγωγή των «µεµαθηµένων» και επιφανειακή διεύρυνση των 
πληροφοριών που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της διδασκαλίας, µε την ενασχόληση 
του µαθητή για αρκετές ώρες στο σπίτι. Είναι µία επιπλέον δυνατότητα για αυτόνοµη 
επεξεργασία προβληµάτων για διερευνητική µάθηση, για κριτική και δηµιουργική 
στάση απέναντι σε γνώσεις και θέµατα, για µεταβίβαση της µάθησης µέσω κυρίως 
τρόπων µεθοδολογικής προσέγγισης και για ανάπτυξη επικοινωνίας και αλληλεγγύης  
µεταξύ των µαθητών. 
 Τα γεγονός ότι πλέον τέτοιου είδους εργασίες προορίζονται για την 
επεξεργασία τους στο σχολείο, µε τη βοήθεια εκπαιδευτικού και όχι γονέα, αλλάζει 
προς το ποιοτικότερο και ορθότερο παιδαγωγικά το σκοπό των εργασιών. Εποµένως 
όταν µιλά κανείς για εργασίες στο Ολοήµερο, οφείλει να εννοεί µόνο τις εργασίες 
που αναθέτονται από τον εκπαιδευτικό για να διεκπεραιώσουν οι µαθητές του στο 
χώρο του σχολείου (Βιτσιλάκη, Χ., 2000, σελ. 10 & Βρεττός, Ι- Ταρατόρη, Ε.- 
Χατζηδήµου,  ∆., 2001, σελ. 119-120). 
 Με τον τρόπο οργάνωσης των εργασιών που προτείνει το ολοήµερο σχολείο, 
απαλλάσσονται γονείς και µαθητές από το άγχος των «κατ� οίκον» εργασιών. Για το 
λόγο αυτό (εξοικονόµηση ελεύθερου χρόνου γονιών και µαθητών) το Ολοήµερο 
προβλέπει στο πρόγραµµα του, ότι για τη σχετική βοήθεια των µαθητών, θα 
διατίθεται επαρκής χρόνος προετοιµασίας, χωρίς όµως να δίνεται η αίσθηση στους 
µαθητές ότι σχολειοποιείται η παραµονή τους στο σχολείο και ότι παρατείνεται η 
διανοητική εργασία σε βάρος της κίνησης και της αισθητικής δηµιουργικής 
απασχόλησης (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. β΄, 2001, σελ. 36-37). 



 Για να επιτευχθούν όλα αυτά θα πρέπει να γίνει προσεκτικός σχεδιασµός του 
προγράµµατος τόσο κατά την δοµή όσο και κατά την επιλογή των ωρών που θα 
τοποθετηθεί η διδασκαλία του κάθε µαθήµατος. Βασικός στόχος της οργάνωσης 
πρέπει να είναι η καταπολέµηση  του διαχωρισµού µεταξύ ακαδηµαϊκών και µη 
ακαδηµαϊκών  µαθηµάτων. Η επίτευξη του θα γίνει µε δύο βασικούς τρόπους: α) 
Μέσα από τη µετάδοση και εµπέδωση της διδακτέας ύλης µε περισσότερο 
δηµιουργικούς, διερευνητικούς  και ψυχαγωγικούς τρόπους όπως π.χ. παιχνίδι, 
έρευνα βιβλιοθήκης οµαδικές εργασίες, επισκέψεις σε φυσικά πολιτισµικά, ιστορικά 
αξιοθέατα, διερεύνηση θεµάτων από τα µεγαλύτερα παιδιά στο διαδίκτυο, τη 
βιβλιοθήκη κ.τ.λ. και β) µέσα από την κατανοµή των µαθηµάτων σε όλη τη διάρκεια 
του προγράµµατος, τηρώντας τους σχετικούς περιορισµούς και δεσµεύσεις που ήδη 
αναφέραµε (Βιτσιλάκη, Χ- Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 2001 σελ.49). 
 Έτσι οι «ελεύθερες δραστηριότητες» δεν µπορεί να αποτελούν ξεκοµµένο 
µέρος του προγράµµατος, αλλά να εντάσσονται πλήρως και οργανικά σε αυτό, χωρίς 
να σηµαίνει  ότι δεν θα έχουν και ένα βαθµό αυτοδυναµίας. Με την ένταξη τους τόσο 
κατά την πρωινή ζώνη λειτουργίας όσο και κατά την απογευµατινή, επιτυγχάνονται 
οι ιδιαίτεροι στόχοι της δηµιουργικής απασχόλησης, της ψυχαγωγίας, της σχολικής 
ζωής και της κοινωνικοποίησης, όπως επίσης και οι ιδιαίτεροι στόχοι του κάθε 
αντικειµένου ξεχωριστά. Αυτό σηµαίνει ότι οι «ελεύθερες δραστηριότητες» που 
προκύπτουν από τα επιπλέον αντικείµενα µπορούν να λειτουργούν ως ενίσχυση των 
αντικειµένων του Αναλυτικού Προγράµµατος, ως µέσο επίτευξης των παιδαγωγικών 
στόχων των γνωστικών αντικειµένων, ως µέρη ενιαίων διερευνητικών διεργασιών 
(project) και τέλος ως αυτοδύναµα γνωστικά αντικείµενα.(Κωνσταντίνου, Χ.- 
Λεοντάρης, Α.- Μόραλη, Σ.- ∆ιαµαντής, Κ., 2001, σελ. 133-134, 135-136). 
 Με τον τρόπο λειτουργίας, οργάνωσης και κατάρτισης του προγράµµατος που 
περιγράψαµε προηγουµένως, δίνεται η δυνατότητα στο πιλοτικό ολοήµερο 
πρόγραµµα  βελτίωσης της παρεχόµενης εκπαίδευσης και προσαρµογής της στις νέες 
συνθήκες. Ταυτόχρονα µε αυτή τη λειτουργία γίνεται αποτελεσµατικό αφού 
αντιµετωπίζει γενικότερα και ειδικότερα προβλήµατα και ανάγκες των µαθητών όπως 
µαθησιακές δυσκολίες, πολυπολιτισµικούς µαθητικούς πληθυσµούς, υποβαθµισµένο 
κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλλον κ.α. χωρίς να κουράζει και να ταλαιπωρεί τους 
µαθητές. 
 
 
 

2.3.5 Μεθοδολογία διδασκαλίας �Εσωτερική λειτουργία πιλοτικού ολοήµερου 
σχολείου. 

 
 
 Πρόκειται για αυτό που ονοµάζουµε ανανέωση των µεθόδων διδασκαλίας στα 
πλαίσια του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου µε απώτερο σκοπό την ποιοτική 
βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του. Αυτό πετυχαίνεται µε τους εξής τρόπους: 
● ∆ιαθεµατική προσέγγιση των γνώσεων. 
● ∆ιδασκαλία-µάθηση µε οµάδες εργασίας 
● ∆ιδασκαλία- µάθηση µε σχέδιο εργασίας project  
●  Ολοκλήρωση των εργασιών στο σχολείο και ενσωµάτωση τους στη διδασκαλία. 
●  ∆ιαφοροποίηση της διδασκαλίας-εξατοµίκευση. 
●  Σύνδεση της διδασκαλίας των µαθηµάτων µε ψυχαγωγικές και άλλες δηµιουργικές 
δραστηριότητες (µουσική, θέατρο, έρευνα σε εργαστήρια-βιβλιοθήκη κ.α) 



● Μάθηση µε ανακάλυψη (εργαστήρια, βιβλιοθήκη, εκπαιδευτικό υλικό, 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές). 
●  ∆ιδασκαλία και µάθηση µε σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα. 
●  Μάθηµα σε αίθουσες �εργαστήρια και εργαστήρια επιστηµών. 
●  Χρήση πολλαπλών διδακτικών πηγών 
● Αναβάθµιση των µεθόδων επικοινωνίας δασκάλου-µαθητή (διάλογος, ύφος 
επικοινωνίας κ.α). 
● Αναβάθµιση της αξιολόγησης των µαθητών στα πλαίσια του σχολείου. 
∆ιαφοροποίηση και προσαρµογή της στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του 
προγράµµατος. 
 Εξαιτίας του ότι το ολοήµερο πρόγραµµα, εφόσον λειτουργήσει στη βάση και 
στα πλαίσια που θέσαµε µέχρι τώρα, έχει τις προϋποθέσεις για τη µεταβολή των 
οργανωτικών και λειτουργικών δοµών του σχολείου, επικεντρώνουµε την προσοχή 
µας στην εσωτερική µεταρρύθµιση του, την κατεξοχήν δηλαδή παιδαγωγική 
λειτουργία (Χανιωτάκης, Ν., 2001, σελ. 7). Για την καλύτερη κατανόηση του 
θέµατος, αναλύουµε κάθε µέθοδο διδασκαλίας και οργάνωσης ξεχωριστά, ώστε να 
έχουµε τη δυνατότητα για πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση. Πρόκειται για 
εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης της διδασκαλίας οι οποίοι ανανεώνουν τον τρόπο 
εργασίας του σχολείου περιορίζοντας το µοντέλο της δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας 
στο ελάχιστο. Αυτούς που εντοπίσαµε από τη σχετική βιβλιογραφία και που κρίθηκαν 
ότι ταιριάζουν στη φιλοσοφία του Ολοήµερου είναι: 
 
α) ∆ιαθεµατική προσέγγιση των γνώσεων. 
 
 Με τον όρο «διαθεµατική προσέγγιση» εννοούµε τη µορφή διδασκαλίας κατά 
την οποία από τη µία το περιεχόµενο της διδασκαλίας ενιαιοποιείται  και από την 
άλλη η διδασκαλία είναι εργαστηριακής και ευρηµατικής µορφής. Στο πλαίσιο αυτό ο 
κατακερµατισµός των γνώσεων κατά µαθήµατα, προσκρούει εύλογα σε παιδαγωγικές 
ενστάσεις, αφού ο µαθητής διαθέτει ενιαίο εµπειρικό κόσµο άρα και τα θέµατα 
προβλήµατα πρέπει να αντιµετωπιστούν ως ολότητες σε ένα σύνολον γνώσεων, 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων. 
 Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο δεν υπάρχουν ξεχωριστά περιεχόµενα 
διδασκαλίας που γίνονται  σε τακτή ώρα το καθένα, αλλά καταστάσεις µάθησης οι 
οποίες προσεγγίζουν το περιεχόµενο της διδασκαλίας ως κάτι ενιαίο και αδιαίρετο. 
Άρα γίνεται υπέρβαση του µαθήµατος, και διαµορφώνεται ένα νέο µάθηµα (θέµα 
προβληµατισµού) από την ενοποίηση περισσοτέρων.  
 Συγχρόνως όµως τη διαθεµατική προσέγγιση τη χαρακτηρίζει και ορισµένη 
µέθοδος εργασίας η οποία χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία της αυτενεργούς µάθησης, 
η οποία αποβαίνει σε βιωµατική, χρησιµοποιώντας τη φυσική εποπτεία. Ωθούνται 
έτσι οι µαθητές να µαθαίνουν από το δικό τους προβληµατισµό (Θεοφιλίδης, Χ., 
1997, σελ. 11-13). Κατά τη διάρκεια µιας τέτοιου είδους επεξεργασία (ένταξη ενός 
θέµατος σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προβληµατισµού) γίνονται αναφορές σε θέµατα και 
προβλήµατα τα οποία ξεπερνούν τα στενά όρια του µαθήµατος και στα οποία µπορεί 
να αναφέρονται και σε άλλα µαθήµατα π.χ. Αγγλικά, Γεωγραφία, Ιστορία. 
 Αυτή η προσέγγιση πραγµατοποιείται σε επίπεδο σχεδιασµού της 
καθηµερινής διδασκαλίας και δεν χρειάζεται συγκεκριµένο σχεδιασµό στο πλαίσιο 
των Αναλυτικών Προγραµµάτων. Απλά για να επιτευχθεί µε ουσιαστικό και 
αποτελεσµατικό τρόπο, πρέπει να εκπληρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Η 
πρώτη είναι ο επιπλέον χρόνος ο οποίο θα δώσει δυνατότητα στον εκπαιδευτικό 
οµαδοποίησης των διδακτικών ωρών, η δεύτερη είναι η ενέργεια του εκπαιδευτικού 



να προχωρήσει στην ενοποίηση µαθηµάτων κάτω από ένα συγκεκριµένο θέµα 
προβληµατισµού (ενιαία προσφορά της γνώσης) και η τρίτη είναι η εξασφάλιση του 
κατάλληλου χώρου- εργαστηρίου που θα χρησιµοποιηθεί για την αυτενεργό µάθηση 
των µαθητών, τη συνεργασία, τη διερεύνηση και την ανακάλυψη. ∆εν πρέπει να 
ξεχνάµε επίσης και τη δυνατότητα για πραγµατοποίηση εποπτικής διδασκαλίας στα 
πλαίσια του µαθήµατος, κάτι που προϋποθέτει την κατάλληλο χώρο (Βρεττός, Ι., 
2001, σελ. 82-85 & Θεοφιλίδης, Χ., 1997, σελ. 17-19).  
 Οι προϋποθέσεις αυτές εκπληρώνονται µία προς µία στο χώρο και στα 
πλαίσια λειτουργίας του Ολοήµερου. ∆ιαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία για να 
επιδιώξει κάτι τέτοιο και να το πραγµατοποιήσει µε αποτελεσµατικό τρόπο στην 
πράξη. Με την εφαρµογή της διαθεµατικής προσέγγισης των γνώσεων, η διδασκαλία 
και η µάθηση γίνεται µαθητοκεντρική, επιχειρείται υπέρβαση του παραδοσιακού 
σχολείου µέσω της καλλιέργειας κλίµατος που εξασφαλίζει τη δραστηριοποίηση των 
µαθητών, την ανάληψη από µέρους τους πρωτοβουλιών και της συνεργασίας µεταξύ 
τους και µε το δάσκαλο, ενώ εξασφαλίζεται και η ευχάριστη παραµονή τους στο 
σχολείο. 
 
 
β) ∆ιδασκαλία-µάθηση µε οµάδες εργασίας. 
 
 Όπως ήδη έχουµε τονίσει, το ολοήµερο σχολείο προσπαθεί να µετεξελιχθεί σε 
ζωντανό και δηµιουργικό θεσµό στα πλαίσια της διαρκώς µεταβαλλόµενης 
κοινωνίας. Για να το πετύχει αυτό, πρέπει συνεχώς να µετασχηµατίζει σε διδακτικές 
προσεγγίσεις τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και τις δηµιουργούµενες 
ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει πάντα να αξιολογεί 
και να βελτιώνει τις πρακτικές του, αναζητώντας εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας. 
Η διδασκαλία-µάθηση µε οµάδες επιχειρεί τον παραπάνω µετασχηµατισµό και 
προσφέρει ένα λειτουργικό πλαίσιο για να οργανωθούν ποικίλες διδακτικές αλλά και 
δηµιουργικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες (Ματσαγγούρας, Η., 2000, σελ. 9). 
  Την αξία της οµαδικής διδασκαλίας δέχεται ανεπιφύλακτα το ολοήµερο 
σχολείο, αφού εντάσσεται και ταυτίζεται µε τη φιλοσοφία του. Είναι η βασική µορφή 
διδασκαλίας η οποία αν εφαρµοστεί σωστά µειώνει στο ελάχιστο την 
δασκαλοκεντρική προσέγγιση των γνώσεων, ενώ αναµφισβήτητα αυξάνει την 
αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας, διατηρώντας αµείωτο το ενδιαφέρον των 
µαθητών. 
 Οι κυριότερες αρετές οι οποίες προέκυψαν από την πρακτική εφαρµογή της 
µεθόδου, αφορούν κυρίως τους µαθητές και είναι: α) Ανάπτυξη της πρωτοβουλίας 
και την αυτενέργεια τους β) όξυνση των ανώτερων διανοητικών λειτουργιών τους γ) 
βοήθεια στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της αυτοκριτικής τους δ) εξέλιξη των 
κοινωνικών τους λειτουργιών, όπως της συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας, του 
αµοιβαίου σεβασµού, της ανάληψης προσωπικής και συλλογικής ευθύνης ε) 
αυτόνοµη παρώθηση κάτι που κάνει τη γνωστική διαδικασία ευχάριστη στ) 
παρότρυνση προς την αυτοβελτίωση ζ) εκµηδένιση του προβλήµατος της πειθαρχίας 
και η) εξοπλισµός των µαθητές µε µεθόδους και τεχνικές εργασίας (Κανάκης, Ι., 
1987, σελ.160-161, 167). 
 Για να πραγµατοποιηθεί όµως µε αποτελεσµατικό τρόπο και να διαφανούν οι 
αρετές που εκθέσαµε πρέπει να τηρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Καταρχήν 
πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή. Ώστε να διευκολυνθεί στην 
προσπάθεια του ο εκπαιδευτικός. ∆ηλαδή να διαθέτουν οι σχολικές αίθουσες την 
κατάλληλη υποδοµή και τα απαραίτητα εκπαιδευτικά µέσα. Επίσης πρέπει  ο 



εκπαιδευτικός να έχει εξοπλιστεί µε τέτοια γνωστικά εφόδια, ώστε να µπορεί να 
οργανώσει το µάθηµα του µε βάση τις οµάδες εργασίας. Η πορεία προς αυτή την 
κατεύθυνση είναι επίπονη και ο εκπαιδευτικός χρειάζεται επιµόρφωση κυρίως στον 
τρόπο που θα επεµβαίνει. Θα πρέπει να καλλιεργήσει στο µαθητή τέτοια αισθήµατα 
ώστε να αποδέχεται την κριτική, τη γνώση των άλλων, να µάθει να συνδιαλέγεται και 
να προβληµατίζεται σε µία κοινή προσπάθεια. 
 Ο εκπαιδευτικός από κοινού µε τον µαθητή, πρέπει να γνωρίζει να θέτει τα 
απαραίτητα κριτήρια για τη σωστή εφαρµογή της οµαδικής διδασκαλίας µε βάση την 
επιλογή των περιεχοµένων διδασκαλίας. Το θέµα θα πρέπει να είναι γνωστό, 
επίκαιρο, να προσφέρεται για διαπραγµάτευση µε οµάδες µαθητών και να περιέχει 
αµφιλεγόµενα στοιχεία ώστε να καλλιεργηθεί ο διάλογος. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 
να διαθέτει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και διδακτικές ικανότητες, ώστε να 
εφαρµόσει στην τάξη µε επιτυχία την οµαδική διδασκαλία. 
            Βασική επίσης προϋπόθεση είναι ο αριθµός των µαθητών στην τάξη αφού δεν 
είναι δυνατόν να εφαρµοστούν οι βασικές αρχές της διδασκαλίας σε οµάδες εργασίας 
µε µεγάλο αριθµό µαθητών (Χατζηδήµου, ∆. � Ταρατόρη, Ε., 2001, σελ. 109-110). 
Τέλος βασικότατο στοιχείο για την επιτυχή εφαρµογή της οµαδικής διδασκαλίας είναι 
ο χρόνος. Απαιτείται αρκετός χρόνος για να αποκτήσουν οι µαθητές ικανότητες να 
λειτουργήσουν ως οµάδες, ενώ και για τη διαπραγµάτευση ενός θέµατος δεν 
επαρκούν τα στενά όρια των σαράντα-πέντε λεπτών της σχολικής ώρας. Το 
Ολοήµερο και λόγω της πιλοτικής του φάσης αλλά και εξαιτίας του διευρυµένου 
προγράµµατος του, παρέχει τέτοιες δυνατότητες. Άλλωστε και η φύση των 
µαθηµάτων του (Θεατρική Αγωγή, Εικαστικά, Μουσική κ.τ.λ.) προϋποθέτουν 
συνεργασία µεταξύ των µαθητών και καλλιεργούν τέτοιες δεξιότητες. 
             Έτσι λοιπόν το ολοήµερο σχολείο, ανατρέποντας τα βασικά προβληµατικά 
στοιχεία της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης προωθεί τη διδασκαλία µε οµάδες εργασίας. 
Εκτός αυτού, το ωρολόγιο και Αναλυτικό πρόγραµµα εισάγει και υλοποιεί τις πλέον 
πρόσφατες και πρωτοποριακές µεθόδους, αναβαθµίζοντας το περιεχόµενο και τις 
διαδικασίες µάθησης, καλλιεργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για εφαρµογή 
της (Βιτσιλάκη, Χ., 2001, σελ. 75). 
  
γ) ∆ιδασκαλία-µάθηση µε σχέδιο εργασίας-project 
 
  Ως µέθοδο project εννοούµε µία µορφή διδακτικής διαδικασίας που έχει ως 
αφετηρία κάποιους προβληµατισµούς µεµονωµένων ατόµων ή του συνόλου της 
διδακτικής οµάδας και στοχεύει κυρίως στην ολοκλήρωση κάποιου έργου που οδηγεί 
στη λύση ενός προβλήµατος. Βασική προϋπόθεση για τη φάση της οργάνωσης και 
του σχεδιασµού αποτελεί η ενεργός συµµετοχή κατά το δυνατό όλων των µελών της 
οµάδας στα πλαίσια µιας επικοινωνιακής διδασκαλίας. Ο σχεδιασµός της δράσης 
είναι έργο αποκλειστικά της οµάδας των µαθητών και όχι του εκπαιδευτικού, ενώ η 
αναζήτηση πληροφοριών και η ολοκλήρωση του εγχειρήµατος είναι αποτέλεσµα 
κάποιας κοινής δράσης (Χρυσαφίδης, Κ., 2000, σελ. 43-44)  
              Από τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδίου εργασίας καταλήγουµε στο 
συµπέρασµα ότι αποβλέπει στην µεταβολή και υπέρβαση του παραδοσιακού 
µαθήµατος, τόσο στα πλαίσια του τρόπου απόκτησης των γνώσεων από πλευράς 
µαθητών όσο και ως προς τα περιεχόµενα, τη θέση των µαθητών και του δασκάλου 
και τη χρονική διάρκεια (Βρεττός, Ι. 2001, σελ. 80-81). Από την άλλη τα βασικά 
χαρακτηριστικά του σχεδίου εργασίας που συνοψίζονται στην ενίσχυση της 
πρωτοβουλίας του ατόµου στην αγωγή µέσα από τα βιώµατα των µαθητών και στη 
σύνδεση χειρωνακτικής εργασίας, δίνουν µια νέα κατεύθυνση στη διδασκαλία και 



στο σχολείο, δεδοµένου µάλιστα ότι τα σχέδια εργασίας µπορούν να συνδεθούν µε 
µαθήµατα του Αναλυτικού Προγράµµατος. 
 Αλλά εκτός αυτού, ιδιαίτερα ο εκπαιδευτικός και ο µαθητής του πιλοτικού 
ολοήµερου σχολείου λόγω της µεγάλης διάρκειας της παραµονής τους στο σχολείο, 
της διδασκαλίας νέων γνωστικών αντικειµένων, της συνεργασίας µε ειδικούς φορείς 
και επιστηµονικές επιτροπές µπορεί να έρθουν σε επαφή µε το σχέδιο εργασίας και 
να το εφαρµόζουν στην καθηµερινή πράξη. Η µέθοδος project δίνει τη δυνατότητα 
στο µαθητή να αποκτήσει άνεση και ευχέρεια στη χρήση του λόγου, να αναπτύξει 
πρωτοβουλίες και να εκφράσει απόψεις, να συνεργάζεται άµεσα µε το συµµαθητή 
του και το δάσκαλο και να αναπτύξει κριτική σκέψη. Παράλληλα βοηθά τον 
εκπαιδευτικό να δίνει δυνατότητα συµµετοχής όλων στο πρόγραµµα διδασκαλίας, να 
επικοινωνεί µε τον κάθε µαθητή και να βρίσκει λύσεις σε γνωστικά ζητήµατα. 
 Συνοψίζοντας η µέθοδος project πρέπει και µπορεί να εφαρµοστεί στο 
πιλοτικό ολοήµερο σχολείο και γενικά σε κάθε σχολείο της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, διότι µε την εφαρµογή της µπορούν να απασχοληθούν 
δηµιουργικά οι µαθητές µια σχολικής τάξης αλλά και οι µαθητές από διαφορετικές 
τάξεις που έχουν ενταχθεί στην ίδια οµάδα του project (Χατζηδήµου, ∆.- Ταρατόρη 
Ε., 2001, σελ. 94-98). 
 Στα πλαίσια λειτουργίας του Ολοήµερου, µπορεί να βρει το project 
δυνατότητες εφαρµογής, αφού υπάρχουν και οι υλικές προϋποθέσεις (υλικοτεχνική 
υποδοµή, εξοπλισµός, εκπαιδευτικά µέσα κτλ), οι χώροι (βιβλιοθήκη, εργαστήρια, 
διαµόρφωση τάξης κτλ) και ο χρόνος (ολοήµερο πρόγραµµα λειτουργίας) για µια 
επιτυχή εφαρµογή. Παράλληλα οι δάσκαλοι θα πρέπει να έχουν επιµορφωθεί στον 
τρόπο που θα λειτουργήσουν αλλά και να έχουν στη διάθεση τους ειδικούς επί του 
θέµατος για να συµβουλευτούν. Άλλωστε η ίδια η φύση και φιλοσοφία του 
προγράµµατος προωθεί και µέσω των οργανωµένων δηµιουργικών και ψυχαγωγικών 
µαθηµάτων την εφαρµογή του σχεδίου εργασίας σε συνεργασία µε το σύνολο των 
εκπαιδευτικών, ώστε να επιδίδονται οι µαθητές σε δηµιουργικές εργασίες και 
ενδιαφέρουσες ενασχολήσεις που δεν θα θυµίζουν, τουλάχιστον για µερικές µέρες ή 
ώρες την εβδοµάδα το καθιερωµένο µάθηµα.  
 
 
δ) Ολοκλήρωση των εργασιών στο σχολείο και ενσωµάτωση τους στη 
διδασκαλία 
 
 Για την ολοκλήρωση των εργασιών στο σχολείο και για πιο λόγο πρέπει να 
επιτυγχάνεται  στο Ολοήµερο, έχουµε µιλήσει στο σηµείο της ολοκληρωµένης 
µαθητικής διεργασίας και της προετοιµασίας στα πλαίσια του σχολικού ωραρίου. 
Εδώ µας ενδιαφέρει ως εναλλακτικός τρόπος οργάνωσης της διδασκαλίας η 
ενσωµάτωση τους στα πλαίσια της µάθησης. 
 Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι το Ολοήµερο απορρίπτει λόγω της 
δοµής και της φιλοσοφίας που το διέπει, τις εργασίες που έχουν προσθετικό ύφος, τις 
λεγόµενες «παραδοσιακές» που προορίζονται για να συµπληρωθούν στο σπίτι και 
προϋποθέτουν καθορισµένο και συγκεκριµένο χρόνο για τη διεκπεραίωση τους. Στο 
Ολοήµερο πρέπει να ποικίλλει η διατύπωση, η δοµή και η µεθοδολογική τους 
προσέγγιση µια και αυτές προορίζονται για να αποτελέσουν τµήµα της διδασκαλίας 
µε άµεση υποστήριξη και ευθύνη του εκπαιδευτικού (Βρεττός, Ι. �Ταρατόρη. Ε.,  
2001, σελ. 120-121). 
 Οι εργασίες που ενσωµατώνονται στη διδασκαλία και δεν αποτελούν 
ανεξάρτητο τµήµα της, προϋποθέτουν πρώτα απ� όλα να αλλάξει η δοµή της 



διδασκαλίας. Λέγοντας αλλαγή εννοούµε αρχικά στο ύφος και το σκοπό των 
εργασιών. Πρόκειται για εργασίες που θα έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους µαθητές 
να σκεφτούν και να εφαρµόσουν (να ερµηνεύσουν, να εξηγήσουν, να αναλύσουν, να 
συνθέσουν, να ανακαλύψουν, να λύσουν, να εκφράσουν κλπ) µε βάση διαφορετικές 
πηγές σε σχέση µε το αντικείµενο µάθησης. Οπωσδήποτε πρέπει να είναι εργασίες 
που σχεδιάζονται ανάλογα από τον ίδιο το δάσκαλο και προσαρµόζονται στις ανάγκες 
του συνόλου των µαθητών και του κάθε µαθητή ξεχωριστά (Πηγιάκη, Π., 1997, σελ. 
162).  Στη συνέχεια η αλλαγή αυτή ολοκληρώνεται µε τη διαµόρφωση ευέλικτων 
χρονικών διαστηµάτων για την επεξεργασία θεµάτων και προβληµάτων καθώς και 
τον καθορισµό συγκεκριµένων αλλά περισσότερο διευρυµένων χρονικών 
διαστηµάτων, απαραιτήτων για την πορεία της διδασκαλίας. 
 Στην αλλαγή νοοτροπίας, σχεδιασµού και οργάνωσης της διδασκαλίας κύριος 
σκοπός παραµένει µέσω των εργασιών να τοποθετηθούν οι µαθητές κριτικά απέναντι 
σε προβλήµατα κοινωνικά, που επιζητούν τη σκέψη και την ενεργοποίηση των 
αντιληπτικών µηχανισµών τους. Για να επιτευχθεί αυτό δεν πρέπει η διδασκαλία να 
παραµένει στατική. Πρέπει το ολοήµερο σχολείο στη θέση των κατ� οίκων εργασιών 
να τοποθετήσει σύγχρονες κοινωνικές και διδακτικές µορφές διδασκαλίας και 
καινούργιες µεθόδους, οι οποίες θα απαιτούν µεν διδακτική  και επιστηµονική 
ενηµέρωση από τους δασκάλους αλλά θα ταιριάζουν µε τη µορφή των εργασιών που 
περιγράψαµε προηγουµένως. 

Το Ολοήµερο µε τα εκπαιδευτικά µέσα και το υλικό που διαθέτει, είναι σε 
θέση να προχωρήσει σε πρώτη φάση στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών του και 
στη συνέχεια στην εδραίωση αυτής της µορφής οργάνωσης της διδασκαλίας. 
Άλλωστε το Ολοήµερο πρόγραµµα (λήξη στις 16:00) κάνει την ολοκλήρωση των 
εργασιών και την ενσωµάτωση τους στη διδασκαλία απαραίτητο χαρακτηριστικό  
του.  

 
 

ε) ∆ιαφοροποίηση της διδασκαλίας-εξατοµίκευση 
 
 Ένας από τους βασικούς παιδαγωγικούς και κοινωνικούς σκοπούς του 
Ολοήµερου είναι «να διασφαλίσει την ισότιµη κατά το δυνατόν προσφορά γνωστικών 
αντικειµένων στους µαθητές, ανεξάρτητα από την κοινωνική ή τη γεωγραφική τους 
προέλευση» (Βιτσιλάκη, Χ- Πυργιωτάκης, ΙΕ., 2001, σελ. 45). Όµως εκ των 
πραγµάτων, δεν είναι όλοι οι µαθητές ίδιοι, ούτε διαθέτουν το ίδιο γνωστικό 
υπόβαθρο, δεν µεγάλωσαν στο ίδιο περιβάλλον, ούτε και φέρουν τα ίδια βιώµατα. 
Έτσι είναι απαραίτητο µια διαφοροποίηση στον τρόπο προσφοράς της γνώσης τόσο 
σε επίπεδο τάξης και δασκάλου, όσο και σε ευρύτερο επίπεδο σχολείου και 
εκπαιδευτικού συστήµατος. 
 Όσον αφορά το ευρύτερο επίπεδο διαφοροποίησης (εξωτερική 
διαφοροποίηση) διακρίνεται σε «διασχολική» η οποία εκτείνεται σε διάφορα σχολεία 
και «ενδοσχολική» που περιορίζεται σε τάξεις ενός σχολείου. Οι µαθητές χωρίζονται 
σε παράλληλες οµάδες, κοινές για όλα τα µαθήµατα και σταθερές, µε κριτήρια τη 
νοηµοσύνη ή τη γενική τους επίδοση ή σε οµάδες οµοιογενείς και κινητές µε κριτήρια 
την ικανότητα, την επίδοση, τα ενδιαφέροντα και τις ειδικές ανάγκες (Κανάκης, Ι., 
1991, σελ. 34-35). 
 Η συγκεκριµένη µορφή διαφοροποίησης είναι και το δυσκολότερο, διότι έχει 
ανάγκη οργάνωσης σε κεντρικό επίπεδο και απαιτεί µια σειρά από προϋποθέσεις 
όπως την επιµόρφωση των δασκάλων, τους χώρους, τον χρόνο, την άσκηση και την 
τριβή των µαθητών µε το συγκεκριµένο τρόπο δουλειάς κ.α. Όµως στις καινοτοµίες 



του Ολοήµερου ανήκουν η ελαστική διαµόρφωση του σχολικού χρόνου καθώς και η 
ευέλικτη διαµόρφωση του ωρολογίου προγράµµατος. Επίσης ταιριάζουν πολύ στο 
ύφος του Ολοήµερου τέτοιου είδους εφαρµογές και φυσικά µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν, εφόσον µία σχολική µονάδα το κρίνει ως απαραίτητο, στα 
πλαίσια της ανεξάρτητης δράσης της. (Πυργιωτάκης, Ι.Ε.- Χανιωτάκης Ν.- Θωίδης, 
Ι., 2001, σελ. 159). 
  Από την άλλη υπάρχει η µορφή της «εσωτερικής διαφοροποίησης» σύµφωνα 
µε την οποία η διαδικασία της µάθησης πρέπει να προσαρµόζεται στις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα των µαθητών και αποτελεί ένα από τα κύρια ζητήµατα  του σύγχρονου 
σχολείου. Μιλάµε δηλαδή για την εικόνα µιας τάξης, όπου οι µαθητές εργάζονται σε 
διαφορετικούς τοµείς και µε διαφορετικούς ρυθµούς. Έτσι λόγου χάρη µια οµάδα 
κάνει ένα πείραµα, µια άλλη καταγράφει  απόψεις, µία τρίτη αναζητά στοιχεία στη 
βιβλιογραφία και στο τέλος όλοι µαζί συζητούν και ψάχνουν εναλλακτικές λύσεις. 
Έτσι  η διεξαγωγή του µαθήµατος εµπλουτίζει το περιεχόµενο της µάθησης, 
κινητοποιεί τους µαθητές ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα τους, εντείνει τα κίνητρα και 
γενικά δηµιουργεί θετικές συνθήκες µάθησης (Χρυσαφίδης, Κ., 2000, σελ. 70). 
Χωρίς να καταργείται η παραδοσιακή σχολική τάξη. Αντίθετα παύει να 
χρησιµοποιείται η δασκαλοκεντρική- µετωπική διδασκαλία ως κύριος τρόπος 
διδασκαλίας. 
 Φτάνουµε µε τη συγκεκριµένη οργανωτική διαδικασία, στην εξατοµίκευση 
της διδασκαλίας  η οποία απαιτεί να προσαρµόζεται το µάθηµα στα ατοµικά 
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του µαθητή, υπακούοντας στην άποψη ότι η µάθηση 
είναι προσωπική υπόθεση. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουµε, αν όχι απόλυτα, την 
ισότητα των ευκαιριών στην εκπαίδευση, τουλάχιστον την άµβλυνση των άνισων 
ευκαιριών για µάθηση ώστε µακροπρόθεσµα να επιτευχθεί πλήρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας κάθε µαθητή. 
Τα διαφοροποιήσιµα στοιχεία της διδασκαλίας-µάθησης, αφορούν καταρχήν σε 
κεντρικό επίπεδο τη δοµική ανάλυση της διδασκαλίας (σκοπός, στόχος, περιεχόµενα, 
µέσα, αξιολόγηση, υποκειµενικές προϋποθέσεις, αντικειµενικές συνθήκες κ.α) και 
από εκεί και πέρα τη διακόσµηση της αίθουσας και τη διαρρύθµιση της, τα 
περιεχόµενα διδασκαλίας-µάθησης, τις µεθόδους διδασκαλίας-µάθησης, τα 
οπτικοακουστικά µέσα, τη στάση του δασκάλου, τη διάρθρωση της διδασκαλίας κ.α. 
(Κανάκης, Ι., 1991, σελ. 35-36 κ.ε.). Ζητήµατα δηλαδή που εντάσσονται στις άµεσες 
προτεραιότητες του ολοήµερου σχολείου και έχουµε θίξει ως εδώ. 
 Άλλωστε το Ολοήµερο στοχεύει να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία των 
παραδοσιακών ακαδηµαϊκών µαθηµάτων  µέσα από µια πολλαπλότητα 
προσεγγίσεων, οι οποίες θα ενισχύουν αµφίδροµα την προσωπικότητα του µαθητή, 
για να µπορεί να ανταποκριθεί άριστα στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας 
αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τον ψυχισµό του και την κοινωνική και συναισθηµατική 
του ικανότητα (Βιτσιλάκη, Χ., 2000, σελ. 13). Προς την κατεύθυνση αυτή µπορεί να 
βοηθήσει η διαφοροποιηµένη διδασκαλία και η εξατοµίκευση ως βασική µορφή της, 
µε γόνιµο τρόπο, αρκεί να πραγµατοποιείται σωστά, συστηµατικά και οργανωµένα. 
 
στ) Σύνδεση της διδασκαλίας των µαθηµάτων µε ψυχαγωγικές και άλλες 
δηµιουργικές δραστηριότητες (µουσική, θέατρο, έρευνα σε εργαστήρια-
βιβλιοθήκη, παιχνίδι κ.α). 
 
 Το ολοήµερο σχολείο µπορεί µέσα από τις δραστηριότητες που 
περιλαµβάνουν τα επιπλέον γνωστικά του αντικείµενα να υπερβεί τις παραδοσιακές 
δοµές σχολειοποίησης, στο βαθµό που αναπτύσσεται ως παιδαγωγικός χώρος 



µάθησης και ζωής, ο οποίο προσφέρει δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και 
περιστάσεις µάθησης που δίνουν στο µαθητή τη δυνατότητα να βιώσει σχολικές 
εµπειρίες σύνδεσης των µαθηµάτων µε άλλες δραστηριότητες. Αυτές οι δυνατότητες 
σηµαίνουν περισσότερο σχολείο, όχι όµως σχολειοποίηση του ελεύθερου χρόνου των 
µαθητών, ελκυστικές καταστάσεις µάθησης και σχολικής ζωής, όπως και µάθηση µε 
δηµιουργία και δραστηριοποίηση του νου, της καρδιάς, των χεριών και του σώµατος 
(Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 2000, σελ. 11 & Πυργιωτάκης, Ι.Ε. γ΄, 2001 σελ. 58). 
 Με λίγα λόγια το σχολείο ακινησίας και παραδοσιακής προσφοράς της 
µάθησης γίνεται σχολείο δράσης. Έτσι τα µαθήµατα που εντάσσονται στο 
υφιστάµενο πρόγραµµα (Γλώσσα, Μαθηµατικά, Φυσική κ.τ.λ.) τροποποιούνται στο 
περιεχόµενο και στις πρακτικές διδασκαλίες, ενώ οι εκπαιδευτικοί προγραµµατίζουν 
σύνδεση της διδασκαλίας τους µε ψυχαγωγικές και δηµιουργικές δραστηριότητες. 
 Επιπλέον εκτιµάται πως µε µία ουσιαστική αναµόρφωση της διδακτικής 
πράξης, τον περιορισµό �αν όχι την κατάργηση- της αποστήθισης, την αξιοποίηση 
των εργαστηρίων, την ανάθεση, εκπόνηση διαθεµατικών εργασιών, µε τη χρήση της 
βιβλιοθήκης ή των εργαστηρίων και του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού  υλικού, οι 
µαθητές µπορούν να προσεγγίζουν διαφορετικά τη γνώση. Μπορούν ευκολότερα και 
πιο ευχάριστα ακόµα και µέσα από το παιχνίδι  και άλλες οργανωµένες δηµιουργικές 
ευχάριστες διεργασίες να κατακτούν τη γνώση. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι 
πολύ σηµαντικός στην προσπάθεια αυτή. 
 Απαιτεί ουσιαστική συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν 
µαθήµατα στην ίδια τάξη, πρωινής και απογευµατινής ζώνης λειτουργίας, ώστε να 
ενταχθεί µια διδακτική ενότητα π.χ. για τα κλάσµατα στα Μαθηµατικά, στα πλαίσια  
άλλων γνωστικών δραστηριοτήτων π.χ. µείξη χρωµάτων στα εικαστικά, ή στην 
πληροφορική µέσω ανάλογου εκπαιδευτικού λογισµικού. Βασικός στόχος της 
παραπάνω πρακτικής δεν είναι να µειωθεί η προετοιµασία ή να περιοριστεί η 
παρεχόµενη γνώση, αλλά να µάθουν τα παιδιά περισσότερα µε ευέλικτο, ελκυστικό, 
δηµιουργικό και ευχάριστο τρόπο (Βιτσιλάκη, Χ.,  2001, σελ. 69). 
 
ζ)  Μάθηση µε ανακάλυψη-διερεύνηση του µαθητή (εργαστήρια, βιβλιοθήκη, 
εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.α) 
 
 Βασικός στόχος του Ολοήµερου, στην προσπάθεια τροποποίησης, 
εµπλουτισµού και αναβάθµισης του επίσηµου Αναλυτικού Προγράµµατος είναι  η 
αποµάκρυνση από το παραδοσιακό «δασκαλοκεντρικό» µοντέλο διδασκαλίας και ο 
βαθµιαίος προσανατολισµός προς τη διερευνητική µάθηση. Αυτό αποτελεί βασική 
ανάγκη για κάθε σχολείο. Το Ολοήµερο όµως προσφέρει καλύτερα για µια τέτοια 
αλλαγή. Για το στόχο αυτό διαφοροποιείται και εµπλουτίζεται µε νέες µεθόδους και 
τεχνικές, στις οποίες οι δάσκαλοι πρέπει να µιµούνται µέσα από διαρκή επιµόρφωση 
και την αυτοµόρφωση τους (Βιτσιλάκη, Χ. 2001.σελ. 64). 
 Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δηµιουργήσει εκείνες τις συνθήκες που 
κινητοποιούν τους µαθητές κρατώντας σε υψηλό επίπεδο τα ενδιαφέροντα τους και 
τις ευκαιρίες για δράση. Με τη συστηµατοποίηση αυτή αµέσως καταργείται η 
αντίληψη της «παραδοσιακής» Παιδαγωγικής που αναφέρει ότι η γνώση προηγείται 
της δράσης. Εδώ οι µαθητές δραστηριοποιούνται µέσα από το µάθηµα, 
ανακαλύπτουν, αναζητούν την επιστηµονική αλήθεια µε τη βοήθεια του δασκάλου 
τους. Η πορεία όµως αυτή απαιτεί εργαστήρια, όργανα, διδακτικούς χώρους, 
σύγχρονα µέσα (Χρυσαφίδης Κ. 2000, σελ. 64). Η ενεργοποίηση αυτή των µαθητών 
επιτυγχάνεται και προκύπτει µέσα από τις µεθόδους διδασκαλίας ενός µαθήµατος, οι 



οποίες τον ωθούν να ανακαλύψει π.χ. πληροφορίες για να συµµετέχει σε µία οµάδα 
εργασίας ή σε οµάδα ενός project κ.τ.λ. 
 Με τη χρήση διαθεµατικών ασκήσεων και εργασιών της έρευνας βιβλιοθήκης, 
του παιχνιδιού, οµαδικών εργασιών, επισκέψεων σε φυσικά πολιτισµικά ή ιστορικά 
αξιοθέατα, µε τη διερεύνηση θεµάτων στο διαδίκτυο, δίνονται στο µαθητή τα κίνητρα 
να ανακαλύψει τη γνώση µέσω της αλλαγής της διδασκαλίας από δασκαλοκεντρική 
σε µαθητοκεντρική. Τα εξωτερικά κριτήρια καλύπτονται από το πιλοτικό Ολοήµερο 
(εργαστήρια. Εκπαιδευτικά µέσα κλπ) µένει να αλλάξει ο προσανατολισµός του 
µαθήµατος και η τροποποίηση των µεθόδων διδασκαλίας αλλά και των περιεχοµένων 
µάθησης ώστε να επιζητούν από το µαθητή την ενεργοποίηση  του. Την πορεία αυτή 
µε τον τρόπο του την επιβάλλει στα Ολοήµερα, αφού εξαιτίας της αύξησης των ωρών 
παραµονής του µαθητή στο σχολείο, πρέπει να δηµιουργεί συνθήκες αυτενεργού 
µάθησης και εργασίας και όχι στατικής προσφοράς των γνώσεων.  
 
η) ∆ιδασκαλία και µάθηση µε σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα 
 
 Μέχρι τώρα έχουν τονιστεί οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 
οπτικοακουστικά µέσα συνεισφέρουν στην αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου στο 
Ολοήµερο, µέσω της χρήσης τους σε διάφορες µεθόδους διδασκαλίας π.χ. µάθηση µε 
ανακάλυψη, διδασκαλία µε οµάδες κτλ ή και µέσω της χρησιµοποίησης στη 
µαθησιακή διαδικασία από το δάσκαλο. Το Ολοήµερο έλαβε υπόψη του από τα 
πρώτα βήµατα της εδραίωσης του τη σηµασία των οπτικοακουστικών µέσων για τον 
«εκσυγχρονισµό» της διδασκαλίας και τα συµπεριέλαβε στις βασικές προϋποθέσεις 
λειτουργίας του. Με λίγα λόγια αποτελούν βασικό ρυθµιστή της εσωτερικής 
λειτουργίας του. 
 Μπορούν εφόσον χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά, να διευκολύνουν στην 
εφαρµογή των διδακτικών µεθόδων τον εκπαιδευτικό, γιατί εστιάζει την προσοχή 
τους σε ουσιώδη στοιχεία της διδασκόµενης ύλης, προσφέρει ερεθίσµατα για 
συζήτηση, διευκρίνιση, διεύρυνση και κατανόηση και καθιστά τη µάθηση ενεργητική 
και γεµάτη µε σηµασία και νόηµα. Παράλληλα ενισχύει τη θέση του µαθητή 
απλοποιώντας το περιεχόµενο της διδασκαλίας και συγκεκριµενοποιώντας τις ιδέες, 
µε αποτέλεσµα να αµβλύνει τις ατοµικές διαφορές µεταξύ τους 
(Χαραλαµπόπουλος,.Β., 1999, σελ. 185). 
 Μέσω της χρησιµοποίησης τους στις διάφορες µεθόδους διδασκαλίας, 
προωθούν αργά και σταθερά την απόκτηση µεθόδων έρευνας και τεχνικών εργασίας 
από τους µαθητές. Προσπαθούν να µαθαίνουν µόνοι τους ή σε συνεργασία µε άλλους, 
χωρίς τη διαρκή καθοδήγηση του δασκάλου και είναι σε θέση να αναζητούν και να 
ανακαλύπτουν τη γνώση µέσω της επαφής τους µε τα οπτικοακουστικά 
µέσα.(Κανάκης, Ι., 1999, σελ. 20). 
 Το Ολοήµερο σχολείο έχει σαφείς παιδαγωγικούς σκοπούς και επιδιώκει την 
πραγµάτωση τους. Αυτά αφορούν εκτός από το άνοιγµα του σχολείου  στην κοινωνία 
και το άνοιγµα του απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό, µέσω της πληθώρας των 
προσφερόµενων δραστηριοτήτων και των δυνατοτήτων που παρέχονται στους 
µαθητές να συµµετέχουν σ� αυτές. Έτσι µπορούν να επιλέγουν άµεσα να 
συνδιαµορφώνουν καταστάσεις µάθησης και να βιώνουν εµπειρίες που τους δίνουν οι 
ελκυστικές καταστάσεις µάθησης. Τα σύγχρονα µέσα έχουν τη θέση τους στη 
δραστηριοποίηση αυτή των µαθητών καθώς µπορούν να παρεµβαίνουν ανάµεσα στο 
µαθητή και τον τρόπο που θα φτάσει στη γνώση, εκπληρώνοντας τις προοπτικές του 
πιλοτικού ολοήµερου. 
 



θ) Μάθηµα σε αίθουσες �εργαστήρια και εργαστήρια επιστηµών 
 
 Το σηµείο αυτό δεν αφορά το κατά πόσο χρήσιµο για το ολοήµερο 
πρόγραµµα είναι να πραγµατοποιείται το µάθηµα σε σύγχρονες εξοπλισµένες 
αίθουσες ή τα επιπλέον µαθήµατα σε εργαστήρια. Το ζητούµενο αυτό 
διαπραγµατεύτηκε στα σχετικά κεφάλαια του «χώρου» και της υλικοτεχνικής 
υποδοµής και καταλήξαµε στο συµπέρασµα πως δεν νοείται πιλοτικό ολοήµερο 
σχολείο που να µη διαθέτει αυτούς τους χώρους  µε το σχετικό εξοπλισµό. Είναι 
προφανές πως η επιµήκυνση του χρόνου εργασίας και παραµονής των µαθητών στο 
σχολείο και ο εµπλουτισµός του προγράµµατος, δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν 
στην αίθουσα ενός κανονικού σχολείου. Και αν  ακόµα γίνουν, θα είναι ανούσιες και 
αναποτελεσµατικές. 
 Το ζητούµενο εδώ είναι αν η εκµετάλλευση των χώρων και του εξοπλισµού 
γίνεται µε αποτελεσµατικό τρόπο. Αν οι δάσκαλοι ξέρουν πώς να λειτουργήσουν στις 
νέες καταστάσεις και αν προσαρµόζουν το µάθηµα στα δεδοµένα του Ολοήµερου. 
Αλλιώς θα µιλάµε για µία παραδοσιακή διδασκαλία σε ένα όµορφο περιβάλλον. Αν 
έχουν κάνει βίωµα οι µαθητές το µάθηµα σε τέτοιους χώρους ή απλά µεταφέρονται 
µηχανικά σε αυτούς χωρίς να γνωρίζουν τη θέση και το ρόλο τους. Αν όντως 
εκµεταλλεύονται οι χώροι στο ολοήµερο πρόγραµµα δηµιουργικά ή απλώς αλλάζουν 
τη φυσιογνωµία του σχολικού κτιρίου. 
 Η ουσιαστική αναµόρφωση της διδακτικής πράξης και η αξιοποίηση των 
εργαστηρίων, της βιβλιοθήκης και της ανανεωµένης όσον αφορά τον εξοπλισµό και 
τη διαρρύθµιση αίθουσας βοηθά τους µαθητές να αποκοµίζουν γνώση µέσα από 
δηµιουργικές και ευχάριστες διεργασίες ή συγκριτικά λιγότερο χρόνο ανά ηµέρα. 
Έτσι υποβοηθούνται και όλες οι υπόλοιπες παιδαγωγικές λειτουργίες του ολοήµερου  
π.χ. η προετοιµασία η ενισχυτική διδασκαλία, η αντιστάθµιση. 
 Η διαπίστωση της κατάστασης σχετικά µε τα στοιχεία που ερευνούµε θα 
προκύψει καθαρά µέσα από την ερευνητική πρακτική. Καθοριστικός παράγοντας για 
την επιβεβαίωση ή την απόρριψη της, θα είναι η στάση του µαθητή, του δασκάλου 
καθώς και ο τρόπος που εντάσσεται στο πρόγραµµα. Έτσι αξιοποιώντας τις ευνοϊκές 
προϋποθέσεις του ολοήµερου σχολείου πρέπει να συγκροτούνται εναλλακτικά 
διακριτές παροχές εσωτερικής αναβάθµισης  και λειτουργίας. Οι µαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί τότε θα µπορούν να εξοικειωθούν µε το εκπαιδευτικό σύστηµα, θα 
ενισχύουν το αυτοσυναίσθηµα και τη θέση τους στο πλαίσιο των πρακτικών στο 
χώρο και µε τα µέσα που είναι απαραίτητα και θα συνεισφέρουν µε τη στάση τους 
αποτελεσµατικά στην αποτελεσµατική µαθησιακή διαδικασία. 
 
ι) Χρήση πολλαπλών διδακτικών πηγών. 
 
 Μιλώντας για πιλοτικό ολοήµερο σχολείο, εννοούµε µια καινοτοµία της 
εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, η οποία επιδιώκει την εσωτερική αναδόµηση της 
σχολικής ζωής και αναδιάταξης του παιδαγωγικού κλίµατος και της όλης 
µεθοδολογίας µέσα από την µόνιµη σταδιακή αλλά καθηµερινή του βελτίωση 
(Πυργιωτάκης, Ι.Ε. β΄, 2001, σελ. 29). ∆εν είναι δυνατόν εποµένως να φτάσουµε σ� 
αυτό το επίπεδο µε τη χρήση των παραδοσιακών πηγών µάθησης και των 
πεπαλαιωµένων σχολικών εγχειριδίων. 
 Άλλωστε η αναµόρφωση της εσωτερικής λειτουργίας και η εφαρµογή 
καινοτόµων διδακτικών µεθόδων  επιβάλλουν τη χρήση παραπάνω από ενός 
διδακτικών πηγών π.χ. έρευνα στη βιβλιοθήκη, όπου οι µαθητές ζητούν πληροφορίες 
από διάφορα βιβλία ή εγκυκλοπαίδειες, οµαδοσυνεργατική διδασκαλία όπου οι 



οµάδες των µαθητών ταυτόχρονα διαπραγµατεύονται ένα θέµα από πολλές πηγές-
εκφάνσεις του, σχέδιο εργασίας κτλ. Το πιλοτικό ολοήµερο επιζητά τέτοιου είδους 
προσεγγίσεις της γνώσης άρα επιβάλλεται η χρήση πολλαπλών διδακτικών πηγών. 
Στην κατεύθυνση αυτή και προς ενίσχυση της προσπάθειας προσφέρει ή καλύτερα 
σχεδιάζει να προσφέρει, πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό διαφόρων µορφών 
(βιντεοκασέτες, βιβλία, εγκυκλοπαίδειες κ.τ.λ.). Το κατά πόσο χρησιµοποιούνται στη 
διδασκαλία και πόσο αποτελεσµατικά, εξαρτάται και από την επιτυχή εφαρµογή των 
µεθόδων διδασκαλίας, καθώς και από τη στάση του δασκάλου. 
 ΄Αν όµως οι δάσκαλοι για διαφόρους λόγους χρησιµοποιήσουν µία µόνο πηγή  
γνώσης, αµέσως λιγοστεύουν οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη ανώτερων νοητικών 
λειτουργικών  από πλευράς µαθητών και δεν προσφέρουν δυνατότητες για περαιτέρω 
διερεύνηση. Έτσι δε διευκολύνεται η ανακάλυψη των εννοιών από τους µαθητές και 
δεν παρέχεται η ευκαιρία σε αυτούς να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες σκέψεις, 
θέσεις, αξίες και συναισθήµατα και να αναπτύξουν πρωτοβουλία να συµµετέχουν 
ενεργά στα σχολικά και εξωσχολικά πράγµατα και προβλήµατα (Φλουρής, Γ., 1997, 
σελ. 148). 
 Η δόµηση της ύλης µε συµβατικό τρόπο οργάνωσης της µάθησης δεν 
ταιριάζει µε τη φιλοσοφία του Ολοήµερου, αφού είναι προσανατολισµένη στη 
δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Μέσω της ερευνητικής διαδικασίας θα επιδιώξουµε να 
ανακαλύψουµε τι ισχύει στην καθηµερινή διδακτική πράξη στο Ολοήµερο σχετικά µε 
το σηµείο αυτό και να εντοπίσουµε το βαθµό έντασης του φαινοµένου. 
 Η θεωρία του πιλοτικού ολοήµερου έχει προβλέψει την αξία των πολλαπλών 
διδακτικών πηγών. Φτάνει µάλιστα σε σηµείο να προτείνει τη σταδιακή διαµόρφωση 
µιας τράπεζας δεδοµένων εκπαιδευτικού υλικού που θα διαµορφωθεί από επίσηµους 
δηµόσιους φορείς (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Παιδαγωγικά Πανεπιστηµιακά Τµήµατα 
κ.α.) και θα είναι υπεύθυνη για τη συνεχή ενηµέρωση και ανανέωση υλικού 
διδασκαλίας και των πηγών της (Βιτσιλάκη, Χ.- Πυργιωτάκης Ι.Ε., 2001, σελ. 51). 
 
ια) Αναβάθµιση των µεθόδων επικοινωνίας δασκάλου-µαθητή (διάλογος, ύφος 
επικοινωνίας κ.α) 
 
 Το ολοήµερο σχολείο αξιοποιώντας το διευρυµένο χρόνο που έχει στη 
διάθεση του µπορεί να ενσωµατώσει και να εµπλέξει στην εκπαιδευτική διαδικασία  
τη γνώση και τις πρακτικές των µαθητών. Έτσι χωρίς να παραµελήσει την επίσηµη 
σχολική γνώση, συµβάλει στην εναλλακτική προσέγγιση της, διευρύνοντας το 
επικοινωνιακό πλαίσιο της σχολικής  τάξης, η οποία αποτελεί πλέον ένα χώρο 
άτυπων δοµικών, πειραµατισµών, εναλλακτικών προσεγγίσεων και πρακτικών 
εφαρµογών µεταξύ δασκάλων, µαθητών και γνώσεων. (Λάµνιας. Κ., 2001, σελ.179). 
 Τα δεδοµένα του ολοήµερου σχολείου αφήνουν περιθώρια για µια συνεχή 
αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτησης σε πνεύµα συνειδητής επιλογής µεταξύ 
µαθητών και δασκάλου. Οι µαθητές αποδεσµευµένοι από το σύνδροµο της 
τυποποιηµένης µαθητικής παρουσίας και της οροθετηµένης σχολειοποίησης, στα 
πλαίσια των ελεύθερων δραστηριοτήτων του πνεύµατος της ελεύθερης και 
προσωπικά επιλεγµένης δράσης και της δηµιουργικότητας, επικοινωνούν τόσο 
µεταξύ τους όσο και µε τους δασκάλους τους καλύτερα. Η αναβάθµιση των µεθόδων 
επικοινωνίας συγκαταλέγεται στα γόνιµα και δηµιουργικά στοιχεία της προοπτικής 
για εδραίωση και επέκταση του θεσµού σύµφωνα µε έρευνες που διεξήγαγε η 
επιστηµονική επιτροπή (Παπάς, Α., 2001, σελ. 152). 
  Το Ολοήµερο µέσα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του όπως το διευρυµένο 
ωράριο, τον αναβαθµισµένο ποιοτικά χώρο, τον εµπλουτισµό του προγράµµατος του 



κ.τ.λ. ευνοεί την καλλιέργεια συνθηκών αποτελεσµατικής επικοινωνίας. Βέβαια από 
µόνη της λ.χ. η διάταξη των θρανίων ή το µάθηµα σε εργαστήρια δεν αποτελεί την 
επαρκή και αναγκαία προϋπόθεση για τη δηµοκρατική-διαλογοκεντρική διδασκαλία. 
Το πρόβληµα είναι συνθετότερο και ξεκινά από τον ίδιο το δάσκαλο. Το ύφος 
επικοινωνίας του ξεκινά από την προσωπικότητα του και τις παιδαγωγικές του 
αντιλήψεις αλλά επηρεάζεται σηµαντικά και από όλα τα περίπλοκα δοµικά στοιχεία 
της διδασκαλίας-µάθησης, όπως οι αντικειµενικές συνθήκες, οι υποκειµενικές 
προϋποθέσεις, οι σκοποί και οι στόχοι, τα περιεχόµενα, οι µέθοδοι τα µέσα κ.λ.π. 
(Κανάκης, Ι., 1993, σ.192). 
 ΄Όλα τα στοιχεία αυτά έχουν εντοπιστεί στη θεωρία του Ολοήµερου και έχουν 
ασχοληθεί µαζί τους ειδικοί. Μάλιστα έχουν προταθεί τρόποι ανανέωσης και 
αναβάθµισης της αξίας τους στα πλαίσια του Ολοήµερου µε συγκεκριµένο τρόπο. Οι 
προτάσεις αυτές ταιριάζουν µε την εν γένει φιλοσοφία του πιλοτικού ολοήµερου και 
προκύπτουν από αυτή. Το ζήτηµα είναι σε ποιο βαθµό αφοµοιώθηκαν αυτές στην 
πράξη από τους δασκάλους και τους µαθητές και γενικά από τους εµπλεκόµενους στο 
πρόγραµµα, ώστε να φαίνεται σε καθηµερινή βάση η διαπροσωπική επικοινωνία στα 
πλαίσια του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίµατος.  
 
ιβ) Αναβάθµιση της αξιολόγησης των µαθητών στα πλαίσια του πιλοτικού 
ολοήµερου σχολείου. ∆ιαφοροποίηση και προσαρµογή της στις ιδιαιτερότητες 
και τα χαρακτηριστικά του προγράµµατος. 
 
 Από τις προσεγγίσεις που έχουµε κάνει έως τώρα καθώς και από τα 
αποτελέσµατα της βιβλιογραφικής αναζήτησης προκύπτει ξεκάθαρα ότι σκοπός του 
πιλοτικού προγράµµατος είναι η βελτίωση και η αναβάθµιση του εκπαιδευτικού 
έργου σε σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µέσα από εκείνες τις ιδιαίτερες 
δραστηριότητες- συνθήκες που χαρακτηρίζουν το Ολοήµερο. Μιλάµε δηλαδή για την 
αναδιοργάνωση του σχολικού χώρου, τον εµπλουτισµό του προγράµµατος σπουδών 
και τη διεύρυνση του ωρολογίου προγράµµατος στα πλαίσια της ενίσχυσης του 
µορφωτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ρόλου του σχολείου και το άνοιγµα του 
στην κοινωνία (Βιτσιλάκη, Χ., 2000, σελ.13). 
 Όλα αυτά µέσα από µία νέα �πειραµατική µορφή οργάνωσης και λειτουργίας 
της τάξης και του σχολείου εν γένει. Στα πλαίσια του πιλοτικού ολοήµερου η έννοια 
της αξιολόγησης του µαθητή παίρνει µια άλλη µορφή, η οποία πρέπει να 
διαφοροποιείται στα βασικά της σηµεία από ότι ισχύει στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
σήµερα και να ταυτίζεται µε την ουσιαστική έννοια της αξιολόγησης όπως προκύπτει 
από τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Σύµφωνα µε αυτή θα µπορούσε να οριστεί ως: η 
συστηµατική οργανωµένη και συνεχής διαδικασία ελέγχου του βαθµού, στον οποίο 
κατακτώνται από τους µαθητές οι σκοποί και οι στόχοι που επιδιώκει το σχολείο. 
Από εδώ απορρέουν δύο βασικές διαπιστώσεις που πρέπει να χαρακτηρίζουν την 
αξιολόγηση στα πλαίσια του πιλοτικού ολοήµερου. 
α) Η αξιολόγηση δεν είναι αποκοµµένη από τη διδακτική πράξη αλλά αντίθετα 
θεωρείται βασικό οργανικό στοιχεί της. Στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της 
διδασκαλίας και της γενικότερης λειτουργίας του σχολείου, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνονται καλύτερα µαθησιακά αποτελέσµατα. 
β) Η αξιολόγηση στο Ολοήµερο δεν πρέπει να έχει ποσοτική µόνο διάσταση αλλά και 
ποιοτική. ∆εν πρέπει να ταυτίζεται δηλαδή κατ� ανάγκη και να εξαντλείται µε την 
εξέταση και τη βαθµολογία και να περιορίζεται µόνο στην επίδοση του µαθητή στα 
διδασκόµενα µαθήµατα. Πρέπει να καλύπτει και άλλα χαρακτηριστικά του µαθητή 
που σχετίζονται µε την προσπάθεια που καταβάλλει, το ενδιαφέρον για το µάθηµα, τη 



συνέπεια στις υποχρεώσεις του, τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, τη συνεργασία 
του µε άλλα άτοµα, τον ατοµικό βαθµό προόδου κ.λ.π. (Ανδρεαδάκης, Ν., 1999, σελ. 
2). 

Αναγνωρίζουµε το γεγονός βέβαια ότι η πολιτεία και το ΥΠ.Ε.Π.Θ. δεν έχει 
κάνει µέχρι τώρα τουλάχιστον πρόβλεψη για τον τρόπο αξιολόγησης των µαθητών 
ειδικά για το πιλοτικό ολοήµερο. Θεωρητικά ισχύει ότι και στα υπόλοιπα σχολεία. 
΄Όµως στα πλαίσια της πρόβλεψης της αυτονόµησης της σχολικής µονάδας που 
προωθεί το Ολοήµερο και της ελευθερίας ως προς την ανάληψη πρωτοβουλιών από 
το διευθυντή και τους δασκάλους, θα µπορούσε να προωθηθεί και αυτού του είδους η 
αναµόρφωση. Άλλωστε ταιριάζει µε το πνεύµα και το ύφος που προωθεί το πιλοτικό 
ολοήµερο. 

 
 
 

2.3.6. Ρόλος των εµπλεκοµένων και η λειτουργία τους στο πρόγραµµα: 
(δάσκαλοι, διευθυντής, υποδιευθυντής, σχολικός σύµβουλος, µαθητές, γονείς) 

  
● Ο διευθυντής του Ολοήµερου γνωρίζει τον ακριβή τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας του σχολείου σύµφωνα µε το ολοήµερο πρόγραµµα. 
●  Ο διευθυντής αναλαµβάνει αυτόνοµες πρωτοβουλίες σύµφωνα και µε τα 
περιθώρια που αφήνει το πιλοτικό πρόγραµµα. 
●  Οι δάσκαλοι έχουν επίγνωση του αναβαθµισµένου ρόλου τους και της θέσης τους 
σ� ένα ολοήµερο σχολείο. 
●  Οι δάσκαλοι έχουν προσαρµόσει τη διδασκαλία τους στα πλαίσια των απαιτήσεων 
του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου. 
●  Οι δάσκαλοι περιορίζουν την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική διδασκαλία και τη 
µετάδοση γνώσεων µε τέτοιο τρόπο. ∆ηµιουργούν προϋποθέσεις για την εισαγωγή 
εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης της διδασκαλίας. 
● Οι δάσκαλοι του σχολείου έχουν παρακολουθήσει όλα τα σχετικά σεµινάρια για τη 
φιλοσοφία  και την οργάνωση του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου. 
● Το παιδαγωγικό υπόβαθρο του πιλοτικού ολοήµερου βελτιώνει τις σχολικές 
επιδόσεις των µαθητών, µειώνοντας τα προβλήµατα των µέτριων και κακών µαθητών 
στο σχολείο. 
●  Ο υποδιευθυντής γνωρίζει τον ακριβή τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του 
σχολείου σύµφωνα µε το ολοήµερο πρόγραµµα. 
●  Ο σχολικός σύµβουλος έχει αναβαθµισµένο ρόλο στο ολοήµερο πιλοτικό σχολείο. 
Αναλαµβάνει παρακολούθηση της οµαλής λειτουργίας, επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών, συµµετέχουν στην οργάνωση του προγράµµατος κ.α. 
● Οι µαθητές κατανοούν λόγω της οργάνωσης της διδασκαλίας και του χώρου την 
αξία της συνεργατικής µάθησης και αναπτύσσουν καλύτερη κοινωνική συµπεριφορά. 
●  Οι µαθητές συµµετέχουν ενεργά σε όλες τις πτυχές της οργάνωσης, λειτουργίας 
και της εφαρµογής του ολοήµερου προγράµµατος (διαλέγουν µαθήµατα, 
συµµετέχουν στις αποφάσεις της διδασκαλίας, προτείνουν αναλαµβάνουν ευθύνες 
κτλ). 
●  Το παιδαγωγικό υπόβαθρο του πιλοτικού ολοήµερου βελτιώνει τις σχολικές 
επιδόσεις των µαθητών, µειώνοντας τα προβλήµατα των µέτριων και κακών µαθητών 
στο σχολείο. 
● Οι γονείς συµµετέχουν ενεργά σε όλες τις πτυχές της οργάνωσης, λειτουργίας και 
εφαρµογής του ολοήµερου προγράµµατος (επιλογή µαθηµάτων, συµµετοχή σε 
αποφάσεις, κανονισµός ωραρίου, οργάνωση εκδηλώσεων κτλ). 



● Όλοι οι εµπλεκόµενοι συνεργάζονται δηµιουργικά µεταξύ τους µε σκοπό την 
αποτελεσµατική εφαρµογή του προγράµµατος, (Πυργιωτάκης, Ι.Ε.- Χανιωτάκης, Ν. 
Θωϊδης, Ι., 2001, σελ. 159-160,162, Παπάς, Α., 2001, σελ. 154 & Βιτσιλάκη, Χ. �
Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 2001, σελ. 47-48). 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 2) και συγκεκριµένα στο υποκεφάλαιο 
«οριοθέτηση και ανάδειξη της έννοιας του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου»στο 
σηµείο που αναλύουµε τη σηµασία που έχει η εξέταση του ρόλου των εµπλεκοµένων 
στο ολοήµερο πρόγραµµα, αναδείξαµε µε χαρακτηριστικό τρόπο τον πολυδιάστατο 
ρόλο στα πλαίσια του πιλοτικού ολοήµερου του διευθυντή, του υποδιευθυντή, των  
εκπαιδευτικών και του σχολικού συµβούλου. Τονίσαµε τη σηµασία για την επιτυχή 
εφαρµογή του θεσµού που έχει η θέση τους και οριοθετήσαµε τα στοιχεία που 
βοηθούν στην αναβάθµιση της µε ποιοτικό και λειτουργικό τρόπο. Στο κεφάλαιο 
αυτό, συνοψίσαµε τις λειτουργίες που απορρέουν από τη θέση τους και τις εκθέτουµε 
σε µορφή σηµείων. Το θεωρητικό τους υπόβαθρο προέκυψε από την ανάλυση [που 
επιχειρήσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

Αν παρατηρήσουµε τα σηµεία µε τις λειτουργίες των εµπλεκοµένων στο 
Ολοήµερο, θα διαπιστώσουµε ότι αφορούν επίσης τους µαθητές και τους γονείς. 
Άλλωστε γι� αυτούς ιδρύθηκε και λειτουργεί το πιλοτικό ολοήµερο, αφού πρώτα απ� 
όλα πρόκειται για ένα σχολείο ως κοινότητα ζωής, ένα σχολείο ανοιχτό σε όλους. Οι 
µαθητές συγκεκριµένα έχουν τι δικά τους όνειρα και προοπτικές. Αν όλα αυτά 
«δέσουν» µε τις µεθόδους του σχολείου και δηµιουργηθεί η ατµόσφαιρα που όλοι 
περιµένουν, τότε και οι ίδιοι αλλά και οι εκπαιδευτικού αισθάνονται ότι υπάρχει βάση 
για καθηµερινή βελτίωση και για νέες κατακτήσεις (Παππάς, Α., 2001, σελ. 154). 

Από εκεί και πέρα η παραµονή των παιδιών στο σχολείο για µεγαλύτερο 
χρονικό διάστηµα έχει θετικότατες επιπτώσεις στη διαδικασία κοινωνικοποίησης 
τους. Η συλλογική λειτουργία των παιδιών για περισσότερες ώρες αυξάνει την 
κοινωνικότητα τους, αφού αυξάνονται και οι ευκαιρίες συλλογικής δράσης και 
παιχνιδιού. Μάλιστα η λειτουργία αυτή σε ένα πλαίσιο αναβαθµισµένων διδακτικών 
και µαθησιακών δυνατοτήτων, τονώνει το αίσθηµα τη συλλογικότητα άρα και των 
φιλικών σχέσεων µεταξύ των παιδιών. Βέβαια εφόσον οι δοµές του Ολοήµερου 
λειτουργούν έτσι όπως θα έπρεπε, βελτιώνονται και οι σχέσεις µαθητών 
εκπαιδευτικών σε ένα άριστα διαµορφωµένο παιδαγωγικά κλίµα (Βιτσιλάκη, Χ., 
2000, σελ. 11). 

Όσον αφορά τη συµπεριφορά και τη θέση των µαθητών στη διαδικασία της 
µάθησης και στις µεθόδους διδασκαλίας που εφαρµόζονται, βρίσκονται σε άµεση 
συνάρτηση µε τις προϋποθέσεις εφαρµογής των µεθόδων αυτών στην τάξη. ∆ηλαδή 
χωρίς την ενεργό συµµετοχή των µαθητών σε όλο το φάσµα της διαδικασίας, από την 
εκλογή της διδακτικής µεθόδου µέχρι την εφαρµογή της και την αξιολόγηση της, δεν 
θα µπορούσε να πρωτοτυπήσει για την εσωτερική λειτουργία και οργάνωση το 
ολοήµερο σχολείο. 

Μάλιστα αυτή κυρίως είναι η λειτουργία την οποία αξιολογούν οι γονείς που 
είναι και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι, γιατί αν οι µαθητές ενταχθούν ενεργά στη 
διαδικασία της διδασκαλίας, τότε θα βελτιώσουν και τη σχολική τους επίδοση, αφού 
το µάθηµα θα ξεκινά από τους ίδιους και τα ενδιαφέροντα τους και θα καταλήγει πάλι 
εκεί. Τα αποτελέσµατα είναι εκείνα που θα µας  πληροφορήσουν µέσω των γονιών, 
των µαθητών και γενικά της κοινωνίας πως τα πήγε ο θεσµός και σε ποιο ακριβώς 
σηµείο βρισκόµαστε, και οι γονείς κρίνουν για τα αποτελέσµατα της λειτουργίας του 
Ολοήµερου µέσω  της γνωστικής, κοινωνικής συναισθηµατικής και δηµιουργικής 
βελτίωσης των παιδιών τους. Τώρα βέβαια δηµιουργούνται οι συνθήκες στα πλαίσια 
της φιλοσοφίας του πιλοτικού ολοήµερου, τις κρίσεις αυτές που αφορούν άµεσα το 



ολοήµερο, να µην τις κρατάνε για τον εαυτό τους, αλλά να τις εκθέτουν στον ίδιο το 
θεσµό µε σκοπό την µείωση των προβληµάτων του και την περαιτέρω 
αποτελεσµατική λειτουργία του. 

Παράλληλα στα πλαίσια του αποτελεσµατικού σχολείου εφαρµόζεται η 
καλύτερα προβλέπεται πολιτική ελεύθερης εισόδου των γονιών στο σχολείο, ώστε να 
µπορούν να συνοµιλούν µε το διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς και να προσφέρουν 
βοήθεια και υποστήριξη στις αίθουσες διδασκαλίας. Μέσα από ένα σύστηµα 
επιµόρφωσης τους. Το σχολείο πρέπει να υποδείξει στους γονείς ότι πρέπει να 
στηρίζουν έµπρακτα την προσπάθεια των παιδιών τους στο σπίτι και στο σχολείο. 
Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι γονείς να νοιώθουν ευπρόσδεκτοι µέσα στο 
σχολείο και να εκφράζουν τη γνώµη τους πάνω σε εκπαιδευτικά θέµατα που αφορούν 
τα παιδιά τους. 

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα οι γονείς να λαµβάνουν µέρος σε επιτροπές 
που τροφοδοτούν µε ιδέες τα σχέδια και τα προγράµµατα του σχολείου. Μέσα από 
την ανανεωµένη και βελτιωµένη λειτουργία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων 
ενηµερώνονται όλοι µε βάση ένα καλό σύστηµα επικοινωνίας για τα διάφορα 
γεγονότα στο σχολείο και ζητείται η εθελοντική συνεισφορά τους σε εκδηλώσεις 
αλλά και αποφάσεις πρωταρχικής σηµασίας. Γενικά µέσα από την καλή και 
ουσιαστική επικοινωνία µεταξύ γονιών και σχολείου, µπορούν να αναδειχθούν τρόποι 
που µπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία του πιλοτικού ολοήµερου καθώς και την 
ποιότητα της προσφερόµενης εκπαίδευσης του (Πασιαρδής, Π. �Πασιαρδή, Γ., 2000, 
σελ. 29). 

Στα πλαίσια ποιοτικής λειτουργίας του ολοήµερου σχολείου προκύπτει ως 
θεµελιώδες ζήτηµα η ανανέωση και αναµόρφωση του ρόλου και της θέσης του 
δασκάλου. Ήδη τονίσαµε ότι αλλάζουν τα δεδοµένα προσφοράς της γνώσης στα 
οποία πρέπει να κινηθούν. Η ανανέωση για την οποία κάνουµε λόγο έχει να κάνει και 
αφορά την αλλαγή του τρόπου που κάνουν το µάθηµα, την αλλαγή της νοοτροπίας 
και τη βελτίωση της συµπεριφοράς του στην τάξη. Γίνεται πλέον όπως τονίσαµε 
σύµβουλος και καθοδηγητής των µαθητών  µέσα σε ένα κλίµα διδασκαλίας πολύ 
διαφορετικό από ότι είχε συνηθίσει. Για το λόγο αυτό χρειάζεται επιµόρφωση για να 
µπορέσει να ανταποκριθεί και γρήγορα και αποτελεσµατικά. 

Στη χώρα µας λόγω των αρκετών αλλαγών στην εκπαιδευτική 
πραγµατικότητα παρατηρείται µια κορύφωση του ενδιαφέροντος της πολιτείας για 
την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και κυρίων µέσα από διαδικασίες 
πρωτοποριακές για τα ελληνικά δεδοµένα. Συγκεκριµένα µε την υπουργική απόφαση 
υπ� αριθµ. Γ2/7578 12 Οκτωβρίου 1995 (ΦΕΚ αριθµ. 862, τευχ. Β. 17 Οκτωβρίου 
1995) προβλέπεται η πραγµατοποίηση ειδικών προγραµµάτων, ευέλικτων µορφών 
επιµόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς. Στα πλαίσια αυτών καθιερώνονται η ηµέρα 
επιµόρφωσης, η ενδοσχολική και εξ αποστάσεως επιµόρφωση. ∆ιαφαίνεται µια 
στροφή σε πιο σύγχρονες µορφές επιµόρφωσης που θέτουν τον εκπαιδευτικό στο 
επίκεντρο, τονίζοντας τη σηµασία του πρωταγωνιστικού του ρόλου ( ∆ακόπουλου, 
Α., 2002, σελ.88). 

Στα πλαίσια του πιλοτικού ολοήµερου η ανάγκη αυτή γίνεται επιτακτικότερη 
λόγω του σύνθετου ρόλου στο πρόγραµµα τόσο των δασκάλων πρωινού και 
απογευµατινού ωραρίου, όσο και του διευθυντή, του υποδιευθυντή και του σχολικού 
σύµβουλου. Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει σε µια εισαγωγική φάση να 
στοχεύει στη σαφή και τεκµηριωµένη παράθεση του προγράµµατος και του τρόπου 
λειτουργίας του ολοήµερου σχολείου και όχι µόνο στη φιλοσοφία και στη στοχοθεσία 
του προγράµµατος. 



Μετά τους πρώτους µήνες λειτουργίας οι ίδιες οι σχολικές µονάδες θα πρέπει 
να αποφασίσουν και να προτείνουν θεµατικούς άξονες γύρω από τους οποίους 
χρειάζονται επιπρόσθετη και εξειδικευµένη επιστηµονική στήριξη. Μέσα από τη 
συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων στο Ολοήµερο, θα ταξινοµούνται οι ανάγκες 
που θα πηγάζουν από τη βάση και η επιστηµονική επιτροπή θα προχωρά στη 
διοργάνωση σεµιναρίων σε περιφερειακό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο για κάθε µια 
θεµατική, καθώς και για ορισµένες γενικότερες που κρίνονται αναγκαίες ( Βιτσιλάκη, 
Χ. �Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 2001, σελ. 54). Έτσι θα µπορέσουν να κατανοήσουν τη 
λειτουργία και τον τρόπο οργάνωσης που επιβάλλει το ολοήµερο πρόγραµµα, ενώ τα 
αποτελέσµατα στη διδακτική πράξη θα είναι σαφώς καλύτερα σύµφωνα µε τους 
στόχους του Ολοήµερου. 

Έτσι προφανές είναι ότι σε ένα σχολείο µε αυτές τις προοπτικές και βλέψεις, 
επιβάλλεται η στενή συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων φορέων, για να 
επιτευχθούν οι βασικοί σκοποί του Ολοήµερου. Ξεκινάει από τη συνεργασία µεταξύ 
όλων των µελών του διδακτικού προσωπικού και ιδιαίτερα µεταξύ των δασκάλων της 
πρωινής και της απογευµατινής ζώνης. Άλλωστε είναι κρίσιµο από τη συνεργασία 
τους να προκύψει ένα ενιαίο πρόγραµµα, ένα ενιαίο σχολείο, µε κοινούς σκοπούς και 
στόχους, µε προσωπικό ισότιµο και όχι ιεραρχικά διαβαθµισµένο. Οι διευθυντές των 
σχολείων πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να οργανώσουν τα πλαίσια 
συνεργασίας, αναζητώντας τρόπους γενικών συναντήσεων όλου του διδακτικού 
προσωπικού και των γονιών σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε από κοινού να 
γίνεται εκτίµηση του τρόπου λειτουργίας του σχολείου και να επανεξετάζονται τα 
µέτρα, οι δραστηριότητες και οι προσανατολισµοί του (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. β΄, 2001, 
σελ. 40- 41). 

Εννοείται ότι σε ζητήµατα επιµόρφωσης και συνεργασίας, όσοι είναι 
οργανωτικά υπεύθυνοι στο πιλοτικό ολοήµερο, οι σχολικοί σύµβουλοι, οι διευθυντές 
και οι υποδιευθυντές δεν πρέπει να επαναπαύονται, αναµένοντας λύση άνωθεν. 
Πρέπει να δραστηριοποιούνται εκµεταλλευόµενοι κάθε δυνατότητα του πιλοτικού 
προγράµµατος για να οργανώσουν τις σχετικές διαδικασίες. Το ίδιο  και οι 
εκπαιδευτικοί, που πρέπει να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της θέσης τους στο 
Ολοήµερο και να επιδιώκουν την αυτοµόρφωση από τη µια και την ουσιαστική 
συνεργασία µε όλους τους φορείς και ιδιαίτερα τους γονείς και τους µαθητές από την 
άλλη. 

 
 
 

 
 
 

2.3.7 Επιπλέον βασικές λειτουργίες του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου 
 
α) Κοινωνική λειτουργία και προσφορά του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου 
 
● Το τέλος του προγράµµατος συµπίπτει χρονικά µε την επιστροφή των γονιών στο 
σπίτι. ∆εν υπάρχει ασυµφωνία ωραρίων. 
● Περισσότερος ελεύθερος χρόνος για τα παιδιά. 
● Περισσότερος ελεύθερος χρόνος για τους γονείς για ατοµικές και κυρίως 
οικογενειακές δραστηριότητες. 
● Περιορισµός της παραπαιδείας και οικονοµική ανακούφιση ιδιαίτερα των 
χαµηλότερων στρωµάτων. 



● Καταπολέµηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισµού (Βιτσιλάκη, Χ. �
Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 2001, σελ. 47 & Βιτσιλάκη Χ., 2000, σελ. 10). 
  
 Εξαιτίας των σηµαντικότατων κοινωνικών µεταβολών τα τελευταία χρόνια, οι 
οποίες σηµατοδοτούν την ανάγκη ανανέωσης του σηµερινού σχολείου, το πιλοτικό 
ολοήµερο προσαρµόστηκε αρµονικά σε αυτές, διατηρώντας όµως τη φυσιογνωµία 
του και την παιδαγωγική του διάσταση. Οι αλλαγές στη διάρθρωση και τη λειτουργία 
της οικογένειας, η είσοδος της γυναίκας στην αγορά εργασίας, η πραγµατικότητα που 
θέλει τα παιδιά να µένουν µόνα τους στο σπίτι µέχρι να επιστρέψουν οι γονείς από τις 
εργασίες τους, η απώλεια της γειτονιάς µε την παραδοσιακή έννοια καθώς και οι νέες 
συνθήκες που διαµορφώνονται στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, έχριζαν ανάγκης 
υποστηρικτικής και συµπληρωµατικής για την οικογένεια αγωγής µέσα από 
παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς θεσµούς ( Χανιωτάκης, Ν., 2000, σελ. 7- 13).  
 Έτσι το πιλοτικό ολοήµερο παρεµβαίνει σε αυτές τις συνθήκες, διευρύνει 
χρονικά τη λειτουργία του, διαµορφώνοντας παράλληλα τις απαραίτητες οργανωτικές 
και παιδαγωγικές του δοµές, ώστε να παραµείνει το παιδί στο σχολείο, 
απασχολούµενο ευχάριστα και δηµιουργικά στα πλαίσια ενός εµπλουτισµένου 
προγράµµατος, µέχρι να επιστρέψουν οι γονείς από τις εργασίες τους. ∆ηλαδή 
καλείται σήµερα το δηµόσιο σχολείο να καλύψει ένα σηµαντικό κοµµάτι των 
λειτουργιών της οικογένειας (φύλαξη- επίβλεψη των παιδιών, διάβασµα τους, 
οργάνωση του ελεύθερου χρόνου τους κ.τ.λ.). Με τον τρόπο αυτό το σχολείο 
προσφέρει κοινωνικό έργο, καλύπτοντας και εξαιτίας της οργανωµένης δοµής του, τις 
προσδοκίες της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας και κοινωνίας εν γένει, 
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη µορφή σχολείου. 
            Εντούτοις το σχολείο δεν µπορεί και δεν πρέπει να µετατρέπεται συνεχώς σε 
ένα εργαστήριο επισκευής των ζηµιών και των δυσλειτουργιών της κοινωνίας. Το 
πιλοτικό ολοήµερο λειτουργεί µε πρόγραµµα συγκεκριµένο και σύγχρονο 
καλύπτοντας πρώτα απ΄ όλα  τις παιδαγωγικές ανάγκες ανανέωσης. Μετά το 
µεσηµέρι οι γονείς µπορούν να απασχοληθούν µε τα παιδιά τους, έχοντας 
εξοικονοµήσει χρόνο, από τις µεταφορές στα διάφορα φροντιστήρια καθώς και από 
το διάβασµα στο σπίτι ( Χανιωτάκης Ν., 2000, σελ.8). Το ίδιο βέβαια και οι µαθητές, 
όπου δεν είναι υποχρεωµένοι πλέον να διευθετούν τις εργασίες στο σπίτι, ούτε να 
προετοιµάζονται για τα µαθήµατα της επόµενης µέρας, ούτε βέβαια να τρέχουν στα 
κάθε είδους φροντιστήρια και ιδιαίτερα µαθήµατα. Το αποτέλεσµα είναι η σηµαντική 
αύξηση του πραγµατικού ελεύθερου χρόνου τους, και η απαλλαγή των γονιών τους 
από την υποχρέωση να τους µεταφέρουν συνεχώς, έχοντας την ιδιότητα του γονέα-
ταξιτζή ( Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 2000, σελ. 12-13). 
Παράλληλα εξαιτίας του εµπλουτισµένου προγράµµατος και λόγω της ένταξης 
µαθηµάτων όπως π.χ. τα Αγγλικά, η Μουσική, ο Χορός κ.α. στις καθηµερινές 
δραστηριότητες των µαθητών, οι γονείς απαλλάσσονται από το να τα βρίσκουν στην 
ελεύθερη αγορά. Έτσι το σχολείο αποκτά άλλη αξία ενώ έχει και τη δυνατότητα να 
µειώσει(όχι ακόµα να εξαλείψει) την παραπαιδεία. Η εξάλειψη της είναι 
µακροπρόθεσµος στόχος εφόσον λειτουργήσουν όλα οµαλά και το ολοήµερο βρει τον 
δρόµο του. Χρειάζονται βελτίωση και εξειδίκευση µε περισσότερο οργανωµένο 
τρόπο οι ξένες γλώσσες λ.χ. ώστε να εµπιστευτούν το σχολείο οι γονείς γι΄ αυτό το 
σηµαντικό τοµέα. 
 Όµως εκτός αυτών των σηµαντικών λειτουργιών, σπουδαία κοινωνική 
προσφορά αποτελεί και η δυνατότητα καταπολέµησης των ανισοτήτων 
κοινωνικοοικονοµικής φύσεως. Καταρχήν εξασφαλίζεται αυτό από την παροχή µέσω 
του προγράµµατος δραστηριοτήτων που καλύπτονται επί πληρωµή από άλλους 



φορείς π.χ. ξένες γλώσσες, πληροφορική, καλλιτεχνική παιδεία κ.α. Αν µπορεί 
µάλιστα να γίνει µε σωστό τρόπο, σίγουρα τα αποτελέσµατα θα είναι ανάλογα. 
Επιπλέον το ολοήµερο σχολείο, προσφέρει σε όλα τα παιδιά τα ίδια εφόδια ενώ 
ταυτίζεται µε τις αρχές µιας παιδείας µη ανταγωνιστικής και αναπαραγωγικής της 
κοινωνικής πραγµατικότητας, αλλά κοινωνικά δίκαιης και διαµορφωτικής. 
 Το ολοήµερο σχολείο αναλαµβάνει δηλαδή τον κρίσιµο ρόλο των 
κοινωνικοµορφωτικών ανισοτήτων και της άµβλυνσης των αρνητικών επιπτώσεων 
που έχει η οικονοµική και κοινωνική υποβάθµιση µεγάλου µέρους του πληθυσµού ή 
ακόµα και ολόκληρων περιοχών (∆ιαµαντής, Κ., 1998, σελ. 332-333). Ο καλύτερος 
τρόπος για την ανάδειξη ολόκληρης της περιοχής και την αναβάθµιση του επιπέδου 
των µαθητών, είναι η µετατροπή του Ολοήµερου σε «κύτταρο πολιτισµού�, 
εκµεταλλευόµενοι τις δυνατότητες που προσφέρει, το έµψυχο δυναµικό και τους 
χώρους του. Με τον τρόπο αυτό καταπολεµούνται έµπρακτα οι ανισότητες και ο 
κοινωνικός αποκλεισµός όλων των µορφών.  
 
β) Ενισχυτική διδασκαλία (στα πλαίσια της ώρας προετοιµασίας αλλά και των 
υπόλοιπων µαθηµάτων) 
 
● Περιορισµός της εκπαιδευτικής ανισότητας µε προσφορά νέων γνωστικών 
αντικειµένων και περισσότερη ενίσχυση των αδύναµων γνωστικά µαθητών. 
● Μετάδοση και εµπέδωση της ύλης στα πλαίσια του κάθε µαθήµατος από τον ίδιο 
τον εκπαιδευτικό.  
● Έχουν δηµιουργηθεί και λειτουργούν φροντιστηριακά τµήµατα και τάξεις 
υποδοχής. 
● Στα πλαίσια της καθηµερινής διδακτικής πράξης εφαρµόζεται µε οργανωµένο 
τρόπο η ενισχυτική- εξατοµικευµένη διδασκαλία (Βιτσιλάκη, Χ., 2001, σελ. 68 & 
∆ιαµαντής, Κ., 1998, σελ. 332-333).  
 
 Η ενέργεια αυτή βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε την παροχή 
αντισταθµιστικής εκπαίδευσης στα πλαίσια µιας προσπάθειας άµβλυνσης των 
ανισοτήτων. Στο κανονικό δηµοτικό σχολείο µε τη γνωστή στενότητα του ωραρίου, 
οι δυνατότητες προς την κατεύθυνση µε ουσιαστικό τρόπο είναι περιορισµένες. Το 
Ολοήµερο όµως λαµβάνει υπόψη του τα αποτελέσµατα γνωστών ερευνών σύµφωνα 
µε τα οποία οι αφετηρίες των παιδιών απέναντι στη γνώση είναι άνισες και 
δηµιουργεί ένα ελαστικό πρόγραµµα προσαρµοσµένο στο επίπεδο των παιδιών. 
Προσφέρει και ζητά από το καθένα δεξιότητες και γνώσεις ανάλογες µε το εξελικτικό 
του επίπεδο και της προσωπικές του δυνατότητες (Πυργιωτάκης, Ι.Ε. β΄, 2001, σελ. 
23). 
 Το Ολοήµερο δε θέτει τις δικές του απαιτήσεις ζητώντας από τους µαθητές να 
τις φτάσουν. ∆εν έχει υψηλό επίπεδο δυσκολίας προσαρµοσµένο σε µια ελίτ 
µαθητευοµένων. Αντίθετα µέσω κυρίως του προγράµµατος του «πέφτει» στο επίπεδο 
του κάθε µαθητή, ανταποκρινόµενο στα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες του και 
«ανεβαίνουν» επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων µαζί. Ο καλύτερος τρόπος για να το 
πετύχει αυτό είναι να ολοκληρώνεται η µετάδοση και η εµπέδωση της γνώσης στα 
πλαίσια του κάθε µαθήµατος µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Το Ολοήµερο 
προωθεί τη διαδικασία αυτή µέσω της διδασκαλίας αλλά και του καθηµερινού του 
προγράµµατος ( µάθηµα προετοιµασίας, ανανέωση του Αναλυτικού Προγράµµατος 
κ.α. ). 
 Οι παρεµβάσεις του ολοήµερου σχολείου για να αντιµετωπίσει τα 
προβλήµατα δε σταµατούν εκεί. Πλέον η εξατοµικευµένη και ενισχυτική διδασκαλία 



εµπεριέχονται στις καθηµερινές πρακτικές, ενώ οι τάξεις υποδοχής και τα 
φροντιστηριακά τµήµατα είναι θεσµοί και εκπαιδευτικές µέθοδοι που έχουν πάρει 
σηµαντική θέση στο πιλοτικό ολοήµερο πρόγραµµα. Η επέκταση του σχολικού 
προγράµµατος δίνει τη δυνατότητα να ενσωµατωθούν οι βασικές αρχές αυτών των 
παρεµβάσεων, στον κορµό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό, 
φυσικά και αβίαστα µπορούν να αποφευχθούν η περιθωριοποίηση, ο κοινωνικός 
στιγµατισµός και ο αποκλεισµός των παιδιών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές 
οµάδες (∆ιαµαντής, Κ., 1998, σελ. 333). 
 
γ) Επίβλεψη των παιδιών σε ένα σύγχρονο και εµπλουτισµένο από δηµιουργικές 
δυνατότητες σχολικό χώρο και πρόγραµµα. 
 
● ∆ιευκολύνει τους εργαζόµενους �κυρίως- γονείς στην παραλαβή και επίβλεψη των 
παιδιών τους κατά τις µεσηµεριανές ώρες. 
● Εξασφαλίζει την παραµονή των παιδιών σε ελεγχόµενο σχολικό περιβάλλον µε 
οργανωµένο πρόγραµµα απασχόλησης και διαδικασιών δηµιουργίας και ψυχαγωγίας. 
● Περιορίζει τις πιθανότητες παραβατικής συµπεριφοράς και ατυχηµάτων των 
µαθητών καταπολεµώντας το κοινωνικό φαινόµενο των παραµεληµένων παιδιών των 
εργαζοµένων κυρίως γονέων (Βιτσιλάκη, Χ., 2000, σελ. 11). 
 
 Στις περισσότερες χώρες όπου υπάρχει ο θεσµός του ολοήµερου σχολείου η 
φύλαξη των παιδιών για µεγαλύτερο διάστηµα αποτελεί το βασικό στόχο. Το ίδιο 
συµβαίνει και στην Ελλάδα µε τους δύο βασικούς τύπους ολοήµερου προγράµµατος  
(σχολείο διευρυµένου ωραρίου και πιλοτικά ολοήµερα σχολεία). Μόνο που υπάρχουν 
βασικές ποιοτικές διαφορές στον τρόπο µε τον οποίο επιτυγχάνεται η επίβλεψη των 
µαθητών. Στα σχολεία διευρυµένου ωραρίου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν 
παρεµβάσεις για τη βελτίωση του τρόπου επίβλεψης των παιδιών. Παραµελήθηκε η 
αναβάθµιση της υλικοτεχνικής υποδοµής, δεν βοηθήθηκε καθόλου διοικητικά και 
επιστηµονικά, δε βελτιώθηκαν οι χώροι και οι δάσκαλοι εθισµένοι στην προηγούµενη 
αντίληψη των τµηµάτων δηµιουργικής απασχόλησης, δεν παρενέβαιναν δηµιουργικά 
και µε οργανωµένες δραστηριότητες. Αποτέλεσµα της κατάστασης αυτής, ήταν να 
µετεξελιχθούν σε parking παιδιών µέχρι να σχολάσουν οι γονείς τους από τις 
εργασίες τους. 
 Έτσι σύµφωνα µε τη διεύρυνση του ωραρίου και στα σχολεία επιτελείται 
κοινωνικό έργο, αφού εξασφαλίζεται αν µη τι άλλο η παραµονή των παιδιών σε 
ασφαλή χώρο, περιορίζονται οι πιθανότητες ατυχηµάτων και παραβατικής 
συµπεριφοράς ενώ οι γονείς είναι ήσυχοι µέχρι το τέλος της εργασίας τους. Όµως η 
επίβλεψη για την οποία κάνουµε λόγο µοιάζει µε συνέχεια της σχολειοποίησης του 
ελεύθερου χρόνου των παιδιών και εγκλεισµό τους σε µια τάξη χωρίς συγκεκριµένο 
τρόπο απασχόλησης. Η αδιαµφισβήτητη πραγµατικότητα αυτή, αποτέλεσε 
ανασταλτικό παράγοντα για τη λειτουργία και την εκπλήρωση του σκοπού της 
επίβλεψης στα σχολεία διευρυµένου ωραρίου.  
 Αντίθετα το πιλοτικό ολοήµερο εξασφαλίζει την παραµονή των παιδιών σε 
ελεγχόµενο σχολικό περιβάλλον, µε οργανωµένο πρόγραµµα απασχόλησης και 
διαδικασιών δηµιουργίας και ψυχαγωγίας. Οι µαθητές δεν µένουν στάσιµοι σε µια 
τάξη. Αλλάζουν χώρους, µπαίνουν σε ειδικά εργαστήρια, εµπλέκονται σε διαδικασίες 
µάθησης. Παρακολουθούν ένα εµπλουτισµένο πρόγραµµα, µε µαθήµατα τα οποία δε 
ζητούν µόνο τη διανοητική τους εγρήγορση. Με το χώρο και τις αθλοπαιδιές 
κινούνται, µε τα εικαστικά και τη µουσική εκφράζουν το συναισθηµατικό τους 
κόσµο, µε τη Λογοτεχνία καλλιεργούν το αισθητικό τους κριτήριο, µε τη 



∆ιαπολιτισµική αγωγή προβληµατίζονται για τα κοινωνικά προβλήµατα κ.τ.λ. ∆ε 
µπαίνουν σε καλούπια, συνηθίζοντας τη σχολική ρουτίνα της όµοιας καθηµερινής 
διαδικασίας. Στο πιλοτικό ολοήµερο, επίβλεψη σηµαίνει εξασφάλιση της 
δραστηριοποίησης των παιδιών, µε οργανωµένο τρόπο, µέχρι να συναντήσουν τους 
γονείς τους στο σπίτι.  
 Βέβαια µε την επιµήκυνση του χρόνου στο σχολείο, οι γονείς έχουν 
εξασφαλίσει ένα χώρο παραµονής των παιδιών µέχρις ότου τα παραλάβουν, όπου 
χαρακτηρίζεται από δηµιουργική και υπεύθυνη εργασία, η οποία θα συνδέεται µε την 
προµεσηµβρινή και θα αποτελεί µαζί της ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
(Πυργιωτάκης, Ι.Ε. β΄, 2001, σελ. 26). Η πραγµατικότητα που περιγράφουµε δεν 
αποτελεί απλή διευκόλυνση για τους γονείς, αλλά ζήτηµα ζωτικής σηµασίας. Για τους 
εργαζόµενους στα αστικά κέντρα, η αναγκαιότητα της επίβλεψης των παιδιών για 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα δεν χρειάζεται αποδείξεις. Είχαν εδώ και αρκετά 
χρόνια αναλάβει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή. Παρόλα αυτά υπήρχαν 
παιδιά, των κατώτερων κοινωνικοοικονοµικών στρωµάτων, η συντριπτική 
πλειοψηφία των οποίων έχουν εργαζόµενους γονείς, που µετά το σχολείο βρίσκονταν 
σπίτι παρακολουθώντας τηλεόραση ή στο δρόµο χωρίς επίβλεψη. 
 Αλλά και στις αγροτικέ περιοχές, όπου οι γονείς απασχολούνταν µε γεωργικές 
και κτηνοτροφικές εργασίες, τους ήταν εξίσου δύσκολο να τις εγκαταλείψουν και να 
βρεθούν δίπλα στα παιδιά τους. Το πρόβληµα αυτό απασχολεί σχεδόν το σύνολο του 
µη αστικού πληθυσµού. Οι διαδικασίες αυτές οδηγούν µέχρι και σήµερα µεγάλο 
αριθµό γονέων να αποτραβούν τα παιδιά από το σχολείο µόνιµα ή για λίγο χρονικό 
διάστηµα π.χ. για το µάζεµα των ελιών ή άλλων γεωργικών ασχολιών ή κατά τη 
διάρκεια της τουριστικής περιόδου κ.τ.λ. Τα προβλήµατα αυτά αµβλύνονται µε το 
ολοήµερο σχολείο, αφού προσφέρει παιδαγωγικές δυνατότητες από τη µια, ενώ 
παράλληλα επιβλέπει και τους µαθητές την ώρα που λείπουν οι γονείς στις δουλειές 
τους. 
 Υπάρχουν επίσης και λιγότερο εµφανείς αλλά εξίσου σηµαντικές διαστάσεις 
στην παραµονή των µαθητών σε ελεγχόµενο σχολικό περιβάλλον µέχρι αργά το 
µεσηµέρι. Η παραµονή αυτή αποκλείει τους µαθητές από το να βρίσκονται 
ανεξέλεγκτοι στους δρόµους ή τις πλατείες της γειτονιάς ή του χωριού χωρίς την 
επίβλεψη των γονέων. Ο περιορισµός της ανεξέλεγκτης παραµονής σε χώρους εκτός 
σπιτιού που προσφέρει το ολοήµερο, περιορίζει την πιθανή αποκλίνουσα 
συµπεριφορά που συχνά συµβαδίζει µε τη σχολική εγκατάλειψη καθώς και τις 
περιπτώσεις ατυχηµάτων (περ. Έκφραση, 200, σελ. 19-20). Το ολοήµερο λοιπόν, 
εφόσον λειτουργεί σύµφωνα µε τις προοπτικές που πρέπει να το χαρακτηρίζουν,  όχι 
απλώς επιβλέπει τους µαθητές µέχρι την επιστροφή των γονιών στο σπίτι, αλλά τους 
παρέχει τη δυνατότητα, χωρίς να σχολειοποιεί τον ελεύθερο τους χρόνο, να 
απασχολούνται δηµιουργικά συµµετέχοντας σε ένα οργανωµένο και συστηµατικό 
πρόγραµµα. Οι δυνατότητες αυτές θεµελιώνουν και κοινωνικά αλλά και παιδαγωγικά 
το πιλοτικό ολοήµερο σχολείο. 
 
δ) Σίτιση µαθητών και εκπαιδευτικών 
 
● Εξασφάλιση ενός ισορροπηµένου γεύµατος στα πλαίσια της προσπάθειας για 
καλύτερη διατροφή των µαθητών. 
● Προσφορά µιας κοινοβιακής- κοινωνικοποιητικής εµπειρίας του γεύµατος µε 
συµµαθητές και µε δασκάλους. 
● Ενεργή συµµετοχή των γονιών στις αποφάσεις για τη σίτιση των παιδιών τους. 



● Άµβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων που προέρχονται από τις 
κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες, σε ό,τι αφορά τη διατροφή και την υγεία των 
παιδιών (Βιτσιλάκη, Χ., 2000, σ. 11 &  Βιτσιλάκη, Χ., 2001, σελ. 25). 
 
 Το µεσηµβρινό φαγητό αποτελεί ένα ιδιαίτερο στοιχείο που χαρακτηρίζει το 
πιλοτικό ολοήµερο. Πρόκειται για µια οργανωµένη δραστηριότητα που γίνεται σε 
ειδικούς χώρους εστίασης, µε τον κατάλληλο εξοπλισµό και επίπλωση ικανή για να 
καλύψει τις ανάγκες των παιδιών. Το µεσηµβρινό φαγητό προσφέρεται µε ευθύνη 
των γονέων, διότι µέχρι τώρα τουλάχιστον, η πολιτεία δεν είναι δυστυχώς σε θέση να 
προσφέρει δωρεάν γεύµα. Οι γονείς µεριµνούν για τον τραπεζοκόµο και τους 
βοηθούς στο εστιατόριο ή σε άλλη περίπτωση για τις εταιρείες που µαγειρεύουν, 
σερβίρουν, καθαρίζουν και αφήνουν ξανά το χώρο έτοιµο για κάθε χρήση. Οι γονείς 
δηλαδή µέσω του συλλόγου τους αναλαµβάνουν την ευθύνη των αποφάσεων και των 
δράσεων γύρω από το θέµα της σίτισης ( Πυργιωτάκης, Ι.Ε. γ΄, 2001, σελ.57-58). 
 Από εκεί και πέρα αδιαµφισβήτητα η λειτουργία της σίτισης στα πλαίσια του 
ωρολογίου προγράµµατος του σχολείου, λειτουργεί οργανωµένα στα πιλοτικά 
ολοήµερα σε σχέση µε τα υπόλοιπα προγράµµατα (διευρυµένου ωραρίου- 
δηµιουργικής απασχόλησης κ.α.). Γενικότερα η ένταξη ενός πλήρους γεύµατος στο 
σχολικό πρόγραµµα έχει πολλά πλεονεκτήµατα. Καταρχήν συνεισφέρει στην 
καλύτερη διατροφή των παιδιών, αφού το γεύµα τους ελέγχεται από τους γονείς και 
από ειδικούς χωρίς να µένουν οι µαθητές ανεξέλεγκτοι το µεσηµέρι. 
 Επιπλέον µέσω της κοινοβιακής- κοινωνικοποιητικής εµπειρίας του γεύµατος 
µε συµµαθητές και εκπαιδευτικούς, επιδιώκονται και άλλοι παιδαγωγικοί στόχοι. Το 
παιδί µαθαίνει την οµαλή συµβίωση µε άλλους µαθητές, µαθαίνει να σέβεται την 
κουλτούρα των άλλων και την ώρα του γεύµατος. Επίσης λειτουργώντας µαζί µε 
άλλους, µαθαίνει να συµπεριφέρεται σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν µια 
κοινή εστίαση, ώστε να µπορεί να αντεπεξέλθει οµαλά σε παρόµοιες περιπτώσεις και 
εκτός σχολείου. 
 Επίσης παρά την ανατροπή του οικογενειακού προγράµµατος και του 
γεύµατος στα πλαίσια της οικογενείας, η σίτιση στο σχολείο εξυπηρετεί την 
κοινωνική ανάγκη της άµβλυνσης των αρνητικών επιπτώσεων που προέρχονται από 
τις άνισες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες του περιβάλλοντος, του κάθε παιδιού και 
ιδιαίτερα των αλλοδαπών µαθητών. Άµεσο αντίκτυπο αυτής της διαφοράς έχουµε στη 
διατροφή και την υγεία των παιδιών. Το πρόγραµµα σίτισης στα πιλοτικά ολοήµερα 
έχει τη δυνατότητα να καταπολεµήσει αυτού του είδους τις ανισότητες, δεδοµένου ότι 
οι γονείς συνεισφέρουν ένα πολύ µικρό χρηµατικό ποσό της τάξεως των 700 δραχµών 
ηµερησίως για τη σίτιση των παιδιών τους στο σχολείο. Εξασφαλίζεται µε αυτό τον 
τρόπο η συµµετοχή όλων των µαθητών στη σίτιση ενός ζεστού και πλήρους γεύµατος 
σε καθηµερινή βάση (Βιτσιλάκη, Χ., 2000, σελ. 11-  Βιτσιλάκη, Χ., 2001, σελ. 26 & 
Πυργιωτάκης, Ι.Ε. γ΄, 2001, σελ. 58). 
 
ε) Αξιολόγηση της εφαρµογής του ολοήµερου προγράµµατος από αρµόδιους 
φορείς, µε οργανωµένο και επίσηµο τρόπο. 
 
● Υπάρχει συνεχής και επισταµένη επαφή των υπεύθυνων του προγράµµατος µε το 
κάθε σχολείο, καθ� όλη τη διάρκεια του έτους (σχολικοί σύµβουλοι, προϊστάµενοι, 
διευθυντές, µέλη της επιστηµονικής επιτροπής). 
● Στη διαδικασία αξιολόγησης συµµετέχουν ισότιµα µε την καταγραφή απόψεων, 
θέσεων, προβληµατισµών και προβληµάτων τους οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές- 



υποδιευθυντές, οι αρµόδιοι σχολικοί σύµβουλοι, οι γονείς και οι µαθητές του κάθε 
πιλοτικού ολοήµερου σχολείου. 
● Τα αρµόδια επιστηµονικά και διοικητικά όργανα (επιστηµονική επιτροπή, 
παιδαγωγικό ινστιτούτο, Υπουργείο Παιδείας κ.α.) επεξεργάζονται τα αποτελέσµατα 
της αξιολογικής διαδικασίας και επιλύουν τα όποια προβλήµατα εντοπίζονται, ώστε 
κάθε χρόνο να εµφανίζουν βελτιωµένη εικόνα τα πιλοτικά ολοήµερα σχολεία 
((Βιτσιλάκη, Χ. �Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 2001, σελ. 53-54). 
 
 Η διαδικασία της αξιολόγησης της εφαρµογής του πιλοτικού ολοήµερου 
προγράµµατος, αποτελεί θεµελιώδες βήµα για την εξέλιξη του θεσµού. Είναι 
βασικότατο στοιχείο βελτίωσης της θέσης και της λειτουργίας του Ολοήµερου. 
Μάλιστα το Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζοντας ουσιαστικά την αξία της 
αξιολόγησης για ένα καινοτόµο πρόγραµµα µε επίσηµο διάταγµα που αφορά το 
πρόγραµµα του Ολοήµερου (διευρυµένου ωραρίου) δηµοτικού σχολείου, ορίζει 
σαφώς: « Ο έλεγχος της λειτουργίας των Ολοήµερων ανήκει στα στελέχη (σχολικούς 
συµβούλους, προϊστάµενους, διευθυντές) οι οποίοι επισκέπτονται τακτικότατα τα 
τµήµατα τις ώρες λειτουργίας τους και ασκούν τις αρµοδιότητες τους όπως και στα 
τµήµατα του συµβατικού προγράµµατος». Προηγουµένως µάλιστα στο ίδιο διάταγµα, 
ορίζει επακριβώς τις ευθύνες που θα πρέπει να έχει ο καθένας στα πλαίσια 
λειτουργίας ενός καινοτόµου προγράµµατος (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 23/7/2002, 
Φ.13.1/812/77250/Γ1). 
 Η όποια αξιολόγηση θα πρέπει να αφορά της επίτευξη των συγκεκριµένων 
στόχων που επιδιώκει το πρόγραµµα και την καταγραφή και αντιµετώπιση των 
όποιων προβληµάτων προκύπτουν από τη διαδικασία υλοποίησης. Ο ρόλος της 
αξιολόγησης του τρόπου λειτουργίας των πιλοτικών ολοήµερων είναι αυτονόητα 
σηµαντικός. Τα σχολεία αυτά λειτουργούν ως «προθάλαµος» ή «εργαστήριο» των 
καινοτοµιών, βοηθούν ουσιαστικά στην αξιολόγηση των νέων ιδεών και συντελούν 
στη γενίκευση των καινοτοµιών στα σχολεία όλης της χώρας (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ενέργεια 
1.1α, 1999, σελ.2). για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη µια αξιολόγηση από όλους 
τους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα, που θα λαµβάνει χώρα σε κάθε ένα σχολείο, µε 
οργανωµένο και επιστηµονικά άρτιο τρόπο. 
 Ακριβώς λοιπόν επειδή σύµφωνα µε τη λογική δεν νοείται άσκηση 
εκπαιδευτικής πολιτικής και ιδιαίτερα εφαρµογής πιλοτικών και καινοτόµων 
δράσεων, χωρίς τη διαρκή και σφαιρική αξιολόγηση τους. Έτσι και στην περίπτωση 
του πιλοτικού ολοήµερου καταλήγουµε ότι απαιτείται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση 
της συνεχούς αξιολόγησης. Η όποια αξιολόγηση για τους λόγους που προαναφέραµε 
θα πρέπει να έχει ως κύριο σηµείο αναφοράς της επίτευξη των συγκεκριµένων και 
εµφανών στόχων που επιδιώκει το πρόγραµµα, τον εντοπισµό αφανών λειτουργιών ή 
επιπτώσεων του και την καταγραφή και αντιµετώπιση των όποιων προβληµάτων 
προκύπτουν από τη διαδικασία υλοποίησης του (Βιτσιλάκη, Χ., 2001, σελ.27). 
 Για να είναι έγκυρη η διαδικασία αυτή σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η 
διαρκή συµµετοχή και η επισταµένη παρακολούθηση των επιστηµονικών, 
διοικητικών και φυσικά παιδαγωγικών υπευθύνων του προγράµµατος, στον τρόπο 
που λειτουργεί το κάθε σχολείο, καθ� όλη τη διάρκεια του έτους. Με την καταγραφή 
των απόψεων, κρίσεων, εµπειριών και προτάσεων από όλους τους εµπλεκόµενους και 
τους γονείς και τους µαθητές, πετυχαίνεται η διαπίστωση από άµεσα 
ενδιαφερόµενους της πορείας του θεσµού. Η συγκέντρωση και η επεξεργασία τους 
από αρµόδιους ανθρώπους για το σχεδιασµό και την υλοποίηση του ολοήµερου 
προγράµµατος (επιστηµονική επιτροπή) θα οδηγήσει σε κατάθεση σηµαντικότατων 
πορισµάτων και προτάσεων για τη µελλοντική βελτίωση του θεσµού. Από εκεί και 



πέρα η φάση της συνεχούς εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης θα δρα 
βελτιωτικά, εφόσον βέβαια είναι οργανωµένη και δοµηµένη µε επιστηµονικά 
κριτήρια.        
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

1.1. Προβληµατική της έρευνας 
 

Όπως ήδη διαφάνηκε από το θεωρητικό µέρος, η λειτουργία των πιλοτικών 
ολοήµερων σχολείων προτάθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ως η βασική 
µεταρρύθµιση στο επίπεδο της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, γιατί πρόκειται για 
θεσµό µε αναπτυξιακές, παιδαγωγικές, κοινωνικές, πολιτισµικές και οικονοµικές 
προεκτάσεις. Το πιλοτικό ολοήµερο αποτελεί ήδη από τις 23/9/1997 πραγµατικότητα 
στην πρώτη βαθµίδα του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Μετά από ήδη πέντε χρόνια 
εφαρµογής του νέου θεσµού για είκοσι- οκτώ δηµοτικά σχολεία της χώρας, έρχονται 
αισιόδοξα µηνύµατα στην προσπάθεια αναµόρφωσης και αναβάθµισης της 
εκπαίδευσης. Ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας Π. Ευθυµίου δείχνει πεπεισµένος ότι το 
ολοήµερο σχολείο θα εδραιωθεί τελικά, γιατί έχει βρει µεγάλη απήχηση στην 
κοινωνία και βρίσκει ανταπόκριση από τους κυρίους αποδέκτες του µορφωτικού 
αγαθού, δηλαδή τους µαθητές και τους γονείς (Βιτσιλάκη, Χ., 2001, σελ.1-2 & 
Ευθυµίου, Π., 2001, σελ. 4). 

Εκτιµώντας λοιπόν την επιτυχία της εφαρµογής του νέου εκπαιδευτικού 
θεσµού, θελήσαµε να προχωρήσουµε παραπέρα και µέσα από τη βιβλιογραφία να 
διακρίνουµε τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά που στο σύνολο τους διαµορφώνουν 
αυτό που λέµε Ολοήµερο. Μέσα από τη µελέτη διακρίναµε σηµαντικές πτυχές και 
προεκτάσεις της σύγχρονης παιδαγωγικής αλλά και κοινωνικής αντίληψης για την 
εκπαίδευση. ∆ιαπιστώσαµε επίσης ότι τα στοιχεία αυτά εµφανίζονται ως µια 
δυνατότητα υπέρβασης των γνωστών προβληµάτων του παραδοσιακού σχολείου και 
µετάβασης του σε ένα σύγχρονο και καινοτόµο ζωντανό οργανισµό που συνεχώς 
εξελίσσεται ανταποκρινόµενο σε ένα διευρυµένο παιδαγωγικό ρόλο.  

Αυτό ακριβώς είναι το ενδιαφέρον στη µελέτη του ολοήµερου σχολείου. 
∆είχνει ότι µπορεί να αλλάξει τον τρόπο που όλοι αντιλαµβάνονται το σχολείο, αφού 
η αφετηρία του είναι κοινωνική και µπορεί να τροποποιήσει το χαρακτήρα του 
σχολείου από µέσα, από την εσωτερική δηλαδή οργάνωση και λειτουργία του και όχι 
να επιδιώξει την αναβάθµιση του θεσµού του σχολείου µόνο µε νοµικά διατάγµατα. 

Το παράδοξο είναι ότι στην Ελλάδα για µια ακόµη φορά η επιστηµονική 
τοποθέτηση δείχνει από ανύπαρκτη έως ελάχιστη. Το γεγονός αυτό δεν µπορεί παρά 
µόνο αρνητικές προεκτάσεις να έχει στην εξέλιξη των ολοήµερων προγραµµάτων που 
εφαρµόζονται σήµερα στη χώρα µας (Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 2000, σελ. 2). Στην 
προσπάθεια ενασχόλησης µας µε το θέµα, εντοπίσαµε µία µόνο επίσηµη ερευνητική 
εργασία που να ανταποκρίνεται άµεσα στον τρόπο λειτουργίας του ολοήµερου 
σχολείου και να αξιολογεί µε βάση συγκεκριµένα χαρακτηριστικά την δοµή του 
προγράµµατος και την εφαρµογή του στην πράξη, αυτή της κ. Βιτσιλάκη µε τίτλο 
«Αξιολόγηση του ολοήµερου σχολείου; ∆οµές, λειτουργίες, επιπτώσεις και 
προοπτικές» η οποία αφορά και περιορίζεται µόνο στην περιοχή της ∆ωδεκανήσου. 

Το γεγονός της έλλειψης τέτοιων εργασιών δεν µπορεί παρά µόνο αρνητικές 
επιπτώσεις να έχει στην εξέλιξη του πιλοτικού ολοήµερου και στην εφαρµογή του. Η 
απουσία κριτικής, επιχειρηµάτων, αντιπαραθέσεων και ερευνητικών δεδοµένων 
στερεί από το νέο αυτό θεσµό τη δυνατότητα σταδιακής βελτίωσης του, µέσα από την 
κατάθεση και την επιστηµονική διαπραγµάτευση νέων ιδεών και διορθωτικών 
προτάσεων ή την επισήµανση αδύνατων σηµείων, ελλείψεων και προβληµάτων 
(Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 2000, σελ. 2-3). Η απουσία γόνιµου διαλόγου και η φτωχή 
βιβλιογραφία σε σχέση µε ένα πλήθος προβληµάτων που αφορούν αποκλειστικά τη 



λειτουργία του σχολείου ως Ολοήµερο, πιθανόν να ευθύνονται για τη µη- διεύρυνση 
του πιλοτικού ολοήµερου και σε περισσότερες των είκοσι-οκτώ σχολικών µονάδων. 

Από εκεί και πέρα δεν είναι απαραίτητο να συµφωνούµε όλοι ότι το 
Ολοήµερο είναι µια ουσιαστική λύση για την αναµόρφωση του θεσµού του σχολείου 
και της προσπάθειας του να είναι ανοιχτό στην κοινωνία, να ανταποκρίνεται σε 
ποίκιλες σύγχρονες ανάγκες των µαθητών, να καλύπτει τις ανάγκες των γονιών, να 
εδραιώσει τη χρήση σύγχρονων µεθόδων διδασκαλίας, νέων εκπαιδευτικών 
πρακτικών και µέσων που να αγγίζουν τους µαθητές και να τους δίνουν χαρά. Όλοι 
όµως συµφωνούµε πως πολλά πρέπει να αλλάξουν στο χώρο του σχολείου, 
λαµβάνοντας υπόψη και τα µηνύµατα που έρχονται από το εξωτερικό ( Μπουγάς, Φ., 
1998, σελ. 26).  

Κινούµενοι στα συγκεκριµένα επίπεδα σκέψης, για τους λόγους που 
εκθέσαµε, αποφασίσαµε να προσεγγίσουµε το θέµα που ονοµάζεται ολοήµερο 
σχολείο, µε συνέπεια και όση δυνατόν µεγαλύτερη µεθοδολογική ακρίβεια. 
Θεωρούµε ότι ένας θεσµός δεν µπορεί να εδραιωθεί θεωρητικά και να ευοδωθεί η 
πορεία του στην πράξη, χωρίς επαρκή επιστηµονικό διάλογο, ούτε και να 
προσαρµοστεί µια καινούργια κατάσταση, χωρίς ερευνητική µελέτη γύρω από τα 
θέµατα και τα προβλήµατα που άπτονται της λειτουργίας του ( Βάµβουκας, Μ., 1988, 
σελ. 98 & Πυργιωτάκης, Ι.Ε. α΄, 2001, σελ. 8). 

Παρόλα αυτά ο εντοπισµός της ουσίας του Ολοήµερου είναι πολύ δύσκολο να 
γίνει µε σαφήνεια και ακρίβεια ακόµα και στα πλαίσια µιας µεταπτυχιακής εργασίας. 
Όµως η οργάνωση και διεξαγωγή µιας συστηµατικής ερευνητικής διαδικασίας σε 
συνδυασµό µε την βαθιά και ουσιαστική µελέτη του συνόλου σχεδόν της 
βιβλιογραφίας που αφορά το πιλοτικό ολοήµερο, αναµένουµε να συµβάλλει θετικά 
στην αποσαφήνιση βασικών ερωτηµάτων και ζητηµάτων που αφορούν το Ολοήµερο. 
Αξιοποιώντας τη δυναµική του θέµατος και προχωρώντας παραπέρα αναπτύσσεται 
στη συνέχεια η αναγκαιότητα της έρευνας. 

 
 
 

1.2. Η αναγκαιότητα της έρευνας 
 

Όλοι όσοι έχουν µελετήσει το θεσµό που λέγεται ολοήµερο σχολείο, 
υπογραµµίζουν τη σπουδαιότητα της ερευνητικής ενασχόλησης µε το θέµα. Πιο 
συγκεκριµένα πριν ακόµα από την εφαρµογή του ολοήµερου προγράµµατος στα 
είκοσι-οκτώ σχολεία, σε ηµερίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 25 ο πρόεδρος του 
τµήµατος αξιολόγησης του Π.Ι, Ιωσήφ Σολοµών εντάσσει το Ολοήµερο στα Σχολεία 
Εφαρµογής Πειραµατικών Προγραµµάτων Εκπαίδευσης, τα γνωστά Σ.Ε.Π.Π.Ε. στα 
πλαίσια του υποπρογράµµατος 1 του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Παράλληλα δηλώνει ότι 
οργανώνεται συντονισµένη ερευνητική προσπάθεια από τη Μονάδα Υποστήριξης 
των Σ.Ε.Π.Π.Ε. που θα διευθύνεται από µια συντονιστική οµάδα (Σ.Ο) και θα 
συνεπικουρείται στο έργο της από οµάδες εµπειρογνωµόνων (Ο.Ε), (µελών ∆.Ε.Π., 
Α.Ε.Ι., και Τ.Ε.Ι.) και εξειδικευµένων εκπαιδευτικών και ιδιωτών. 

Το έργο των Σ.Ε.Π.Π.Ε. στοχεύει στη γενικότερη αναβάθµιση της ποιότητας 
της εκπαίδευσης µε πειραµατισµούς και ερευνητικές διαδικασίες σε όλες τις περιοχές 
που συνθέτουν το εκπαιδευτικό έργο στο σχολείο. Οι στόχοι που αφορούν τον 
πειραµατισµό ανταποκρίνονται: α) Σε επιµέρους αντικείµενα- θέµατα και διδακτικές 

                                                 
25 Ηµερίδα µε θέµα: Αναβάθµιση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης στο Ευγενίδειο 
Ίδρυµα στις 6 Μαρτίου 1997. 



προσεγγίσεις του Προγράµµατος Σπουδών β) Στην εισαγωγή και ενσωµάτωση στο 
σχολικό πρόγραµµα νέων γνωστικών αντικειµένων γ) στην ένταξη και ενσωµάτωση 
στο πρόγραµµα πειραµατικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων δ) στους τρόπους 
αναδιάταξης του σχολικού προγράµµατος και του σχολικού χώρου ι) σε καινοτόµους 
µεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας στ) σε µορφές αξιολόγησης και προγραµµατισµού 
σε επίπεδο τάξης και σχολικής µονάδας ζ) σε µορφές συµµετοχής των 
επιστηµονικών, κοινωνικών και οικονοµικών φορέων της τοπικής κοινωνίας στην 
εκπαίδευση ( Σολοµών, Ι., 1997, σελ. 85, 88-89, 96-97).  

Φανερώνεται έτσι από νωρίς η ανάγκη για ερευνητική υποστήριξη µε σκοπό 
την ασφαλή εξαγωγή συµπερασµάτων για το ολοήµερο σχολείο. Από το σηµείο αυτό 
και έπειτα δροµολογούνται κάποιες καταστάσεις και ενεργοποιούνται οι σχετικές 
επιτροπές. Μπορούµε να υποστηρίξουµε ότι λειτουργούν αποτελεσµατικά στο 
διάστηµα Απρίλιος- Σεπτέµβριος 1997 και έτσι ξεκινά η πιλοτική εφαρµογή 
ολοήµερων προγραµµάτων σε είκοσι- οκτώ σχολεία. Όλη αυτή όµως η συντονισµένη 
δράση µέχρι την αρχή της λειτουργίας του ολοήµερου σχολείου. 

Από το σηµείο αυτό και έπειτα, µέχρι σήµερα από παντού ακούγονται φωνές 
αγωνίας και διατυπώνονται συνεχώς προτάσεις σχετικά µε την αναγκαιότητα της 
συνέχειας των ερευνητικών προσπαθειών, προσδιορισµένες πλέον στο νέο πλαίσιο 
λειτουργίας όπως διαµορφώθηκε στα πιλοτικά ολοήµερα. Αυτό γιατί ο 
προβληµατισµός για τους λόγους που υπαγορεύουν την ανάγκη του Ολοήµερου είναι 
πρωταρχικής σηµασίας ακριβώς επειδή αποτελούν την πυξίδα στην πορεία της 
µετεξέλιξης του ηµί-ηµερήσιου (παραδοσιακού) σχολείου σε Ολοήµερο. Αυτοί 
βέβαια οι λόγοι πρέπει να πείθουν για την αναγκαιότητα του (Χανιωτάκης, Ν., 2000, 
σελ. 3). 

Όµως αντί να ενταθούν οι σχετικές έρευνες και να αναχθούν σε επιστηµονικές 
ώστε να συνεισφέρουν µέσα από τις δραστηριότητες και τα συµπεράσµατα τους, 
συστηµατική πληροφόρηση, αυτές ουσιαστικά παύουν. ∆ιαπιστώνουµε παντελή 
έλλειψη κριτικής επιχειρηµάτων και ερευνητικών δεδοµένων σε ένα πολύ κρίσιµο για 
την επιτυχία του θεσµού, χρονικό διάστηµα πέντε ετών. Ενδεχοµένως η έλλειψη αυτή 
να οφείλεται στο γεγονός ότι από µόνη της η λειτουργία των πιλοτικών ολοήµερων 
θεωρήθηκε ως µια αυτονόητη απάντηση της εκπαιδευτικής πολιτικής απέναντι σε ένα 
κοινωνικό πρόβληµα που έχει να κάνει µε τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών 
εργαζόµενων γονιών χωρίς να υπάρχουν παιδαγωγικές προεκτάσεις (Πυργιωτάκης, 
Ι.Ε., 2000, σελ. 3). Είναι γεγονός ότι από εκεί και πέρα τις τελευταίες δεκαετίες η 
Παιδαγωγική γνώρισε µια σχετική κάµψη διεθνώς, µια και όχι µόνο η δηµοσίευση 
βιβλίων και περιοδικών µε παιδαγωγικό περιεχόµενο περιορίστηκε αισθητά, αλλά και 
η πολυπόθητη µεταρρύθµιση έδειχνε να είναι ένα άπιαστο όνειρο που µάλλον 
κουράζει, παρά δραστηριοποιεί και ενθουσιάζει (Βρεττός, Ι., Άνοιξη 2001, σελ. 71). 

Πιθανόν λοιπόν οι µεταρρυθµιστικές προτάσεις, µία από τις οποίες είναι και 
το ολοήµερο σχολείο (παρουσιάζεται µάλιστα ως η αιχµή του δόρατος για την 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση), να µην άγγιξαν ουσιαστικά και σε βάθος την καρδιά του 
σχολείου, µε αποτέλεσµα να έχει κανείς την εντύπωση ότι ενώ γράφονται και 
λέγονται πολλά, λίγα είναι αυτά που υιοθετούνται και εφαρµόζονται στη σχολική 
πραγµατικότητα (Βρεττός, Ι., 2001, σελ. 77). Βασικό επιχείρηµα της αντίληψης αυτής 
παραµένει η έλλειψη ουσιαστικών ερευνητικών συµπερασµάτων που να αφορούν το 
Ολοήµερο σε όλες του τις φάσεις, µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. 

Μπορούµε λοιπόν βάση των προηγούµενων συµπερασµάτων να θεωρήσουµε 
πως αυτός είναι ο λόγος της καθυστέρησης του ρυθµού βελτίωσης και της µη 
ανοδικής πορείας σύµφωνα µε την κοινή πεποίθηση του θεσµού, στη συνείδηση των 
γονιών, των εκπαιδευτικών αλλά και των µαθητών. Η εκπαιδευτική πραγµατικότητα 



πιθανόν να διαψεύσει τις αρνητικές εντυπώσεις. Το µόνο που µένει, αλλά και το πιο 
δύσκολο, είναι να αναδειχθεί µε επιστηµονικό τρόπο. 

Εποµένως εύκολα γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα έστω και σε επίπεδο 
µεταπτυχιακής εργασίας, µιας συστηµατικής και προσαρµοσµένης στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του ολοήµερου σχολείου, ερευνητικής προσπάθειας. Αν µάλιστα 
αυτή προσπαθήσει να συγκρίνει τη θεωρία26 που έχει αναπτυχθεί σχετικά µε όλο το 
φάσµα του Ολοήµερου, µε την πραγµατικότητα εφαρµογής και λειτουργίας του 
προγράµµατος, ενισχύεται ακόµα περισσότερο, η αναγκαιότητα µιας εργασίας µε 
αυτό το περιεχόµενο και αντικείµενο. Άλλωστε κάθε συστηµατική και επιστηµονικά 
οργανωµένη ερευνητική εργασία, έχει για την εκπαίδευση αξία. Όταν µάλιστα αυτή 
αφορά µια ρηξικέλευθη τοµή της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης όπως το ολοήµερο 
σχολείο, τότε εδραιώνει και σταθεροποιεί την αναγκαιότητα της. 

 
 
 

1.3. Η πρωτοτυπία της έρευνας 
 

Η πρωτοτυπία της ερευνητικής εργασίας που παραθέτουµε έγκειται από τη µια 
στη διττή προσέγγιση θεωρίας και πράξης του ολοήµερου σχολείου, καθώς και των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και από την άλλη στην ερευνητική µεθοδολογία που 
θα ακολουθήσει την πορεία εξέλιξης της. Όπως φαίνεται από το θεωρητικό µέρος 
υπάρχει µια σειρά από σηµαίνοντα χαρακτηριστικά που στο σύνολο τους 
προσδιορίζουν το ολοήµερο πιλοτικό σχολείο. Από µόνα τους έχουν βέβαια µια 
ξεχωριστή σηµασία, αφού µπορούν να θεωρηθούν ως καινοτοµίες στην εκπαίδευση, 
αλλά σίγουρα θα αποκτήσουν ιδιαίτερη αξία, αν αναχθούν σε ερευνητικά ζητούµενα. 
Ο συσχετισµός θεωρίας και πράξης θα καθοριστεί λοιπόν από την ερευνητική 
διαδικασία που θα λάβει χώρα στα ίδια τα σχολεία και δε θα περιοριστεί σε 
βιβλιογραφική έρευνα. 

Η αντιµετώπιση µιας προς έρευνα κατάστασης µε αυτό τον τρόπο, είναι βέβαια 
επίπονη και χρονοβόρα αλλά αποκτά ξεχωριστή αξία µιας και τα συµπεράσµατα τα 
οποία θα προκύψουν θα είναι προϊόν πρωτότυπης ερευνητικής διαδικασίας και 
σύγχρονης βιβλιογραφικής έρευνας του επιστηµονικού πεδίου που αναφέρεται στο 
θέµα µας. Η διαδικασία προσέγγισης αυτή θα µας επιτρέψει µέσο της έρευνας των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, να φτάσουµε ανασυνθέτοντας τα συµπεράσµατα της 
διαδικασίας, στην καρδιά και στην ουσία του πιλοτικού ολοήµερου έτσι όπως 
υφίσταται και όπως λειτουργεί. 

Φυσικά η πρωτοτυπία της έρευνας καθορίζεται τόσο από τον τρόπο που αυτή θα 
διεξαχθεί όσο και από το συνδυασµό των ερευνητικών µεθόδων. Στην προσπάθεια 
µας αυτή, χρησιµοποιούµε δύο µεθόδους, την επιτόπια παρατήρηση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας που λαµβάνει χώρα στο ολοήµερο σχολείο και τη 
συνέντευξη µε τους εκπαιδευτικούς φορείς που εµείς θεωρούµε ως αρµόδιους για την 
επιτυχή έκβαση του θεσµού. Τα δεδοµένα που θα προκύψουν θα είναι προϊόν 
συστηµατικής συλλογής, στοχασµού, ανάλυσης, δράσης καθοδηγούµενης και από τα 
στοιχεία αλλά και από τη θέση µας ως ερευνητής και τέλος επαναπροσδιορισµού του 
θέµατος κάτω από το πρίσµα των νέων ευρηµάτων που ως βάση θα έχουν τα στοιχεία 
που αφορούν το Ολοήµερο, έτσι όπως δίνονται από τη βιβλιογραφία. Εκεί έγκειται 
λοιπόν η πρωτοτυπία της έρευνας. Στο θέµα αλλά και στον τρόπο προσέγγισης του. 

                                                 
26 Όπως αυτή αναπτύσσεται µέσα από σχετικές µε το Ολοήµερο µελέτες και βιβλιογραφικές αναφορές 



Βασική επιδίωξη θα είναι η κάλυψη τηρουµένων βεβαίως των αναλογιών, του 
κενού των ερευνητικών ζητουµένων και συµπερασµάτων που παρατηρήσαµε ότι 
υπάρχουν και αφορούν το ολοήµερο σχολείο. 

 
 
 

1.4. Σκοπός και επιµέρους στόχοι της έρευνας 
 
Ο βασικός και κατευθυντήριος σκοπός της έρευνας πιθανόν φανεί από τις µέχρι 

τώρα αναφορές. Αυτός είναι ακριβώς να διαπιστωθεί η εικόνα που παρουσιάζουν 
σήµερα τα ολοήµερα σχολεία µέσα από τη σύγκριση των χαρακτηριστικών τους στη 
θεωρία και στην πράξη. Λέγοντας θεωρία εννοούµε όπως ήδη επισηµάναµε τα 
θεµελιώδη χαρακτηριστικά στοιχεία που στο σύνολο τους διαµορφώνουν την εικόνα 
την οποία θα πρέπει να έχει σε γενικές γραµµές το πιλοτικό ολοήµερο, έτσι όπως τα 
εντοπίσαµε σε µελέτες, επιστηµονικά συγγράµµατα, έρευνες, νοµικά διατάγµατα και 
γενικότερες βιβλιογραφικές αναφορές. 

Από την άλλη µε τον όρο πράξη αναφερόµαστε στην καθηµερινή εφαρµογή των 
στοιχείων της θεωρίας που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία, τα 
προγράµµατα, τη διδακτική µεθοδολογία καθώς και τη φιλοσοφία του ολοήµερου 
σχολείου, όπως παρατηρήσαµε να διαδραµατίζονται στα σχολεία. Έτσι για να 
γίνουµε πιο συγκεκριµένοι σκοπός µας θα είναι να αντιπαρατάξουµε τη θεωρία 
σχετικά µε το ολοήµερο σχολείο στην πράξη όπως αυτή αποτυπώνεται και 
διαπιστώνεται στα ίδια τα σχολεία και συγκεκριµένα τα δύο πιλοτικά της Κρήτης και 
να εντοπίσουµε τα σηµεία όπου θεωρία και πράξη συγκλίνουν και αποκλίνουν. 

Βέβαια δε θα λησµονήσουµε να λάβουµε υπόψη µας το γεγονός ότι το ολοήµερο 
πρόγραµµα είναι ένας καινούργιος τρόπος οργάνωσης της σχολικής ζωής και 
πραγµατικότητας, µε λίγα χρόνια εφαρµογής στα σχολεία. Επειδή πρόκειται για µια 
καινοτοµία που ούτε έχει απόλυτα εδραιωθεί θεωρητικά αλλά ούτε έχει ευοδωθεί η 
πορεία του διαπιστωµένα στην πράξη, εξαιτίας και του διαστήµατος προσαρµογής, 
λογικό είναι να δικαιολογούνται κάποιες δυσλειτουργίες και µικροπροβλήµατα ή 
αδυναµίες. 

Οι επιµέρους στόχοι, άµεσα συνυφασµένοι µε το γενικό σκοπό µπορούν να 
διατυπωθούν µε µορφή ερωτηµάτων που είναι τα εξής: 

► Συνάδει η δοµή και η διοίκηση του ολοήµερου προγράµµατος, όπως αυτό 
διαφαίνεται στη θεωρία και στην πρακτική του εφαρµογή; 

► ∆ιαπιστώνεται σύγκλιση του πλαισίου λειτουργίας του ολοήµερου σχολείου, 
όπως αυτό συναντάται στη θεωρία και όπως αποδίδεται στην πράξη; 

► Η εσωτερική οργάνωση και η µεθοδολογία διδασκαλίας που περιγράφονται 
στη θεωρία, βρίσκουν αντιστοιχίες στην πρακτική διεξαγωγή των µαθηµάτων; 

► Το πρόγραµµα σπουδών είναι το ίδιο πλούσιο και καινοτόµο, όπως µας 
περιέγραψε η θεωρία ότι πρέπει να είναι; 

► Ισχύουν οι εσωτερικές και εξωτερικές προϋποθέσεις ή αλλιώς οι απαραίτητοι 
υποκειµενικοί και αντικειµενικοί παράγοντες που πρέπει να ισχύουν για την πρακτική 
εφαρµογή ενός τέτοιου καινοτόµου θεσµού; 

► Οι µετέχοντες στο ολοήµερο πρόγραµµα (εκπαιδευτικοί- υπεύθυνοι 
λειτουργίας και µαθητές) είναι ικανοποιηµένοι από τον τρόπο που αυτό λαµβάνει 
χώρα και από τα αποτελέσµατα της λειτουργίας του; 

Έτσι λοιπόν, µέσω της συστηµατικής παρακολούθησης της θεωρίας και της 
πράξης του ολοήµερου σχολείου και της οργανωµένης ερευνητικής διαδικασίας που 
θα διεξαχθεί, θα είµαστε  σε θέση να διαπιστώσουµε το βαθµό και την ποιότητα της 



εφαρµογής των βασικότερων θεωρητικών αναφορών για το Ολοήµερο. Μέσα από την 
εξέταση των στόχων, µε τη µορφή που προέκυψαν, θα γίνει φανερή και η επίπτωση 
που έχει µέχρι τώρα και πιθανόν θα συνεχίσει να έχει το ολοήµερο σχολείο από τη 
µια στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και από την άλλη στην εκπαιδευτική 
πραγµατικότητα. Με λίγα λόγια θα διαπιστωθεί το κατά πόσο θεµελιώνεται 
παιδαγωγικά και κοινωνιολογικά το πιλοτικό ολοήµερο. 

Είναι λογικό και αποδεκτό ως ένα βαθµό ο σκοπός και οι στόχοι της παρούσας 
έρευνας να ταυτίζονται µε τα βασικά ερωτήµατα που θα δηµιουργούνταν στο µυαλό 
όλων όσων διάβαζαν τη βιβλιογραφία και τις µελέτες ή ακόµα και τις απόψεις των 
ενδιαφεροµένων µε το θεσµό, επιστηµόνων και εκπαιδευτικών. Η αντιπαράθεση 
δηλαδή θεωρίας και πράξης δεν είναι κάτι νέο στην εκπαιδευτική έρευνα. Ο καθένας 
θα ρωτούσε ή θα ερευνούσε διεξοδικά αν ένα ιδιαίτερο και καινούργιο 
χαρακτηριστικό που αποδίδεται στο Ολοήµερο, ισχύει και εφαρµόζεται. 

Παρόλο όµως το αυτονόητο, η πραγµατικότητα αποδεικνύει το αντίθετο. ∆εν έχει 
διαπιστωθεί, τουλάχιστον στον αναµενόµενο βαθµό, να έχει µπει στο κέντρο ερευνών 
των Πανεπιστηµίων για τα καλά το ολοήµερο σχολείο, παρόλο το βάθος 
περιεχοµένου που το διακρίνει. Το αυτονόητο λοιπόν θα προσπαθήσουµε να 
εφαρµόσουµε και να κάνουµε πράξη. Ο σκοπός και οι επιµέρους στόχοι λειτουργούν 
σαν κατευθυντήρια γραµµή στην παρούσα προσπάθεια και σαν ειδοποιός διαφορά 
της συγκεκριµένης έρευνας. Αυτοί είναι άλλωστε και οι βασικοί λόγοι που 
επιλέχθηκαν και που ταυτίστηκαν µε την εργασία µας. 

 
 
 

1.5. Οι ερευνητικές µέθοδοι προσέγγισης του θέµατος 
 
Θεωρούµε ότι ο σκοπός και οι στόχοι καθώς και η φύση της εργασίας και η 

διαπραγµάτευση του συγκεκριµένου θέµατος, επιβάλλει την υιοθέτηση µιας 
πολυµεθοδολογικής προσέγγισης, έτσι ώστε να ερευνηθούν ολοκληρωµένα οι 
βασικές πτυχές του. Μελετητές της εκπαιδευτικής έρευνας27 και αυτό είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό, θεωρούν ότι οι πολλαπλές µέθοδοι είναι κατάλληλες όταν µια 
διαµφισβητούµενη άποψη για την εκπαίδευση, πρέπει να αξιολογηθεί πληρέστερα. 
(Cohen, L- Manion, L., 1997, σελ. 331). 

Η διαπίστωση αυτή αφορά άµεσα το θέµα µας, αφού ελάχιστη έρευνα έχει γίνει 
και δεν είναι δυνατόν να κρίνεται η καινοτοµία της εκπαιδευτικής πράξης, που 
λέγεται Ολοήµερο, µόνο µέσω ακαδηµαϊκών αξιολογικών διαδικασιών και 
βαθµολογιών του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων εκπαιδευτικών οργανισµών. 
Απαιτείται µια πιο σφαιρική απεικόνιση και εδώ είναι µια σαφής περίπτωση για την 
υποστήριξη πολλαπλών µεθόδων. 

Από την άλλη πλευρά, η πρακτική υφή του θέµατος υπαγορεύει τη χρήση 
πολλαπλών µεθόδων ερευνητικής προσέγγισης. Ερευνάται, όπως διαφάνηκε από το 
κεφάλαιο του σκοπού και των στόχων της εργασίας, και µάλιστα επισταµένα, η 
εσωτερική λειτουργία και η διαδικασία διδασκαλίας- µάθησης στα πλαίσια του 
Ολοήµερου. Οι περιπτώσεις αυτές είναι τόσο σύνθετες και περίπλοκες ώστε η µονο- 
µεθοδολογική προσέγγιση να αποδίδει περιορισµένα και µερικές φορές 
παραπλανητικά τα σχετικά στοιχεία (Cohen, L- Manion, L., 1997, σελ. 329). Οι λόγοι 
αυτοί καθιστούν την τριγωνοποίηση, δηλαδή τη χρήση δύο ή περισσοτέρων 
ερευνητικών µεθόδων συλλογής στοιχείων, απαραίτητη προϋπόθεση. 

                                                 
27 Οι L.Cohen και L. Manion 



Προχωρώντας παραπέρα το συλλογισµό µας, για να αποδώσουµε µε πιστότητα 
και επιστηµονική ακρίβεια τα ερευνητικά αποτελέσµατα του συγκεκριµένου θέµατος 
πρέπει να µετατρέψουµε την ίδια την έρευνα µας σε µια ενεργητική δραστηριότητα 
αφού αφορά και σε πρακτικά ζητήµατα και όχι µόνο σε θεωρητικά προβλήµατα. Στην 
προσπάθεια να δούµε έτσι την εργασία µας, καταλήξαµε ότι βασική προϋπόθεση 
είναι ο συνδυασµός ποσοτικής και ποιοτικής µεθόδου έρευνας. Με τον τρόπο αυτό 
εκµεταλλευόµαστε τα θετικά χαρακτηριστικά των δύο τρόπων έρευνας, ενώ 
παράλληλα µειώνουµε τα αδύναµα σηµεία τους.  

Πιο συγκεκριµένα και µε βάση τα προαναφερθέντα για τη διεξαγωγή της έρευνας 
µας κρίθηκε σκόπιµο να ακολουθηθούν τα βήµατα των παρακάτω ερευνητικών 
µεθόδων: 

 
Φαινοµενολογική Παρατήρηση 

 Όσον αφορά το πρώτο είδος της έρευνας που θα χρησιµοποιηθεί και το οποίο 
εντάσσεται στην ποσοτική έρευνα, είναι η φαινοµενολογική παρατήρηση των 
ολοήµερων σχολείων στο σύνολο της λειτουργίας τους. Ο λόγος που επιλέχθηκε η 
συγκεκριµένη µέθοδος είναι επειδή µας επιτρέπει µε αλλεπάλληλες µικρές 
προσεγγίσεις, να συλλάβουµε τις παιδαγωγικές καταστάσεις που αφορούν την 
έρευνα. Επιλέξαµε λοιπόν σαν ερευνητές την παρατήρηση διότι µε αυτή θα είναι 
πληρέστερη και αυθεντικότερη η σύλληψη της πληροφορίας που θα έχουµε σχετικά 
µε τη φιλοσοφία, τους σκοπούς και τους στόχους, τα προγράµµατα σπουδών, την 
διδακτική µεθοδολογία και την εσωτερική λειτουργία και συνοχή του ολοήµερου 
σχολείου (Μπέλλας, Θ., 1991, σελ. 3746). 
 Επιπλέον η οργάνωση µιας συστηµατοποιηµένης µορφής παρατήρησης 
αναµένεται να συµβάλλει θετικά στη συλλογή στοιχείων που αφορούν την εφαρµογή 
του αναλυτικού προγράµµατος στα ολοήµερα σχολεία, τα επιπρόσθετα γνωστικά 
αντικείµενα, τη δοµή και τη διάρθρωση του προγράµµατος καθώς και τη 
µεθοδολογία- εσωτερική λειτουργία που είναι ή πρέπει να είναι υπεύθυνη για την 
αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου. Μέσω αυτής της οργάνωσης επιδιώκεται και η 
άµεση επαφή του ερευνητή µε τα συγκεκριµένα στοιχεία του Ολοήµερου, τα οποία 
συναντώνται στη σχολική τάξη. Τα στοιχεία των παρακάτω κατηγοριών προέκυψαν 
όπως ήδη έχουµε τονίσει, από τη σχετική βιβλιογραφία και στο σύνολο τους 
µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι αντικατοπτρίζουν την εσωτερική λειτουργία του 
ολοήµερου σχολείου σε µια ιδεώδη µορφή. Αφορούν αυτό που προηγουµένως 
ονοµάσαµε θεωρία. Τα στοιχεία που τελικά θα προκύψουν από την παρατήρηση 
ευθυγραµµίζονται µε αυτό που θεωρήσαµε σαν πράξη. Με τον παραπάνω τρόπο 
µεταφέρεται η µελέτη του ερευνητή στα ίδια τα πράγµατα και στην ουσία τους. 
 Από εκεί και πέρα το είδος της παρατήρησης το οποίο επιλέξαµε για την 
έρευνα µας είναι η φαινοµενολογική παρατήρηση, εξαιτίας του ότι η όλη διαδικασία 
καταγραφής των φαινοµένων και η συλλογή των δεδοµένων, ακολουθεί µια τριπλή 
αναγωγή: 1ον) Εξουδετερώνονται οι προκαταλήψεις, οι συναισθηµατικές καταστάσεις 
και οι προγενέστερες απόψεις ερευνητών ώστε να προσεγγίσουµε την 
πραγµατικότητα όσο το δυνατόν απαλλαγµένοι από κάθε υποκειµενικό στοιχείο, µε 
σκοπό την αντικειµενική καταγραφή των δεδοµένων ή των συµβάντων. 2ον) Όλες οι 
σχετικές θεωρίες και οι προηγούµενες γνώσεις µπαίνουν στο περιθώριο και 3ον) 
αγνοείται η ιστορική γνώση και παράδοση (όση µπορεί να έχει το ολοήµερο σχολείο) 
ως πηγή για επιστηµονική τεκµηρίωση. 
 Βασικός σκοπός µας είναι η απογύµνωση των παιδαγωγικών φαινοµένων από 
όλα τα επουσιώδη ή παραπλανητικά στοιχεία, η µεταφορά µέσω της επιτόπιας 
παρατήρησης της πραγµατικότητας έτσι όπως είναι, αποκαλύπτοντας τη θεµελιώδη 



της δοµή. Για το σκοπό αυτό άλλωστε στρέψαµε την παρατήρηση µας µέσα στη 
σχολική τάξη και στο εν γένει σχολικό περιβάλλον µεταφέροντας την προσοχή µας 
στα ίδια τα πράγµατα έτσι όπως λαµβάνουν χώρα µέσα στο σχολείο. (Πυργιωτάκης, 
Ι.Ε., 1999, σελ. 117 & Ξωχέλλης, Π., 1995, σελ. 14). 
  
 

Ηµιδοµηµένη Συνέντευξη 
 Πολύτιµος αρωγός στην προσπάθεια µας θα σταθεί η συνέντευξη. Η 
συνέντευξη έγκειται στην ποιοτική και όχι µόνο, έρευνα και αποτελεί βασικότατη 
µέθοδο στην προσπάθεια συλλογής στοιχείων και πληροφοριακών δεδοµένων. 
Ολοκληρώνει τη δυνατότητα κατανόησης των επιµέρους δοµών που έχουµε στο θέµα 
µας, αφού προσανατολίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα και συγκεκριµένα στους 
εκπαιδευτικούς, τους άµεσα εµπλεκόµενους µε το πιλοτικό ολοήµερο πρόγραµµα. 
Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάµε πως οι εκπαιδευτικοί αποτελούν βασικότατο αν όχι 
το βασικότερο παράγοντα επιτυχούς εφαρµογής του προγράµµατος.  
 Επιπλέον επιλέξαµε τη συγκεκριµένη µέθοδο και για έναν ακόµα λόγο. Μας 
δίνει τη δυνατότητα να συλλέξουµε πληροφορίες, που αναφέρονται σε συγκεκριµένα 
γεγονότα, έχουν δηλαδή αντικειµενικό χαρακτήρα και µπορούν να επαναληφθούν. Το 
γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό γιατί καλύπτουµε µε τη συλλογή και 
επεξεργασία των απόψεων των εκπαιδευτικών σε χρήσιµα ζητούµενα, ότι δεν 
µπορέσαµε να συλλέξουµε και να κατανοήσουµε µε τη µέθοδο της παρατήρησης ή 
δεν έχουµε εξακριβώσει πλήρως ( Βάµβουκας, Μ., 1997, σελ. 245). Ολοκληρώνεται 
έτσι µε τον καλύτερο για την παρούσα έρευνα τρόπο η προσέγγιση της ουσίας του 
Ολοήµερου. 
 Έτσι µας δίνεται η δυνατότητα να εκµεταλλευτούµε τα ισχυρά σηµεία της 
ποιοτικής έρευνας. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούµε να αναλύσουµε σε βάθος, µε 
ευρύτητα στην οπτική του υποκειµένου, αποφεύγοντας ταυτόχρονα 
προκατασκευασµένες κρίσεις ( Μπαραλός, Γ., 2002, σελ. 74-75). Από την άλλη η 
συγκεκριµένη µέθοδος έρευνας διαθέτει τη δυνατότητα προσαρµογής των δεδοµένων 
που διαθέτουµε στους ερωτώµενους, έτσι ώστε να µας δώσει χρήσιµες- έγκυρες 
πληροφορίες που θα ανταποκρίνονται στους σκοπούς της έρευνας και που δύσκολα 
θα εντοπίζαµε µε άλλη µέθοδο. 
 Για το λόγο αυτό το είδος της συνέντευξης που επιλέχθηκε είναι η 
ηµιδοµηµένη, που σηµαίνει ότι υπάρχει ένας βασικός σκελετός επιζητούµενων 
στοιχείων τα οποία εκφράζονται µε συγκεκριµένες ερωτήσεις και που απευθύνονται 
σε όλους τους ερωτώµενους, µε περαιτέρω όµως δυνατότητες παραλλαγής τους 
ανάλογα µε τη θέση που έχει ο καθένας στο πρόγραµµα, το ρόλο που επιτελεί και το 
είδος των πληροφοριών που µπορεί σύµφωνα µε αυτά να µας δώσει. Με την 
ηµιδοµηµένη συνέντευξη µπορούµε να προσαρµοστούµε µε ευκολία στα εκάστοτε 
αποτελέσµατα της συνέντευξης που εξελίσσεται, ώστε να αποκτήσουµε πολύτιµες 
πληροφορίες για την έρευνα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα υποβολής επιπλέον 
ερωτήσεων µε το ίδιο περίπου θέµα, µε βασικό σκοπό την πληρέστερη κατανόηση 
και την εµβάθυνση στην ουσία των πληροφοριών ( Παπαναστασίου, Κ., 1996, σελ. 
76-77 & Φίλια, Β., (γενική εποπτεία), 1996, σελ. 132-135). 
 
Ερµηνευτική  

Αποτελεί ενωτικό στοιχείο ανάµεσα στην ουσία των αποτελεσµάτων των δύο 
µεθόδων. Η έντονη παρουσία της ως µέσο πλέον συλλογής και ποιοτικής ανάλυσης 
των ερευνητικών δεδοµένων δικαιολογείται από το γεγονός ότι  έχουµε να κάνουµε 
µε µια εκπαιδευτική πραγµατικότητα, η οποία δεν µπορεί να είναι άψυχη και 



ουδέτερη. Θα µας βοηθήσει στη µελέτη µας ώστε να διακρίνουµε τα ουσιώδη 
στοιχεία, να επιλέξουµε εκείνα που ανταποκρίνονται στους στόχους της έρευνας, να 
διασταυρώσουµε τις πληροφορίες και να τις ανασυνθέσουµε σε ένα ενιαίο όλο, που 
θα χαρακτηρίζει την ουσία της φιλοσοφίας του πιλοτικού ολοήµερου, όπως αυτό θα 
προκύψει στην πράξη (Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 1999, σελ. 107- 108). 

Η ερµηνευτική µέθοδος στη µελέτη µας, βασικά συνοψίζεται σε δύο σηµεία: 
Στη διάκριση του ουσιώδους από το επουσιώδες, συλλέγοντας και επιλέγοντας τα 
απαραίτητα και κατάλληλα στοιχεία, διασταυρώνοντας τις πληροφορίες (αυτό που 
ονοµάσαµε θεωρία και πράξη) και στην ανασύνθεση τους σε ενιαίο όλο µέσω της 
έρευνας. Από το σηµείο αυτό και έπειτα η ερµηνευτική έρχεται να συµπληρώσει κάθε 
πτυχή, κάθε σηµείο της έρευνας µας. Μπορούµε να τη θεωρήσουµε σαν τη γέφυρα 
που ονοµάσαµε συνδυασµό ποσοτικής και ποιοτικής µεθόδου έρευνας και µπαίνοντας 
στην ουσία του θέµατος αυτού που λέµε θεωρία και πράξη. 
 Μέσο του συνδυασµού αυτού αποκτάµε προσπελάσιµη πρόσβαση στην ουσία 
του ολοήµερου σχολείου, γιατί η ανάλυση του αντικειµένου της έρευνας µας και η 
εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων προϋποθέτει κριτική παρέµβαση. Αυτή µπορεί να 
επιτευχθεί αφενός µέσω της σύνδεσης του αντικειµένου, εν προκειµένω του 
Ολοήµερου µε την «ολότητα» (εκπαιδευτική πραγµατικότητα) και αφετέρου µέσω 
της κριτικής και ερµηνείας του θεωρητικού πλαισίου µε τις µεθόδους έρευνας 
(Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 1999, σελ. 107-111). Εκεί συνδράµει πολύτιµα η ερµηνευτική 
µέθοδος. 

Στα πλαίσια της ερευνητικής µας πορείας, επιχειρήσαµε τον παραλληλισµό 
και τη σύγκριση των δεδοµένων που συλλέξαµε από την παρατήρηση και την 
συνέντευξη, µε τα δεδοµένα (ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ολοήµερου σχολείου) που 
ήδη έχουµε οριοθετήσει και που προκύπτουν από τη βιβλιογραφία και τις σχετικές 
µελέτες. Η αντιπαράθεση των δεδοµένων αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε µια 
προσπάθεια ερµηνείας και εξαγωγής συµπερασµάτων, ώστε να αποκτήσει η έρευνα 
µας τη δική της αξία στα πλαίσια της µελέτης του πιλοτικού ολοήµερου. Άλλωστε η 
φύση της παρατήρησης πολλές φορές εξαιτίας της απροσδιοριστίας του αντικειµένου 
είναι αισθητά ερµηνευτική µε την έννοια ότι είναι δυνατόν ο παρατηρητής να 
περιοριστεί σε απόψεις και αντιδράσεις της συµπεριφοράς που να συµπίπτουν µε τις 
προκαταλήψεις και τα πορίσµατα σχετικών θεωριών. Για το λόγο αυτό τα δεδοµένα 
της παρατήρησης θα πρέπει να κρίνονται τηρώντας τα απαραίτητα ερευνητικά στάδια 
της ερµηνευτικής µεθόδου. 
 Με αυτό τον τρόπο αλληλοσυµπληρώνονται οι µέθοδοι. Η σύλληψη άλλωστε 
της βαθύτερης ουσίας και η αντικειµενική θεώρηση των παιδαγωγικών φαινοµένων, 
που αποτελεί τον απώτερο σκοπό της φαινοµενολογικής παρατήρησης, δεν είναι 
εύκολη χωρίς τη χρήση όλων των πηγών και των γνώσεων, που θα τεθούν κάτω από 
τη κριτική ανάλυση µε τη βοήθεια της ερµηνευτικής µεθόδου ( Μπέλλας, Θ., 1991, 
σελ. 3746 & Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 1999, σελ. 118). 
 Τα δεδοµένα που θα προκύψουν από  τη διαδικασία της παρατήρησης, 
αποτελούν αφετηρία για κάθε κρίση και ερµηνεία. Η ερµηνεία αποτελεί τον 
απαραίτητο κρίκο µεταξύ παρατήρησης και κρίσης, ή αλλιώς εξαγωγής 
συµπερασµάτων. Με την ερµηνεία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε την αιτία µιας 
συγκεκριµένης κατάστασης και την αλήθεια που κρύβεται πίσω από αυτή. Μας δίνει 
ακόµα τη δυνατότητα να συνδέσουµε δύο καταστάσεις έτσι ώστε να φτάσουµε στην 
εξήγηση των γεγονότων. Οι κρίσεις που θα προκύψουν, έχουν τη µορφή αξιολόγησης 
µιας κατάστασης, που όµως αποκτά ουσία όταν βασίζεται σε συγκεκριµένα αν είναι 
δυνατόν ποσοτικά επεξεργασµένα στοιχεία και ερευνητικά δεδοµένα 
(Παπαδοπούλου, Β.,1999, σελ. 28-30). 



 Με τον τρόπο αυτό αναµφίβολα καταλήγουµε στην ερµηνευτική µέθοδο, η 
οποία θα ακολουθήσει την παρατήρηση αλλά θα επεκταθεί και στη διαδικασία της 
συνέντευξης. Σκοπός µας είναι µέσω της ερµηνείας των δεδοµένων να φτάσουµε όσο 
βαθύτερα γίνεται στην ουσία του εκπαιδευτικού θεσµού που λέγεται πιλοτικό 
ολοήµερο σχολείο. 
 ∆ε θα πρέπει να ξεχνάµε βέβαια πως και στη µέθοδο της συνέντευξης, 
ιδιαίτερα µετά το πέρας της διαδικασίας και κατά την ανάλυση των αποτελεσµάτων 
επεµβαίνει, λόγω του προσανατολισµού της έρευνας, η ερµηνευτική. Με τον τρόπο 
αυτό, αποφεύγεται η αποκοπή των µεθόδων και των αποτελεσµάτων τους, ενώ 
παράλληλα εξυπηρετούνται καλύτερα οι στόχοι της έρευνας. Έτσι µε τη συνδροµή 
των παραπάνω µεθόδων θα επιδιώξουµε την πληρέστερη κατανόηση των διαστάσεων 
του Ολοήµερου και της ουσίας της φιλοσοφίας του, όπως αντικατοπτρίζεται στην 
πράξη και όπως µεταφέρεται στην καθηµερινή πραγµατικότητα της λειτουργίας του. 
 Αν µπορούσε να αποδώσει κάποιος σχηµατικά το σκεπτικό µε το οποίο οι 
ερευνητικές µέθοδοι που χρησιµοποιήσαµε προσεγγίζουν το θέµα, θα αποδίδονταν 
κάπως έτσι: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ                                                         ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ     ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. Μέσα συλλογής των ερευνητικών δεδοµένων 
 

Μετά από τον καθορισµό των ερευνητικών µεθόδων µε τις οποίες θα 
προσεγγίσουµε το θέµα, ακολουθεί η µετατροπή των εννοιών τις οποίες θα 
διαπραγµατευτούµε µέσα από συγκεκριµένες τεχνικές. Για τη συλλογή των 
ερευνητικών µας δεδοµένων θα χρησιµοποιήσουµε τα µέσα τα οποία θα αναφέρουµε 
παρακάτω, εξαιτίας του ότι θεωρούµε πως ανταποκρίνονται µε αποτελεσµατικότητα 
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στις επιδιώξεις της έρευνας αλλά και στους συγκεκριµένους σκοπούς και στόχους 
της. Αµέσως γίνεται αντιληπτό, ότι είναι ίσως το σπουδαιότερο σηµείο µιας έρευνας 
αφού από αυτό εξαρτάται ο πλούτος και η ποιότητα των ερευνητικών δεδοµένων που 
θα συλλέξουµε αλλά και σε δεύτερη φάση η επιστηµονική πληρότητα και εγκυρότητα 
των αποτελεσµάτων του. 

Αλλά όσο σηµαντικό δείχνει το συγκεκριµένο στάδιο της έρευνας, είναι άλλο 
τόσο δύσκολο. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι ουσιαστικά έχουµε να 
συλλέξουµε ερευνητικά δεδοµένα µε διαφορετικά µέσα, τα οποία αφενός δε θα 
πρέπει να είναι ξεκοµµένα µεταξύ τους, αλλά αφετέρου πρέπει να καθοριστούν µε 
ξεκάθαρο τρόπο από τη φάση του σχεδιασµού της έρευνας ποια θα είναι τα 
ερευνητικά δεδοµένα που θα προσκοµίσει το καθένα. Επιπλέον η ποικιλία του 
θεµατικού πλαισίου µε το οποίο θα ασχοληθούµε είναι δυνατόν να ταξινοµηθεί σε 
ένα συνεχές, από πολύ πλατιά πλαίσια µέχρι τα πιο στενά. Τα όρια µεταξύ των 
πλαισίων δεν είναι απολύτως σαφή από µόνα τους, αλλά η διαίρεση είναι χρήσιµη 
γιατί αν σχεδιαστεί από την αρχή σωστά µας τα υποδεικνύει (Φίλια, Β., (γενική 
εποπτεία), 1996, σελ. 95). 

Έχοντας αυτά κατά νου, προχωρούµε µε απλά βήµατα στην περιγραφή των 
µέσων και των τεχνικών συλλογής των ερευνητικών δεδοµένων, τα οποία θα 
χρησιµοποιήσουµε κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. 

 
 

Μέσα και δοµή της φαινοµενολογικής παρατήρησης 
 Οργανώθηκε και διεξήχθη µε συστηµατικό τρόπο τόσο ως προς το χρόνο, όσο 
και ως προς τον τρόπο. Έλαβε χώρα από το Μάρτιο του 2002, έως τον Ιούνιο του 
ίδιου χρόνου, σε εβδοµαδιαία βάση επανάληψης. Η παρατήρηση ορίστηκε να γίνει 
και τελικά πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια των συνηθισµένων καθηµερινών 
δραστηριοτήτων του ολοήµερου σχολείου, προσδιορισµένη όµως ακόµα περισσότερο 
στα όρια της εσωτερικής λειτουργίας που αφορά κυρίως το πρόγραµµα και τη 
διδακτική µεθοδολογία, δηλαδή την πραγµατοποίηση του καθηµερινού µαθήµατος. 
Βασικός σκοπός ήταν η εξακρίβωση του κατά πόσο στην πράξη το Ολοήµερο έχει 
υποστεί συνολική αναθεώρηση τόσο ως προς τα προγράµµατα και τις µεθόδους 
διδασκαλίας του καθώς και ως προς το συνολικό του ρόλο και τις λειτουργίες του. 
επιτεύχθηκε δηλαδή και σε ποιο βαθµό η βαθύτερη εσωτερική αλλαγή του 
παιδαγωγικού κλίµατος και των διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης (Βιτσιλάκη, 
Χ., 2001, σελ. 63). όπως αυτή αναγγέλλεται από τα επίσηµα χείλη και τις σχετικές 
µελέτες. 
 Για να µπορέσουµε µε ακρίβεια να απαντήσουµε στο παραπάνω θεµελιώδες 
ερώτηµα για την έρευνα µας, προσανατολιστήκαµε στη συστηµατική (επιστηµονική) 
ή αλλιώς µεθοδική παρατήρηση. Έχοντας ως βασικό σκοπό τον παραπάνω, µε τον 
τρόπο που διατυπώθηκε, οργανώσαµε συγκεκριµένο σχέδιο παρατήρησης, βάση του 
οποίου µπαίναµε στις τάξεις του ολοήµερου σχολείου, µία σε κάθε επίσκεψη µας και 
παρακολουθούσαµε τις διαδικασίες µάθησης, τη διδακτική µεθοδολογία που 
ακολουθούνταν σε κάθε µάθηµα και το πρόγραµµα της συγκεκριµένης τάξης. Με τον 
τρόπο αυτό και παρακολουθώντας το πρόγραµµα από την αρχή του στις 8:15 µέχρι το 
τέλος του στις 16:00, µπαίναµε στο ρυθµό της, εξακριβώναµε την ελεύθερη και όχι 
την τυποποιηµένη έκφραση της συµπεριφοράς των µαθητών και των δασκάλων και 
συγκεντρώναµε τα δεδοµένα της εσωτερικής λειτουργίας της τάξης, µε τέτοιο τρόπο 
ώστε στις 16:00 που θα τελείωνε το µάθηµα να είχαµε σχηµατίσει µια ολοκληρωµένη 
εικόνα. 



 Βέβαια η εικόνα, για την οποία κάνουµε λόγο, ολοκληρωνόταν όχι µόνο στα 
πλαίσια της συστηµατικής παρατήρησης αλλά και µε τις άτυπες συζητήσεις µε τους 
δασκάλους και τους µαθητές. Σχηµατίζονταν ακόµα από τη δουλειά τους όπως 
φαινόταν στην τάξη, από τους αναρτηµένους πίνακες, τις εργασίες των µαθητών, τη 
διαρρύθµιση κ.τ.λ. (το κλίµα της τάξης) καθώς και µε την καθηµερινή τους επαφή 
αλλά και ανταπόκριση στο πρόγραµµα της ηµέρας. Τα στοιχεία που 
συγκεντρώνονταν από όλα αυτά πλαισίωναν τα ερευνητικά µας δεδοµένα όπως 
προέκυπταν από την παρατήρηση και στο σύνολο τους συνέθεταν µια εικόνα τάξης 
ενός πιλοτικού ολοήµερου σχολείου. 

Επειδή όµως τα συγκεκριµένα δεδοµένα δεν είναι θεµιτό στα πλαίσια της 
επιστηµονικής έρευνας να παραµένουν σαν εντύπωση στο µυαλό του ερευνητή, 
επιλέχθηκε σαν µέρος της συστηµατικής ερευνητικής διαδικασίας, για την 
εξασφάλιση ακριβών και αντικειµενικών παρατηρήσεων, η ενόργανη παρατήρηση. 
Το όργανο παρατήρησης επιλέχθηκε από τον ερευνητή και κατασκευάστηκε από τον 
ίδιο, σύµφωνα µε τους στόχους της έρευνας και τους σκοπούς της παρατήρησης 
(Βάµβουκας, Μ., 1997, σελ. 200). Έτσι λοιπόν δοµήθηκε η κλείδα παρατήρησης η 
οποία σαν βασικό στόχο είχε τη δηµιουργία µιας κωδικοποιηµένης εικόνας της 
εσωτερικής λειτουργίας της τάξης, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στα σηµεία που 
αναφέραµε. 

Η κλείδα παρατήρησης χωρίστηκε σε τρία βασικά δοµικά µέρη. Το πρώτο 
µέρος έχει να κάνει µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τις ιδιαίτερες πτυχές του που 
αφορούν το Ολοήµερο. Το πρώτο µέρος του περιλαµβάνει την παρατήρηση των εξής 
στοιχείων αναλυτικά: 
 
 
 
 
1ον) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
1.1) Ολοκληρωµένη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειµένων που 

καθορίζονται από το Α.Π του Υπουργείου Παιδείας: (Μαθήµατα, ωράριο και 
διαλείµµατα) 

 
 
1.2) Ολοκλήρωση όλων των µαθησιακών διεργασιών στα πλαίσια του σχολικού 

προγράµµατος 
��παράδοση, 
��εµπέδωση, 
��εξέταση, 
��ενισχυτική διδασκαλία, 
��αφοµοίωση, 
��ολοκλήρωση ασκήσεων 
��κάτι άλλο. Τι; 
 

1.3) Ενιαία αντιµετώπιση του προγράµµατος 
��∆ιαχωρισµός σε πρόγραµµα ακαδηµαϊκών και µη ακαδηµαϊκών 

µαθηµάτων 
 
 

��∆ιαχωρισµός σε πρωινό και απογευµατινό πρόγραµµα 



 
1.4) Επιπρόσθετα γνωστικά αντικείµενα σύµφωνα µε το πρόγραµµα των 

Ολοήµερων σχολείων 
��Εικαστικά 
��Ξένη γλώσσα 
��Πληροφορική 
��Μουσική 
��Λαογραφία 
��Αθλοπαιδιές 
��Παραδοσιακοί χοροί 
��Μουσικά όργανα 
��Θεατρική παιδεία-θεατρικό παιχνίδι 
��Έρευνα βιβλιοθήκης 
��Αγωγή υγείας 
��Ολυµπιακή παιδεία 
��Κάτι άλλο. Τι; 
 

1.5) Ιδιαίτερες παρατηρήσεις για τα επιπλέον µαθήµατα που προσφέρει το σχολείο 
(Τρόπος που προσφέρονται, τόπος, σύνδεση τους µε τα προβλεπόµενα από το 
Α.Π., δάσκαλος, ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας και τρόπος διδασκαλίας) 

 
 
 
1.6) Προετοιµασία των µαθηµάτων της επόµενης µέρας  

• Τρόπος που προσφέρεται: 
• Ώρα στο ωρολόγιο πρόγραµµα 
• ∆άσκαλος και µεθοδολογία διδασκαλίας 
• Ολοκλήρωση όλων των εργασιών που είχαν για το σπίτι οι µαθητές 
• Εµπέδωση από όλους τους µαθητές 

 
1.7) Ελεύθερη ώρα ή ώρα ξεκούρασης 

• Ώρα που πραγµατοποιείται µέσα στο ωρολόγιο πρόγραµµα 
• ∆ραστηριότητες που περιλαµβάνει 
• ∆άσκαλος και µεθοδολογία διδασκαλίας 
• Συµµετοχή όλων των µαθητών 
• Αποτελέσµατα 

 
 
 

Η δοµή όπως φαίνεται είναι κατασκευασµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
επιλέγονται τα στοιχεία που παρατηρούνται, σηµειώνοντας κάθε φορά µία από τις 
προβλεπόµενες καταστάσεις, αλλά όπου υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω εξηγήσεων 
που αφορούν το σκοπό της παρατήρησης, υπάρχει χώρος για να σηµειωθούν 
αναλυτικά. Με αυτό το σχεδιασµό έχει περιθώριο ο ερευνητής να σηµειώσει πολύ 
απλά και διακριτικά την ώρα του µαθήµατος και στη συνέχεια είτε στο διάλειµµα είτε 
µετά το πέρας της παρατήρησης, να προσθέσει τα συµπληρωµατικά, αναλυτικά και 
επεξηγηµατικά στοιχεία. Σηµειώνουµε ότι τα στοιχεία που αφορούν το πρώτο µέρος 
της κλείδας παρατήρησης, αποτελούν κωδικοποιηµένες µορφές του σχετικού 
περιεχοµένου της βιβλιογραφίας και επιλέχθηκαν γιατί στο σύνολο τους 



ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία του Ολοήµερου, ενώ παράλληλα είναι σε θέση να 
δώσουν µια κατανοητή εικόνα του Αναλυτικού Προγράµµατος και του τρόπου που 
αυτό διαρθρώνεται σε µια τάξη ενός ολοήµερου σχολείου. 

Το δεύτερο µέρος αφορά επίσης την εσωτερική λειτουργία και σχετίζεται µε 
τη µεθοδολογία της διδασκαλίας και κατά συνέπεια την αναβάθµιση ή όχι του 
προσφερόµενου εκπαιδευτικού έργου. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία και τις µελέτες 
εντοπίστηκαν και δόθηκαν µε κωδικοποιηµένη µορφή δεκατέσσερα σηµεία κλειδιά, 
τα οποία καλύπτουν την ουσία του θέµατος και είναι κατά σειρά τα ακόλουθα:  
 
 

2ον) ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
2.1) ∆ιαθεµατική προσέγγιση γνώσεων 
2.2) ∆ιδασκαλία-µάθηση µε οµάδες εργασίας 
2.3) ∆ιδασκαλία µε σχέδιο εργασίας-Project 
2.4) Ολοκλήρωση των εργασιών στο σχολείο 
2.5) Ενσωµάτωση των εργασιών στη διδασκαλία  
2.6) ∆ιαφοροποίηση της διδασκαλίας- Εξατοµίκευση 
2.7) Σύνδεση της διδασκαλίας των µαθηµάτων µε ψυχαγωγικές και άλλες 
δηµιουργικές δραστηριότητες (µουσική, θέατρο, έρευνα σε εργαστήρια-βιβλιοθήκη 
κ.α.) 
2.8) Παιχνίδι και µάθηση 
2.9) Μάθηση µε ανακάλυψη (εργαστήρια, βιβλιοθήκη, εκπαιδευτικό υλικό) 
2.10) Ένταξη των δηµιουργικών και άλλων δραστηριοτήτων στο πρόγραµµα των 
µαθηµάτων, µε σκοπό να µην κουράζονται οι µαθητές 
2.11) ∆ιδασκαλία και µάθηση µε σύγχρονα οπτικό-ακουστικά µέσα 
2.12) Καθολική συµµετοχή όλων των µαθητών σε όλες τις δραστηριότητες του 
µαθήµατος και της διδασκαλίας 
2.13) Μάθηµα σε αίθουσες-εργαστήρια ή αλλού  
2.14) Χρήση πολλαπλών διδακτικών πηγών 
 
 
 Αν κατά την ώρα της διδασκαλίας παρατηρούσαµε κάποιο από τα παραπάνω 
σηµεία, το σηµειώναµε µαζί µε το αντίστοιχο µάθηµα, πάντα µε διακριτικό τρόπο, 
χωρίς να τραβάµε την προσοχή της τάξης και του δασκάλου. Μπορεί σε µια σχολική 
ώρα να παρατηρούνταν δύο ή περισσότερα χαρακτηριστικά σηµεία ή ακόµα και να 
λάµβανε χώρα ένα, αλλά όχι µε ολοκληρωµένο και παιδαγωγικά ορθό τρόπο, τότε 
είχαµε εντοπίσει κάποια σύµβολα που φανέρωναν τη δεδοµένη κατάσταση. Αυτά 
ήταν το θαυµαστικό ( ! ) αν η µέθοδος εφαρµοζόταν µε σωστό τρόπο, το 
ερωτηµατικό ( ; ) αν ήταν ελλιπής, οι αριθµοί ( 1, 2, 3 κ.τ.λ. ) αν επαναλαµβάνονταν  
το ( ν ) αν είχε επιτυχία κατά την εφαρµογή στη διδακτική πράξη, σύµφωνα µε τη 
συµπεριφορά και τις αντιδράσεις των µαθητών και του δασκάλου ενώ το ( Χ ) αν 
θεωρούσαµε ότι δεν πέτυχε τα αναµενόµενα. Ο συγκεκριµένος τρόπος µας έδινε τη 
δυνατότητα να συµπληρώσουµε αργότερα αναλυτικά και µε ακρίβεια όσα 
παρατηρήσαµε σχετικά µε το συγκεκριµένο µέρος. 
 Το τρίτο µέρος µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι καλύπτει τα δύο 
προηγούµενα και ολοκληρώνει την εικόνα που παίρνουµε από τη συγκεκριµένη τάξη. 
Το ονοµάσαµε «ειδικές παρατηρήσεις» και έχει τη µορφή ανοικτής τοποθέτησης.  
 



 
 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΑΘΗΜΑ 
 

 
 
 
 
 

Εξαιτίας τη φύσης του συµπληρώνεται µετά το τέλος της παρατήρησης, έξω 
από την τάξη, κάτι που όµως µπορεί να γίνει µε ακρίβεια µιας και ουσιαστικά αφορά 
την ανάπτυξη των δύο προηγούµενων µερών τα οποία έχουν κωδικοποιηµένη µορφή. 
Θεωρήσαµε πως ο καλύτερος τρόπος για να πραγµατοποιηθεί αυτή η διαδικασία 
αλλά και για να διευκολύνουµε αργότερα την κατάσταση κατά την επεξεργασία των 
δεδοµένων και την εξαγωγή συµπερασµάτων, είναι να γίνει η καταγραφή των 
πληροφοριών ανά µάθηµα. Το τρίτο µέρος αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιµο γιατί 
ολοκληρώνει µε µορφή συµπερασµάτων την εικόνα που σαν ερευνητές αποκοµίσαµε 
κατά την παρουσία µας στην τάξη του ολοήµερου σχολείου, την εικόνα της 
εσωτερικής λειτουργίας σύµφωνα µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. 

Ακόµα στο τρίτο µέρος µας δίνεται η δυνατότητα να καταγράψουµε τα άλλα 
στοιχεία της παρατήρησης µας τη συγκεκριµένη µέρα στο Ολοήµερο, τα οποία τα 
ονοµάζουµε «περιφερειακά» και αφορούν όπως τονίσαµε τις άτυπες συζητήσεις µε 
θέµα την εσωτερική λειτουργία του πιλοτικού ολοήµερου µε τους δασκάλους, την 
επαφή και την επικοινωνία δασκάλων- µαθητών µε βάση τα συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά, την ανταπόκριση των µαθητών στο ολοήµερο πρόγραµµα 
λειτουργίας αλλά και του προγράµµατος στους µαθητές και άλλα παρεµφερή. 
Θεωρούµε πως η συγκέντρωση των δεδοµένων αυτών αφορά άµεσα και έµµεσα στην 
εσωτερική λειτουργία του ολοήµερου σχολείου και ανταποκρίνεται µε 
συµπληρωµατικό τρόπο στο σκοπό και τους στόχους της έρευνας, γι� αυτό και 
καταγράφεται στις κλείδες παρατήρησης. Παράλληλα δεν περιορίζουµε µε την 
προσθήκη του µέρους αυτού την καταγραφή στοιχείων τα οποία δεν είχαµε 
προβλέψει κατά τη δηµιουργία της κλείδας. Έτσι γίνεται πιο ολοκληρωµένη η 
προσέγγιση µας. 

Με αυτό τον τρόπο δόµησης της κλείδας παρατήρησης και κατά συνέπεια των 
καταγραφέντων ερευνητικών δεδοµένων, πετυχαίνουµε κάτι που διαφαίνεται από τα 
αποτελέσµατα της έρευνας, να σχηµατίσουµε µια ολοκληρωµένη άποψη για το πώς 
γίνεται το µάθηµα στα ολοήµερα σχολεία, ώστε να το συγκρίνουµε µε τα στοιχεία 
που συγκεντρώσαµε και αποµονώσαµε κατά την έρευνα της βιβλιογραφίας. 
Ταυτόχρονα διασφαλίζεται µε τη συστηµατοποίηση και την ακρίβεια των 
παρατηρήσεων αλλά και τον τρόπο καταγραφής, η ποσοτική επεξεργασία των 
αποτελεσµάτων (ποσοτική έρευνα). Μας επιτρέπεται να µετράµε τα στοιχεία που 
εµπεριέχονται σε κάθε κατηγορία, να τα διατάσσουµε, να τα συστηµατοποιούµε και 
να τα συσχετίζουµε. Αποκτάµε έτσι τη δυνατότητα για µελέτη των πληροφοριών που 
θα συλλέξουµε από την παρατήρηση, σύµφωνα µε τους στόχους της έρευνας.  

Το να µεταφέρουµε σε µια εργασία, από εκεί και πέρα το κάθε τι που 
συµβαίνει σε µια σχολική ηµέρα, είναι δύσκολο. Αλλά να καταγράψουµε ό,τι 
σχετίζεται µε το σκοπό της έρευνας είναι εφικτό, εφόσον γίνει ένας καλός 
σχεδιασµός. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που κατασκευάσαµε την κλείδα 
παρατήρησης και τη δοµήσαµε κατ� αυτό τον τρόπο (Βάµβουκας, Μ., 1997, σελ. 201-
201 &  Παπαναστασίου, Κ., 1996, σελ. 81-83). 



Μάλιστα κατά την επίπονη διαδικασία της σύνταξης και της συγκρότησης της 
κλείδας παρατήρησης ήταν δυνατόν να προκύψουν κάποιες απρόβλεπτες κατηγορίες, 
γι αυτό αφήσαµε κενό, µε την ένδειξη «κάτι άλλο τι;» ώστε να συµπληρωθεί και να 
σηµειωθεί µία ακόµα περίπτωση. Το σηµαντικό είναι ότι η διαδικασία αυτή µας δίνει 
τη δυνατότητα για σαφή και ακριβή ορισµό των εννοιών και επιτρέπει την 
ταξινόµηση και την ποσοτική έκφραση των αποτελεσµάτων της παρατήρησης, µε πιο 
ολοκληρωµένο αυτή τη φορά τρόπο. 
 
 

Οι πέντε κύκλοι και οι ερωτήσεις της ηµιδοµηµένης συνέντευξης  
 Το επόµενο µέσο συλλογής των ερευνητικών µας δεδοµένων είναι οι 
συνεντεύξεις, µε ηµιδοµηµένη µορφή. Η διεξαγωγή συνεντεύξεων µε τους άµεσα 
εµπλεκόµενους στην εφαρµογή του ολοήµερου προγράµµατος, συµβάλλει στην 
ποιοτική προσέγγιση και αξιολόγηση των ζητούµενων διαστάσεων του Ολοήµερου. 
Θεωρούµε ότι µε αυτό τον τρόπο θα είµαστε σε θέση να συλλέξουµε βασικές 
πληροφορίες, οι οποίες θα αφορούν αυτό που στην έρευνα µας ονοµάζουµε πράξη και 
θα ανταποκρίνονται στους στόχους της έρευνας. 
 Ο χρόνος που πραγµατοποιήθηκαν είναι µετά από τη λήξη της διαδικασίας 
της παρατήρησης, ώστε να έχουµε δηµιουργήσει ένα καλό κλίµα επικοινωνίας µε 
τους δασκάλους, να µας εµπιστεύονται και να έχουν συνηθίσει τη διαδικασία της 
έρευνας στα πλαίσια της τάξης. Οι συνεντεύξεις µε τους εκπαιδευτικούς έτσι άρχισαν 
στα τέλη Μαΐου και ολοκληρώθηκαν µε τη λήξη της σχολικής χρονιάς, στα µέσα 
Ιουνίου. Η συνέντευξη µε την σχολική σύµβουλο των δύο ολοήµερων σχολείων 
πραγµατοποιήθηκε στο τέλος του ίδιου µήνα. 
 Οι κατηγορίες συνεντεύξεων χωρίστηκαν ανάλογα µε την ιδιότητα των 
ερωτώµενων αλλά και µε βάση τις αναµενόµενες πληροφορίες τις οποίες θα 
αντλήσουµε. Έτσι λοιπόν κατά το σχεδιασµό των συνεντεύξεων, διακρίναµε πέντε 
βασικούς κύκλους που διαδοχικά είναι οι εξής: 
 
Α΄ κύκλος: Συνέντευξη µε τους διευθυντές των σχολείων Μαλίων και Χερσονήσου  
 
Β΄ κύκλος: Συνέντευξη µε τους υπεύθυνους του ολοήµερου προγράµµατος-
υποδιευθυντές των σχολείων Μαλίων και Χερσονήσου. 
 
Γ΄ κύκλος: Συνέντευξη µε τέσσερις δασκάλους της πρωινής ζώνης λειτουργίας των 
σχολείων- δύο από το Ολοήµερο Μαλίων και δύο από το Ολοήµερο Χερσονήσου. 
  
∆΄ κύκλος: Συνέντευξη µε τέσσερις δασκάλους της απογευµατινής ζώνης 
λειτουργίας των σχολείων- δύο από το Ολοήµερο Μαλίων  και δύο από το Ολοήµερο 
Χερσονήσου. 
 
Ε΄ κύκλος: Συνέντευξη µε την υπεύθυνη σχολική σύµβουλο των δύο Ολοήµερων 
σχολείων.  
 
 Ο λόγος που χωρίσαµε τις συνεντεύξεις και τις ονοµάσαµε κύκλους ανά 
κατηγορία, είναι διότι από κάθε έναν περιµένουµε πληροφορίες πάνω σε 
συγκεκριµένα κάθε φορά ζητούµενα. Κάθε κύκλος αποτελείται από µια κατηγορία 
εµπλεκοµένων στο ολοήµερο πρόγραµµα, µε διακριτή και δεδοµένη ιδιότητα. Λογικό 
εποµένως είναι ανάλογα να θέτουµε και τα κατάλληλα ερωτήµατα, αναµένοντας 



χρήσιµες για τους στόχους της έρευνας, απαντήσεις. Από κάθε κύκλο θα προκύψουν 
συγκεκριµένα πληροφοριακά στοιχεία, διακριτά µεταξύ τους ως προς το περιεχόµενο, 
αλλά στο σύνολο τους συνθέτουν και καταλήγουν σε µια εικόνα του Ολοήµερου. 
Αυτή η ιδιότητα των συνεντεύξεων είναι απαραίτητη για το σκοπό της έρευνας µας. 
 Συνοψίζοντας σηµειώνουµε επίσης πως εκτός από το δεδοµένο αριθµό και 
τύπο ερωτήσεων για κάθε κύκλο, υπάρχουν και κάποιες επιπλέον, όχι 
διευκρινισµένες και σταθερές στον αριθµό. Είναι προσαρµοσµένες στο περιεχόµενο 
της συνέντευξης κάθε ερωτώµενου και σύµφωνα µε τη ροή και το είδος των 
πληροφοριών που λαµβάνουµε. Αυτές οι ερωτήσεις κατά την καταγραφή 
σηµειώνονται µε διαφορετικό χρώµα (πρβλ παράρτηµα). Έτσι τελικά προκύπτει µια 
ηµιδοµηµένη µορφή συνέντευξης η οποία όµως δεν χάνει την αλληλουχία των 
νοηµάτων της, ενώ αυξάνει και τον αριθµό των αναµενόµενων πληροφοριών. Οι 
ερωτήσεις που είναι σταθερές σε κάθε κύκλο είναι µε τη σειρά οι εξής:  
 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ 
(∆ιευθυντές των Ολοήµερων σχολείων Μαλίων και Χερσονήσου) 

 
Ερώτηση 1η) Είναι γνωστό πως ο διευθυντής κατέχει θέση κλειδί στην επιτυχή 
λειτουργία του προγράµµατος. Ποια τα βασικά καθήκοντα και ο ρόλος γενικά του 
διευθυντή ενός Ολοήµερου σχολείου και ποιες οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει; 
 
Ερώτηση 2η) Έχετε περιθώρια αυτόνοµης δραστηριότητας και πρωτοβουλιών ως 
διευθυντής ενός Ολοήµερου σχολείου;   
- Αν ναι σε ποια πλαίσια; 
 
 -Αν όχι γιατί;  
 
Ερώτηση 3η) Οι γονείς συµµετέχουν στις επιλογές του ολοήµερου προγράµµατος 
και στον τρόπο που αυτό διαµορφώνεται; 
 
Ερώτηση 4η) Πως κρίνετε τη συνεργασία του σχολείου σας µε το ∆ήµο; 
-Με τους δασκάλους; 
-Με την επιστηµονική επιτροπή; 
-Με τους γονείς; 
-Με τη σχολική σύµβουλο; 
 
Ερώτηση 5η) Θεωρείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν προσαρµοστεί στις απαιτήσεις και 
τις ιδιαιτερότητες ενός Ολοήµερου σχολείου;  

- Έχουν αλλάξει τον τρόπο που κάνουν µάθηµα; 
 
Ερώτηση 6η) Ποια τα σηµεία που εσείς θεωρείτε ότι διαφοροποιείται το Πιλοτικό 
Ολοήµερο σχολείο από τα άλλα σχολεία ; 
- Αυτά τα σηµεία είναι και τα διαφορετικά/ καινούργια στοιχεία που κοµίζει το 
Πιλοτικό Ολοήµερο σχολείο στην ελληνική εκπαίδευση; Τι άλλο; 
 



Ερώτηση 7η) Τι έχει βελτιωθεί στο σχολείο σας από τότε που λειτουργεί σαν 
Ολοήµερο; 
  
Ερώτηση 8η) Ποια η προσφορά του Ολοήµερου σχολείου (κοινωνική, 
παιδαγωγική κτλ) στους γονείς, στους µαθητές αλλά και στην περιοχή; 
 
Ερώτηση 9η) Ποια τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει το σχολείο σας, όσον 
αφορά τη λειτουργία του ως Ολοήµερο; 
-Τι προτείνετε για να λυθούν; 
- Ποιες οι δυσκολίες σε οργανωτικό επίπεδο; 
 
Ερώτηση 10η)  Χρόνο µε το χρόνο θεωρείτε σύµφωνα και µε την εµπειρία σας ότι 
βελτιώνεται η κατάσταση ή παραµένει στάσιµη; 
-Τι εικόνα θα παρουσιάσουν τη νέα σχολική χρονιά τα Ολοήµερα σχολεία; 
-Μπορεί µε τα σηµερινά δεδοµένα να γενικευτεί ο θεσµός του Ολοήµερου και σε 
επιπλέον αριθµό σχολείων; 
 
Ερώτηση 11η) Τι αποδοχή έχει το Ολοήµερο σχολείο από τους γονείς, τους 
µαθητές αλλά και την τοπική κοινωνία; 
 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ 

(Υπεύθυνοι του ολοήµερου προγράµµατος- Υποδιευθυντές των 
σχολείων) 

 
Ερώτηση 1η) Βελτιώνεται- αναβαθµίζεται το πρόγραµµα σπουδών στα πλαίσια 
λειτουργίας του Ολοήµερου σχολείου; 
-Σε ποιους τοµείς έγκειται η βελτίωση; (ωράριο λειτουργίας, επιπλέον αντικείµενα, 
διδασκαλία, κτιριακή βελτίωση, υποδοµή κτλ) 
 
Ερώτηση 2η) Ως υπεύθυνος του ολοήµερου προγράµµατος, ποιες θεωρείτε ότι 
είναι οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτει το πρόγραµµα ενός ολοήµερου 
σχολείου; 
-Το σχολείο σας τις καλύπτει; Σε ποιο βαθµό; 
 
Ερώτηση 3η) Ποια θεωρείτε ότι είναι η κοινωνική προσφορά του Ολοήµερου 
προγράµµατος; 
 
Ερώτηση 4η) Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν ένα Πιλοτικό 
Ολοήµερο σχολείο από τα υπόλοιπα; 
-Ποια από αυτά χαρακτηρίζουν και το δικό σας σχολείο; 

 
Ερώτηση 5η) Τι έχει βελτιωθεί στο σχολείο σας από τότε που λειτουργεί σαν 
Ολοήµερο; 
 



Ερώτηση 6η) Θεωρείτε ότι έχει αλλάξει προς το ποιοτικότερο ο τρόπος που γίνεται 
το µάθηµα; 
-Αν ναι που έχει βοηθήσει το Ολοήµερο σχολείο και η φιλοσοφία που το διέπει;  
 
Ερώτηση 7η) Ποια τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει το σχολείο σας, όσον 
αφορά τη λειτουργία του ως Ολοήµερο; 
-Τι προτείνεται για να λυθούν; 
-Ποιες οι δυσκολίες σε οργανωτικό επίπεδο; 
 
Ερώτηση 8η) Γίνεται διαχωρισµός σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα µαθήµατα στα 
πλαίσια του προγράµµατος σπουδών του Ολοήµερου σχολείου; 
 
Ερώτηση 9η) Τι ενηµέρωση έγινε σε σας ως υπεύθυνο λειτουργίας του 
προγράµµατος; 
-Από ποιον; -Πότε και πόσο συχνά επαναλαµβάνεται; -Θεωρείται ότι επαρκεί; 
 
Ερώτηση 10η) Πως κρίνετε τη συνεργασία σας  
-Με το ∆ήµο; 
-Με τους δασκάλους; 
-Με την επιστηµονική επιτροπή; 
-Με τους γονείς; 
-Με τη σχολική σύµβουλο; 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ 
(∆άσκαλοι πρωινής ζώνης λειτουργίας) 

 
Ερώτηση 1η) Πόσο δύσκολο είναι να είναι κανείς δάσκαλος σε Ολοήµερο 
σχολείο; 
       -Αν ναι, που εντοπίζετε τη δυσκολία; 
 
Ερώτηση 2η) Σαν δάσκαλος σε ένα Ολοήµερο σχολείο, οργανώνατε και 
πραγµατοποιούσατε µε διαφορετικό από ότι προηγουµένως τρόπο το καθηµερινό σας 
µάθηµα; 
       -Αν ναι ποια τα σηµεία όπου διαφοροποιηθήκατε; 
       -Αν όχι, γιατί; 
 
Ερώτηση 3η) Ποια/ες  η  βασική/ές  µέθοδος/οι  διδασκαλίας που ακολουθούσατε 
κατά την πραγµατοποίηση του µαθήµατος σας; 

- Ακολουθήσατε αυτή τη µέθοδο διδασκαλίας εξαιτίας του ότι δουλεύατε σε 
ένα πιλοτικό σχολείο ή λόγω προσωπικής επιλογής και φιλοσοφίας; 

- Θεωρείτε ότι αυτή η µέθοδος/οι διευκόλυναν την επικοινωνία/ συνεργασία 
σας µε τους µαθητές; 

 
Ερώτηση 4η) Οργανώνατε το καθηµερινό σας µάθηµα ώστε οι µαθητές να έχουν 
εργασίες για το σπίτι; 

- Αν ναι, µπορούσαν να ετοιµαστούν την ώρα της προετοιµασίας των µαθητών; 
- Αν όχι, γιατί δεν βάζατε εργασίες για το σπίτι;     



  
Ερώτηση 5η) Χρησιµοποιούσατε σε γενικές γραµµές τον εξοπλισµό ( τηλεόραση, 
video, προβολέα κτλ) και τα εργαστήρια του σχολείου σας; 

- Αν ναι, σε ποιο βαθµό;  
- Αν όχι, γιατί; 

 
Ερώτηση 6η) Γενικά εφαρµόσατε κάτι καινούργιο/ διαφορετικό φέτος στην τάξη 
σας; 

- Θα το πραγµατοποιούσατε αν δεν διδάσκατε σε ολοήµερο σχολείο; 
 
Ερώτηση 7η) Θεωρείτε ότι ένα ολοήµερο σχολείο δίνει περισσότερες δυνατότητες 
ώστε ένας δάσκαλος να πραγµατοποιήσει ποιοτικότερη και αποτελεσµατικότερη 
διδασκαλία; 

- Αν ναι, ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που συντελούν σ� αυτό; 
 
Ερώτηση 8η) Βασικό στοιχείο της επιτυχίας ενός ολοήµερου σχολείου είναι η 
ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία  του δασκάλου τόσο µε τους συναδέρφους 
του, τον διευθυντή και τον υποδιευθυντή όσο και µε το σχολικό σύµβουλο ή την 
επιστηµονική επιτροπή. Πως κρίνετε την συνεργασία σας φέτος µε τους παράγοντες 
αυτούς; 
 
Ερώτηση 9η) Ποιες από τις παρακάτω βασικές ανάγκες του µαθητή θεωρείτε ότι 
καλύπτει ένα ολοήµερο σχολείο; Γιατί; 

- Σχολική προετοιµασία και ολοκληρωµένη µαθησιακή διαδικασία; 
- Επιπλέον σύγχρονες γνώσεις µέσω των νέων γνωστικών αντικειµένων; 
- ∆υνατότητες για δηµιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες; 
- Κάλυψη κοινωνικών αναγκών; 
- Καταπολέµηση των ανισοτήτων; 
- Κάτι άλλο; Τι; 

 
Ερώτηση 10η) Τελικά τι το διαφορετικό κοµίζει ένα ολοήµερο σχολείο για τους 
µαθητές αλλά και τους γονείς; (ή ποια τα βασικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 
του Ολοήµερου σχολείου;) 
 
Ερώτηση 11η) Ποια είναι τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ένας 
δάσκαλος σε Ολοήµερο σχολείο; 

- Ποια τα βασικά προβλήµατα του Ολοήµερου σχολείου; 
 

Ερώτηση 12η) Είστε ικανοποιηµένος από την επιµόρφωση που είχατε για να 
διδάξετε σε Ολοήµερο σχολείο; 
 
Ερώτηση 13η) Τι πρέπει να αλλάξει για να µπορέσει ένας δάσκαλος να 
ανταποκριθεί και να ευθυγραµµιστεί µε το πνεύµα και τη φιλοσοφία εν γένει του 
Ολοήµερου σχολείου; 
 
Ερώτηση 14η) Τι πρέπει να αλλάξει στο Ολοήµερο σχολείο για να γίνει ένας 
αποτελεσµατικός θεσµός αποδεκτός από όλους; 
 



Ερώτηση 15η) Θα επιλέγατε να δουλέψετε και του χρόνου σε Πιλοτικό Ολοήµερο 
σχολείο; 

- Αν ναι, γιατί; 
- Αν όχι, γιατί; 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ∆΄ ΚΥΚΛΟΥ 
(∆άσκαλοι απογευµατινής ζώνης λειτουργίας) 

 
Ερώτηση 1η) Τι ακριβώς αναλαµβάνει ένας δάσκαλος απογευµατινής ζώνης όπως 
εσείς, στο πρόγραµµα ενός ολοήµερου σχολείου; 

- Άλλες βασικές αρµοδιότητες σας; 
 
Ερώτηση 2η) Ποιες είναι οι δυσκολίες/προβλήµατα που έχετε να αντιµετωπίσετε 
διδάσκοντας σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας; 
 

- Προσαρµοστήκατε γρήγορα σ� αυτό το ωράριο λειτουργίας; 
 
Ερώτηση 3η) Σε τι ακριβώς πρέπει να δώσει έµφαση ένας δάσκαλος 
απογευµατινής ζώνης στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου; 
 
Ερώτηση 4η) Θεωρείτε ότι το µάθηµα της προετοιµασίας γίνεται µε ικανοποιητικό 
τρόπο και προσφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα; 
 
Ερώτηση 5η) Ποια/ες  η  βασική/ές  µέθοδος/οι  διδασκαλίας που ακολουθούσατε 
κατά την πραγµατοποίηση του µαθήµατος σας; 
 

- Ακολουθήσατε αυτή τη µέθοδο διδασκαλίας εξαιτίας του ότι δουλεύατε σε 
ένα πιλοτικό σχολείο ή λόγω προσωπικής επιλογής και φιλοσοφίας; 

 
- Θεωρείτε ότι αυτή τη µέθοδος που χρησιµοποιείτε,  διευκολύνει την 
πραγµατοποίηση της, το Ολοήµερο σχολείο; 

 
 
Ερώτηση 6η) Ποιες από τις παρακάτω βασικές ανάγκες του µαθητή θεωρείτε ότι 
καλύπτει ένα ολοήµερο σχολείο; Γιατί; 
 

- Σχολική προετοιµασία και ολοκληρωµένη µαθησιακή διαδικασία; 
 

- Επιπλέον σύγχρονες γνώσεις µέσω των νέων γνωστικών αντικειµένων; 
 

- ∆υνατότητες για δηµιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες; 
 

- Κάλυψη κοινωνικών αναγκών; 
 

- Καταπολέµηση των ανισοτήτων; 
 
 



Ερώτηση 7η) Τελικά τι το διαφορετικό κοµίζει ένα ολοήµερο σχολείο για τους 
µαθητές αλλά και τους γονείς; ή αλλιώς µπορώ να σας πω, ποια τα βασικά 
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του ολοήµερου σχολείου σε σχέση µε ένα 
κανονικό σε εισαγωγικά σχολείο; 
  
 
Ερώτηση 8η) Είστε ικανοποιηµένος από την επιµόρφωση που είχατε για να 
διδάξετε σε Ολοήµερο σχολείο; 
 
Ερώτηση 9η) Βασικό στοιχείο της επιτυχίας ενός δασκάλου απογευµατινής ζώνης 
είναι η ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία του µε τον δάσκαλο της τάξης. 
Υπήρχε αποτελεσµατική συνεργασία; 

- Με τον διευθυντή; 
- Με τον υποδιευθυντή/ υπεύθυνο του προγράµµατος του ολοήµερου σχολείου 
- Με την σχολική σύµβουλο; 
- Με την επιστηµονική επιτροπή; 

 
Ερώτηση 10η) Τι πρέπει να αλλάξει για να µπορέσει ένας δάσκαλος 
απογευµατινής ζώνης όπως εσείς, να ανταποκριθεί και να ευθυγραµµιστεί µε το 
πνεύµα και τη φιλοσοφία εν γένει του ολοήµερου σχολείου; (σύµφωνα και µε τις 
αρµοδιότητες σας στο ολοήµερο πρόγραµµα) 
 
Ερώτηση 11η) Γιατί επιλέξατε να δουλέψετε σε ολοήµερο σχολείο; 
 

 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ε΄ ΚΥΚΛΟΥ 
( Υπεύθυνη σχολική σύµβουλος των δύο Ολοήµερων σχολείων ) 

 
Ερώτηση 1η) Ποιες οι βασικές αρµοδιότητες του σχολικού συµβούλου ειδικά για 
τα δύο ολοήµερα σχολεία της Κρήτης; 
 
Ποια η συµβολή σας στην οργάνωση και λειτουργία του ολοήµερου προγράµµατος;   
 
Ερώτηση 2η) Υπάρχουν περιθώρια για να λάβουν χώρα και να πραγµατοποιηθούν 
αυτόνοµες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες του σχολικού συµβούλου στα πλαίσια 
της πιλοτικής λειτουργίας του προγράµµατος; 
 
- Σαν σχολικός σύµβουλος, ειδικά για τα δύο πιλοτικά ολοήµερα σχολεία, είχατε 
ενηµέρωση ή επιµόρφωση σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας τους, τους σκοπούς 
κ.τ.λ.; 
 
Ερώτηση 3η) Ποια τα σηµεία που εσείς θεωρείτε ότι διαφοροποιούνται τα 
πιλοτικά ολοήµερα σχολεία από τα υπόλοιπα σχολεία; 
 
- Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι βελτιώσεις που έχει επιφέρει το ολοήµερο πρόγραµµα 
στα δύο συγκεκριµένα σχολεία σε σχέση τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούσαν ή 
είχαν οργανωθεί πριν και τώρα που είναι Ολοήµερα σχολεία;    



 
Ερώτηση 4η) Ποια η συµβολή σας ως σχολικός σύµβουλος στο σηµείο αυτό 
δηλαδή στη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας και στην αποτελεσµατικότερη εν 
γένει διδασκαλία στα πλαίσια των Ολοήµερων; 
 
Ερώτηση 5η) Ποια είναι τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα δύο 
Ολοήµερα, όπως εσείς τα έχετε αντιληφθεί από τη θέση σας ή σας τα έχουν 
µεταφέρει; 
 
Ερώτηση 6η) Ποια από τις επίσηµες εξαγγελίες ή του Υπουργείου ή και τις 
επιστηµονικές- βιβλιογραφικές, που αφορούν το ολοήµερο σχολείο, εσείς έχετε την 
εντύπωση ότι δεν εφαρµόστηκαν; 
 
Ερώτηση 7η) Θεωρείτε ότι οι δάσκαλοι ανταποκρίθηκαν στη φιλοσοφία και το 
πνεύµα του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου κυρίως όσον αφορά τον τρόπο που 
κάνουν το µάθηµα; 
 
Ερώτηση 8η) Πως κρίνετε την επιµόρφωση που είχαν οι δάσκαλοι των ολοήµερων 
σχολείων; 
 
- Τι θα µπορούσε να βελτιωθεί για να επιτύχει η επιµόρφωση το σκοπό της; 
 
Ερώτηση 9η) Είναι δεδοµένη η αξία της συνεργασίας όλων όσων εµπλέκονται στο 
ολοήµερο σχολείο. Πως κρίνετε τη συνεργασία σας µε τους διευθυντές των δύο 
ολοήµερων σχολείων, τους υποδιευθυντές- υπεύθυνους προγράµµατος και τους 
δασκάλους;  
        
Ερώτηση 10η)  Έχει γίνει αξιολόγηση της µέχρι τώρα λειτουργίας των Ολοήµερων 
από αρµόδιους φορείς για να βγούνε κάποια συµπεράσµατα; 
 
Ερώτηση 11η) Χρόνο µε το χρόνο θεωρείτε σύµφωνα και µε την εµπειρία σας ότι 
βελτιώνεται η κατάσταση που έχει να κάνει µε την ποιοτική, σύµφωνα µε τη 
βιβλιογραφία, λειτουργία του προγράµµατος ή την οργάνωση και τον τρόπο 
διδασκαλίας ή παραµένει στάσιµη; 
 
- Τι εικόνα θεωρείτε µε τα ως τώρα δεδοµένα ότι θα παρουσιάσουν τα ολοήµερα 
σχολεία της Κρήτης; 
 
- Γενικότερα θεωρείτε ότι µε τα σηµερινά δεδοµένα στην εκπαίδευση µπορεί να 
γενικευτεί ο θεσµός του Ολοήµερου και σε επιπλέον αριθµό σχολείων;  
 
 
 Παρατηρώντας κανείς το είδος και το περιεχόµενο διαπιστώνει πως ήδη από 
το σχεδιασµό, αλλά και κατά τη διαδικασία, δώσαµε έµφαση σε δύο βασικά για την 
ποιότητα και το µέγεθος των ερευνητικών δεδοµένων στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι 
φροντίσαµε η αλληλουχία των ερωτήσεων να είναι τέτοια ώστε το περιεχόµενο της 
συνέντευξης να κινείται από το γενικό και µη εξειδικευµένο προς το πιο 
συγκεκριµένο. Είναι αυτό που ονοµάζεται µέθοδος του χωνιού. Το βασικότερο 
πλεονέκτηµα αυτής της µορφής είναι ότι ζητείται από τον ερωτώµενο µια οµαλή 



µετάβαση από τις γενικές «ανώδυνες» πληροφορίες στις πιο συγκεκριµένες και κατά 
βάση ουσιαστικές, αποκτώντας παράλληλα οικειότητα µε τον συνεντευκτή. Έτσι 
προκαλείται λιγότερη ανησυχία στους ερωτώµενους.  
 Εύκολα επίσης γίνεται αντιληπτό, ότι προτιµήθηκαν ανοικτού τύπου 
ερωτήσεις. Οι λόγοι που µας οδήγησαν να ακολουθήσουµε τη δοµή αυτή είναι 
καταρχήν η φύση του προβλήµατος που ερευνάµε. ∆εν είναι δυνατόν να καθοριστούν 
περιορισµοί (κλειστού τύπου ερωτήσεις) είτε ως προς το περιεχόµενο, είτε ως προς 
τον τρόπο της απάντησης του ερωτώµενου, διότι επιζητούµε την προσωπική 
τοποθέτηση, την άντληση  πληροφοριών όσον αφορά την πράξη στο Ολοήµερο αλλά 
και τα αρνητικά ή θετικά σηµεία του θεσµού, σύµφωνα µε την προσωπική τους 
αντίληψη και τη συµµετοχή τους στις διαδικασίες του. άρα δεν είναι δυνατόν να 
προκαθορίσουµε αυτά τα στοιχεία. 
 Άλλωστε η φύση των ανοικτών ερωτήσεων, δίνει στον ερευνητή δυνατότητες 
ευελιξίας ώστε να µπορεί να πάει σε µεγαλύτερο βάθος (επιτυγχάνεται µε τις 
επιπλέον ερωτήσεις) αν το επιλέξει ή να διευκρινίσει βασικά για τους στόχους της 
έρευνας στοιχεία. Με τη δοµή αυτή µπορούµε ακόµα να ελέγξουµε τα όρια της 
γνώσης του ερωτώµενου σχετικά µε το θέµα και να δηµιουργήσουµε, εφόσον 
χρειαστεί, µια καλύτερη επαφή. Οι ανοιχτές ερωτήσεις τέλος, µπορεί να έχουν ως 
αποτέλεσµα µη αναµενόµενες και απρόβλεπτες απαντήσεις, οι οποίες µπορούν να 
υποδείξουν σχέσεις και πτυχές του θέµατος που δεν είχαν προβλεφτεί κατά το 
σχεδιασµό της έρευνας (Cohen, L- Manion, L., 1997, σελ. 381-383).  
 Για τους λόγους αυτούς επιλέξαµε να δώσουµε τη συγκεκριµένη µορφή στη 
συνέντευξη. Θεωρούµε ότι µε αυτό τον τρόπο, θα προκύψουν αποτελέσµατα που θα 
µας επιτρέψουν συστηµατική αξιοποίηση. Από εκεί και πέρα ο τρόπος που θα 
εκµεταλλευτούµε τα ερευνητικά δεδοµένα που θα συλλέξουµε, εξαρτάται πολύ από 
τον τρόπο που θα τα κωδικοποιήσουµε και θα τα ποσοτικοποιήσουµε, ζήτηµα 
ιδιαίτερα δύσκολο. Τη λύση στο βασικό θέµα που προκύπτει θα µας τη δώσει πάλι η 
ερµηνευτική µέθοδος. Θα µας επιτρέψει να κατανοήσουµε σε βάθος τις απαντήσεις 
που θα έχουµε στα χέρια µας, να εντοπίσουµε τα κύρια σηµεία και να τα 
ιεραρχήσουµε τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Με τον τρόπο αυτό θα προκύψουν 
κατηγορίες απαντήσεων ανά κύκλο, στοιχείο ιδιαίτερα θετικό για την εξαγωγή 
συµπερασµάτων στην έρευνα µας. Έτσι θα µπορεί να γίνει ευκολότερα σύγκριση και 
αλληλοσυµπλήρωση µε τα στοιχεία που συλλέξαµε από την παρατήρηση και εκείνα 
που εντοπίσαµε από τη βιβλιογραφική έρευνα. Αν θέλαµε να αποδώσουµε σχηµατικά 
τη σκέψη µας για τον τρόπο που θα λειτουργήσουν στην έρευνα οι µέθοδοι που θα 
χρησιµοποιηθούν, θα ήταν κάπως έτσι: 
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 Όπου όλοι οι σχηµατιζόµενοι κύκλοι θα έχουν κοινό σηµείο αναφοράς την 
ουσία του ολοήµερου σχολείου, θα την επεκτείνουν ερευνητικά προς το µέρος όπου η 
κάθε µέθοδος έχει οργανώσει και θα καταλήγουν σε ερµηνευτικά συµπεράσµατα που 
όµως δεν θα απέχουν από τον πρωταρχικό σκοπό τον πυρήνα του σχήµατος, την 
ερµηνεία δηλαδή της φιλοσοφίας του Ολοήµερου, στη θεωρία και στην πράξη. 
Παράλληλα οι µέθοδοι όπως αποδίδεται και στο διάγραµµα, θα έχουν σχέση 
αλληλοσυµπλήρωσης µεταξύ τους, θα προωθούν ένα συγκεκριµένο µέρος της σκέψης 
γύρω από το πιλοτικό ολοήµερο και θα µπορούν να ανασυνθέτονται µε τις 
πληροφορίες που θα αντλούν από τη διαδικασία της έρευνας. Αυτοί είναι οι λόγοι 
άλλωστε που επιλέξαµε τις συγκεκριµένες µεθόδους έρευνας και µε τον τρόπο που 
περιγράψαµε θα λειτουργούν. 
 
 
  

1.7. Το δείγµα της έρευνας- Μελέτη περίπτωσης 
 

Η φύση του σκοπού αλλά και των στόχων της έρευνας, όπως αυτοί 
διατυπώθηκαν στο σχετικό κεφάλαιο, µας υπαγόρευσαν κατά το σχεδιασµό της 
πορείας, να προσεγγίσουµε κατά κύριο λόγο το θέµα ποιοτικά. Αυτό σηµαίνει πως το 
δείγµα της έρευνας δεν θα είναι εκτεταµένο. Όµως φροντίσαµε κατά την οργάνωση 
της ερευνητικής διαδικασίας να τηρήσουµε πιστά το σχεδιασµό, σύµφωνα µε τα 
επιστηµονικά κριτήρια, έτσι ώστε να είµαστε σε θέση να εξάγουµε συµπεράσµατα µε 
καθολική σηµασία και εγκυρότητα για το θεσµό του ολοήµερου σχολείου. 

Με βάση τη σκέψη αυτή καταλήξαµε ότι το εκπαιδευτικό φαινόµενο το οποίο 
καλούµαστε να ερευνήσουµε, αντιµετωπίζεται θετικότερα µέσω της µεθόδου της 
µελέτης περίπτωσης. Έτσι σύµφωνα µε αυτή, θα ερευνήσουµε τα βασικά 
χαρακτηριστικά του ολοήµερου σχολείου στη θεωρία και την πράξη, µέσω της 
παρατήρησης δύο σχολικών µονάδων και όλων των τάξεων τους από την Α΄ µέχρι 
την Στ΄ και της συνέντευξης των εκπαιδευτικών τους. Πρόκειται για το ολοήµερο 
δηµοτικό σχολείο Λιµένος Χερσονήσου και το ολοήµερο δηµοτικό σχολείο Μαλίων. 
Σκοπός αυτής της επιλογής είναι να ερευνήσουµε σε βάθος και να αναλύσουµε 
συστηµατικά τα πολυσχιδή φαινόµενα που συνθέτουν την ουσία των δύο µονάδων, 
προκειµένου να προβούµε σε γενικεύσεις µε ουσιαστική όµως βάση για τα πιλοτικά 
ολοήµερα σχολεία  (Cohen, L- Manion, L., 1997, σελ. 152-153). 

Η επιλογή της µελέτης περίπτωσης βασίστηκε σε θεωρητικά δεδοµένα. Το 
βασικότερο είναι η σχετική αντιπροσωπευτικότητα των συγκεκριµένων µονάδων 
βάση του θέµατος της έρευνας, αλλά και επιπλέον οι µεθοδολογικές δυνατότητες που 
προσφέρουν στον ερευνητή τα σχολεία αυτά  (Hamel, J- Dufour, S & Fortin, D., 
1993, p. 44). Με άλλα λόγια τα δύο ολοήµερα σχολεία της Κρήτης προσφέρουν τη 
δυνατότητα πρόσβασης στον ερευνητή, την εξασφάλιση της απαραίτητης άδειας για 
τη διενέργεια επιτόπιας παρατήρησης και συνεντεύξεων αλλά και την επαφή µε το 
Πανεπιστήµιο, ούτως ώστε να οργανώνονται, να σχεδιάζονται και να αξιολογούνται 
τα βήµατα της έρευνας, µε τη βοήθεια και τις οδηγίες των αρµόδιων καθηγητών. 
Άλλωστε τα δύο Ολοήµερα βρίσκονται κάτω από την επιστηµονική επίβλεψη του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης, κάτι που σηµαίνει πρόσφορο έδαφος έρευνας, χωρίς 
λειτουργικά προβλήµατα για τον ερευνητή. 



Έτσι µε τη µελέτη περίπτωσης των δύο σχολείων, καθορίζεται η µορφή και τα 
µέσα της έρευνας. Η µελέτη µας έδειξε πως είναι δυνατόν να γίνει συνδυασµός 
ερευνητικών µεθόδων που να στηρίζονται σε ποσοτικά αλλά και ποιοτικά δεδοµένα. 
Πάντα όµως βασικό µας µέληµα παραµένει η πραγµατοποίηση της έρευνας µε τέτοιο 
τρόπο, ώστε να φτάσουµε στο σηµείο να θεωρούµε τα δύο αυτά σχολεία ως, το µεν 
σχολείου της Χερσονήσου αντιπροσώπευση της θεωρίας, το δε των Μαλίων της 
πράξης. Η σωστή οργάνωση και η επιστηµονική πληρότητα θα µας το εξασφαλίσουν 
( Feagin, J � Orum, A & Sjoberg, G., 1991, p. 2). Άλλωστε η αξία της µελέτης 
περιπτώσεων έγκειται στο ότι ο ερευνητής µπορεί µε τον κατάλληλο πάντα 
σχεδιασµό, να αξιοποιήσει τη µοναδικότητα, εφαρµόζοντας µια σωστή 
εξατοµικευµένη µελέτη (Βάµβουκας, Μ., 1997, σελ. 226). 

Για να δικαιολογηθεί όµως απόλυτα αυτή µας η επιλογή, πρέπει σε πρώτη 
φάση να αποδειχθεί µε ξεκάθαρο τρόπο η αντιπροσωπευτικότητα των σχολικών 
µονάδων που επιλέξαµε. Αν φανεί ορθή η απόφαση µας να ασχοληθούµε µε τα 
συγκεκριµένα σχολεία, τότε εξασφαλίζεται σε µεγάλο βαθµό η επιτυχία της έρευνας. 
Εκτός λοιπόν από τη δεδοµένη βοήθεια που µας προσέφεραν ως ερευνητές τα 
Ολοήµερα της Κρήτης (τηρουµένων των αναλογιών, γιατί οι δυσκολίες που είχαµε να 
αντιµετωπίσουµε παρέµεναν µεγάλες) κρίνονται και αντιπροσωπευτικά του θεσµού. 

Έτσι λοιπόν και τα δύο σχολεία ξεκίνησαν να λειτουργούν µε ολοήµερο 
πρόγραµµα από την αρχή της εφαρµογής του νέου εκπαιδευτικού θεσµού στην 
Ελλάδα, δηλαδή από το σχολικό έτος 1997-1998. Εποµένως έχουν λειτουργήσει ένα 
εύλογο χρονικό διάστηµα µε αυτό τον τρόπο, ώστε να αφοµοιώσουν τη φιλοσοφία 
του Ολοήµερου και να την αποδώσουν στην πράξη. Ακόµα και τα δύο σχολεία, 
διαθέτουν τα απαραίτητα «εξωτερικά» χαρακτηριστικά (κτιριακή διαµόρφωση, 
χώρους κ.τ.λ.) αλλά και τα «εσωτερικά» (εκπαιδευτικό προσωπικό, δραστηριότητες, 
πρόγραµµα κ.τ.λ.) ώστε να µπορούν να λειτουργούν σύµφωνα µε τα βασικά 
χαρακτηριστικά που τους υποδεικνύει το Ολοήµερο ως θεσµός. 

Επίσης δε θα πρέπει να ξεχνάµε ότι δεδοµένης της περιοχής που τα δύο 
σχολεία βρίσκονται (τουριστική), προκύπτουν βασικές κοινωνικές ανάγκες στις 
οποίες καλείται το ολοήµερο σχολείο να ανταποκριθεί. Με βάση τα δεδοµένα αυτά 
θεωρήσαµε πως τα σχολεία αυτά είναι αντιπροσωπευτικά του προς έρευνα θεσµού. 

Το δεύτερο εξίσου βασικό στοιχείο το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουµε είναι 
εκείνο του αριθµού των προς έρευνα σχολείων, της πολλαπλότητας δηλαδή των 
επιλογών που κάναµε στα πλαίσια της µελέτης περίπτωσης. Είναι αλήθεια πως η 
µελέτη σε βάθος και µε πληρότητα ενός και µόνου σχολείου, µπορεί να µας δώσει 
στοιχεία σχετικά µε την προς έρευνα κατάσταση και να αφορά ως προς τα βασικά 
χαρακτηριστικά και όλα τα υπόλοιπα σχολεία ( Bassey, M., 1999, p. 31). Παρόλα 
αυτά εµείς διαλέξαµε δύο σχολεία τον αριθµό για να πραγµατοποιήσουµε την έρευνα 
µας. Ο λόγος αυτής της απόφασης ήταν, να διευρύνουµε τις πιθανότητες 
παρατήρησης συγκεκριµένων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων του Ολοήµερου, σε 
διαφορετικό περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να επανεξετάσουµε και να 
ξεκαθαρίσουµε βασικά για την εξέλιξη της έρευνας στοιχεία, προσεγγίζοντας  τα 
ταυτόχρονα µέσω δύο καταστάσεων, δύο εκπαιδευτικών, δύο προγραµµάτων κ.τ.λ.  

Άλλωστε µεταξύ τους έχουν και κάποιες διαφορές. Ενδεικτικά οι βασικότερες 
έτσι όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνας είναι οι εξής: στο ένα σχολείο το 
βασικό εκπαιδευτικό προσωπικό είναι µόνιµο για αρκετά χρόνια και δεν 
µετακινήθηκε από την αρχή της εφαρµογής του θεσµού (Μάλια) ενώ στο άλλο 
αλλάζει χρόνο µε το χρόνο (Χερσόνησος). Ακόµα στα Μάλια αντιµετωπίζουν 
σοβαρότατο κτιριακό πρόβληµα που σαν συνέπεια έχει ειδικότερα για τις µικρές 



τάξεις, τη συσσώρευση µεγάλου αριθµού µαθητών, ενώ αντίθετα στη Χερσόνησο το 
πρόβληµα είναι σαφώς µικρότερο. 

Για την έρευνα µας οι διαφορές αυτές και άλλες µικρότερες κάθε άλλο παρά 
προβλήµατα δηµιουργούν. Αντίθετα µας δίνουν την ευκαιρία να προσεγγίσουµε δύο 
διαφορετικές ως προς τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά καταστάσεις, πιο 
αντιπροσωπευτικές στα δεδοµένα του ολοήµερου σχολείου αλλά και της κατάστασης 
στην ελληνική εκπαίδευση γενικά. 

Αυτό βέβαια δεν µας απαλλάσσει καθόλου από την υποχρέωση του 
σχεδιασµού µιας σωστά δοµηµένης µελέτης περίπτωσης, δηλαδή τη λεπτοµερή 
εξέταση και έρευνα  σε βάθος και την οργάνωση των µέσων συλλογής των 
ερευνητικών δεδοµένων. Αντίθετα φροντίσαµε ώστε να δηµιουργήσουµε τέτοιες 
συνθήκες ανάλυσης και επεξεργασίας που να µας επιτρέπουν να φτάσουµε στην 
ουσία των πραγµάτων. Έτσι τηρήσαµε αυστηρά το χρονοδιάγραµµα που είχαµε 
θέσει, τους περιορισµούς της έρευνας και τα προς εξέταση στοιχεία για τα δύο 
σχολεία. Πετύχαµε να αναλύσουµε µε την ίδια πληρότητα τα δεδοµένα που 
προέκυπταν από την επαφή µας µε την πράξη στα ολοήµερα σχολεία, ακολουθώντας 
κοινό τρόπο, ερευνητικά µέσα και ερευνητική πορεία που θα µας οδηγήσει στη 
διατύπωση συµπερασµάτων. 

Με αυτό τον τρόπο καθώς και µε την ακρίβεια κατηγοριοποίησης των 
στοιχείων που µας ενδιαφέρουν, καταφέραµε ώστε το κάθε ερευνητικό δεδοµένο του 
ενός σχολείου να λειτουργεί συµπληρωµατικά µε του άλλου, ώστε να αξιοποιείται η 
αξία του στην έρευνα. Άλλωστε η αντιπροσωπευτικότητα τους απέναντι στο θεσµό 
του Ολοήµερου επιτρέπει τέτοιες ενέργειες αλληλοσυµπλήρωσης των εννοιών που 
εξετάζουµε. Άρα εφόσον η παράλληλη ερευνητική δραστηριότητα σε δύο χώρους 
που όµως αντιπροσωπεύουν µια κοινή ως προς τα βασικά της χαρακτηριστικά 
φιλοσοφία, µας επιτρέπει τέτοιες καταστάσεις, ενώ προσδίδει παράλληλα και µια 
δυναµική στην έρευνα, αποφασίσαµε να επιλέξουµε τα συγκεκριµένα δύο σχολεία. 

Συνεχίζοντας δεν ξεχνάµε να λάβουµε υπόψη το τρίτο θεµελιώδες αξίωµα της 
µελέτης περίπτωσης, τις γενικεύσεις σχετικά µε την προς έρευνα υπόθεση και το κατά 
πόσο είµαστε σε θέση να προβούµε σε αυτές (Bassey, M., 1999, p. 31-32). Εδώ 
πρέπει πρώτα να κάνουµε έναν βασικό διαχωρισµό. Οι όποιες γενικεύσεις 
περιλαµβάνει η εργασία κυρίως όσον αφορά τα συµπεράσµατα, δεν είναι 
«προφητικές». Προέκυψαν λογικά και κατόπιν επεξεργασίας ενός συνόλου στοιχείων 
κοινών σύµφωνα µε τη θεωρία για όλα τα πιλοτικά ολοήµερα σχολεία. Εποµένως οι 
έννοιες οι οποίες προκύπτουν έχουν σχέση µε όλα αυτά, αλλά µάλλον διαφέρουν, αν 
κάπου τελικά διαφέρουν, είτε στο βαθµό, είτε στην ένταση ενός φαινοµένου, είτε στη 
συχνότητα εµφάνισης. 

Αλλά αν κοιτάξει κανείς τη βιβλιογραφία, εύκολα θα διαπιστώσει την ύπαρξη 
µελετών και άρθρων, τα οποία λάβαµε υπόψη µας κατά την κατάρτιση του 
καταλόγου των βασικών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και τα οποία προέκυψαν 
από τις εµπειρίες του µελετητή και την ερευνητική του επαφή του µε τα ολοήµερα 
σχολεία.28. Κάτω από τις συνθήκες αυτές, είµαστε σε θέση να προβούµε σε κάποιες 
γενικεύσεις µε επιφύλαξη, οι οποίες έχουν όµως βάση και ουσία.  

Συνοψίζοντας οι σκέψεις που αναφέρθηκαν και οι στόχοι της έρευνας όπως 
αυτοί διατυπώθηκαν ήταν ικανές για να µας οδηγήσουν στην επιλογή των δύο 
συγκεκριµένων σχολείων και συγκεκριµένα του συνόλου των τάξεων τους ως δείγµα 
                                                 
28 Ενδεικτικά αναφέρουµε: Βιτσιλάκη, Χ., «Ολοήµερο σχολείο:∆ιαπιστώσεις για τη λειτουργία 
ολοήµερων προγραµµάτων διεθνώς» ή ακόµα Βιτσιλάκη, Χ., Αξιολόγηση του ολοήµερου σχολείου: 
∆οµές λειτουργίες, επιπτώσεις και προοπτικές. Μια σύνοψη και ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ολοήµερο 
σχολείο:Λειτουργίες και προοπτικές (σύνολο άρθρων), Αθήνα 2001 κ.α. 



για την έρευνα. Θεωρούµε πως η πορεία της έρευνας διευκολύνεται από την 
κατάσταση που δηµιουργήσαµε κατά το σχεδιασµό της και γι� αυτό και κινηθήκαµε 
προς την κατεύθυνση αυτή. Στα πλαίσια που περιγράψαµε πραγµατοποιήσαµε την 
παρατήρηση σε κάθε τάξη των σχολείων που επιλέξαµε. 

Όσον αφορά τις συνεντεύξεις µε τους εκπαιδευτικούς, όπως περιγράφονται 
στο κεφάλαιο 1.6 (Μέσα συλλογής των ερευνητικών δεδοµένων), επιλέξαµε για τους 
λόγους που προαναφέραµε, σχεδόν στην απόλυτη πλειοψηφία τους (δώδεκα από τις 
δεκατρείς) να εργάζονται στα συγκεκριµένα σχολεία, καθένας µε συγκεκριµένο ρόλο 
και θέση. Η επιλογή µας αυτή, µας επιτρέπει να ολοκληρώσουµε την εικόνα των 
Ολοήµερων ως προς τα στοιχεία που µας ενδιαφέρουν και να διαµορφώσουµε την 
αντίληψη τους σχετικά µε το θεσµό. Πολύτιµές θα είναι και οι πληροφορίες που θα 
συγκεντρώσουµε για την εσωτερική λειτουργία των σχολείων καθώς και τα 
προβλήµατα που έχουν να αντιµετωπίσουν σύµφωνα µε την οπτική των άµεσα 
εµπλεκοµένων σε αυτή. 

Έτσι επιλέξαµε να πάρουµε συνέντευξη από τους δύο διευθυντές των 
σχολείων, γνωρίζοντας ότι θα µας δώσουν πολύτιµες πληροφορίες για βασικά 
στοιχεία κυρίως οργανωτικά. Γι� αυτό και προσαρµόσαµε τις ερωτήσεις προς την 
κατεύθυνση αυτή. Κατόπιν επιλέξαµε τους δύο υποδιευθυντές, που διαθέτουν και 
θέση υπευθύνου λειτουργίας του ολοήµερου προγράµµατος και συνεισέφεραν 
πολύτιµα στην έρευνα µέσω της εµπειρίας τους. Όµοια επιλέξαµε και τέσσερις 
δασκάλους πρωινής βάρδιας (δύο από κάθε σχολείο) και τέσσερις απογευµατινής, 
έχοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες στις οποίες δουλεύουν, το ωράριο, την 
εµπειρία και τη θέση τους. Με τον τρόπο αυτό καλύψαµε τα ερευνητικά δεδοµένα 
που αφορούν την πράξη στο Ολοήµερο, όπως διαφαίνεται µέσα από τους 
κυριότερους εκφραστές της φιλοσοφίας του. 

Η επιλογή των προσώπων (δείγµα) της συνέντευξης, δεν είναι τυχαία, κυρίως 
βέβαια σε ό,τι αφορά τους δασκάλους. Επιλέξαµε πρόσωπα που καταρχήν ήθελαν να 
συνεργαστούν και είχαν το χρόνο για να δώσουν µια συνέντευξη και τα οποία κατά 
τη διάρκεια της παρακολούθησης διαπιστώσαµε ότι είχαν στοιχεία να µας δώσουν 
και διαµορφωµένες απόψεις. Ήταν συνεργάσιµοι και έδειχναν ότι ενδιαφέρονταν για 
το θεσµό του Ολοήµερου, ενηµερώνονταν και προσπαθούσαν να ακολουθήσουν µια 
διδακτική µεθοδολογία προσαρµοσµένη στα δεδοµένα του. Όσον αφορά την άλλη 
συνέντευξη που πραγµατοποιήσαµε, ήταν µε τη σχολική σύµβουλο που είχε  υπ� 
ευθύνη της τα δύο σχολεία. Θεωρήσαµε ότι ήταν σε θέση να µας δώσει βασικές 
πληροφορίες για την έρευνα που αφορούν σ� αυτό που ονοµάσαµε πράξη αλλά 
ταυτόχρονα και αυτό είναι το ενδιαφέρον και σ� αυτό που εντάξαµε κάτω από την 
έννοια θεωρία. Πραγµατικά τα αποτελέσµατα όλων των συνεντεύξεων, ως προς τις 
πληροφορίες που µας έδωσαν, δικαίωσαν τις προσδοκίες µας. 
 
 

1.8 ∆ιαδικασία εκτέλεσης της έρευνας 
 
 Στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας της Έρευνας σε αρκετά σηµεία αναφέραµε 
κάποια από τα χαρακτηριστικά της ερευνητικής µας πορείας. Σε αυτό το 
υποκεφάλαιο όµως θα προσπαθήσουµε να περιγράψουµε επακριβώς τη διαδικασία 
εκτέλεσης της έρευνας, κυρίως σε ό,τι αφορά την παρατήρηση και τις συνεντεύξεις. 
 Ειδικότερα θα περιγράψουµε αναλυτικά το χρόνο πραγµατοποίησης των 
ερευνητικών µας ενεργειών, το περιεχόµενο τους κάθε φορά, τη διαδικασία 
εκτέλεσης και τα όποια προβλήµατα προέκυψαν. Έτσι θα φανεί όλη η πορεία της 



ερευνητικής διαδικασίας που ακολουθήσαµε ώστε να είµαστε σε θέση να 
αξιολογήσουµε τα αποτελέσµατα της.  
 Η διαδικασία της έρευνας ξεκίνησε το Μάρτιο του 2002 και ολοκληρώθηκε 
σχεδόν µε τη λήξη της σχολικής χρονιάς τον Ιούνιο του 2002. Όπως ήδη αναφέρθηκε 
η έρευνα µας πραγµατοποιήθηκε στα δύο µοναδικά πιλοτικά ολοήµερα σχολεία της 
Κρήτης, στα Μάλια και στη Χερσόνησο. Η έρευνα ξεκίνησε µε την επίσκεψη µας στα 
σχολεία και τη συζήτηση µε τους δύο ∆ιευθυντές στις 4 Μαρτίου του 2002. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι στο ∆.Σ. Χερσονήσου δεν µας ζητήθηκε ειδική άδεια για να 
παρακολουθήσουµε τις δραστηριότητες του σχολείου, εποµένως ξεκινήσαµε  
κανονικά την έρευνα. Αντίθετα ζητήθηκε τέτοια άδεια από το ∆ηµοτικό Σχολείο 
Μαλίων και καθυστερήσαµε µία περίπου εβδοµάδα µέχρι να εξασφαλιστεί η έγκριση 
από την Πρωτοβάθµια ∆ιεύθυνση Ηρακλείου για την παρατήρηση στις τάξεις. 
Αναλυτικά η χρονική εξέλιξη της έρευνας και το αντίστοιχο περιεχόµενο της κάθε 
φορά, ήταν η ακόλουθη: 
    
 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
◘ 4 Μαρτίου 2002: Επίσκεψη στα πιλοτικά ολοήµερα σχολεία της Χερσονήσου 

και των Μαλίων. Πρώτη συνάντηση και συζήτηση µε τους 
διευθυντές και διευθέτηση των θεµάτων της έρευνας.  

◘ 7 Μαρτίου 2002: Παρακολούθηση τµήµατος Ε΄ τάξης ∆.Σ. Χερσονήσου. 
◘ 8 Μαρτίου 2002: Παρακολούθηση τµήµατος Γ΄ τάξης ∆.Σ. Χερσονήσου. 
◘12 Μαρτίου 2002: Εξασφάλιση της άδειας για την πραγµατοποίηση της έρευνας. 

Επίσκεψη στο ∆.Σ. Μαλίων και διευθέτηση του θέµατος της 
έρευνας µε το διευθυντή. Παρακολούθηση των αποκριάτικων 
εκδηλώσεων του σχολείου. 

◘13 Μαρτίου 2002: Παρακολούθηση τµήµατος ∆΄ τάξης ∆.Σ. Μαλίων. 
◘14 Μαρτίου 2002: Παρακολούθηση τµήµατος Στ΄ τάξης ∆.Σ. Χερσονήσου. 
◘20 Μαρτίου 2002: Παρακολούθηση τµήµατος Β΄ τάξης ∆.Σ. Χερσονήσου. 
◘21 Μαρτίου 2002: Παρακολούθηση τµήµατος ∆΄ τάξης ∆.Σ. Μαλίων. 
◘29 Μαρτίου 2002: Παρακολούθηση τµήµατος Στ΄ τάξης ∆.Σ. Μαλίων. 
◘ 3 Απριλίου 2002: Παρακολούθηση τµήµατος Ε΄ τάξης ∆.Σ. Μαλίων. 
◘ 4 Απριλίου 2002: Παρακολούθηση τµήµατος Α΄ τάξης ∆.Σ. Χερσονήσου. 
◘ 5 Απριλίου 2002: Παρακολούθηση τµήµατος Γ΄ τάξης ∆.Σ. Μαλίων. 
◘11 Απριλίου 2002: Παρακολούθηση τµήµατος Β΄ τάξης ∆.Σ. Μαλίων. 
◘12 Απριλίου 2002: Παρακολούθηση τµήµατος Ε΄ τάξης ∆.Σ. Χερσονήσου. 
◘19 Απριλίου 2002: Παρακολούθηση τµήµατος ∆΄ τάξης ∆.Σ. Χερσονήσου. 
◘23 Απριλίου 2002: Παρακολούθηση τµήµατος Α΄ τάξης ∆.Σ. Μαλίων. 
◘  17 Μαΐου 2002: Παρακολούθηση τµήµατος Στ΄ τάξης ∆.Σ. Χερσονήσου. 
◘  23 Μαΐου 2002: Παρακολούθηση τµήµατος Ε΄ τάξης ∆.Σ. Μαλίων. 
◘  24 Μαΐου 2002: Παρακολούθηση τµήµατος Α΄ τάξης ∆.Σ. Χερσονήσου. 
◘  27 Μαΐου 2002: Πραγµατοποίηση συνεντεύξεων µε δύο δασκάλους και το 

∆ιευθυντή του ∆.Σ. Μαλίων. 
◘  28 Μαΐου 2002: Πραγµατοποίηση συνεντεύξεων µε τρεις δασκάλους και το 

∆ιευθυντή του ∆.Σ. Χερσονήσου. 
◘ 6 Ιουνίου 2002: Πραγµατοποίηση συνεντεύξεων µε τον υποδιευθυντή και δύο 

δασκάλους του ∆.Σ. Μαλίων. 
◘ 7 Ιουνίου 2002: Πραγµατοποίηση συνέντευξης µε έναν δάσκαλο του ∆.Σ. 

Χερσονήσου. 



◘ 8 Ιουνίου 2002: Πραγµατοποίηση συνέντευξης µε τον υποδιευθυντή του ∆.Σ. 
Χερσονήσου. 

◘27 Ιουνίου 2002: Πραγµατοποίηση συνέντευξης µε τη σχολική σύµβουλο 
Ηρακλείου- αρµόδια για τα πιλοτικά ολοήµερα σχολεία της 
Κρήτης.  

 
 Κατά τη διεξαγωγή των επιτόπιων παρατηρήσεων, πηγαίναµε στο σχολείο το 
πρωί δηλαδή στις 8:15, και παραµέναµε µέχρι τη λήξη της σχολικής ηµέρας του 
Ολοήµερου, δηλαδή τις 16:00. Συνολικά πραγµατοποιήσαµε 17 τέτοιες επισκέψεις, 9 
στο πιλοτικό ολοήµερο δηµοτικό σχολείο της Χερσονήσου και 8 στο σχολείο των 
Μαλίων. Το σύνολο των ωρών διδασκαλίας που παρακολουθήσαµε, 
συµπεριλαµβανοµένων των ωρών του φαγητού, όπου νοούνται σαν κανονική ώρα 
απασχόλησης και για τους δασκάλους, ήταν 153, 17 εκ των οποίων ήταν ώρες 
φαγητού. 
 

 ∆.Σ. Μαλίων ∆.Σ. Χερσονήσου ΣΥΝΟΛΟ 
Ώρες µαθήµατος 64 72 136 
Ώρες φαγητού 8 9 17 
ΣΥΝΟΛΟ 72 81 153 

  
 Οι ώρες µαθήµατος (εκτός των ωρών φαγητού) που παρακολουθήσαµε µέσα 
στις τάξεις του ∆.Σ. Μαλίων ήταν 64, ενώ οι αντίστοιχες του ∆.Σ. Χερσονήσου ήταν 
72. Συνολικά και για τα δύο σχολεία φτάσαµε στον αριθµό των 136 ωρών 
παρακολούθησης διδασκαλίας. Ο αριθµός κρίνεται ικανοποιητικός για τα δεδοµένα 
της έρευνας µας σύµφωνα και µε  το σχεδιασµό που είχαµε κάνει κατά την οργάνωση 
της έρευνας. Από αυτές 85 ήταν παρακολούθηση διδασκαλιών των λεγόµενων 
«βασικών- κύριων» µαθηµάτων και 68 αφορούσαν τις επιπλέον δραστηριότητες του 
πιλοτικού ολοήµερου σχολείου. Οι ώρες παρακολούθησης ευθυγραµµίζονται µε τις 
ώρες που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραµµα του ολοήµερου σχολείου. 
 

 ∆.Σ. Μαλίων ∆.Σ. Χερσονήσου ΣΥΝΟΛΟ 
Βασικά Μαθήµατα 44 44 88 

Επιπλέον ∆ραστηριότητες 31 34 65 
ΣΥΝΟΛΟ 75 78 153 

 
 Σε κάθε ώρα διδασκαλίας που εντάσσουµε στον πίνακα των ωρών 
παρατήρησης, ο ερευνητής βρισκόταν στο πίσω µέρος της αίθουσας από την αρχή της 
διδασκαλίας και παρέµενε µέχρι το χτύπηµα του κουδουνιού για τη λήξη της 
σχολικής ώρας. Παρακολουθούσαµε όλο το πρόγραµµα της ίδιας τάξης και την 
ακολουθούσαµε σε όλες τις δραστηριότητες από τη γυµναστική και το φαγητό, µέχρι 
τις επισκέψεις ή τις ώρες ξεκούρασης. Στις περιπτώσεις που παρατηρούσαµε µικρές 
τάξεις (Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού), των οποίων το πρόγραµµα τελείωνε στις 15:00, 
συνεχίζαµε µε την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Ολοήµερου σε µια άλλη 
τάξη µέχρι τις 16:00. Φροντίσαµε ήδη από το σχεδιασµό της έρευνας να 
επισκεφτούµε και να παρατηρήσουµε το πρόγραµµα όλων των τάξεων από την Α΄ 
µέχρι την Στ΄, δίνοντας έµφαση στις µεγαλύτερες τάξεις, κυρίως λόγω του πλήρους 
προγράµµατος τους αλλά και των ποικίλων µαθηµάτων που περιελάµβανε το 
πρόγραµµα του. Ο αριθµός των τµηµάτων που παρακολουθήσαµε ήταν ο ακόλουθος: 
 

∆ηµοτικό Σχολείο ∆.Σ. Μαλίων ∆.Σ. Χερσονήσου ΣΥΝΟΛΟ 



 
Τµήµατα 

Α΄ 1 2 3 
Β΄ 1 1 2 
Γ΄ 1 1 2 
∆΄ 2 1 3 
Ε΄ 2 2 4 
Στ΄ 1 2 3 

ΣΥΝΟΛΟ 8 9 17 
 
 
 Κάθε φορά που µπαίναµε να παρατηρήσουµε µία σχολική τάξη, φροντίζαµε 
να ενηµερώσουµε το δάσκαλο της, αλλά και όσους από τους δασκάλους έµπαιναν για 
να διδάξουν. ∆εν αντιµετωπίσαµε κανένα πρόβληµα και γίναµε δεκτοί από όλους 
τους συναδέρφους. Φροντίζαµε καθ� όλη τη διάρκεια της παρατήρησης του 
µαθήµατος να είµαστε διακριτικοί, ώστε να µην προκαλέσουµε αρνητικές για τη 
συνέχεια της έρευνας αντιδράσεις. Την κλείδα παρατήρησης δεν την δείξαµε σε 
κανέναν από τους δασκάλους. Οι διευθυντές όµως των σχολείων ήταν ενηµερωµένοι 
ότι θα κρατήσουµε σηµειώσεις και έτσι εξασφαλίσαµε τη σχετική άδεια. Αλλά και οι 
ίδιοι δεν έγιναν γνώστες του ακριβούς περιεχοµένου της. Άλλωστε η φύση και η 
κατασκευή της κλείδας παρατήρησης την οποία χρησιµοποιούσαµε µας διευκόλυνε 
στο να είµαστε διακριτικοί κατά τη συµπλήρωση των στοιχείων, αφού κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας σηµειώναµε απλά σύµβολα, τα οποία συµπληρώναµε µε 
λόγια αργότερα. Έτσι προέκυψαν οι ολοκληρωµένες µορφές των κλειδών 
παρατήρησης, τις οποίες χρησιµοποιήσαµε κατά την ερευνητική διαπραγµάτευση του 
θέµατος της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του ολοήµερου σχολείου.  
 Στα πλαίσια του σχεδιασµού της έρευνας, καθώς και στην εφαρµογή της 
παρατήρησης, φροντίσαµε ώστε να παρακολουθήσουµε όσο ήταν δυνατόν όλων των 
ειδών τα µαθήµατα  και τις δραστηριότητες που προσφέρονταν στα δύο πιλοτικά 
ολοήµερα. Έτσι προσανατολιζόµασταν από το καθηµερινό πρόγραµµα των σχολείων 
και προσαρµόσαµε γι� αυτό το λόγο την διαδικασία της παρατήρησης σε αυτό. 
Βασικός σκοπός µας ήταν να παρατηρήσουµε τη διδασκαλία όλων των µαθηµάτων 
και όχι µόνο µία φορά. Έτσι, ακολουθώντας το σχεδιασµό µας παρευρεθήκαµε και 
αναλύσαµε σύµφωνα µε τα κριτήρια που είχαµε θέσει τα εξής µαθήµατα κατά 
διδακτικές ώρες: 
 
 

∆ραστηριότητες ∆.Σ. Μαλίων ∆.Σ. Χερσονήσου ΣΥΝΟΛΟ 
Γλώσσα 12 12 24 

Μαθηµατικά 7 7 14 
Φυσική 3 3 6 
Μελέτη 5 5 10 
Ιστορία 4 2 6 

Κ. Π. Αγωγή 1 1 2 
Θρησκευτικά 1 3 4 
Γεωγραφία 2 3 5 

Φυσική Αγωγή 3 2 5 
Μουσική 3 4 7 
Αγγλικά 3 3 5 

Προετοιµασία  5 5 10 



Φαγητό 8 9 17 
Λογοτεχνία 3 - 3 
Αγωγή Υγείας - 3 3 
Θεατρική Αγωγή 3 3 6 

∆ιαπολιτισµική Αγωγή 3 2 5 
Πληροφορική 2 5 7 
Εικαστικά 4 3 7 

Παραδοσιακοί Χοροί 3 2 5 
Ενισχ. ∆ιδασκαλία - 2 2 

ΣΥΝΟΛΟ 75 78 153 
 
 
 Όσον αφορά τις συνεντεύξεις αυτές όπως ήδη τονίσαµε πραγµατοποιήθηκαν 
στο τέλος της έρευνας και συγκεκριµένα στο διάστηµα από τις 27 Μαΐου έως και τις 
27 Ιουνίου. Ο αριθµός τους ανέρχεται στις 13. Συγκεκριµένα 2 αφορούσαν τους 
∆ιευθυντές των σχολείων, 2 τους υποδιευθυντές- υπεύθυνους εφαρµογής του 
ολοήµερου προγράµµατος, 4 τους δασκάλους της πρωινής ζώνης λειτουργίας, 4 τους 
δασκάλους της απογευµατινής ζώνης και µία την σχολική σύµβουλο του νοµού 
Ηρακλείου, αρµόδια για τα δύο σχολεία. Είχε σχεδιαστεί και µία επιπλέον µε τον 
υπεύθυνο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα ολοήµερα σχολεία κ. Πασιά Γιώργο, 
αλλά τελικά δεν πραγµατοποιήθηκε γιατί κατά τη συνάντηση µαζί του προέκυψε ότι 
ήταν υπεύθυνος όπως και όλο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για τα σχολικά κτίρια και 
µόνο και όχι για την εσωτερική λειτουργία και οργάνωση των Ολοήµερων που µας 
ενδιέφερε.  
 

∆ηµοτικά Σχολεία 
 

Συνέντευξη 

∆. Σ. 
Μαλίων 

∆. Σ. 
Χερσονήσου ΣΥΝΟΛΟ Σχολικός 

Σύµβουλος 
∆ιευθυντής 1 1 2 
Υποδιευθυντής 1 1 2 
∆άσκαλοι Πρωινοί 2 2 4 
∆άσκαλοι Απογευµ. 2 2 4 

1 

ΣΥΝΟΛΟ 6 6 12 13  
 
 
 Πριν από τη διεξαγωγή της συνέντευξης φροντίζαµε ώστε ο υποψήφιος 
ερωτώµενος να γνωρίζει το σκοπό για τον οποίο επιλέχθηκε, το λόγο που διεξάγεται 
η συνέντευξη, καθώς και σε βασικές γραµµές το περιεχόµενο των ερωτήσεων. 
Φροντίζαµε για την καλύτερη διεξαγωγή της έρευνας να µας ορίζει ο ερωτώµενος το 
πότε και που επιθυµεί να µας δώσει συνέντευξη, ώστε αφενός να µην παρουσιαστεί 
πρόβληµα και αφετέρου να έχουµε τον απαραίτητο χρόνο για την οµαλή διεξαγωγή 
της διαδικασίας. 

Έτσι κανονίζονταν από την προηγούµενη µέρα πολλές φορές και εβδοµάδα τα 
διαδικαστικά αλλά απαραίτητα για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, θέµατα. Σε κάθε 
περίπτωση τονίζαµε ότι οι απαντήσεις τους θα καταγράφονταν σε κασέτες µε τη 
βοήθεια ενός κασετοφώνου και θα χρησιµοποιούνταν µόνο για τους σκοπούς της 
δεδοµένης έρευνας. Αναφέρουµε ότι οι δάσκαλοι σχεδόν στο σύνολο τους 
επιθυµούσαν να µην γραφτεί το όνοµα τους κυρίως γιατί το περιεχόµενο των 
απαντήσεων τους αφορούσε την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου τους, που 
την είχαν αναλάβει συγκεκριµένα πρόσωπα. Φυσικά το αίτηµα τους έγινε δεκτό 



κυρίως για λόγους δεοντολογίας αλλά και για την οµαλή συνέχεια της ερευνητικής 
διαδικασίας. 

 Γενικότερα απέναντι στο κασετόφωνο υπήρξε µια δυσπιστία που όµως 
ξεπεράστηκε σταδιακά κυρίως λόγω της πολύ καλής προσωπικής επαφής µε τους 
ερωτώµενους. Επίσης στο πλαίσιο των διευκρινήσεων τους εξηγήσαµε ότι οι 
ερωτήσεις, στις οποίες καλούνταν να απαντήσουν, ήταν ήδη δοµηµένες και 
αποτυπωµένες στο φύλλο χαρτιού που είχαµε µπροστά µας. Όπου χρειάζονταν από 
εκεί και πέρα δίνονταν οι απαραίτητες επεξηγήσεις και απαντήσεις σε ερωτήσεις που 
θέτονταν πριν ξεκινήσει η συνέντευξη αλλά και κατά τη διάρκεια της. 
 Ο χρόνος αναφορικά µε το σύνολο της έρευνας κατά τον οποίο 
πραγµατοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις φαίνεται στο παραπάνω χρονοδιάγραµµα. Εµείς 
για πληρέστερη πληροφόρηση παραθέτουµε τον ακριβή χρονικό πίνακα, καθώς και 
τον τόπο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η όλη διαδικασία. Έτσι θα 
µπορέσουµε να βγάλουµε τα πρώτα βασικά συµπεράσµατα για το τι περιλαµβάνουν 
οι συνεντεύξεις αλλά και την πληρότητα των επιστηµονικών κριτηρίων, σύµφωνα µε 
τα οποία πραγµατοποιήθηκε: 
 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ Τόπος 

∆ιεξαγ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ Υπόλοιπες 
∆ραστηριότητες 

∆ιευθυντής ∆.Σ. 
Μαλίων 27/5/2002 Γραφείο 

∆ιευθυντή 30΄ λεπτά 
Το σχολείο είχε 

µάθηµα (2 πρώτες 
ώρες) 

∆άσκαλος πρωινής 
ζώνης (Μάλια) 27/5/2002 Αίθουσα 30΄ λεπτά Το τµήµα της είχε 

Εικαστικά 
∆άσκαλος πρωινής 
ζώνης (Μάλια) 27/5/2002 Αίθουσα 40΄ λεπτά Το τµήµα της είχε 

Γυµναστική 
∆άσκαλος πρωινής 
ζώνης (Χερσον.) 28/5/2002 Αίθουσα 35΄ λεπτά Το σχολείο είχε  

εκδήλωση 
∆άσκαλος πρωινής 
ζώνης (Χερσόν.) 28/5/2002 Γραφείο 

∆ασκάλων 35΄ λεπτά Το σχολείο είχε  
εκδήλωση 

∆άσκαλος απογ. 
ζώνης (Χερσόν.) 28/5/2002 Αίθουσα 30΄ λεπτά Το σχολείο είχε  

εκδήλωση 
 
 
 
 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ Τόπος ∆ιεξαγ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ Υπόλοιπες 

∆ραστηριότητες 
∆ιευθυντής ∆.Σ. 
Χερσονήσου 28/5/2002 Γραφείο 

∆ιευθυντή 40΄ λεπτά Το σχολείο είχε 
µάθηµα (6-7 ώρα) 

Υποδιευθ. ∆.Σ. 
Μαλίων 6/6/2002 Αίθουσα 

Πληροφορικής 30΄ λεπτά Το σχολείο έλλειπε 
σε εκδηλώσεις 

∆άσκαλος απογ. 
ζώνης (Μάλια) 6/6/2002 Αίθουσα 35΄ λεπτά Το σχολείο έλλειπε 

σε εκδηλώσεις 
∆άσκαλος απογ. 
ζώνης (Μάλια) 6/6/2002 Αίθουσα 35΄ λεπτά Το σχολείο έλλειπε 

σε εκδηλώσεις 

∆άσκαλος απογ. 
ζώνης (Χερσόν.) 7/6/2002 Αίθουσα 

Πληροφορικής 1 ώρα 
Ο δάσκαλος ήρθε 
νωρίτερα από το 

µάθηµα του. 
Υποδιευθ. ∆.Σ. 
Χερσονήσου 8/6/2002 Γραφείο 

∆ασκάλων 45΄ λεπτά Ήταν Σάββατο 

Σχολική σύµβουλος 27/6/2002 Γραφείο  
Πρωτοβάθµιας 1 ώρα Ραντεβού 



 
Αξίζει να σηµειωθεί πως η συνεργασία µε όλους τους ενδιαφερόµενους ήταν 

πολύ καλή. Έδειξαν κατανόηση και ενδιαφέρον για το σκοπό της έρευνας ενώ από 
όσα µπορούσαµε να συµπεράνουµε από την εµπειρία µας στα δύο πιλοτικά ολοήµερα 
σχολεία, οι απαντήσεις τους ταυτίζονταν µε τις προσωπικές τους απόψεις και 
διαπιστώσεις σχεδόν σε απόλυτο βαθµό. Άλλωστε η επιλογή των συγκεκριµένων 
προσώπων είχε αυτό το σκοπό και έγινε µε πολύ προσοχή, ώστε από τη µια να 
ικανοποιούνται οι στόχοι της έρευνας και από την άλλη να εξασφαλίζουµε µια καλή 
συνεργασία που να διέπεται από ειλικρίνεια και διάθεση για παροχή ουσιαστικών 
πληροφοριών. 

Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνταν τα καθορισµένα στάδια και οι 
συγκεκριµένες ενέργειες του σχεδιασµού της έρευνας. Οι όποιες δυσκολίες 
παρουσιάστηκαν αντιµετωπίστηκαν και ξεπεράστηκαν λόγω της καλής οργάνωσης 
που είχε γίνει από την αρχή. Η γοητεία άλλωστε της επιστηµονικής έρευνας κρύβεται 
στη διαδικασία και σε αυτή δώσαµε µεγάλη βαρύτητα.   



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
 

2.1. Εισαγωγή 
 
 Στα επόµενα κεφάλαια θα παρουσιάσουµε αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 
έρευνας, η οποία διεξήχθη στα δύο πιλοτικά ολοήµερα σχολεία. Για να γίνει πιο 
κατανοητός ο τρόπος µε τον οποίο θα πράξουµε κάτι τέτοιο, σηµειώνουµε τις εξής 
διευκρινιστικές παρατηρήσεις:  
 Καταρχήν εξετάζουµε κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να 
διαθέτει ένα πιλοτικό ολοήµερο στις επιµέρους συνιστώσες του ξεχωριστά. Για να τα 
αναδείξουµε µε αρτιότερο επιστηµονικό τρόπο χρησιµοποιούµε τα δεδοµένα της 
έρευνας που προέκυψαν για το συγκεκριµένο σηµείο και υπό την εξέταση και των 
δύο µεθόδων που χρησιµοποιήσαµε (παρατήρηση ή συνέντευξη), εφόσον βέβαια 
µπορούν να προκύψουν ερευνητικά δεδοµένα ταυτόχρονα και από τις δύο µεθόδους. 
∆ηλαδή επιδιώκουµε µια πολύπλευρη ερευνητική εξέταση κάθε χαρακτηριστικού 
σηµείου. Μετά από αυτού του είδους την προσέγγιση, χρησιµοποιούµε τα δεδοµένα 
που αναδείχθηκαν από αυτή, τη διπλή πολλές φορές επισκόπηση, θέτοντας τα κάτω 
από την ερµηνευτική µας ανάλυση, διερεύνηση  και επεξεργασία. Στο τέλος κάθε 
κεφαλαίου ανάλυσης των ερευνητικών µας αποτελεσµάτων, καταλήγουµε σε κάποιες 
γενικές επισηµάνσεις, που αφορούν την κάθε κατηγορία. Πρόκειται για ενός είδους 
συνολική µελέτη ή ένα πρώτο συµπέρασµα γι� αυτά τα οποία εξετάζουµε.  

Προσπαθούµε να µεταφέρουµε όσο το δυνατόν πιστότερα και 
αποτελεσµατικότερα το κλίµα και τα δεδοµένα που προέκυψαν από την έµµεση ή 
άµεση συµµετοχή µας στις διαδικασίες των δύο σχολείων. ∆ίνουµε µεγάλη σηµασία 
στην ακριβή µεταφορά των ερευνητικών παρατηρήσεων και την προσεκτική ανάλυση 
όλων των στοιχείων που συγκεντρώσαµε από την επαφή µας µε την ουσία αυτού που 
ονοµάζεται πιλοτικό ολοήµερο σχολείο. Έτσι θεωρούµε ότι θα προκύψουν 
περισσότερο αντικειµενικά ερευνητικά αποτελέσµατα, ενώ ταυτόχρονα θα 
παρουσιαστεί η εικόνα του Ολοήµερου, όπως πραγµατικά είναι σε αντιπαράθεση ή 
ακόµα και ποιοτική σύγκριση, µε το πώς θα έπρεπε να είναι. Βασικός µας στόχος 
παραµένει η επιστηµονική εξέταση και ανάλυση µε άξονα τους σχετικούς 
µεθοδολογικούς κανόνες ώστε να προκύπτουν έγκυρα συµπεράσµατα. 
 

 
2.2. Ερευνητική προσέγγιση της κατηγορίας: Κτιριακή διαµόρφωση 

και υποδοµή. 
 

2.2.1. ∆ιαµόρφωση των αιθουσών και οργάνωση- διεξαγωγή σύγχρονων µεθόδων 
διδασκαλίας 

 
 ● κινητά καρεκλοθρανία 

● σύγχρονα µέσα διδασκαλίας-µάθησης σε κάθε τάξη (ηλεκτρονικοί        
υπολογιστές, τηλεόραση, Video, προβολείς) 
● κατάλληλη διαµόρφωση του χώρου ώστε να σχηµατίζονται παιδαγωγικές 
γωνίες µέσα στην τάξη- γωνία χαλάρωσης των µαθητών. 



● ερµάρια µαθητών σε ειδικό µέρος της τάξης. 
 

 Ο τρόπος µε τον οποίο προσεγγίσαµε τα παραπάνω σηµεία ερευνητικά είναι η 
παρατήρηση. Τα σηµεία αφορούν στη διαµόρφωση της σχολικής τάξης µε τρόπο που 
να ανταποκρίνεται στα δεδοµένα και στην κατάσταση που δηµιουργεί το ολοήµερο 
πρόγραµµα και αποτελεί βασική προέκταση των καταστάσεων που θέλουν να 
εδραιώσουν τα Σ.Ε.Π.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριµένα οι αλλαγές αυτές που 
ξεκινούν από  το εσωτερικό του σχολείου εµπίπτουν στο γενικότερο στόχο της 
αισθητικής βελτίωσης του σχολείου καθώς και της βελτίωσης του εξοπλισµού και 
των υποδοµών. Το ολοήµερο παρεµβαίνει µε ουσιαστικό τρόπο, ταυτίζεται µε τις 
απτές βελτιώσεις στη σχολική αίθουσα και προωθεί τον εκσυγχρονισµό των µεθόδων 
διδασκαλίας προσαρµοσµένες στον ίδιο τον µαθητή µέσα σε αίθουσες-εργαστήρια. 
∆ιαµορφώνει τις συνθήκες για να πετύχει κάτι τέτοιο, δηµιουργώντας σύγχρονες και 
λειτουργικές αίθουσες διδασκαλίας. 
 Στα πλαίσια της έρευνας επισκεφτήκαµε το σύνολο των αιθουσών στα 
πιλοτικά ολοήµερα της Χερσονήσου και των Μαλίων. Παρατηρήσαµε τις µαθησιακές 
καταστάσεις εντός της σχολικής τάξης από την αρχή του προγράµµατος έως το τέλος. 
Από τις σηµειώσεις µας οριοθετήσαµε το χώρο του πιλοτικού ολοήµερου, ξεκινώντας 
από την κτιριακή διαµόρφωση του κάθε σχολείου και προχωρήσαµε στην περιγραφή 
των τάξεων, µε άξονα τις λεπτοµέρειες που µας ενδιαφέρουν. ∆ιαπιστώσαµε τα εξής 
µε βάση τα σηµεία που εντοπίσαµε από την βιβλιογραφία: 
 

 ∆.Σ. Μαλίων ∆.Σ. Χερσονήσου 
Αριθµός Αιθουσών 14 13 

Οµοιόµορφες-Ευρύχωρες 
Αίθουσες Χ ν  

Χώρος Ξεκούρασης 
Μαθητών ν ν 

Σύγχρονα Μέσα ∆ιδ/λίας 
στην Αίθουσα 

VIDEO 
Τηλεόραση 

VIDEO 
Τηλεόραση 

Βοηθητικός Εξοπλισµός Ικανοποιητικός Πολύ Ικανοποιητικός 
Παιδαγωγικές Γωνιές Χ Χ 

 
∆ιαµόρφωση τάξης και εξοπλισµός του σχολείου των Μαλίων 

 
Περιγραφή των τάξεων: Το σχολείο έχει δεκατέσσερις βασικές τάξεις οι οποίες 
όµως δεν είναι οµοιόµορφες µεταξύ τους. Πιο συγκεκριµένα οι αίθουσες του 
κεντρικού κτιρίου είναι µεγαλύτερες και συνεπώς πιο ευρύχωρες από αυτές του 
πρώτου-ανατολικού κτιριακού συγκροτήµατος καθώς και από εκείνες του µικρότερου 
από τα τέσσερα. Μάλιστα αυτές µπορούν εύκολα να χαρακτηριστούν ως ιδιαίτερα 
µικρές και στενόχωρες. Παρόλα αυτά όλες οι αίθουσες του σχολείου είναι φωτεινές, 
αφού έχουν µεγάλα παράθυρα και διαθέτουν θέρµανση, αλλά και ψύξη (air-
condition). 
 Ο πίνακας σε όλες τις αίθουσες είναι λευκός-πλαστικός και γράφεται µε 
µαρκαδόρο. Τα θρανία είναι φτιαγµένα στο σύνολο σχεδόν των τάξεων σε οµάδες. 
Χώρος ξεκούρασης των µαθητών: Σε όλες τις αίθουσες του σχολείου υπάρχει 
ειδικά διαµορφωµένη γωνιά µε καναπέδες και τραπεζάκι, όπου επίσης βοηθούν στην 
χαλάρωση των µαθητών κατά τη διάρκεια της ώρας της ξεκούρασης πριν και µετά το 
φαγητό.   



 Βοηθητικός εξοπλισµός: Σχεδόν σε όλες τις αίθουσες υπάρχει και µια µικρή 
υποτυπώδης βιβλιοθήκη µε εκπαιδευτικό υλικό και βιβλία, όπου χρησιµοποιούν από 
κοινού µαθητές και δάσκαλος. Επίσης σε κάθε τάξη βρίσκουµε τα καθιερωµένα 
ντουλαπάκια των µαθητών στο πίσω µέρος ή στα πλάγια της κάθε αίθουσας. Οι 
µαθητές φυλάττουν εκεί προσωπικά τους αντικείµενα, βιβλία και άλλο υλικό 
διδασκαλίας.          
 Σύγχρονα µέσα διδασκαλίας: Σε όλες τις αίθουσες βρίσκει κανείς τηλεόραση 25 
ιντσών και video καθώς και το ειδικό έπιπλο που είναι τοποθετηµένα. Στις µεγάλες 
τάξεις Ε΄ και Στ΄ υπάρχει επίσης και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής στο πίσω µέρος 
της αίθουσας. Το σχολείο όπως ενηµερώθηκα διαθέτει και άλλα σύγχρονα µέσα 
διδασκαλίας όπως επιδιασκόπιο, κασετόφωνο, µηχανή προβολής slides, φωτοτυπικά 
µηχανήµατα κ.α.    
Χώροι δασκάλων: Εκτός πλέον από τη συνηθισµένη έδρα του δασκάλου σε όλες 
σχεδόν τις τάξεις βρίσκουµε µια µικρή βιβλιοθήκη όπου φυλάσσονται υλικά 
διδασκαλίας, βιβλία ή και εγκυκλοπαίδειες κ.α. 
Παιδαγωγικές γωνιές: ∆εν υπάρχούν πουθενά στο σχολείο. Πιθανόν να µπορούσαν 
να δηµιουργηθούν τέτοιες στο µέρος µε τους καναπέδες, ώστε να λειτουργούν πιο 
οργανωµένα και να επιτελούν τέτοιο ρόλο αυτοί. Η µόνη έστω και στοιχειώδης που 
συναντήσαµε βρίσκεται στην αίθουσα της Β΄2. Πρόκειται για ειδικό χώρο στο πίσω 
µέρος της αίθουσας µε µικρές γλάστρες µε φυτά, που επιµελούνται τα παιδιά. Εκεί 
έχουν και ένα µικρό ενυδρείο µε δύο θαλάσσιες χελώνες. 
 

∆ιαµόρφωση τάξης και εξοπλισµός του σχολείου της Χερσονήσου 
 
 Περιγραφή των τάξεων: Όλες οι τάξεις του σχολείου της Χερσονήσου, είναι 
διαµορφωµένες µε παρόµοιο τρόπο. Πιο συγκεκριµένα το σχολείο περιλαµβάνει 13 
αίθουσες σε σχήµα τετράγωνο. Είναι αρκετά ευρύχωρες για να χωρούν µέχρι και 20 
µαθητές. Το  διαφορετικό σε σχέση µε άλλα σχολεία είναι ότι η Πρώτη και η ∆ευτέρα 
τάξη έχουν ανά τµήµατα δικές τους τουαλέτες χωριστά από τις υπόλοιπες τάξεις. 
Επίσης σύµφωνα µε το διευθυντή του σχολείου υπάρχει σκοπός να προωθηθεί η 
βασική τρίχρωµη εµφάνιση της αίθουσας αλλά στο προσεχές µέλλον. Ο πίνακας είναι 
λευκός πλαστικός και γράφεται µε µαρκαδόρο. Τα θρανία είναι τοποθετηµένα σε 
οµάδες σχεδόν σε όλες τις τάξεις. ∆ηλαδή έχει καταργηθεί η µετωπική διάταξη εν 
µέρει.  
 Όλες οι αίθουσες είναι φωτεινές, έχουν µεγάλα παράθυρα που βλέπουν στην 
αυλή και διαθέτουν θέρµανση.      
Χώρος ξεκούρασης των µαθητών:Όλες οι αίθουσες διαθέτουν γωνιά µε καναπέδες 
και µικρό τραπεζάκι για τη χαλάρωση των µαθητών την ώρα της ξεκούρασης. 
Βοηθητικός εξοπλισµός: Κάθε αίθουσα περιλαµβάνει ντουλάπια µαθητών (ερµάρια) 
όπου χρησιµεύουν στο να φυλάνε τα προσωπικά τους αντικείµενα (χάρτες, µπογιές, 
βιβλία κ.α.). Οι µαθητές δείχνουν να έχουν εξοικειωθεί µε τη χρήση τους. ∆εν 
υπάρχουν κινητά καρεκλοθρανία αλλά τα συνηθισµένα διπλά θρανία, τα οποία είναι 
χαµηλότερα και µικρότερα στις µικρές τάξεις. Μόνο λίγες τάξεις έχουν δική τους 
βιβλιοθήκη αλλά µε ιδιαίτερα φτωχό υλικό 
Σύγχρονα µέσα διδασκαλίας: Κάθε αίθουσα περιλαµβάνει τηλεόραση 25 ιντσών και 
video καθώς και ανάλογο έπιπλο. Βέβαια το σχολείο διαθέτει και άλλα µέσα όπως 
projector διαφανειών, µηχανές slides, κασετόφωνα φωτοτυπικά µηχανήµατα κ.α., 
αποθηκευµένα σε ειδικούς χώρους του σχολείου.    



Χώροι δασκάλων: Οι δάσκαλοι σε όλες τις τάξεις έχουν εκτός από τη συνηθισµένη 
έδρα και δικό τους αποθηκευτικό έπιπλο-βιβλιοθήκη, στο οποίο φυλάσσουν 
προσωπικά τους αντικείµενα, υλικό διδασκαλίας και βιβλία. 
Παιδαγωγικές γωνιές:Πουθενά δεν είχε δηµιουργηθεί παιδαγωγική γωνιά. Πιθανόν 
να µην υπάρχει και ο χώρος. Το ρόλο αυτό επιτελεί το µέρος µε τους καναπέδες 
ξεκούρασης. Υπάρχουν σχέδια για τη δηµιουργία µια τέτοιας γωνιάς στα πλαίσια των 
δύο προγραµµάτων Project που είναι σε εξέλιξη, στο εργαστήριο φυσικών 
επιστηµών.   
 
 
 ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν πως και τα δύο σχολεία διαθέτουν σε βασικές γραµµές 
τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν όσον αφορά την 
διαµόρφωση της αίθουσας. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι το ολοήµερο σχολείο 
της Χερσονήσου δηµιουργήθηκε εξαρχής για να λειτουργήσει ως πιλοτικό ενώ των 
Μαλίων µετεξελίχθηκε σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένα 
πιλοτικό ολοήµερο. Λογικό εποµένως είναι ότι η εικόνα στις αίθουσες της 
Χερσονήσου να είναι περισσότερο οµοιόµορφη και πιο κοντά στις προδιαγραφές των 
πιλοτικών ολοήµερων. Αντίθετα το δηµοτικό των Μαλίων σε σχέση όµως µε αυτό 
της Χερσονήσου, εξαιτίας της προσαρµογής του στα δεδοµένα του πιλοτικού 
ολοήµερου αργότερα, αντιµετωπίζει ένα κάποιο πρόβληµα που αποδίδεται 
τουλάχιστον από εµάς στην ανοµοιοµορφία των αιθουσών. 
 ∆ηλαδή και µιλώντας πιο συγκεκριµένα για το σχολείο των Μαλίων, οι 
αίθουσες διαθέτουν τους απαραίτητους καναπέδες, τα ερµάρια και τα σύγχρονα µέσα 
διδασκαλίας στο σύνολο τους. Επίσης οι αίθουσες του κεντρικού κτιρίου έχουν και το 
χώρο για το σχηµατισµό παιδαγωγικών γωνιών και την ευχέρεια για οµαδική 
διδασκαλία ήταν αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας. ΄Όµως οι αίθουσες του ανατολικού 
κτιρίου δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, διότι είναι αρκετά µικρές και παλιές µε 
χαρακτηριστικότερο παράδειγµα την αίθουσα της Ε΄1, όπου βρίσκεται σε ένα χώρο 
το πολύ 15 τετραγωνικών µε όσες δυσκολίες αυτό συνεπάγεται. Παρόλα αυτά 
διαπιστώσαµε, παρακολουθώντας διδασκαλίες στα πλαίσια των συγκεκριµένων 
τάξεων, ότι µε την προσπάθεια και την ευσυνειδησία των δασκάλων, τα προβλήµατα 
που διαµορφώνονταν εξαιτίας των δεδοµένων που αναφέραµε, ξεπερνιόνταν µε 
δηµιουργικό τρόπο. Οι µαθητές συνήθιζαν να λειτουργούν στα πλαίσια αυτά και 
δηµιουργούνταν οι συνθήκες για ποιοτική διδασκαλία. Βέβαια οι δάσκαλοι έπρεπε να 
προσπαθήσουν δύο φορές περισσότερο για να πετύχουν κάτι τέτοιο. 
 Αλλά προχωρώντας παραπέρα στην προσπάθεια µας να τεκµηριώσουµε τα 
δεδοµένα που προέκυψαν από την επί τόπου παρατήρηση, διαπιστώνουµε πως στις 
συνεντεύξεις οι εκπαιδευτικοί µας δίνουν και επιπλέον χρήσιµες πληροφορίες. Πιο 
συγκεκριµένα στην πρώτη ερώτηση προς τους διευθυντές  «Ποια είναι τα κριτήρια µε 
τα οποία επιλέχθηκε το σχολείο σας ως πιλοτικό ολοήµερο» ο διευθυντής των 
Μαλίων επισηµαίνει ότι « το σχολείο πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις υλικοτεχνικής 
υποδοµής� είχε και τα εργαστήρια αλλά και κάποια βασικά εποπτικά µέσα�»  Ο 
διευθυντής της Χερσονήσου στην ίδια ερώτηση µιλά µε περισσότερες λεπτοµέρειες 
και αναφέρει σχετικά «�(το σχολείο) πληρούσε τις κτιριακές προϋποθέσεις ή 
προδιαγραφές. Ο εξοπλισµός έγινε µετά γιατί ο εξοπλισµός έγινε από το πρόγραµµα. 
΄Όλα αυτά που βλέπετε εδώ, τηλεοράσεις, video, ντουλάπια, όλα αυτά τα καινούργια 
έπιπλα είναι πληρωµένα από το πρόγραµµα του ολοήµερου». ∆ιαπιστώνουµε δηλαδή 
ότι το ίδιο το πρόγραµµα προώθησε τον εξοπλισµό και τη βελτίωση της διαµόρφωσης 
των σχολικών αιθουσών. Μάλιστα η αίθουσα αποτέλεσε κριτήριο σύµφωνα µε το 
οποίο ένα σχολείο µπορούσε να ενταχθεί στα ολοήµερα πιλοτικά σχολεία. 



 Όσον αφορά το πρόβληµα το οποίο κατά την παρατήρηση εντοπίσαµε ότι 
υπάρχει και αφορά στη διαµόρφωση των τάξεων στα Μάλια, στην ερώτηση 12 προς 
τους διευθυντές σχετικά µε τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει το σχολείο, 
όσον αφορά τη λειτουργία του ως Ολοήµερο, ο διευθυντής απαντά δίνοντας µας 
συγκεκριµένες πληροφορίες. « Το βασικό πρόβληµα είναι το στεγαστικό, το οποίο θα 
λυθεί σύντοµα, πιστεύω τον επόµενο χρόνο. Έχει εγκριθεί κονδύλι 170 εκατοµµυρίων 
από τη Νοµαρχία και έχουν γίνει οι µελέτες δεν µένει παρά να δηµοπρατηθεί το έργο 
για έξι αίθουσες και έναν ενιαίο χώρο 300 τ.µ. µε το καινούργιο εστιατόριο» 
Φανερώνεται πως το πρόβληµα έχει εντοπιστεί, το θεωρούν σηµαντικό και µε 
οργανωµένες προσπάθειες θα το λύσουν σύντοµα. Πιθανότατα το γεγονός ότι 
πρόκειται για πιλοτικό ολοήµερο σχολείο, να επιτάχυνε τις διαδικασίες ολοκλήρωσης 
του σχεδίου για κτιριακή αναβάθµιση. 
 Τέλος για να αντιληφθούµε τη σπουδαιότητα για τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς της διαµόρφωσης της σχολικής αίθουσας σύµφωνα µε τα 
χαρακτηριστικά του πιλοτικού ολοήµερου, ο υποδιευθυντής στην 2η  υπερώτηση 
σχετικά µε τους τοµείς στους οποίους έγκειται η βελτίωση του προγράµµατος 
σπουδών και του τρόπου που γίνεται το µάθηµα αναφέρει: «Σίγουρα και βοηθάει η 
κτιριακή υποδοµή. ∆ηλαδή δουλεύουµε και οι δάσκαλοι και τα παιδιά σε ένα ευχάριστο 
και όµορφο περιβάλλον, έχουµε εποπτικό υλικό αρκετό µες τις τάξεις, υπάρχει το video, 
o projector, το κασετόφωνο, χάρτες, εξοπλισµός υπάρχει. Σίγουρα νιώθεις όµορφα άµα 
δουλεύεις σε ένα περιβάλλον ευχάριστο, αναβαθµισµένο».  
 Αλλά και οι δάσκαλοι συµφωνούν κατηγορηµατικά σε αυτό, ενδεικτικά στην 
ερώτηση 5 για το αν χρησιµοποιούν σε γενικές γραµµές τον εξοπλισµό της τάξης�, 
που απευθύνεται σε δασκάλους της πρωινής ζώνης λειτουργίας και οι 4 που 
ρωτήθηκαν, απάντησαν θετικά, και µάλιστα σε µεγάλο βαθµό συχνότητας. 
Ενδεικτικά δασκάλα του σχολείου των Μαλίων απαντά : «Βέβαια βοηθάει. Σε όλες τις 
φάσεις της διδασκαλίας και σε όλα τα µαθήµατα. Είναι ένα παραπάνω εργαλείο στα 
χέρια του εκπαιδευτικού για να κάνει σωστότερο µάθηµα και να µείνει ευχαριστηµένος 
και ο ίδιος απ� αυτό.» 
 
 

2.2.2. Αναµορφωµένη κτιριακή υποδοµή (διαµόρφωση εργαστηρίων) και 
κατάλληλος εξοπλισµός- υλικοτεχνική υποδοµή. 

 
Τα σχολεία διαθέτουν αναµορφωµένη κτιριακή υποδοµή (διαµόρφωση 

εργαστηρίων) για την παιδαγωγική λειτουργία του ολοήµερου προγράµµατος. 
● σχολική βιβλιοθήκη 
● εργαστήριο ξένων γλωσσών 
● αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
● εργαστήριο φυσικών επιστηµών 
● εργαστήριο µουσικής 
● εργαστήριο εικαστικών 
● εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών 
● εργαστήριο θεατρικής αγωγής 
● χώρος εστίασης µαθητών και εκπαιδευτικών 
● χώρος για αθλοπαιδιές  
 
 Ήδη από τα θεωρητικά κεφάλαια της οριοθέτησης του θέµατος 
επισηµαίνουµε τη σπουδαιότητα της αναµορφωµένης κτιριακής υποδοµής που αφορά 
κυρίως την ύπαρξη σχολικών εργαστηρίων- βοηθητικών χώρων, καθώς και του 



εξοπλισµού τους µε την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή. Γι� αυτό άλλωστε και 
υποστηρίζουµε θεωρητικά τα δύο αυτά θέµατα σε δύο ξεχωριστά κεφάλαια. Στην 
ανάλυση όµως των αποτελεσµάτων της έρευνας που επιδιώκουµε εδώ, η έννοια των 
δύο αυτών σηµείων συµπίπτει και αντιµετωπίζεται έτσι ενιαία κατά τη διαδικασία της 
παρατήρησης. Πιο συγκεκριµένα στα πλαίσια της παρατήρησης, κατά τη 
διευκρίνιση των σηµείων αυτών καταγράψαµε και µεταφέρουµε τα ακόλουθα: 
 

 ∆.Σ. Μαλίων ∆.Σ. Χερσονήσου 

Κτιριακές Εγκαταστάσεις ∆ιαµορφώθηκαν βάσει 
αλλαγών στις παλαιότερες Σύγχρονες 

Βιβλιοθήκη ∆εν υπάρχει ξεχωριστός 
Χώρος 

Ξεχωριστός Ευρύχωρος 
Χώρος 

Εργαστήριο Πληροφορικής Άρτια εξοπλισµένο και 
λειτουργικό 

Άρτια εξοπλισµένο και 
λειτουργικό 

Εργαστήριο Εικαστικών Άρτια εξοπλισµένο και 
λειτουργικό 

Άρτια εξοπλισµένο και 
λειτουργικό 

Αίθουσα Μουσικής-
Μουσικοκινητικής Αγωγής 

Άρτια εξοπλισµένη και 
λειτουργική 

Άρτια εξοπλισµένη και 
λειτουργική 

Εργαστήριο Φυσικών 
Επιστηµών ∆εν υπάρχει στο σχολείο Άρτια εξοπλισµένο και 

λειτουργικό 

Αίθουσα Πολλαπλών 
∆ραστηριοτήτων 

Ευρύχωρη και λειτουργική. 
Φιλοξενεί τα µαθήµατα της 
Θεατρικής και της Φυσικής 

Αγωγής 

Ευρύχωρη και 
λειτουργική. Φιλοξενεί 
µόνο τα µαθήµατα των 
παραδοσιακών χορών 

Αίθουσα Θεατρικής Αγωγής ∆εν υπάρχει στο σχολείο Άρτια εξοπλισµένη και 
λειτουργική 

Εστιατόριο 

Άρτια εξοπλισµένο αλλά όχι 
λειτουργικό αφού δεν 
καλύπτει απόλυτα τις 
ανάγκες σίτισης πολλών 

τάξεων µαζί 

Άρτια εξοπλισµένο και 
λειτουργικό 

Άλλες Αίθουσες-Εργαστήρια Χ 
Αίθουσα Αγγλικών 
Γραφείο Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεµόνων 
 
 

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ 

 
Κτιριακές εγκαταστάσεις και χώροι του Ολοήµερου σχολείου των Μαλίων 
Το κτίριο του σχολείου των Μαλίων δεν είναι καινούργιο και ως εκ τούτου 

δεν έχει δηµιουργηθεί µε βάση τις βασικές προϋποθέσεις του ολοήµερου σχολείου. 
Λειτουργούσε δηλαδή στον ίδιο χώρο µε την ίδιά µε αυτή που συναντήσαµε δοµή 
από πριν, δηµοτικό σχολείο. Απλά το ολοήµερο λειτούργησε στο κτίριο του παλιού 
δηµοτικού. Βέβαια έγιναν κάποιες σηµαντικές διαρθρωτικές αλλαγές κυρίως σε ό,τι 
αφορά στη διαµόρφωση της σχολικής αίθουσας και τον βασικό εξοπλισµό. Στην 
προσπάθεια αυτή, βοήθησε αρκετά η δραστηριοποίηση του ∆ήµου Μαλίων καθώς 
και οι προσπάθειες του διδακτικού προσωπικού και του διευθυντή κυρίως σ� ό,τι 
αφορά στην ενεργοποίησης του ολοήµερου προγράµµατος.  

Πάντως παρόλη την µετέπειτα προσαρµογή, θεωρούµε πως το σχολικό κτίριο 
αλλά και το όλο περιβάλλον δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις ενός 
ολοήµερου σχολείου. Μάλιστα τα δύο τελευταία χρόνια λειτουργίας το σχολείο 
αντιµετωπίζει εντονότατο κτιριακό πρόβληµα, που έχει σαν συνέπεια κυρίως στην Α΄ 



και Β΄ τάξη οι µαθητές στην τάξη σε αρκετές περιπτώσεις να φτάνουν και τους 27, 
παρόλο που λειτουργούν τρία τµήµατα σε κάθε µια από αυτές. Επίσης λόγο του 
προβλήµατος αυτού, καταργήθηκε το εργαστήριο φυσικής και η βιβλιοθήκη, ενώ και 
η αίθουσα της θεατρικής αγωγής φιλοξενείται προσωρινά σε µια γωνία της αίθουσας 
πολλαπλών δραστηριοτήτων. Όµως το µεράκι και η υψηλή αίσθηση του ρόλου κάθε 
δασκάλου έχει µετατρέψει ακόµα και αυτούς τους χώρους σε λειτουργικούς    

Το σχολείο των Μαλίων αποτελείται από τέσσερα βασικά κτίρια ανεξάρτητα 
µεταξύ τους. Όλα είναι ισόγεια κτίρια εκτός από το πρώτο-ανατολικό, σύµφωνα µε τη 
διάταξη του σχολικού συγκροτήµατος στο χώρο, όπου περιλαµβάνει και υπόγειο που 
φιλοξενεί την αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων και την αίθουσα θεατρικής 
αγωγής. Στη συνέχεια συναντά κανείς τον κεντρικό κτιριακό όγκο, όπου βρίσκονται 
το γραφείο του διευθυντή, το γραφείο των δασκάλων, έξι αίθουσες (οι υπόλοιπες έξι 
βρίσκονται στο πρώτο κτίριο), το κυλικείο, την αίθουσα του εστιατορίου και το 
εργαστήριο εικαστικών. Πίσω από αυτό βρίσκεται το τρίτο κτίριο όπου µε τη σειρά 
του αποτελείται από τα εργαστήρια πληροφορικής, φυσικών επιστηµών, µουσικής και 
εικαστικών, ενώ στα αριστερά των δύο αυτών κτιρίων, συναντούµε ένα ακόµα 
µικρότερο σε όγκο που φιλοξενεί δύο αίθουσες διδασκαλίας.  
 
Χώρος της βιβλιοθήκης 
  ∆εν υπάρχει ξεχωριστός χώρος για να φιλοξενεί τη βιβλιοθήκη πλέον. Υπήρχε 
κατά το σχεδιασµό του σχολείου και αρχικά λειτούργησε ως βιβλιοθήκη ο χώρος 
όπου σήµερα στεγάζεται µια από τις Ε΄ τάξεις. Έπειτα εξαιτίας του έντονου 
κτιριακού προβλήµατος ο χώρος αυτός µεταµορφώθηκε σε τάξη χωρίς βέβαια να 
πλήρη τις στοιχειώδεις ανάγκες µιας αίθουσας και µάλιστα ολοήµερου σχολείου. 
Παρέµειναν οι ψηλές βιβλιοθήκες µε τα βιβλία κατά µήκος του τοίχου καθώς και οι 
τρεις πάγκοι ανάγνωσης, µόνο που τώρα καλύπτουν τις ανάγκες θρανίων. Στην 
αίθουσα αυτή δεν υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισµός που συναντάµε στις άλλες 
τάξεις. Με λίγα λόγια ο χώρος αυτός υπολειτουργεί και ως σχολική τάξη, αλλά και ως 
βιβλιοθήκη. 
  
Εργαστήρια � Ειδικές αίθουσες 
  Τα εργαστήρια και οι ειδικές αίθουσες χρήσεων  που διαθέτει το σχολείο είναι 
τα εξής: 
α) Εργαστήριο πληροφορικής: Πρόκειται για µια αίθουσα-εργαστήριο στο τελευταίο 
κτίριο. Περιλαµβάνει το βασικό εξοπλισµό ενός εργαστηρίου πληροφορικής. Στην 
αίθουσα βρίσκονται µεγάλοι πάγκοι, πάνω στους οποίους είναι οι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, 14 στον αριθµό και ένας κεντρικός του δασκάλου, που ελέγχει µέσο 
αυτού τους υπόλοιπους. Η αίθουσα είναι σκοτεινή για να µπορούν οι µαθητές να 
βλέπουν την εικόνα του βιντεοπροβολέα στο ειδικό χώρο προβολών, στον τοίχο της 
αίθουσας. Υπάρχουν ακόµα µικρά έπιπλα στα οποία φυλάσσονται το ειδικά 
εκπαιδευτικά λογισµικά και άλλα εκπαιδευτικά υλικά που αφορούν το µάθηµα της 
πληροφορικής καθώς και αυτό της γεωγραφίας, αφού πραγµατοποιείται κυρίως στο 
χώρο αυτό.    
β) Εργαστήριο εικαστικών: Πρόκειται για µια ειδική αίθουσα, που βρίσκεται και αυτή 
στο πίσω κτίριο. Είναι ένα κανονικό εργαστήριο, µε τη σχετική υποδοµή και όλα τα 
απαραίτητα υλικά που απαιτεί ένα µάθηµα εικαστικών. Η αίθουσα, έχει έξι µεγάλους 
πάγκους που διαθέτουν ειδικό χώρο στο κάτω µέρος τους για να παραµένουν εκεί τα 
έργα των µαθητών. Στο πίσω µέρος της υπάρχει ειδικά διαµορφωµένος χώρος όπου 
φυλάσσονται όλα τα σχετικά υλικά του µαθήµατος και οι δηµιουργίες των µαθητών. 



Στο µπροστινό µέρος είναι οι απαραίτητες για ένα τέτοιο µάθηµα βρύσες και ο 
σχετικός νεροχύτης, για να ξεπλένονται οι µπογιές, τα πινέλα κ.τ.λ. 
γ) Αίθουσα µουσικής-µουσικοκινητικής αγωγής: Η ιδιαιτερότητα αυτής της αίθουσας 
σε σχέση µε τις υπόλοιπες του σχολείου, έγκειται στο γεγονός ότι δεν έχει ούτε 
θρανία, ούτε και καρέκλες, παρά ένα µικρό αµφιθεατρικό χώρο στο πίσω µέρος της 
αίθουσας, όπου κάθονται οι µαθητές. Όλη η αίθουσα είναι στρωµένη µε µοκέτα, όπου 
βοηθά στο να χαλαρώνουν οι µαθητές. Έχει επίσης ειδικά ντουλάπια µε µεγάλα 
ανοίγµατα όπου µέσα βρίσκονται τα απαραίτητα απλά µουσικά όργανα. Στο µέρος 
που κανονικά συναντούµε την έδρα, υπάρχει ένα πιάνο όπου και συνήθως κάθεται η 
µουσικός. ∆ηλαδή η αίθουσα-εργαστήριο της µουσικής διαθέτει όλα τα απαραίτητα 
χαρακτηριστικά για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ως τέτοιος χώρος. 
δ) Εργαστήριο φυσικών επιστηµών: ∆εν υπάρχει στο σχολείο, όσο και αν φαίνεται 
αυτό παράδοξο. Πριν το σχολείο γίνει ολοήµερο, πριν δηλαδή υπάρξει η ανάγκη για 
µάθηµα εικαστικών, στεγαζόταν στο χώρο που σήµερα βρίσκεται το εργαστήριο των 
εικαστικών. Σήµερα το µάθηµα της φυσικής, γίνεται αποκλειστικά και µόνο στις 
τάξεις και οι όποιες ανάγκες του µαθήµατος καλύπτονται σ� αυτό το χώρο.  
ε) Αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων: Βρίσκεται στον υπόγειο χώρο του πρώτου 
κτιρίου. Πρόκειται για µια µεγάλη ορθογώνια αίθουσα µε υπερυψωµένη µια της 
γωνιά ώστε να µοιάζει µε σκηνή θεάτρου και αρκετά µεγάλο χώρο για εκδηλώσεις 
του σχολείου, όπως γιορτές, θεατρικές παραστάσεις κ.α. ∆ιαθέτει επίσης και 
ορισµένα βασικά όργανα γυµναστικής όπως µικρές µπασκέτες, στρώµατα κ.α. ώστε 
να καλύπτονται οι ανάγκες του µαθήµατος της γυµναστικής, ακόµα και όταν ο καιρός 
δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων προαύλιο. 
στ) Αίθουσα θεατρικής αγωγής: Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η «αίθουσα» αυτή 
βρίσκεται σε µια γωνία της αίθουσας των πολλαπλών δραστηριοτήτων. Αποτελεί το 
τυπικότερο πρόβληµα για το σχολείο των Μαλίων καθώς συνυπάρχει µε τον κλειστό 
χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων. Όµως η διάθεση και η προσπάθεια της 
δασκάλας της θεατρικής αγωγής, αλλά και της διεύθυνσης του σχολείου, έχουν 
δηµιουργήσει έναν πολύ ευχάριστο χώρο, µε τον απαραίτητο εξοπλισµό (µοκέτα, 
κουκλοθέατρο, µαξιλάρια, κούκλες κ.τ.λ.) στον οποίο πραγµατοποιείται το µάθηµα 
χωρίς ουσιαστικό πρόβληµα. Μάλιστα µπορούν να εκµεταλλευτούν και τον έξω 
χώρο, σε περίπτωση που το απαιτήσει το µάθηµα. 
 
 
 
Ο χώρος του εστιατορίου 
 Βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο του σχολείου. Είναι ένας ξεχωριστός χώρος, 
αρκετά ευρύχωρος, ώστε να καλύψει τις ανάγκες σίτισης µέχρι και τεσσάρων τάξεων. 
Βέβαια λόγω του προγράµµατος, τις περισσότερες φορές πρέπει να συνφάγουν 
περισσότερες τάξεις, γεγονός που δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί από τον εσωτερικό 
χώρο. Έτσι υπάρχουν τραπέζια και εκτός του εστιατορίου, στον διάδροµο δηλαδή. 
Βέβαια υπάρχει η προοπτική άµεσης δηµιουργίας χώρου εστιατορίου στα νέα κτίρια 
που θα κατασκευαστούν. Ο εξοπλισµός είναι ο απαραίτητος για την κάλυψη των 
αναγκών της σίτισης. Ο χώρος βασικά διαιρείται σε δύο µέρη: την κουζίνα- χώρος 
προπαρασκευής δίσκων φαγητού και στα τραπέζια- χώρος όπου τρώνε οι µαθητές. 
 

 
ΚΤΙΡΙΑΚΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
  



Κτιριακές εγκαταστάσεις και χώροι του ολοήµερου σχολείου της Χερσονήσου 
 Το κτίριο του ολοήµερου σχολείου της Χερσονήσου είναι ολόκληρο 
καινούργιο και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που απαιτεί το πιλοτικό πρόγραµµα. 
Αποτελείται από δύο βασικά κτίρια, όπου ενώνονται µεταξύ τους µε έναν διάδροµο 
αρκετά φαρδύ στον πρώτο όροφο. Στο βόρειο κτίριο βρίσκονται το γραφείο του 
διευθυντή και των δασκάλων. Τα εργαστήρια πλην αυτό των εικαστικών βρίσκονται 
στο νότιο κτίριο, ενώ η βιβλιοθήκη στα αριστερά του διαδρόµου. 
 Παρόλο που υποτίθεται ότι το σχολείο κτίσθηκε για να λειτουργήσει ως 
Ολοήµερο και θα έπρεπε σύµφωνα µε αυτό το δεδοµένο να είναι λειτουργικό και 
πρακτικό, εντούτοις θεωρούµε πως ο συµπαγής όγκος των δύο κτιρίων και το 
ανισόπεδο του προαυλίου το οποίο είναι απλωµένο σε τρία επίπεδα, δε βοηθούν σ� 
αυτό. Ωστόσο τα βασικά χαρακτηριστικά υπάρχουν και µάλλον σε ικανοποιητικό 
ποιοτικά βαθµό. Πρόκειται δηλαδή για τις αίθουσες του Ολοήµερου, τα εργαστήρια 
και τους υπόλοιπους χώρους του σχολείου, που περιγράφονται παρακάτω.  
 
Χώρος της βιβλιοθήκης 
 Το σχολείο διαθέτει κεντρικό χώρο βιβλιοθήκης. Αυτός είναι διαµορφωµένος 
µε έπιπλα βιβλιοθήκες κατά µήκος του τοίχου και έπιπλα µελέτης που περιλαµβάνουν 
µεγάλα τραπέζια και καρέκλες. Επιπλέον διαθέτει και αυτή video και τηλεόραση 
προβολών. Όµως το υλικό της σε βιβλία και άλλα εκπαιδευτικά υλικά όπως 
επιτραπέζια παιχνίδια και βιντεοκασέτες είναι οµολογουµένως αρκετά φτωχό. 
Πραγµατοποιούνται µαθήµατα σ� αυτό το χώρο όπως αυτό της ενισχυτικής 
διδασκαλίας καθώς και ειδικό µάθηµα εξοικείωσης, έρευνας και λειτουργίας της 
βιβλιοθήκης, από δάσκαλο του ανήκει στο βοηθητικό εκπαιδευτικό προσωπικό. 

 
Εργαστήρια � Ειδικές αίθουσες 
 Τα εργαστήρια και οι ειδικές αίθουσες χρήσεων  που διαθέτει το σχολείο είναι 
τα εξής: 
α) Εργαστήριο πληροφορικής: Πρόκειται για µια αίθουσα µε υπολογιστές κατά µήκος 
του τοίχου και ανάλογα έπιπλα. Υπάρχει ένας κεντρικός χώρος µε έναν υπολογιστή 
για το δάσκαλο της πληροφορικής, µε σκοπό το συντονισµό των υπολοίπων. Ακόµα 
υπάρχει και το σχετικό έπιπλο-βιβλιοθήκη, πίνακας και δύο θρανία που εξυπηρετούν 
τους µαθητές που θέλουν να γράψουν. Ο αριθµός των υπολογιστών ανέρχεται σε 14, 
αγοράστηκαν σαν σύνολο από την αρχή λειτουργίας του σχολείου ως Ολοήµερο, 
αλλά από τότε δεν έχουν ανανεωθεί λόγω έλλειψης χρηµάτων και τώρα 
παρουσιάζουν κάποια προβλήµατα λειτουργίας. Παρόλα αυτά το εργαστήριο διαθέτει 
τα απαραίτητα στοιχεία για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά και ποιοτικά.    
β) Εργαστήριο εικαστικών: Είναι µια ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα µε όλα τα 
σχετικά υλικά και τις σχετικές προδιαγραφές για να λειτουργήσει ως εργαστήριο 
εικαστικών. Το µόνο αρνητικό είναι ότι η αίθουσα του εργαστηρίου είναι αρκετά 
µικρή σε µέγεθος. 
γ)  Αίθουσα µουσικής-µουσικοκινητικής αγωγής: Πρόκειται για µια αίθουσα που 
διαθέτει µόνο έδρα και καρέκλες. Λείπουν δηλαδή τα θρανία, για εξασφάλιση 
περισσότερου χώρου. Στο κέντρο της αίθουσας, υπάρχει µοκέτα για να κάθονται τα 
παιδιά, να πραγµατοποιούνται διάφορες µουσικοκινητικές ασκήσεις και για να 
χαλαρώνουν. Οµοίως υπάρχουν ντουλαπάκια και µια αρκετά µεγάλη βιβλιοθήκη µε 
διάφορα απλά µουσικά όργανα όπως τρίγωνα, ξυλάκια, ντέφια, µεταλλόφωνα, 
ξυλόφωνα κ.α. Στο πίσω µέρος της αίθουσας υπάρχει ένα πιάνο. Ο εξοπλισµός 
δηλαδή της αίθουσας-εργαστηρίου κρίνεται ως επαρκής.    



δ) Εργαστήριο φυσικών επιστηµών: Πρόκειται µία αρκετά ευρύχωρη αίθουσα, µε 
έδρα, θρανία και πίνακα όπως όλες οι άλλες. Επιπλέον διαθέτει  τηλεόραση και video 
καθώς και το σχετικό έπιπλο, δύο βιβλιοθήκες και τον σχετικό εξοπλισµό ενός 
εργαστηρίου φυσικών επιστηµών, που κρίνεται επαρκής για να καλύψει τις ανάγκες 
ενός εργαστηριακού µαθήµατος των δύο µεγαλύτερων τάξεων (Ε΄ και Στ΄). Οι 
δάσκαλοι θεωρούν το συγκεκριµένο εξοπλισµό ικανοποιητικό για τα δεδοµένα ενός 
ολοήµερου σχολείου και ενός ποιοτικού µαθήµατος στο χώρο του εργαστηρίου. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουµε την ύπαρξη µια µηχανής κλωσίµατος αυγών 
(κλωσοµηχανή) και την εξέλιξη του σχετικού πειράµατος διάρκειας δύο τουλάχιστον 
εβδοµάδων µε την ευθύνη των µαθητών της Στ τάξης του σχολείου.    
ε) Αίθουσα αγγλικών: Πρόκειται για µια µικρή αίθουσα µε θρανία και έδρα, χωρίς να 
διαθέτει τα κλασικά ντουλαπάκια µαθητών. Έχει όµως τηλεόραση και video και 
κάποιες βιντεοκασέτες µε αγγλικό περιεχόµενο.   
στ) Αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων: Βρίσκεται στο υπόγειο του σχολικού 
συγκροτήµατος. Πρόκειται για µια µεγάλη αίθουσα µε υπερυψωµένο µέρος του 
δαπέδου (θεατρική σκηνή) η οποία προορίζεται να καλύψει εκδηλώσεις, επετείους 
κ.τ.λ. Στον αποθηκευτικό χώρο της υπάρχει µεγάλος αριθµός από καρέκλες και άλλα 
χρήσιµα αντικείµενα. Στο κέντρο της βρίσκονται πέντε τραπέζια επιτραπέζιας 
αντισφαίρισης (πινγκ-πονγκ), στα πλαίσια εξέλιξης µιας προσπάθειας επαφής και 
γνωριµίας των παιδιών µε το άθληµα την οποία έχει ξεκινήσει ο ∆ήµος Χερσονήσου 
σε συνεργασία µε το σχολείο. Στην αίθουσα αυτή γίνεται το µάθηµα των 
παραδοσιακών χορών, της ολυµπιακής παιδείας καθώς και της γυµναστικής όταν ο 
καιρός δεν το επιτρέπει στο προαύλιο του σχολείου. 
ζ) Αίθουσα θεατρικής αγωγής: Πρόκειται για µια ξεχωριστή αίθουσα, που στα βασικά 
της χαρακτηριστικά µοιάζει πολύ µε όλες τις υπόλοιπες. Βέβαια διαθέτει το σχετικό 
εξοπλισµό και τα απαραίτητα υλικά της θεατρικής αγωγής και του θεατρικού 
παιχνιδιού όπως µεγάλη µοκέτα στο κέντρο της αίθουσας, πρόχειρα σκηνικά, 
κουκλοθέατρο, κούκλες, πολύχρωµα πανιά µάσκες κ.α. όπου τελικά χαρακτηρίζουν 
αυτό το χώρο, του προσδίδουν µια κάποια ιδιαιτερότητα.    
η) Αίθουσα που φιλοξενεί την τάξη υποδοχής: Είναι µια κατά πολύ µικρότερη 
αίθουσα από τις άλλες του σχολείου όπου µάλιστα πριν φυλάσσονταν εντός της τα 
φωτοτυπικά µηχανήµατα του σχολείου. ∆εν διαθέτει και λόγω του µεγέθους της, τον 
εξοπλισµό που συναντούµε στις υπόλοιπες, ίσως βέβαια και να µην της είναι 
απαραίτητος. Περιλαµβάνει µόνο τρία θρανία και την έδρα του δασκάλου. Όµως το 
γεγονός και µόνο ότι υπάρχει ειδική αίθουσα της τάξης υποδοχής είναι από µόνο του 
θετικό.  
θ) Γραφείο συλλόγου γονέων και κηδεµόνων: Είναι ένας ξεχωριστός χώρος στο 
ισόγειο του σχολείου όπου λειτουργεί αποκλειστικά από το σύλλογο και βρίσκεται 
υπό τη δική του ευθύνη.   
 
Ο χώρος του εστιατορίου 

Βρίσκεται σε ανεξάρτητο χώρο από το βασικό χώρο του σχολικού 
συγκροτήµατος, στο µπροστινό µέρος του βόρειου κτιρίου. Είναι ο πρώτος χώρος 
που συναντά κανείς µπαίνοντας από την κεντρική είσοδο. Αποτελείται από δύο 
βασικά µέρη: το χώρο όπου σιτίζονται οι µαθητές και αυτόν όπου παρασκευάζονται 
οι δίσκοι του φαγητού. Στο χώρο του εστιατορίου υπάρχουν πέντε µεγάλα τραπέζια 
όπου φιλοξενούν το σύνολο των µαθητών µιας τάξης και το συνοδό της.   
 
∆ιαδικασία της έρευνας 



 Για να προκύψουν τα  παραπάνω στοιχεία επισκεφτήκαµε όλους τους χώρους 
�εργαστήρια, καταγράψαµε τα στοιχεία που αφορούν στην έρευνα µας και 
παρακολουθήσαµε την εξέλιξη της µαθησιακής διαδικασίας σε αυτούς. Επιπλέον 
συζητήσαµε για τη λειτουργικότητα τους αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο 
χρησιµοποιούνται και εντάσσονται στην καθηµερινότητα του σχολικού 
προγράµµατος, µε τους δασκάλους αλλά και το διευθυντή. Έτσι προέκυψαν τα 
παραπάνω στοιχεία. 
 Σύµφωνα µε αυτά τα δεδοµένα διαπιστώνουµε ότι το ολοήµερο δηµοτικό 
Χερσονήσου, διαθέτει πληρότητα εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικής υποδοµής. Έχει 
όλα τα εργαστήρια αλλά και τους βοηθητικούς χώρους που είναι απαραίτητα για τη 
λειτουργία ενός ποιοτικού ολοήµερου προγράµµατος και επιπλέον από τους 
προβλεπόµενους, όπως το Γραφείο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων και την 
Τάξη Υποδοχής. Αντίθετα στα Μάλια όπως ήδη τονίσαµε ουσιαστικά δεν υφίσταται 
ξεχωριστός χώρος Βιβλιοθήκης, εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών καθώς και Αίθουσα 
ξένων γλωσσών. Το σχολείο όπως διαφάνηκε και προηγουµένως έχει σοβαρότατο 
κτιριακό πρόβληµα κάτι που δεν του επιτρέπει µε την ίδια άνεση να επιδιώξει την 
ποιοτική εφαρµογή του ολοήµερου προγράµµατος. 
 Στο συµπέρασµα αυτό καταλήγει συµπληρωµατικά στη συνέντευξη του και ο 
υποδιευθυντής του σχολείου των Μαλίων όπου στην 4η ερώτηση «Ποιες δυσκολίες 
συναντήσατε στην οργάνωση και λειτουργία του ολοήµερου σχολείου:» σηµειώνει: 
«Οι περισσότερες δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε αναφέρονταν κυρίων στην κτιριακή 
αποκατάσταση κάποιων δυσχερειών που το σχολείο παρουσίαζε στην εφαρµογή των 
προγραµµάτων�Οι δυσκολίες αυτές ξεκίνησαν από την κτιριακή και υλικοτεχνική 
υποδοµή του σχολείου και στην συνέχεια αντιµετωπίζαµε και αντιµετωπίζουµε 
προβλήµατα την εφαρµογή του προγράµµατος διότι πολλές από αυτές τις δυσχέρειες τις 
κτιριακές δεν έχουν ξεπεραστεί» 
  Στη συνέχεια ο ίδιος γίνεται περισσότερο διευκρινιστικός και αναφέρει στην 
8η ερώτηση για το «ποια τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει το σχολείο σας, 
όσον αφορά τη λειτουργία του ως Ολοήµερο» αναφέρει ενδεικτικά της κατάστασης 
τα εξής: «Το βασικότερο είναι το κτιριακό του πρόβληµα το οποίο παρακωλύει, 
δυσκολεύει την όλη λειτουργία του� Βλέπουµε ότι διαταράσσεται η εσωτερική 
λειτουργία του προγράµµατος µας. ∆ηλαδή έχουµε δραστηριότητες οι οποίες γίνονται 
παράλληλα στον ίδιο χώρο εκείνη τη στιγµή, όπως π.χ. το φαγητό µε τους 
παραδοσιακούς χορούς, η Θεατρική αγωγή υποφέρει από τη συνύπαρξη αθλητικών 
δραστηριοτήτων παράλληλοι στον ίδιο χώρο»� 
 Από αυτά φανερώνονται µε τον καλύτερο τρόπο τα προβλήµατα που 
δηµιουργεί η προβληµατική � ελλειπτική κτιριακή υποδοµή του σχολείου των 
Μαλίων. Πάλι όµως θέλουµε να τονίσουµε ότι τα προβλήµατα αυτά, που 
δυσχεραίνουν κατά τα άλλα τη µετάβαση προς έναν αποτελεσµατικότερο τρόπο 
λειτουργίας καθώς και την επιτυχή εφαρµογή στην πράξη του ολοήµερου 
προγράµµατος, αντιµετωπίζονται από τις προσπάθειες, την υπέρβαση του καθήκοντος 
και την ευσυνειδησία των εκπαιδευτικών, δασκάλων και διευθυντών. Έτσι το 
αποτέλεσµα που εισπράττει κάποιο ο οποίος παρακολουθεί το πρόγραµµα είναι 
σαφώς θετικότερο από ότι θα περίµενε βάση των συνθηκών που επικρατούν. Βέβαια 
στον αντίποδα πολύ ευκολότερο είναι το έργο όσων διδάσκουν µε ποιοτικές και 
αναβαθµισµένες κτιριακές υποδοµές και µε την βοήθεια σύγχρονων µέσων. 
 Στην προσπάθεια µας να αναδείξουµε την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε 
σχολείο, παρουσιάζουµε τις δραστηριότητες που φιλοξενεί (µαθήµατα, επιπλέον 
αντικείµενα και διαδικασίες) ο κάθε χώρος. Σύµφωνα µε την παρατήρηση προέκυψαν 
τα εξής: 



 
Σχολική Βιβλιοθήκη (∆ραστηριότητες) 

∆.Σ. Μαλίων:        � 
∆.Σ. Χερσονήσου: Ενισχυτική ∆ιδασκαλία, Ερευνητικές δραστηριότητες 

µαθητών, εφαρµογή project «Το σταφύλι και τα προϊόντα του», 
∆ηµιουργική απασχόληση Μαθητών Α΄ και Β τάξης την 
τελευταία ώρα 15.00-16.00 µέχρι να σχολάσουν τα µεγαλύτερα 
αδέλφια τους και να τελειώσει το πρόγραµµα: 

 
 Εργαστήριο ξένων Γλωσσών (∆ραστηριότητες) 
∆.Σ. Μαλίων:     �  
∆.Σ. Χερσονήσου:   Μαθήµατα Αγγλικών. 
 
 Εργαστήριο θεατρικής Αγωγής (∆ραστηριότητες) 
∆.Σ. Μαλίων:        Μάθηµα Θεατρικής Αγωγής, Θεατρικό παιχνίδι 
∆.Σ. Χερσονήσου:       >>       >>    
 
 Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών (∆ραστηριότητες) 
∆.Σ. Μαλίων:    - 
∆.Σ. Χερσονήσου:  Μάθηµα Φυσικής (Ε΄, ΣΤ΄ τάξης) και Μελέτης Περιβάλλοντος 

(Α΄- ∆΄ τάξης) Πειράµατα-ανακάλυψη). Επαφή µε υλικά 
φυσικών επιστηµών π.χ. δοκιµαστικούς σωλήνες, κατασκευές 
κ.α. Λειτουργία κλωσοµηχανής αυγών- Παρατήρηση της. 

 
 Εργαστήριο Μουσικής-Μουσικοκινητικής Αγωγής (∆ραστηριότητες ) 
∆.Σ. Μαλίων:  Μάθηµα Μουσικής, µουσικοκινητική άσκηση. 
∆.Σ. Χερσονήσου:    >>       >> 
 
 
  Εργαστήριο Εικαστικών (∆ραστηριότητες) 
∆.Σ. Μαλίων: ∆ηµιουργική έκφραση µαθητών- ζωγραφική, πηλός, 

κατασκευές. 
∆.Σ. Χερσονήσου:  >>  >> 
 
                     
          

Εργαστήριο Πληροφορικής (∆ραστηριότητες) 
∆.Σ. Μαλίων:       Μάθηµα Πληροφορικής, Ελεύθερη δραστηριότητα µαθητών, 

Πειραµατικές εφαρµογές.    
∆.Σ. Χερσονήσου:   >>  >> 
 
 Χώρος εστιατορίου Μαθητών- Εκπαιδευτικών (∆ραστηριότητες) 
∆.Σ. Μαλίων:   Σίτιση µέχρι τριών τάξεων, προετοιµασία γεύµατος. 
∆.Σ. Χερσονήσου:  Σίτιση τριών και επιπλέον ταυτόχρονα τάξεων, προετοιµασία 

γεύµατος. 
 

Χώρος για Αθλοπαιδιές (∆ραστηριότητες) 
∆.Σ. Μαλίων :  Γήπεδο Μπάσκετ- Γυµναστική, αθλητικές δραστηριότητες 

Γήπεδο Βόλεϊ-   Γυµναστική, αθλητικές δραστηριότητες       
Γήπεδο Χάντµπωλ - Γυµναστική, αθλητικές δραστηριότητες.    



∆ιάδροµοι τρεξίµατος - Γυµναστική, αθλητικές                            
δραστηριότητες.   
Σκάµµα - Γυµναστική, αθλητικές δραστηριότητες   
Εσωτερική αίθουσα �Γυµναστική, αθλητικές δραστηριότητες.             

∆.Σ. Χερσονήσου: Γήπεδο Μπάσκετ �Γυµναστική, αθλητικές δραστηριότητες 
Γήπεδο Βόλεϊ � Γυµναστική, αθλητικές δραστηριότητες. 

    
 Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων (∆ραστηριότητες) 
∆.Σ. Μαλίων:  Αίθουσα εκδηλώσεων, συνευρέσεων, οµιλιών. Ο ίδιος  χώρος 

φιλοξενεί το µέρος που γίνεται η θεατρική Αγωγή και αποτελεί 
και εσωτερική αίθουσα Γυµναστικής. 

∆.Σ. Χερσονήσου:  Αίθουσα εκδηλώσεων, συνευρέσεων, οµιλιών, γυµναστικής 
(Πινγκ-Πονγκ). Παραδοσιακοί χοροί. 

 
 

Η   παράθεση αυτών των στοιχείων βασικό σκοπό έχει τη διαπίστωση της αξίας 
που προσδίδει η αναβάθµιση της κτιριακής υποδοµής στη λειτουργία του ολοήµερου 
προγράµµατος. Εύκολα λοιπόν µπορεί κανείς να συµπεράνει πόσο πίσω µένει στις 
δραστηριότητες το ∆.Σ. Μαλίων εξαιτίας της έλλειψης βασικών χώρων και κατά 
συνέπεια πόσο πιο ποιοτική γίνεται η προσφορά των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων 
σε ειδικούς για αυτές χώρους, στο ∆.Σ. της Χερσονήσου. Βέβαια εδώ τίθεται ένα 
άλλο ερώτηµα, το κατά πόσο εκµεταλλεύονται τους χώρους αυτούς οι δάσκαλοι, µε 
σκοπό την αναβάθµιση της προσφοράς του εκπαιδευτικού του έργου, αλλά το 
ζητούµενο ερευνάτε παρακάτω. 

Από εκεί και πέρα σχετικά µε τον κατάλληλο εξοπλισµό-υλικοτεχνική υποδοµή, 
που πρέπει να πλαισιώνει τον κάθε ειδικό χώρο, κατά τη διάρκεια της παρατήρησης 
διαπιστώσαµε επάρκεια τους. Κανένας χώρος και κανένα εργαστήριο, το οποίο 
λειτουργεί κανονικά, δεν αντιµετώπιζε πρόβληµα και στα δύο σχολεία. Αυτό 
διαπιστώνεται άλλωστε και από την περιγραφή των εργαστηρίων και των ειδικών 
χώρων που κάναµε προηγουµένως. 

Την αξία των παραπάνω σηµείων την πιστοποιούµε και από τα λόγια της 
σχολικής συµβούλου που ξεκάθαρα στην 3η ερώτηση: «Ποια τα σηµεία που εσείς 
θεωρείτε ότι διαφοροποιούνται τα πιλοτικά ολοήµερα από τα υπόλοιπα» αναφέρει 
«τα πράγµατα στο Ολοήµερο είναι σαφώς σε ανώτερο επίπεδο διότι υπάρχουν 
οργανωµένες υποδοµές για να στηρίζουν τα νέα αντικείµενα�» 
Συνεχίζοντας σε αυτό το πλαίσιο στην ερώτηση: «Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι 
βελτιώσεις που έχει επιφέρει το ολοήµερο πρόγραµµα στα δύο συγκεκριµένα σχολεία 
σε σχέση µε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούσαν ή είχαν οργανωθεί 
προηγουµένως; » προσδιορίζει ακόµα περισσότερο την αξία της κτιριακής υποδοµής 
τονίζοντας: «Το βασικό µε το οποίο και θα ξεκινήσω είναι ότι καταρχήν σαν σχολική 
µονάδα έχει τεράστια αλλαγή στην εµφάνιση σε επίπεδο υποδοµής, Έχει πλήρη  
οργανωµένα εργαστήρια για όλα τα γνωστικά αντικείµενα τα οποία θα πρέπει να 
υλοποιούνται συνεχόµενα σε εργαστήρια και όχι αποσπασµατικά�» 
 Από τις απαντήσεις που παραθέσαµε διαπιστώνουµε την αξία αλλά και το 
ξεχωριστό νόηµα που έχει πάρει η κτιριακή αναµόρφωση και η αναβάθµιση των 
χώρων για τους εκφραστές της φιλοσοφίας του πιλοτικού ολοήµερου. Αποτελούν τις 
απαραίτητες εξωτερικές συνθήκες υλοποίησης και εφαρµογής του. Η θετική σαν 
σύνολο εικόνα που παρουσιάζουν τα δύο σχολεία, πιθανόν να ευθύνεται και σε αυτή 
την παγιωµένη για τους εκπαιδευτικούς αντίληψη. 
 



 
2.3. Ερευνητική προσέγγιση της κατηγορίας: Πρόγραµµα 

λειτουργίας του πιλοτικού ολοήµερου (ωράριο λειτουργίας και 
ωρολόγιο πρόγραµµα) 

 
2.3.1. Ωράριο λειτουργίας 

 
● Το ολοήµερο σχολείο ξεκινά τη λειτουργία του από τις 8:15 για όλες τις τάξεις και 
τελειώνει στις 15:00 ( για Α΄ και Β΄) και στις 16:00 ( για τις υπόλοιπες). 
● Χωρίζεται σε τρεις ζώνες λειτουργίας α) την πρωινή ή προµεσηµβρινή (από τις 
8:15 µέχρι τις 12:50) β) την µεσηµβρινή ( από τις 13:00 έως τις 14:00 περίπου) και γ) 
την απογευµατινή ή µετά- µεσηµβρινή (από τις 14:00 έως τις 16:00). Οι ώρες είναι 
ενδεικτικές, µε βάση την εισήγηση της επιστηµονικής επιτροπής για το Ολοήµερο. 
● Το ωράριο λειτουργίας ρυθµίζεται ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε περιοχής, την 
εποχή, τις επιθυµίες των γονιών και των µαθητών (ευελιξία προγράµµατος). 
 
 Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά του 
πιλοτικού ολοήµερου σχολείου. Μάλιστα στην κοινωνία έχει περάσει σαν αντίληψη 
ότι αυτά αποτελούν και τα βασικά διακριτικά στοιχεία του Ολοήµερου από τα 
υπόλοιπα. Αντιµετωπίζοντας φαινοµενολογικά αυτά τα δεδοµένα, διαπιστώνουµε ότι 
αποτελούν επίσης χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και του άλλου τύπου ολοήµερου 
σχολείου στη χώρα µας, δηλαδή του διευρυµένου ωραρίου. Όµως την ποιοτική 
διαφορά την κάνει, σχετικά µε τα συγκεκριµένα σηµεία, το τρίτο σηµείο, (ευελιξία 
προγράµµατος) όπου ουσιαστικά λόγω της λειτουργίας του ολοήµερου σχολείου, 
αφορά αποκλειστικά τα πιλοτικά, αφού αυτά λειτουργούν µε ενιαίο και 
προγραµµατισµένο τρόπο. 
 Τα παραπάνω σηµεία τα προσεγγίσαµε ερευνητικά µε τη διαδικασία της 
παρατήρησης, την οποία πραγµατοποιούσαµε καθηµερινά µε τη δική µας συµµετοχή 
στο πρόγραµµα του σχολείου. Στα πλαίσια αυτά διαπιστώσαµε τα εξής σχετικά µε το 
ωράριο λειτουργίας: 
  

∆.Σ. Μαλίων 
 
1η 2η ώρα: 8:15 -9:00 
  9:00 -9:45     
∆ιάλειµµα: 9:45 -10:05 
3η     ώρα: 10:05 -10:50  
∆ιάλειµµα:  10:50-11:00 
4η    ώρα: 11:00 -11:45  
∆ιάλειµµα: 11:45 -11:55 
5η    ώρα: 11:55 -12:40 
∆ιάλειµµα:  12:40 -12:45 
6η    ώρα: 12:45 -13:30 
∆ιάλειµµα:  13:30 -13:40 
7η    ώρα: 13:40 -14:25 
∆ιάλειµµα:  14:25 - 14:35 
8η    ώρα: 14:35 -15:10  
∆ιάλειµµα:  15:10 -15:20 
9η    ώρα: 15:20-16:00 

∆.Σ. Χερσονήσου 
 
1η 2η ώρα:  8:15 -9:00 
      9:00 - 9:45 
∆ιάλειµµα:  9:45-10:05 
 3η-4η ώρα: 10:05 -10:50 
  10:50 -11:35 
∆ιάλειµµα:  11:35 -11:55 
5η �6η ώρα: 11:55 -12:40 
  12:40 -13:20  
∆ιάλειµµα: 13:20 -13:40 
7η �8η ώρα: 13:40 -14:20 
  14:20 - 15:00  
∆ιάλειµµα: 15:00 -15:20 
 9η ώρα: 15:20-16:00 
 



 
 
 Συγκρίνοντας τα δύο ωρολόγια προγράµµατα διαπιστώνουµε ότι βασικά 
διαφοροποιούνται αρκετά στη δοµή των ωρών διδασκαλίας αλλά και των 
διαλειµµάτων. Πιο συγκεκριµένα το σχολείο της Χερσονήσου προτιµά την ένωση  
δύο διδακτικών ωρών (δίωρα) και την παρεµβολή µεγάλων εικοσάλεπτων 
διαλειµµάτων, ενώ το σχολείο των Μαλίων επιµένει στη συνηθισµένη διάρθρωση 
των σαρανταπεντάλεπτων διδακτικών ωρών µε την αντίστοιχη παρεµβολή 
ολιγόλεπτων διαλειµµάτων. Οι τελευταίες ώρες  όπως φαίνεται και από πιο πάνω (8η 
-9η) είναι µικρότερες σε διάρκεια. Το ουσιαστικό όµως και  αυτό που πρέπει να 
κρατήσουµε είναι ότι παρατηρούµε µια σχετική ευελιξία ως προς τη διάρθρωση των 
ωρών του προγράµµατος, Το σχολείο της Χερσονήσου, πειραµατίστηκε και κατέληξε 
στη συνένωση  δύο διδακτικών ωρών και στα λιγότερα αριθµητικά  αλλά µεγαλύτερα 
διαλείµµατα. Άλλωστε το πνεύµα και η φιλοσοφία του ολοήµερου προγράµµατος, όχι 
µόνο επιτρέπουν αλλά και επιβάλλουν τέτοιου είδους αλλαγές και πειραµατισµούς. 
 Από τη συµµετοχή µας στο προγράµµατα των δύο σχολείων κατά τη διάρκεια 
της παρατήρησης, θεωρούµε ότι πιο λειτουργικό είναι αυτό της Χερσονήσου, χωρίς 
όµως να είναι αρνητικό στο σύνολο του αυτό των Μαλίων. Απλά εξαιτίας της 
πολυπλοκότητας του ολοήµερου προγράµµατος, της συχνής εναλλαγής των 
εκπαιδευτικών αλλά και των πολλών αντικειµένων-δραστηριοτήτων, η διάρθρωση 
των ωρών στο σχολείο της Χερσονήσου κρατάει το πρόγραµµα σε συνοχή, αφού δεν 
το αποσυντονίζουν τα µικρά και συχνά διαλείµµατα. Επιπλέον τα δίωρα ιδιαίτερα 
µέχρι την µεσηµβρινή ζώνη λειτουργίας, αποδεικνύονται περισσότερο 
αποτελεσµατικά, αφού οι µαθητές από τη µία είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν 
ικανοποιητικά, αλλά και δίνουν τη δυνατότητα στο δάσκαλο να οργανώσει 
δραστηριότητες ή να ακολουθήσει µεθόδους διδασκαλίας που απαιτούν περισσότερο 
χρόνο από τα σαράντα πέντε λεπτά. Αποδεικνύονται δηλαδή ως τα απαραίτητα 
εξωτερικά χαρακτηριστικά τα οποία συνεπικουρούν στην αλλαγή προς το 
ποιοτικότερο της  εσωτερικής λειτουργίας του προγράµµατος. Αυτό µένει να 
αποδειχθεί στα επόµενα κεφάλαια. 
 Ακόµα, όπως τονίσαµε και στα δύο δηµοτικά σχολεία το πρόγραµµα των 
µικρών τάξεων (Α΄ και Β΄) τελειώνει στις 15:00, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
επιστηµονικής επιτροπής και όλων των υπολοίπων  στις 16:00. Οι ώρες του φαγητού  
που σηµατοδοτούν ταυτόχρονα τη λήξη της πρωινής ή προµεσηµβρινής ζώνης 
λειτουργίας και σηµαίνουν την έναρξη  της µεσηµβρινής προσαρµόζονται επίσης 
στην ηλικία των µαθητών και τις µικρές ή  µεγάλες τάξεις.  Έτσι για τη Χερσόνησο 
είναι για την Α΄ και Β΄ τάξη από τις 12:40 µέχρι 13:00, ενώ για τις τάξεις από τη Γ΄ 
έως και τη ΣΤ  από τις 13:00 µέχρι τις 13:20 και ακολουθεί εικοσάλεπτη ώρα 
ξεκούρασης. Παρόµοια είναι η διαµόρφωση των ωρών του φαγητού και στα Μάλια, 
όπου για την Α΄ και Β΄ τάξη οι ώρες φαγητού είναι από τις 12:40 έως τις 13:05 και 
για τις υπόλοιπες  από τις 13:05 έως τις 13:35. Μετά από την ώρα του φαγητού και 
µέχρι το τέλος του προγράµµατος  ακολουθεί η µεταµεσηµβρινή ή απογευµατινή 
ζώνη λειτουργίας µε την προσφορά των επιπλέον αντικειµένων µάθησης από τους 
«ειδικευµένους» δασκάλους. Τονίζουµε ότι πάντα µετά το φαγητό ακολουθεί ένα 
µικρό διάστηµα από 15 έως 25 λεπτά χαλάρωσης και ελεύθερης δραστηριότητα, 
σύµφωνα µε όσα προβλέπει ο επίσηµος τρόπος λειτουργίας των ολοήµερων 
προγραµµάτων. 
 Μετά από το ενδιάµεσο διάστηµα, συνεχίζεται ένα οργανωµένο πρόγραµµα 
που αφορά όλες τις τάξεις του σχολείου. Υπάρχουν συγκεκριµένες δραστηριότητες 
αλλά και µαθήµατα, συγκεκριµένοι δάσκαλοι που τα προσφέρουν σε ειδικό κάθε 



φορά χώρο. Η παρακολούθηση του προγράµµατος είναι υποχρεωτική, αφού όλη η 
τάξη µε όλους τους µαθητές πρέπει να συµµετέχει, ισότιµα, σε αυτό. Ο κάθε 
δάσκαλος, που συνήθως είναι υπεύθυνος για κάποιο αντικείµενο το οποίο και το 
προσφέρει σε όλες τις τάξεις π.χ. δάσκαλος εικαστικών, µουσικής, θεατρικής παιδείας 
κ.α. διδάσκει βάση συνήθως κάποιας οργανωµένης ύλης ή βάση ορισµένου 
προγράµµατος σπουδών. Έχει δηλαδή σχέδιο διδασκαλίας και ο ίδιος είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για να το εφαρµόσει. 
 Τίποτα δεν είναι σύµφωνα µε το πρόγραµµα αφηµένο στην τύχη ή στην 
ευσυνειδησία του κάθε εκπαιδευτικού. Αυτού του είδους η εξειδίκευση εκφράζει το 
πνεύµα της σύγχρονης παιδαγωγικής και προωθείται από τη φιλοσοφία του 
Ολοήµερου. Το πρότυπο συγκεκριµένος-εξειδικευµένος εκπαιδευτικός, πάνω σε 
συγκεκριµένο αντικείµενο σε κατάλληλο-ειδικό χώρο, µε σύγχρονο τρόπο, 
χαρακτηρίζει το πιλοτικό ολοήµερο πρόγραµµα και στα δύο σχολεία τα οποία 
παρατηρήσαµε. Αυτό το µοντέλο τηρείται σε απόλυτο βαθµό και εξασφαλίζει την 
ποιότητα της απογευµατινής ζώνης λειτουργίας. Εδώ απλώς επισηµαίνουµε αυτό το 
χαρακτηριστικό. Πιο κάτω θα το προσεγγίσουµε µε περισσότερες λεπτοµέρειες και 
εκτενέστερη ανάλυση. 
 Το άλλο σηµείο όπου εντοπίσαµε από τη βιβλιογραφία ως σηµαντικό και που 
έστω και µε παραπλήσια µορφή το θίξαµε είναι η ευελιξία της οργάνωσης του 
ωρολογίου προγράµµατος. Το ένα στοιχείο που εντοπίσαµε και σηµειώσαµε είναι 
αυτό της διάρθρωσης της ώρας διδασκαλίας. Το άλλο το οποίο παρατηρήσαµε να 
συµβαίνει και που εντάσσεται µέσα στα πλαίσια της ελευθερίας που προσφέρει ο 
πιλοτικός τρόπος λειτουργίας του ολοήµερου προγράµµατος, είναι αυτό της 
οργάνωσης διαφόρων µορφών εκδηλώσεων, µε παράλληλη προσαρµογή του 
ωρολογίου προγράµµατος  σ� αυτές. Αυτό το εντοπίσαµε και στα δύο σχολεία στα 
οποία πραγµατοποιήθηκε η έρευνα και κρίνεται εκ πρώτης όψεως ως θετικό. 
 Ενδεικτικά αναφέρουµε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα για κάθε σχολείο. 
Στο ∆.Σ. Μαλίων στις 30/5/2002 η ∆ιεύθυνση του σχολείου είχε αποφασίσει τη 
συµµετοχή των τµηµάτων των Β΄ καθώς της Ε΄ τάξεων στις εκδηλώσεις του 
Πολιτιστικού τριηµέρου σχολικών δραστηριοτήτων που θα πραγµατοποιούνταν στο 
Ηράκλειο. Μάλιστα είχε οργανώσει και την παρουσίαση κάποιων θεµάτων. 
Ενηµερώνει έτσι µε έγγραφο τους γονείς ότι οι µαθητές την επόµενη µέρα θα 
προσέλθουν στο σχολείο στις 13:30 ενώ θα επιστρέψουν στο σπίτι στις 21:00 (πρβλ 
Παράρτηµα). Εδώ αποδεικνύεται µε τον καλύτερο τρόπο ο πυρήνας του πνεύµατος 
µε τον οποίο επιχειρεί να επηρεάσει το πιλοτικό ολοήµερο την ελληνική εκπαίδευση. 
Η µάθηση δεν προσφέρει µόνο µέσα στα στενά πλαίσια της σχολικής αίθουσας και 
µόνο στα όρια του χρόνου του παραδοσιακού σχολείου. Τέτοιου είδους συµµετοχές 
προωθούν τις δυνατότητες του Ολοήµερου και επιδιώκονταν συχνά και από τα δύο 
σχολεία που αφορούν την έρευνα µας. 
 Άλλο παράδειγµα της ευελιξίας του ωρολογίου προγράµµατος σύµφωνα µε 
τις ανάγκες παρακολούθησης κάποιας εκδήλωσης, έγινε στο ∆.Σ. Χερσονήσου στις 
17/5/2002 όπου για τις δύο πρώτες ώρες το µάθηµα δεν έγινε µε το συνηθισµένο 
τρόπο στη σχολική αίθουσα. Μεταφέρθηκε για όλο το σχολείο στην αίθουσα 
πολλαπλών δραστηριοτήτων όπου οι µαθητές συνάντησαν, γνώρισαν και άκουσαν 
του Ολυµπιονίκες της πάλης. Η εκδήλωση είχε οριστεί για τις δύο πρώτες ώρες αλλά 
συνεχίστηκε και για µία επιπλέον, λόγω της επιτυχίας της αλλά και επιθυµίας των 
µαθητών. Το πρόγραµµα κατόπιν συνεχίστηκε κανονικά µε τη σειρά των µαθηµάτων 
που υπολείπονταν. Η παράταση όµως αυτή σήµαινε πολύ περισσότερα για όλους τους 
µαθητές και ορθώς επιδιώχθηκε. Όµοια µε το προηγούµενο γεγονός η ευελιξία αυτή 



του προγράµµατος συµβαδίζει µε το γενικότερο πνεύµα του ολοήµερου σχολείου και 
µόνο θετικά αποτελέσµατα µπορεί να έχει. 
 Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά γεγονότα είναι ενδεικτικά. Στην πορεία της 
παρατήρησης συναντήσαµε και άλλα που αφορούσαν είτε το σύνολο του σχολείου, 
είτε κάποιες µεµονωµένες τάξεις. Αυτό που κρατάµε είναι ότι επιδιώχθηκαν τόσο από 
τις διευθύνσεις των σχολείων όσο και από τους δασκάλους προσπάθειες 
«παραβίασης» του αυστηρού ωρολογίου προγράµµατος, που είχαν αποτέλεσµα. 
Βέβαια η ευελιξία του προγράµµατος χαρακτηρίζεται και από άλλα  γεγονότα όπως 
αποφάσεις γονιών για τροποποίηση του ή και αλλαγή του σύµφωνα µε τις ανάγκες 
της περιοχής π.χ. συµµετοχή των παιδιών σε αγροτικές δουλειές, τροποποίηση 
ωραρίου για πιο αποτελεσµατική λειτουργία κ.ά. Τέτοιου είδους αλλαγές, οι οποίες 
αποδεικνύουν εκτός των άλλων  και την στενή σχέση σχολείου και τοπικής 
κοινωνίας, δεν εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της παρατήρησης. Προφανώς δεν 
υπήρξε ουσιαστικός λόγος να γίνει κάτι τέτοιο, είτε δεν είχαν ωριµάσει οι συνθήκες 
να πραγµατοποιηθούν. 
 
 

 2.3.2. ∆οµή του προγράµµατος �µαθήµατα και χρόνος λειτουργίας. 
 
● Σκόπιµο είναι τις δύο πρώτες ώρες να διδάσκονται τα βασικά µαθήµατα- Γλώσσα 
και Μαθηµατικά. 
● Η διδασκαλία των υπόλοιπων µαθηµάτων του Αναλυτικού προγράµµατος 
πραγµατοποιείται την τρίτη- τέταρτη ώρα διδασκαλίας. 
● Γίνονται εναλλαγές σύµφωνα µε την απόφαση του δασκάλου ή της σχολικής 
µονάδας ανάµεσα στη διδασκαλία «πρωινών» και «απογευµατινών» µαθηµάτων 
(ευελιξία ωρολογίου προγράµµατος).  
● Το σχολείο παραµένει ανοιχτό µέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες, σύµφωνα µε τις 
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας ή της εκπαιδευτικής κοινότητας (άνοιγµα σχολείου 
στην κοινωνία). 
● Οι αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες προγραµµατίζονται σε ώρα που να 
ξεκουράζουν τους µαθητές (απογευµατινό κυρίως ωράριο). 
● Οι αθλητικές δραστηριότητες και η γυµναστική δεν προγραµµατίζονται αµέσως 
µετά το γεύµα. 
● Λίγο πριν και λίγο µετά τη σίτιση των µαθητών, υπάρχει κενή ώρα για τη 
χαλάρωση και την ξεκούραση των µαθητών. 
● Υπάρχουν αλλαγές στη διάρκεια της διδακτικής ώρας. Αυξάνεται ή µειώνεται 
ανάλογα µε τις ανάγκες του µαθητή, του δασκάλου ή του γνωστικού αντικειµένου.  
● Όλοι οι µαθητές παρακολουθούν υποχρεωτικά το πρόγραµµα (πρωινό- 
απογευµατινό) του σχολείου. 
 

 Το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα των δύο πρώτων ωρών όπου πρέπει λόγω της 
ξεκούραστης κατάστασης των µαθητών να διδάσκονται τα «δύσκολα» βασικά 
µαθήµατα  των σχολείων είναι το εξής: 
 
∆.Σ. Μαλίων: 
Τµήµα ∆ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή 
Α1 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα 
 Φυσ.Αγωγή Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα 
Α2 Γλώσσα Γλώσσα Φυσ. Αγωγή Γλώσσα Γλώσσα 
 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα 



Β1 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα 
 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηµατικά 
Β2 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα 
 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηµατικά 
Β3 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα 
 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Φυσ. Αγωγή Γλώσσα 
Α3 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα 
 Γλώσσα Μαθηµατικά Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα 
Γ1 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Φυσ. Αγωγή Γλώσσα 
 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα 
Γ2 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα 
 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηµατικά 
∆1 Φυσ. Αγωγή Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Φυσ. Αγωγή 
 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Αγγλικά 
∆2 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα 
 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Φυσ. Αγωγή 
Ε1 Γλώσσα Γλώσσα Μαθηµατικά Γλώσσα Γλώσσα 
 Γλώσσα Γλώσσα Φυσ.Αγωγή Γλώσσα Γλώσσα 
Ε2 Γλώσσα Γλώσσα Μαθηµατικά Γλώσσα Γλώσσα 
 Γλώσσα Γλώσσα Φυσική Γλώσσα Γλώσσα 
Στ1 Γλώσσα Φυσ.Αγωγή Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα 
 Γλώσσα Μαθηµατικά Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα 
Στ2 Γλώσσα Φυσ.Αγωγή Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα 
 Γλώσσα Μαθηµατικά Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα 
 
 
 ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι το κριτήριο τηρείται σε βασικές γραµµές. 
Υπάρχουν βέβαια και κάποιες εξαιρέσεις όπου έχουν σηµειωθεί στον πίνακα και 
αφορούν στο σύνολο 14 τάξεων και σε αριθµό 140 πρώτων ωρών τις 11 µόλις. Άρα ο 
γενικός κανόνας, έτσι όπως προκύπτει από το πρόγραµµα αλλά και σύµφωνα µε τα 
στοιχεία που προέκυψαν από την παρατήρηση στο ∆.Σ. των Μαλίων τηρείται. Όσον 
αφορά στη συνέχεια το ∆.Σ. Χερσονήσου σύµφωνα µε το πρόγραµµα των δύο 
πρώτων ωρών, προκύπτουν τα εξής στοιχεία: 
 
Τµήµα ∆ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή 
Α1 Μουσική Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα 
 Μαθηµατικά Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Φυσ.Αγωγή 
Α2 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα 
 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηµατικά 
Β1 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα 
 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηµατικά 
Β2 Μαθηµατικά Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα 
 Φυσ.Αγωγή Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηµατικά 
Β3 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηµατικά Γλώσσα 
 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Φυσ.Αγωγή Μαθηµατικά 
Γ1 Φυσ.Αγωγή Γλώσσα Μουσική Γλώσσα Γλώσσα 
 Μουσική Γλώσσα Ιστορία Γλώσσα Μαθηµατικά 
Γ2 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Φυσ.Αγωγή Γλώσσα 
 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηµατικά Μαθηµατικά 



∆1 Γλώσσα Γλώσσα Αγγλικά Γλώσσα Γλώσσα 
 Γλώσσα Γλώσσα Φυσ.Αγωγή Γλώσσα Μαθηµατικά 
∆2 Γλώσσα Γλώσσα Φυσ.Αγωγή Γλώσσα Φυσ.Αγωγή 
 Γλώσσα Γλώσσα Αγγλικά Γλώσσα Γλώσσα 
Ε1 Γλώσσα Φυσ.Αγωγή Γλώσσα Γλώσσα Μαθηµατικά 
 Γλώσσα Αγγλικά Γλώσσα Γλώσσα Φυσική 
Ε2 Γλώσσα Αγγλικά Γλώσσα Γλώσσα Μαθηµατικά 
 Γλώσσα Φυσ.Αγωγή Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα 
Στ1 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μουσική 
 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Αγγλικά 
Στ2 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Αγγλικά 
 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μουσική 
 
 Παρόµοια είναι τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήγουµε από την παράθεση 
του προγράµµατος των δύο πρώτων ωρών, στο σύνολο των τάξεων του ∆.Σ. 
Χερσονήσου. Έτσι σε 13 τάξεις και 130 πρώτες ώρες άλλα µαθήµατα 
«δευτερεύοντα» που αφορούν κυρίων τη Φυσική Αγωγή, τη Μουσική και τα 
Αγγλικά, εντοπίσουµε 22. Οι 16 ώρες που αφορούν τις τάξεις από Γ έως και ΣΤ΄ και 
στα δύο τµήµατα τους είναι ζευγάρι. Αυτό συµβαίνει επειδή στο µάθηµα των 
Αγγλικών οι µαθητές χωρίζονται σε τµήµατα αρχάριων και προχωρηµένων µε τη 
συµµετοχή και των δύο τµηµάτων της κάθε τάξης. ∆ηλαδή τη µία ώρα µαθητές π.χ. 
της Στ΄1 και Στ΄2 κάνουν µάθηµα Αγγλικών ως αρχάριοι και την άλλη οι ίδιοι και 
των δύο τµηµάτων κάνουν Μουσική. Το ίδιο συµβαίνει αντίστροφα για τους 
υπόλοιπους, όπου σχηµατίζουν τµήµα προχωρηµένων. Αυτό γίνεται στα πλαίσια µια 
προσπάθειας αναβάθµισης του µαθήµατος των Αγγλικών, σύµφωνα και µε τις 
επιθυµίες των γονιών και συµβαίνει αντίστοιχα  και στο άλλο σχολείο. 
 Όσον αφορά τώρα το δεύτερο σηµείο, το οποίο πρέπει να εξετάσουµε, αυτό 
είναι το τι µαθήµατα περιλαµβάνει το πρόγραµµα µέχρι την µεσηµβρινή ζώνη 
λειτουργίας του Ολοήµερου. Ο καλύτερος τρόπος να προσεγγίσουµε το σηµείο αυτό 
είναι η αναλυτική παράθεση του προγράµµατος µαθηµάτων που έχουν οι τάξεις των 
δύο σχολείων. Έτσι θα µπορέσουµε να διαπιστώσουµε κατά πόσο γίνονται εναλλαγές  
ανάµεσα στη διδασκαλία των «πρωινών» και των «απογευµατινών» µαθηµάτων, που 
είναι το τρίτο βασικό µας σηµείο, αλλά και σε κάποιες άλλες βασικές παραµέτρους 
του προγράµµατος. Για το λόγο αυτό τα αναλυτικά ωρολόγια προγράµµατα- 
προγράµµατα µαθηµάτων των δύο σχολείων, δίνονται στο παράρτηµα της εργασίας 
(Πρβλ. Παράρτηµα). 
 Από την αναλυτική εξέταση των δύο προγραµµάτων συµπεραίνουµε 
καταρχήν πως δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες διαφορές ως προς τη δοµή αλλά και τη 
διάρθρωση του προγράµµατος ανάµεσα στα δύο σχολεία. ∆ιαπιστώνουµε ότι µετά 
την δεύτερη ώρα και έως το φαγητό πραγµατοποιείται η διδασκαλία των υπόλοιπων 
(εκτός Γλώσσας και Μαθηµατικών) µαθηµάτων του Αναλυτικού Προγράµµατος 
όπως στα υπόλοιπα σχολεία. ΄Όµως αν προσέξουµε τα σηµειωµένα µαθήµατα των 
δύο προγραµµάτων, κατανοούµε πως γίνεται για προσπάθεια εναλλαγής ωρών 
διδασκαλίας ανάµεσα στα λεγόµενα, από όσους δεν έχουν κατανοήσει πλήρως τη 
φιλοσοφία του Ολοήµερου, «πρωινά» και «απογευµατινά» µαθήµατα. Η προσπάθεια 
για την οποία κάνουµε λόγο, πραγµατοποιείται κυρίως µε το µάθηµα της 
προετοιµασίας και από εκεί και πέρα µε τα εικαστικά αλλά και την εναλλαγή 
Φυσικής Αγωγής και Αγγλικών κάτω από τις προϋποθέσεις που αναφέραµε. 
 Η λεγόµενη ευελιξία του προγράµµατος περιλαµβάνει και αυτού του είδους 
τις «εσωτερικές» θα λέγαµε εναλλαγές µεταξύ άλλων. Βασικό σκοπό έχουν 



προφανώς την ανάδειξη σε πρωτεύον µάθηµα των αντικειµένων που αναφέραµε αλλά 
και τον εµπλουτισµό του πρωινού προγράµµατος µε δηµιουργικές δραστηριότητες. 
Με λίγα λόγια την ενοποίηση του πρωινού και του απογευµατινού ωραρίου.  Έτσι 
δηµιουργείται ένα ευέλικτο και λειτουργικό πρόγραµµα µαθηµάτων που έχει και τις 
προϋποθέσεις να γίνει αποτελεσµατικό. Ήδη όµως έτσι όπως είναι, µπορεί να 
χαρακτηρίσει ένα πιλοτικό ολοήµερο σχολείο. 
 Το πρόγραµµα µαθηµάτων µε τη µορφή που παρουσιάζουµε σ� αυτό το 
κεφάλαιο το συναντήσαµε να εφαρµόζεται  σε καθηµερινή βάση στα δύο σχολεία. Τη 
δοµή και τη διάρθρωση του επιµελήθηκαν στο Ολοήµερο των Μαλίων ο 
Υποδιευθυντής και υπεύθυνος λειτουργίας του προγράµµατος και στο ∆.Σ. της 
Χερσονήσου  ένας δάσκαλος πρωινής ζώνης ο οποίος διδάσκει από την αρχή 
λειτουργίας του σχολείου ως Ολοήµερο. ∆ιαθέτουν λοιπόν την απαραίτητη πείρα 
αλλά και γνώση για να προβούν στη σύνταξη τους. Και από τους δύο πήραµε 
συνέντευξη στα πλαίσια εφαρµογής της Β΄ φάσης της έρευνας. 
 Σύµφωνα µε αυτή ο ∆ιευθυντής του σχολείου των Μαλίων αναφέρει για το 
πρόγραµµα του σχολείου του στην 5η ερώτηση «ποια είναι τα στοιχεία που 
διαφοροποιούν ένα πιλοτικό ολοήµερο σχολείο από τα υπόλοιπα» δηλώνει ότι είναι:  
«�η δοµή των προγραµµάτων  η πιο οργανωµένη µορφή ενασχόλησης µε κάποια 
αντικείµενα, ακόµα και του παραδοσιακού�.προγράµµατος του κλασικού σχολείου�. 
Η πιο οργανωµένη δοµή και συγκρότηση του προγράµµατος�» (Συνέντευξη 
Υποδιευθυντής ∆.Σ. Μαλίων, Ερώτηση 5, σελ. ).  

Αντίστοιχα ο δηµιουργός του προγράµµατος του σχολείου της Χερσονήσου 
στην  υποερώτηση 15 σχετικά µε το πρόγραµµα και τη δοµή του  και κάτω από ποια 
κριτήρια ενέργησε για να το ολοκληρώσει, απάντησε ότι «∆εν ήταν προσωπική 
επιλογή.  Είναι γενική επιθυµία. Αλλά για να λειτουργήσει απόλυτα πρέπει να παίρνουµε 
τη γνώµη όλων, δηλαδή του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων, του συλλόγου 
διδασκόντων, των προϊσταµένων. Τι µπορούµε να βάλουµε που θα είναι το καλύτερο 
για τα παιδιά. Αφού ακουστούν οι γνώµες όλων, µετά αποφασίζει ο σύλλογος 
διδασκόντων». Ενώ σε δεύτερη υπερώτηση, όπου του ζητήσαµε να αξιολογήσει κατά 
κάποιο τρόπο τη δοµή του προγράµµατος, µας απάντησε ότι «πιο αρµόδιοι είναι ο 
διευθυντής και ο υποδιευθυντής». 

 Κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες δηµιουργήθηκε το πρόγραµµα και µε βάση 
τις συγκεκριµένες προϋποθέσεις και τα δεδοµένα κριτήρια. Αυτό που κρατάµε είναι 
ότι το πρόγραµµα είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία που 
διαφοροποιούν  το πιλοτικό ολοήµερο σχολείο από τα υπόλοιπα, σύµφωνα µε τη 
γνώµη των υπεύθυνων δηµιουργών  του. Ακόµα το γεγονός ότι γνώµη  αλλά και λόγο 
για τη διαµόρφωση του έχουν όλοι όσοι εµπλέκονται όπως ο σύλλογος γονέων και 
κηδεµόνων, ο σύλλογος διδασκόντων και οι προϊστάµενοι εκπαίδευσης, είναι ένα από 
τα πληροφοριακά στοιχεία που κρατάµε. 

Στη διαµόρφωση επίσης του προγράµµατος, στη µορφή που παραθέσαµε, 
συνεπικουρεί και λόγω της θέσης της η σχολική σύµβουλος. Μάλιστα σε σχετική 
υποερώτηση µας  για το «ποια η συµβολή της στην οργάνωση και λειτουργία του 
ολοήµερου προγράµµατος» απαντάει ότι « αυτή κυρίως αφορά το πρόγραµµα σε όλες 
τους τις φάσεις και κατά την εκπόνηση και κατά την τελική διαµόρφωση ούτως ώστε 
αυτό να είναι σύµφωνο µε τις ψυχοπαιδαγωγικές ανάγκες και αντιλήψεις. Πως 
κατανέµονται τα µαθήµατα, ο συσχετισµός τους, για παράδειγµα δεν µπορείς να βάζεις 
µόνο ακαδηµαϊκά ή µόνο µαθήµατα ελεύθερων επιλογών των παιδιών σε συγκεκριµένο 
χρόνο. Να υπάρχει δηλαδή µία σωστή µείξη των γνωστικών αντικειµένων»  (Σχολικός 
Σύµβουλος Νοµού Ηρακλείου, ερώτηση 1, σελ. 90). 



Άρα αφού υπήρχε µια τόσο προσεκτική συνεργασία όλων αυτών των φορέων και 
ακολουθήθηκαν πιστά οι βασικού κανόνες, περιµένουµε ένα πρόγραµµα µαθηµάτων 
σωστά δοµηµένο, χωρίς προβλήµατα και στοιχεία που πρέπει να αλλάξουν σύντοµα. 
∆είχνει να έχουν δροµολογηθεί οι αλλαγές που θα φέρει το πιλοτικό ολοήµερο στο 
θέµα του προγράµµατος και να εφαρµόζονται στην πράξη. 

Το πρόγραµµα το παρακολουθούν υποχρεωτικά όλοι οι µαθητές. Αυτό 
αποτελεί διαπίστωση των 18 επισκέψεων µας στα πλαίσια της παρατήρησης. 
Άλλωστε παραµέναµε στην τάξη µέχρι το τέλος του προγράµµατος και είµαστε σε 
θέση να επιβεβαιώσουµε έναν από τους βασικούς χαρακτηριστικούς κανόνες που 
πρέπει να διέπουν τη λειτουργία του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου.  

Συνεχίζοντας την προσέγγιση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
προγράµµατος των πιλοτικών ολοήµερου Μαλίων και Χερσονήσου διαπιστώνουµε 
ότι παρ� όλες τις προσπάθειες εναλλαγής αντικειµένων µεταξύ πρωινού και 
απογευµατινού ωραρίου σε γενικές γραµµές στο πρόγραµµα µετά το φαγητό, 
συναντάµε µαθήµατα µε ψυχαγωγικό κυρίως περιεχόµενο που δεν έχουν πολλές 
απαιτήσεις συγκέντρωσης της προσοχής των µαθητών, έτσι διατηρείται η 
φυσιογνωµία που πρέπει να έχει η µεταµεσηµβρινή ζώνη διδασκαλίας, που είναι ο 
εµπλουτισµός της µε παιγνιώδεις και ψυχαγωγικές οργανωµένες δραστηριότητες στα 
πλαίσια συγκεκριµένων αντικειµένων Ως τέτοια µπορούµε να χαρακτηρίσουµε το 
µάθηµα της µουσικής, των εικαστικών, της θεατρικής αγωγής, των παραδοσιακών 
χορών, του πολιτισµού, της λογοτεχνίας, της αγωγής υγείας αλλά ακόµα και της 
πληροφορικής καθώς και της προετοιµασίας. Αρκεί οι διδάσκοντες να το έχουν 
κατανοήσει και να το έχουν προσαρµόσει σ� αυτά τα πρότυπα. 

Αυτά τα µαθήµατα συναντάµε κυρίως τις ώρες που οι µαθητές είναι 
κουρασµένοι, δηλαδή µετά το φαγητό. Τα όποια µαθήµατα του «Κλασικού» 
Αναλυτικού Προγράµµατος υπάρχουν στην απογευµατινή ζώνη λειτουργίας, κυρίως 
Ιστορία, Θρησκευτικά και Μελέτη Περιβάλλοντος πληρούν τη βασική προϋπόθεση 
του ενιαίου προγράµµατος. Από εκεί και πέρα εκτός των ήδη µειωµένων γνωστικών 
απαιτήσεων, οι δάσκαλοι καλό θα είναι να τα προσεγγίζουν διδακτικά χωρίς καθαρά 
ακαδηµαϊκό τρόπο και οι απαιτήσεις τους να είναι µειωµένες. Οι µαθητές ήδη την 
ώρα αυτή είναι κουρασµένοι και το µόνο που θα επιτύχουν αν τα αντιµετωπίσουν  ως 
«βασικά» µαθήµατα, είναι να τους επιβαρύνουν. Άρα το απογευµατινό ωράριο 
καλύπτει τις ανάγκες των µαθητών για χαλαρότερη αντιµετώπιση τους. 

Όσον αφορά τις  αθλητικές δραστηριότητες, αυτές προγραµµατίζονται 
ώστε να µην πραγµατοποιούνται αµέσως µετά το γεύµα, για ευνόητους λόγους. 
Μόνο δύο εξαιρέσεις εντοπίσαµε στο πρόγραµµα των 27 τάξεων και των δύο 
δηµοτικών σχολείων. Η µία είναι στο τµήµα Β΄3 του ∆.Σ. Μαλίων και η άλλη αφορά 
το τµήµα Στ΄1 του σχολείου της Χερσονήσου µία φορά της εβδοµάδας για κάθε 
τµήµα (πρβλ. πρόγραµµα σχολείων). Αν προσέξουµε προσεκτικά τα προγράµµατα 
διαπιστώνουµε ότι αρκετά συχνά µετά την ώρα του φαγητού, σε πολλά τµήµατα 
ακολουθεί το µάθηµα που ονοµάζεται αθλητισµός ή ολυµπιακή παιδεία. Πρόκειται 
για θεωρητικό µάθηµα, το οποίο πραγµατοποιείται από γυµναστές εκτός των τάξεων, 
είτε στο γυµναστήριο είτε στην αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων. Έχει σαν 
βασικό σκοπό την εξοικείωση των µαθητών µε την ολυµπιακή ιδέα αλλά και τα 
ολυµπιακά αθλήµατα και δεν απαιτεί σωµατική δράση, κάτι που δεν είναι ορθό να 
γίνεται µετά την ώρα του φαγητού. 

Αντίθετα θεµιτό είναι και πρέπει να προβλέπεται από το πρόγραµµα. Λίγο 
πριν και λίγο µετά το φαγητό να υπάρχει ώρα κενή δραστηριοτήτων για 
ξεκούραση και χαλάρωση των µαθητών. Αυτή έχει σαν βασικό σκοπό την φυσική 
επαναφορά των µαθητών σε µια πιο φυσιολογική κατάσταση µετά το φαγητό. Βασική 



προϋπόθεση για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η παρεµβολή κάποιας ώρας που 
µπορεί να είναι και λιγότερη από µία σχολική σαράντα πέντε λεπτών, όπου οι 
µαθητές να είναι και να νοιώθουν ελεύθεροι από οποιαδήποτε γνωστική 
χειραγώγηση. 

Κάτι τέτοιο το συναντήσαµε στα σχολεία των Μαλίων και της Χερσονήσου, 
µε διαφορετική µορφή στο κάθε ένα. Πιο συγκεκριµένα το σηµείο αυτό εµπίπτει και 
εξετάζεται ως ξεχωριστό ερευνητικό στοιχείο στην κλείδα παρατήρησης, την οποία 
συµπληρώναµε στα πλαίσια της Α΄ φάσης της έρευνας. Επιλέξαµε να εξετάσουµε 
αυτό το στοιχείο, µέσω της παρατήρησης, διότι δεν µπορούν να αναχθούν 
συµπεράσµατα από την παράθεση του πλήρους προγράµµατος. Έπρεπε να το 
ερευνήσουµε πιο προσεκτικά. Έτσι στο πρώτο µέρος της κλείδας µε την ονοµασία 
«Αναλυτικό Πρόγραµµα» στο 7ο σηµείο όπου εξετάζουµε την «Ελεύθερη ώρα ή ώρα 
ξεκούρασης» στα δύο σχολεία, ζητούσαµε να εντοπίσουµε: 

 
- Την ώρα που πραγµατοποιείται µέσα στο ωρολόγιο πρόγραµµα 
- Τις δραστηριότητες που περιλαµβάνει 
- Το δάσκαλο και τη µεθοδολογία διδασκαλίας, που εφαρµόζει 
- Τη συµµετοχή όλων ή όχι των µαθητών 
- Τα αποτελέσµατα της διδασκαλίας 
 
Έτσι λοιπόν από τις 8 κλείδες παρατήρησης που συµπληρώσαµε στο σχολείο 

των Μαλίων, προέκυψαν τα εξής αποτελέσµατα αναλυτικά: 
 - Ώρα που πραγµατοποιείται στο  ωρολόγιο Πρόγραµµα: Σε όλες τις τάξεις, 
πραγµατοποιείται µετά το φαγητό, το χρονικό διάστηµα από τις 13:15 µέχρι 13:40 για 
τις τάξεις από Γ΄ έως την Στ΄ και από τις 13:00-13:30 για τις Α΄ και Β΄. Καλύπτει 
περίπου ένα εικοσάλεπτο για την κάθε τάξη. Σε µόνο µία από τις 8 τάξεις 
πραγµατοποιήθηκε µια µορφή άτυπου διαλείµµατος εργασιών και ξεκούρασης πριν 
το φαγητό (στο τµήµα Α΄3) αλλά έγινε κατόπιν πρωτοβουλίας του ίδιου του 
δασκάλου. Χωρίς να υπάρχει επίσηµη κατεύθυνση από το σχολείο. 

-∆ραστηριότητες που περιλαµβάνει: Τα δεδοµένα εδώ είναι αρκετά 
ανοµοιογενή. Σε 6 περιπτώσεις από τις 8 η ελεύθερη ώρα πραγµατοποιούταν µέσα 
στην τάξη ενώ στις υπόλοιπες δύο στο προαύλιο. Από αυτές οι 6 δεν περιελάµβαναν 
καµία ουσιαστική δραστηριότητα, απλά οι µαθητές παρέµεναν ελεύθεροι να µιλούν 
και να κάνουν ό,τι νοµίζουν χωρίς να υπάρχει κάτι οργανωµένο. Μόνο σε µία 
περίπτωση (Τµήµα Β΄3) οι µαθητές άκουσαν για περίπου 20 λεπτά ένα παραµύθι από 
κασέτα, ενώ σε µία άλλη στο τµήµα ∆΄2 οι µαθητές συνέχιζαν να εργάζονται σαν να 
υπήρχε κανονικά ώρα προετοιµασίας, λύνοντας τις ασκήσεις τους. 

-∆άσκαλός: Από τις 6 περιπτώσεις όπου η ελεύθερη ώρα πραγµατοποιήθηκε 
στην τάξη, στις 2 µόνο ήταν υπεύθυνος ο δάσκαλος της τάξης. Στις υπόλοιπες 4 ήταν 
δάσκαλοι που τα µαθήµατα τους διδάσκονται στο απογευµατινό ωράριο και που κατά 
κανόνα είχαν µάθηµα µε την τάξη µετά το πέρας της ώρας ξεκούρασης. 

-Συµµετοχή όλων των µαθητών: Ήταν καθολική η συµµετοχή των µαθητών 
στις τάξεις όπου διεξήχθη η παρατήρηση, αλλά και στις υπόλοιπες από όσα είµαι σε 
θέση να γνωρίζω. Άλλωστε υποχρεωτική είναι για όλους τους µαθητές η 
παρακολούθηση του προγράµµατος µετά το φαγητό. 

Την ίδια έρευνα πραγµατοποιήσαµε µε την ίδια κλείδα παρατήρησης και στις 
9 τάξεις του ∆.Σ. της Χερσονήσου,  των οποίων παρατηρήσαµε τις µαθησιακές και 
διδακτικές δραστηριότητες καταλήξαµε στα εξής: 
 -Ώρα που πραγµατοποιείται µέσα στο ωρολόγιο πρόγραµµα: Στις 5 από τις 9 
τάξεις, στις οποίες συµπληρώσαµε την κλείδα παρατήρησης, η ελεύθερη ώρα � ώρα 



ξεκούρασης, ήταν πριν από το φαγητό, ενώ σε 4 µετά. Πριν από το φαγητό 
πραγµατοποιούνταν στα πλαίσια συγκεκριµένου µαθήµατος π.χ. προετοιµασίας, το 
οποίο τελείωνε 15 λεπτά νωρίτερα, για να συµπληρωθεί η ώρα µε ελεύθερες κυρίως 
δραστηριότητες µέσα στην τάξη. Για τις περιπτώσεις όπου την ώρα ξεκούρασης τη 
συναντούσαµε µετά την ώρα του φαγητού, υπήρχε ένα χρονικό διάστηµα περίπου 20 
λεπτά όπου οι µαθητές µέσα στην τάξη χαλάρωναν, χωρίς να ακολουθούν κάποιο 
δεδοµένο πρόγραµµα. 
 -∆ραστηριότητες που περιλαµβάνει: Σε 6 από τις 9 περιπτώσεις, πριν και µετά 
το φαγητό, ακολουθούνταν απόλυτα ελεύθερες δραστηριότητες από τους µαθητές. Σε 
2 τάξεις (Α΄2 και Β΄2) οι δασκάλες διάβαζαν κάποιο παραµύθι στους µαθητές, οι 
οποίοι χαλάρωναν στο πίσω µέρος της τάξης, καθισµένοι στους καναπέδες ενώ σε µια 
περίπτωση όπου οι µαθητές είχαν µουσική, η δασκάλα τους ξεκούραζε παίζοντας 
κιθάρα και τραγουδώντας, στο εργαστήριο της µουσικής. Το ίδιο γινόταν σύµφωνα 
µε την παρατήρηση που κάναµε στο πρόγραµµα όλου του σχολείου και στην 
περίπτωση όπου οι µαθητές είχαν πληροφορική. Έπαιζαν παιχνίδια στους 
υπολογιστές, στο εργαστήριο πληροφορικής, µέχρι να αρχίσει το µάθηµα. 
 -∆άσκαλος: Σε 5 τάξεις η ώρα ξεκούρασης, πραγµατοποιούνταν παρουσία του 
δασκάλου της τάξης. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις το έργο αυτό το αναλάµβαναν 
δάσκαλοι επιπλέον αντικειµένων. 
 -Συµµετοχή όλων των µαθητών: Οι µαθητές των συγκεκριµένων τάξεων 
συµµετείχαν όλοι στην απογευµατινή ζώνη λειτουργίας, άρα και στην ώρα της 
ξεκούρασης. Από εκεί και πέρα δεν πραγµατοποιούνταν κάποια συγκεκριµένη 
οργανωµένη δραστηριότητα, που να έχει την ανάγκη συµµετοχής των µαθητών για να 
κριθεί ως επιτυχηµένη. 
 Αν εκτιµήσουµε συγκεντρωτικά τα στοιχεία της παρατήρησης που αφορούν 
την ώρα της ξεκούρασης, θα διαπιστώσουµε πως δεν είναι τόσο προσεγµένη και 
οργανωµένη όσο η σπουδαιότητα της θα επέβαλε. Συγκεκριµένα η ανοµοιογένεια των 
δραστηριοτήτων, ελεύθερων ή ακόµα και οργανωµένων αλλά µε βάση ελεύθερης 
διαδικασίας των ωρών στο πρόγραµµα που προσφέρονται, αλλά και της διάρκειας 
της, ενισχύουν τα όσα υποστηρίζουµε. ∆ιαφορετικές καταστάσεις είχανε κατά νου, 
όσοι σχεδίασαν τα προγράµµατα µαθηµάτων καθώς και το ωρολόγιο πρόγραµµα. Την 
ισχύουσα κατάσταση δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο και η νοοτροπία των 
εκπαιδευτικών, ότι οι µαθητές για να ξεκουραστούν, θα πρέπει οι ίδιοι να µην κάνουν 
απολύτως τίποτα. Πολλές φορές όµως οι ίδιες οι συνθήκες τους αναγκάζουν να 
σκέπτονται έτσι. 
 Για παράδειγµα, ένας δάσκαλος απογευµατινής ζώνης του σχολείου της 
Χερσονήσου, στην 6η ερώτηση που του θέσαµε για το ποια ή ποιες είναι οι βασικές 
µέθοδοι διδασκαλίας που ακολουθεί αναφέρει µεταξύ άλλων «Για την ώρα του 
φαγητού θα ήθελα να πω κάποια πράγµατα, γιατί είναι µάθηµα. Θεωρείται βεβαίως 
κανονική διδακτική ώρα και έτσι πρέπει να είναι και έτσι είναι. Είχα τροµερό 
πρόβληµα πέρυσι όπου µου είχανε δώσει ένα τµήµα όπου το πήγαινα µόνο φαγητό, 
δηλαδή δεν είχα καµιά άλλη σχέση µε αυτό το τµήµα�. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ και 
µπορώ να σου πω ότι τις πιο πολλές ώρες που αφιέρωσα ήταν να βγάλω πέρα αυτό που 
άλλος το θεωρεί, εντάξει τι κάνεις, ουσιαστικά πάς τα παιδιά για φαγητό. Γιατί τα 
παιδιά σε ένα τεταρτάκι είχαν φάει και�.µετά τα υπόλοιπα τριάντα λεπτά πρέπει να 
βρίσκεις διάφορες δραστηριότητες για να τα απασχολήσεις χωρίς βέβαια να τα 
ταλαιπωρήσεις, γιατί είχανε µόλις φάει. Και εκεί έπρεπε να βρεις παιχνίδια στον 
υπολογιστή ή άλλα όπως χορευτικές καρέκλες�. Ήταν ένας τοµέας που αισθάνθηκα 
περισσότερο σαν εµψυχωτής παρά σαν δάσκαλος µε την ακαδηµαϊκή έννοια του όρου� 
ουσιαστικά πρέπει να κάνεις τα παιδιά να νοιώθουν καλά  για να µη σε ταλαιπωρούνε 



και να µην ταλαιπωρούνται βέβαια και αυτά»  ∆άσκαλος απογευµατινής ζώνης 
λειτουργίας ∆.Σ. Χερσονήσου, ερώτηση 6η σελ. 74-75). 
 Από τα λόγια αυτά µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι δάσκαλοι γνωρίζουν 
την αξία της ώρας ξεκούρασης των µαθητών πριν ή µετά από το φαγητό και ξέρουν τι 
πρέπει να κάνουν για να αναδείξουν την αξία της. Όµως παρεµβαίνουν αστάθµητοι 
παράγοντες, όπως αυτόν που αναφέρει ο συγκεκριµένο δάσκαλος του άγνωστου προς 
αυτόν τµήµατος, λόγω του ότι έρχεται σε επαφή µαζί του, λίγες µόλις  ώρες την 
εβδοµάδα. Άλλος ανασταλτικός παράγοντας µπορεί να είναι το ότι δεν γνωρίζουν δεν 
τους έχουν µάθει τρόπους ώστε να δρουν ως «εµψυχωτές» σύµφωνα µε όσα τονίζει ο 
δάσκαλος. Άρα ουσιαστικά µπορούν να παρέµβουν αποτελεσµατικά µόνο εφόσον 
κάνουν οι ίδιοι από µόνοι τους προσπάθεια, διαφορετικά χάνεται το νόηµα της ώρας 
ξεκούρασης, Θα πρέπει εποµένως να προσεχθεί το συγκεκριµένο σηµείο, ώστε να 
αποφευχθούν τέτοιες παρερµηνείες και προβλήµατα που τώρα υπάρχουν. 
 Το επόµενο σηµείο που θα προσεγγίσουµε και που θεωρείται βασικό για την 
επιτυχή εφαρµογή του ολοήµερου προγράµµατος είναι η ενδεχόµενη και κατόπιν 
συγκεκριµένων λόγων, αλλαγή της διάρκειας της διδακτικής ώρας ανάλογα µε τις 
ανάγκες του µαθητή, του δασκάλου ή των απαιτήσεων του γνωστικού 
αντικειµένου. Η επιστηµονική επιτροπή αλλά και η πιλοτική εφαρµογή του 
προγράµµατος δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αυξοµειώσει ανάλογα µε 
τις ανάγκες του και την προσωπική του διδακτική φιλοσοφία τη διάρκεια της 
διδακτικής ώρας. Παρόλα αυτά παρόλο που θεωρητικά του προσφέρεται αυτή η 
χρήσιµη για τη διδασκαλία δυνατότητα, εντούτοις η αξία της µειώνεται λόγω 
πρακτικών ζητηµάτων και δυσκολιών. 
 Καταρχήν η δοµή του προγράµµατος είναι τέτοια, ώστε να είναι συχνή η 
εναλλαγή διδασκόντων σε µια σχολική ηµέρα, σε µία τάξη, υπακούοντας στην 
ανάγκη για ενιαίο πρωινό και απογευµατινό πρόγραµµα µαθηµάτων, καθώς και στην 
ουσιαστική αναβάθµιση των επιπλέον αντικειµένων που έχουν ψυχαγωγικό 
περιεχόµενο. Έτσι συχνά συναντάµε µετά το δίωρο της Γλώσσας, να ακολουθεί η 
Μουσική από τον ειδικευµένο δάσκαλο και κατόπιν τα Μαθηµατικά για παράδειγµα 
πάλι από το δάσκαλο της τάξης. Αυτού του είδους η εναλλαγή έχει βέβαια την αξία 
της όπως την παρουσιάσαµε προηγουµένως., αλλά και τα παραλειπόµενα 
αποτελέσµατα. 
 Για του λόγου του αληθές παρουσιάζουµε κάποια χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα, ώστε να γίνει αντιληπτή η συχνότητα αλλαγής των δασκάλων, η 
ανοµοιογένεια περιεχοµένου των µαθηµάτων καθώς και η πληρότητα τους ανά 
σχολική ώρα: 
 

∆.Σ. Μαλίων 
Τµήµα Ηµέρα Ώρα Πρόγραµµα ∆άσκαλοι 
Β΄2 Παρασκευή 1η Γλώσσα ∆άσκαλος τάξης 
  2η Μαθηµατικά ∆άσκαλος τάξης 
  3η Φυσ. Αγωγή Γυµναστής 

  4η Προετοιµασία ∆άσκαλος απογ. 
ζώνης 

∆΄2 Τετάρτη 6η Φαγητό ∆άσκαλος τάξης 
  7η ∆ιαπ. Αγωγή Ειδικευµ. ∆άσκαλος 

  8η Μελέτη ∆άσκαλος απογ. 
ζώνης 

  9η Εικαστικά ∆ασκάλα Εικαστικών 
 



 
∆.Σ. Χερσονήσου 

Τµήµα Ηµέρα Ώρα Πρόγραµµα ∆άσκαλοι 
Ε΄1 Παρασκευή 1η Μαθηµατικά ∆άσκαλος τάξης 
  2η Φυσικά ∆άσκαλος τάξης 
  3η Ιστορία ∆άσκαλος απογ. ζώνης 
  4η Αγγλικά ∆ασκάλα Αγγλικών 
  5η Φυσ. Αγωγή Γυµναστής 
Στ΄1 ∆ευτέρα 4η Προετοιµασία ∆άσκαλος τάξης 
  5η Αγγλικά ∆ασκάλα Αγγλικών 
  6η Φαγητό ∆άσκαλος τάξης 
  7η Φυσ. Αγωγή Γυµναστής 
  8η Λογοτεχνία Ειδικ. ∆άσκαλος 
  9η Παραδ. Χοροί Γυµναστής χορών 

 
 
 

Αυτά είναι κάποια χαρακτηριστικά- ενδεικτικά παραδείγµατα της πολύπλοκης 
διάταξης των µαθηµάτων στο πρόγραµµα. Η λεπτοµερής µελέτη του προγράµµατος 
θα µπορούσε να εντοπίσει και πλήθος άλλων (Πρβλ. Παράρτηµα). Κατά συνέπεια 
µειώνονται οι προϋποθέσεις αλλαγής της διάρκεια της διδακτικής ώρας, σύµφωνα µε 
τον προγραµµατισµό του διδάσκοντα. 

Το γεγονός αυτό το δυσκολεύουν και άλλοι παράγοντες εκτός της συχνής 
αλλαγής του διδακτικού προσωπικού και της ανοµοιογένειας των γνωστικών 
αντικειµένων. Πρόκειται για την ρύθµιση του προγράµµατος, βάσει της 
σαρανταπεντάλεπτης διδακτικής ώρας αλλά και της ατολµίας των δασκάλων να 
πειραµατιστούν µε νέες µεθόδους διδασκαλίας που απαιτούν περισσότερο χρόνο. Η 
αντίληψη αυτή θα επιβεβαιωθεί σε επόµενο κεφάλαιο και θα αναζητηθούν οι 
βαθύτερες αιτίες της στασιµότητας που παρατηρείται στο συγκεκριµένο τοµέα. Ως εκ 
τούτου δεν απαιτείται η αλλαγή των χρονικών ορίων της διδακτικής ώρας, σύµφωνα 
µε αυτή την αντίληψη. 

Στα συµπεράσµατα αυτά καταλήξαµε και µε βάση τα αποτελέσµατα της 
ανάλυσης των κλείδων παρατήρησης. Από αυτή προέκυψαν τα εξής: 
 
Σχολεία Ώρες παρακολούθησης Αλλαγές στη διάρκεια της διδακτ. Ώρας 
Μάλια 72 1 φορά 
Χερσόνησος 81 2 φορές 
ΣΥΝΟΛΟ 153 3 φορές 
 

 
Πρόκειται για περιπτώσεις-εξαιρέσεις, που απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα. 

Το ποσοστό συχνότητας σύµφωνα µε το οποίο συναντήσαµε την αλλαγή της 
διάρκειας της διδακτικής ώρας, κατόπιν πρωτοβουλίας του δασκάλου, είναι ελάχιστο. 
Πιο αναλυτικά µια φορά το συναντήσαµε στα Μάλια στο τµήµα του Β΄1  όπου η 
δασκάλα ενοποίησε τρεις διδακτικές ώρες σε µία, προκειµένου να ολοκληρωθεί µία 
εταιρική εργασία που είχε βάλει στους µαθητές µε θέµα τη συγγραφή και την 
παρουσίαση ενός δικού τους παραµυθιού µε ζώα. Οι υπόλοιπες δύο ήταν στο σχολείο 
της Χερσονήσου όπου τη µία ενοποιήθηκαν στο τµήµα Ε΄2 τα µαθήµατα των 
εικαστικών και της θεατρικής αγωγής και πραγµατοποιήθηκαν σε µία ώρα ώστε να 



προετοιµαστεί µία παράσταση- αναπαράσταση των Ολυµπιακών Αγώνων. Τη 
δεύτερη ενοποιήθηκαν τα περιεχόµενα των µαθηµάτων της Γλώσσας και της 
προετοιµασίας στο τµήµα του Β΄2 σε δύο ώρες συνεχόµενες, για να εξασφαλιστεί ώρα 
για τα Μαθηµατικά. 

Συνεπώς απαιτείται επαναπροσδιορισµός και σαφέστερη τοποθέτηση του 
ζητήµατος στους εκπαιδευτικούς. Η µικρή χρήση της δυνατότητας που έχουν για µια 
εσωτερική αλλαγή και τροποποίηση του συνηθισµένου προγράµµατος, παραπέµπει 
σε µειωµένες πιθανότητες εφαρµογής εναλλακτικών µορφών διδασκαλίας και 
οργάνωσης. ∆ιότι για παράδειγµα η σωστή και ολοκληρωµένη διαπραγµάτευση ενός 
θέµατος µε το σχέδιο δράσης-µέθοδο Project απαιτεί χρόνο σίγουρο περισσότερο από 
µία διδακτική ώρα. Η οργάνωση από εκεί και πέρα του ωρολογίου προγράµµατος µε 
βάση τα δίωρα που εφαρµόζεται στη Χερσόνησο λόγου χάρη δεν σηµαίνει από µόνο 
του τίποτε, αν δεν εφαρµοστούν τέτοιου είδους αλλαγές από τους δασκάλους. 

Τα επόµενα δύο στοιχεία που πρέπει να διαπραγµατευτούν είναι πολύ εύκολο να 
εντοπιστούν και να αποτυπωθούν. Έτσι σύµφωνα µε τις συζητήσεις που 
πραγµατοποιήσαµε µε τις  διευθύνσεις των δύο σχολείων αλλά και τους 
εκπαιδευτικούς, µάθαµε αφενός ότι τα σχολεία δεν παραµένουν ανοιχτά µέχρι το 
βράδυ, για να καλύψουν ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, Εξαιτίας  του ακριβού 
εξοπλισµού της, κλείνουν µετά το τέλος των µαθηµάτων, από της δύο υποδιευθυντές. 
Της ήταν ο βασικός λόγος που µου αναφέρθηκε. Ο δεύτερος είναι ότι δεν ζητήθηκε 
κάτι τέτοιο ποτέ της τοπικές κοινωνίες της Χερσονήσου και των Μαλίων. 

Όσο για το τελευταίο αλλά ιδιαίτερα σηµαντικό σηµείο, το οποίο αφορά και 
καλύπτει το σύνολο σχεδόν των εντοπισµένων από τη βιβλιογραφία κατηγοριών 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών την υποχρεωτική παρακολούθηση δηλαδή όλου του 
προγράµµατος (πρωινού και απογευµατινού) των σχολείων, από όλους της 
µαθητές, εφαρµόζεται απόλυτα και στα δύο σχολεία που πραγµατοποιήσαµε την 
έρευνα, αλλά µάλλον και σε όλα τα υπόλοιπα πιλοτικά ολοήµερα. Σε διαφορετική 
περίπτωση, θα αλλοιωνόταν κατάφορα και ανεπανόρθωτα ο χαρακτήρας του 
πιλοτικού ολοήµερου προγράµµατος και θα µετασχηµατιζόταν σε διευρυµένου 
ωραρίου. Είναι πολύ λεπτό σηµείο και ουσιαστικά φροντίζουν τα πιλοτικά ολοήµερα 
να το αναδείξουν ξεκάθαρα σε όλους της ενδιαφερόµενους, δηλαδή της γονείς και της 
µαθητές σε πρώτη φάση αλλά και της αρµόδιους φορείς της εκπαίδευσης στη 
συνέχεια. 

 
 
2.4.  Ερευνητική προσέγγιση της κατηγορίας: Πρόγραµµα 

µαθηµάτων-Αναλυτικό Πρόγραµµα στο πιλοτικό ολοήµερο σχολείο. 
 
● Ολοκληρωµένη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειµένων που καθορίζονται 
από το επίσηµο Αναλυτικό Πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας. 
● Ολοκλήρωση της µαθησιακής διαδικασίας και της σχολικής προετοιµασίας στα 
πλαίσια του σχολικού ωραρίου ή στα πλαίσια κάθε µαθήµατος. 
● Το πρόγραµµα εµπλουτίζεται µε επιπρόσθετα γνωστικά αντικείµενα που: 
 α) είναι αναγκαία για τους µαθητές σύµφωνα µε τη διαµόρφωση των νέων συνθηκών 
της εποχής όπως: πληροφορική, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή υγείας, 
κυκλοφοριακή αγωγή, διαπολιτισµική αγωγή 
β) οι µαθητές διδάσκονται κατόπιν πληρωµής στην ελεύθερη αγορά π.χ. ξένες 
γλώσσες, µουσική, καλές τέχνες, χορό, αθλοπαιδιές 



γ) οι γονείς αλλά και οι τοπικοί φορείς επιθυµούν να διδαχτούν τα παιδιά για λόγους 
που συνδέονται µε τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες ή συνθήκες π.χ. λαογραφία, τοπική 
ιστορία, παραδοσιακούς χορούς 
δ) έχουν αρχίσει να αποκτούν αξία στην εκπαίδευση και να προωθούνται από το 
επίσηµο κράτος π.χ. λογοτεχνία, θεατρική αγωγή, έρευνα βιβλιοθήκης κ.α. 
● Το πρόγραµµα αντιµετωπίζεται σαν ενιαίο (καταπολέµηση του διαχωρισµού 
µεταξύ ακαδηµαϊκών και µη ακαδηµαϊκών µαθηµάτων). 
●  Το Αναλυτικό Πρόγραµµα διαµορφώνεται στα πλαίσια ενός κορµού που έχει 
διαµορφωθεί από την επιστηµονική επιτροπή και έχει την έγκριση του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου 
● Στη διαµόρφωση του προγράµµατος µαθηµάτων έχουν επίσης λόγο ο διευθυντής 
του σχολείου, οι δάσκαλοι, ο σχολικός σύµβουλος, οι γονείς και φυσικά οι µαθητές. 
     

Η ερευνητική προσέγγιση των σηµείων αυτών, απαιτεί το συνδυασµό των 
ερευνητικών µεθόδων ώστε να αποδοθεί κατά το δυνατόν καλύτερα η έννοια τους, 
στα πλαίσια των δύο σχολείων. Ο συνδυασµός µεθόδων µας επιτρέπει να φωτίσουµε 
πλήρως όλες τις πλευρές και να εντοπίσουµε τα στοιχεία που ενδιαφέρουν  την 
έρευνα και αφορούν αυτό που είπαµε θεωρία και πράξη. Σηµειώνουµε ότι το 
αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραµµα βρίσκεται στο παράρτηµα όπως µας δόθηκε από τα 
δύο σχολεία. 

Ξεκινώντας λοιπόν από το πρώτο σηµείο το οποίο έχει να κάνει µε την  
ολοκληρωµένη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειµένων που καθορίζονται 
από το επίσηµο Αναλυτικό Πρόγραµµα,  εντοπίσαµε στοιχεία  που το αφορούν στη 
διαδικασία της παρατήρησης και τα αποτελέσµατα της, Έτσι στην κλείδα 
παρατήρησης που χρησιµοποιήσαµε στην έρευνα µας, προσπαθήσαµε να 
αποσαφηνίσουµε το σηµείο αυτό µέσα από δύο προσεγγίσεις που βρίσκονται στο 
πρώτο µέρος της, µε την ονοµασία «Αναλυτικό Πρόγραµµα». Η  πρώτη είναι: 
«Ολοκληρωµένη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειµένων που καθορίζονται 
από το Α.Π. του Υπουργείου Παιδείας», όπου συµπληρώνουµε το πρόγραµµα της 
τάξης της οποίας θα παρατηρήσουµε τις µαθησιακές διαδικασίες αναλυτικά µε σκοπό 
να συγκεντρώσουµε όλα τα δεδοµένα σχετικά µε τα µαθήµατα που διδάσκονται. Με 
αυτό τον τρόπο θα µπορέσουµε να διαπιστώσουµε αν διδάσκονται όλα όσα 
προβλέπονται από το Αναλυτικό Πρόγραµµα, όπως στα υπόλοιπα σχολεία. 

Έτσι λοιπόν διαπιστώσαµε τα εξής, που αφορούν και τα δύο πιλοτικά 
ολοήµερα σχολεία σχετικά µε τα µαθήµατα που περιλαµβάνουν στο πρόγραµµα τους: 

∆εν υπάρχει καµία διαφορά µε όσα συναντάµε στα υπόλοιπα σχολεία. Τα δύο 
Ολοήµερα δεν υπολείπονται πουθενά και σε κανένα γνωστικό αντικείµενο, τηρώντας 
όλα όσα προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραµµα, σε όλες του τις εκφάνσεις. Έτσι 
διδάσκονται κανονικά τα µαθήµατα της Γλώσσας, των Μαθηµατικών, των 
Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Γεωγραφίας, των 
Φυσικών Επιστηµών, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, της Μουσικής, των 
Τεχνικών, της Φυσικής Αγωγής και των Αγγλικών, που διδάσκονται σε όλα τα 
ελληνικά σχολεία. ∆ίνονται τα ίδια σχολικά εγχειρίδια που διατίθενται επίσηµα από 
το Υπουργείο Παιδείας και καλύπτουν τις ώρες που προβλέπονται από το Αναλυτικό 
Πρόγραµµα για κάθε τάξη. Έτσι όπως είναι φυσιολογικό προκύπτουν τα εξής 
στοιχεία από την  παρατήρηση που πραγµατοποιήσαµε: 

 
Εβδοµαδιαίες Ώρες 

Μαθήµατα Α΄ τάξη Β΄ τάξη Γ΄ τάξη ∆΄ τάξη Ε΄ τάξη Στ΄ τάξη 
Γλώσσα 9 9 9 9 9 9 



Μαθηµατικά 4 4 4 4 4 4 
Θρησκευτικά - - 2 2 2 2 
Ιστορία - - 2 2 2 2 
Μελέτη Περιβ. 5 5 4 4 - - 
Γεωγραφία - - - - 2 2 
Φυσική - - - - 3 3 
Κ. Π Αγωγή - - - - 1 1 
Μουσική 2 2 2 2 1 1 
Εικαστικά 2 2 2 2 1 1 
Φυσ. Αγωγή 2 2 2 2 2 2 
Αγγλικά - - - 3 3 3 

 
 

Τα στοιχεία αυτά αφορούν και τα δύο πιλοτικά ολοήµερα και ανταποκρίνονται 
σε ότι ισχύει σχετικά µε τα µαθήµατα και της ώρες ανά τάξη σήµερα στα ελληνικά 
σχολεία. Η µόνη διαφορά η οποία όµως δεν µας αφορά εν προκειµένω, είναι ότι 
µαθήµατα όπως τα τεχνικά, η µουσική ή τα Αγγλικά, τα συναντάµε κυρίως στο 
απογευµατινό πρόγραµµα. Κατά τα άλλα υπάρχει πλήρης εφαρµογή  του Αναλυτικού 
Προγράµµατος του Υπουργείου Παιδείας στα σηµεία αυτά. 

Όµως το Αναλυτικό Πρόγραµµα δεν στέκεται µόνο εκεί. Προχωρά και παραπέρα 
και ορίζει τα βήµατα που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση όλως ων µαθησιακών 
διεργασιών του σχολικού προγράµµατος στα πλαίσια του κάθε µαθήµατος. Εµείς τα 
κωδικοποιήσαµε, επιλέγοντας τα βασικά  χαρακτηριστικά και τα εντάξαµε στην 
κλείδα παρατήρησης. Πρόκειται για την προσέγγιση 1.2) η οποία αποτελείται από 
τα σηµεία: παράδοση, εµπέδωση, εξέταση, ενισχυτική διδασκαλία, αφοµοίωση, 
ολοκλήρωση ασκήσεων και κάτι άλλο, ανάλογα µε την πορεία της διδασκαλία. Αυτά 
αφορούν τα βασικά µαθήµατα που δώσαµε παραπάνω και περιλαµβάνει τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά του κάθε ενός, σύµφωνα µε την κρίση µας αλλά και ό,τι προέκυψε 
από την παρατήρηση της πορείας µιας διδασκαλίας. Ο πίνακας που παραθέτουµε 
παρακάτω, είναι ενδεικτικός και βοηθά µόνο για την εξαγωγή γενικών 
συµπερασµάτων. Περιλαµβάνει τις παρατηρήσεις µας και από τα δύο σχολεία. 
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Α΄3 4 3 3 2 2 1 1 
Β΄1 3 1 1 0 0 1 0 
Γ΄2 6 5 6 3 1 3 2 
∆΄1 6 5 3 4 0 3 2 
∆΄2 5 4 3 4 2 0 0 
Ε΄1 6 6 3 5 1 2 0 
Ε΄2 5 5 3 3 1 1 1 
Στ΄2 5 4 3 3 1 2 2 

ΣΥΝΟΛΟ 40 35 
(35/40)

25 
(25/40)

24 
(24/40)

8 
(8/40)

13 
(13/40) 

8 
(8/40) 

 
 



 
 
 

Τµήµατα/ 
Χερσονήσου 

∆ι
δα
κτ
ικ
ές

 
ώ
ρε
ς 

πα
ρα
τή
ρη
ση
ς 

Π
αρ
άδ
οσ
η 

Εµ
πέ
δω
ση

 

Εξ
έτ
ασ
η 

Εν
ισ
χυ
τι
κή

 
∆ι
δα
σκ
αλ
ία

 

Α
φο

µο
ίω
ση

 

Ο
λο
κλ
ήρ
ω
ση

 
Α
σκ
ήσ
εω
ν 

Α΄1 4 3 2 3 0 1 2 
Α΄2 3 2 2 2 1 1 2 
Β΄2 4 4 2 3 1 2 0 
Γ΄2 5 4 3 4 0 1 0 
∆΄2 4 4 3 4 2 2 2 
Ε΄1 4 4 3 3 1 1 3 
Ε΄2 4 4 3 3 2 2 1 
Στ΄1 5 5 4 5 0 2 0 
Στ΄2 3 3 3 3 0 0 1 

ΣΥΝΟΛΟ 36 
 

33 
(33/36)

25 
(25/36)

30 
(30/36)

7 
(7/36)

12 
(12/36) 

11 
(11/36) 

 
 

Οι αριθµοί από τους οποίους µπορούν να προκύψουν συµπεράσµατα για το 
συγκεκριµένο ζητούµενο, που βλέπουµε στους πίνακες φανερώνουν το σύνολο των 
µαθηµάτων που παρατηρήσαµε σε κάποιο συγκεκριµένο τµήµα και σε τι αριθµό από 
αυτό το σύνολο, εντοπίσαµε την παρατηρούµενη κατάσταση. Για να γίνουµε πιο 
σαφείς, στην πρώτη περίπτωση (έντονα) στο τµήµα Α΄3 του δηµοτικού σχολείου 
Μαλίων, στα 4 µαθήµατα του κοινού για όλα τα σχολεία Αναλυτικού Προγράµµατος, 
εντοπίσαµε µέσα από τη διαδικασία της παρατήρησης 3 περιπτώσεις όπου υπήρχε 
σαφώς καθορισµένη και ολοκληρωµένη παράδοση της διδακτέας ύλης (3/4). Το 
σύνολο  που αφορά όλα τα τµήµατα και τη συγκεκριµένη πάντα διαδικασία δηλαδή 
την παράδοση δίνεται οριζόντια, επί του συνόλου των βασικών παρατηρούµενων 
µαθηµάτων (35/40- 35 περιπτώσεις δηλαδή παράδοσης επί συνόλου 40 κ.ο.κ). Τα 
µαθήµατα που εντάσσονται σ� αυτό τον πίνακα είναι όλα όσα συναντήσαµε 
προηγουµένως και διδάσκονται υπό διαφορετικές βέβαια προϋποθέσεις, σε όλα τα 
σχολεία. Από το σύνολο τους εξαιρείται το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής, εξαιτίας 
της ιδιοµορφίας του στον τρόπο που πραγµατοποιείται. 

Βέβαια όπως έχουµε ήδη τονίσει τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία λ.χ. 
επιλέγουµε το ότι στο ένα µάθηµα ο δάσκαλος προέβη σε ενισχυτική διδασκαλία ενώ 
σε κάποιο άλλο όχι, είναι δύσκολο να καθοριστούν µε σαφήνεια. Εντούτοις, έχοντας 
ως βασικό κριτήριο το σύνολο της πορείας της διδασκαλίας, την οποία 
παρατηρήσαµε, αποκτούµε µια άποψη για το ποια από τις δεδοµένες καταστάσεις 
πραγµατοποιήθηκε και ποια όχι. Γενικά σχηµατίζεται µια αναµενόµενη εικόνα για τις 
διαδικασίες, σύµφωνα µε τις οποίες διεξάγεται το µάθηµα. Τα συµπεράσµατα, ως 
γενική αντίληψη, είναι τα ακόλουθα και αφορούν και τα δύο σχολεία: 

Καταρχήν οι διαδικασίες, οι οποίες χαρακτηρίζουν µια διδασκαλία, δηλαδή η 
παράδοση της νέας γνωστικής ύλης, η εµπέδωση της µέσω κυρίως ασκήσεων και 
παραδειγµάτων, καθώς και η εξέταση της, συµβαίνουν στο σύνολο σχεδόν των 
παρατηρούµενων διδασκαλιών. Αναµενόµενη κρίνεται αυτή η κατάσταση, γιατί 
χωρίς αυτές ουσιαστικά δεν νοείται διδασκαλία. Είναι τα πλέον κλασικά στοιχεία της.  



Αντίθετα οι επόµενες τρεις καταστάσεις, οι οποίες δίνουν το ποιοτικό στοιχείο 
σε µια διδασκαλία και είναι βαρόµετρο για την επιτυχία της, παρουσιάζονται σε πολύ 
µικρό ποσοστό επί του συνόλου, όπως: ενισχυτική διδασκαλία σε 8 στις 40 
περιπτώσεις για το σχολείο των Μαλίων, ενώ 7 στις 36 αντίστοιχα στο σχολείο της 
Χερσονήσου. Ακόµα η αφοµοίωση της νέας γνώσης σε 13 περιπτώσεις από τις 40 ή 
και σε 12 στις 36 για τα τµήµατα της Χερσονήσου, ενώ η ολοκλήρωση των εργασιών, 
που έχει να κάνει µε την κατανόηση, σε 8 στις 40 (Μάλια) και 11 στις 36 
(Χερσόνησος) περιπτώσεις, ολοκληρώνεται σύµφωνα µε τα δικά µας κριτήρια 
επιτυχώς. Βέβαια σ� αυτή την τελευταία παρατήρηση µας συµπληρώνουµε ότι η 
ολοκλήρωση των όποιων ασκήσεων ή εργασιών που αναθέτονται από τους 
δασκάλους, προορίζονται για την ώρα της προετοιµασίας. 

Η εικόνα που δηµιουργούµε σύµφωνα µε τα δεδοµένα, είναι ότι στις 
περισσότερες περιπτώσεις διδασκαλίας που εξετάζουµε, οι δάσκαλοι κύριο σκοπό 
τους έχουν να προχωρήσουν στο παρακάτω µάθηµα, ολοκληρώνοντας τις ασκήσεις ή 
τα ζητούµενα του µαθήµατος και ας µην έχουν κατανοήσει όλοι οι µαθητές του 
τµήµατος. 

Η εξέταση γίνεται για το τυπικό του πράγµατος και όχι για να διαγνωστεί ένα 
πρόβληµα, ώστε να επιλυθεί, επιµένοντας µε ενισχυτική διδασκαλία. Συνέπεια όλων 
αυτών είναι η αφοµοίωση των νέων γνώσεων να µην ολοκληρώνεται από το σύνολο 
των µαθητών ενός τµήµατος και να παρουσιάζονται ανοµοιογενείς καταστάσεις. 
Βέβαια γι� αυτό δεν είναι πάντα υπεύθυνοι οι δάσκαλοι. Το Αναλυτικό Πρόγραµµα 
µε τις πολλές παραµέτρους του, συσσωρεύει τη γνώση που πρέπει να αφοµοιώσει 
ένας µαθητής και να ξεπερασµένα σχολικά εγχειρίδια διαµορφώνουν εν µέρει µια 
αρνητική κατάσταση. Έχουµε το γνωστό και όχι µοναδικό φαινόµενο της  ύλης που 
πρέπει να βγει πάση θυσία, µε τα γνωστά αποτελέσµατα εις βάρος τελικά των ίδιων 
των µαθητών και της κατανόησης. Εκεί αποδίδουµε τα αποτελέσµατα αυτά, που 
χαρακτηρίζουν όχι µόνό την ποιότητα  της µάθησης στα πιλοτικά ολοήµερα σχολεία, 
αλλά σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας γενικά. 

Αλλά και από τη διαδικασία της συνέντευξης  προκύπτουν χρήσιµα 
συµπεράσµατα που αφορούν την ολοκληρωµένη διδασκαλία όλων των γνωστικών 
αντικειµένων που καθορίζονται από το επίσηµο Αναλυτικό Πρόγραµµα. Έτσι 
λοιπόν η σχολική σύµβουλος του νοµού Ηρακλείου στην 3η ερώτηση, σχετικά µε το 
ποια σηµεία θεωρεί ότι διαφοροποιούνται τα πιλοτικά ολοήµερα σχολεία από τα 
υπόλοιπα σχολεία, δηλώνει, πριν προβεί σε οποιαδήποτε αναφορά, τα σηµεία 
οµοιότητας: «Το βασικό σηµείο οµοιότητας είναι ότι και αυτά (πιλοτικά ολοήµερα) 
είναι υποχρεωµένα να κάνουν το κοινό πρόγραµµα που κάνουν όλα τα υπόλοιπα 
σχολεία. Αυτό θα µπει οπωσδήποτε κατά την οργάνωση του προγράµµατος τους. 
Επιπλέον όµως εµπλουτίζονται� µε τα νέα γνωστικά αντικείµενα τα οποία είναι και το 
διαφοροποιητικό στοιχείο από τα υπόλοιπα σχολεία»  (Σχολική σύµβουλος, ερώτηση 3 
σελ. 91) 

Προκύπτουν έτσι κάποια βασικά συµπεράσµατα από όσα αναφέρουµε µέσα 
από τη διπλή ερευνητική ανάλυση του σηµείου αυτού. Όµως θα φωτιστεί καλύτερα 
και θα αποκτήσει τη χροιά που το πιλοτικό ολοήµερο θέλει να του δώσει, ερευνώντας 
και το παρακάτω σηµείο�χαρακτηριστικό, σχετικά µε το κατά πόσο ολοκληρώνεται 
η διαδικασία της σχολικής προετοιµασίας στα πλαίσια του σχολικού ωραρίου 
προγράµµατος. Μέσω της προσέγγισής του µε ερευνητικό τρόπο, συµπληρώνεται η 
εικόνα σε ποιο σηµείο το πιλοτικό ολοήµερο σχολείο µέσα από τις διαδικασίες του 
είναι ικανό είτε στα πλαίσια του κάθε µαθήµατος χωριστά, είτε στα πλαίσια του 
σχολικού ωραρίου, να πετύχει το να πηγαίνουν οι µαθητές διαβασµένοι στο σπίτι 
τους. Αποδείξαµε ότι ελάχιστα επιτυγχάνεται αυτό στα πλαίσια του ίδιου του 



µαθήµατος. Οι δάσκαλοι µένουν στα επιφανειακά στοιχεία της διδασκαλίας ως επί το 
πλείστον. 

Παρόλα αυτά, και αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, από τις συνεντεύξεις  των 
εκπαιδευτικών, προέκυψε ότι έχουν συνειδητοποιήσει και µάλιστα σε απόλυτο βαθµό 
τη σπουδαιότητα της έννοιας της προετοιµασίας του µαθητή στο σχολείο. Έτσι 
διατυπώνουν τις εξής απόψεις: 

Ο διευθυντής του σχολείου των Μαλίων στην 9η ερώτηση σχετικά µε το ποια 
είναι τα σηµεία που θεωρεί ότι διαφοροποιείται το πιλοτικό ολοήµερο από τα άλλα 
σχολεία, αναφέρει, αντιπροσωπεύοντας τη θεωρία: «Το τρίτο (σηµαντικό στοιχείο) 
είναι η προετοιµασία που γίνεται στο σχολείο, ώστε ο µαθητής να έρχεται την επόµενη 
µέρα χωρίς να χρειάζεται να διαβάζει στο σπίτι. Βέβαια αυτό δεν έχει επιτευχθεί 100 
τοις 100 αλλά γίνεται µια οργανωµένη προσπάθεια, ούτως ώστε ο µαθητής να αφήνει 
την τσάντα στο σχολείο και να έρχεται την επόµενη µέρα χωρίς τσάντα στο σχολείο. 
∆ηλαδή χωρίς να προετοιµάζεται στο σπίτι (∆ιευθυντής σχολείου Μαλίων, ερώτηση 9, 
σελ. 3). 

Από εκεί και πέρα, όλα αυτά συµπληρώνονται από τις πολύ ουσιαστικές 
απόψεις των δασκάλων, όπου πραγµατοποιούν την προετοιµασία των µαθητών στην 
πράξη, στις σχολικές αίθουσες. Έτσι στη συγκεκριµένη ερώτηση (9η) σχετικά µε το 
κατά πόσο καλύπτει το ολοήµερο σχολείο τη βασική ανάγκη της σχολικής 
προετοιµασίας και της ολοκληρωµένης µαθησιακής διαδικασίας, συγκεντρώσαµε της 
εξής απόψεις: 

 «Απόλυτα όχι (δεν καλύπτεται η ανάγκη αυτή), ένα µέρος, µεγάλο, ναι. Σε 
σχέση µε άλλο σχολείο σαφώς τα πράγµατα είναι καλύτερα στο Ολοήµερο, αφού  έχει 
και κάποιες ώρες προετοιµασίας στο πρόγραµµα, όπου και αντιµετωπίζονται σαν 
κανονική σχολική ώρα» (∆ασκάλα Πρωινής ζώνης  Μαλίων, ερώτηση 9η σελ. 14-15). 

«Αυτή τη στιγµή έτσι όπως λειτουργεί το Ολοήµερο, θα έλεγα όχι. Αν αρχίσει να 
λειτουργεί όπως πρέπει, µε τα project  και όλα αυτά που χρειάζονται περισσότερο 
διερεύνηση και όλα τα άλλα, ναι. Αλλά όχι σήµερα µε τον τρόπο που υπάρχει και 
λειτουργεί. Βέβαια υπάρχουν καλές προοπτικές. Αλίµονο» (∆ασκάλα  πρωινής ζώνης 
Μαλίων, ερώτηση 9η, σελ. 21). 

 «Από την εµπειρία µου διαπιστώνω ότι η προετοιµασία καλύπτει, όταν 
οργανώνεται σωστά. ∆ηλαδή τι µπορούµε να δώσουµε στα παιδιά τη συγκεκριµένη 
ώρα. ∆ηλαδή εγώ έκανα µια ώρα την βδοµάδα στην τάξη προετοιµασία. Ήξερα ότι 
πετύχαινα το 90% µπορεί και το 95% να είναι προετοιµασµένα τα παιδιά για το σπίτι, 
να µην έχουµε τους γονείς ξέρεις ότι το παιδί µου δεν πρόλαβε, � κ.ά. ∆εν διαπίστωσα 
κανένα τέτοιο παράπονο.  Κάτι παρόµοιο πληροφορούµε και από τους συναδέλφους 
µου» (∆άσκαλος πρωινής ζώνης Χερσονήσου, ερώτηση 9η σελ. 60). 

« Μέχρι τη ∆΄ τάξη ναι, καλύπτεται η σχολική προετοιµασία. Μετά βλέπω 
κενό�» (∆άσκαλος πρωινής ζώνης Χερσονήσου, ερώτηση 9η, σελ. 66). 

∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ανεπάρκεια αποτελεσµατικότητας και αρκετά 
προβλήµατα σε σχέση µε ότι περίµεναν οι εµπνευστές της φιλοσοφίας του 
Ολοήµερου, στην πράξη. Υπάρχουν  προβλήµατα και οι δάσκαλοι τα εντοπίζουν. 
Μάλιστα οι ίδιοι (πρωινή ζώνη λειτουργίας) κάνουν το πολύ 2 ώρες  την εβδοµάδα το 
µάθηµα της προετοιµασίας στην τάξη τους. Οι υπόλοιποι του απογευµατινού 
ωραρίου, που έχουν κυρίως επιφορτιστεί τη συγκεκριµένη λειτουργία του 
Ολοήµερου, είναι πιο κατηγορηµατικοί και αναδεικνύουν και µια επιπλέον πτυχή του 
µαθήµατος της προετοιµασίας που τους αφορά άµεσα. Έτσι µας αναφέρουν τα εξής: 
στην ερώτηση «Θεωρείτε ότι το µάθηµα της προετοιµασίας γίνεται µε ικανοποιητικό 
τρόπο και προσφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα: 



 «Για τους γονείς που πάνε τα παιδιά τους σπίτι και δεν έχουν να γράψουν 
λειτουργεί αποτελεσµατικά. Αλλά για εµάς τους δασκάλους που κάνουµε το µάθηµα της 
προετοιµασίας, θεωρώ ότι καταργεί το ρόλο µας διότι ακολουθούµε ένα µπούσουλα που 
µας δίνουν οι πρωινοί, το τι θα κάνουµε. ∆εν έχουµε  περιθώριο πρωτοβουλιών�» 
(∆ασκάλα απογευµατινής ζώνης Μαλίων, ερώτηση 4, σελ. 33-34). 

Η ίδια δασκάλα συνεχίζει και απαντά στην 7η ερώτηση σχετικά µε το  αν 
καλύπτεται η ανάγκη της σχολικής προετοιµασίας και της ολοκληρωµένης 
µαθησιακής διαδικασίας στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου: «Ναι, βασικά 
καλύπτονται και ολοκληρώνονται εδώ. ∆εν θα έχει το ίδιο διάβασµα που θα έχουν τα 
άλλα παιδιά µετά το σχολείου�».  «Ας πούµε ότι γίνεται το µάθηµα µε τέτοιο τρόπο, 
ώστε να µην έχουν πολλές εργασίες στο σπίτι» (∆ασκάλα απογευµατινής ζώνης, 
ερώτηση 7, σελ. 35). 

Στις ίδιες ερωτήσεις (4η και 7η) δάσκαλοι της απογευµατινής ζώνης 
λειτουργίας στο σχολείο της Χερσονήσου απάντησαν : « Θεωρώ ότι, µιλώντας για 
µένα, γιατί ο κάθε συνάδελφος το βλέπει εντελώς διαφορετικά� δεν µπορώ να πω ότι 
γίνεται µε ικανοποιητικό  τρόπο. Γιατί�. Το  να κάνεις µια προετοιµασία σε µια τάξη 
είκοσι συν παιδιών, πολλές φορές χωρίς να έχεις ενηµερωθεί από τον προηγούµενο 
δάσκαλο για το τι έχουµε να προετοιµάσουµε, βασιζόµενος απλά σε αυτά που έχουν να 
σου πουν τα παιδιά, είναι δύσκολο. Αλλά ακόµα και αν ο δάσκαλος σε ενηµερώσει� 
πάλι είναι δύσκολο να κάνεις προετοιµασία και πολλές φορές έχεις µια σύγκρουση 
ρόλων. Όπως  για παράδειγµα το παιδί σου λέει, πρέπει να µάθω απ� έξω τη 
Γεωγραφία, αυτή είναι η προετοιµασία µου. ∆εν µπορώ να πω στο παιδί λέγε µου. 
Έρχοµαι σε πλήρη σύγκρουση µε αυτά που πιστεύω. Από την άλλη όµως δεν µπορώ να 
του δηµιουργήσω µια αµφισβήτηση για το δάσκαλο του � ∆ηλαδή έχουµε από τη µια 
αυτό το  πρόβληµα της λίγης επαφής µε το δάσκαλο και από την άλλη υπάρχουν µεγάλες 
διαφορές παιδαγωγικής φύσης αλλά και µη ενηµέρωση� Είναι πολύ δύσκολο να 
λειτουργήσει η προετοιµασία χωρίς να µας έχει ξεκαθαριστεί η προετοιµασία τι 
σηµαίνει�». (∆άσκαλος απογευµατινής ζώνης Χερσονήσου, ερώτηση 4η, σελ. 72-
73). 

Συνεχίζοντας στην 7η ερώτηση, απαντάει ο ίδιος δάσκαλος, διευκρινίζοντας 
ακόµα περισσότερο το πώς βλέπει να εξελίσσεται η προετοιµασία στο σχολείο: «Θα 
έλεγα ότι δεν καλύπτεται η ανάγκη αυτή, σε καµία περίπτωση. ∆ηλαδή ούτε ο καλός 
µαθητής βγαίνει ικανοποιητικά προετοιµασµένος, διότι ο καλός µαθητής θέλει να είναι 
καλύτερος, � οπότε και στο σπίτι συνεχίζει να µελετάει. ∆ηλαδή δεν ολοκληρώνει 
αυτές τις διαδικασίας στα πλαίσια του µαθήµατος. Ο καλός µαθητής δεν συνεχίζει να 
µελετάει στο σπίτι, αλλά και πάλι δεν έχει καλύψει, δεν έχει προετοιµαστεί όπως θα 
έπρεπε για να πάει σπίτι του� Σε περίπτωση που είναι ολοκληρωµένη αυτή 
επιτυγχάνεται έξω από το σχολείο�» (∆άσκαλος απογευµατινής  ζώνης Χερσονήσου, 
ερώτηση 7η, σελ. 75). 

Ολοκληρώνοντας τις απόψεις των δασκάλων για το µάθηµα της 
προετοιµασίας παραθέτουµε µία επιπλέον, δασκάλας όπου διδάσκει το µάθηµα και 
µάλιστα σε αρκετές τάξεις. Σύµφωνα µε την εµπειρία της µας αναφέρει. « Η 
προετοιµασία δεν πρέπει να γίνεται χωρίς σχεδιασµό, απλά και µόνο για να 
καλύψουµε� κάποιες ώρες, να βολευτεί το ωράριο, οπότε πρωινός (δάσκαλος) να 
τελειώσει πιο νωρίς� ∆εν καλύπτει το σκοπό της (∆ασκάλα απογευµατινής ζώνης 
Χερσονήσου, ερώτηση 4η, σελ. 83). Και ολοκληρώνει την άποψη της λέγοντας: 
«Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόµα. Βασικά θα έπρεπε η προετοιµασία 
όπως είπα να γίνεται από τους δασκάλους που διδάσκουν τα συγκεκριµένα αντικείµενα 
όπως Γλώσσα και Μαθηµατικά. Τώρα µε τον τρόπο που γίνεται δεν πιστεύω να είναι 
αποτελεσµατική» (ερώτηση 7η, σελ. 85). 



Από τις απόψεις των δασκάλων διαπιστώνουµε ότι σχεδόν στο σύνολο τους 
υποστηρίζουν ότι η προετοιµασία δεν καλύπτει µε τον τρόπο που γίνεται σήµερα τις 
αξιώσεις του σκοπού για τον οποίο πραγµατοποιείται. Οι ίδιοι θεωρούν ότι λίγα 
µπορούν να προσφέρουν και προσπαθούν να καλύπτουν µέρος των υποχρεώσεων των 
παιδιών τουλάχιστον. Πρέπει να επανεξεταστεί το ζήτηµα του µαθήµατος της 
προετοιµασίας γιατί µε τον τρόπο που γίνεται περισσότερο ταλαιπωρεί µαθητές και 
δασκάλους αφού ουσιαστικά συνεχίζουν να έχουν διάβασµα στο σπίτι. 

Εκτός αυτού οι δάσκαλοι της απογευµατινής ζώνης λειτουργίας, οι οποίοι 
έχουν κυρίως την ευθύνη της προετοιµασίας των µαθητών, εντοπίζουν και άλλο ένα 
ζήτηµα. Θεωρούν µε το να διαβάζουν τους µαθητές και να τους προετοιµάζουν πάνω 
σε συγκεκριµένη, διδαγµένη ύλη, ότι χάνουν την παιδαγωγική τους ιδιότητα και δεν 
µπορούν να παρέµβουν στην ουσία της µάθησης. ∆εν έχουν την ευθύνη της 
µετάδοσης και της µεταφοράς της γνώσης και αυτό τους ενοχλεί ιδιαίτερα και µάλλον 
φυσιολογικά. Πολλές φορές στα πλαίσια της αποτελεσµατικότητας παραβαίνουν και 
κάποιες πάγιες παιδαγωγικές αξίες (π.χ. αποµνηµόνευση του µαθήµατος κ.α.) µε 
σκοπό κυρίως να µην υποβαθµίσουν την αξία αλλά και την εικόνα του δασκάλου της 
τάξης στα µάτια των µαθητών. Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται είναι ιδιαίτερα 
λεπτή. Κινούνται µεταξύ διαδικασίας που πρέπει να γίνει αποτελεσµατικά και 
προσωπικής παρέµβασης στη διδασκαλία µε τρόπο που να µην αποδειχθεί 
ενοχλητικός. Είναι ζητήµατα που µόνο στην πράξη µπορεί να εντοπίσει κάποιος και 
που δύσκολα προβλέπονται από τη θεωρητική προσέγγιση του ζητήµατος. 

Το σίγουρο πάντως είναι πως η διαδικασία της προετοιµασίας δεν είναι τόσο 
αποτελεσµατική, ώστε να αφήνουν οι µαθητές τις τσάντες στο σχολείο να µην 
διαβάζουν στο σπίτι και την επόµενη µέρα να είναι απόλυτα προετοιµασµένοι. 
Απέχουµε πολύ από αυτό. Γίνονται κάποια βήµατα, αλλά αν δεν αλλάξει κάτι ριζικά, 
δύσκολα θα εκπληρωθεί απόλυτα ο αντικειµενικός στόχος. Για να συµπληρώσουµε 
το συµπέρασµα µας, η σχολική σύµβουλος στην ερώτηση µας σχετικά µε «ποια από 
τις επίσηµες εξαγγελίες του Υπουργείου  ή και των βιβλιογραφικών αναφορών που 
αφορούν τη λειτουργία του Ολοήµερου δεν εφαρµόζονται κατά την εκτίµηση της, 
µεταξύ άλλων αναφέρει: «�Το άλλο που θεωρώ ότι υπάρχει ακόµα δρόµος σε σχέση 
µε το ποια από τα οφέλη που µπορεί να πάρει ο µαθητής στο γνωστικό τοµέα � είναι η 
προετοιµασία διότι αυτό είναι συνάρτηση του πως έχει γίνει το µάθηµα. Εάν γίνει µε 
τον παραδοσιακό τρόπο, δεν καλύπτεται πλήρως η προετοιµασία του µαθητή, µε 
αποτέλεσµα να παραπονιούνται πολλές φορές οι γονείς ότι θέλει και άλλες τόσες ώρες 
(διάβασµα) στο σπίτι. Και πολλές φορές δεν υπακούουν όλοι οι εκπαιδευτικοί στο ότι 
δεν πρέπει να δίνουν φωτοτυπίες και πρόσθετες εργασίες�» (Σχολική σύµβουλος 
Ηρακλείου, ερώτηση 6η, σελ. 94). 

Εδώ τίθεται µε αµεσότητα η στενή σχέση του τρόπου που γίνεται το µάθηµα 
σε όλα τα αντικείµενα και του µαθήµατος της προετοιµασίας, Προφανώς για να µην 
καλύπτει απόλυτα το σκοπό της η προετοιµασία και να έχει τόσα προβλήµατα, οι 
δάσκαλοι δεν γνωρίζουν ή δεν µπορούν να επιτύχουν το να µαθαίνουν εκεί στα 
πλαίσια  της σχολικής ώρας οι µαθητές αυτό που προορίζεται για διάβασµα στο σπίτι. 
Για να γίνει αυτό βέβαια χρειάζεται να ακολουθηθούν σύγχρονες και καινοτοµικές 
µέθοδοι προσέγγισης της γνώσης και της µάθησης. Πιθανόν λοιπόν να µην έχει 
εξαλειφθεί πλήρως το παραδοσιακό µετωπικό στοιχείο της διδασκαλίας και το 
πρόγραµµα του Ολοήµερου τελικά να µην προσφέρει τα αναµενόµενα στην 
προετοιµασία του µαθητή στο σχολείο. 

Η προσέγγιση του σηµείου της ολοκληρωµένης προετοιµασίας του µαθητή 
στα πλαίσια του εξειδικευµένου προς αυτή την κατεύθυνση µαθήµατος, 
ολοκληρώνεται µε τη διαδικασία της παρατήρησης  πρώτα του προγράµµατος (ανά 



τάξη) και κατόπιν  µε την συµπλήρωση της κλείδας παρατήρησης στη διαδικασία 
της διδασκαλίας  του µαθήµατος. 

Έτσι λοιπόν σύµφωνα µε το πρόγραµµα, προβλέπονται οι εξής ώρες για κάθε 
τάξη στα δύο σχολεία την εβδοµάδα: 

 
 Α΄ τάξη Β΄ τάξη Γ΄ τάξη ∆΄ τάξη Ε΄ τάξη Στ΄ τάξη 
Προετοιµασία 6 6 8 5 4 4 
 

 
∆ιαπιστώνουµε δηλαδή πως αφιερώνονται αρκετές ώρες για την προετοιµασία 

στις τάξεις από την Α΄ έως τη ∆΄, ιδιαίτερα στη Γ΄ τάξη, όπου παρατηρούνται οι 
περισσότερες σε σύνολο 18). Το πρόγραµµα θεωρητικά ανταποκρίνεται 
ικανοποιητικά στις τάξεις αυτές. Αντίθετα, στις δύο µεγαλύτερες Ε΄ και Στ΄ 
δηµιουργούνται κάποια προβλήµατα, καθώς οι 4 ώρες προετοιµασίας την εβδοµάδα, 
δεν καλύπτουν σίγουρα τις ανάγκες των µαθητών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
απαιτήσεις των µαθηµάτων τους. Την παρατήρηση αυτή  την κάνει και ο δάσκαλος 
της Ε΄ τάξης του σχολείου της Χερσονήσου, όπου σε σχετική ερώτηση, αναφέρει. 
«Μέχρι τη ∆΄ τάξη καλύπτει η προετοιµασία, µετά βλέπω κενό» (∆άσκαλος πρωινής 
ζώνης Χερσονήσου, ερώτηση 9η, σελ. 66). 

Προχωρώντας παραπέρα, προσπαθούµε να ολοκληρώσουµε την εικόνα της 
προσφοράς του µαθήµατος της προετοιµασίας σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
συγκεντρώνουµε από την παρατήρηση στις τάξεις. Η κλείδα παρατήρηση που 
συµπληρώσαµε, περιέχει ειδική σηµείωση στο πρώτο µέρος της. Συγκεκριµένα: 

 
1.6) Προετοιµασία των µαθηµάτων της επόµενης µέρας 
● Τρόπος που προσφέρεται: 
● Ώρα  στο ωρολόγιο πρόγραµµα: 
● ∆άσκαλος και µεθοδολογία διδασκαλίας: 

            ● Ολοκλήρωση όλων των εργασιών για το σπίτι: 
            ● Εµπέδωση από όλους τους µαθητές: 
 
 
 Συνολικά στο ∆.Σ. των Μαλίων παραβρεθήκαµε και παρατηρήσαµε τη 
διαδικασία διδασκαλίας του µαθήµατος της προετοιµασίας 5 φορές, ενώ αντίστοιχα 
στο σχολείο της Χερσονήσου 7 φορές. Τα αποτελέσµατα που συγκεντρώσαµε µε 
σκοπό τη δηµιουργία µιας ενδεικτικής εικόνας ήταν: 
 
 
 
 
 
 
 
∆.Σ.Μαλίων 

Προετοιµασία ∆΄2 Ε΄2 ∆΄1 Α΄3 Ε΄1 
Ώρα που προσφέρεται 5η 4η 9η 8η 7η 



∆ά
σκ
αλ
ος

 

∆α
σκ
άλ
α 

τά
ξη
ς 

∆ά
σκ
αλ
ος

 
απ
ογ

. ζ
ώ
νη
ς 

∆ά
σκ
αλ
ος

 
απ
ογ

. ζ
ώ
νη
ς 

∆ά
σκ
αλ
ος

 
απ
ογ

. ζ
ώ
νη
ς 

∆ά
σκ
αλ
ος

 
απ
ογ

. ζ
ώ
νη
ς 

Ολοκλήρωση εργασιών  
Ναι 

 
Ναι 
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Εµπέδωση από σύνολο τάξης  
Όχι 
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Όχι 

 
Ναι 
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Τµήµα Τρόπος που προσφέρεται 
∆΄2 Ατοµική- σιωπηρή εργασία. Οι µαθητές κάνουν τις ασκήσεις τους. Ο δάσκαλος βοηθά και 

συµβουλεύει 
Ε΄2 Ατοµική- σιωπηρή εργασία. Ελεύθερες δραστηριότητες. Ο δάσκαλος επιβλέπει και βοηθάει 

∆΄1 ∆εν γίνεται µε οργανωµένο τρόπο. Ελεύθερες δραστηριότητες. Κάθε µαθητής ασχολείται µε 
ό,τι θέλει. Ο δάσκαλος απλά επιβλέπει. 

Α΄3 Ατοµική- σιωπηρή εργασία. Οι µαθητές ασχολούνται µε τις ασκήσεις τους. Ο δάσκαλος 
συµβούλευε και έλυνε απορίες. Στο τέλος ζωγράφισαν µε ελεύθερο θέµα. 

Ε΄1 Οµαδική οργάνωση και λειτουργία από το δάσκαλο. Οι µαθητές δεν ανταποκρίνονταν και 
εργάζονταν ατοµικά. 

 
 
∆.Σ. Χερσονήσου 
Προετοιµασία Στ΄2 Α΄1 Α΄2 Β΄2 Γ΄2 ∆΄2 Ε΄1 
Ώρα που 
προσφέρεται 

7η 3η 4η 3η 5η&9η 9η 9η 
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Εµπέδωση 
από σύνολο 
τάξης 
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Τµήµα Τρόπος που προσφέρεται 
Στ΄2 Ατοµική- σιωπηλή εργασία. Οι µαθητές ασχολούνται µε τις ασκήσεις τους ελεύθερα. Ο 

δάσκαλος βοηθάει- συµβουλεύει 
Α΄1 Ατοµική σιωπηλή εργασία. Οι µαθητές έλυναν τις ασκήσεις τους ελεύθερα. Ο δάσκαλος 

διορθώνει και συµβουλεύει εξατοµικευµένα. 
Α΄2 Ατοµική- σιωπηλή εργασία. Μοιάζει µε συνέχεια του µαθήµατος. Οι µαθητές 

ολοκληρώνουν τις ασκήσεις τους µε την επίβλεψη του δασκάλου τους και προχωρούν στο 
παρακάτω µάθηµα. 

Β΄2 Ατοµική σιωπηλή εργασία. Αφορούσε µόνο το µάθηµα της Γλώσσας. Ο δάσκαλος 
υπενθυµίζει κανόνες γραµµατικής. Στο τέλος ξεκουράζονται και ζωγραφίζουν. 

Γ΄2 1η) Απόλυτα ελεύθερες δραστηριότητες. Οι µαθητές στολίζουν την τάξη για τις Απόκριες. 
2η) Ατοµική- εργασία. Οι µαθητές λύνουν ασκήσεις Γλώσσας και Μαθηµατικών. Ο 
δάσκαλος ελέγχει και συµβουλεύει εξατοµικευµένα. 

∆΄2 Ατοµική εργασία. Οι µαθητές ολοκληρώνουν τις ασκήσεις τους αλλά όχι και το διάβασµα 
τους. Μοιάζει µε συνέχεια του µαθήµατος της Γλώσσας. Ο δάσκαλος διδάσκει κανόνες. 

Ε΄1 Ατοµική- σιωπηλή εργασία. Οι µαθητές ήξεραν πώς να εργαστούν. Συνεργάζονταν 



εταιρικά. Ο δάσκαλος επέβλεπε και διόρθωνε.  
 
 

Από όσα παραθέσαµε φτάνουµε στη διαπίστωση, πως ουσιαστικά η 
προετοιµασία στο σχολείο δεν καλύπτει τον αντικειµενικό της σκοπό που είναι η 
ολοκλήρωση του διαβάσµατος των µαθητών στα πλαίσια του σχολικού 
προγράµµατος. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, όπου σε σχέση µε τις αντίστοιχες 
άλλων σχολείων (π.χ. ∆ιευρυµένο ωράριο), είναι πιο αποτελεσµατικές. Όµως δεν 
καλύπτουν τουλάχιστον µέχρι σήµερα τις φιλοδοξίες του ολοήµερου σχολείου. 
Άλλωστε σε καµία από τις διδασκαλίες που παραβρεθήκαµε ο δάσκαλος δεν 
οργάνωνε το µάθηµα σύµφωνα µε τα δεδοµένα που είχε. Υπήρχε ελεύθερη διάθεση 
από τους µαθητές να δραστηριοποιηθούν, όπως θεωρούν οι ίδιοι καλύτερα. Ο 
δάσκαλος δεν παρενέβαινε µε συνδυασµένες προσπάθειες και συγκεκριµένη 
µεθοδολογία σε αυτό. 

Όπως σηµειώσαµε και σε προηγούµενα κεφάλαια, ο τρόπος που γίνεται το 
µάθηµα βασίζεται στην παιδαγωγική φιλοσοφία και στην προσωπική αντίληψη του 
δασκάλου. Αυτό έχει σαν συνέπεια, άλλοτε να είναι καλύτερο, αποτελεσµατικότερο 
και να ανταποκρίνεται στο ολοήµερο σχολείο, ενώ άλλες να έχει αρνητικά σηµεία, τα 
οποία να µην αναδεικνύουν την αξία της προετοιµασίας, ∆εν υπάρχει δηλαδή ένας 
βασικός κανόνας, µε συγκεκριµένη στοχοθεσία και διδακτική µεθοδολογία, για τον 
οποίο να εξάγουµε συµπεράσµατα. Μιλώντας αποκλειστικά για τις ώρες που 
παρατηρήσαµε διαπιστώνουµε  σαν κυρίαρχη µέθοδο προσφοράς του µαθήµατος την 
ατοµική-σιωπηρή εργασία για κάθε παιδί, όπου ασχολείται µε ότι θέλει, 
ακολουθώντας το δικό του ρυθµό, σαν να διαβάζει µόνο του στο σπίτι του. Λογικό 
είναι σε αυτή την πορεία, πολύ λίγα να µπορεί να προσφέρει ο δάσκαλος, εξαιτίας 
κυρίως της ετερογένειας της προετοιµασίας κάθε παιδιού. Οποιαδήποτε οργανωµένη 
και σχεδιασµένη προσπάθεια του, βρίσκει εµπόδιο σε αυτό και δεν εφαρµόζεται. 
 Στο σηµείο αυτό, εξαιτίας του ότι διδάξαµε για µία διδακτική ώρα  στην τάξη 
∆΄2, του ∆.Σ. της Χερσονήσου στις 28/3/2002 το µάθηµα της προετοιµασίας, 
ολοκληρώσαµε κάποια συµπεράσµατα, που δεν είναι πρόωρο να αναφέρουµε. 
Άλλωστε  αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο πραγµατοποιήσαµε τη διδασκαλία. 

 Έτσι διαπιστώσαµε ότι πάντα ο δάσκαλος ή σχεδόν πάντα, βάζει παραπάνω 
ασκήσεις στα µαθήµατα, που δύσκολα ολοκληρώνονται την ώρα της προετοιµασίας, 
ιδιαίτερα στις µεγάλες τάξεις. Ακόµα, οι µαθητές έχουν συνηθίσει να εργάζονται µε 
συγκεκριµένο τρόπο και οποιαδήποτε προσπάθεια να αλλάξει, είναι πολύ δύσκολη. 
∆εν έχουν µάθει να συνεργάζονται λόγου χάρη για την επίλυση ενός προβλήµατος. 
Επίσης εξαιτίας του πλήθους  των µαθηµάτων και των αντικειµένων, που 
προορίζονται για διαπραγµάτευση του περιεχοµένου τους, την ώρα της 
προετοιµασίας, εµπέδωση είναι απίθανο να επιτευχθεί. Τέλος, αν µπορεί για κάτι να 
καυχηθεί το µάθηµα της προετοιµασίας, είναι για τη συµπλήρωση των γραπτών 
ασκήσεων. Ιδιαίτερα του βιβλίου. Αυτό σηµαίνει κάτι, αλλά δεν µπορούµε να 
υποστηρίζουµε ότι είναι το µοναδικό ζητούµενο. 
 Με την πολλαπλή προσέγγιση του σηµείου της ολοκλήρωσης της µαθησιακής 
διαδικασίας και της σχολικής προετοιµασίας στα πλαίσια είτε κάθε µαθήµατος, είτε 
του σχολικού προγράµµατος (µάθηµα προετοιµασίας) δώσαµε µια εικόνα του τι 
συναντήσαµε στην πράξη, µέσω της ερευνητικής διαδικασίας. Με τον ίδιο τρόπο, θα 
προσπαθήσουµε να αναδείξουµε και το άλλο βασικό και ιδιαίτερο για το ολοήµερο 
σχολείο, σηµείο αυτό των επιπρόσθετων γνωστικών αντικειµένων. Καταρχήν από 
το πρόγραµµα µαθηµάτων, διαπιστώσαµε πως διδάσκονται τα εξής επιπλέον 
γνωστικά αντικείµενα για κάθε σχολείο: 



 
Επιπλέον γνωστικά αντικείµενα        ∆.Σ. Μαλίων               ∆.Σ.Χερσονήσου 
α) Που ανταποκρίνονται στις νέες 

συνθήκες της εποχής 
∆ιαπολιτισµική 
Αγωγή 
Ολυµπιακή Παιδεία 
Πληροφορική 

∆ιαπολιτισµική Αγωγή 
Ολυµπιακή Παιδεία 
Πληροφορική 
Αγωγή Υγείας 

β) Που προσφέρονται κατόπιν 
πληρωµής στην ελεύθερη αγορά 

Αγγλικά 
Μουσική 
Εικαστικά 
Αθλητισµός 

Αγγλικά 
Μουσική 
Εικαστικά 
Αθλητισµός 

γ) Που συνδέονται µε την τοπική 
ιστορία και επιθυµούν οι γονείς 

Παραδοσιακοί χοροί Παραδοσιακοί χοροί 

δ) Που έχουν αποκτήσει αξία και 
προωθούνται από την επίσηµη 
πολιτεία 

Θεατρική Αγωγή 
Λογοτεχνία 

Θεατρική Αγωγή 

 
 
 Η κατηγοριοποίηση τους, είναι ενδεικτική και ακολουθεί τη σχετική 
βιβλιογραφία. Αυτά που διαπιστώνει κανείς από την παράθεση των αντικειµένων 
είναι ότι τα δύο σχολεία δεν έχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς την επιλογή 
και το είδος τους. Η µόνη διαφορά είναι ότι στη Χερσόνησο υπάρχει στο πρόγραµµα 
και διδάσκεται το µάθηµα της Αγωγής Υγείας, ενώ στα Μάλια της Λογοτεχνίας. Από 
εκεί και πέρα, αρκεί να κοιτάξει κανείς το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραµµα κάθε 
τάξης για να διαπιστώσει ότι τα περισσότερα από αυτά διδάσκονται στην 
απογευµατινή ζώνη λειτουργίας του ολοήµερου σχολείου, εκτός από τη µουσική και 
τον αθλητισµό, όπου τον συναντάµε και στο πρωινό πρόγραµµα. Οι ώρες που 
διδάσκονται την εβδοµάδα σε κάθε τάξη δεν παρουσιάζουν διαφορές στα δύο 
σχολεία και σύµφωνα µε το πρόγραµµα τους είναι: 
 
Μαθήµατα Α΄ τάξη Β΄ τάξη Γ΄ τάξη ∆΄ τάξη Ε΄ τάξη Στ΄ τάξη 
∆ιαπολ. Αγωγή 1 1 1 1 1 1 
Πληροφορική - - - - 2 2 
Ολυµπ. Παιδεία 
Αθλητισµός 

1 1 1 1 1 1 

Αγωγή Υγείας29 1 1 1 1 1 1 
Αγγλικά - - - 3 3 3 
Μουσική 2 2 2 2 1 1 
Εικαστικά 2 2 2 2 1 1 
Παραδ. Χοροί 1 1 1 1 1 1 
Θεατρ. Αγωγή 1 1 1 1 1 1 
Λογοτεχνία30 1 1 1 1 1 1 
 

Επίσης για να ολοκληρώσουµε την εικόνα των επιπλέον γνωστικών 
αντικειµένων, σε σχέση µε την προσέγγιση µας µέσω του προγράµµατος µαθηµάτων, 
έτσι όπως αυτά προέκυψαν από την παρατήρηση αλλά και τα έγγραφα των σχολείων, 
αναφέρουµε στο σηµείο αυτό και ποιος έκανε το κάθε ένα από αυτά τα αντικείµενα. 
Οµοίως η οργάνωση των δύο σχολείων στον τοµέα αυτό συµπίπτει.  
                                                 
29 Μόνο για το ∆.Σ. της Χερσονήσου 
30 Μόνο για το ∆.Σ. των Μαλίων 



Έτσι λοιπόν το µάθηµα της ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής  και στα Μάλια και στη 
Χερσόνησο, το είχε επιφορτιστεί ειδικευµένος Κοινωνιολόγος καθηγητής. Την 
πληροφορική και στα δύο σχολεία, τη δίδασκαν δάσκαλοι που όµως διέθεταν 
εξειδικευµένες γνώσεις επί του αντικειµένου. Την Ολυµπιακή Παιδεία ή τον 
Αθλητισµό, ανάλογα µε τον προσανατολισµό του µαθήµατος, το δίδασκε ειδικός 
γυµναστής. Τα Αγγλικά, εξειδικευµένες καθηγήτριες ξένων γλωσσών, ενώ τη 
Μουσική καθηγήτριες Μουσικής. Το ίδιο συνέβαινε και µε τα εικαστικά, όπου και 
στα δύο σχολεία υπήρχε ειδικευµένο προσωπικό. Τους παραδοσιακούς  χορούς τους 
δίδασκαν ξεχωριστά γυµναστές ενώ τη θεατρική αγωγή, καθηγήτριες µε γνώσεις και 
σπουδές θεατρολογίας και παιδικού θεάτρου. Τα µαθήµατα, στα οποία διαφέρουν τα 
δύο σχολεία, αυτό της Λογοτεχνίας, το δίδασκε καθηγήτρια φιλόλογος, ενώ της 
Αγωγής Υγείας δάσκαλος απογευµατινής ζώνης, όπου είχε ασχοληθεί µε το 
αντικείµενο.  

∆ιαπιστώνουµε δηλαδή ότι τουλάχιστον ως προς τα εξωτερικά 
χαρακτηριστικά (ιδιαίτερη-ξεχωριστή ώρα διδασκαλίας στο πρόγραµµα και 
εξειδικευµένο διδακτικό προσωπικό) ότι και στα δύο σχολεία καλύπτονται απόλυτα. 
Είναι το πρώτο βήµα δηλαδή για την αναβάθµιση των επιπλέον γνωστικών 
αντικειµένων, στα πλαίσια του ολοήµερου προγράµµατος και αυτό επιτυγχάνεται, 
συµβαδίζοντας µε το χαρακτήρα του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου. Με αυτή την 
οργάνωση µε κατανοητό και διακριτό τρόπο, διαφοροποιείται το πιλοτικό ολοήµερο, 
διαµορφώνοντας παράλληλα το πλαίσιο του προγράµµατος του. 

Αν θελήσουµε από εκεί και πέρα να προχωρήσουµε στην ανάλυση των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών του κάθε µαθήµατος, θα χρειαστούµε τη βοήθεια των 
δύο ερευνητικών µεθόδων που χρησιµοποιήσαµε, της παρατήρησης και της 
συνέντευξης, για να προβούµε σε συµπεράσµατα. Πιο συγκεκριµένα στην κλείδα 
παρατήρησης, στο πρώτο της µέρος, υπάρχει σχετική ερώτηση: 

 «1.4.) Επιπρόσθετα γνωστικά αντικείµενα σύµφωνα µε το πρόγραµµα των 
ολοήµερων σχολείων». Ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος µαθηµάτων και χώρος για 
ιδιαίτερες παρατηρήσεις για τα επιπλέον αυτά µαθήµατα που προσφέρει το σχολείο 
σχετικά µε τον τρόπο που προσφέρονται, τον τόπο, τη σύνδεση τους µε τα 
προβλεπόµενα από το Αναλυτικό Πρόγραµµα µαθήµατα, τις ιδιαίτερες συνθήκες 
λειτουργίας και τη µέθοδο διδασκαλίας γενικά και συγκεκριµένα. 

Σκόπιµο κρίνουµε να αρχίσουµε την καταγραφή και παρουσίαση των βασικών 
χαρακτηριστικών καθενός από τα αντικείµενα αυτά, έτσι όπως σε βασικές γραµµές τα 
έχουµε αποτυπώσει στην κλείδα παρατήρησης. Κατόπιν θα προβούµε σε σχολιασµό 
και εντοπισµό των βαθύτερων σηµείων που µας ενδιαφέρουν, για να προχωρήσουµε 
στη γνώµη των εκπαιδευτικών γι� αυτά, όπως εκφράζεται µέσα από τις συνεντεύξεις. 

Έτσι λοιπόν για το µάθηµα της πληροφορικής διαπιστώσαµε τα εξής: 
Καταρχήν και στα δύο σχολεία γίνονταν σε κατάλληλα εξοπλισµένο εργαστήριο, µε 
αρκετούς υπολογιστές, τουλάχιστον έναν ανά δύο µαθητές ή και για ορισµένα 
τµήµατα έναν για τον καθένα. Υπήρχαν κάποιοι κοινοί στόχοι που ήταν η εξοικείωση 
του µαθητή µε τη λειτουργία του υπολογιστή, η µάθηση απλών προγραµµάτων και 
από εκεί και πέρα η µάθηση πιο εξειδικευµένων περιοχών (προγράµµατα- λειτουργία) 
που  θα βοηθήσουν τους µαθητές στην καθηµερινή τους ζωή αλλά και στα υπόλοιπα 
µαθήµατά τους. Και οι 7 συνολικά ώρες που παρακολουθήσαµε ήταν µία απόδειξη 
της σωστής λειτουργίας των επιπλέον αντικειµένων και της αποτελεσµατικής 
διδασκαλίας τους. Πραγµατικά οι µαθητές έδειχναν απόλυτα εξοικειωµένοι αλλά και 
ενηµερωµένοι για τη χρησιµότητα και την αξία του αντικειµένου. Όλες οι 
διδασκαλίες ήταν θετικές και τόσο οι µαθητές όσο και οι δάσκαλοι ήταν 
ικανοποιηµένοι. 



Στο σχολείο των Μαλίων παρατηρήσαµε δύο διδασκαλίες πληροφορικής. Ο 
δάσκαλος και στις δύο έκανε µια πολύ καλή σύνδεση του µαθήµατος µε άλλα 
αντικείµενα  (Γεωγραφία), επιδιώκοντας µια διαθεµατική προσέγγιση του γνωστικού 
αντικειµένου, Έτσι λοιπόν ο δάσκαλος που εκτός της πληροφορικής έκανε  και το 
µάθηµα της Γεωγραφίας στα συγκεκριµένα τµήµατα, βρήκε την ευκαιρία να διδάξει 
το πρόγραµµα  Microsoft-excel  παράλληλα µε το νέο µάθηµα της Γεωγραφίας. 
Συγκεκριµένα οι µαθητές είχαν βρει πληροφορίες για τον πληθυσµό, την πυκνότητα 
πληθυσµού, την έκταση, τη θέση της χώρας βάση της έκτασης στην Παγκόσµια 
κατάταξη, την πρωτεύουσα και τη θρησκεία των χωρών της Βόρειας Αφρικής. Με 
αυτές συµπλήρωναν τους πίνακες του Excel, ενώ ο ίδιος µέσω προβολής τους 
καθοδηγούσε και τους έλυνε τις απορίες τους. 

Στο δεύτερο µάθηµα, µαθητές άλλου τµήµατος έκαναν παράλληλη χρήση 
Internet και Excel  όπου έπαιρναν από εκεί πληροφορίες για το µάθηµα και 
συγκεκριµένα για τις χώρες της αραβικής χερσονήσου και τις συµπλήρωναν 
αντίστοιχα στο πρόγραµµα του Excel. Με αυτό τον τρόπο κατανοούσαν τη χρηστική 
αξία του προγράµµατος, µάθαιναν να το λειτουργούν αλλά και προχωρούσαν στο 
παρακάτω µάθηµα της Γεωγραφίας µε όχι συνηθισµένο τρόπο, κάτι που σηµαίνει ότι 
θα τους κεντρίσει το ενδιαφέρον και θα φτάσουν ευκολότερα στην κατανόηση του. Ο 
δάσκαλος της πληροφορικής στα Μάλια, επιδίωκε πολύ συχνά τέτοιες παράλληλες 
προσεγγίσεις  ανακαλύπτοντας τη χρησιµότητα του υπολογιστή από πλευράς 
κατανόησης, αλλά και την εξοικείωση των µαθητών µε τα σχετικά προγράµµατα. 

Στο σχολείο της Χερσονήσου παραβρεθήκαµε σε 5 διδασκαλίες και 
παρατηρήσαµε τα εξής στοιχεία: Καταρχήν όλες ήταν επιτυχηµένες µε την έννοια ότι 
πέτυχαν τους στόχους που είχε θέσει ο δάσκαλος. Πιο συγκεκριµένα σε κάθε µία ο 
δάσκαλος επιδίωκε τη γνωριµία, µε την έννοια της πρώτης επαφής των µαθητών µε 
ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα και από εκεί και πέρα την εκµάθηση των βασικών 
δεξιοτήτων λειτουργίας του. 

Έτσι λοιπόν στο πρώτο µάθηµα, οι µαθητές γνώριζαν ένα πρόγραµµα 
εκµάθησης τυφλού συστήµατος και ενηµερώθηκαν για την αξία και την σηµασία ενός 
παιχνιδιού ιστορίας (Age of empires) εφαρµόζοντας και κάποιες γνώσεις ιστορίας. Σε 
κάποιο άλλο, εργάζονταν ανά δύο, και µάθαιναν τη χρήση του Powerpoint  και ενός 
προγράµµατος Μουσικής. Στο τρίτο µάθαιναν το χειρισµό ενός προγράµµατος 
επεξεργασίας εικόνων µε πρακτικές εφαρµογές, στο τέταρτο ήρθαν σε επαφή µε το 
Internet και συγκεκριµένα µε τις µηχανές αναζήτησης και τέλος στο πέµπτο 
επεξεργάζονταν προγράµµατα ζωγραφικής (Paintshop, Anmanie, Artstudio) 
διασκεδάζοντας παράλληλα µε τις εφαρµογές του. 

Ο ίδιος ο δάσκαλος µίλησε για το σκοπό του µαθήµατος της Πληροφορικής 
λέγοντας ότι «καταρχήν χρησιµοποιήσαµε το εργαστήριο (πληροφορικής) για να 
ενισχύσουµε τα άλλα µαθήµατα και όχι τέλος πάντων για να µάθουν (οι µαθητές) 
υπολογιστές. ∆ηλαδή υποτίθεται το εργαστήριο είναι πιο πολύ�κονστρακτιβιστική 
έννοια της µάθησης και όχι να τους µάθω συγκεκριµένα πακέτα εκπαιδευτικού 
λογισµικού. Ήθελα να αποκτήσουν τα παιδιά µια ευελιξία δηλαδή να µπορούν να 
χρησιµοποιούν πολλά πακέτα όχι να τα ξέρουν, αλλά να µπορούν�. Να κάνουν τις 
εργασίες τους χωρίς κάπου να κολλάνε και να έχουν τις δυνατότητες � να αποκτήσουν 
σύγχρονες γνώσεις και εξειδικευµένες χωρίς να είναι αυτός ο τελικός στόχος µου» 
(∆άσκαλος απογευµατινής ζώνης λειτουργίας, ερώτηση 7, σελ. 75-76). 

Από όσα παραθέσαµε κατανοούµε τη χρησιµότητα του µαθήµατος της 
πληροφορικής, ιδιαίτερα στη σηµερινή εποχή. Ο εκσυγχρονισµός τόσο των γνώσεων 
όσο και των αντικειµένων είναι ένα βασικό ζητούµενο που το διαπραγµατεύεται το 
πιλοτικό ολοήµερο µε σχετική επιτυχία, Θεωρούµε πως δε θα ήταν παράτολµη  η 



επέκταση του µαθήµατος και σε άλλες  τάξεις, τουλάχιστον στην Γ΄ και ∆΄ µια και 
πολλοί µαθητές είναι αρκετά εξοικειωµένοι µε το αντικείµενο. Θα πρέπει να 
τονίσουµε πως η επιτυχία που έχει η διδασκαλία του συγκεκριµένου µαθήµατος, 
οφείλεται κατά κύριο λόγο, όχι τόσο στα εργαστήρια και τον εξοπλισµό τους, όσο 
στην ευαισθησία αλλά και την προσπάθεια παροχής σύγχρονων γνώσεων των 
δασκάλων, οι οποίοι χωρίς εξειδικευµένη επιµόρφωση και χωρίς ουσιαστική υλική 
και τεχνική συµβολή (επισκευές, συντήρηση, αντικατάσταση υλικών κ.α.) 
καταφέρνουν να φτάνουν το επίπεδο του µαθήµατος σε αρκετά υψηλά στάνταρ. Για 
να συνεχιστεί λοιπόν ένα τόσο σπουδαίο έργο, χρειάζεται περισσότερη προσοχή και 
οργάνωση στα σηµεία που αναφέραµε. 

Σχετικά µε το µάθηµα της ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής, πρόκειται για ένα 
καινούργιο αντικείµενο, που επιλέξαµε και τα δύο σχολεία, εξαιτίας της παρουσίας σ� 
αυτά αρκετών ξένων µαθητών, ή µαθητών από µεικτούς γάµους. ∆ιδάσκεται όπως 
είπαµε από κοινωνιολόγους καθηγητές, µια φορά την εβδοµάδα σε κάθε τάξη και σαν 
βασικό στόχο έχει το να αποδεχτούν οι µαθητές τη διαφορετικότητα, ιδίως των 
συµµαθητών  τους και να τη σεβαστούν. Από εκεί και πέρα να προβούν σε ένα είδους 
ανταλλαγής πολιτιστικών στοιχείων, ιδιαίτερων για την κουλτούρα κάθε ανθρώπου. 
Η γνωριµία µε το διαφορετικό, η αποδοχή του και η πολιτισµική αγωγή, είναι οι 
κύριοι στόχοι.  

Οι δύο διδακτικές ώρες που παρακολουθήσαµε στο ∆.Σ. Μαλίων, αφορούσαν 
η πρώτη διάλογο µεταξύ των µαθητών µε την συµβολή του δασκάλου σχετικά µε 
τους συµµαθητές τους που κατάγονται από ξένες χώρες (γιατί µετανάστευσαν, τι 
δυσκολίες και προβλήµατα αντιµετωπίζουν και πως πρέπει εµείς να τους 
στηρίξουµε). Σηµειώνουµε την ενεργή συµµετοχή των αλλοδαπών µαθητών. Οι 
οποίοι και κατεύθυναν τη συζήτηση κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό για το αυτοσυναίσθηµα 
τους. Η άλλη ώρα που παρατηρήσαµε τις διαδικασίες µάθησης της ήταν στην Στ΄ 
τάξη και ο δάσκαλος µε τη βοήθεια των µαθητών προσπαθούσε να αποσαφηνίσει 
κάποιους όρους π.χ. πολιτισµός, µετανάστευση, παλιννόστηση κλπ. τους οποίους 
είχαν ακούσει οι µαθητές, αλλά δεν είχαν κατανοήσει πλήρως. Σηµειώνουµε πως δεν 
υπήρχε συγκεκριµένη ύλη για το µάθηµα, βάση χρονοδιαγράµµατος ή Αναλυτικού 
Προγράµµατος, από ότι µας είπε ο δάσκαλος, ο  ίδιος οργάνωνε το µάθηµα και το 
προσάρµοζε στα χαρακτηριστικά κάθε τάξης. 

Στο σηµείο αυτό αναφέρουµε σχετική απάντηση που δόθηκε στη διαδικασία 
της συνέντευξης και αφορά τις επιλογές του σχετικά µε το µάθηµα:«� να µπορέσουν 
τα παιδιά �. Αρκετά παιδιά εδώ είναι αλλοδαπά, από άλλες χώρες, Γεωργία, Αλβανία 
κ,τ.λ. να γνωρίσουν και να κατανοήσουν αυτή τη διαφορετικότητα του πολιτισµού, όσο 
δυνατόν καλύτερα και να µπορέσουν µέσα από αυτή την κατανόηση να το δουν και 
διαφορετικά. Συνήθως υπάρχει µια επιρροή είτε από την οικογένεια των παιδιών, είτε 
γενικά από το περιβάλλον και την κοινωνία στην οποία ζούνε  και καλώς ή κακώς µας 
κάνει να διαµορφώνουµε µια γνώµη για τους αλλοδαπούς, η οποία είναι κυρίως 
αρνητική. Αυτό που προσπαθώ εγώ να τους δώσω είναι να κατανοήσουν αυτή τη 
διαφορετικότητα. Με τον τρόπο αυτό αισθάνονται καλύτερα και τα αλλοδαπά 
παιδιά,�και οι συµµαθητές τους που είναι Έλληνες και τα δέχονται καλύτερα» 
(∆άσκαλος απογευµατινής ζώνης ∆.Σ. Μαλίων, ερώτηση 1η, σελ, 26). 

Στο ∆.Σ. της Χερσονήσου, η µόνη διαφορά που παρατηρήσαµε είναι ότι 
υπήρχε σχολικό εγχειρίδιο, το οποίο το είχε µόνο η δασκάλα (οι µαθητές έπαιρναν 
φωτοτυπίες) και είχε οριστεί συγκεκριµένη ύλη µέσα από αυτό για κάθε τάξη. Έτσι 
τη µία φορά που παρευρεθήκαµε παρακολουθήσαµε ανάπτυξη του θέµατος της 
επικοινωνίας των ανθρώπων, ενώ την άλλη η τάξη διαπραγµατεύτηκε το θέµα της 
σηµαίας κάθε κράτους και στο τέλος εξαιτίας και της σχολικής γιορτής της 25ης 



Μαρτίου, οι µαθητές ζωγράφισαν ελληνικές σηµαίες. Βέβαια από εκεί και πέρα οι 
δάσκαλοι αυτοί, εκτός από τη διδασκαλία του µαθήµατος, συµµετείχαν λόγω τις 
ιδιότητάς τους και αλλού. Στη συνέντευξη ο δάσκαλος-υπεύθυνος της 
∆ιαπολιτισµικής Αγωγής αναφέρει: «∆εν περιοριζόµαστε µόνο στα στενά πλαίσια του 
µαθήµατος. Ας πούµε γίνανε κάποια µαθήµατα και κάποιες εργασίες σε συνεργασία µε 
τη δασκάλα των παραδοσιακών χορών� οι δραστηριότητες αυτές στόχευαν στη γνώση 
ηθών, εθίµων, παραδόσεων που αφορούν την Ελλάδα�.» (∆άσκαλος απογευµατινής 
ζώνης λειτουργίας ∆.Σ. Μαλίων, υποερώτηση  1η, σελ. 26). 

Αυτή ακριβώς είναι η ουσία αυτών των µαθηµάτων. Η συνεργασία µε άλλους  
δασκάλους για την παραγωγή εργασιών ή ακόµα και project σχετικών µε τα ζητήµατα 
που διαπραγµατεύονται. Από την παρουσία µας στα δύο σχολεία, το διαπιστώσαµε 
αυτό, ιδιαίτερα στην περίπτωση των Μαλίων, σε ικανοποιητικό βαθµό. Ίσως θα 
έπρεπε να γίνει σε πιο οργανωµένη βάση και να είναι πιο άµεσα προσανατολισµένη 
στη συνεργασία µε την τάξη υποδοχής, όπου δε διαπιστώσαµε να υφίσταται εξαιτίας  
κυρίως του ότι η τάξη υποδοχής λειτουργεί την πρωινή ζώνη λειτουργίας. Από εκεί 
και πέρα η ύπαρξη και µόνο ενός αντικειµένου µε κοινωνιολογικό αλλά και 
παιδαγωγικό περιεχόµενο, από µόνο του είναι θετικό. Οι µαθητές διαπραγµατεύονται 
ενδιαφέροντα θέµατα πολύ πιο νωρίς από τους συµµαθητές τους άλλων σχολείων. 
Εδώ φαίνεται η παρέµβαση του πιλοτικού ολοήµερου προγράµµατος, που θα ήταν 
ισχυρότερη αν την ακολουθούσε και µια πιο άρτια µεθοδολογικά διδακτική 
διαπραγµάτευση. 

Όσον αφορά το µάθηµα της Ολυµπιακής Παιδείας, αυτό έχει αρχίσει να 
διδάσκεται και στα υπόλοιπα σχολεία, αλλά εδώ τίθεται άµεσα το θέµα της ποιοτικής 
διαφοράς. Καταρχήν διδάσκεται από ειδικούς γυµναστές, οι οποίο έχουν επιφορτιστεί 
µόνο το συγκεκριµένο µάθηµα. Ακόµα υπάρχουν οι υποδοµές να αναδεχθεί το 
συγκεκριµένο µάθηµα αλλά και οι δυνατότητες να ξεφύγει από τα θεωρητικά 
δεδοµένα, προσφέροντας στους µαθητές κάτι το διαφορετικό. Στα πλαίσια αυτά 
παρατηρήσαµε στη Χερσόνησο τη διδασκαλία επιτραπέζιας αντισφαίρισης, ενός όχι 
τόσου διαδεδοµένου αθλήµατος, από άλλον ειδικό γυµναστή της ελληνικής 
οµοσπονδίας. Το σχολείο είχε στη διάθεση του έξι ειδικά τραπέζια και τον 
απαραίτητο εξοπλισµό, ενώ η διάρκεια γνωριµίας των µαθητών µε το άθληµα, 
βασίστηκε σε πρόγραµµα δύο µηνών. Παρόµοια ήταν και η κατάσταση στο ∆.Σ. των 
Μαλίων µε το άθληµα το χάντµπωλ. Πραγµατικοί οι µαθητές αποκόµιζαν σπουδαίες 
γνώσεις και εµπειρίες από τα µαθήµατα της Ολυµπιακής Παιδείας, γεγονός που δεν 
το είχαν τα υπόλοιπα σχολεία.  

Ακόµα στα πλαίσια του µαθήµατος αυτού και υπό την ευθύνη των 
γυµναστών, οργανώθηκε παράλληλα και στα δύο σχολεία, κοινή εκδήλωση µε θέµα 
την αναπαράσταση των αρχαίων Ολυµπιακών Αγώνων, σε αντιπαραβολή µε τους 
σύγχρονους. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε και για τα δύο σχολεία στα τέλη Μαρτίου 
µε προοπτική εφαρµογής στα τέλη Απριλίου. Σε αυτή συνεργάστηκαν εκτός από τους 
γυµναστές και οι δάσκαλοι των εικαστικών, της Μουσικής και της Θεατρικής 
Παιδείας. Πραγµατικά πρόκειται για µια ιδιαίτερα ξεχωριστή προσπάθεια, στην οποία 
συµµετείχαν µαθητές από όλες τις τάξεις. Ο συντονισµός και η επικοινωνία των 
σχολείων, βάση κοινού σκοπού, ουσιαστικά αναβαθµίζει το επίπεδο των σχολείων. 
Τα αποτελέσµατα µόνο θετικά µπορεί να είναι. 

Εκτός της εκδήλωσης αυτής στα ίδια πλαίσια γνωριµίας των µαθητών µε τα 
ολυµπιακά αθλήµατα, παρακολουθήσαµε στη Χερσόνησο στις 17/5/2002 εκδήλωση 
στο χώρο του σχολείου µε τους Ολυµπιονίκες της Πάλης. Παρουσιάστηκε το άθληµα 
από τους ειδικούς, µίλησαν οι αθλητές και δέχτηκαν ερωτήσεις από τα παιδιά. Αυτό 
έγινε τις τρεις πρώτες ώρες του προγράµµατος και για την πραγµατοποίηση τους 



εργάστηκαν τόσο η διεύθυνση όσο και οι δάσκαλοι του σχολείου. Τα αποτελέσµατα 
ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιητικά, απόδειξη του ότι το ολοήµερο σχολείο στον 
τοµέα των εκδηλώσεων προσφέρει πάρα πολλά. 

Η άποψη των ανθρώπων που ζουν από µέσα τις λειτουργίες του Ολοήµερου, 
είναι ενδεικτική της κατάστασης. Οι δάσκαλοι πλέον αλλάζουν ρόλο και αποκτούν 
περισσότερο παιδαγωγικό, ενώ βγαίνουν και από τα στενά όρια της τάξης. Ο 
∆ιευθυντής των Μαλίων αναφέρει σχετικά µε τις εκδηλώσεις: «Επίσης γίνονται 
περισσότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όχι µόνο στην περιοχή του σχολείου, αλλά και 
εκτός σχολείου, όπως αυτή που θα παρουσιαστεί αύριο στον Τάλω, στο σχολικό 
συγκρότηµα, µε τα παιδιά του δηµοτικού σχολείου Μαλίων» (∆ιευθυντής ∆.Σ. Μαλίων, 
ερώτηση 10η σελ.4). Αυτή θεωρεί ως µια λειτουργία που βελτιώνει το σχολείο του, 
από τότε που άρχισε να λειτουργεί µε βάση το Ολοήµερο πρόγραµµα, ο 
συγκεκριµένος εκπαιδευτικός. 

Βέβαια από εκεί και πέρα, τα σχολεία και λόγω του ειδικευµένου προσωπικού 
αλλά και εξαιτίας του αναβαθµισµένου προγράµµατος και ειδικότερα των µαθηµάτων 
που έχουν σχέση µε τον αθλητισµό, προωθείται δηµιουργικά ο τοµέας αυτός. Πιο 
συγκεκριµένα ο ίδιος διευθυντής αναφέρει «Μέχρι τώρα παράδειγµα δεν είχαµε 
διακρίσεις στον αθλητισµό, στη ζωγραφική κ.τ.λ. Τα τελευταία χρόνια όµως, από τότε 
που άρχισε να λειτουργεί σαν Ολοήµερο κατέχουµε την πρωτιά σε πολλά αγωνίσµατα 
όπως το χάντµπωλ, το µπάσκετ και το βόλεϊ, στον κλασικό αθλητισµό που έχουµε πάρει 
πρώτες θέσεις τα τελευταία χρόνια�» (∆ιευθυντής ∆.Σ. Μαλίων, ερώτηση 10η, σελ, 
4), ενδεικτικό της δουλειάς που γίνεται στα δύο σχολεία αλλά και των ευεργετικών 
συνεπειών των επιπλέον γνωστικών�ψυχαγωγικών αντικειµένων. Απαραίτητη 
προϋπόθεση βέβαια είναι η συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων στο απογευµατινό   
αλλά και πρωινό πρόγραµµα καθώς βέβαια και των γυµναστών όλων των 
ειδικοτήτων, µε σκοπό τέτοιου είδους αποτελέσµατα στον αθλητισµό αλλά και 
γενικότερα. 

Προχωρώντας την εξέταση των επιπλέον αντικειµένων του πιλοτικού 
ολοήµερου προγράµµατος θα προσεγγίσουµε την κατάσταση που διαµορφώνεται µε 
το µάθηµα των Αγγλικών. Καταρχήν τονίζουµε ότι είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό 
γνωστικό αντικείµενο για όλα τα παιδιά λόγω της αξίας που έχουν αποκτήσει στην 
σύγχρονη εκπαίδευση. Ένας λόγος παραπάνω για τους µαθητές των δύο αυτών 
περιοχών (Μάλια-Χερσόνησος)  όπου είναι καθαρά τουριστικές και ως εκ τούτου οι 
ξένες γλώσσες πολύ χρήσιµες. Θα περίµενε κανείς λόγω και της αναβάθµισης του 
προγράµµατος, αλλά και της σηµασίας που αποκτούν τα επιπλέον γνωστικά 
αντικείµενα στα πλαίσια του πιλοτικού σχολείου, να διδάσκονται µε υψηλά ποιοτικά 
επίπεδα τόσο σε γνώσεις όσο και σε οργάνωση επίπεδο. ∆υστυχώς όµως παρ� όλες τις 
φιλότιµες προσπάθειες των δύο καθηγητριών, τα πρακτικά αποτελέσµατα µάλλον δεν 
επαληθεύουν τις ευοίωνες προβλέψεις. 

Αυτό σηµαίνει ότι το πιλοτικό ολοήµερο ευελπιστούσε να προσφέρει το 
µάθηµα των Αγγλικών µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µη χρειάζεται οι µαθητές του να 
πηγαίνουν σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Μάλιστα είχε και λόγω του επιπλέον 
χρόνου τις δυνατότητες να το πετύχει. Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των σχολείων ως 
πιλοτικά ολοήµερα οι αρµόδιοι µιλούσαν και για πτυχία που θα είχαν την 
αρµοδιότητα να δώσουν ως δηµόσιος οργανισµός. Όµως τα αποτελέσµατα στην 
πράξη πολύ απέχουν από όλα αυτά. Τα Αγγλικά παραµένουν σε χαµηλό επίπεδο και 
το σύνολο, χωρίς υπερβολή των µαθητών καταφεύγουν στην ελεύθερη αγορά. 

Για να γίνουµε πιο συγκεκριµένοι θα περιγράψουµε την κατάσταση που 
βρήκαµε στις 5 ώρες τις οποίες παρατηρήσαµε, αλλά και γενικά από το κλίµα που 
διαµορφώνεται στα δύο σχολεία. Καταρχήν τα Αγγλικά διδάσκονται 3 ώρες την 



εβδοµάδα σε κάθε τάξη από την ∆΄ µέχρι την ΣΤ΄. Στην Ε΄ και την ΣΤ΄ τάξη οι 
µαθητές χωρίζονται σε αρχάριους και προχωρηµένους όπως ήδη έχουµε σηµειώσει. 
Όταν οι µεν κάνουν µάθηµα Αγγλικών, οι δε κάνουν κάποιο άλλο µάθηµα, συνήθως 
φυσική Αγωγή και το αντίθετο. Τα δύο τµήµατα κάθε τάξης ενώνονται για τα 
µαθήµατα αυτά. Η ∆΄ τάξη λειτουργεί ενιαία για το κάθε τµήµα. Σαν σκέψη η 
οργάνωση αυτή δείχνει λογική. Όµως υπάρχουν προβλήµατα. Είχαµε σηµειώσει τα 
εξής: ∆εν υπήρχε καλός συντονισµός για τις αλλαγές των µαθητών µε αποτέλεσµα να 
χάνεται κάθε φορά πολύτιµος χρόνος. Οι µαθητές που έκαναν γυµναστική, ένα 
µάθηµα που απαιτεί ένταση και κίνηση δύσκολα την επόµενη ώρα προσαρµόζονταν 
στα δεδοµένα των Αγγλικών, που απαιτούν τεταµένη προσοχή, απόλυτη ησυχία και 
ψυχική ηρεµία. Πολλές φορές µάλιστα οι µαθητές αρνούνταν να µπουν στην τάξη για 
το µάθηµα των Αγγλικών. Τέλος παρατηρήσαµε πως το επίπεδο των διδασκόµενων 
Αγγλικών είναι πολύ δυσανάλογο του επιπέδου των µαθητών. Ιδιαίτερα εύκολο για 
τους προχωρηµένους και δύσκολο για τους αρχάριους. Και φυσικά οι 3 ώρες η 
καλύτερα τα τρία σαρανταπεντάλεπτα, αποδεικνύονται πολύ λίγα παρ� όλη την 
προσπάθεια των καθηγητριών. 

Οι διαπιστώσεις που κάναµε, δεν διαφέρουν από αυτές των εκπαιδευτικών. 
Σχεδόν όλοι γνωρίζουν τι ακριβώς συµβαίνει και τι θα έπρεπε να εφαρµόζεται στην 
πράξη. Έτσι δάσκαλος απογευµατινής ζώνης αναφέρει στην ερώτηση κατά πόσο το 
Ολοήµερο προσφέρει ολοκληρωµένη γνώση ή δίνει όσον αφορά τις ειδικότητες απλά 
κάποια ερεθίσµατα, για το µάθηµα των Αγγλικών: «Το µάθηµα των Αγγλικών, επειδή 
είναι αυξηµένες και οι απαιτήσεις της εποχής, η γνώση δεν είναι δυνατόν να κατακτηθεί 
πλήρως και να ολοκληρωθεί, τις τρεις ώρες που γίνονται βάση προγράµµατος στο 
σχολείο. Παντού υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, η  δουλειά όµως που γίνεται εδώ έχει 
τις προϋποθέσεις να είναι ποιοτικά αναβαθµισµένη» (∆άσκαλος Απογευµατινής ζώνης 
∆.Σ. Μαλίων υπό ερώτηση 11, σελ. 32). Επίσης άλλος δάσκαλος απογευµατινής 
ζώνης, σε αντίστοιχη ερώτηση για το ποια τα βασικά πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα του ολοήµερου σχολείου, µας µεταφέρει τα εξής: «Όσον αφορά τα 
Αγγλικά, (µειονέκτηµα είναι) το ότι οι ώρες δεν καλύπτουν τις πραγµατικές ανάγκες των 
παιδιών και αναγκάζονται να κάνουν Αγγλικά και έξω από το σχολείο» (∆άσκαλος 
απογευµατινής ζώνης ∆.Σ. Μαλίων, ερώτηση 8η, σελ. 36). 

Προσεγγίζοντας το θέµα του µαθήµατος των Αγγλικών, ο διευθυντής του 
σχολείου της Χερσονήσου αναφέρει σε ερώτηση για το ποιες δυσκολίες συνάντησε 
στην οργάνωση και λειτουργία  του ολοήµερου σχολείου: «Ενώ το Υπουργείο δίνει 
οδηγίες και εγκυκλίους οι οποίες λένε ένα σχολείο Ολοήµερο κατ� εξαίρεση και κατ� 
απόλυτη προτεραιότητα �πρέπει να λειτουργεί µε πλήρη σύνθεση φτάνουµε στο σηµείο 
π.χ. τη φετινή χρονιά  Νοέµβριο µήνα, να έρθει ο καθηγητής των Αγγλικών. Και αφού 
ήρθε  µετά από ένα µήνα τον αποσπάσανε και έφεραν άλλο. Αυτά είναι σοβαρά 
προβλήµατα» (∆ιευθυντής ∆.Σ. Χερσονήσου, ερώτηση 4η, σελ. 40). Αλλά και ο 
υποδιευθυντής του ίδιου σχολείου, σε ερώτηση µας σχετικά µε το ποιες ανάγκες 
καλείται να καλύψει το Ολοήµερο, αναφέρει για τα Αγγλικά.. «Χτυπάει την 
παραπαιδεία. Βέβαια για να γίνει αυτό, πρέπει να αναβαθµιστούν π.χ. τα Αγγλικά. 
Γενικά η δεύτερη γλώσσα. Μπορεί να είναι και τα Γερµανικά. Πρέπει κάποτε να δώσει 
και το σχολείο κάποιο πτυχίο. Να καταλάβουν οι γονείς ότι πραγµατικά το παιδί 
µαθαίνει, χτυπιέται η παραπαιδεία µε τη δουλειά που γίνεται στο Ολοήµερο». 
(Υποδιευθυντής ∆.Σ. Χερσονήσου, ερώτηση 5η, σελ. 49). 

Συνεχίζοντας για να ολοκληρώσουµε την εικόνα του µαθήµατος των 
Αγγλικών, δάσκαλος στο σχολείο της Χερσονήσου, σε ερώτηση τι πρέπει να αλλάξει 
στο Ολοήµερο για να γίνει ένας αποτελεσµατικός θεσµός, µας πληροφορεί για τα 
εξής: «Η γνώµη µου είναι κυρίων το θέµα των Αγγλικών εάν πετυχαίναµε να αλλάξουν 



τα βιβλία και δίναµε ότι τα φροντιστήρια έξω, ώστε τα παιδιά να µην αναγκάζονταν να 
πηγαίνουν στα φροντιστήρια Αγγλικών, θα ήταν µια τεράστια πνοή». (∆άσκαλος 
πρωινής ζώνης ∆.Σ. Χερσονήσου, ερώτηση 14η, σελ. 63). 

Βέβαια η σχολική σύµβουλος µας δίνει µια διαφορετική εικόνα του 
µαθήµατος, που έχει να κάνει κυρίως µε τη σύγκριση του ως προς τον τρόπο που 
διδάσκονται στα άλλα σχολεία. Έτσι σε σχετική ερώτηση µας για το ποιες από τις 
επίσηµες εξαγγελίες για το πιλοτικό ολοήµερο, δεν εφαρµόστηκαν όπως θα έπρεπε 
στα δύο σχολεία, µας αναφέρει: «Εκείνο που επισηµαίνεται είναι η αρχική πρόβλεψη 
ότι το σχολείο θα παρέχει τη δυνατότητα  εκµάθησης ξένων γλωσσών κάτι το οποίο 
ούτε σαν στάση των γονέων αλλά ούτε και στο σύνολο του σαν υλοποίηση από πλευράς 
Ολοήµερου, δεν µπορεί να εφαρµοστεί. Σε πρώτη φάση µπορούσε, αλλά ήταν τελείως 
τυχαίο, επειδή βρέθηκαν εκπαιδευτικοί οι οποίοι ήταν παρά πολύ καλοί και 
ενηµερωµένοι σε νέα δεδοµένα και µάλιστα είχαµε την ευκαιρία να δείξουµε 
υποδειγµατική διδασκαλία στα Αγγλικά σε εµπειρογνώµονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που ήρθαν στα πλαίσια του Αρίωνα εδώ. Το είχαµε κάνει στο πιλοτικό σχολείο του 
Λιµένα Χερσονήσου. Μείνανε κατάπληκτοι από το επίπεδο των παιδιών στα Αγγλικά. 
Αλλά αυτό είναι τυχαίο. ∆εν µπορεί κάποιος να πει ότι ήταν ένα αποτέλεσµα. Έχει να 
κάνει µε συµπτωµατικούς παράγοντες� Στη συνέχεια δεν µπορώ να πω ότι οι γονείς, 
αφού έχουν δώσει εµένα την εντύπωση τουλάχιστον ότι καλύφθηκαν. Σηµαίνει ότι τα 
παιδιά  τελειώνονταν το σχολείο πάνε στα Αγγλικά τους. Πάνε για να αποκτήσουν τους 
τίτλους γλωσσοµάθειας�» (Σχολική σύµβουλος, ερώτηση 6η, σελ.94). 

Συνοψίζοντας λοιπόν διαπιστώνουµε, πως για να αναφέρονται τόσο πολύ οι 
εκπαιδευτικοί στον τρόπο που γίνονται τα Αγγλικά αλλά και στο περιεχόµενο τους, 
µε απόψεις που συγκλίνουν στο ότι χρειάζεται βελτίωση, αλλά και από την 
παρατήρηση στην τάξη, να καταλήγουµε στο ίδιο συµπέρασµα, σηµαίνει ότι αυτή 
είναι η αλήθεια. Ο τοµέας αυτός, όπου είναι και ιδιαίτερα σηµαντικός για την 
επιτυχία του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου, χρειάζεται αναδιάρθρωση και 
σαφέστερη οριοθέτηση. Η δουλειά αυτή θα φανεί µετά από ορισµένα χρόνια και θα 
πρέπει να δώσουµε χρόνο σε τέτοιες προσπάθειες. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια 
είναι να εξεταστεί το θέµα άµεσα, διότι ήδη οι γονείς άρχισαν να αποδέχονται την 
πραγµατικότητα και να µην έχουν απαιτήσεις από το Ολοήµερο σχολείο, 
κατευθύνοντας τα παιδιά τους στα φροντιστήρια. 

Αντίθετα το µάθηµα της µουσικής, είναι άµεσα συσχετισµένο µε το πνεύµα 
του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου και έχει θετικό αντίκτυπο στη διάθεση των 
µαθητών. Είναι από τα µαθήµατα που αν και διδάσκεται σε όλα τα σχολεία εντούτοις 
έχει σαφώς αναβαθµιστεί στο πρόγραµµα του Ολοήµερου. Σε αυτό συνεπικουρούν οι 
καθηγητές µουσικής καθώς και τα ανανεωµένα και πλήρη σε εξοπλισµό και µουσικά 
όργανα, εργαστήρια. Σαφώς λοιπόν και η µουσική έχει βρει  τον προσανατολισµό της 
στο πιλοτικό ολοήµερο. 

Το περιεχόµενο της είναι προσαρµοσµένο στην ηλικία και τις τάξεις των 
µαθητών αλλά σε γενικές γραµµές καλύπτει τη χορωδία, τη γνωριµία µε αυτοσχέδια 
αλλά και κανονικά µουσικά όργανα, τη µουσική καλλιέργεια των µαθητών, την 
προσαρµογή τους στην έννοια του ρυθµού και της έντασης κ.α. τα οποία καλύπτουν 
το φάσµα της µουσικής παιδείας στο δηµοτικό σχολείο. Τις πτυχές αυτές τις 
µουσικής συναντήσαµε να διαπραγµατεύονται οι µαθητές µε τις δασκάλες τους στα 
δύο σχολεία που επισκεφτήκαµε και διεξήγαµε την έρευνα της εργασίας µας. 

Συνολικά παρατηρήσαµε και καταγράψαµε στοιχεία από 7 διδασκαλίες 
µουσικής που όλες πραγµατοποιήθηκαν στα ειδικά µουσικά εργαστήρια των 
σχολείων. Καταρχήν θεωρούµε πως η µία µόνο ώρα που διδάσκονται το µάθηµα στην 
Ε΄ και Στ΄ τάξη, δεν είναι αρκετό για να καλύψει το φάσµα της µουσικής παιδείας 



που χρειάζεται για τα παιδιά αυτά. Συγχρόνως η µουσική είναι ένα καθαρά 
ψυχαγωγικό µάθηµα χαλαρώνει τους µαθητές και τους καλλιεργεί ευγενικά χωρίς να 
τους κουράζει, κάτι το οποίο δεν προλαβαίνει να πραγµατοποιηθεί σε τόσο µικρό 
χρονικό διάστηµα. Την έλλειψη αυτή προσπαθούν να µειώσουν οι διάφορες άλλες 
εκδηλώσεις και διεργασίες που πραγµατοποιούνται στα σχολεία και στις οποίες η 
συµβολή της µουσικής είναι καθοριστική. Πρόκειται για τις σχολικές εορτές ενόψει 
εθνικών επετείων, τις εκδηλώσεις των σχολείων κ.τ.λ. από τις οποίες όσες 
παρακολουθήσαµε η µουσική διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο. 

Προχωρώντας στις διδασκαλίες, παρατηρήσαµε τις εξής ενέργειες και 
διαδικασίες στο µάθηµα τις µουσικής στο ∆.Σ. Μαλίων. Στην ∆΄ τάξη παρατηρήσαµε 
µια συνδυασµένη προσπάθεια συντονισµού τραγουδιού και απλών µουσικών 
οργάνων, µε θετικά αποτελέσµατα. Οι µαθητές εργάζονταν σε οµάδες. Στην Α΄ τάξη 
οι µαθητές µε συνοδεία πιάνου τραγουδούσαν. Κατόπιν ήρθαν σε επαφή µε κάποια 
απλά µουσικά όργανα, προσπαθούσαν ασκώντας την ακοή να ξεχωρίσουν τους ήχους 
και να δηµιουργήσουν δικούς τους συνδυασµούς. Στην τρίτη διδασκαλία που 
παρατηρήσαµε στην Ε΄ τάξη, εξαιτίας ότι το µάθηµα γινόταν εναλλάξ µε τα Αγγλικά 
η δασκάλα συνδύασε τα περιεχόµενα των δύο µαθηµάτων και οι µαθητές 
τραγουδούσαν Αγγλικά τραγούδια.  

Αντίστοιχα στον ∆.Σ. Χερσονήσου στη Στ΄ τάξη, οι µαθητές έκαναν πρόβα τα 
τραγούδια τους για τη συµµετοχή στην εκδήλωση της ολυµπιακής παιδείας, και 
συντονίζονταν µε τα µουσικά όργανα. Στην Α΄ τάξη έπαιζαν διάφορα µουσικά 
χαλαρωτικά παιχνίδια, που επέτρεπαν και την κίνηση (µουσικοκινητικά). 

Η Β΄ τάξη προετοιµαζόταν για την Εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου και 
τραγουδούσαν ενώ παράλληλα συζητούσαν τους στίχους των τραγουδιών και τέλος 
στην Γ΄ τάξη χαλάρωναν οι µαθητές µε συνοδεία κιθάρας. Κατόπιν γνώριζαν τα 
µουσικά όργανα και πειραµατίζονταν µε τους ήχους, ενώ το τελευταίο δεκάλεπτο 
έπαιζαν οργανωµένα κάποια µουσικοκινητικά παιχνίδια. 

Σε όλες τις διδασκαλίες υπήρχε οργανωµένο πλάνο δραστηριοτήτων από τις 
δασκάλες που πάντα κάπου αποσκοπούσε και επεδίωκε, είτε τη χαλάρωση, είτε την 
προετοιµασία των µαθητών για τη συµµετοχή σε µια γιορτή είτε γενικά τη µουσική 
καλλιέργεια. Παρατηρήσαµε ότι υπήρχε ένα σαφώς ορισµένο πλαίσιο όσον αφορά το 
περιεχόµενο της κάθε διδασκαλίας, προσαρµοσµένο στην ηλικία των µαθητών. Τα 
αποτελέσµατα σε κάθε περίπτωση ήταν ικανοποιητικά. Παράλληλα οι µαθητές 
αφοµοίωναν κάποια βασικά στοιχεία και καλλιεργούσαν το πνεύµα τους µουσικά. Η 
καθολική ενεργή συµµετοχή τους αποδεικνύει την επιτυχία των µαθηµάτων. 
Συµπερασµατικά η µουσική είναι από τα µαθήµατα που ταυτίζεται µε το πιλοτικό 
ολοήµερο σχολείο, λειτουργεί σε αναβαθµισµένα πλαίσια, ισότιµα µε όλα τα 
µαθήµατα και µε τη σειρά τους αναδεικνύει την ψυχαγωγική και ταυτόχρονα 
παιδευτική του σηµασία. 

Το άλλο µάθηµα, που εντάσσεται και αυτό στην κατηγορία των 
αναβαθµισµένων διδακτικά αλλά και ως προς το περιεχόµενο του σε σχέση µε τον 
τρόπο που πραγµατοποιείται στα υπόλοιπα σχολεία, είναι αυτό των εικαστικών. 
∆ηµιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο, όπως οι κατάλληλες και σύγχρονες 
εγκαταστάσεις και οι εξειδικευµένοι καθηγητές όσον αφορά τα εξωτερικά 
χαρακτηριστικά καθώς και η θέση του µαθήµατος ως βάση ψυχαγωγικών και 
παιδαγωγικών δραστηριοτήτων στο πρόγραµµα. Ο τρόπος που λειτουργεί, όπως 
συµβαίνει και στη µουσική δένει αρµονικά και ταιριάζει απόλυτα µε το πιλοτικό 
ολοήµερο σχολείο. Η κατεύθυνση του µαθήµατος των εικαστικών συµπληρώνει τις 
διαδικασίες της ψυχαγωγίας αλλά ταυτόχρονα και της αναβάθµισης της λειτουργίας 
του σχολείου. 



Συνολικά παραβρεθήκαµε σε 6 διδασκαλίες εικαστικών, τρεις σε κάθε 
σχολείο και διαπιστώσαµε ότι οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή 
µε αρκετές τεχνικές του µαθήµατος των εικαστικών όπως π.χ. της ζωγραφικής µε 
διάφορα υλικά, των κατασκευών (κούκλες, υλικά, αγάλµατα κ.α.) της κεραµικής, της 
γλυπτικής κ.τ.λ. Από την εµπειρία µας πρώτη φορά σε ελληνικό σχολείο 
συναντήσαµε τόσο µεγάλη γκάµα δραστηριοτήτων και εικαστικών δεξιοτεχνιών, που 
αφορούν όλες τις τάξεις του σχολείου. Επιπλέον µέσω της συµµετοχής των 
εικαστικών στις διάφορες εκδηλώσεις, οι µαθητές καλλιεργούσαν εξίσου και άλλες 
αξίες όπως τη συµµετοχή µε σκοπό την εκπλήρωση ενός κοινού στόχου (π.χ. 
ολοκλήρωση ενός σκηνικού για το θεατρικό της 25ης Μαρτίου, ή τη δηµιουργία µιας 
έκθεσης µε θέµα τους Ολυµπιακούς Αγώνες κ.α.), αξίες που απαιτούν τη συνεργασία, 
την αρµονική συµπλήρωση γνωστικών αντικειµένων ή θεµάτων εκδηλώσεων, την 
ισότιµη συµµετοχή όλων των µαθητών χωρίς διακρίσεις κ.α. Αποτελεί µε λίγα λόγια 
έναν µοναδικό τρόπο έκφρασης, πολύ σηµαντικό για την ψυχαγωγία των µαθητών σε 
ένα ολοήµερο πρόγραµµα. Αυτό που συνοψίζει ο ∆ιευθυντής του ∆.Σ. Χερσονήσου 
σε λίγες γραµµές στη σχετική συνέντευξη « Πρώτα απ� όλα (το πιλοτικό ολοήµερο)  
δίνει τρόπο έκφρασης του παιδιού. Τα νέα γνωστικά αντικείµενα, καλλιτεχνικά, 
αθλητισµός κ.τ.λ. δίνουν στο παιδί διέξοδο η οποία δεν υπάρχει στα άλλα σχολεία� 
γιατί εδώ όλες οι ώρες είναι παραγωγικές, όλες οι ώρες είναι προγραµµατισµένες�.» 
(∆ιευθυντής ∆.Σ. Χερσονήσου, ερώτηση 9η, σελ, 43), το συναντήσαµε σε αρκετά 
ικανοποιητικό βαθµό τις ώρες στις οποίες παρατηρήσαµε τις διαδικασίες των 
εικαστικών. 

Έτσι στην Ε τάξη του σχολείου των Μαλίων, όλοι οι µαθητές επεξεργάζονται 
µια ιδέα, σχεδιάζουν πειραµατικά µε µολύβι και καταλήγουν στο τι θα ζωγραφίσει ο 
καθένας ώστε να προκύψει ένα ενιαίο σύνολο. Η ∆΄ τάξη ζωγραφίζει µεγάλα 
χαρτόνια απεικονίζοντας την εικόνα της άνοιξης για να στολίσουν την τάξη τους και 
η Γ΄ τάξη συνεχίζει την εργασία της από το µάθηµα της Ολυµπιακής Παιδείας, 
αποτυπώνοντας αυτή τη φορά τις παραστάσεις των αθληµάτων για τις οποίες 
ακούσανε, µε σκοπό τη δηµιουργία σκηνικού για τη σχολική εκδήλωση. 

Με παρόµοιο τρόπο εργάζονταν και οι µαθητές στο ∆.Σ. της Χερσονήσου. 
Στη Στ΄ τάξη µε τη συνδροµή και βοήθεια του δασκάλου, ζωγράφιζαν τους τοίχους 
του σχολείου τους, προσθέτοντας έναν ευχάριστο τόνο, εκτός της αίθουσας των 
εικαστικών. Τα αποτελέσµατα δικαιώνουν αυτή την επιλογή. Στην Ε΄ τάξη, 
ενοποιήσανε τις ώρες εικαστικών και θεατρικής αγωγής και οι µαθητές στην αίθουσα 
πολλαπλών δραστηριοτήτων, αποτύπωναν ελεύθερα παραστάσεις από τους αρχαίους 
Ολυµπιακούς αγώνες  τις οποίες µε το σώµα τους δηµιουργούσαν άλλα παιδιά. Στην 
Α΄ τάξη οι µαθητές σχεδίαζαν παραστάσεις τις αρεσκείας τους, µε κολάζ, µια πολύ 
ενδιαφέρουσα διαδικασία που άρεσε πολύ στους µαθητές. Παρ� όλα αυτά θα θέλαµε 
να τονίσουµε ότι οι διαδικασίες που µεταφέραµε είναι πραγµατικά µια πολύ µικρή 
εικόνα, του τι έµαθαν οι µαθητές την ώρα των εικαστικών. Η πραγµατικότητα όπως 
αποτυπώνεται στο εργαστήριο εικαστικών στις τάξεις στο σχολείο αλλά και στις 
εκδηλώσεις, είναι πολύ πιο ποιοτική και αναβαθµισµένη. 

Το µάθηµα αυτό επιτελεί τόσο ψυχαγωγικό αλλά και δηµιουργικό έργο, όσο 
και παιδευτικό-παιδαγωγικό. Η συνεργασία των µαθητών, η καθολική τους 
συµµετοχή αλλά και η άσκηση νου, χεριών και φαντασίας το αποδεικνύουν. Τα 
αποτελέσµατα είναι αποδεκτά από όλους τους εκπαιδευτικούς και εντάσσουν το 
µάθηµα  των εικαστικών στα πιο σπουδαία για το πνεύµα του πιλοτικού ολοήµερου. 
Αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα δείγµατα ανανέωσης και βελτίωσης των 
γνωστικών  αντικειµένων. Επιµένουµε πως η µία ώρα διδασκαλίας την εβδοµάδα, 
είναι λίγη για την Ε΄ και Στ΄ τάξη. 



Προχωρώντας στο µάθηµα των παραδοσιακών χορών, αυτό γίνεται από µία 
ώρα την εβδοµάδα για όλες τις τάξεις, από ειδικό- συγκεκριµένο για το µάθηµα 
γυµναστή. Παρόλα αυτά, είναι ίσως και αρκετό για να προκύψουν θετικά 
αποτελέσµατα τόσο για τις γνώσεις των µαθητών όσον αφορά τους χορούς που 
γνωρίζουν, αλλά και για το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής συνολικά. Αυτό 
απαλλάσσεται από την ευθύνη παράδοσης χορών γίνεται πιο ελεύθερο και οι µαθητές 
χαίρονται περισσότερο τα αθλητικά παιχνίδια και την ελεύθερη κίνηση, κάτι 
ιδιαίτερα σηµαντικό για το ολοήµερο πρόγραµµα. Εξοικονοµείται αρκετός χρόνος 
δηλαδή. Παράλληλα η αναγωγή των χορών σε ιδιαίτερο µάθηµα, βελτιώνει σαφώς τα 
αποτελέσµατα και αναβαθµίζει τη σηµασία τους στα µάτια των παιδιών. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τις 4 ώρες που συνολικά παρατηρήσαµε 
το µάθηµα των παραδοσιακών χορών, διδάχτηκαν µε επιτυχία και κατανοήθηκαν από 
τους µαθητές 4 είδη χορού όπως το τσάµικο, ο καλαµατιανός ο µαλεβιζιώτης και το  
συρτάκι. Επίσης στις περισσότερες εκδηλώσεις του σχολείου, γίνονταν επιδείξεις από 
τους µαθητές, δίδοντας ένα ιδιαίτερο χρήµα. 

Όµως αυτό που δυσχεραίνει κάπως τα πράγµατα και δυσκολεύει τους 
γυµναστές, είναι ότι στο σχολείο των Μαλίων δεν υπάρχει χώρος για 
πραγµατοποίηση του µαθήµατος, µε αποτέλεσµα αυτό να πραγµατοποιείται 
ουσιαστικά στο διάδροµο, έξω από το εστιατόριο. Το γεγονός αυτό µειώνει κάπως 
την αποτελεσµατικότητα των παραδοσιακών χωρών και έτσι µαθητές και δάσκαλος 
πρέπει να κάνουν διπλή προσπάθεια. Καταλήγοντας, θεωρούµε θετικά τα 
αποτελέσµατα του µαθήµατος των παραδοσιακών χωρών τόσο όσον αφορά το 
αντίκτυπο τους στους µαθητές, όσο και στο πρόγραµµα εν γένει. Όλα αυτά µπορούν 
να διαπιστωθούν από τα αποτελέσµατα στην πράξη. Έτσι στα σχολεία οι 
παραδοσιακοί χοροί εξαιτίας κυρίως των προσπαθειών των δασκάλων, έχουν έντονη 
παρουσία σαν µάθηµα και δραστηριοποιούνται αρκετά στο πιλοτικό ολοήµερο. 
Ενδεικτικά του θετικού κλίµατος αναφέρουµε τα λόγια ενός δασκάλου 
απογευµατινής ζώνης όπου αναφέρει. «∆εν περιοριζόµαστε µόνο στα στενά πλαίσια 
του µαθήµατος. Ας πούµε γίνανε κάποια µαθήµατα και κάποιες εργασίες σε συνεργασία 
µε τη δασκάλα των παραδοσιακών χορών�Οι δραστηριότητες αυτές στόχευαν στη 
γνώση ηθών, εθίµων παραδόσεων που αφορούν την Ελλάδα� Έχει γίνει µια εργασία. 
Η συνάδελφος �έκανε µια παρουσίαση µουσικοχορευτική, για τους χορούς της 
Ηπείρου, τη µουσικοχορευτική της παράδοση αλλά και την κοινωνική της οργάνωση 
�έχει βγει η εργασία, έχει βιβλιοθετηθεί κατά κάποιο τρόπο, είναι µια εργασία γύρω 
στις 15 σελίδες µε φωτογραφικό υλικό και χάρτη. Αυτό θα µοιραστεί στις µεγαλύτερες 
τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄, µε γλώσσα απλή και βατή για να γίνει κατανοητή από τους µαθητές» 
(∆άσκαλος απογευµατινής ζώνης υποερώτηση 1η, σελ, 26). Αυτές είναι προσπάθειες 
που έχουν τη σφραγίδα του Ολοήµερου και αποτελούν πρότυπο για κάθε γνωστικό 
αντικείµενο. Αµέσως οι µαθητές των πιλοτικών ολοήµερων, αποκτούν περισσότερες 
εµπειρίες και γνώσεις και µπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές, σε σχέση µε  µαθητές 
άλλων σχολείων. Πάλι όµως τίθεται το ζήτηµα, της φιλοτιµίας των δασκάλων, στην 
οποία µπορούµε να υποστηρίζουµε ότι στηρίζεται σε ένα µεγάλο µέρος η επιτυχία 
του Ολοήµερου. 

Προχωρώντας την έρευνα µας στα µαθήµατα του ολοήµερου προγράµµατος 
των σχολείων που επισκεφτήκαµε, φτάνουµε σ� αυτό της θεατρικής αγωγής. Ένα 
µάθηµα που έχει αρχίσει να υποστηρίζεται από το Υπουργείου Παιδείας και να 
κατακτά συνεχώς έδαφος. Το µάθηµα αυτό ήδη αποτελεί  αναπόσπαστο κοµµάτι του 
ολοήµερου προγράµµατος και βασικό κρίκο της λειτουργίας του, στα πιλοτικά 
ολοήµερα σχολεία. ∆ιδάσκεται σχεδόν από την αρχή της λειτουργίας του και τόσο οι 



µαθητές, όσο και οι δάσκαλοι µε τους γονείς το έχουν αγκαλιάσει και κάνουν 
προσπάθειες για καλύτερα και δηµιουργικότερα αποτελέσµατα. 

Τα αποτελέσµατα της ευεργετικής παρουσίας και διδασκαλίας του µαθήµατος 
της θεατρικής αγωγής, δεν άργησαν να φανούν. Έτσι η σχολική σύµβουλος µας κάνει 
γνωστό έναν τοµέα στον οποίο δραστηριοποιήθηκε µε επιτυχία η θεατρική αγωγή και 
είναι «µια καταπληκτική εργασία που έκανε το σχολείο της Χερσονήσου και έκανε 
δηµόσια παρουσίαση στο Θεατρικό σταθµό συνεργασία γονέων και παιδιών στην 
εκπόνηση θεατρικής παράστασης. Είναι κάτι πάρα πολύ σωστό και καινοτόµο�» 
(Σχολική Σύµβουλος Ν. Ηρακλείου, ερώτηση 2η, σελ. 90). Τέτοιοι είδους 
δραστηριοποιήσεις είναι πολύ σηµαντικές και αναγάγουν το σχολείο σε πυρήνα 
πολιτισµού. Πολύ δύσκολα κάτι παρόµοιο θα µπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τη 
συµβολή του µαθήµατος της θεατρικής αγωγής. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό. 
Υπάρχουν πλήθος άλλων όπου φανερώνουν την ισχυρή παρουσία του µαθήµατος στο 
ολοήµερο πρόγραµµα. 

Από τη διαδικασία της παρατήρησης µπορέσαµε ακόµα να διαπιστώσουµε τη 
θετικότατη λειτουργία του µαθήµατος σε επίπεδο σχολικού προγράµµατος. Άµεσος 
αποδέκτης της είναι ο µαθητής, ο οποίος έχει την ευκαιρία να ψυχαγωγηθεί και να 
χαλαρώσει µέσα σε ένα µορφωσιογόνο περιβάλλον καλλιεργώντας το πνεύµα του. Σε 
αυτό βοηθούσαν τόσο οι ειδικοί χώροι, µε τον απαραίτητο εξοπλισµό, όσο και οι 
ειδικευµένοι στη θεατρική αγωγή δάσκαλοι.  

Έτσι λοιπόν σε επίπεδο τάξης παρατηρήσαµε συνολικά 6 διδασκαλίες 
θεατρικής αγωγής, τρεις σε κάθε σχολείο. Προκαταβολικά να τονίσουµε ότι τα 
συµπεράσµατα ήταν πολύ θετικά για τη λειτουργία του µαθήµατος στο πρόγραµµα 
και την ανταπόκριση του στη φυσιογνωµία του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου. Πιο 
συγκεκριµένα στο ∆.Σ. Μαλίων στη ∆΄ τάξη, παρακολουθήσαµε την προετοιµασία 
της θεατρικής παράστασης  ενόψει της 25ης Μαρτίου, µε τη συµµετοχή όλων των 
µαθητών της ∆΄ τάξης. Στη Στ΄ τάξη σκοπός της δασκάλας ήταν η χαλάρωση του 
µαθητή και η απελευθέρωσή του από την καθηµερινότητα. Προσπάθησε να τους 
κάνει µε παντοµίµα να εκφράσουν τα όνειρα τους και στη συνέχεια να τα 
ζωγραφίσουν. Η διδασκαλία πέτυχε απόλυτα το σκοπό της. Επίσης στην Α΄ τάξη οι 
µαθητές µε τη βοήθεια της δασκάλας έφτιαξαν ένα δικό τους παραµύθι και έπειτα το 
σκηνοθέτησαν και το έπαιξαν. 

Στο ∆.Σ. της Χερσονήσου παραβρεθήκαµε σε 3 διδασκαλίες. Τα 
αποτελέσµατα εξίσου κρίνονται ως ικανοποιητικά. Έτσι στην Α΄ τάξη έπαιξαν 
διάφορα θεατρικά παιχνίδια µε σκοπό να διασκεδάσουν και να χαλαρώσουν ενώ στην 
Β΄ τάξη η δασκάλα µε κατάλληλες ασκήσεις και παιχνίδια φρόντισε να εκτονώσουν 
την ένταση τους, να ακούσουν µουσική, να χορέψουν, να τρέξουν και να παίξουν 
ελεύθερα στην µοκέτα. Τέλος στην Ε΄ τάξη οι µαθητές έµαθαν πώς να οργανώνουν 
µια θεατρική παράσταση, µοιράζοντας από µόνοι τους τις αρµοδιότητες και τους 
ρόλους. 

Πρέπει να τονίσουµε ότι η θεατρική αγωγή ήταν παρούσα µε διάφορα παιδικά 
θεατρικά έργα σε κάθε εκδήλωση των σχολείων καθώς και στην εκδήλωση για τους 
Ολυµπιακούς αγώνες, όπου οι µαθητές αναπαρίσταναν τα διάφορα αθλήµατα. Η 
συνεισφορά της στον ψυχαγωγικό και τον πολιτιστικό τοµέα του Ολοήµερου ήταν 
πολύ σηµαντική. Σίγουρα αν ρωτήσεις τους µαθητές θα σου αναφέρουν το µάθηµα 
της θεατρικής αγωγής σαν ένα από τα αγαπηµένα τους. Το γεγονός ότι όλοι 
συµµετείχαν ισότιµα, προσφέροντας ότι µπορούσε ο καθένας τους έδινε τη 
δυνατότητα να εκφραστούν µε πολύ ιδιαίτερο τρόπο που ταιριάζει στο πιλοτικό 
ολοήµερο σχολείο, αλλά και στην ψυχοσύνθεση του µαθητή. 



Από εκεί και πέρα υπάρχουν και δύο επιπλέον αντικείµενα αυτό της αγωγής 
υγείας  για το σχολείο της Χερσονήσου και της λογοτεχνίας  για το σχολείο των 
Μαλίων. Πρόκειται για επιλογές της διεύθυνσης του σχολείου, µε τη συγκατάβαση 
του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων. Συγκεκριµένα ο δάσκαλος πρωινής 
λειτουργίας, ο οποίος είχε αναλάβει τη δηµιουργία του προγράµµατος και την 
επιλογή των αντικειµένων  στο σχολείο της Χερσονήσου αναφέρει: «�. Για να 
λειτουργήσει απόλυτα πρέπει να παίρνουµε τη γνώµη όλων δηλαδή του συλλόγου 
γονέων και κηδεµόνων, του συλλόγου διδασκόντων, των προϊσταµένων. Τι µπορούµε 
να βάλουµε που θα είναι το καλύτερο για τα παιδιά. Αφού ακουστούν οι γνώµες όλων 
µετά αποφασίζει ο σύλλογος διδασκόντων» (∆άσκαλος πρωινής ζώνης λειτουργίας, 
υποερώτηση 15η, σελ. 63).  Κάθε σχολείο έκανε λοιπόν τις επιλογές του και κατέληξε 
στα συγκεκριµένα αντικείµενα. 

Αναφορικά µε την αγωγή υγείας παρατηρήσαµε 3 διδασκαλίες στις τάξεις Α΄ 
(δύο διδασκαλίες)  και Στ΄. Στην πρώτη οι µαθητές προσπαθούσαν να εµπεδώσουν τις 
βιταµίνες και να κατανοήσουν γιατί τις έχει ανάγκη ο οργανισµός, στη δεύτερη 
µάθαιναν ποιες τροφές ευνοούν τον οργανισµό και ποιες τον βλάπτουν, ενώ στην Στ΄ 
τάξη ο δάσκαλος κάνει λόγο για τις ωφέλιµες και τις βλαβερές συνήθειες των 
ανθρώπων. Το αντικείµενο είναι αρκετά ενδιαφέρον, ο δάσκαλος δεν έχει απαιτήσεις 
ιδιαίτερες, ενώ προσπαθεί να διδάξει µε ευχάριστο τρόπο νέες γνώσεις, όπως τη 
συζήτηση, τη ζωγραφική ιδιαίτερα για τα µικρότερα παιδιά κ.α. 

Παρόλα αυτά διαπιστώσαµε κάποια βασικά προβλήµατα που συνοψίζονται 
στα εξής: Το µάθηµα γίνεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στην απογευµατινή 
ζώνη λειτουργίας και συνήθως τις τελευταίες ώρες. Το µάθηµα από τη φύση του, έχει 
καινούργιες έννοιες και γνώσεις που πρέπει να µεταδοθούν στα παιδιά τα οποία όµως 
είναι αρκετά κουρασµένα για να τις επεξεργαστούν και να τις δεχτούν. Σαν 
αποτέλεσµα έχει οι µαθητές να είναι κουρασµένοι και ανήσυχοι και να επικρατεί 
φασαρία. Ακόµα ο δάσκαλος που έχει επιφορτιστεί το µάθηµα δεν είχε ούτε σαφείς 
οδηγίες, ούτε ύλη ούτε και σχολικό επίσηµο εγχειρίδιο, κάτι που σε συνδυασµό µε 
την έλλειψη της επιµόρφωσης, δυσχεραίνει πολύ το έργο του. Ό,τι δίδασκε το έκανε 
µε δική του ευθύνη και µετά από πολύ διάβασµα και ψάξιµο όπως µας λέει ο ίδιος. Η 
κατάσταση αυτή σαν αποτέλεσµα είχε το µάθηµα να µην έχει τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα, να κυµαίνεται στη µετριότητα και να χάνονται οι όποιες γνώσεις 
προσφέρει, περιοριζόµενες τη µία ώρα της εβδοµάδας. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο 
δάσκαλος κατέβαλε προσπάθειες προσέγγιζε τις γνώσεις µε ευχάριστο και 
δηµιουργικό τρόπο (προβολές ενηµερωτικών ταινιών οµαδικές συζητήσεις κ.α.) αλλά 
η έλλειψη οργάνωσης και σαφώς ορισµένων θεωρητικών βάσεων  περιόριζε πολύ τις 
δυνατότητες του µαθήµατος. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα προφανώς δεν είναι 
έτοιµο να δεχτεί το µάθηµα της αγωγής υγείας. 

Σχετικά µε το µάθηµα της Λογοτεχνίας, επίσης επιλέχθηκε από το σχολείο 
των Μαλίων αυτή τη φορά µε παρόµοιο τρόπο. Η καθηγήτρια που το είχε αναλάβει, 
είναι φιλόλογος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και φαινοµενικά δείχνει κατάλληλη για 
να το αναλάβει. Όµως η εικόνα που αποκοµίσαµε, από την παρατήρηση 3 
διδασκαλιών λογοτεχνίας και εν γένει από τη συµµετοχή µας στη ζωή του σχολείου, 
το µάθηµα δείχνει να µην µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πιλοτικού 
Ολοήµερου. ∆εν είδαµε καµία συµµετοχή σε εκδήλωση ή και καµία προσπάθεια να 
φανεί προς τα έξω η όποια προσπάθεια γίνεται στην τάξη. 

Πιο συγκεκριµένα έχουµε σηµειώσει για τη λογοτεχνία ότι στη Στ΄ τάξη η 
καθηγήτρια διαβάζει ένα απόσπασµα λογοτεχνικού έργου, δίνει κάποιες χρήσιµες 
πληροφορίες για το συγγραφέα και προσπαθεί να αναδείξει το νόηµα του, µε τη 
βοήθεια των µαθητών. Οι µαθητές λειτουργούν σαν ακροατές και καθώς είναι 



κουρασµένοι, κάνουν φασαρία µε αποτέλεσµα να µην µπορέσει να πετύχει την 
χαλάρωση των µαθητών. Στην Α΄ τάξη διαβάζει στην τάξη ένα παραµύθι και δείχνει 
σχετικές εικόνες, ενώ ζητά από τους µαθητές να πουν το νόηµα και να ζωγραφίσουν 
κάτι που τους έµεινε. Τέλος στη Γ΄ τάξη µε στόχο να ξεκουράσει καν να χαλαρώσει 
τους µαθητές, η καθηγήτρια διαβάζει απόσπασµα από βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας. 
Κατόπιν οι µαθητές από το ίδιο βιβλίο διαβάζουν αποσπάσµατα της αρεσκείας τους 
και ρωτούν για άγνωστες λέξεις. Επικρατεί επίσης αναστάτωση και ελάχιστοι 
µαθητές καταφέρνουν να αποκοµίσουν κάτι θετικό από το µάθηµα. 

Η λογοτεχνία είναι µάθηµα που θα έπρεπε λόγω του διδακτικού της εύρους, 
αλλά και του ότι προορίζεται µέσω της τοποθέτησης της στην απογευµατινή  ζώνη, 
να έχει συναισθηµατική χροιά αισθητικές αναζητήσεις και να λειτουργεί ως αντίβαρο  
στην πίεση που ασκεί στους µαθητές η διανοητική γνώση και τα υπόλοιπα µαθήµατα. 
Άντ� αυτού επιφορτίζει περισσότερο το κλίµα, προσανατολίζεται κυρίως στον 
εµπλουτισµό του λεξιλογίου των µαθητών και δεν ακολουθεί καµία από τις 
δυνατότητες που ως µάθηµα έχει για χαλάρωση και δηµιουργία ευχάριστου κλίµατος. 
Άµεση συνέπεια της κατάστασης αυτής είναι οι µαθητές να κάνουν φασαρία, η 
δασκάλα µε φωνές να προσπαθεί να επιβληθεί και τελικά να κουράζονται ψυχικά και 
σωµατικά και οι δύο. Την αρνητική κατάσταση επιτείνει και το γεγονός ότι 
διδάσκουσα είναι µια καθηγήτρια δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της οποίας η 
κατάρτιση πιθανόν να µην της επιτρέπει να προσεγγίσει το µάθηµα µε τρόπο που να 
ταιριάζει σε παιδιά δηµοτικού ή και να µην γνωρίζει τον τρόπο να επικοινωνεί µε 
τέτοιες ηλικίες. Όπως και να χει η διαπίστωση είναι ή ίδια µε αυτή του µαθήµατος 
της αγωγής υγείας; Το ελληνικό σχολικό σύστηµα του δηµοτικού δεν είναι ώριµο να 
πραγµατοποιήσει τέτοια ανοίγµατα. Ακόµα και αν τα πραγµατοποιεί, σ� αυτά πρέπει 
κατά τη γνώµη µας να πρωταγωνιστούν δάσκαλοι της πρωτοβάθµιας. 

Τα συµπεράσµατα, τα οποία προέκυψαν από την ανασκόπηση µας στα 
επιπλέον γνωστικά αντικείµενα των πιλοτικών ολοήµερων σχολείων και ταυτίζονται 
µε τις σχετικές αναφορές µας στις κλείδες παρατήρησης, συνοψίζονται στα εξής:  

Τα µαθήµατα που έχουν σηµαντική θέση στο πρόγραµµα και έχουν πλήρως 
προσαρµοστεί στα δεδοµένα και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πιλοτικού 
ολοήµερου, είναι εκείνα που έχουν άµεσα στόχους ψυχαγωγικούς και χαλαρωτικούς. 
Γίνονται κατά κόρον έξω από την τάξη, είτε σε εργαστήρια, είτε στο προαύλιο και 
διακρίνονται από ένα πνεύµα ελεύθερης συµµετοχής, διασκεδαστικών όσο και 
ενδιαφερόντων καταστάσεων οι οποίες δεν καταπιέζουν το µαθητή π.χ. µε το κάνει 
ησυχία ή να προσέξει. Αντίθετα του δίνουν τη δυνατότητα να εκφραστεί ελεύθερα, να 
επικοινωνήσει και να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει συνηθίσει να κάνει 
στην τάξη του, στα µαθήµατά του. Τέτοια µαθήµατα είναι κυρίως αυτό της 
ολυµπιακής παιδείας, της πληροφορικής, της µουσικής, των εικαστικών, των 
παραδοσιακών χορών και της θεατρικής αγωγής. Ήδη από τις παρατηρήσεις µας 
διαπιστώσαµε ότι αυτά διδάσκονται µε επιτυχία, ενώ ο βαθµός αποδοχής τους από 
τους µαθητές είναι πού υψηλός.  

Αντίθετα οι µαθητές απορρίπτουν µαθήµατα που ζητούν από αυτούς να 
παραµείνουν στην τάξη τους καθιστοί, να µην µιλάνε, να προσέχουν και τους 
προσφέρουν καινούργιες γνώσεις µεν, µε τον παραδοσιακό τρόπο δε. Τέτοια 
διαπιστώσαµε πως είναι τα µαθήµατα των Αγγλικών, της διαπολιτισµικής αγωγής, 
της αγωγής υγείας και λογοτεχνίας. Για τα µαθήµατα αυτά, δεν µπορούµε να 
υποστηρίζουµε ότι δεν ταιριάζουν από άποψη περιεχοµένου στα χαρακτηριστικά του 
πιλοτικού ολοήµερου. Είναι απολύτως απαραίτητα για την ολοκλήρωση του 
προγράµµατος του, όµως πρέπει να οργανώνονται διδακτικά µε τέτοιο τρόπο, ώστε 
να µην κουράζουν τους µαθητές, να δηµιουργούν ένα ευχάριστο κλίµα, να τους 



κινητοποιούν δηµιουργικά και να προσαρµόζονται στα ενδιαφέροντα τους. Η εικόνα 
του δασκάλου που από την έδρα τροφοδοτεί µε γνώσεις τους µαθητές, καταδικάζει σε 
αποτυχία το µάθηµα που από τη φύση του είναι ιδιαίτερο και θέλει προσεκτική 
προσέγγιση.  

Τον ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο του δασκάλου για αυτά τα µαθήµατα, πρέπει 
να λάβουµε σοβαρά υπόψη. Παρατηρήσαµε ότι σε περιπτώσεις που είχε κατανοήσει 
πλήρως την αξία του ρόλου του και τη  θέση του, τα µαθήµατα αυτά αποκτούσαν µια 
σαφώς διαφορετική εικόνα. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αυτής της περίπτωσης 
είναι το µάθηµα της διαπολιτισµικής αγωγής στο σχολείο των Μαλίων, όπου η 
παρέµβαση του δασκάλου, άλλαξε εντελώς τη στάση των µαθητών απέναντι στο 
αντικείµενο. Μαζί έκαναν πολύ σηµαντικές εργασίες, συµµετείχαν σε εκδηλώσεις και 
βρήκαν τρόπους ενεργοποίησης της φαντασίας και της ελεύθερης έκφρασης, όπως 
ήδη έχουµε παρουσιάσει. 

Την ιδιαίτερη σηµασία του ρόλου τους, οι δάσκαλοι δείχνουν να την έχουν 
κατανοήσει πλήρως. Μάλιστα αυτοί της απογευµατινής ζώνης λειτουργίας το 
δηλώνουν απερίφραστα και σηµειώνουν στις συνεντεύξεις τους τρόπους διδασκαλίας 
τους οποίους πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να αναδείξουν τα αντικείµενα τους και 
παράλληλα να συµβαδίζουν µε το πνεύµα του πιλοτικού Ολοήµερου. Οι απόψεις τους 
το αποδεικνύουν: Στην ερώτηση σε τι ακριβώς πρέπει να δώσει έµφαση ένας 
δάσκαλος απογευµατινής ζώνης απαντούν : «�Να κάνει µε διαφορετικό από το 
δάσκαλο τρόπο το µάθηµα  να µην είναι ξερή  η γνώση� Να βρεις το υλικό, να το 
συλλέξεις, να το προσαρµόσεις στις τάξεις από την Α΄ τάξη ως τη Στ΄ για να µπορέσεις 
το να µεταδόσεις πάντα µε ευχάριστο, ψυχαγωγικό θα έλεγα τρόπο» (∆άσκαλος 
απογευµατινής ζώνης ∆.Σ. Μαλίων-∆ιαπολιτισµική Αγωγή, ερώτηση 3η, σελ, 27). 

«Να είναι πιο παιγνιώδης ο τρόπος διδασκαλίας, ώστε να κεντρίσω το 
ενδιαφέρον των παιδιών για να µην βγάζουν την κούραση τους µε µορφή αταξίας και 
φασαρίας� Να κάνω ευχάριστα το µάθηµα, να µην τα βοµβαρδίζω µε γνώσεις και µε 
έννοιες αλλά µε ευχάριστο τρόπο και δηµιουργικό να κατανοούν κάποια βασικά 
πράγµατα» (∆άσκαλος απογευµατινής ζώνης ∆.Σ. Μαλίων, ερώτηση 3η, σελ. 33). 

Αλλά και οι δάσκαλοι του σχολείου της Χερσονήσου κινούνται στα ίδια 
πλαίσια «Καταρχήν να µην κάνει ας το πούµε ένα κακέκτυπο αντίγραφο της πρωινής 
ζώνης, όπου πάλι µάθηµα πάλι διδασκαλία, πάλι εξέταση, πάλη όλα αυτά. Είναι πολύ 
δύσκολο για τα παιδιά να κάθονται µέχρι τις 16:00 σχολείο και απάνθρωπο τέλος 
πάντων να συνεχίζουν στο ίδιο στυλ µαθήµατος και διδασκαλίας� θα πρέπει να δώσει 
έµφαση σε άλλα δηλαδή πως τα παιδιά να µπορούν περνώντας καλά να δούνε έτσι 
κάποιους διαφορετικούς προσέγγισης της γνώσης. Παιγνιώδεις τρόπους, δηµιουργικές 
δραστηριότητες. Κάτι τέτοιο» (δάσκαλος απογευµατινής ζώνης ∆.Σ. Χερσονήσου 
Πληροφορική, ερώτηση 3η, σελ. 71-72) 

«Ο σκοπός του δασκάλου θα πρέπει να είναι το παιδί να έχει κάποιες 
διαφορετικές δραστηριότητες σε σχέση µε την παραδοσιακή διδασκαλία που 
οπωσδήποτε τα πρωινά µαθήµατα πιο πολύ την εφάρµοζαν � να έχουν µια 
διαφορετική µορφή διδασκαλίας, µε πιο πλούσιες δραστηριότητες, ψυχαγωγικές» 
(∆άσκαλος απογευµατινής ζώνης ∆.Σ. Χερσονήσου ερώτηση 3η σελ 83).  

∆ιαπιστώνουµε δηλαδή πως όλοι έχουν κατανοήσει που πρέπει να δώσουν 
έµφαση, προκειµένου να κάνουν µια επιτυχηµένη διδασκαλία λειτουργώντας στην 
απογευµατινή ζώνη, στα πλαίσια του πιλοτικού ολοήµερου. Γνωρίζουν πολύ καλά 
και µε ποιο τρόπο θα το πετύχουν αυτό. Όµως σύµφωνα και µε την παρατήρηση τα 
αποτελέσµατα δεν είναι τόσο ικανοποιητικά όσο θα έπρεπε να είναι. Οι ίδιοι το 
αποδίδουν στα εξής στοιχεία  σύµφωνα µε τις απαντήσεις τους στην ερώτηση, τι 
πρέπει να αλλάξει για να µπορέσει ένας δάσκαλος απογευµατινής ζώνης να 



ανταποκριθεί και να ευθυγραµµιστεί µε το πνεύµα και τη φιλοσοφία του ολοήµερου 
σχολείου; 

«Ίσως η βιβλιοθήκη και γενικά το υλικό που έπρεπε να συλλέξω, να υπήρχε 
κάποια στήριξη στο υλικό διδασκαλίας� δηλαδή κάποια βιβλία, κάποιες 
δραστηριότητες που να προτείνονται ίσως από το Υπουργείο. Η όλη δουλειά που έχω 
κάνει στηρίζεται στο ψάξιµο το δικό µου� τώρα βέβαια µε τον καιρό πιστεύω ότι θα 
δηµιουργηθούν οι υποδοµές» (∆άσκαλος απογευµατινής ζώνης ∆.Σ. Μαλίων, 
ερώτηση 10η, σελ. 31). 

«Σαφώς πριν µπει κάποιος δάσκαλος σε ένα ολοήµερο σχολείο, πρέπει να του 
εξηγήσουν τι ακριβώς είναι το ολοήµερο σχολείο, δηλαδή επιµορφωτικά σεµινάρια. 
Επιµόρφωση και µια µεγαλύτερη ευελιξία στη γραφειοκρατία, διότι και στο Ολοήµερο 
παρόλο που αν το δεις απ� έξω πιστεύεις ότι έχεις ελευθερία να κάνεις κάποια 
πράγµατα, η γραφειοκρατία σε εµποδίζει. Είναι δυσκίνητα κάποια πράγµατα» 
(∆άσκαλος απογευµατινής ζώνης ∆.Σ. Μαλίων, ερώτηση 11η, σελ. 37)/ 

«�Καταρχήν τα στελέχη δηλαδή οι διευθυντές, επιστηµονικοί υπεύθυνοι  και 
όλα αυτά να έχουν ουσιαστικό ρόλο και όχι απλά τυπικό� ∆ιότι αν έχουµε άτοµα που 
πραγµατικά ενδιαφέρονται για το θεσµό, θα κυνηγήσουν ώστε να γίνουν τα κατάλληλα 
επιµορφωτικά σεµινάρια και θα αρχίσει να γίνεται µια αξιολόγηση ανά στέλεχος, γιατί 
δεν νοείται Ολοήµερο και πιλοτικό σχολείο χωρίς έλεγχο. ∆ηλαδή ο µόνος που µε 
ελέγχει αυτή τη στιγµή εντός εισαγωγικών είναι ο γονέας και το παιδί. Το παιδί που µε 
τη συµπεριφορά του θα αποδεχτεί το ρόλο µου». (∆άσκαλος απογευµατινής ζώνης ∆.Σ. 
Χερσονήσου, ερώτηση 11η, σελ. 79). 

«Ακριβώς όλοι αυτοί οι εµπλεκόµενοι φορείς να συνεργαστούν αποτελεσµατικά. 
Ακόµα να γίνονται οργανωµένα και πάνω ακριβώς στις ανάγκες του Ολοήµερου 
επιµορφωτικά σεµινάρια, να προσδιοριστεί ακριβώς ο σκοπός του Ολοήµερου πρώτα 
από αυτούς και κατά δεύτερον να γίνει γνωστός και στους δασκάλους και να ψάξουµε 
τότε µε ποιο τρόπο µπορούµε να τον πετύχουµε τελικά» (∆άσκαλος απογευµατινής 
ζώνης ∆.Σ. Μαλίων, ερώτηση 11η, σελ. 88). 

Παρατηρούµε δηλαδή από τα λόγια των δασκάλων που έχουν επιφορτιστεί τα 
αντικείµενα της απογευµατινής ζώνης, ότι παρόλο που δείχνουν να έχουν κατανοήσει 
το ρόλο τους καθώς και το σκοπό των µαθηµάτων τους στο πρόγραµµα, να 
εντοπίζουν κάποιους  παράγοντες που να δυσχεραίνουν το διδακτικό τους έργο. Οι 
παράγοντες αυτοί, είναι η έλλειψη διδακτικού υλικού, επιµόρφωση, γραφειοκρατία, 
αποσαφήνιση του σκοπού του Ολοήµερου, βελτίωση του ρόλου των στελεχών της 
εκπαίδευσης, καλύτερη συνεργασία παρόλο που φαινοµενικά φαίνονται διαφορετικοί 
µεταξύ τους ουσιαστικά συγκλίνουν σε ένα στοιχείο: καλύτερη οργάνωση των δοµών 
και των χαρακτηριστικών του Ολοήµερου, ώστε να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες 
στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί το πιλοτικό ολοήµερο, Στην προκειµένη 
περίπτωση πρόκειται για αυτό που λέγεται επιπλέον σύγχρονες γνώσεις µέσω των 
νέων αντικειµένων καθώς και δηµιουργικές-ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

Η διαδικασία της παρατήρησης συνέβαλε στη συγκέντρωση βασικών στοιχείων 
για τα διδακτικά δεδοµένα καθενός από τα επιπλέον µαθήµατα. Με την καταγραφή 
των στοιχείων δώσαµε µία πρώτη εικόνα των επιπρόσθετων γνωστικών αντικειµένων, 
τα οποία µας βοήθησαν να προβούµε στην εξαγωγή συµπερασµάτων. Οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών, οι οποίοι ζουν τη λειτουργία του προγράµµατος µέσω της πράξης και 
της καθηµερινής επαφής, είναι οι πιο κατάλληλες να στηρίξουν τις απόψεις µας, 
ενισχύοντας τες  µε επιπλέον επιχειρήµατα. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για την 
έρευνα µας. Γι΄ αυτό και τις εξετάζουµε µέσω των συνεντεύξεων. 

Σύµφωνα λοιπόν µε αυτές στην ερώτηση ποιες από τις βασικές ανάγκες του 
µαθητή καλύπτει το πιλοτικό ολοήµερο σχολείο στο σηµείο «επιπλέον σύγχρονες 



γνώσεις µέσω των νέων γνωστικών αντικειµένων»  οι εκπαιδευτικού απάντησαν τα 
εξής: 

«Απλά έχει κάποιες δυνατότητες επιπλέον ίσως επειδή είναι θεσπισµένα τα 
επιπλέον γνωστικά αντικείµενα και διδάσκονται από ειδικευµένους εκπαιδευτικούς. 
Τώρα αν αυτό γίνεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό δεν το γνωρίζω στα σίγουρα. 
Αίσθηση µου είναι πως από ότι φαίνεται πάνε καλά τα πράγµατα» (∆άσκαλος πρωινής 
ζώνης λειτουργίας ∆.Σ. Μαλίων, ερώτηση 9η, σελ, 15). 

«Ναι το καλύπτει �.γενικά αλλάζει ξέρεις η τάση η παλιότερη, υπάρχουν 
καινούργιες κατευθύνσεις �.Σίγουρα γίνονται κάποια βήµατα και προσπαθεί να τις 
καλύψει. Αλλά να σου πω κάτι, το πρόγραµµα πάλι. Είναι παράγοντες που τα 
δυσχεραίνει όλα αυτά. ∆ηλαδή από τη στιγµή που το Ολοήµερο στηρίζεται σε κάποιες 
δραστηριότητες, δεν µπορείς µε µια ώρα θεατρική αγωγή τη βδοµάδα να λες ότι 
καλύπτεις αυτό το κοµµάτι� χρειάζεται το πρόγραµµα να το βγάζουν άνθρωπου, οι 
οποίοι ξέρουν τις απαιτήσεις του ολοήµερου σχολείου και όχι για να� βολέψουν τους 
εκπαιδευτικούς» (∆άσκαλος πρωινής ζώνης λειτουργίας ∆.Σ. Μαλίων, ερώτηση 9η, 
σελ.22). 

«Αυτό το σηµείο εγώ θα έλεγα ότι είναι αν όχι το σηµαντικότερο, ένα από τα 
σηµαντικότερα σηµεία που προσφέρει το Ολοήµερο, γιατί τον µαθητή τον βάζει σε 
καινούργια θέµατα τα οποία αν συγκρίνουµε και µε τις παλιές γενιές, τις δικές µας, ούτε 
στο Γυµνάσιο δεν µπορούσαµε να τα συναντήσουµε. Καινούργια αντικείµενα σηµαίνουν 
καινούργιες και σύγχρονες γνώσεις» (∆άσκαλος απογευµατινής ζώνης λειτουργίας 
∆.Σ. Μαλίων, ερώτηση 6η, σελ, 28). 

« Ναι σαφώς. Υπολογιστές, παραδοσιακούς χορούς, πράγµατα τα οποία θα 
έπρεπε να πληρώσουν έξω για να τα κάνουν. (Γίνονται µε αποτελεσµατικό τρόπο;) ∆εν 
µπορώ να έχω γνώµη γι� αυτό γιατί δεν εµπλέκοµαι καθόλου σ� αυτά τα µαθήµατα ώστε 
να σου πω µε σιγουριά» (∆άσκαλος απογευµατινής ζώνης λειτουργίας ∆.Σ. Μαλίων, 
ερώτηση 7η, σελ. 35). 

«Εδώ διίστανται οι γνώµες. ∆ηλαδή τι το θέλουµε αυτό το νέο αντικείµενο. 
΄Άλλος λέει ότι προσφέρει, άλλος λέει ότι δεν προσφέρει ακούς εντελώς διαφορετικές 
γνώµες. Εγώ νοµίζω ότι προσφέρουνε αρκεί να δουλέψουνε σωστά και βέβαια αρκεί να 
έχουνε τον κατάλληλο εξοπλισµό. Γιατί όταν κάνεις ας πούµε κάποιο θέµα, � που δεν 
είναι µόνο θεωρία είναι και πράξη� παίρνουν βέβαια τα παιδιά κάτι, αλλά θα 
µπορούσαµε και περισσότερα» (∆άσκαλος πρωινής ζώνης λειτουργίας ∆.Σ. 
Χερσονήσου, ερώτηση 9η,σελ. 60). 

«Ναι το πιστεύω.  Χρειαζόµαστε όµως επιµόρφωση�» (∆άσκαλος πρωινής 
ζώνης λειτουργίας ∆.Σ. Χερσονήσου, ερώτηση 9η, σελ. 66). 

«∆εν µπορώ να µιλήσω για τα νέα γνωστικά αντικείµενα γιατί ακόµα και να 
έχω άποψη,εντάξει�∆ηλαδή δεν µπορώ να πω για την Αγωγή Υγείας�» (∆άσκαλος 
απογευµατινής ζώνης λειτουργίας ∆.Σ. Χερσονήσου, ερώτηση 7η, σελ. 75). 

« Σίγουρα από ένα παραδοσιακό σχολείο, το Ολοήµερο είχε να δώσει στα 
παιδιά κάποια διαφορετικά και πιο πλούσια αντικείµενα όπως τη θεατρική Αγωγή, τη 
µουσικοκινητική αγωγή. Οπωσδήποτε τα έφερε σε επαφή µε γνώσεις που στο 
παραδοσιακό σχολείο δεν έχουν τη δυνατότητα και που παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο 
στη διάπλαση του παιδιού. Γενικά καλύπτει τα βασικά στοιχεία αυτού του σηµείου αλλά 
πάντα µε προοπτική βελτίωσης και καλύτερης εφαρµογής». (∆άσκαλος απογευµατινής 
ζώνης λειτουργίας ∆.Σ. Χερσονήσου, ερώτηση 7η, σελ.85). 

Γενικά διαπιστώνουµε πως οι εκπαιδευτικοί και των δύο σχολείων, θεωρούν 
µεν σηµαντική την προσφορά των επιπλέον αντικειµένων του πιλοτικού ολοήµερου, 
αλλά είναι επιφυλακτικοί γενικά στο να διατυπώσουν απόλυτα θετικές απόψεις ως 
προς την αποτελεσµατικότητά τους. Σχεδόν όλοι είναι σύµφωνοι πως η προσφορά 



τους πρέπει να αναβαθµιστεί, ώστε να προσφέρουν περισσότερα. Όλοι περιµένουν να 
ανανεωθεί το πρόγραµµα εν γένει του Ολοήµερου από τις ειδικότητες. «Το κλειδί 
είναι στις νέες ειδικότητες, όπου είναι υποτίθεται κάποιοι άνθρωποι, µε κάποια 
εξειδίκευση και µπορούν να προσφέρουν πράγµατα που δεν µπορεί να τα βρει ένα 
µαθητής σε ένα παραδοσιακό σχολείο και που ακόµα και να µπορούσε να τα βρει δε θα 
µπορούσαν να καλυφθούν µέσα στο ωράριο µέχρι τις 12.30» (∆άσκαλος 
απογευµατινής ζώνης λειτουργίας ∆.Σ. Χερσονήσου, ερώτηση 8η, σελ. 77). 

Παρ� όλες όµως τις προσδοκίες οι δάσκαλοι αλλά και ευρύτερα οι µαθητές µε 
τους γονείς, σύµφωνα και µε τις διαπιστώσεις µας από τη διαδικασία της 
παρατήρησης περίµεναν το σύνολο των επιπλέον µαθηµάτων να κάνουν πιο αισθητή 
την παρουσία τους στο πρόγραµµα, ώστε να αλλάζουν δυναµικά το σχολικό κλίµα. 
Περίµεναν από αυτοί γνωστικά αντικείµενα «�περισσότερα παιχνίδια που λένε π.χ. 
στη µουσικοκινητική αγωγή, θα περίµενα έτσι λίγο περισσότερα όργανα, θα περίµενα να 
περπατώ στο σχολείο στο διάδροµο και να ακούω χαρούµενες φωνές και παρόµοια 
κατάσταση. Αυτά δεν τα άκουσα. ∆ηλαδή ναι µεν δεν µπορώ να εκφράσω άποψη για το 
τι κάνουν οι άλλοι, αλλά από την άλλη δεν είδα έτσι και µια γενικότερη� δεν ξέρω» 
(∆άσκαλος απογευµατινής ζώνης λειτουργίας υποερώτηση 12η, σελ. 79-80). 

Η κατάσταση βέβαια αυτή θα επιτευχθεί, εφόσον αλλάξει και η νοοτροπία 
των ίδιων των δασκάλων απέναντι στον τρόπο που αντιµετωπίζουν το πρόγραµµα. Η 
επιτυχία των αντικειµένων της απογευµατινής ζώνης, εξαρτάται κυρίως από τον 
τρόπο που συνδέονται µε αυτά της πρωινής ζώνης ώστε να διαµορφώνεται ένα ενιαίο 
πρόγραµµα χωρίς διαχωρισµούς σε ακαδηµαϊκά και µη ακαδηµαϊκά µαθήµατα. 
Αυτή η αλλαγή είναι σίγουρο πως θα επηρεάσει θετικά την εξέλιξη και τη 
διαµόρφωση του προγράµµατος, ενώ είναι δεδοµένο πως αντικατοπτρίζεται και στους 
ίδιους τους µαθητές, οι οποίοι δίνουν έµφαση σε όλα τα µαθήµατα, παίρνοντας κάτι 
από όλα. 

Το σηµείο αυτό, επιλέξαµε επίσης να το ερευνήσουµε µε δύο τρόπους. Αρχικά 
µέσω της συνέντευξης της διεύθυνσης του κάθε σχολείου, αλλά και µε ερωτήσεις στη 
σχολική σύµβουλο θα επιδιώξουµε να καθορίσουµε το τι ακριβώς έχει περάσει στην 
αντίληψη τους σχετικά µε την ενιαιοποίηση του προγράµµατος. Στόχος µας είναι η 
κατά το δυνατόν διαµόρφωση της πραγµατικότητας όσον αφορά το συγκεκριµένο 
σηµείο, όπως αποτυπώνεται στα µάτια τους, Κατόπιν µε τη µελέτη των δεδοµένων 
που συγκεντρώσαµε από την παρατήρηση, θα διαπιστώσουµε τι τελικά από αυτά 
περνάνε στην πράξη και µε πιο τρόπο επιτυγχάνεται αν επιτυγχάνεται ο µη 
διαχωρισµός του προγράµµατος σε ακαδηµαϊκά και µη ακαδηµαϊκά µαθήµατα. 

  Σύµφωνα λοιπόν µε το σχεδιασµό µας, προκύπτουν τα εξής από τις 
συνεντεύξεις. Στην ερώτηση αν και κατά πόσο γίνεται διαχωρισµός σε πρωτεύοντα 
και δευτερεύοντα µαθήµατα στα πλαίσια του προγράµµατος σπουδών του 
Ολοήµερου οι υποδιευθυντές των σχολείων δήλωσαν: «Όχι, όχι Νοµίζω τουλάχιστον 
ως εκπαιδευτικοί και το εισπράττουµε αυτό από τους µαθητές, ώστε τα µαθήµατα και οι 
δραστηριότητες, να είναι της ίδιας βαρύτητας της ίδιας ουσίας και σηµασίας. Νοµίζω 
ότι όλα αντιµετωπίζονται από τους µαθητές κατά ίσο τρόπο» (Υποδιευθυντής-
υπεύθυνος εφαρµογής του προγράµµατος ∆.Σ. Μαλίων, ερώτηση 9η, σελ. 10). 

«Στην αρχή υπήρξε αυτή η νοοτροπία και αντίληψη ειδικά για τα µαθήµατα, τα 
απογευµατινά, όµως µε την κουβέντα µε την ενηµέρωση στους γονείς και στα τµήµατα 
από κάποιο δάσκαλο υπεύθυνο αλλά και στις γενικές συνελεύσεις των γονέων, που 
είχαµε παραβρεθεί πέρασε και στα παιδιά και στους γονείς ότι όλα τα µαθήµατα είναι 
χρήσιµα και στην ουσία, αυτό θέλαµε να περάσουµε δεν υπάρχει διαχωρισµός 
σπουδαίων και µη σπουδαίων, πρωτευόντων και µη πρωτευόντων µαθηµάτων...τα 
παιδιά έχουν ανάγκη και να κινηθούν και να χορέψουν και να διασκεδάσουν και να 



φύγουν ευχαριστηµένα. Αυτό που λένε πέρασε καλά σήµερα. Αυτό έχει περάσει στα 
παιδιά. ∆εν βλέπω δηλαδή να γίνεται διαχωρισµός� Αυτό έχει περάσει. ∆εν 
ασχολούνται τα παιδιά, ούτε οι γονείς µε αυτό το θέµα» (Υποδιευθυντής-υπεύθυνος 
εφαρµογής του προγράµµατος ∆.Σ. Χερσονήσου, ερώτηση 11η, σελ. 52). 

Επίσης η σχολική σύµβουλος αναφέρει σχετικά «�η εκπόνηση του 
προγράµµατος που ήταν ένας τεράστιος πονοκέφαλος στην αρχή έχει µπει σε ένα πιο 
λειτουργικό τρόπο οργάνωσης τώρα� στο ελεύθερο µέρος του προγράµµατος, εκεί 
µπορεί να γίνουν ενδεχόµενα ποιοτικές βελτιώσεις σε επίπεδο δοµής και λειτουργίας 
(Σχολική σύµβουλος, παρεµβάσεις, σελ. 100). 

Οι  επίσηµοι εκφραστές λοιπόν της φιλοσοφίας του Ολοήµερου αναγνωρίζουν 
τη σπουδαιότητα του σηµείου και συµφωνούν ότι πλέον έχει περάσει στη συνείδηση 
δασκάλων, µαθητών και γονιών η ισάξια αντιµετώπιση όλων των µαθηµάτων. Βέβαια 
στην πράξη η ενέργεια αυτή πετυχαίνεται µε θεσµικές µεταβολές, κοινές προσπάθειες 
και επιδιώξεις υψηλών στόχων. Έτσι λοιπόν όλοι θα πρέπει να βοηθήσουν στην 
αναµόρφωση του προγράµµατος αλλά και καθενός ξεχωριστά των µαθηµάτων που το 
αποτελούν. 

Πιο συγκεκριµένα στα πλαίσια του σχολείου θα πρέπει να εξασφαλίζονται 
όλες οι προϋποθέσεις για αποτελεσµατική διδασκαλία των γνωστικών αντικειµένων, 
όπως εργαστήρια, σύγχρονα µέσα διδασκαλίας, εξειδικευµένοι δάσκαλοι 
ενηµερώσεις κ.τ.λ. Αν υποθέσουµε ότι εξασφαλίζονται όλα αυτά τα αντικειµενικά 
χαρακτηριστικά δηλαδή θα πρέπει σε επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης και 
µεθοδολογίας της διδασκαλίας, να αναδεικνύεται η αξία όλων των µαθηµάτων. Αυτό 
σηµαίνει καταρχήν ότι οι δάσκαλοι γνωρίζουν τους τρόπους που θα πετύχουν κάτι 
τέτοιο και το πραγµατοποιούν έµπρακτα σε όλα τα µαθήµατα που διδάσκουν, χωρίς 
να δίνουν ιδιαίτερο βάρος σε κανένα έναντι κάποιου άλλου. 

Από εκεί και πέρα βέβαια πρέπει να ισχύσουν και κάποιες επιπλέον 
προϋποθέσεις στις οποίες δεν έχουν άµεσα λόγο οι δάσκαλοι. Πρόκειται για την 
αναβάθµιση των Αναλυτικών Προγραµµάτων, των Προγραµµάτων σπουδών, για την 
επαναδιατύπωση των στόχων τους, την έµπρακτη και µε συγκεκριµένους τρόπους 
σύνδεση των µαθηµάτων σε ενιαίο πλαίσιο ενδεχοµένως και την αλλαγή των 
σχολικών εγχειριδίων. Έµµεσα όµως ο κάθε δάσκαλος µε την αυτοµόρφωση και το 
συνεχές ψάξιµο για βελτίωση της διδασκαλίας µπορεί να παρέµβει ισοσκελίζοντας τη 
διαφορά που προκύπτει από τη µη δραστηριοποίηση της πολιτείας. 

Τα ζητήµατα αυτά θα επιδιώξουµε να ξεκαθαρίσουµε στην πράξη, 
αναδεικνύοντας όλες τις διαστάσεις της αλήθειας που ανταποκρίνονται στην 
πραγµατικότητα. Ο τρόπος που θεωρούµε ότι πετυχαίνεται είναι η παρατήρηση της 
καθηµερινής κατάστασης όσον αφορά το συγκεκριµένο σηµείο συµπληρώνοντας την 
κλείδα παρατήρησης. Βασικός στόχος είναι µέσα από τις σηµειώσεις µιας σχολικής 
µέρας, να αναδειχθεί το συµπέρασµα η ισχύουσα αντίληψη και νοοτροπία, σχετικά µε 
το χωρισµό ή όχι των µαθηµάτων σε βασικά-ακαδηµαϊκά και δευτερεύοντα -µη 
ακαδηµαϊκά. Βασικός  γνώµονας της έρευνας παραµένει ότι η ιδιοµορφία του 
ολοήµερου προγράµµατος σε συνδυασµό µε τη νέα αντίληψη και φιλοσοφία που 
θέλει το πιλοτικό ολοήµερο να µεταδώσει στην εκπαίδευση επιβάλλει την 
αναµόρφωση και ανάδειξη των βασικών χαρακτηριστικών όλων των µαθηµάτων σε 
ένα ενιαίο και αδιαίρετο πλαίσιο προγράµµατος. 

Έτσι περιλαµβάνουµε στο πρώτο µέρος του δελτίου παρατήρησης µε τον 
τίτλο «Αναλυτικό πρόγραµµα», την ερώτηση 2 (ενιαία αντιµετώπιση του 
προγράµµατος: α) ∆ιαχωρισµός σε πρόγραµµα ακαδηµαϊκών και µη ακαδηµαϊκών 
µαθηµάτων και β) ∆ιαχωρισµός σε πρωινό και απογευµατινό πρόγραµµα. Το Α΄ 
σηµείο αφορά τον τρόπο µε τον οποίο προσφέρονται τα διάφορα µαθήµατα, τη 



βαρύτητα που τους δίνει ο δάσκαλος και εν συνεχεία και οι µαθητές έτσι όπως 
προκύπτει σαν συµπέρασµα µετά το τέλος της σχολικής ηµέρας και την παρατήρηση 
των διδακτικών ενεργειών. Αντίστοιχα το σηµείο β΄ ανταποκρίνεται εξ ολοκλήρου 
στον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζεται το πρόγραµµα (Ωρολόγιο και µαθηµάτων) και 
την αντίληψη που αποκοµίζει ένας παρατηρητής από την παρακολούθηση του. 

Τα αποτελέσµατα τα οποία προέκυψαν από τις 17 κλείδες παρατήρησης και 
στα δύο σχολεία ήταν σχεδόν οµοιογενής. Πιο συγκεκριµένα µε βάση και την 
ανάλυση του προηγούµενου σηµείου που αφορά τα επιπρόσθετα γνωστικά 
αντικείµενα, τα καινούργια για τα δεδοµένα της εκπαίδευσης µαθήµατα έχουν σε 
γενικές γραµµές βρει το δρόµο τους. Έχουν αποκτήσει τη δική τους αξία ως  
αυθύπαρκτα µαθήµατα µέσα στο πρόγραµµα. Ο εξειδικευµένος δάσκαλος, τα 
εργαστήρια, το νέο ψυχαγωγικό κατά βάση περιεχόµενο, η αξία που απόκτησαν στην 
ελληνική εκπαίδευση λόγω συνθηκών κ.τ.λ. συντελούν σε αυτή τη διαµορφωµένη 
αντίληψη. Θα µπορούσαν βέβαια µερικά απ� αυτά να  έχουν κατακτήσει 
περισσότερα, αλλά υπάρχουν χρονικά περιθώρια για βελτιώσεις ενώ και ο σύντοµος 
χρόνος εφαρµογής τους αποτελεί µια δικαιολογία. 

Εποµένως σε καµιά περίπτωση και ειδικά σε καµιά από τις 17 σχολικές  
ηµέρες παρατήρησης δεν σηµειώσαµε περιπτώσεις παραγκωνισµού των 
ψυχαγωγικών δηµιουργικών αντικειµένων,  προκειµένου να πάρουν τη θέση τους τα 
«ακαδηµαϊκά» κατά βάση µαθήµατα. Έχουν κερδίσει εξαιτίας και της σύνθεσης του 
προγράµµατος τη θέση τους σε αυτό και έχουν φροντίσει ώστε να το αναδείξουν  
µέσω της πολύτιµης συνεισφοράς τους στην οργάνωση και εφαρµογή του. Κανείς 
λοιπόν δεν θεωρεί «µη ακαδηµαϊκά» µαθήµατα την πληροφορική, τα Αγγλικά, τα 
εικαστικά, τη θεατρική αγωγή κ.τ.λ.. 

Αντίθετα διαγνώσαµε πρόβληµα και υποβιβασµό των µαθηµάτων που 
περιλαµβάνονται µεν στο συνολικό κοινό Αναλυτικό Πρόγραµµα εντάσσονται 
στα υποχρεωτικά διδασκόµενα, αλλά δεν έχουν βρει τη θέση που τους αξίζει στην 
ελληνική εκπαίδευση. Εννοούµε τα µαθήµατα των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της 
Γεωγραφίας, της Κοινωνικοπολιτικής Αγωγής και ενίοτε και της Μελέτης 
Περιβάλλοντος. Μάλιστα σε 4 περιπτώσεις διδασκαλίας που παρακολουθήσαµε, ο 
δάσκαλος της τάξης στη θέση των εν λόγω µαθηµάτων δίδαξε  άλλα κατά τη γνώµη 
του πιο σηµαντικά, όπως Γλώσσα και Μαθηµατικά. 

Αλλά και στους πίνακες των λεγόµενων δευτερευόντων µαθηµάτων που θα 
παραθέσουµε για τα δύο σχολεία, διαπιστώνουµε πως η κατάσταση του διαχωρισµού 
του προγράµµατος σε ακαδηµαϊκά και µη ακαδηµαϊκά µαθήµατα επιτείνεται από τις 
ίδιες τις διδακτικές ενέργειες των δασκάλων. Πιο συγκεκριµένα όπου δεν 
αναβάλλονται τα εν λόγω µαθήµατα, διδάσκονται µε σαφώς παραδοσιακό στις 
περισσότερες των περιπτώσεων τρόπο. Τα µάθηµα ακολουθεί µια ευθύγραµµη 
πορεία, οµοιόµορφη, µε βασικούς άξονες την εξέταση µέσω ερωτήσεων, την 
παράδοση του νέου µαθήµατος από το δάσκαλο αποκλειστικά, ακολουθώντας την 
πορεία του σχολικού εγχειριδίου και την ολοκλήρωση µέσω αναγγελίας των όποιων  
ασκήσεων εµπέδωσης. Οι διδασκαλίες οι οποίες  διαφοροποιούνται προς το καλύτερο 
και το ποιοτικότερο µεθοδολογικά, όπως θα διαπιστώσει από τους παρακάτω πίνακες 
κανείς, είναι δυστυχώς ελάχιστες. Για του λόγου το αληθές συγκεντρώσαµε µέσω της 
παρατήρησης τα εξής δεδοµένα: 

 
∆.Σ.Μαλίων 

Τµήµα Μάθηµα ∆ιδακτικές ενέργειες 

Α΄3 Μελέτη Παράδοση µέσω µονολόγου του δασκάλου και ολοκλήρωση 
της ενότητας µε τυπικό- παραδοσιακό τρόπο 



Β΄1 Μελέτη ∆εν πραγµατοποιήθηκε διδασκαλία. Στη θέση της 
ολοκληρώθηκαν οι ασκήσεις της Γλώσσας 

Γ΄2 Ιστορία 

Εξέταση µέσω αναδιήγησης των µαθητών. Παράδοση του 
νέου µαθήµατος καταστρατηγώντας το Αναλυτικό 
Πρόγραµµα και τη σειρά του βιβλίου. Προσέγγιση της νέας 
γνώσης βάση πληροφοριών από άλλα βιβλία (Μυθολογία). 

Γ΄2 Θρησκευτικά Εξέταση. Παράδοση µέσω αναδιήγησης του περιεχοµένου 
του βιβλίου από το δάσκαλο 

∆΄1 Ιστορία ∆εν πραγµατοποιήθηκε διδασκαλία. Στη θέση της 
ολοκληρώθηκε η παράδοση των Μαθηµατικών. 

∆΄1 Μελέτη Εξέταση, έλεγχος εργασιών, παράδοση του νέου µαθήµατος 
από το δάσκαλο, χωρίς τη συµµετοχή των µαθητών. 

∆΄2 Μελέτη 
Παράδοση µέσω της χρήσης πολλαπλών πηγών 
πληροφοριών. Συµµετοχή των µαθητών. Ολοκλήρωση 
ασκήσεων µέσω συνεργασίας σε οµάδες. 

Ε΄1 Ιστορία ∆εν πραγµατοποιήθηκε διδασκαλία. Στη θέση της 
ολοκληρώθηκε η παράδοση των Μαθηµατικών. 

Ε΄1 Κ.Π. Αγωγή 

Εξέταση. Οργάνωση προσέγγισης της νέας γνώσης µέσω 
του διαλόγου και της εταιρικής συνεργασίας. Εξαγωγή 
βασικών συµπερασµάτων, ασκήσεις αφοµοίωσης. 
(Προσωπική διδασκαλία). 

Ε΄2 Ιστορία 
∆εν πραγµατοποιήθηκε διδασκαλία. Στη θέση της 
ολοκληρώθηκε η παράδοση και η εξέταση των 
Μαθηµατικών. 

Στ΄ 2 Ιστορία 
Εξέταση µέσω ερωτήσεων- Παράδοση µε ανάγνωση του 
µαθήµατος από το σχολικό βιβλίο, από το δάσκαλο και τους 
µαθητές. Συµπλήρωση ασκήσεων του βιβλίου. 

Στ΄2 Γεωγραφία 

Αφόρµηση από τα συµπεράσµατα των µαθητών από 
προηγούµενη εργασία τους. Οργάνωση της διδασκαλίας 
µέσω της χρήσης πολλαπλών πηγών πληροφοριών (βιβλίο, 
εγκυκλοπαίδειες, χάρτες, προγράµµατος ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, Internet). Μάθηση και εµπέδωση της νέας 
γνώσης µέσω ανακάλυψης (εφαρµογές εκπαιδευτικού 
λογισµικού). 

 
 
 
 

∆.Σ. Χερσονήσου 
Τµήµα Μάθηµα ∆ιδακτικές ενέργειες 

Α΄1 Μελέτη Τυπική παράδοση του νέου µαθήµατος κυρίως από το 
δάσκαλο. Ολοκλήρωση ασκήσεων εµπέδωσης του βιβλίου. 

Α΄2 Μελέτη 

Εξέταση µέσω ερωτήσεων αποµνηµόνευσης. Παράδοση του 
νέου µαθήµατος από το δάσκαλο, ακολουθώντας την πορεία 
του βιβλίου. Ερωτήσεις εµπέδωσης του περιεχοµένου προς 
τους µαθητές. 

Β΄2 Μελέτη 
Εξέταση µέσω ερωτήσεων. Προσπάθεια παράδοσης του 
νέου µαθήµατος µε διαλογικό τρόπο και συνεχείς 
ερωταποκρίσεις. Αποτυχία λόγω της αναστάτωσης. 



Αναδίπλωση, καταστρατήγηση του Αναλυτικού 
Προγράµµατος, ανάδειξη της έννοιας του διαλόγου, του 
σεβασµού της άποψης του άλλου κ.τ.λ.  

Γ΄2 Θρησκευτικά ∆εν πραγµατοποιήθηκε διδασκαλία. Στη θέση τους 
ολοκληρώθηκαν οι ασκήσεις των Μαθηµατικών. 

Γ΄2 Μελέτη 
Εξέταση, παράδοση του νέου µαθήµατος από το δάσκαλο. 
Μονόλογος και ερωτήσεις από το βιβλίο του µαθητή ως 
αφορµή για εµπέδωση της νέας γνώσης. 

∆΄2 Θρησκευτικά ∆εν πραγµατοποιήθηκε διδασκαλία. Στη θέση τους 
ολοκληρώθηκαν οι ασκήσεις της Γλώσσας. 

∆΄2 Μελέτη 
Επανάληψη µέσω επαναδιαπραγµάτευσης ερωτήσεων 
προηγούµενου τεστ. Επανάληψη διδασκαλίας στοιχείων που 
δεν είχαν κατανοηθεί πλήρως. 

Ε΄1 Γεωγραφία 

Εξέταση και παράδοση του νέου µαθήµατος. Προσπάθεια 
διαθεµατικής προσέγγισης µέσω συνδυασµού µε το µάθηµα 
των Μαθηµατικών. Επιµονή και επαναδιατύπωση- 
διασαφήνιση δύσκολων εννοιών µέσω ερωταποκρίσεων και 
παραδειγµάτων.  

Ε΄2 Θρησκευτικά 

Εξέταση και παράδοση του νέου µαθήµατος ακολουθώντας 
διδακτικά την πορεία του βιβλίου. Εµπέδωση και 
ολοκλήρωση της ύλης µέσω ανάγνωσης σιωπηλής από τους 
µαθητές του µαθήµατος. Από κοινού ολοκλήρωση των 
ασκήσεων. 

Ε΄2 Γεωγραφία 

Εξέταση, αφοµοίωση εννοιών και λεπτοµερής ανάλυση του 
χάρτη. ∆εν ακολουθήθηκε η διδακτική πορεία του βιβλίου. 
Ολοκλήρωση της επανάληψης µε στόχο την εµπέδωση και 
τον τονισµό των βασικών σηµείων του µαθήµατος.  

Στ΄1 Γεωγραφία Εξέταση. Παράδοση µε τη βοήθεια του χάρτη. Ενσωµάτωση 
των εργασιών στην παράδοση του νέου µαθήµατος. 

Στ΄1 Θρησκευτικά 

Εξέταση. Παράδοση του νέου µαθήµατος. Μονόλογος του 
δασκάλου και ολοκλήρωση των εργασιών του βιβλίου µε 
παραδοσιακό τρόπο. Σιωπηλή ανάγνωση από τους µαθητές 
µε σκοπό την κατανόηση των καινούργιων εννοιών. 

Στ΄1 Κ.Π. Αγωγή 

Εξέταση. Παράδοση του νέου µαθήµατος. Μονόλογος του 
δασκάλου και ολοκλήρωση των εργασιών του βιβλίου µε 
παραδοσιακό τρόπο. Σιωπηλή ανάγνωση από τους µαθητές 
µε σκοπό την κατανόηση των καινούργιων εννοιών. 

Στ΄2 Θρησκευτικά 

Τυπική καθ� έδρας διδασκαλία. Μονόλογος δασκάλου κατά 
την παράδοση, ερωτήσεις προς του µαθητές. Ικανοποιητική 
συµµετοχή της τάξης λόγω καλλιέργειας ανταγωνιστικού 
κλίµατος 

 
 

Συγκεντρώνοντας λοιπόν τα στοιχεία των παρατηρήσεων διαπιστώνουµε τα εξής: 
Από τις 26 διδασκαλίες των λεγόµενων «δευτερευόντων» µαθηµάτων, τις οποίες 
παρατηρήσαµε βάση της κλείδας παρατήρησης, αναβλήθηκαν 6 από αυτές µε 
πρωτοβουλία των ίδιων των δασκάλων, εις βάρος άλλων δραστηριοτήτων που 
αφορούσαν τα µαθήµατα κυρίως της Γλώσσας και των Μαθηµατικών. Επίσης από τις 
20 που απέµειναν µπορούµε βάση προσωπικών αξιολογικών στοιχείων και 
κριτηρίων, έχοντας υπόψη τις εναλλακτικές καινοτόµες µορφές διδασκαλίας να 



χαρακτηρίσουµε ως πετυχηµένες, µόνο τις 4 (Ιστορία στο Γ΄2, Γεωγραφία στο Στ΄2  
στο ∆.Σ. Μαλίων, Μελέτης στο Β΄2, Γεωγραφίας στο Ε΄1 στο ∆.Σ. Χερσονήσου). Οι 
υπόλοιπες, µπορούν όπως ήδη έχουµε τονίσει, να χαρακτηριστούν ως τυπικές 
παραδοσιακές διδασκαλίες, χωρίς την εφαρµογή καινοτόµων ή εναλλακτικών 
δραστηριοτήτων διδασκαλίας µάθησης. 

Από τα αποτελέσµατα αυτά µπορούµε, κυρίως εξαιτίας της συντριπτικής 
διαφοράς παραδοσιακών και σύγχρονων µεθόδων διδασκαλίας, να καταλήξουµε στο 
συµπέρασµα πως όπου διαφαίνεται διαχωρισµός σε πρόγραµµα ακαδηµαϊκών και µη 
ακαδηµαϊκών µαθηµάτων ευθύνεται αυτή η διαµορφωµένη εσωτερική κατάσταση 
στα συγκεκριµένα µαθήµατα. Το βάρος της αρνητικής αντιµετώπισης του 
προγράµµατος, το επωµίζονται κυρίως οι µαθητές, όπου εξαιτίας αυτής αντιδρούν 
κυρίως κάνοντας φασαρία κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Πρόκειται για µία 
πραγµατικότητα που διαιωνίζεται και επηρεάζει αρνητικά τις όποιες προσπάθειες 
ενιαίας αντιµετώπισης του προγράµµατος. 

Όσον αφορά την προσέγγιση του δεύτερου σηµείου µέσω της κλείδας 
παρατήρησης, σχετικά µε το διαχωρισµό σε πρωινό και απογευµατινό πρόγραµµα  
οι σηµειώσεις µας συγκλίνουν στα εξής: ∆εν κυριαρχεί αυτή η αίσθηση στους 
µαθητές, κυρίως γιατί έχουν συνηθίσει να λειτουργούν στα πλαίσια του σχολείου σε 
εννιάωρη βάση. Σε αυτό βοηθά και η ύπαρξη αρκετών µαθηµάτων µε σαφώς 
ψυχαγωγικό χαρακτήρα, καθώς και το ότι µαθητές µέχρι και την Γ΄ τάξη λειτουργούν 
σύµφωνα µε το ολοήµερο πρόγραµµα για τρία χρόνια. Για αρκετούς µπορεί να 
θεωρούνται και περισσότερα διότι φοιτούσαν σε ολοήµερο νηπιαγωγείο. 

Ως αντίβαρο αυτής της θετικής διαµορφούµενης κατάστασης ορισµένες φορές  
και για ορισµένα τµήµατα λειτουργεί αφ� ενός η αλλαγή των δασκάλων, αφού 
φεύγουν οι «κανονικοί» δάσκαλοι της τάξης και τη θέση τους παίρνουν αυτοί της 
«απογευµατινής ζώνης» και των ειδικοτήτων. Ακόµα ως πρόγραµµα δηµιουργεί µια 
αίσθηση διαχωρισµού, αφού το απόγευµα συσσωρεύονται µαθήµατα ειδικοτήτων και 
ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Σε αυτό συνεπικουρεί και η παρέµβαση της ώρας του 
φαγητού όπου σπάει το πρόγραµµα σε πρωινό και απογευµατινό. Κατά βάση όµως 
και αυτό έχει σηµασία δάσκαλοι, µαθητές και γονείς αντιλαµβανόµενοι την ουσία του 
πιλοτικού ολοήµερου σχολείου αντιµετωπίζουν ενιαία το πρόγραµµα. Βέβαια 
αναγκαστικά λόγω κυρίως της κούρασης των µαθητών οι απαιτήσεις των δασκάλων 
διαφοροποιούνται µετά το φαγητό, αυξάνονται οι ελεύθερες δραστηριότητες και 
βρίσκουµε ορθώς, λιγότερο απαιτητικά µαθήµατα. Έτσι διαµορφώνεται µια ενιαία 
κατάσταση ως συνέχεια  του προγράµµατος µαθηµάτων, Η υποχρεωτική 
παρακολούθηση του λειτουργεί θετικά. 

Στην ολοκλήρωση του κεφαλαίου «Πρόγραµµα µαθηµάτων Αναλυτικό 
Πρόγραµµα», θα καταλήξουµε εφόσον εξετάσουµε τα  πλαίσια διαµόρφωσης τους 
προγράµµατος για το  οποίο κάνουµε λόγο. Με άλλα λόγια ποιοι συνεργάζονται, 
ποιοι είναι αυτοί που έχουν ουσιαστικό λόγο σε µια τέτοια διαµόρφωση και µε ποιον 
ακριβώς τρόπο συµµετάσχουν, Έτσι θα ολοκληρώσουµε την προσέγγιση µας µε τον 
πλέον ενδεδειγµένο τρόπο, σε ένα ιδιαίτερα σηµαντικό για το πιλοτικό ολοήµερο 
κεφάλαιο. 

Το σηµείο αυτό το προσεγγίζουµε εξολοκλήρου µέσω της διαδικασίας των 
συνεντεύξεων. Ο λόγος είναι ότι επιζητούµε την αµεσότητα των αποτελεσµάτων και 
σαφώς καλυπτόµαστε από τις απόψεις των εκπαιδευτικών και της σχολικής 
συµβούλου. Θυµίζουµε ότι βάση της βιβλιογραφίας, το Αναλυτικό Πρόγραµµα 
(Πρόγραµµα µαθηµάτων, επιπλέον γνωστικά και ψυχαγωγικά αντικείµενα 
εσωτερικές διαδικασίες) διαµορφώνεται από την επιστηµονική επιτροπή µε την 
έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και άλλων επισήµων φορέων. Στη 



διαµόρφωση του προγράµµατος έχουν βασική θέση και βεβαίως λόγο οι διευθυντές, 
οι υποδιευθυντές, όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι σχολικοί σύµβουλοι, οι γονείς και φυσικά 
οι µαθητές. Έτσι ορίζεται ο τρόπος σύνταξης και κατάρτισης του προγράµµατος και 
εξαιτίας του ότι πρόκειται για εκπαιδευτική καινοτοµία, ζητά την ανταπόκριση βάση 
του ρόλου τους, όλων των εµπλεκοµένων τόσο στις µαθησιακές ή εκπαιδευτικές 
διαδικασίες όσο και στις διοικητικές�οργανωτικές. 

∆ιαπιστώνουµε λοιπόν µελετώντας τις συνεντεύξεις, ότι έχει δηµιουργηθεί από 
επίσηµους φορείς του Υπουργείου αλλά και από την επιστηµονική επιτροπή, 
σύµφωνα και µε όσα έχουµε αναφέρει στα θεωρητικά κεφάλαια, ένα θεµελιώδες 
πρόγραµµα βάση του οποίου οργανώνεται το πιλοτικό ολοήµερο σχολείο. Αυτό 
σύµφωνα και µε όσα έχουµε αναφέρει, ορίζει το πλαίσιο που καλείται να καλύψει το 
Ολοήµερο καθώς και τα όρια στα οποία πρέπει να κινείται (ώρες διδασκαλίας, 
ωράριο, χωρισµός σε ζώνες λειτουργίας, µαθήµατα, ειδικότητες, καταµερισµός τους 
ανά τάξη κ.τ.λ.). 

Με βάση τις συνεντεύξεις προκύπτει ότι σε αυτή την πρώτη φάση συµµετέχει 
µε διακριτικό ρόλο µόνο η σχολική σύµβουλος. Η ίδια στην ερώτηση για τη συµβολή 
της στην οργάνωση και λειτουργία του ολοήµερου προγράµµατος, αναφέρει: « 
Κυρίως αφορά το πρόγραµµα σε όλες του τις φάσεις και κατά την εκπόνηση και κατά 
την τελική διαµόρφωση ούτως ώστε αυτό να είναι σύµφωνο µε τις ψυχοπαιδαγωγικές 
ανάγκες και αντιλήψεις. Πως κατανέµονται τα µαθήµατα, ο συσχετισµός για 
παράδειγµα δεν µπορείς να βάζεις µόνο ακαδηµαϊκά ή µόνο µαθήµατα ελευθέρων 
επιλογών των παιδιών σε συγκεκριµένο χρόνο�» (Σχολική σύµβουλος, υποερώτηση 
1, σελ. 90). 

Προηγουµένως η σχολική σύµβουλος οριοθετώντας τις αρµοδιότητες της, 
συµπεριέλαβε εκτός των άλλων και αυτό ακριβώς για το οποίο κάναµε λόγο: «�είµαι 
υπεύθυνος στα προγράµµατα τόσο σε επίπεδο εκπόνησης� όσο και στη θεσµική ευθύνη 
της υπογραφής αυτών των προγραµµάτων�Έχει να κάνει µε πρακτικά ζητήµατα, δεν 
είναι µόνο µε την έννοια την έννοια τη διοικητική ή τη γραφειοκρατική, αλλά έχει και 
επιµέρους πρακτικά ζητήµατα». (Σχολική  σύµβουλος, υποερώτηση 1, σελ. 90). Όλα 
αυτά βέβαια σαν συνεισφορά στο θεωρητικό-επιστηµονικό µέρος του προγράµµατος, 
κάτι βέβαια που απαιτεί καλή συνεργασία µε την επιστηµονική επιτροπή, την βασική 
υπεύθυνη των. 

Η ίδια για το ζήτηµα της συνεργασίας αυτής και του συντονισµού αναφέρει: 
«� Προσωπικά θεωρώ πως στην αρχή υπήρξαν κάποιες δυσλειτουργίες, καµιά φορά 
πέρναγε και το προσωπικό ζήτηµα αλλά το πρόβληµα ήταν ότι το πρόγραµµα ήταν 
πολυσύνθετο µε πολλούς εµπλεκόµενους και από διαφορετικές θέσεις και µε 
διαφορετικούς ρόλους και που πάντα κάθε αρχή είναι δύσκολη και στην κατανόηση και 
στην επικοινωνία. Τώρα βρισκόµαστε σε ένα πολύ καλό δρόµο, ειδικά η περίπτωση της 
Κρήτης στηρίζεται από όλες τις πλευρές παρά πολύ καλά και στις δύο σχολικές µονάδες 
των Ολοήµερων της Κρήτης �» (Σχολική σύµβουλος, ερώτηση 9η, σελ, 96). 

Η σχολική σύµβουλος είναι η µόνη (µαζί µε τον προϊστάµενο διεύθυνσης) που σε 
ερώτηση µας για τις αρµοδιότητες της συµπεριέλαβε αυτή την παράµετρο. Είναι η 
µόνη που συµµετέχει και στις δύο φάσεις οργάνωσης του προγράµµατος δηλαδή και 
στη θεωρητική-επιστηµονική δηµιουργία του, σε γενική µορφή που αφορά όλα τα 
πιλοτικά ολοήµερα, αλλά και στην πρακτική εφαρµογή του σε κάθε ένα από τα 
πιλοτικά της ευθύνης της. ∆ιαθέτει δηλαδή διττό ρόλο, διοικητικό και παιδαγωγικό. 
Οι υπόλοιποι (διεύθυνση και εκπαιδευτικοί) προφανώς αναλαµβάνουν το µέρος της 
ευθύνης που αντιστοιχεί στην πρακτική εφαρµογή και προσαρµογή του στο 
συγκεκριµένο σχολείο που εργάζονται, ότι αφορά το παιδαγωγικό δηλαδή µέρος. 



Όπως ήδη έχουµε αναφέρει τη φάση της προσαρµογής του γενικού 
προγράµµατος στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχολείου, την ανέλαβαν στα Μάλια 
ο υποδιευθυντής του σχολείου ενώ στη Χερσόνησο ένας δάσκαλος της πρωινής 
ζώνης λειτουργίας. Σε αυτή τους την προσπάθεια συνεισέφερε «η γνώµη όλων, 
δηλαδή του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων, του συλλόγου διδασκόντων, των 
προϊσταµένων� Αφού ακουστούν οι γνώµες όλων µετά αποφασίζει ο σύλλογος 
διδασκόντων�» (∆άσκαλος πρωινής λειτουργίας ∆.Σ. Χερσονήσου, υποερώτηση 15η, 
σελ. 63). 

Όλοι αυτοί συµµετέχουν στην πρακτική εφαρµογή του προγράµµατος όπου 
διατυπώνεται θεωρητικά από τους επίσηµους φορείς και τους επιστηµονικούς 
υπεύθυνους. Από εκεί και πέρα τίθεται ένα άλλο ζήτηµα, που έχει να κάνει µε την 
ποιοτική εφαρµογή την αποτελεσµατικότητα λειτουργίας καθώς και µε το ρόλο 
καθενός ξεχωριστά και όλων µαζί σε αυτό. Η σηµασία  του ρόλου που αναλαµβάνει ο 
καθένας είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς και η αξία της συνεργασίας όλων των 
φορέων µε σκοπό την ποιοτική και αποτελεσµατική εφαρµογή του. Η σπουδαιότητα 
του ζητούµενου αυτού µιας και αφορά εκτός των άλλων και σοβαρότατα ζητήµατα 
εσωτερικής λειτουργίας του πιλοτικού ολοήµερου βάση των ρόλων που έχει ο 
καθένας σε αυτό, µας αναγκάζει να το διαπραγµατευτούµε σε επόµενο κεφάλαιο 
(Ρόλος των εµπλεκοµένων και η λειτουργία τους στο πρόγραµµα). 

Αυτό που διαφάνηκε από την µέχρι τώρα προσέγγιση του θέµατος και που θα 
µας βοηθήσει να κατανοήσουµε το ρόλο των εµπλεκοµένων στο πρόγραµµα, 
προκύπτει ως συµπέρασµα αυτής της ενότητας. Σύµφωνα µε όλα αυτά διαπιστώνουµε 
την παντελή απουσία όπως αποδεικνύεται από τα έως τώρα αποτελέσµατα και όπως 
θα εξακριβωθεί και στο επόµενο κεφάλαιο συµµετοχής των µαθητών. ∆εν 
συµµετέχουν σε καµιά από τις φάσεις του προγράµµατος ούτε τη θεωρητική όπως την 
ονοµάζουµε όπως ούτε και την πρακτική. Όλοι  ενεργούν για το καλό τους προς 
όφελος τους, αλλά ερήµην τους και χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τις γνώµες και τις 
απόψεις τους, τουλάχιστον σε επίσηµη καθιερωµένη φάση. 

 Το άλλο σηµείο που διαπιστώσαµε και που µε εµφανή τρόπο εισπράξαµε 
είναι η µη συµµετοχή των διευθυντών αλλά και των εκπαιδευτικών στην πρώτη αυτή 
φάση την επιστηµονική ή θεωρητική όπως τη χαρακτηρίσαµε. Αυτό σηµαίνει ότι 
επίσης απόψεις γονιών και µαθητών λείπουν από αυτό το πλαίσιο οργάνωσης, 
Εποµένως λογικό είναι να εντοπίζεται ένα χάσµα µεταξύ θεωρητικής δηµιουργίας, 
επιστηµονικής διαµόρφωσης και πρακτικής εφαρµογής. Ένα κενό δηλαδή ανάµεσα 
στη διοικητική οργάνωση και την παιδαγωγική εφαρµογή. Τουλάχιστον έτσι 
εισπράξαµε την κατάσταση από τις συνεντεύξεις καθώς και από την παρουσία µας 
στα δύο πιλοτικά ολοήµερα σχολεία. Απόδειξη του χαρακτηριστικού που 
παραθέτουµε είναι οι ελάχιστες αλλαγές  που αφορούν το πρόγραµµα, οι οποίες 
έχουν πραγµατοποιηθεί  από την αρχή εφαρµογής του, µέχρι και τη σχολική χρονιά 
για την οποία κάνουµε λόγο στην εργασία µας. Βέβαια τίθεται ζήτηµα 
επαναδιαπραγµάτευσης του ρόλου καθενός στο πιλοτικό ολοήµερο, των 
αρµοδιοτήτων του καθώς και του τρόπου µε τον οποίο συµµετάσχουν στη 
διαµόρφωση του προγράµµατος. Αλλά θα διαπραγµατευτούµε τα ζητήµατα αυτά στο 
κεφάλαιο που ακολουθεί. 

 
 



 
2.5. Ερευνητική προσέγγιση της κατηγορίας: Ρόλος των 

εµπλεκοµένων και η λειτουργία τους στο πρόγραµµα (∆άσκαλοι, 
διευθυντής, υποδιευθυντής, σχολικός σύµβουλος, γονείς και 

µαθητές). 
 
 
● Ο διευθυντής του Ολοήµερου γνωρίζει τον ακριβή τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας του σχολείου σύµφωνα µε το ολοήµερο πρόγραµµα. 
●  Ο διευθυντής αναλαµβάνει αυτόνοµες πρωτοβουλίες σύµφωνα και µε τα 
περιθώρια που αφήνει το πιλοτικό πρόγραµµα. 
●  Ο υποδιευθυντής γνωρίζει τον ακριβή τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του 
σχολείου σύµφωνα µε το ολοήµερο πρόγραµµα. 
●  Οι δάσκαλοι έχουν επίγνωση του αναβαθµισµένου ρόλου τους και της θέσης τους 
σ� ένα ολοήµερο σχολείο. 
●  Οι δάσκαλοι έχουν προσαρµόσει τη διδασκαλία τους στα πλαίσια των απαιτήσεων 
του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου. 
●  Οι δάσκαλοι περιορίζουν την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική διδασκαλία και τη 
µετάδοση γνώσεων µε τέτοιο τρόπο. ∆ηµιουργούν προϋποθέσεις για την εισαγωγή 
εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης της διδασκαλίας. 
● Οι δάσκαλοι του σχολείου έχουν παρακολουθήσει όλα τα σχετικά σεµινάρια για τη 
φιλοσοφία  και την οργάνωση του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου. 
●  Ο σχολικός σύµβουλος έχει αναβαθµισµένο ρόλο στο ολοήµερο πιλοτικό σχολείο. 
Αναλαµβάνει παρακολούθηση της οµαλής λειτουργίας, επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών, συµµετέχουν στην οργάνωση του προγράµµατος κ.α. 
●  Οι µαθητές συµµετέχουν ενεργά σε όλες τις πτυχές της οργάνωσης, λειτουργίας 
και της εφαρµογής του ολοήµερου προγράµµατος (διαλέγουν µαθήµατα, 
συµµετέχουν στις αποφάσεις της διδασκαλίας, προτείνουν αναλαµβάνουν ευθύνες 
κτλ). 
● Οι γονείς συµµετέχουν ενεργά σε όλες τις πτυχές της οργάνωσης, λειτουργίας και 
εφαρµογής του ολοήµερου προγράµµατος (επιλογή µαθηµάτων, συµµετοχή σε 
αποφάσεις, κανονισµός ωραρίου, οργάνωση εκδηλώσεων κτλ). 
● Όλοι οι εµπλεκόµενοι συνεργάζονται δηµιουργικά µεταξύ τους µε σκοπό την 
αποτελεσµατική εφαρµογή του προγράµµατος.  
 

Για να προχωρήσουµε στην εξέταση των ιδιαίτερων σηµείων της κατηγορίας 
αυτής, σκόπιµο είναι να καθορίσουµε την κατάσταση η οποία διαµορφώνεται έως και 
σήµερα στην ελληνική εκπαίδευση. Καταρχήν υπάρχει η τάση αποδυνάµωσης του 
«κάθετου ελέγχου» της διοικητικής ιεραρχίας και της ενδυνάµωσης ενός «οριζόντιου 
συστήµατος ελέγχου» που αποτελούν οι διάφορες εµπλεκόµενες οµάδες όπως π.χ. οι 
σύλλογοι διδασκόντων, γονέων, µαθητών κ.λ.π.. Με την έννοια αυτή σηµειώνεται 
µετατόπιση του κέντρου βάρους από τη διοικητική ιεραρχία στις ενδιαφερόµενες 
οµάδες. Αποδυναµώνεται δηλαδή η σηµασία της κεντρικής εξουσίας (Υπουργείο 
Παιδείας) και αρχίζει η µετάβαση από την κοινωνία των πολιτικών στην κοινωνία 
των πολιτών. 
 Στην Ελλάδα υπήρχε σχεδόν µόνο ο ιεραρχικός έλεγχος. Ακόµα και όταν το 
νοµικό πλαίσιο προέβλεπε τη λειτουργία οµάδων ουσιαστικής συµµετοχής στη 
σχολική ζωή οι οµάδες αυτές είτε δεν δηµιουργήθηκαν είτε δεν δραστηριοποιήθηκαν 



όσο έπρεπε.31 Το πιλοτικό ολοήµερο ανταποκρίνεται σε όλα τα χαρακτηριστικά που 
περιγράψαµε στην παραπάνω αναφορά. Έτσι ενώ προβλέπεται και από το νοµικό 
πλαίσιο (πρβλ το συγκεκριµένο κεφάλαιο) η συµµετοχή όλων των άµεσων 
εµπλεκόµενων (διευθυντής, δάσκαλοι, υποδιευθυντής, σχολικός σύµβουλος, µαθητές, 
γονείς) σε θέµατα ουσίας για το σχολείο, αυτοί αδρανούν και µε τη στάση τους 
ενδυναµώνουν το βαθµό παρέµβασης της κεντρικής εξουσίας. Η εξέταση των 
ιδιαίτερων σηµείων που επιχειρούµε παρακάτω, αναδεικνύουν το πρόωρο αυτό 
συµπέρασµα. 
 Έτσι λοιπόν στο αν ο διευθυντής γνωρίζει τον ακριβή τρόπο οργάνωσης 
και λειτουργίας του σχολείου σύµφωνα µε το ολοήµερο πρόγραµµα 
διαπιστώνουµε παραθέτοντας από τη διαδικασία της συνέντευξης τα εξής: Σε 
ερώτηση µας για το ποια τα βασικά καθήκοντα και ο ρόλος του διευθυντή ενός 
ολοήµερου σχολείου, µας απαντούν. « Σε όλα τα σχολεία η θέση του διευθυντή είναι 
απαραίτητη  για να λειτουργεί σωστά το σχολείο, αλλά ειδικά στα ολοήµερα σχολεία η 
θέση του γίνεται πιο� απαραίτητη, διότι εδώ είναι και τα προβλήµατα περισσότερα και 
τα µαθήµατα περισσότερα και οι εκπαιδευτικοί περισσότεροι, οι δουλειές που πρέπει να 
διεκπεραιωθούνε περισσότερες, το ωράριο διευρυµένο. Οπότε ο διευθυντής πρέπει εκ 
των προτέρων να είναι διατεθειµένος να εργαστεί και να προσφέρει όλα αυτά που 
χρειάζονται για τη σωστή λειτουργία του σχολείου» (∆ιευθυντής ολοήµερου Μαλίων, 
ερώτηση 2η, σελ. 1). 
«�.Πρώτα πρώτα, πρέπει να έχει όραµα. Το βασικό�. Αν δεν έχεις όραµα για έναν 
τέτοιο τύπο σχολείου δεν µπορείς να ξεφύγεις από τα καθηµερινά, τα κλασικά σχολεία. 
Πέρα από αυτό δεν χρειάζεται να υπολογίζεις χρόνο και κόπο. Γιατί δεν υπάρχει 
ωράριο�. Αν δεν πιστεύεις στο θεσµό και αν δεν είσαι αποφασισµένος να αφιερώσεις 
χρόνο, κόπο, ταλαιπωρίες, τα πάντα δεν νοµίζω ότι µπορείς να λειτουργήσεις» 
(∆ιευθυντής ολοήµερου  Χερσονήσου, ερώτηση 2η, σελ. 39). 
 Από τις απόψεις αυτές διαπιστώνουµε ότι και οι δύο διευθυντές γνωρίζουν 
πως ο ρόλος του διευθυντή είναι κλειδί για την επιτυχία της λειτουργίας του 
προγράµµατος, Γνωρίζουν πως στο πιλοτικό ολοήµερο έχουν αυξηµένες ευθύνες και 
αρµοδιότητες. Το κατανοούν και δείχνουν διατεθειµένοι να αφιερώσουν, όπως ήδη το 
έχουν κάνει, χρόνο και κόπο. Όµως δεν µεταφέρουν ακριβώς ποια είναι τα καθήκοντα 
τους σχετικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία του σχολείου, παρόλο που 
ρωτούνται. Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι για να µην τα αναφέρουν πιθανόν και να 
µην τα έχουν κατανοήσει πλήρως. 

Στο ίδιο συµπέρασµα µας οδηγούν και οι απαντήσεις τους στη διευκρινιστική 
υποερώτηση σχετικά µε τα συγκεκριµένα καθήκοντα και υποχρεώσεις που 
συνοδεύουν το ρόλο του διευθυντή ενός πιλοτικού ολοήµερου. Η απάντηση είναι 
γενική και σε καµιά περίπτωση δεν καταδεικνύει την ακριβή κατανόηση της 
οργάνωσης και λειτουργίας του πιλοτικού ολοήµερου. Για του λόγου το αληθές την 
παραθέτουµε αυτούσια: « Κοίταξε όλο το πρόγραµµα θέλει µάζεµα. ∆ηλαδή και 
οργανωτικά, γιατί το σχολείο πρέπει να λειτουργήσει σε άλλη βάση. Γιατί αν είναι 
τριάντα δάσκαλοι σε ένα σχολείο και δεν υπάρχει ένας µπούσουλας, καταλαβαίνεις ότι 
γίνεται µπάχαλο. Εποµένως νοµίζω ότι ο ρόλος του διευθυντή είναι να συντονίζει τις 
όποιες δράσεις γιατί διαφορετικά χάνει τον έλεγχο» (∆ιευθυντής ολοήµερου 
Χερσονήσου, υποερώτηση 2η, σελ. 39). 

Συνέχεια του σηµείου αυτού αποτελεί και το επόµενο σχετικά µε τις 
αυτόνοµες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που πρέπει ένας διευθυντής να 
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246). 



αναλαµβάνει στα πλαίσια του  ολοήµερου προγράµµατος.  Μέσω συγκεκριµένης 
ερώτησης προσπαθήσαµε να αναδείξουµε τις πραγµατικές ενέργειες των δυο 
διευθυντών καθώς και την άποψη τους σχετικά. Έτσι ο διευθυντής στα Μάλια  
αναφέρει σχετικά: «Στο ολοήµερο σχολείο υπάρχει η δυνατότητα αυτόνοµης 
δραστηριότητας, όχι µόνο στο διευθυντή αλλά και στους συναδέλφους. Βέβαια οι 
αποφάσεις παίρνονται από το σύλλογο διδασκόντων και βέβαια πάντοτε πρέπει να είναι 
σύµφωνες µε το νόµο»  (∆ιευθυντής ολοήµερου σχολείου Μαλίων, ερώτηση 3η, σελ. 
1). 

Ο διευθυντής του Ολοήµερου στη Χερσόνησο µίλησε πιο συγκεκριµένα: «�. 
Το πρόγραµµα σαν Ολοήµερο ακολούθησε δύο κοµµάτια. Το πρώτο κοµµάτι είναι το 
κλασικό πρόγραµµα το οποίο δεν µπορούµε να το παραβιάσουµε. Το δεύτερο είναι τα 
νέα γνωστικά αντικείµενα. Εκεί �. Ο σύλλογος  των διδασκόντων µπορεί να 
αποφασίσει κάτι διαφορετικά π.χ. ένα νέο γνωστικό αντικείµενο» (∆ιευθυντής 
ολοήµερου  Μαλίων, ερώτηση 3η, σελ. 40). 

Από τα παραπάνω διαπιστώνουµε πως ουσιαστικές παρεµβάσεις µε µορφή 
πρωτοβουλιών οι διευθυντές ή δεν έχουν πραγµατοποιήσει ή δεν µας τις αναφέρουν. 
Αναγνωρίζουν ότι το πιλοτικό ολοήµερο πρόγραµµα τους αφήνει τέτοια περιθώρια, 
αλλά προφανώς για λόγους δηµοκρατικότητας ή ακόµα και διοικητικής 
δυσλειτουργίας αναγάγουν τις όποιες αποφάσεις και πρωτοβουλίες σε θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης του συλλόγου διδασκόντων. Τα επιχειρήµατα ότι οι όποιες 
πρωτοβουλίες παρθούν πρέπει να είναι σύµφωνες µε το νόµο αλλά και το ότι δεν 
έχουν δικαίωµα να παρέµβουν στο κλασικό πρόγραµµα αποδεικνύουν πως οι 
διευθυντές δεν έχουν κατανοήσει µε σαφήνεια τη θέση τους αλλά και την ατολµία 
τους στην ανάληψη προσωπικών αποφάσεων για αυτόνοµη δραστηριότητα.  Αντίθετα 
µάλιστα θεωρούν ότι πρέπει να µην επεµβαίνουν χωρίς κάποια έγκριση ενώ 
περιορίζουν την παρέµβαση τους στο να προτείνουν ένα νέο αντικείµενο. Επί της 
ουσίας, δηλαδή τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας δεν ανέφεραν τίποτα.  

Με υποερώτηση που κάναµε στη συνέχεια, προσπαθήσαµε να κατανοήσουµε 
ποιες ακριβώς θεωρούν ότι είναι οι αυτόνοµες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες τις 
οποίες ανέπτυξαν στα περιθώρια του ολοήµερου προγράµµατος. Μας αναφέρουν τα 
εξής:  «� είναι στη δηµιουργία του προγράµµατος την επιλογή των µαθηµάτων και των 
δραστηριοτήτων. Επίσης σε ότι έχει να κάνει µε το σχολείο, όπως τα προβλήµατα που 
θα παρουσιαστούν τη συντήρηση που πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται και τις 
εκδηλώσεις�» (∆ιευθυντής ολοήµερου Μαλίων, υποερώτηση 3η, σελ. 1). 
 «�Την πρώτη χρονιά βάλαµε δεύτερη ξένη γλώσσα και µάθηµα κυκλοφοριακής 
αγωγής. Φέτος προσθέσαµε µάθηµα διαπολιτισµικής αγωγής�Όλα αυτά είναι στη 
διακριτική ευχέρεια του συλλόγου, να προγραµµατίσει πως θα γεµίζει τις ώρες του. 
Μπορεί ξέρω �γω να βάλεις ένα µάθηµα που να έχει σχέση µε τον τουρισµό. Αρκεί αυτό 
να περάσει µέσα στο πρόγραµµα και να εγκριθεί από την επιστηµονική επιτροπή  και 
στη συνέχεια µπορείς να το υλοποιήσεις�» (∆ιευθυντής ολοήµερου σχολείου 
Χερσονήσου, υποερώτηση 3η, σελ.40). 

Παρόµοια οι παρεµβάσεις τους εντάσσονται στα πλαίσια συλλογικής δράσης, 
άρα δεν µπορούν να χαρακτηριστούν σαν αυτόνοµες. Αφορούν κυρίως τα 
µικροπροβλήµατα του σχολείου και το πρόγραµµα. Βέβαια εξαιτίας της πιλοτικής 
µορφής του ολοήµερου αλλά και της νέα οπτικής που επιχειρεί να δώσει στην 
εκπαίδευση µέσω των καινοτόµων παρεµβάσεων του, περιµέναµε να έχουν αναλάβει 
περισσότερες αρµοδιότητες προγραµµατισµού και δράσης στη σχολική µονάδα. Την 
ανανεωµένη θέση του διευθυντή σε ένα τέτοιο πρόγραµµα δείχνει να έχει κατανοήσει 
ο υποδιευθυντής του σχολείου της Χερσονήσου, ο οποίος σε σηµείωση του αναφέρει 
σχετικά. 



«Κάποτε πρέπει ο διευθυντής να µην ασχολείται µε τα γραφειοκρατικά ή έστω να 
ασχολείται λίγο. Θα µπορούσαν να πάρουν τα δηµοτικά σχολεία. Αν γίνεται�. Και 
γραµµατέα. ∆ηλαδή ο ρόλος του διευθυντή είναι να οργανώσει το σχολείο να ελέγχει, 
να καθοδηγεί, να έχει συµβουλευτικό ρόλο ακόµα και στη διδακτική πράξη. Να 
παίζει ένα ρόλο δηλαδή, να το πούµε έτσι, νούµερο 2 σχολικού συµβούλου� Να 
πρωτοπορεί, να σχεδιάζει. Αυτό είναι πολύ βασικό. 

∆εν είναι δηλαδή ο ρόλος του µόνο η αλληλογραφία. Λύνονται πολλά από τα 
οργανωτικά προβλήµατα έτσι, δυσλειτουργίες που είναι φυσικό να συµβαίνουν. ∆ηλαδή 
δεν µπορεί ένας διευθυντής να λέει α έστειλα τα χαρτιά, είµαι καλός διευθυντής. ∆εν 
είναι αυτός καλός διευθυντής για το Ολοήµερο� Το σχολείο να λειτουργεί 
πρωτοποριακά. Με αυτή την αναβάθµιση πετυχαίνεται. Θα µπορεί να οργανώνει 
ενδοσχολικές επιµορφώσεις, να φέρνει ειδικούς και από τον ντόπιο πληθυσµό π.χ. σου 
λέω εδώ η περιοχή είναι τουριστική, να καλέσουµε κάποιους ξενοδόχους  να πουν τα 
προβλήµατα τους και αυτοί. Να αρχίσει η επαφή µε την τοπική κοινωνία να βάζει 
στόχους να είναι ανοιχτός�.έτσι γίνεται πρωτοπόρος ο διευθυντής. Και να είναι δίπλα 
σε όλους τους δασκάλους µε κύρος, µε γνώση, µε ικανότητες, να µπορούν να τον 
σέβονται και να τον ακούνε, µε την καλή έννοια να τον ακούνε, να παραδέχονται τη 
γνώµη του ειδικά σε θέµατα διδακτικής πράξης. Να υπάρχει µια διαφορετική σχέση 
δασκάλου διευθυντή. Όχι η γραφειοκρατική» (Υποδιευθυντής ολοήµερου 
Χερσονήσου, ελεύθερη τοποθέτηση, σελ. 56). 

Μέσω της τοποθέτησης του υποδιευθυντή σχετικά αναδεικνύεται µε τον 
καλύτερο τρόπο, ο ρόλος του διευθυντή στο Ολοήµερο σχολείο, ένας ρόλος που 
ακόµα δεν έχει αναληφθεί πλήρως ούτε και έχει καθοριστεί µε σαφήνεια. Φαίνεται 
ότι σε ένα γενικά ανανεωµένο εκπαιδευτικό κλίµα δηµιουργούνται ανάγκες για 
επανεξέταση του ρόλου του διευθυντή, κάτι που γίνεται κατανοητό από όλους. Όµως 
η µετάβαση του διευθυντή µε τις συνήθεις γραφειοκρατικές αρµοδιότητες σε 
διευθυντή «πρωτοπόρο» χρειάζεται ακόµα προσπάθεια. Σίγουρα η πορεία του θεσµού 
σύµφωνα µε τα αρχικά σχέδια και η σχετική επιµόρφωση θα βελτιώσουν την 
κατάσταση. 

Στα πλαίσια της παρατήρησης γενικά της λειτουργίας του πιλοτικού 
ολοήµερου βλέπαµε και στα δύο σχολεία έναν έµπειρο διευθυντή να έχει αναλάβει το 
συνδετικό κρίκο πρωινού και απογευµατινού προγράµµατος και δασκάλων. Γενικά ο 
διευθυντής φαινόταν σε οποιαδήποτε προσπάθεια του σχολείου, σε όλα τα επίπεδα.  

Σίγουρα δεν µπορεί να χαρακτηριστεί σαν ανενεργός παρατηρητής των 
γεγονότων και των εξελίξεων στο Ολοήµερο. Όπου χρειαζόταν ήταν παρόν µε 
συγκεκριµένες λύσεις. Λειτουργούσε σαν απαραίτητος επίσης διαµεσολαβητής 
δασκάλων και επιστηµονικής επιτροπής, σχολικού συµβούλου και γονιών µε αρκετή 
επιτυχία. Όµως τον αναµέναµε περισσότερο ενεργό εκφραστή του πνεύµατος 
εσωτερικής αναµόρφωσης του σχολείου, εµπνευστή της ανανέωσης της 
µεθοδολογικής προσέγγισης της διδασκαλίας και πρωτοπόρο αλλαγών. 

Τέτοια στάση διαπιστώσαµε. Προφανώς οι συνθήκες να µην εννοούσαν 
τέτοιες αλλαγές καθώς πρέπει να ισχύουν και άλλες προϋποθέσεις όπως π.χ. 
αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, χαλάρωση του γραφειοκρατικού 
ελέγχου, ελαστικοποίηση των Αναλυτικών προγραµµάτων κ.α. 

Το επόµενο σηµείο εξέτασης της κατηγορίας έχει να κάνει µε το ρόλο του 
υποδιευθυντή και κατά πόσο γνωρίζει τον ακριβή τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας του σχολείου σύµφωνα µε το ολοήµερο πρόγραµµα. Πλέον ο ρόλος 
του, εκ των πραγµάτων είναι ανανεωµένος µιας και στην περίπτωση των δύο 
πιλοτικών ολοήµερων σχολείων οι υποδιευθυντές επιφορτίζονται µε την αρµοδιότητα 
του υπεύθυνου εφαρµογής του ολοήµερου προγράµµατος. Αυτό σηµαίνει 



οργανωτικές δραστηριότητες, συµµετοχή σε αποφάσεις, προγραµµατισµό διαφόρων 
διαδικασιών κ.α. 

Όµως για να µπορέσει να ανταποκριθεί µε αποτελεσµατικότητα στο νέο του 
ρόλου, χρειάζεται ενηµέρωση από κεντρικό επίπεδο ώστε να κατανοήσει τα 
περιθώρια συµµετοχής και πρωτοβουλιών του στο σχολείο καθώς και τις 
αρµοδιότητες του. Σε σχετική ερώτηση (τι ενηµέρωση είχατε ως υπεύθυνος 
λειτουργίας του προγράµµατος;) οι δύο υποδιευθυντές απάντησαν τα εξής, ενδεικτικά 
της κατάστασης που επικρατεί σχετικά µε το ρόλο τους: 

«∆εν υπήρχε ιδιαίτερη ενηµέρωση. Υπάρχει το πρόβληµα της σύγχυσης των 
αρµοδιοτήτων. Εγώ προσωπικά έκανα και µια ερώτηση σε κάποια µεταξύ µας κουβέντα 
µε τους υπεύθυνους του προγράµµατος τον πρώτο χρόνο εφαρµογής, αλλά δεν πήρα 
ουσιαστικές απαντήσεις για το ποιος είναι ο ρόλος του συντονιστή, του υπεύθυνου 
εφαρµογής του ολοήµερου προγράµµατος» (Υποδιευθυντής ολοήµερου Μαλίων, 
ερώτηση 1η, σελ. 10). 

«�Μπορώ να πω ότι από συγκυρίες είχα µια τριβή. Ιδιαίτερη έτσι ενηµέρωση 
δεν έχει γίνει εκτός βέβαια από δύο σεµινάρια που είχα πάει αναπλήρωνα το διευθυντή 
στην Αθήνα. Ειδικά ενηµέρωση σαν υπεύθυνος του προγράµµατος δεν µου έχει γίνει» 
(Υποδιευθυντής ολοήµερου  Χερσονήσου, ερώτηση 12η, σελ. 53). 

Ξεκάθαρα διαπιστώνουµε ότι στα πλαίσια του πιλοτικού ολοήµερου δίνονται 
οι αρµοδιότητες στα πρόσωπα που πρέπει, όχι όµως µε τον κατάλληλο τρόπο. Η 
ενηµέρωση που σ� αυτά τα επίπεδα παίζει σηµαντικότατο ρόλο λείπει. Έτσι και οι 
δύο υποδιευθυντές λειτουργούν χωρίς συγκεκριµένο σκοπό, όντας υπεύθυνοι επί 
παντός επιστητού γενικά και αφηρηµένα. Συµπεραίνουµε από τις απαντήσεις τους ότι 
εξαιτίας αυτού δεν γνωρίζουν το ρόλο τους. Όµως λειτουργώντας για το καλό του 
σχολείου και του προγράµµατος συµµετέχουν όπως µπορούν µε οποιονδήποτε τρόπο 
µπορούν µε σκοπό την οργανωτική οµαλότητα και την επίλυση των προβληµάτων. 

Σαν συνέπεια της λειτουργίας τους αυτής είναι να βοηθούν στην 
αντιµετώπιση των οργανωτικών δυσκολιών του σχολείου συµµετέχοντας ουσιαστικά 
στις δράσεις του. Καταρχήν αναγνωρίζουν τις δυσκολίες «στο οργανωτικό επίπεδο 
υπάρχουν δυσκολίες οι οποίες αναφέρονται κυρίως στο γεγονός ότι ως σύλλογος πλέον 
ως σώµα οι εκπαιδευτικοί δεν µπορούν να βρίσκονται τον ίδιο χρόνο στον ίδιο χώρο 
για να συναποφασίζονται κάποια πράγµατα, να ενηµερώνονται και να αποφασίζονται 
κάποιες δράσεις που είναι ουσιαστικές για το ολοήµερο σχολείο» (Υποδιευθυντής 
ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 8η, σελ. 10). Επίσης κινούµενοι σε οργανωτικό επίπεδο 
καθορίζουν τη στάση τους ως εξής: «Σχετικά µε τον σχεδιασµό του προγράµµατος, 
υπήρχαν κάποιες γενικές κατευθύνσεις π.χ. µας είχε δώσει το παιδαγωγικό ινστιτούτο 
ορισµένα αντικείµενα που µπορούµε να επιλέξουµε µας είπαν ότι είναι ελεύθερα να 
επιλέξουµε εµείς καθίσαµε εδώ και τα βρήκαµε �.» (Υποδιευθυντής ολοήµερου 
Χερσονήσου υποερώτηση 4η, σελ. 49). Σε τέτοια περίπου πλαίσια 
δραστηριοποιούνται οι υποδιευθυντές. Οι αρµοδιότητες τους µεταφράζονται σε 
µορφή ενεργειών για την οµαλή λειτουργία του προγράµµατος. Αυτές βέβαια αν ήταν 
θεσπισµένες και ξεκάθαρες σαφέστατα θα ήταν και πιο αποτελεσµατικές. Αλλά 
γενικά ο ρόλος τους κρίνεται ως σηµαντικός και απαραίτητος για όλες τις 
δραστηριότητες του ολοήµερου προγράµµατος. 

Συνυφασµένος µε όλα αυτά τα ζητούµενα που εξετάζουµε είναι και ο ρόλος 
των δασκάλων του πιλοτικού ολοήµερου. Η προηγούµενη διαπίστωση περί 
αυτόνοµης δράσης στα πλαίσια του σχολείου και της σηµαντικότητας της στο 
ολοήµερο πρόγραµµα, αφορά και µε το παραπάνω τους δασκάλους, τόσο αυτούς της 
τάξης όσο και εκείνους των ειδικοτήτων. Αυτονοµία στην προκειµένη περίπτωση 
σηµαίνει στην πράξη να δοθούν ελεύθερα πεδία δράσης στον εκπαιδευτικό κατά την 



επιτέλεση του διδακτικού και γενικά παιδαγωγικού του έργου, ώστε να συνυφαστεί 
µε το κλίµα του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου. 32 

Έτσι µε βάση αυτό το χαρακτηριστικό οι δάσκαλοι θα πρέπει να έχουν 
επίγνωση του αναβαθµισµένου ρόλου τους και της θέσης τους όπως 
διαµορφώνεται σε ένα πιλοτικό ολοήµερο σχολείο. Η προσέγγιση αυτού του 
σηµείου απαιτεί για να εξακριβωθεί καλύτερα, τη γνώµη των ίδιων των δασκάλων. Ο 
καλύτερος τρόπος για να γίνει κάτι τέτοιο είναι µέσω των συνεντεύξεων. Σύµφωνα 
λοιπόν µε αυτές, σε σχετική ερώτηση µε τη µεθοδολογία διδασκαλίας και το κατά 
πόσο την ακολούθησαν εξαιτίας του ότι δούλευαν σε ένα πιλοτικό ολοήµερο σχολείο 
απάντησαν: 
- «Όχι. Είναι καθαρά θέµα προσωπικής φιλοσοφίας και του πως εγώ θεωρώ ότι πρέπει 
να γίνεται η διδασκαλία» (∆ασκάλα ολοήµερου Μαλίων υποερώτηση 3η, σελ. 12). 
-«�Όχι γιατί δούλευα στο Ολοήµερο και το Ολοήµερο έχει συγκεκριµένες απαιτήσεις» 
(∆ασκάλα ολοήµερου Μαλίων υποερώτηση 3η, σελ. 19) 
-«Όχι. Στην αρχή µέχρι να προσαρµοστείς υπάρχουν βέβαια κάποιες δυσκολίες. Με το 
Ολοήµερο όµως µας δώσανε περισσότερα στοιχεία πώς να δουλεύουµε µε τα παιδιά. 
Σίγουρα όµως, αν αυτή τη στιγµή πήγαινα σε ένα άλλο σχολείο, θα το εφάρµοζα γιατί 
είναι κάτι το καινούργιο�» (∆άσκαλος ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 3η, σελ. 
57-58). 
-« Κάποια από αυτά που κάνω εδώ σ� αυτό το σχολείο το Ολοήµερο τα είχα δουλέψει 
και σε άλλα σχολεία αλλά κακά τα ψέµατα όταν σου δίνεται η δυνατότητα δηλαδή ο 
χώρος, τα εφόδια τα µέσα σε βοηθάει περισσότερο�» (∆άσκαλος ολοήµερου 
Χερσονήσου υποερώτηση 3η, σελ.64). 
Σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες απόψεις δύο δάσκαλοι δεν άλλαξαν όπως 
ισχυρίζονται τη µεθοδολογία διδασκαλίας τους λόγω ολοήµερου σχολείου, διότι 
προφανώς εξαιτίας προσωπικής φιλοσοφίας δεν θα συνέτρεχε τέτοιος λόγος. Ήδη οι 
µέθοδοι διδασκαλίας τους κατά την εκτίµηση τους ταίριαζαν µε αυτές που καλλιεργεί 
το Ολοήµερο. Οι δύο άλλοι δάσκαλοι πρωινής ζώνης λειτουργίας παραδέχονται 
εµµέσως πλην σαφώς ότι ναι µεν είχαν κάνει κάποια βήµατα προς την ποιοτική 
διδασκαλία αλλά εξαιτίας του κλίµατος που δηµιουργεί το πιλοτικό ολοήµερο τα 
καλλιέργησαν πιο αποτελεσµατικά και τα εφάρµοζαν συστηµατικότερα. Όπως και να 
΄χει όµως φανερώνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις οι δάσκαλοι διαθέτουν επίγνωση 
του αναβαθµισµένου τους ρόλους στο πιλοτικό ολοήµερο µε τον ένα ή µε τον άλλο 
τρόπο. 

Στην ίδια ερώτηση οι δάσκαλοι των ειδικοτήτων κινήθηκαν περίπου στα ίδια 
πλαίσια. Πιο συγκεκριµένα µας έδωσαν τις εξής απαντήσεις: «Θα φρόντιζα 
οπουδήποτε να ακολουθηθεί µια τέτοια διαδικασία. Πιστεύω ότι είναι απλή και 
κατανοητή. Ιδιαίτερα εδώ βέβαια όπου ο µαθητής µετά τις 13.00 είναι πολύ 
κουρασµένος» (∆άσκαλος απογ. ζώνης Ολοήµερου Μαλίων υποερώτηση 5η, σελ,28,). 
-«Τώρα από το κλίµα του Ολοήµερου επηρεάστηκα µόνο στο βαθµό ότι έβλεπα τα 
παιδιά να κάθονται εκεί µέχρι τις 16:00 και µετά το φαγητό όπου ήµουνα και εγώ ο 
ίδιος κουρασµένος και προσπαθούσα να µην τα επιβαρύνω περισσότερο�.Αρκετές 
φορές και στο µάθηµα της Πληροφορικής προσπαθούσα να είµαι λίγο πιο χαλαρός µαζί 
τους και σε κάποια θέµατα να το κάνουµε και λίγο πιο παιγνιώδη το ζήτηµα και αν 
κάποιος µαθητής�.δεν ήθελε να ασχοληθεί του έλεγα εντάξει µην ασχοληθείς�» 
(∆άσκαλος απογ. ζώνης ολοήµερου Χερσονήσου, υποερώτηση 5η, σελ. 73-74) 
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 Στην περίπτωση των δασκάλων ειδικοτήτων παρατηρούµε ότι εξαιτίας του 
είδους των µαθηµάτων τους, αλλά και του ωραρίου, έχοντας υπόψη το ρόλο τον 
οποίο καλούνται να παίξουν στα πλαίσια του ολοήµερου προγράµµατος, 
αναγνωρίζουν την ιδιαιτερότητα του να είσαι δάσκαλος σε Ολοήµερο. Η επίγνωση 
του ρόλου τους φαίνεται κυρίως από την διαπίστωση τους ότι οι µαθητές µετά τις 
13:00 είναι κουρασµένοι. Αυτό το συµπέρασµα επιβεβαιώνεται και από τις απόψεις 
των δυο δασκάλων του απογευµατινού ωραρίου, οι οποίοι µας λένε τα εξής: 
-«�Με τον τρόπο θα λειτουργούσα και σε ένα κανονικό σχολείο από την άποψη ότι και 
στο κανονικό σχολείο και στο Ολοήµερο, προσπαθώ όσο το δυνατόν περισσότερο να 
δίνω στα παιδιά αυτά να βρίσκουν τη γνώση και όχι εγώ να τους τη δίνω έτοιµη». 
(∆άσκαλος απογ. ζώνης ολοήµερου Μαλίων, σελ. 34) Σε άλλο σηµείο αναφέρει 
ενδεικτικά της σοβαρότητας µε την οποία περιβάλλει τη θέση του ως δάσκαλος 
πιλοτικού ολοήµερου: «Να είναι πιο παιγνιώδης ο τρόπος διδασκαλίας  ώστε να 
κεντρίσω το ενδιαφέρον των παιδιών για να µην βγάζουν την κούραση τους µε µορφή 
αταξίας και φασαρίας. Αυτό βασικά. Να κάνω ευχάριστα το µάθηµα, να µην 
βοµβαρδίζω µε γνώσεις και µε έννοιες αλλά µε δηµιουργικό τρόπο να κατανοούν 
κάποια βασικά πράγµατα» (∆άσκαλος  απογ. ζώνης ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 3η, 
σελ. 33). 
 ∆ιαπιστώνουµε δηλαδή ότι οι δάσκαλοι διαθέτουν επίγνωση τον ρόλο τους σε 
σηµείο που ταυτίζεται µε το παιδαγωγικό και διδακτικό τους έργο. Η γνώση της 
αναβαθµισµένης θέσης τους και των απαιτήσεων που επιβάλλει το Ολοήµερο, 
διαπιστώνεται από τα λόγια τους. ∆εν είναι επαναπαυµένοι γνωρίζουν αντίστοιχα τις 
δυσκολίες που έχουν να αντιµετωπίσουν, αλλά παραµένουν σταθεροί στις 
παιδαγωγικές και µεθοδολογικές αξίες που απορρέουν από το πιλοτικό ολοήµερο: 
«Σκοπός του δασκάλου θα πρέπει να είναι το παιδί να έχει κάποιες διαφορετικές 
δραστηριότητες σε σχέση µε την παραδοσιακή διδασκαλία� να έχουν µια διαφορετική 
µορφή διδασκαλίας, µε πιο πλούσιες δραστηριότητες, ψυχαγωγικές.» (∆άσκαλος απογ. 
ζώνης Ολοήµερου Χερσονήσου ερώτηση 3η σελ. 83). 
 Ενισχύοντας τις προηγούµενες µας διαπιστώσεις και συµπεράσµατα σχετικά 
µε το αν έχουν κατανοήσει οι δάσκαλοι το νέο ρόλο που καλούνται να 
διαδραµατίσουν στο Ολοήµερο, ρωτήσαµε τους διευθυντές αν θεωρούν ότι οι 
δάσκαλοι έχουν προσαρµοστεί στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες ενός ολοήµερου 
πιλοτικού σχολείου. Οι απαντήσεις τους είναι ενδεικτικές της κατάστασης που 
επικρατεί στα δύο σχολεία: «Ύστερα από τρία χρόνια δουλειάς και εργασίας σ� ένα 
χώρο πιστεύω ότι ξέρουν πλέον τι πρέπει να κάνουν και τι πρέπει να λειτουργήσουν για 
το καλό των παιδιών» (∆ιευθυντής ολοήµερου σχολείου Μαλίων ερώτηση 8η, σελ, 3). 
-«Τουλάχιστον αν όχι το σύνολο των δασκάλων, η µεγάλη πλειονότητα το προσπαθεί. 
Τώρα είναι και θέµα πως θα καθοδηγηθούν και είναι και θέµα του συµβούλου της 
σχολικής επιτροπής. Σαν γενική αίσθηση που αποκοµίζω έχουν αλλάξει τον τρόπο που 
κάνουν το µάθηµα. Αυτό φαίνεται και από τη συµπεριφορά των παιδιών και από τον 
τρόπο που λειτουργούν και από τον τρόπο που σκέπτονται και από τον τρόπο που 
κοινωνικοποιούνται. Τα παιδιά που τα βλέπεις σχεδόν 10ώρες την ηµέρα µπορείς να 
βγάλεις πολλά συµπεράσµατα. 
 Και βέβαια� σε διάφορες επισκέψεις που κάνουµε�.βλέπεις τον τρόπο που 
λειτουργούν τα παιδιά σε εξωτερικό χώρο, πως συνεργάζονται, πως κατανοούν το ένα 
το άλλο, πως µπορούν να προσέξουνε, να παρατηρήσουνε, να µελετήσουνε. Και αυτό 
είναι ένα θετικό στοιχείο.» (∆ιευθυντής ολοήµερου Χερσονήσου, υποερώτηση 8η, 
σελ. 43). 
 Βασικά σύµφωνα και µε όσα µας  έχουν µεταφέρει οι διευθυντές για τη θέση 
των δασκάλων προκύπτει ως κυρίαρχο συµπέρασµα ότι οι δάσκαλοι σε γενικές 



γραµµές διαφοροποιούν τον τρόπο µε τον οποίο κάνουν το µάθηµα τους. Εκεί 
εντοπίζεται η ουσία του αναβαθµισµένου τους ρόλου. Βέβαια τα πράγµατα στο 
πιλοτικό ολοήµερο δεν είναι έτσι ακριβώς. Περιµέναµε να αναφερθούν (δάσκαλοι και 
διευθυντές) και σε ζητήµατα που αφορούν την τάξη αλλά όχι απαραίτητα τη 
διδασκαλία  όπως π.χ. εξωσχολικές δραστηριότητες, αυτόνοµες δραστηριότητες και 
πρωτοβουλίες κ.λ.π. Μόνο ο διευθυντής του σχολείου της Χερσονήσου αναφέρθηκε 
περιφραστικά στην απάντηση του σε κάτι παρόµοιο. 
 Βέβαια από εκεί και πέρα σαν γενικό συµπέρασµα βγαίνει ότι οι δάσκαλοι 
έχουν προσαρµόσει ή καλύτερα προσπαθούν να προσαρµόσουν τη διδασκαλία 
τους στα πλαίσια των απαιτήσεων του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου. Η έρευνα 
του σηµείου αυτού ταυτίζεται σε αρκετές περιπτώσεις µε αυτή της εξακρίβωσης του 
προηγούµενου. Άλλωστε ο αναβαθµισµένος ρόλος των δασκάλων αναπόφευκτα 
συναντά την προσαρµογή κάθε µεθόδου διδασκαλίας στα δεδοµένα του πιλοτικού 
ολοήµερου, έτσι όπως διαφαίνεται και από το θεωρητικό µέρος της εργασίας. Και 
φυσικά µια τέτοιου είδους προσαρµογή προϋποθέτει: περιορισµό της παραδοσιακής 
δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας και µετάδοση των γνώσεων ακολουθώντας τους 
εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης της διδασκαλίας-µάθησης. Τα δύο αυτά 
σηµεία διαθέτουν πολλά κοινά κατά την εξέταση τους. Εδώ θα προσπαθήσουµε 
µεταφέροντας τις απόψεις των εκπαιδευτικών µέσω της συνέντευξης να τα 
εξακριβώσουµε και περαιτέρω. 
 Σηµειώνουµε αποσαφηνητικά ότι στο κεφάλαιο αυτό της ανάλυσης των 
αποτελεσµάτων της έρευνας µας ενδιαφέρει αποκλειστικά ο ρόλος των 
εµπλεκοµένων στο πιλοτικό ολοήµερο στην προκειµένη περίπτωση των δασκάλων 
και η λειτουργία τους σε αυτό. Μας αφορούν το πώς οι ίδιοι βλέπουν τη θέση τους 
και οι απόψεις τους σε κάθε ένα σηµείο ξεχωριστά. Γι αυτό και καταφεύγουµε στα 
αποτελέσµατα της συνέντευξης των εκπαιδευτικών. Το τι πραγµατικά συµβαίνει  
σχετικά π.χ. µε τις µεθόδους διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται στην τάξη θα 
εξετάσουµε στο αµέσως επόµενο κεφάλαιο. 
 Έτσι µε βάση τα προηγούµενα προχωρήσαµε σε µια πρώτη εξακρίβωση της 
άποψης των εκπαιδευτικών σχετικά µε το ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν στο 
πιλοτικό ολοήµερο. Οι ίδιοι περιορίστηκαν δεδοµένου των απαντήσεων τους στις 
µεθόδους διδασκαλίας. Εκεί θεωρούν ότι βρίσκεται η αναβάθµιση και η βελτίωση της 
θέσης τους. Σχετικά λοιπόν µε την προσαρµογή της διδασκαλίας τους στα δεδοµένα 
και στις απαιτήσεις του πιλοτικού Ολοήµερου, δηλώνουν σε ερώτηση για τη βασική 
µέθοδο διδασκαλίας που ακολουθούν. 
-«Αυτό που προσπαθούσα πάνω απ� όλα ήταν να µην είναι δασκαλοκεντρική η 
διδασκαλία µου. Το βασικό ρόλο δηλαδή µε ενδιαφέρει να τον παίζουνε οι µαθητές. 
Προσπαθούσα να τους µάθω να συνεργάζονται µεταξύ τους.» (∆ασκάλα ολοήµερου 
Μαλίων, ερώτηση 3η, σελ. 12). 
-«Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο (να είναι κάποιος δάσκαλος σε πιλοτικό 
ολοήµερο) γιατί χρειάζεται διαφορετική µεθοδολογία. ∆ηλαδή θα πρέπει να 
χρησιµοποιήσει εντελώς διαφορετικό τρόπο στην πραγµατοποίηση της διδασκαλίας, 
έχει αρκετή προετοιµασία είναι τελείως διαφορετικοί οι στοίχοι που θα πρέπει να 
υπάρχουν στο Ολοήµερο σε σχέση µε κάποιο άλλο συµβατικό σχολείο» (∆ασκάλα 
ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 1η, σελ 18) 
-«Έχει µια δυσκολία γιατί πρέπει να προσαρµόζεις τη διδασκαλία σου ανάλογα� 
πρέπει σύµφωνα µε τα καινούργια συστήµατα projects και όλα αυτά να δηµιουργείς την 
ατµόσφαιρα σε κάθε τµήµα µέσα να λειτουργούν τα παιδιά σε οµάδες. Και άλλος λόγος 
που�.υπάρχει είναι µια διαφορετική νοοτροπία, όπου πρέπει να ξεχάσουµε την παλιά 



νοοτροπία του δασκάλου οπότε να προσαρµοστούµε στα καινούργια συστήµατα.» 
(∆άσκαλος ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 1η, σελ. 57). 
-«� Νοµίζω ότι είναι πιο εύκολο. Σου κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον έχεις 
περισσότερα θέµατα να ασχοληθείς είναι ένας εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας..» 
(∆άσκαλος ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 1η, σελ. 64). 
 Από τις παραπάνω απόψεις συµπεραίνουµε ότι οι δάσκαλοι αρχικά 
κατανόησαν πως έπρεπε να αλλάξουν τον τρόπο µε τον οποίο έκαναν το µάθηµα και 
κατόπιν να τον προσαρµόσουν στα δεδοµένα του Ολοήµερου. Η ενέργεια αυτή στους 
περισσότερους φαινόταν δύσκολη. Η προσαρµογή της διδασκαλίας τους σε 
εναλλακτικές µορφές οργάνωσης όπως απαιτεί το Ολοήµερο, προϋποθέτει αλλαγή 
της νοοτροπίας όπως πολύ σωστά παρατηρεί ένας δάσκαλος, κάτι ιδιαίτερα δύσκολο 
µιας και µιλάµε για µια καινοτοµία στην εκπαίδευση που λαµβάνει χώρα εδώ και λίγα 
χρόνια. Παρόλα αυτά µιλήσαµε µε συνειδητοποιηµένους ανθρώπους, γνώστες της 
κατάστασης που διαµορφώνεται και πρόθυµους να συµµετάσχουν σε αυτή. Ο 
κυριότερος τρόπος µε τον οποίο επιδιώκουν κάτι τέτοιο είναι ο περιορισµός της 
δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας και η µετάδοση των γνώσεων µε εναλλακτική 
µέθοδο. 
 Πρόκειται για µία παγιωµένη κατάσταση στη συνείδηση των εκπαιδευτικών. 
∆είχνουν να γνωρίζουν ποιες είναι αυτές οι µέθοδοι µιας και σχεδόν όλοι (πρωινής 
και απογευµατινής ζώνης λειτουργίας) στην ερώτηση σχετικά µε το ποια είναι η 
βασική µέθοδος διδασκαλίας που ακολουθούσαν κατά την πραγµατοποίηση του 
µαθήµατος, εξέθεσαν τις βασικές µεθόδους διδασκαλίας που προωθεί το πιλοτικό 
ολοήµερο. Αναφέρουµε για του λόγου το αληθές τις εξής: «Προσπαθούσα να τους 
µάθω να συνεργάζονται µεταξύ του» «έβλεπα ότι η µαθητοκεντρική διδασκαλία µέρα µε 
τη µέρα διευκολύνει την επικοινωνία», «εφάρµοσα την µέθοδο couisener», «αφήνω 
περισσότερη ελευθερία στα παιδιά», «Να κάνω µε διαφορετικό τρόπο το µάθηµα να 
µην είναι ξερή η γνώση», «να είναι πιο παιγνιώδης ο τρόπος διδασκαλίας, ώστε να 
κεντρίσω το ενδιαφέρον των παιδιών», «εκεί νοµίζω ότι πετυχαίνει το Ολοήµερο 
δηλαδή στο να µάθουν τα παιδιά να συνεργάζονται, να δουλεύουν οµαδικά», «ξέραµε 
ότι παλιά δάσκαλος σήµαινε µόνο να  µιλάς. Τώρα πρέπει µέσα στην οµάδα να 
συµµετέχει και αυτός να πάρει πρωτοβουλίες και να ενηµερώνει γι ΄αυτό που γίνεται 
και που κάνει» «η διδασκαλία γίνεται πλέον οµαδική ο παραδοσιακός τρόπος δεν 
υπάρχει, η µετωπική διδασκαλία», «φροντίζω ώστε η κάθε ενότητα να παρουσιάζεται 
µε τέτοιο τρόπο ώστε το συµπέρασµα να βγαίνει από τα παιδιά» κ.α. 
 Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν αναφέρονται αποκλειστικά στις βασικότερες 
εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας, που προωθεί η φιλοσοφία καθώς και η λειτουργία 
του πιλοτικού ολοήµερου. 
 Αυτές µπορούν να συνοψιστούν σε τρεις βασικές οι οποίες αφορούν το 
σύνολο των συνεντεύξεων : Πρόκειται για την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, τη 
µαθητοκεντρική µορφή οργάνωσης της τάξης και τη σύνδεση της διδασκαλίας µε 
ψυχαγωγικές και γενικά παιγνιώδεις-δηµιουργικές δραστηριότητες. Μέσω κυρίως 
αυτών των µεθόδων οι δάσκαλοι θεωρούν πως θα περιορίσουν την παραδοσιακή-
δασκαλοκεντρική διδασκαλία και παράλληλα θα ευθυγραµµιστούν  µε τα 
προγράµµατα και την εσωτερική λειτουργία τα οποία προωθεί το πνεύµα του 
πιλοτικού ολοήµερου σχολείου. 
 Βέβαια από την άλλη θεωρείται πιο πιθανόν αυτές να είναι και οι µέθοδοι οι 
οποίες προωθήθηκαν και επίσηµα από το ίδιο το Ολοήµερο. Οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών δεν αντιπροσωπεύουν  καθόλου άλλες εξίσου σηµαντικές µορφές 
εσωτερικής οργάνωσης και διδασκαλίας όπως π.χ. τα σχέδια εργασίας-projects, τη 
διδασκαλία µε σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα, τη διαθεµατική προσέγγιση των 



γνώσεων κ.λ.π. οι οποίες θα έπρεπε να χαρακτηρίζουν τη διδασκαλία κυρίως στα 
πιλοτικά ολοήµερα σχολεία. Αυτό είναι ένα πρώτο βασικό συµπέρασµα για τον τρόπο 
οργάνωσης και λειτουργίας των Ολοήµερων. Από εκεί και πέρα απέχει αρκετά η 
θεωρία που ταυτίζεται στη δεδοµένη περίπτωση µε τη γνώµη των εκπαιδευτικών 
σχετικά µε τις µεθόδους διδασκαλίας που εφαρµόζουν στην τάξη και το κατά πόσο 
ευθυγραµµίζονται µε τη φιλοσοφία του πιλοτικού ολοήµερου και της πράξης δηλαδή 
του τι συµβαίνει πραγµατικά µέσα στην µαθητική τάξη ενός Ολοήµερου Φιλοδοξία 
της έρευνας είναι η εξακρίβωση αυτού του σηµείου. Όπως και νΑ΄ έχει πάντως µέσω 
των συνεντεύξεων διαγνώσαµε µια έλλειψη όσον αφορά την ενηµέρωση σχετικά µε 
τις εναλλακτικές µορφές οργάνωσης της διδασκαλίας. 
 Στη φάση αυτή σκόπιµο είναι να εξετάσουµε ενός βασικότατα σηµείο για την 
επιτυχή εφαρµογή του ολοήµερου προγράµµατος. Πρόκειται για την ενηµέρωση των 
εκπαιδευτικών µέσω της παρακολούθησης σχετικών σεµιναρίων µε θέµα τη 
φιλοσοφία και την οργάνωση του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου. Προσπαθήσαµε 
µέσω συγκεκριµένων ερωτήσεων προς όλους όσους συµµετείχαν στην ερευνητική 
διαδικασία της συνέντευξης να διαγνώσουµε το τι πραγµατικά συµβαίνει µε την 
ενηµέρωση των εκπαιδευτικών. Επιµένουµε στην εξέταση αυτού του σηµείου 
αντλώντας απόψεις από όλους, µέσο ξεχωριστών ερωτήσεων, γιατί στη χώρα µας 
παρατηρείται τελευταία µια κορύφωση του ενδιαφέροντος της Πολιτείας για την 
επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών κυρίως µέσα από πρωτοποριακές για τα 
ελληνικά δεδοµένα διαδικασίες ενηµέρωσης. 
 Συγκεκριµένα µε υπουργική απόφαση33 καθορίζεται η πραγµατοποίηση 
ειδικών προγραµµάτων ευέλικτων µορφών επιµόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς. 
Στα πλαίσια αυτά καθιερώνονται στην ελληνική εκπαίδευση η ηµέρα επιµόρφωσης, η 
ενδοσχολική και η εξ� αποστάσεως επιµόρφωση. ∆ιαφαίνεται λοιπόν τα τελευταία 
χρόνια µια στροφή σε πιο σύγχρονες και αποτελεσµατικές µορφές επιµόρφωσης οι 
οποίες θέτουν στο επίκεντρο τον εκπαιδευτικό, τονίζοντας τη σηµασία του ρόλου του. 
∆ηµιουργείται και εν µέρει καλύπτεται η ανάγκη για επιµόρφωση και µάλιστα βάση 
συγκεκριµένων προγραµµάτων που προωθούνται από το Υπουργείο. Ένα από αυτά 
είναι και το ολοήµερο πρόγραµµα. 
 Λογικό είναι λοιπόν να έχει δοθεί ξεχωριστή σηµασία στην επιµόρφωση µιας 
και πρόκειται για µια εκπαιδευτική καινοτοµία η οποία απλώνεται σε όλο σχεδόν το 
φάσµα της λειτουργίας του σχολείου (οργανωτικά, λειτουργικά, µεθοδολογικά). Κάθε 
ένας που συµµετέχει σε αυτό, διαθέτει έναν αναµορφωµένο ρόλο ο οποίος για να 
γίνει λειτουργικός χρήζει ενηµέρωσης βάση συγκεκριµένων στόχων. 
 Παρόλα αυτά η εικόνα που εισπράξαµε διαφοροποιείται αδικαιολόγητα κατά 
πολύ του αναµενόµενου. Οι διευθυντές εκφράζοντας κατά κάποιο τρόπο την πλευρά 
της Πολιτείας δικαιολογούνται και θεωρούν ότι οι υπάρχουσες προσπάθειες 
επιµόρφωσης είναι ικανοποιητικές. Συγκεκριµένα µας λένε: «Κάθε χρόνο γίνονται 
δύο µε τρεις (επιµορφωτικές συναντήσεις του προσωπικού σχετικές µε το ολοήµερο 
πρόγραµµα και τη λειτουργία του) Οι δύο στην Αθήνα µε όλους µαζί και απολογισµός 
στο τέλος του σχολικού έτους και εδώ στην έδρα του κάθε ολοήµερου τρεις �τέσσερις 
επιµορφωτικές µε την επιστηµονική επιτροπή που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του 
σχολείου� Με όλους τους εκπαιδευτικούς, Τους ζητείται η σύνταξη, φέτος τουλάχιστον 
µιας απολογιστικής επιστολής και από εκεί βγαίνουν κάποια συµπεράσµατα» 
(∆ιευθυντής ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 14η, σελ. 5-6) «Ναι (έχουν 
πραγµατοποιηθεί επιµορφωτικές συναντήσεις) αρκετές κυρίως µε την επιστηµονική 
επιτροπή. Σε κεντρικό επίπεδο τα δύο τελευταία χρόνια όχι. Τώρα έχει προγραµµατιστεί 
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για τις 20 του µήνα (Ιουνίου) στο οποίο από τους 30 εκπαιδευτικούς θα έρθουν οι 26. 
Καλές είναι τέτοιες προσπάθειες αλλά να γίνονται πιο συχνά. Το ζητάει αυτό το 
Ολοήµερο» (∆ιευθυντής ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 16η, σελ 46). 
  Όπως παρατηρούµε και οι δύο στηρίζονται στην ποσότητα των 
επιµορφωτικών συναντήσεων και όχι την ποιότητα ή την αποτελεσµατικότητα. Η 
αλήθεια είναι πως είχε  οργανωθεί µια συνάντηση σε κεντρικό επίπεδο µε µορφή 
ενηµερωτικής ηµερίδας για τις 20/6/2002 στην οποία οι διευθυντές των σχολείων θα 
παρουσιάσουν την εφαρµογή του προγράµµατος στο σχολείο σε συνεργασία µε 
κάποιους εκπαιδευτικούς. Σκοπός ήταν η συγκέντρωση στοιχείων για τα πρόσθετα 
αντικείµενα που διδάχτηκαν τον αριθµό των ωφελουµένων µαθητών τον τρόπο 
διδασκαλίας, τις θετικές και αρνητικές) αντιδράσεις, την αποδοχή του προγράµµατος 
από τους γονείς και την τοπική κοινωνία, τις δυσκολίες και τα θετικά που 
παρουσιάστηκαν (πρβλ. παράρτηµα). Τέτοιες προσπάθειες χρειάζονται αρκεί να µην 
είναι λίγες και χωρίς σκοπό. 
 Οι διευθυντές παρουσιάζονται ικανοποιηµένοι. Οι ευθύνες που τους 
αποδίδονται συµβάλλουν σε αυτό. Οι υποδιευθυντές ως υπεύθυνοι εφαρµογής του 
προγράµµατος, έχοντας περισσότερη επαφή  µε την διδακτική πράξη34, δεν είναι το 
ίδιο ικανοποιηµένοι από τις επιµορφωτικές συναντήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί 
µέχρι τώρα και µας αναφέρουν: « Όχι δυστυχώς είναι ένα αγκάθι η επιµόρφωση στη  
όλη διαδικασία. Προσπάθειες γίνονται αλλά δεν έχουµε πετύχει το σχήµα αυτό της 
επιµόρφωσης που θα δώσει πραγµατικά ουσία και νόηµα στη διαδικασία της 
διδασκαλίας. Την εσωτερική διαδικασία» (Υποδιευθυντής Ολοήµερου Μαλίων, 
υποερώτηση 6η, σελ. 9). 
-«.. Έχουµε κάνει αρκετές επιµορφωτικές συναντήσεις. Μπορούσαµε να είχαµε κάνει 
και περισσότερες� έχουµε κάνει και επιµορφώσεις στην Αθήνα και εδώ, σχολικές και 
συνεχίζουµε. Πιο αποτελεσµατική είναι κατά τη γνώµη µου η αυτοενηµέρωση, να την 
πούµε έτσι� Γιατί µε ένα σεµινάριο µην ξεγελιόµαστε δεν µπορεί ένας δάσκαλος να 
µπει στο πνεύµα λειτουργίας. Με την τριβή, µε την καθηµερινή κουβέντα, µε ανταλλαγή 
απόψεων µπαίνει και ο νέος δάσκαλος στον τρόπο λειτουργίας, στη διδακτική πράξη 
δηλαδή�» (Υποδιευθυντής Ολοήµερου Χερσονήσου, υποερώτηση 9η, σελ. 51). 
 Όπως διαπιστώνουµε οι υποδιευθυντές θέτουν το ζήτηµα της ποιότητας της 
επιµόρφωσης. Ο πρώτος τη χαρακτηρίζει «αγκάθι», ενώ ο δεύτερος εµµέσως 
ανεπαρκή και προτείνει την «αυτοενηµέρωση». Αρχίζει λοιπόν να διαφαίνεται η 
πραγµατικότητα. Η ενηµέρωση που αφορά την διδακτική πράξη την ουσία δηλαδή 
του ολοήµερου προγράµµατος παρουσιάζει πρόβληµα. Την άποψη αυτή ενισχύουν 
και οι δάσκαλοι οι άµεσα ενδιαφερόµενοι δηλαδή µέσω της κατάθεσης των δικών 
τους απόψεων τόσο για την επιµόρφωση που είχαν όσο και για το κατά πόσο τους 
βοήθησε στην τάξη. Μας αναφέρουν σχετικά: 
-« Όχι  (δεν είµαι ικανοποιηµένη από την επιµόρφωση που είχα)� κατά τη διάρκεια 
της χρονιάς είχαµε κάποια ενηµέρωση�δεν είµαι ικανοποιηµένη από τα αποτελέσµατα 
της �ουσιαστικά δεν βοηθήθηκα στον τρόπο  που θα κάνω το µάθηµα ως προς το 
ολοήµερο σχολείο�» (∆ασκάλα ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 12η, σελ.16). 
-«Είχαµε κάνει ένα �δύο σεµινάρια αλλά όχι όµως ουσιαστικά. ∆εν είµαι 
ικανοποιηµένη, όχι. ∆εν κάλυπταν ανάγκες που αφορούσαν την εσωτερική λειτουργία 
της τάξης ή τη µέθοδο διδασκαλίας. ∆ηλαδή µπορώ να πω ότι έγιναν υποτυπώδη �
πράγµατα» (∆ασκάλα ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 12η, σελ. 23).  

                                                 
34 ∆εν πρέπει να αγνοήσουµε το γεγονός ότι οι υποδιευθυντές των δύο σχολείων, διδάσκουν κανονικά 
σε τάξεις, αντίθετα µε τους διευθυντές, οι οποίοι είναι απαλλαγµένοι από τα διδακτικά τους 
καθήκοντα. 



-«�Ορισµένες µόνο µε βοήθησαν ουσιαστικά, αλλά χρειάζονται πολύ περισσότερες 
δηλαδή σε πιο συγκεκριµένα θέµατα είτε είναι µαθήµατα είτε ευρύτερα γνωστικά 
αντικείµενα. Να σε βοηθήσουν περισσότερο στο πως θα δουλέψεις. ∆ηλαδή  σου λένε 
µε την τάδε µέθοδο, τη στιγµή που δεν την έχει διδαχτεί�» (∆άσκαλος Ολοήµερου 
Χερσονήσου, ερώτηση 12η,σελ. 62). 
-« Επιµόρφωση (ειδικά σε θέµατα που αφορούν το Ολοήµερο) όχι, Την κλασική που 
έχουν όλοι οι συνάδελφοι. Όταν ξεκίνησε το Ολοήµερο είχαµε τις συζητήσεις, τις 
µερίδες� ∆εν τις κρίνω όµως ικανοποιητικές. Εγώ πιστεύω ότι χρειαζόµαστε διαρκή 
επιµόρφωση�Θα προτιµούσα να παρακολουθήσω διδασκαλίες, να δω τη χρήση των 
οπτικοακουστικών µέσων, να βγάλω κάποια συµπεράσµατα, να προσαρµόσω τη 
δουλειά µου βάση νέων δεδοµένων» (∆άσκαλος Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 
12, σελ.68). 
Από αυτά διαφαίνεται ξεκάθαρα το πρόβληµα. Κανείς από τους τέσσερις 

δασκάλους δεν είναι ικανοποιηµένος. Όλοι θέτουν το ζήτηµα της µη-ουσιαστικής 
βοήθειας σε θέµατα οργάνωσης της διδασκαλίας µε σύγχρονες µεθόδους. Λογικό 
είναι το πρόγραµµα να χωλαίνει στον τοµέα αυτό. Οι ενηµερωτικές συναντήσεις που 
έχουν πραγµατοποιηθεί, που έχουν τη µορφή κεντρικής-συνολικής επιµόρφωσης είτε 
τοπικής ενηµέρωσης, δεν αγγίζουν την καρδιά της φιλοσοφίας του Ολοήµερου. 
Απαιτείται άµεση επαναδιαπραγµάτευση του σηµείου αυτού, µε οργανωµένο τρόπο, 
ώστε να απευθύνεται στις πραγµατικές ανάγκες και στα προβλήµατα των δασκάλων. 
Στη συνέχεια της προσπάθειας µας να καλύψουµε όλο το φάσµα του ζητούµενου 

της επιµόρφωσης και σε ποιο βαθµό αυτή ευθυγραµµίζεται µε την ουσία του 
Ολοήµερου, επιδιώξαµε τη διαπίστωση της πραγµατικότητας όσον αφορά τα 
επιπλέον αντικείµενα. Οι δάσκαλοι των ειδικοτήτων σχετικά µε το µάθηµα τους µας 
αναφέρουν: « Για το αντικείµενο το δικό µου. Πέρα από την πανεπιστηµιακή 
επιµόρφωση, κάποια σεµινάρια�κάποιες επαφές µε την εκπαιδευτική σύµβουλο και 
κάποια µε την επιστηµονική επιτροπή, δεν είχα κάτι πιο οργανωµένο µε άµεση σχέση µε 
το Ολοήµερο�επειδή είναι πιλοτικό το πρόγραµµα και τώρα άρχισε να µπαίνει σε 
εφαρµογή µε τις ειδικότητες�ίσως να είναι το πρώτο στάδιο µε αποτελέσµατα 
υπάρχουν δυσκολίες�» ( ∆άσκαλος απόγ. Ζώνης ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 8η, 
σελ.30-31). 
-« Όχι (δεν είχα επιµόρφωση). Καλή η επιµόρφωση αλλά για µένα το κλειδί είναι ότι 
πρέπει να γίνει η κατάλληλη επιλογή ανθρώπων που θα το στηρίξουνε. ∆ηλαδή ότι 
επιµόρφωση και να κάνεις µε έναν άνθρωπο πάνω στην πληροφορική, αν αυτός δεν 
έχει κάποιες βάσεις, δεν πρόκειται ποτέ να αντεπεξέλθει σ� αυτό.» (∆άσκαλος απόγ. 
Ζώνης ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 9η, σελ. 78). 
 Παρόµοια είναι και η κατάσταση για τους δασκάλους που έχουν επωµισθεί τη 
διδασκαλία των µαθηµάτων της απογευµατινής ζώνης. Μάλιστα, εξαιτίας του ότι εκεί 
υπάρχει πρόβληµα λειτουργίας και οργάνωσης όπως διαπιστώσαµε, οι αρνητικές 
απαντήσεις είναι πιο άµεσες και απόλυτες π.χ. « Όχι (δεν είχα) καµία επιµόρφωση. 
Άρα δεν είναι δυνατόν να είµαι ικανοποιηµένη�» (∆ασκάλα απογ. ζώνης Ολοήµερου 
Μαλίων, ερώτηση 9η, σελ. 36). 
-«Όχι εποµένως φυσικά δεν είµαι ικανοποιηµένη» (∆ασκάλα απογ. ζώνης Ολοήµερου 
Χερσονήσου, ερώτηση 9η, σελ. 87). 
 Εποµένως για όλες τις πτυχές του πιλοτικού ολοήµερου βγαίνει το ίδιο 
συµπέρασµα για την επιµόρφωση. Απαιτείται οργανωµένη προσπάθεια 
επαναδιαπραγµάτευσης, µε συγκεκριµένο τρόπο προσαρµοσµένο στα δεδοµένα του 
Ολοήµερου. Χαρακτηριστικά είναι η απάντηση δασκάλου σχετικά µε την ανάγκη 
επιµόρφωσης που νοιώθει, αντιπροσωπεύοντας κατά κάποιο τρόπο τις ανάγκες όλων 
των εκπαιδευτικών: « Ανάγκη επιµόρφωσης νοιώθει ο κάθε δάσκαλος και ειδικά άµα 



είναι καινούργιος, σε κάθε τι. Τώρα σε σχέση µε το Ολοήµερο, πιο πολύ οργανωτικά, 
δηλαδή δεν ξέρουµε µέχρι που µπορεί να φτάσει η δική µας ελευθερία στο να 
οργανώσουµε ή να σχεδιάσουµε κάτι, εάν όντως έπρεπε να παραµείνουµε στο 
Αναλυτικό πρόγραµµα� ή να δώσουµε βάση σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
περισσότερο�Εκεί υπάρχει µια ασάφεια, δηλαδή δεν ξέραµε ποιος είναι ο σκοπός 
µας.» (∆ασκάλα απογ. ζώνης Ολοήµερου Χερσονήσου, υποερώτηση 9η, σελ.87). 
 Άλλωστε και ο σχολικός σύµβουλος, ο οποίος έχει και σχετικά περισσότερη 
επαφή µε τους επίσηµους εκφραστές του Ολοήµερου και γνωρίζει καλύτερα πως 
έχουν τα πράγµατα µε την οργάνωση και πραγµατοποίηση επιµορφωτικών 
συναντήσεων παραδέχεται: «Σίγουρα οι δυνατότητες του προγράµµατος είναι 
περιορισµένες και θεσµικά, δηλαδή δεν µπορούν να τους φωνάζουν κάθε λίγο, ακόµα 
και αν έχει τη δυνατότητα η επιστηµονική επιτροπή. Μην ξεχνάµε πως αποτελείται από 
επιστήµονες από όλα τα µέρη της Ελλάδος και είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντονιστεί 
µια ενιαία επιµόρφωση όλων αυτών των εκπαιδευτικών. Αυτό απαντά στο προηγούµενο 
που είπα ότι υπάρχει εναλλαγή του προσωπικού και αυτό βάζει τεράστια προβλήµατα 
στην επιµόρφωση γιατί έχουµε διαφορετικές αφετηρίες για το εκπαιδευτικό 
προσωπικό�» (Σχολική σύµβουλος Ηρακλείου, ερώτηση 8η, σελ.95). 
 Σκόπιµο κρίνεται µιας και µόλις διαπραγµατευτήκαµε το σηµείο σχετικά µε 
την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, να διαγνώσουµε το ρόλο του σχολικού 
συµβούλου στο πιλοτικό ολοήµερο, όχι µόνο σε θέµατα ενηµέρωσης των 
εκπαιδευτικών, αλλά και σχετικά µε τη συµβολή του στην οµαλή λειτουργία και 
οργάνωση του προγράµµατος. Σαφώς και η θέση του πρέπει, εξαιτίας του τρόπου 
διαµόρφωσης των προγραµµάτων, αλλά και του περιεχοµένου σχετικά µε το είδος 
των µαθηµάτων που προσφέρονται, να είναι αναβαθµισµένη. Σηµειώνουµε παρακάτω 
για να µπορέσουµε να ανιχνεύσουµε την πραγµατική κατάσταση, ποια είναι τα 
καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του σχολικού συµβούλου αναφορικά µε το 
Ολοήµερο, έτσι όπως τα αναφέρει στη συνέντευξη της: « (Συµµετέχω) στην εκπόνηση 
και την τελική διαµόρφωση του προγράµµατος, ούτως ώστε αυτό να είναι σύµφωνο µε 
τις ψυχοπαιδαγωγικές ανάγκες και αντιλήψεις». Συνεχίζοντας, θεωρεί ότι από τη θέση 
της συµβάλλει «�µε επισκέψεις που πραγµατοποιούνται επί τόπου, παρακολουθείται η 
εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες τις τάξεις, σε όλες τις ειδικότητες και από εκεί και 
πέρα αν κάτι πηγαίνει θετικά ενθαρρύνεται και συνεχίζεται και παραπέρα για την 
κοινωνική προβολή και για την ενηµέρωση άλλων εκπαιδευτικών�» (Σχολική 
σύµβουλος Ηρακλείου, υποερώτηση 1η, σελ. 90). 
 Από εκεί και πέρα στα πλαίσια του πιλοτικού προσανατολισµού αναλαµβάνει 
και κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν την κατεύθυνση: «Κατά βάση υπάρχει µια 
γενικότερη φιλοσοφία στην αυτονόµηση των σχολικών µονάδων και όχι στη 
χειραγώγηση. Εποµένως ο ρόλος  του σχολικού συµβούλου είναι να ενισχύω τις δικές 
τους. Για παράδειγµα πρόσφατα είχε κάνει το πιλοτικό ολοήµερο Μαλίων 
αδελφοποίηση µε σχολείο της Γερµανίας�ενίσχυσα όσο µπορούσα την καταπληκτική 
εργασία που έκανε το σχολείο της Χερσονήσου και έκανε δηµόσια παρουσίαση στο 
θεατρικό σταθµό, συνεργασία γονέων και παιδιών�∆ηλαδή θεωρώ ότι 
συνλειτουργούµε�» (Σχολική σύµβουλος Ηρακλείου, ερώτηση 2η, σελ. 90-91). 
 Παράλληλα ρωτήθηκε ξεχωριστά σχετικά µε τη συµβολή της στην 
επιµόρφωση- ενηµέρωση των εκπαιδευτικών στο Ολοήµερο και µας πληροφόρησε: 
«Βεβαίως. Πάντα από την αρχή του προγράµµατος πραγµατοποιούνται επιµορφωτικές 
συναντήσεις στις οποίες πάντα είναι ο σχολικός σύµβουλος και ο προϊστάµενος 
γραφείου µε την έννοια της εκπροσώπησης των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών�» 
(Σχολική σύµβουλος Ηρακλείου, υποερώτηση 2η. σελ. 91). 



 Συνεχίζοντας στην ολοκλήρωση της εικόνας του ρόλου του σχολικού 
συµβούλου στο Ολοήµερο, ρωτήσαµε για την ενδεχόµενη συµµετοχή της στις 
προσπάθειες βελτίωσης της εσωτερικής λειτουργίας και διδασκαλίας στα δύο 
σχολεία: µας ενηµέρωσε για τα εξής: «�έχω προγραµµατίσει και έχω υλοποιήσει 
διάφορα σεµινάρια�µεταφέρω τα οφέλη από τα στοιχεία που έχω πάρει�και από την 
ενηµέρωση µου όσον αφορά την ευέλικτη ζώνη, στη φιλοσοφία των νέων καιρών, τα 
µεταφέρω σε όλους τους εκπαιδευτικούς στην περιφέρεια µέσω επιµορφωτικών 
σεµιναρίων, τα οποία τελευταία παίρνουν το χαρακτήρα σε εκπαιδευτικούς ανά τάξη 
και σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων�Συµβάλλω σε επίπεδο αντιµετώπισης ιδιαίτερων 
προβληµάτων όπως είναι τα παιδιά µε προβλήµατα µάθησης�Είµαστε σε µια συνεχή 
επικοινωνία στήριξης και ενηµέρωσης και σε σχέση του σε ποιες πηγές θα µπορούν να 
προστρέξουν π.χ. υπάρχει το τµήµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το τµήµα αγωγής 
υγείας�στα οποία πάντα έδινα έµφαση, ακόµα και σε επίπεδο προβολής του έργου τους 
και σε επίπεδο πενιχρής χρηµατοδότησης�» (Σχολική σύµβουλος Ηρακλείου, 
ερώτηση 4η, σελ. 92). 
 Αυτά είναι τα σηµεία δραστηριοποίησης και συµµετοχής του σχολικού 
συµβούλου στα δύο ολοήµερα σχολεία. Η θέση και ο ρόλος της όπως κατανοεί κανείς 
εύκολα από τα προηγούµενα είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. Βασικά παίζει το ρόλο του 
πρώτου διαµεσολαβητή µεταξύ θεωρίας και πράξης, της φιλοσοφίας του πιλοτικού 
ολοήµερου και των εκπαιδευτικών. ∆ραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσµα 
λειτουργιών, λίγο ασαφές, διαθέτοντας ωστόσο επίγνωση της αναβαθµισµένης από 
πλευράς υποχρεώσεων και ενηµέρωσης, θέσης της. 
 Το θέµα από εκεί και πέρα είναι η αποτελεσµατικότητα της παρέµβασης της 
στα ζητήµατα του Ολοήµερου και ο τρόπος µε τον οποίο το εισπράττουν οι 
εκπαιδευτικοί. Από τη συνέντευξη µαζί τους διαπιστώσαµε ότι οι περισσότεροι 
περιµένουν να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο δεδοµένου ότι πρόκείται για ένα σχετικά 
νέο πρόγραµµα. Βέβαια καθένας το βλέπει από τη δική του θέση, βάση της 
προσωπικής του εκτίµησης. Σχετικά ο Υποδιευθυντής του σχολείου των Μαλίων 
αναφέρει: «Πίστευα ότι ο ρόλος του σχολικού συµβούλου στα ολοήµερα σχολεία θα 
ήταν κάτι που θα ξεχώριζε από το σχολείο που µέχρι τώρα ήξερα. Βέβαια νοµίζω ότι 
τουλάχιστον τις προσδοκίες τις δικές µου δεν θα έλεγα ότι τις έχει απόλυτα καλύψει. 
∆εν ξέρω αν αυτό είναι κάτι που αναφέρεται στην οργάνωση περισσότερο του 
θέµατος�. Ή είναι κάτι σε προσωπικό επίπεδο» (Υποδιευθυντής Ολοήµερου Μαλίων, 
υποερώτηση 11η, σελ. 11). 
 Με βάση την τοποθέτηση αυτή µπορούµε να εκτιµήσουµε αλλά και να 
δικαιολογήσουµε ίσως τις αρνητικές κρίσεις όλων των ερωτηθέντων σχετικά µε τη 
συνεργασία τους µε τη σχολική σύµβουλο. Ξεκινώντας από το διευθυντή του 
σχολείου της Χερσονήσου ο οποίος λέει: «Η σχολική σύµβουλος ειλικρινά λείπει από 
το σχολείο. ∆ηλαδή η παρουσία του ήτανε δύο-τρεις φορές το χρόνο, µόνο για κάποιες 
ώρες, δεν νοµίζω ότι καλύπτει τις ανάγκες του Ολοήµερου. Το σχολείο θέλει συχνή και 
σοβαρή καθοδήγηση� εδώ µιλάµε για projects  για πρόγραµµα άλλο, για άλλο τρόπο 
συνεργασίας, οµαδοσυνεργατικό, αυτά είναι νέα θέµατα, είναι νέες τεχνικές 
εκπαίδευσης και διδασκαλίας τα οποία θέλουνε καθοδήγηση, αυτή δεν τη έχουµε�.» 
(∆ιευθυντής Ολοήµερου Χερσονήσου, υποερώτηση 11η, σελ.11). 
 Από εκεί και πέρα καταλήγουµε στις αρνητικές απόψεις για το ζητούµενο, 
όλων των δασκάλων, οι οποίοι δεν είναι ευχαριστηµένοι από το επίπεδο και την 
ποιότητα της συνεργασίας µε το σχολικό σύµβουλο. Ενδεικτικά αναφέρουµε κάποιες 
από τις απόψεις τους: « Αν και υπήρχαν δυσκολίες µε τη σχολική σύµβουλο, λόγω του 
φόρτου εργασίας της και η επαφή µας ήταν πολύ δύσκολο να πραγµατοποιηθεί, τελικά 
επιτεύχθηκε, έστω και σε µικρό βαθµό�» (∆άσκαλος απογ. ζώνης Ολοήµερου 



Μαλίων, υποερώτηση 9η, σελ. 31) �«Καµία επαφή» (∆άσκαλος απογ. ζώνης 
Ολοήµερου Μαλίων υποερώτηση 10η, σελ. 37). « �(την είδα) µόνο δύο φορές το 
χρόνο και σε θέµατα τελείως άσχετα ή τέλος πάντων µε πολύ λίγη σχέση µε το 
ολοήµερο, οπότε δεν µπορώ να εκφράσω άποψη. Σίγουρα θα περίµενα περισσότερη 
στήριξη και από αυτούς» (∆άσκαλος απογ. ζώνης Ολοήµερου Χερσονήσου, 
υποερώτηση 10η, σελ. 79). 
 Βέβαια το γεγονός αυτό µπορεί εκτός του λόγου της προσωπικής πλευράς που 
το βλέπει ο καθένας, να δικαιολογηθεί και µε αντικειµενικά σύµφωνα µε τη σχολική 
σύµβουλο κριτήρια. Η ίδια µας αναφέρει τους εξής λόγους τους οποίους δεν έµεινε 
ουσιαστικά ικανοποιηµένη από τις υπηρεσίες που προσφέρει στα δύο πιλοτικά 
ολοήµερα σχολεία: «�βρίσκοµαι σε µία πολύ µεγάλη περιφέρεια µε πάρα πολλούς 
εκπαιδευτικούς και οι δυνατότητες µου είναι πάρα πολύ περιορισµένες » 
 Επίσης δεν δόθηκε κανένα κίνητρο στο σχολικό σύµβουλο ως ηθική και υλική 
δικαίωση για τη συµµετοχή του. ∆ηλαδή είναι άδικο δια το διευθυντή της σχολικής 
µονάδας να έχει το πρόγραµµα προβλέψει το ότι απαλλάχτηκε από ωράριο για να 
µπορεί να ανταποκριθεί στο πρόγραµµα και σε οικονοµικό επίπεδο. Για το σχολικό 
σύµβουλο θεωρείται αυτονόητα ότι είναι δοσµένος�. Και επίσης να υπάρχει και µια 
θεσµική πρόβλεψη� και να δίνεται και ένα κίνητρο. Έχει ένας σχολικός σύµβουλος 
αυτή την επιπλέον επιφόρτιση, δεν του βάζουν κάτι συγκεκριµένο. Το τοποθετούν σε 
γενικότερο επίπεδο� να του δώσουν κάποιο ανάλογο κίνητρο για να αισθανθεί ότι σαν 
ρόλος θεωρείται ένας ισότιµος παράγοντας µέσα στην όλη διαδικασία�» (Σχολική 
σύµβουλος Ηρακλείου, ελεύθερη τοποθέτηση, σελ. 100). 
 Έτσι λοιπόν είναι τα πράγµατα για το σχολικό σύµβουλο. Προσπαθήσαµε να 
τα δούµε από τη µια, εκθέτοντας τις κρίσεις των εκπαιδευτικών όπως πραγµατικά 
είναι και από την άλλη να το αντιµετωπίσουµε σφαιρικά, φωτίζοντας το από όλες τις 
µεριές και κυρίως από τη θέση του ίδιου του σχολικού συµβούλου. Με τον ίδιο τρόπο 
θα προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε το σηµείο που αφορά τους µαθητές. 
 Στα ίδια πλαίσια η θέση και ο ρόλος τους πρέπει να είναι αναβαθµισµένος. 
Θεωρούνται πλέον ως βασικοί εµπλεκόµενοι στο Ολοήµερο και πρέπει να 
συµµετέχουν ενεργά σε όλες τις πτυχές της οργάνωσης λειτουργίας και της 
εφαρµογής του ολοήµερου προγράµµατος. Αυτό πολύ απλά σηµαίνει ότι είναι σε 
θέση να επιλέγουν τα επιπλέον µαθήµατα ειδικοτήτων που θα παρακολουθούν, να 
συµµετέχουν ενεργά σε αποφάσεις που αφορούν τη διδασκαλία, να προτείνουν, να 
αναλαµβάνουν ευθύνες, να συµµετέχουν στην αξιολόγηση του προγράµµατος κ.α. 
 Για την προσέγγιση του σηµείου αυτού θα ανατρέξουµε στα αποτελέσµατα 
τόσο της παρατήρησης σχετικά µε τα περιθώρια αλλά και τις δυνατότητες 
συµµετοχής των µαθητών, όσο και τις απόψεις των υπολοίπων εµπλεκοµένων στο 
Ολοήµερο που αναδεικνύουν µέσω της συνέντευξης Καταρχήν οι µαθητές σύµφωνα 
µε τις απόψεις των βασικών δηµιουργών του προγράµµατος δεν συµµετείχαν µε 
κανένα τρόπο, άµεσα ή έµµεσα στην κατάρτιση του. Αυτό βέβαια δεν το 
παραδέχονται άµεσα. Το συµπέρασµα προκύπτει από τις αναφορές τους στο θέµα. 
Για παράδειγµα:  «Τα πλαίσια που κινούνται (οι δραστηριότητες και οι πρωτοβουλίες 
µου) είναι στη δηµιουργία του προγράµµατος, την επιλογή των µαθηµάτων και των 
δραστηριοτήτων.» (∆ιευθυντής Ολοήµερου Μαλίων, υποερώτηση 3η, σελ. 1). Η 
επόµενη άποψη διαφωτίζει καλύτερα το θέµα: «�νοµίζω για να λειτουργήσει (το 
πρόγραµµα) απόλυτα πρέπει να παίρνουµε τη γνώµη όλων, δηλαδή του συλλόγου 
γονέων και κηδεµόνων, του συλλόγου διδασκόντων, των προϊσταµένων. Τι µπορούµε 
να βάλουµε που θα είναι καλύτερο για τα παιδιά. Αφού ακουστούν οι γνώµες όλων, 
µετά αποφασίζει ο σύλλογος διδασκόντων» (∆άσκαλος Ολοήµερου Μαλίων 
υποερώτηση 15η, σελ. 63). 



 ∆ηλαδή µε απλά λόγια συµπεραίνουµε ότι όλοι έχουν έναν κάποιο λόγο στην 
κατάρτιση του προγράµµατος, εκτός από τους µαθητές. Αποφασίζουν το πρόγραµµα, 
τα µαθήµατα ή ακόµα και το ωράριο για το καλό των µαθητών, χωρίς να ζητούν έστω 
και ενδεικτικά τη γνώµη τους. Βέβαια είναι λογικό δάσκαλοι και γονείς να 
µεταφέρουν κατά κάποιο τρόπο τις απόψεις των µαθητών, αλλά ακόµα και αυτό 
χάνεται µέσα στις διαδικασίες. Όµως δυστυχώς το πρόγραµµα στερείται της άµεσης 
επαφής µε την άποψη ή ακόµα και την κρίση του µαθητή για το ίδιο. 
  Συνεχίζοντας την αναφορά µας για την ενεργή συµµετοχή των µαθητών στο 
ολοήµερο πρόγραµµα κατά την ερευνητική παρατήρηση της λειτουργίας και της 
εσωτερικής οργάνωσης του πιλοτικού ολοήµερου, διαπιστώσαµε άµεσα ότι δεν έχουν 
τη δυνατότητα  να επιλέξουν τα επιπλέον γνωστικά αντικείµενα που επιθυµούν. Η 
σχολική σύµβουλος πολύ εύστοχα συµπληρώνει σχετικά: «Θα µπορούσε� να γίνει 
πιο ευέλικτο το πρόγραµµα και να δίνει τη δυνατότητα επιλογής στους µαθητές. Αυτό θα 
µπορούσε να γίνει σε επίπεδα και να έχουµε και µια ζώνη µέσα στο πρόγραµµα την 
οποία να µπορεί να επιλέγει ο µαθητής� Σε ποιο εργαστήριο ήθελε να είναι εκείνη την 
ώρα;� και η προσφορά των εργαστηρίων εκείνες τις ώρες, να είναι σύµφωνα µε τα 
ενδιαφέροντα των παιδιών� γιατί τώρα έτσι ο µαθητής είναι υποχρεωµένος έχει 
θεατρική αγωγή, να παρακολουθήσει οποιοδήποτε παιδί ακόµα και αν δεν το 
ενδιαφέρει, ενώ θα το ενδιέφερε να κάνει Εικαστική Αγωγή, αλλά και αυτό να γίνει µε 
προγραµµατισµένο, µε οργανωµένο τρόπο, από την αρχή µε εκδήλωση ενδιαφέροντος 
από τα παιδιά σε συνεργασία µε τους γονείς, που θα απαντάει και στα γενικότερα 
ενδιαφέροντα και στις κλίσεις των παιδιών�» (Σχολική σύµβουλος Ηρακλείου, 
ελεύθερη τοποθέτηση, σελ. 100). 
 Βέβαια από εκεί και πέρα θεωρείται σηµαντικό και για την επιτυχία του 
προγράµµατος, αλλά και για τον ίδιο τον µαθητή, να συµµετέχουν όλοι χωρίς καµία 
εξαίρεση σε όλα τα στάδια του προγράµµατος του πιλοτικού ολοήµερου. ∆ηλαδή να 
λαµβάνουν µέρος παρακολουθώντας και συµµετέχοντας ενεργά σε όλα τα επιπλέον 
γνωστικά αντικείµενα που προσφέρονται. Έτσι λοιπόν µε τη βοήθεια της 
παρατήρησης σε όλες σχεδόν τις τάξεις διαπιστώσαµε µε άµεσο τρόπο ότι όλοι οι 
µαθητές σχολούν κανονικά µόλις τελειώσει το πρόγραµµα της τάξης τους, χωρίς να 
µπορούν οι γονείς να τα παίρνουν οποιαδήποτε ώρα αυτά επιθυµούν. Εξασφαλίζεται 
τουλάχιστον µε αυτό τον τρόπο η ποιοτική λειτουργία του σχολείου και ο καλύτερος 
δυνατός σχεδιασµός για όλα τα αντικείµενα. 
 Οριοθετώντας κατάλληλα το ζήτηµα, µέσω της συνέντευξης προσπαθήσαµε 
να αντιληφθούµε ποιος είναι ο ρόλος των µαθητών στην ίδια την οργάνωση και τη 
διδασκαλία του µαθήµατος. Οι εκπαιδευτικοί µας µετέφεραν σχετικά τα εξής: «� η 
µαθητοκεντρική διδασκαλία µέρα µε τη µέρα διευκολύνει την επικοινωνία τόσο τη δική 
µου µε τους µαθητές όσο και µεταξύ των µαθητών. Άλλωστε και για αυτό την 
επέλεξα�» (∆ασκάλα Ολοήµερου Μαλίων, υποερώτηση 3η, σελ. 12). 
-«Για να επικοινωνήσεις µε τους µαθητές, εγώ πιστεύω ότι πιο σηµαντικό είναι η 
συναισθηµατική σχέση και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα εντάξει βοηθάνε�» 
(∆ασκάλα Ολοήµερου Μαλίων, υποερώτηση 3η, σελ. 19). 
-« Μια από τις βασικές δυσκολίες ήταν η κούραση των παιδιών από το µεσηµέρι και 
µετά�δεν βοηθά τη συνεργασία των µαθητών. Μεταξύ τους�»(∆ασκάλα απογ. ζώνης 
Ολοήµερου Μαλίων, υποερώτηση 6η, σελ, 35). « Πρώτα από όλα δίνει (το πιλοτικό 
ολοήµερο) τρόπο έκφρασης του παιδιού. ¨ένα. Τα γνωστικά αντικείµενα, καλλιτεχνικοί, 
αθλητισµός κ.τ.λ. δίνουν στο παιδί διέξοδο η οποία δεν υπάρχει στα άλλα σχολεία� 
εδώ όλες οι ώρες είναι παραγωγικές, όλες είναι προγραµµατισµένες.» (∆ιευθυντής 
ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 9η, σελ, 43). 



«Σιγά σιγά περνάει και στους δασκάλους και στους µαθητές το γνωστό ψάξε µάθε, 
δηλαδή διερευνούµε τη γνώση τώρα. ∆εν κάθεται παθητικά  ο µαθητής�» 
(Υποδιευθυντής Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 7η, σελ. 50). «Εκεί νοµίζω ότι 
πετυχαίνει το Ολοήµερο, δηλαδή στο να µάθουν τα παιδιά να συνεργάζονται, να 
δουλεύουν οµαδικά. Αυτό είναι το κυριότερο, σε µια κοινωνία που οι ανταγωνισµού 
είναι έντονοι�» (∆άσκαλος Ολοήµερου Χερσονήσου, υποερώτηση 2η, σελ. 57). 
-«Ο δικός µου ρόλος δεν ήταν τόσο κυριαρχικός όσο παλιότερα. Ήταν περισσότερο 
συµβουλευτικός�πρώτο και κύριο είναι µεταξύ των µαθητών. Τα παιδιά µαθαίνουν να 
είναι µαζί. Μαθαίνουν να µιλάνε, µαθαίνουν να κάνουν διάλογο� µεταξύ τους και µε 
το δάσκαλο και είναι καλό για κάθε παιδί νοµίζω να ψάχνεται και να δουλεύει µε τέτοιο 
τρόπο και να ενώνει την άποψη του µε τον άλλο» (∆άσκαλος Ολοήµερου 
Χερσονήσου, υποερώτηση 3η, σελ. 65). 

Από τις ενδεικτικές αυτές απόψεις των εκπαιδευτικών, κατανοούµε ότι θεωρούν 
πως πρέπει οι µαθητές να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στην οργάνωση της 
διδασκαλίας και να έχουν λόγο γι αυτή αλλά αυτό είναι κάτι σαν ιδέα ή γενική 
πεποίθηση. ∆ηλαδή δεν γνωρίζουν ακριβώς ποια θα είναι η θέση των µαθητών, ποιος 
ο νέος τους ρόλος σε µια τάξη και µε ποιο τρόπο θα συµµετέχουν ενεργά σε όλες τις 
πτυχές της οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου. Αποτέλεσµα αυτής της 
πραγµατικότητας είναι η διαµόρφωση κλίµατος συµµετοχής µεν των µαθητών αλλά 
σε µια ήδη οργανωµένη και προγραµµατισµένη διδασκαλία. Άρα η συµµετοχή τους 
δεν είναι πρωτογενής ούτε αφορά οργανωτικά και λειτουργικά στοιχεία της 
διδασκαλίας. Απλά προσπαθούν να είναι µαθητοκεντρική, κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό 
βέβαια, που δεν ανταποκρίνεται όµως στο ζητούµενο σηµείο.  

  Σηµαντική είναι η θέση των γονιών στο πρόγραµµα του πιλοτικού 
ολοήµερου σχολείου. Μέσα στο γενικό κλίµα ανανέωσης των εκπαιδευτικών 
δρώµενων που επιδιώκει, λογικό είναι ο ρόλος των γονιών να είναι πολύ 
ουσιαστικός, θα πρέπει να τους αφορά το σχολείο και να συµµετέχουν ενεργά σε 
όλες τις πτυχές οργάνωσης, λειτουργίας και εφαρµογής του ολοήµερου 
προγράµµατος.  Πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο σηµείο που ήδη γίνεται πράξη 
σε σχολεία του εξωτερικού. Το Ολοήµερο έχει πραγµατικά ανάγκη τη συµβολή 
των γονιών σε ζητήµατα που αφορούν την επιλογή µαθηµάτων, τη συµµετοχή σε 
αποφάσεις, το ωράριο, την οργάνωση εκδηλώσεων και γενικά τη βελτίωση της 
ποιότητας εκπαίδευσης που προσφέρει. 
 Οι εκπαιδευτικού θεωρούν ότι οι γονείς, µέσω του συλλόγου γονέων τους 
συµπαρίστανται. Πιο συγκεκριµένα µας αναφέρουν σκιαγραφώντας την 
υπάρχουσα κατάσταση «� οι περισσότεροι το µεγαλύτερο ποσοστό κατά 90% των 
γονιών το θέλουν και το υποστηρίζουν και προσπαθούν να βοηθήσουν ώστε να 
λυθούν τα προβλήµατα. Και κάθε χρόνο το αγκαλιάζουν και περισσότερο διότι 
βλέπουν τη διαφορά των παιδιών τους από τα προηγούµενα χρόνια». (∆ιευθυντής 
Ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 15η, σελ. 6) Προχωρώντας παραπέρα µας 
πληροφορούν για το εξής: «Η συνεργασία µας µε τους γονείς µέχρι τώρα ήτανε και 
παραµένει βέβαια πάρα πολύ καλή� τώρα τελευταία δεν κρύβω ότι έχουν αρχίσει 
κάποιες φωνές ανησυχίας � τώρα γίνονται πολύ πιο βαθιές και ουσιαστικές γιατί 
δεν κατάφερε το Ολοήµερο να απαντήσει µέχρι τώρα σε θέµατα παραπαιδείας � 
και από εκεί ξεκινάει η δυσαρέσκεια�» (Υποδιευθυντής Ολοήµερου Μαλίων, 
ερώτηση 11η, σελ. 11. 
 Για συγκεκριµένους τρόπους συµµετοχής των γονιών στο Ολοήµερο, έκανε 
λόγο ο διευθυντής του σχολείου της Χερσονήσου. Μας είπε: «�φέτος π.χ. 
µπήκανε σε θέµατα ουσίας. Λένε εµείς θέλουµε α Αγγλικά να γίνονται έτσι και θα 
βοηθήσουµε και εµείς, να πάρουµε βιβλία να δώσουµε υλικό κ.τ.λ. Επίσης µπήκανε 



µέσα στη ζωή µας τη σχολική. Τώρα θα κάνουµε θεατρική παράσταση µε το 
σύλλογο γονέων,,, νοιώθουν ότι είναι ένα αναπόσπαστο κοµµάτι και αυτό της 
σχολικής ζωής, είναι αυτό που λέµε σχολική κοινότητα. ∆εν είναι οι γονείς 
ξεκοµµένοι�Βέβαια έχουµε πετύχει το τέλειο; Σίγουρα όχι. Όλα είναι υπό 
βελτίωση, όλα  αλλάζουν, τρέχουν, κάτι που πρέπει να προλάβεις» (∆ιευθυντής 
Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 5η, σελ. 41). 
 Από την απάντηση επίσης του υποδιευθυντή του Ολοήµερου Χερσονήσου 
πληροφορούµεθα τις  συνθήκες και τον τρόπο συµµετοχής των  γονιών στις 
εξελίξεις του σχολείου: «Επειδή (τίθεται) το πρόβληµα πότε θα γίνει η ενηµέρωση 
των γονέων πέρα από τα  τρίµηνα που καλούµε µε σηµείωµα τους γονείς να τους 
ενηµερώσουµε για την πρόοδο των παιδιών τους και τη συµπεριφορά τους, 
καθιερώσαµε και µία µέρα κάθε δάσκαλος την εβδοµάδα, όλοι οι δάσκαλοι 
πρωινού και απογευµατινού ωραρίου, να κάθονται και να συζητούν µε τους γονείς. 
Έχει ορίσει κάθε δάσκαλος ένα χώρο οπουδήποτε και περιµένει τους γονείς και 
τους ενηµερώνει. Έτσι προσπαθούµε να λύσουµε το πρόβληµα της συνεργασίας και 
της επικοινωνίας» (Υποδιευθυντής Ολοήµερου Χερσονήσου, υποερώτηση 13η, 
σελ 54).  
 Θωρούµε βάση  των µεταφερθέντων στοιχείων ότι η συµµετοχή των γονέων 
βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο. Σαφώς και το πιλοτικό ολοήµερο τους έχει 
αφυπνίσει το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Βέβαια ακόµα 
απέχουµε από περιπτώσεις «συνεκπαίδευσης» για παράδειγµα όπως γίνεται στο 
εξωτερικό, αλλά ήδη έχουν ως σύλλογος γονέων αρχίσει να συµµετέχουν σε 
δραστηριότητες του σχολείου και να τις υποστηρίζουν. Τα πρώτα δείγµατα 
φαίνονται από «� την καταπληκτική εργασία που έκανε το σχολείο Χερσονήσου 
και έκανε δηµόσια παρουσίαση στο θεατρικό σταθµό, συνεργασία γονέων και 
παιδιών στην εκπόνηση της Θεατρικής παράστασης» (Σχολική σύµβουλος 
Ηρακλείου, ερώτηση 2η, σελ.90). 

 Όµως στο σηµείο αυτό δε θα πρέπει να ξεχνάµε ότι το πιλοτικό ολοήµερο έχει 
την ιδιοµορφία του ως προς την οργάνωση και ως προς το πρόγραµµα. 
Σαφέστατα οι απαιτήσεις είναι αυξηµένες ενώ και ο ρόλος όλων όσων τους 
αφορά αναβαθµισµένος. Όσο λοιπόν και αν έχουν οι γονείς αρχίσει να 
εµπλέκονται στις διαδικασίες του, σίγουρα θα πρέπει από εδώ και εµπρός να 
ανεβάσουν το επίπεδο συµµετοχής τους και να το πλαισιώνουν µε πιο 
συγκεκριµένο τρόπο. Κατανοώντας την ανάγκη αυτή η σχολική σύµβουλος 
προτείνει «την επιµόρφωση των γονέων, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σηµαντική 
ζήτηµα αφ� ενός µεν διότι από τη φύση του το Ολοήµερο σαφώς ικανοποιεί ας 
πούµε την οικογένεια� Μπορώ να πω ότι θα ήταν καλό αν υπάρχει η δυνατότητα 
να συντρώγουν µε τα παιδιά τους στο σχολείο�.» (Σχολική σύµβουλος 
Ηρακλείου, ελεύθερη τοποθέτηση, σελ. 99). 

 Οι γονείς λοιπόν θα πρέπει να λειτουργήσουν ενεργά στο ολοήµερο 
πρόγραµµα. Άλλωστε ο βασικότερος λόγος θέσπισης του Ολοήµερου είναι η 
εξυπηρέτηση των εργαζόµενων γονιών. Άρα θα πρέπει να έχουν άποψη που να 
διαµορφώνει τα θέµατα του σχολείου και να επιτυγχάνουν µε αποτελεσµατικό 
τρόπο ώστε το ίδιο το Ολοήµερο να ανταποκρίνεται  καλύτερα στις ανάγκες τους. 
 Τέλος είναι σηµαντικό στα πλαίσια του ρόλου των εµπλεκοµένων και της 
λειτουργίας του Ολοήµερου, να συνεργάζονται όλοι δηµιουργικά µεταξύ τους 
µε σκοπό την βελτίωση της εφαρµογής του προγράµµατος. Το φάσµα της 
συνεργασίας πρέπει να καλύπτει όλους τους τοµείς µε τους οποίους 
δραστηριοποιούνται οι εµπλεκόµενοι και να στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της 
επικοινωνίας και της συνεργασίας τους. Από τη διαδικασία της συνέντευξης και 



βάση της αποκωδικοποίησης των απαντήσεων τους, διαµορφώσαµε για 
πληρέστερη κατανόηση µας τον εξής πίνακα, σύµφωνα µε τον οποίο θα είµαστε 
σε θέση να σχηµατίσουµε το επίπεδο και την ποιότητα συνεργασίας των 
εµπλεκοµένων: 
 

 ∆ιευθυντές Υποδιευθ. ∆άσκαλοι Γονείς Επιστ. 
επιτρ. 

Σχολ. 
Συµβ. ∆ήµος 

∆ιευθυντής Μαλίων - ν ν ν; ν ν ν 
∆ιευθυντής 
Χερσονήσου - ν ν; ν; ν Χ ν; 
Υποδιευθ. Μαλίων ν - ν; ν; ν Χ ν 
Υποδιευθ. 
Χερσονήσου ν; - ν ν ν Χ ν 
∆άσκαλος Μαλίων �
1- ν ν ν ν; ν; Χ - 
∆άσκαλος Μαλίων �
2- ν ν ν; ν; - - - 
∆άσκαλος 
Χερσονήσου �1- ν ν ν - ν; - - 
∆άσκαλος 
Χερσονήσου �2- ν ν ν; ν; ν ν; - 
∆άσκαλος απογ. 
Μαλίων �1- ν ν ν ν; Χ ν; - 
∆άσκαλος απογ. 
Μαλίων �2- ν; ν ν; Χ Χ Χ - 
∆άσκαλος Απογ. 
Χερσονήσου �1- Χ Χ Χ Χ Χ Χ - 
∆άσκαλο; Απογ. 
Χερσονήσου �2- Χ Χ Χ Χ Χ Χ - 
Σχολική Σύµβ. ν; ν; ν; - ν - -- 

 
 
 Για τη συµπλήρωση του παραπάνω πίνακα χρειάστηκε να καταφύγουµε όπως 
είπαµε προηγουµένως στις συνεντεύξεις και συγκεκριµένα στις ερωτήσεις που 
αναφέρονται στη συνεργασία µε τους υπόλοιπους εµπλεκόµενους στο πρόγραµµα. 
Για να αναδείξουµε λοιπόν το σηµαντικότατο αυτό σηµείο συµπεριλάβαµε στις 
ερωτήσεις προς όλους την εξής: «Πως κρίνετε τη συνεργασία σας µε�»  και έτσι 
συγκεντρώνοντας τις απαντήσεις σχηµατίσαµε µια ολοκληρωµένη εικόνα για το 
επίπεδο της συνεργασίας στο πιλοτικό ολοήµερο σχολείο.  
 Για να κατανοήσουµε τον πίνακα και για να µπορέσουµε να τον 
ερµηνεύσουµε σηµειώνουµε τα εξής διευκρινιστικά στοιχεία: Όπου έχουµε 
σηµειώσει το σηµείο �ν- σηµαίνει πως ο ερωτούµενος θεωρεί ικανοποιητική τη 
συνεργασία του µε τον τάδε� Στα σηµεία όπου έχουµε σηµειώσει �ν;- σηµαίνει ότι 
παρατηρούνται κάποια προβλήµατα µικρά ευτυχώς στη συνεργασία τους, ενώ το �Χ- 
δηλώνει ότι η συνεργασία τους δεν βρίσκεται σε καθόλου καλό επίπεδο και 
ουσιαστικά είναι ανύπαρκτη.     
 Το πρώτο βασικό συµπέρασµα που βγαίνει από τον πίνακα είναι ότι σε 
γενικές γραµµές η συνεργασία των εµπλεκοµένων είναι καλή. Όµως πάλι εξαιτίας του 
ότι µιλάµε για πιλοτικό ολοήµερο σχολείο, µε όλες τις ιδιοµορφίες που το 
συνοδεύουν π.χ. απογευµατινό ωράριο λειτουργίας-απογευµατινοί δάσκαλοι, 
επιπλέον αντικείµενα, πολυπλοκότητα προγράµµατος, αναβάθµιση εσωτερικής  
λειτουργίας και διδακτικής µεθοδολογίας κ.α. το επίπεδο της συνεργασίας πρέπει να 
ανέβει, να είναι το ίδιο καλό προς όλες τις κατευθύνσεις και να συγκεκριµενοποιηθεί. 



 Από τον πίνακα αλλά και τις αναφορές των εκπαιδευτικών προκύπτουν 
κάποια ζητήµατα κυρίως συνεννόησης και διακριτών ρόλων που πρέπει να λυθούν 
π.χ. «Υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα  στο σχολείο εδώ, ο χρόνος που θα συνευρεθούν οι 
δάσκαλοι για να κάτσουν να  συζητήσουν παιδαγωγικά�Με τη ροή του προγράµµατος  
και τη µετακίνηση των συναδέλφων, είναι άλλοι πρωινοί και άλλοι απογευµατινοί, ένα 
ζητούµενο είναι πότε µπορεί να συνεδριάσει ο σύλλογος και να κάτσουµε να 
κουβεντιάσουµε. Υπήρξε µια πρωτοβουλία από πλευράς επιστηµονικής επιτροπής� για 
να ορίζεται µια µέρα το µήνα, να συγκαλείται ο σύλλογος µε όλα τα µέλη παρόντα και 
να κουβεντιάζουµε τα θέµατα που µας απασχολούν. ∆υστυχώς αυτό δεν το καταφέραµε 
να το πετύχουµε φέτος�» (∆ιευθυντής Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 6η, 
σελ.42). 
 Από εδώ ξεκινάει το πρόβληµα συνεργασίας σε κεντρικό επίπεδο, Έπρεπε να 
είχε προβλεφθεί και λυθεί ειδικά γι� αυτά τα σχολεία µε ενός είδους κάποια  ρύθµιση: 
«ενώ το Υπουργείο το ξέρει το θέµα και ενώ υπάρχει σε ανακοίνωση του υπουργείου, 
δεν πέρασε από τα κανάλια της νοµιµοποίησης και δεν µπορούµε να το πετύχουµε αυτό.  
΄Ήταν δηλαδή πάγιο έτοιµα µας µια φορά το µήνα να σχολνάµε τα παιδιά 12:00 και 
από τις 12:00 µέχρι τις 16:00 να µένουµε εµείς και να συζητάµε παιδαγωγικά. Να 
καλούµε σύµβουλο�. Επιστηµονική επιτροπή, έναν επιστήµονα, κάποιους ειδικούς, 
τους γονείς και εκεί µέσα να βάζουµε τα πράγµατα και να προσπαθούµε να βρούµε 
λύσεις�» (∆ιευθυντής Ολοήµερου Χερσονήσου ερώτηση 6η, σελ. 42). 
 Άρα λοιπόν εδώ τίθεται ένα σοβαρό ζήτηµα. Οι λύσεις που χρησιµοποιήθηκαν 
ήταν λύσεις ανάγκης. «Μία δύο φορές που συνεδριάσαµε, συνεδριάσαµε κατόπιν 
προσωπικής δέσµευσης του κυρίου Πυργιωτάκη ότι θα αναλάβει το διοικητικό µέρος 
και θα µας καλύψει». Κεντρική παιδαγωγική συζήτηση όπου θα µπουν οι βάσεις 
συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων και διάκρισης των ρόλων όλων των 
εµπλεκοµένων δεν υπήρχε. Άρα λοιπόν οι όποιες απόψεις των εκπαιδευτικών και της 
σχολικής συµβούλου, αφορούσαν τη συνεργασία σε προσωπικό επίπεδο µε τους 
άλλους και για θέµατα της καθηµερινής λειτουργίας και της άµεσης 
πραγµατικότητας. Χωρίς να έχουν ξεκαθαρίσει κάποια βασικά ζητούµενα. Είναι κατά 
κάποιο τρόπο δευτερευούσης σηµασίας που γίνονται σε όλα τα σχολεία γιατί έτσι 
πρέπει να γίνει χωρίς να µπαίνει σε καµία περίπτωση το στίγµα του πιλοτικού 
ολοήµερου. 
 Παρόλα αυτά αναφερόµενοι σ� αυτού του είδους την περίπτωση προκύπτουν 
κάποια συµπεράσµατα από τον πίνακα που αφορούν κυρίως τον τρόπο λειτουργίας 
του κάθε σχολείου ξεχωριστά. Έτσι λοιπόν σ� αυτό το πλαίσιο διαπιστώνουµε πως οι 
δάσκαλοι του απογευµατινού ωραρίου στο σχολείο της Χερσονήσου αντιµετωπίζουν 
σοβαρό πρόβληµα επικοινωνίας και συνεννόησης µε τους υπόλοιπους 
εκπαιδευτικούς, ακόµα και τους συναδέλφους τους της πρωινής ζώνης κάτι που 
δυσχεραίνει το έργο τους: «�. Το σηµαντικότερο είναι η συνεργασία µε τους 
συναδέλφους. Αυτό είναι το πρώτο το πιο σπουδαίο�Να υπάρχει συνεργασία των 
δασκάλων γιατί µπαίνουν αρκετοί σε µια τάξη σε κάθε τµήµα. Τότε µόνο πετυχαίνεις το 
σκοπό σου�» (∆άσκαλος Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 8η, σελ. 59). 
 Όµως δεν υπήρχε κατά τη γνώµη των απογευµατινών δασκάλων τουλάχιστον 
κάτι τέτοιο, µε αποτέλεσµα τη δυσλειτουργία του προγράµµατος και την 
αντιµετώπιση προβληµάτων σχετικών µε τη διδασκαλία και το περιεχόµενο  της. Οι 
απόψεις που συγκεντρώσαµε ήταν: «Θα έλεγα ότι είναι τέτοια η λειτουργία του 
Ολοήµερου το ωράριο τέτοιο, οι δουλειές των ανθρώπων �.υπήρχε κατ� αρχήν µια 
έλλειψη επαφής και κατά δεύτερον µια έλλειψη. Αυτά δηµιουργεί ένα µεγάλο πρόβληµα 
στη συνεργασία�» (∆άσκαλος απογ. ζώνης Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 10η, 
σελ. 78). 



 Από εκεί και πέρα όπως ήδη έχουµε αναφέρει διαπιστώνεται µια δυσαρέσκεια 
από όλους σχεδόν (∆ιεύθυνση-εκπαιδευτικούς) για τη συνεννόηση και συνεργασία µε 
τη σχολική σύµβουλο. Αυτό  άλλωστε διαφάνηκε και από την εξέταση του 
συγκεκριµένου σηµείου: «Αυτό που λέµε ότι έχει πρωτεύοντα ρόλο Ε πρέπει να πούµε 
τώρα, δεν µας έχει επισκεφτεί πολλές φορές. ∆εν ξέρω για πιο λόγο�.έχει έρθει, µας 
έχει κάνει και ενηµέρωση, έχουµε κάνει και σεµινάριο, σχεδόν όλοι οι δάσκαλοι από το 
Ηράκλειο, αλλά εδώ οι επισκέψεις ήτανε λίγες� Για το σχολείο µας�» 
(Υποδιευθυντής Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 13η, σελ. 54). 
 Επίσης εξετάζοντας το σηµείο µε τον ίδιο τρόπο, προκύπτει και το εξής 
συµπέρασµα: Οι διευθύνσεις και των δύο σχολείων είναι ευχαριστηµένες από τη 
συνεργασία τους µε την επιστηµονική επιτροπή. Ακούστηκαν και από τους 
διευθυντές αλλά και τους υποδιευθυντές θετικές απόψεις όπως π.χ. «,�µε την 
επιστηµονική επιτροπή. Κανένα πρόβληµα συνεργασίας» (∆ιευθυντής Ολοήµερου 
Μαλίων, ερώτηση 6η, σελ. 2) ή «� τουλάχιστον µε τον πρόεδρο που έχει την ευθύνη 
εδώ η συνεργασία µας είναι πάρα πολύ καλή �.τουλάχιστον τακτικά επικοινωνούµε 
τηλεφωνικά. Βέβαια όλα είναι υπό βελτίωση�.» (∆ιευθυντής Ολοήµερου 
Χερσονήσου, ερώτηση 6η, σελ, 42). 
 Αντίθετα δεν είναι το ίδιο απόλυτα θετική η εκτίµηση της συνεργασίας των 
δασκάλων, κυρίως της απογευµατινής ζώνης λειτουργίας, οι οποίοι εκφράζουν το 
παράπονο τους για την µη επιτυχηµένη συνεργασία τους. Όλοι οι δάσκαλοι του 
απογευµατινού ωραρίου που ρωτήθηκαν απάντησαν µε αυτό τον τρόπο. 
Χαρακτηριστικές είναι οι παρακάτω απόψεις. «Σχεδόν ανύπαρκτη η συνεργασία. Πέρα 
από τις δύο συναντήσεις που είχαµε στο τέλος της χρονιάς γενικά ήταν ανύπαρκτη  η 
επιστηµονική επιτροπή». (∆άσκαλος απογ. ζώνης Ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 10η, 
σελ, 37). «�δεν µπορώ να έχω άποψη για την επιστηµονική επιτροπή γιατί τους είδαµε 
µόνο δύο φορές το χρόνο και σε θέµατα τελείως άσχετα ή είχαν πολύ λίγη σχέση µε το 
Ολοήµερο, οπότε δεν µπορώ να εκφράσω άποψη. Σίγουρα θα περίµενα περισσότερη 
στήριξη και από αυτούς». (∆άσκαλος απογ. ζώνης Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 
11η. σελ. 79). 
 Αυτή η διάσταση απόψεων πιθανόν να οφείλεται στον τρόπο χειρισµού των 
θεµάτων από την επιστηµονική επιτροπή. ∆ιαχειρίζεται δηλαδή διαδικαστικά θέµατα 
π.χ. εξασφάλιση άδεια για συνεδρίαση, τα οποία φαίνονται ως δράση κυρίως στο 
διευθυντή. ∆εν είναι δηλαδή κοντά στους δασκάλους, ιδιαίτερα τους νέους 
συµβουλευτικά ή και ενηµερωτικά, ώστε να τους βοηθήσει σε πρακτικά ζητήµατα της 
καθηµερινής διδασκαλίας ή να τους εντάξει στο κλίµα που επιθυµεί να καλλιεργήσει 
το Ολοήµερο. Με αυτό τον τρόπο θα αποφεύγαµε αυτό που µας παρουσιάζει ο 
δάσκαλος του σχολείου των Μαλίων: «εγώ εδώ δουλεύω ουσιαστικά 7 µήνες και 
µπορώ να πω ότι από το Φεβρουάριο και µετά άρχισα να µπαίνω στο πνεύµα και στο τι 
πρέπει να κάνω για να σταθώ ικανοποιητικά στο Ολοήµερο» (∆άσκαλος απογ. ζώνης 
Ολοήµερου Μαλίων, υποερώτηση 2η, σελ. 33). 
 Τέλος το σηµείο που προκύπτει από τον πίνακα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί 
σχεδόν στο σύνολο τους συνεργάζονται ικανοποιητικά µε το διευθυντή και τον 
υποδιευθυντή του σχολείου. Είναι πολύ καλή η προσπάθεια που κάνουν και ιδιαίτερα 
σηµαντική η συνεργασία τους. Μάλιστα µε τον υποδιευθυντή ο οποίος παραµένει 
υποχρεωτικά στο σχολείο µέχρι το τέλος και του απογευµατινού ωραρίου, η 
συνεργασία είναι πολύ καλή: «Με το διευθυντή καλή ήτανε η επικοινωνία όχι όµως 
τόσο όσο µε τον υποδιευθυντή, τον οποίο τον έβλεπα περισσότερο και τα απόγευµα� 
και έτσι ήταν πιο κοντά στα πρακτικά προβλήµατα απ� �ότι ήταν ο διευθυντής» 
(∆άσκαλος απογ, ζώνης Ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 10η, σελ, 37). 



 Εξαίρεση αποτελούν οι απόψεις των δύο δασκάλων απογευµατινής ζώνης του 
σχολείου της Χερσονήσου, οι οποίοι δεν έµειναν ευχαριστηµένοι από τη συνεργασία, 
κάτι που ίσως να φανερώνει ένα πρόβληµα όσον αφορά το απογευµατινό ωράριο του 
σχολείου της Χερσονήσου. Αυτό το εντοπίσαµε σαν πρόβληµα και από την 
παρατήρηση της εσωτερικής διαδικασίας του σχολείου και µας µεταφέρεται ως εξής: 
«�Ο διευθυντής ήταν πάρα πολλές ώρες απών και είναι και αυτό ένα θέµα. Τώρα σε 
ένα Ολοήµερο τελικά ποιο είναι το ωράριο του διευθυντή. Είναι διευθυντής για τους 
πρωινούς µόνο και εµείς οι απογευµατινοί τέλος πάντων έχουµε διευθυντή�γενικά και 
µε τον υποδιευθυντή δεν υπήρχε έτσι κάποια στήριξη, κάποια ενηµέρωση, δηλαδή δεν 
κατάλαβα εγώ ποιος είναι ο ρόλος τους�» (∆άσκαλος απογ, ζώνης Ολοήµερου 
Χερσονήσου, ερώτηση 10η, σελ. 79). 
 Αυτά  είναι  τα πλαίσια στα οποία κινούνται όλοι όσοι εµπλέκονται στη 
λειτουργία και στον προγραµµατισµό των δύο πιλοτικών ολοήµερων σχολείων που 
εξετάζουµε. Μέσω της ερευνητικής διαδικασίας και της προσέγγισης των απόψεων 
τους για τα  ερευνούµενα σηµεία, προσπαθήσαµε να αποδείξουµε τον πραγµατικό 
τους ρόλο και τη θέση τους σ� ένα αναβαθµισµένο πρόγραµµα. Τονίζουµε ότι τα 
συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση κάθε σηµείου αφορούν σε πρώτη 
τουλάχιστον φάση το τι συµβαίνει στα δύο σχολεία τα οποία ερευνήσαµε. ∆εν είναι 
δυνατόν να προβούµε σε γενικεύσεις, εντούτοις δίνεται µια εικόνα που θεωρούµε ότι 
µπορεί να αντιπροσωπεύσει την πράξη τα πιλοτικά ολοήµερα σχολεία. 

 
 
 

2.6. Ερευνητική προσέγγιση της κατηγορίας. Μεθοδολογία 
διδασκαλίας-εσωτερική λειτουργία πιλοτικού ολοήµερου σχολείου 

 
● ∆ιαθεµατική προσέγγιση των γνώσεων. 
● ∆ιδασκαλία-µάθηση µε οµάδες εργασίας 
● ∆ιδασκαλία- µάθηση µε σχέδιο εργασίας project  
●  ∆ιαφοροποίηση της διδασκαλίας-εξατοµίκευση. 
●  Σύνδεση της διδασκαλίας των µαθηµάτων µε ψυχαγωγικές και άλλες δηµιουργικές 
δραστηριότητες (µουσική, θέατρο, έρευνα σε εργαστήρια-βιβλιοθήκη κ.α) 
● Μάθηση µε ανακάλυψη (εργαστήρια, βιβλιοθήκη, εκπαιδευτικό υλικό, 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές). 
●  ∆ιδασκαλία και µάθηση µε σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα. 
●  Μάθηµα σε αίθουσες �εργαστήρια και εργαστήρια επιστηµών. 
●  Χρήση πολλαπλών διδακτικών πηγών 
● Αναβάθµιση των µεθόδων επικοινωνίας δασκάλου-µαθητή (διάλογος, ύφος 
επικοινωνίας κ.α). 
● Αναβάθµιση της αξιολόγησης των µαθητών στα πλαίσια του σχολείου. 
∆ιαφοροποίηση και προσαρµογή της στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του 
προγράµµατος. 
 
 Η κατηγορία αυτή αποτελεί µία από τις βασικότερες για το χαρακτηρισµό της 
φυσιογνωµίας του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου. Επιλέξαµε την εξέταση της µετά 
από το κεφάλαιο του ρόλου των εµπλεκοµένων στο ολοήµερο πρόγραµµα, γιατί η 
ανάλυση του προκύπτει και από αυτό, σαν φυσική συνέπεια. Παράλληλα η εσωτερική 
λειτουργία του πιλοτικού ολοήµερου ταυτίζεται από τη µια µε τη µεθοδολογία της 
διδασκαλίας και από την άλλη µε τον τρόπο που αντιλαµβάνονται τη θέση τους στο 
πρόγραµµα οι εµπλεκόµενοι και κυρίως οι δάσκαλοι. 



 Για το λόγο αυτό οι δύο αυτές παράµετροι συνεξετάζονται. Με βάση τη 
λογική αυτή ξεκινάµε την ερευνητική διαπραγµάτευση των σηµείων της κατηγορίας 
παράλληλα. Καταρχήν και µε βασικό σκοπό την αρτιότερη ανάδειξη της 
µεθοδολογίας της διδασκαλίας που χρησιµοποιείται στο πιλοτικό ολοήµερο, 
εξετάζουµε µε βάση της συνεντεύξεις τα πλαίσια οργάνωσης των σχολείων σύµφωνα 
µε τα οποία εργάζονται οι δάσκαλοι. Επιχειρούµε  δηλαδή µε λίγα λόγια να 
σκιαγραφήσουµε τα πλαίσια που διαµορφώνουν τη διδασκαλία στο πιλοτικό 
ολοήµερο σχολείο. 
 Ξεκινάµε από τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού, σύµφωνα µε 
τις απόψεις της διεύθυνσης των δύο σχολείων. ∆ιαπιστώνουµε από τις απαντήσεις 
τους ότι ουσιαστικά δεν επιλέγεται µε κάποιο συγκεκριµένο τρόπο το προσωπικό των 
σχολείων. Εποµένως, σύµφωνα µε τις απόψεις τους: «Το εκπαιδευτικό προσωπικό  
δεν έχει κριτήρια. Τον πρώτο χρόνο επιλέχθηκαν αυτοί που χρειάζονταν και το δεύτερο 
χρόνο �προσπαθήσαµε οι ίδιοι να τοποθετηθούν και τον επόµενο χρόνο�» 
(∆ιευθυντής Ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 7η, σελ. 3). 
«Όχι δεν υπήρξαν κριτήρια. Γιατί η διαδικασία επιλογής είναι η ίδια µε όλα τα άλλα 
σχολεία». (Υποδιευθυντής Ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 6η σελ. 8). Από εκεί και 
πέρα µαθαίνουµε και κάποιες επιπλέον λεπτοµέρειες σαν αυτές που µας δίνει ο 
διευθυντής του σχολείου της Χερσονήσου: «Όχι (δεν υπάρχουν κριτήρια). Είναι 
δάσκαλοι οι οποίοι είναι από την επετηρίδα ή είναι από τη σειρά διορισµένοι. Πέρυσι 
ήρθαν 7 νέοι δάσκαλοι στο σχολείο µας. Το ευτύχηµα είναι και αυτό βέβαια πρέπει να 
το πω ότι τα νέα παιδιά, αυτοί που έχουµε τώρα µέσα στο πρόγραµµα, είναι παιδιά µε 
ενδιαφέροντα, µε εξειδικευµένες γνώσεις, οι περισσότεροι έχουν και δεύτερο πτυχίο, 
είναι παιδιά κάποιου επιπέδου�Αυτό φαίνεται βέβαια και στη δουλειά τους» 
(∆ιευθυντής Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 7η, σελ. 43). 
 Σύµφωνα µε την πραγµατικότητα, όπως µας τη µεταφέρουν οι διευθύνσεις 
των σχολείων, τα κριτήρια επιλογής των δασκάλων που θα µετουσιώσουν στη 
διδακτική πράξη το χαρακτήρα του πιλοτικού Ολοήµερου, είναι τυχαία. ∆εν υπάρχει 
καµία σκοπιµότητα ή στοχοθεσία ενώ παράλληλα αγνοείται και η θέληση κάποιων 
δασκάλων να εργαστούν σε Ολοήµερα, κάτι που αφαιρεί από τα σχολεία αρκετή από 
τη δυναµική τους. ∆εν είναι δυνατόν τη θέση ενός δασκάλου που επιζητά να ενταχθεί 
στο πνεύµα ενός πιλοτικού ολοήµερου να παίρνει κάποιος µε περισσότερα µόρια, 
µόνο και µόνο επειδή µένει κοντά στα σχολεία. Μιας και η πανεπιστηµιακή 
εκπαίδευση  δεν προσανατολίζεται ακόµα στο συγκεκριµένο τύπο σχολείου κάτι που 
συµβαίνει στο εξωτερικό και στις Η.Π.Α. (πρβλ. σχετικό κεφάλαιο), καλό θα ήταν 
τουλάχιστον όσοι δάσκαλοι έχουν τα αντικειµενικά προσόντα ή και τη θέληση, να 
µην τους αφαιρείται η δυνατότητα να εργαστούν στο Ολοήµερο. 
 Το γεγονός αυτό, της τυχαίας και µε βάση σταθερούς ανελαστικούς κανόνες, 
στελέχωσης των Ολοήµερων, σίγουρα επηρεάζει την εσωτερική λειτουργία του 
σχολείου. Κάτι τέτοιο γίνεται αντιληπτό από δασκάλους οι οποίο µας λένε σχετικά: 
«Λένε ότι πρέπει να διδάξει κριτική σκέψη. Μα αν ο ίδιος δεν έχει κριτική σκέψη; 
Μπορεί να γίνει αυτό το πράγµα;  Πρέπει να αλλάξει ο ίδιος (ο δάσκαλος) τη φιλοσοφία 
του. ∆ηλαδή πρέπει να επιλεγούν άτοµα γι� αυτό το Ολοήµερο, οι οποίοι θέλουν 
πραγµατικά να δουλέψουν, να κάτσουν κάτω να υλοποιήσουν ένα πρόγραµµα. Όχι έτσι 
όπως είναι αυτό το εκπαιδευτικό προσωπικό». (∆ασκάλα Ολοήµερου Μαλίων, 
ερώτηση 13η, σελ.24). 
 Αυτές βέβαια οι διαπιστώσεις ταυτίζονται και µε τις απόψεις των δασκάλων 
σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής που είχε ο καθένας για να εργαστεί σε πιλοτικό 
ολοήµερο. ∆ιακρίνουµε τρεις βασικές κατηγορίες: Τους δασκάλους που τυχαία 
βρέθηκαν να δουλεύουν σε Ολοήµερο π.χ. «Έτυχε δεν το επέλεξα. Μάλλον µπορώ να 



πω ότι το επέλεξα αναγκαστικά�Όταν επιλέγαµε τα σχολεία, δεν υπήρξαν αλλού θέσεις 
και έτυχε να δηλώσω εδώ» (∆ασκάλα Ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 14η, σελ. 17). 
 Η άλλη κατηγορία αφορά τους δασκάλους που βρίσκονταν στα συγκεκριµένα 
σχολεία πριν αυτά γίνουν Ολοήµερα και συνεχίζουν να παραµένουν σε αυτά ακόµα 
και µετά, αφότου έγιναν πιλοτικά ολοήµερα όπως π.χ. «∆εν επέλεξα, ήταν η οργανική 
µου θέση εδώ, είδα την πρόταση, θα µπορούσα να επιλέξω, να καθίσω ή να φύγω και 
προτίµησα να µείνω». (∆άσκαλος Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 14η, σελ. 68). 
 Τέλος η τρίτη κατηγορία αφορά κυρίως τους ωροµίσθιους δασκάλους, οι 
οποίοι επέλεξαν να διδάξουν σε ολοήµερο εξαιτίας του ότι προσφέρει  το µάθηµα της 
ειδικότητας στο ποίο έχουν ειδικευτεί: «Γιατί ήταν το µόνο σχολείο που µου πρόσφερε 
τη δυνατότητα να ασχοληθώ µε το εργαστήριο Πληροφορικής όπου εντάσσεται και στα 
γενικότερα ενδιαφέροντα και στα προσωπικά. Αλλιώς δε θα πήγαινα σε Ολοήµερο. Θα 
προτιµούσα να έχω τη δική µου τάξη�» (∆άσκαλος απογ. ζώνης Ολοήµερου 
Χερσονήσου, ερώτηση 13η. σελ. 80). 
 Όπως και να χει όµως τα κριτήρια επιλογής, σε όποια κατηγορία και αν 
ανήκουν οι δάσκαλοι, δεν είναι προσαρµοσµένα αποκλειστικά στο χαρακτήρα του 
πιλοτικού ολοήµερου. Αντίθετα υπάρχει αρκετά ο παράγοντας τύχη ενώ εκλείπουν 
εντελώς οι περιπτώσεις που κάποιος δάσκαλος εκτιµώντας το πνεύµα του 
Ολοήµερου, επιλέγει να εργαστεί σ� αυτό προσφέροντας από τη θέση του στο 
πρόγραµµα. Η κατάσταση αυτή  λογικό είναι να επηρεάζει και τον τρόπο που κάνουν 
το µάθηµα τους αλλά και την προσαρµογή τους στο πνεύµα του πιλοτικού ολοήµερου 
κυρίως σε ότι αφορά τη διδακτική µεθοδολογία που χρησιµοποιούν. 
Θα πρέπει να  τονίσουµε ότι την κατάσταση όσον αφορά την µη επιθυµητή επιλογή 
εργασίας σε πιλοτικό ολοήµερο και την κατά συνέπεια υποβάθµισης του πνεύµατος 
του Ολοήµερου ως προς τη µεθοδολογία διδασκαλίας, επιτείνει µία ακόµα 
πραγµατικότητα. Αυτή αφορά κυρίως το πρόγραµµα, αλλά έχει αµεσότατο αντίκτυπο 
και στην εσωτερική λειτουργία του σχολείου. Πρόκειται για τη συστηµατική 
καθυστέρηση στην κάλυψη των θέσεων κυρίως των επιπλέον αντικειµένων 
διδασκαλίας από διδακτικό προσωπικό: « Λησµόνησα να πω ακόµα ένα βασικό 
πρόβληµα για να βγουν συµπεράσµατα για την πιλοτική λειτουργία των Ολοήµερων. 
Είναι η καθυστέρηση στην τοποθέτηση εκπαιδευτικού προσωπικού µε αποτέλεσµα ενώ 
όλα τα σχολεία ξεκινούν στις 10 του Σεπτέµβρη να λειτουργούν κανονικά, τα ολοήµερα 
σχολεία αρχίζουν µετά από δύο µήνες τη λειτουργία τους. Είναι ένα βασικότατο 
πρόβληµα. Έτσι τα παιδιά των Ολοήµερων χάνουν δύο µήνες από τα πρόσθετα 
αντικείµενα�». (∆ιευθυντής Ολοήµερου Μαλίων, υποερώτηση 12η, σελ. 5). 
 Τέλος ολοκληρώνοντας την περιγραφή της κατάστασης της εσωτερικής 
λειτουργίας του ολοήµερου σχολείου, όσον αφορά τη θέση των δασκάλων σ� αυτό, 
καταλήγουµε σε µία ακόµα δυσλειτουργία του προγράµµατος. Αυτή τελικά ανάγεται 
σε πρόβληµα αποτελεσµατικότητας και δυσκολίας αναβάθµισης της µεθοδολογίας 
της διδασκαλίας. Πρόκειται για τη συνεχή µετακίνηση µιας µεγάλης µερίδας των 
δασκάλων χρόνο µε το χρόνο. Ο διευθυντής του σχολείου της Χερσονήσου 
περιγράφει την κατάσταση ως εξής: « Ακόµα τα να έρχονται και να φεύγουν οι 
δάσκαλοι ως να είναι κοινό σχολείο, νοµίζω ότι είναι ένα µεγάλο πρόβληµα. Και είναι 
ένα από τα αιτήµατα που έχουµε καταθέσει και ξανακαταθέσει στην επιστηµονική 
οµάδα και στο υπουργείο, να  µη γίνονται αυτές οι συχνές αλλαγές  στο προσωπικό, 
γιατί αν δεν µπεις στο πρόγραµµα µέχρι να το συνηθίσει να το καταλάβει, τον τρόπο 
που λειτουργεί το σχολείο, φεύγει. Ξανά επιµόρφωση των νέων, ε δεν γίνεται. Αυτό 
είναι σοβαρό πρόβληµα�.» (∆ιευθυντής Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 4η, σελ. 
40). 



 Μάλιστα ενδεικτικά της αρνητικής κατάστασης που δηµιουργείται στο 
σχολείο, ο διευθυντής προβαίνει και σε λεπτοµέρειες της διαµορφωµένης κατάστασης 
σχετικά µε τη στελέχωση του εκπαιδευτικού δυναµικού: « Οι µόνιµοι, δηλαδή  που 
είναι σίγουρο ότι θα είναι εδώ, είναι ούτε το 50%. Λιγότερο. Είναι σοβαρό και ίσως 
ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε και έχει να κάνει και µε την 
οργάνωση και µε τη λειτουργία του σχολείου. ∆ιότι� ο συνάδελφος που είναι εδώ και 
έµαθε τον τρόπο λειτουργίας, µπήκε στο πρόγραµµα, το κατάλαβε, το δούλεψε και αυτός 
να παράγει. Τον πήρανε από εδώ. Ξανά νέος. Άντε µέχρι να καταλάβει να µπει στο 
πρόγραµµα κ.τ.λ. δηµιουργεί πρόβληµα και στις οικογένειες των παιδιών, έχουµε 
παράπονα από το σύλλογο γονέων�. Αίτηµα µας είναι τουλάχιστον για µια τριετία, οι 
δάσκαλοι να µην µετακινούνται από το Ολοήµερο�.» (∆ιευθυντής Ολοήµερου 
Χερσονήσου, υποερώτηση 4η, σελ. 41). 
 Έτσι λοιπόν διαµορφώνεται µια αρνητική κατάσταση σχετικά µε τη θέση των 
δασκάλων στο πιλοτικό ολοήµερο σχολείο, από την οποία προκύπτουν διάφορες 
δυσλειτουργίες και προβλήµατα που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες τους για 
αναµόρφωση και αναβάθµιση της µεθοδολογίας της διδασκαλίας. Αυτά συνοψίζονται 
στα εξής χαρακτηριστικά: α) Στελέχωση των πιλοτικών Ολοήµερων σχολείων µε 
διδακτικό προσωπικό που επιλέγεται τυχαία β) καθυστερηµένη ολοκλήρωση του 
διδασκαλικού δυναµικού του σχολείου-καθυστέρηση στη λειτουργία της 
απογευµατινής ζώνης � των επιπλέον αντικειµένων µάθησης, γ) Συχνή εναλλαγή των 
δασκάλων χρόνο µε το χρόνο και φυσικά  δ) έλλειψη ουσιαστικής επιµόρφωσης που 
προκύπτει σαν συµπέρασµα από το  προηγούµενο κεφάλαιο ανάλυσης των 
αποτελεσµάτων. 
 Εξετάζοντας τα δεδοµένα αυτά, διαπιστώνουµε πως οι αντικειµενικές 
συνθήκες που συµβάλλουν θετικά στην εφαρµογή εναλλακτικών µεθόδων 
διδασκαλίας και οργάνωσης, ουσιαστικά δεν υφίστανται. Έτσι αντί να διευκολύνουν 
την ποιοτική και σύµφωνα µε το χαρακτήρα του Ολοήµερου εσωτερική λειτουργία, 
τη δυσχεραίνουν και της δηµιουργούν προβλήµατα. Λογικό είναι εξαιτίας και της 
σηµαντικότατης θέσης τους, να αναµένουµε δυσκολίες και ελλείψεις στον τοµέα αυτό 
κατά την εξέταση του. 
 Προχωρώντας πιο συγκεκριµένα τώρα, αφού διαµορφώσαµε και περιγράψαµε 
τη σχετική κατάσταση που επικρατεί στα Ολοήµερα, προσεγγίζουµε αυτή καθεαυτή 
τη διαδικασία της διδασκαλίας. Αρχικά µέσω των συνεντεύξεων στους 
εκπαιδευτικούς επιχειρούµε να µάθουµε αν έχουν προσαρµόσει τον τρόπο που 
κάνουν το µάθηµα τους στις απαιτήσεις αλλά και στις ιδιαιτερότητες του πιλοτικού 
ολοήµερου σχολείου, που ζητά εναλλακτικές µεθόδους διδασκαλίας και οργάνωσης 
και ποιοτικές µαθητοκεντρικές διδασκαλίες. Ζητάµε λοιπόν από τους δασκάλους 
πρωινής και απογευµατινής ζώνης λειτουργίας να µας πουν αν τώρα που διδάσκουν 
σε πιλοτικό ολοήµερο, διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους από προηγουµένως. Οι 
απαντήσεις που συγκεντρώσαµε ήταν οι εξής: -«�δεν έχω δουλέψει σε άλλο σχολείο. 
Το πρώτο σχολείο που δούλεψα είναι αυτό, το Ολοήµερο. Αλλά και σε διαφορετικό 
σχολείο που δούλεψα είναι αυτή, το Ολοήµερο. Αλλά και σε διαφορετικό σχολείο να 
ήµουνα δεν θα άλλαζα τον τρόπο διδασκαλίας µου». (∆ασκάλα Ολοήµερου Μαλίων 
ερώτηση 2η, σελ. 12).  
-«Πιστεύω ότι δεν το έκανα ιδιαίτερα αυτό γιατί δεν είµαι και γνώστης κάποιων   
συγκεκριµένων διδακτικών µεθόδων για να µπορέσω να πραγµατοποιήσω µια τέτοια 
διδασκαλία. Προσπαθούσα να διαφοροποιηθώ σε µετρικά µαθήµατα �αλλά όχι µε 
πολύ συγκεκριµένους τρόπους� ένας δάσκαλος ο οποίος δεν έχει δουλέψει και δεν έχει 
αρκετή εµπειρία σε ένα σχολείο, δεν µπορεί να εξελιχθεί και να προσεγγίσει την 
καθηµερινή εκπαιδευτική διαδικασία διαφορετικά�Χρειάζονται δηλαδή οι δάσκαλοι 



εµπειρία και µετά έρχεται ο διαφορετικός τρόπος αντιµετώπισης της µεθοδολογίας �» 
(∆ασκάλα Ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 2η, σελ. 18). 
«Σίγουρα ναι� Η διδασκαλία �είναι εντελώς διαφορετική� Έπαψε δηλαδή η 
µετωπική διδασκαλία σε πολλά σηµεία. Τώρα πρέπει βέβαια είναι δύσκολο, για  να το 
πετύχουµε θα περάσουν χρόνια, τα παιδιά να µάθουν να δουλεύουν και εσύ να είσαι 
σαν συνεργάτης των παιδιών. Εξάλλου πρέπει να υπάρχει οργάνωση. Οι βιβλιοθήκες να 
οργανωθούν καλύτερα�» (∆άσκαλος Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 2η, σελ, 57). 
«Εντελώς �η διαφοροποίηση είναι ότι η διδασκαλία γίνεται πλέον  οµαδική�Απαιτούν 
περισσότερη προετοιµασία αλλά το αποτέλεσµα είναι καλύτερο». (∆άσκαλος 
Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 2η, σελ. 64). 

Από τις απαντήσεις τους είµαστε σε θέση να διαπιστώσουµε πως σχεδόν όλοι 
θεωρούν ότι επηρεάστηκαν από το πνεύµα του Ολοήµερου και άλλαξαν όπως 
υποστηρίζουν τη διδακτική τους µεθοδολογία. Βέβαια ολοκληρωµένη εικόνα δεν 
µπορούµε να έχουµε ακόµα, αλλά κρατάµε το γεγονός ότι κατανόησαν πως πρέπει να 
αλλάξουν τον τρόπο που κάνουν το µάθηµα στο Ολοήµερο. Το πρώτο αυτό 
συµπέρασµα ενισχύεται και από τις απόψεις των διδασκόντων στην απογευµατινή 
ζώνη, όπου εξαιτίας  αυτού αλλά και λόγω της διδασκαλίας µαθηµάτων ειδικότητας, 
επιβάλλεται να διαφοροποιούν την οργάνωση αλλά και πραγµατοποίηση της 
διδασκαλίας τους. Μας ανέφεραν τα εξής: 
-«Εµείς προσπαθούµε απ� τη µεριά µας να είναι το µάθηµα όσο το δυνατόν πιο ελαφρύ 
ως προς τις απαιτήσεις� και πιο ελκυστικό� ∆εν ζητάµε πολλά πράγµατα. 
Προσπαθούµε µέσα από εργασίες �δραστηριότητες κυρίως να µην είναι ξερή γνώση, να 
µην λέµε 1+1 κάνουν 2αλλά µέσα από δραστηριότητες να περνάµε τα βασικά 
µηνύµατα� Να κάνει µε διαφορετικό από το δάσκαλο τρόπο το µάθηµα να µην είναι 
ξερή η γνώση�» (∆άσκαλος απογ. ζώνης Ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 3η, σελ. 27). 
-« �Να κάνω ευχάριστα το µάθηµα, να µην τα βοµβαρδίζω µε γνώσεις και έννοιες, 
αλλά µε ευχάριστο τρόπο και δηµιουργικό να κατανοούν  κάποια βασικά πράγµατα». 
(∆άσκαλος απογ. ζώνης Ολοήµερου Μαλίων ερώτηση 3η, σελ. 33).  
-« Καταρχήν να µην κάνεις ας το πούµε ένα κακέκτυπο αντίγραφο της πρωινής ζώνης, 
όπου εντάξει πάλι µάθηµα, πάλι διδασκαλία, πάλι εξέταση, πάλι όλα αυτά. Είναι πολύ 
δύσκολο τα παιδιά να κάθονται µέχρι  τις 16:00 σχολείο και είναι απάνθρωπο� να 
συνεχίζουν στο ίδιο στυλ µαθήµατος και διδασκαλίας. Ένας δάσκαλος απογευµατινής 
βάρδιας, στο Ολοήµερο θα πρέπει να δώσει έµφαση σε άλλα, δηλαδή πως τα παιδιά 
µπορούν περνώντας καλά να δούνε κάποιους διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της 
γνώσης. Παιγνιώδεις τρόπους δηµιουργικές δραστηριότητες, κάτι τέτοιο». (∆άσκαλος 
απογ. ζώνης Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 3η, σελ. 71-72).  
-«�Ο σκοπός του δασκάλου θα πρέπει να είναι το παιδί να έχει κάποιες διαφορετικές 
δραστηριότητες σε σχέση µε την παραδοσιακή διδασκαλία που οπωσδήποτε τα πρωινά 
µαθήµατα πιο πολύ την εφάρµοζαν, εξάλλου το έχουν παραδεχτεί και οι δάσκαλοι ότι 
έτσι κάνουν το µάθηµα τους� να έχουν (τα παιδιά) µια διαφορετική µορφή 
διδασκαλίας µε πιο πλούσιες δραστηριότητες, ψυχαγωγικές..» (∆άσκαλος απογ. ζώνης 
Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 3η, σελ. 83). 

Από τα προηγούµενα λοιπόν κατανοούµε πως οι δάσκαλοι ειδικοτήτων και 
απογευµατινής ζώνης γνωρίζουν ότι εξαιτίας του ολοήµερου προγράµµατος πρέπει να 
διαφοροποιήσουν προς το ποιοτικότερο και στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
ψυχαγωγικότερο, το µάθηµα τους. Επηρεάζονται από το πιλοτικό ολοήµερο σ� αυτό. 
Αυτή την προσαρµογή κρατάµε καθώς και τη διάθεση τους να διδάξουν µε 
παιγνιώδη-ψυχαγωγικό τρόπο, αντίθετα µε τους δασκάλους της πρωινής ζώνης. 
Μάλιστα και  αυτό προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, θεωρούν πως «οι πρωινοί» 



κυµαίνονται στα πλαίσια της «παραδοσιακής διδασκαλία» και δεν έχουν επηρεαστεί 
από το πνεύµα του Ολοήµερου ως προς αυτό. 

∆ιακρίνουµε λοιπόν µε βάση τα προηγούµενα µια θεµελίωση οµοιότητα και 
µια βασική διαφορά ανάµεσα στις δύο κατηγορίες δασκάλων. Η διαφορά τους είναι 
ότι οι «πρωινοί» σύµφωνα µε τη γνώµη των «απογευµατινών» δασκάλων, δε 
βελτιώνουν τη διδακτική τους µεθοδολογία στα πλαίσια του Ολοήµερου. Κινούνται 
στα γνωστά πρότυπα, χωρίς να διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα σχολεία 
διδακτικά. Η οµοιότητα των απόψεων τους, όπως τελικά προέκυψε είναι ότι 
γνωρίζουν πως πρέπει να προσαρµόσουν τον τρόπο που διδάσκουν στις απαιτήσεις, 
ιδιαιτερότητες του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου. 

Οι διευθυντές αλλά και οι υποδιευθυντές στο σύνολο τους υποστηρίζουν ότι 
όλοι στο σχολείο τους (πρωινοί και απογευµατινοί δάσκαλοι) έχουν αλλάξει τον 
τρόπο που κάνουν το µάθηµα τους. Ενδεικτικές των απόψεων τους είναι οι παρακάτω 
δηλώσεις: 
-« Βεβαίως. Η εσωτερική λειτουργία των τάξεων προσπαθεί να προσαρµοστεί (στα 
δεδοµένα και τη φιλοσοφία του Ολοήµερου). Ήδη στο σχολείο έχει υιοθετηθεί η 
µέθοδος της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας� έχουµε κάποια projects  τα οποία οι 
συνάδελφοι έχουν υιοθετήσει ως δράση τους και είναι σε εξέλιξη. Ακόµα και κάποιες 
καινοτοµίες στις διδασκαλίες κάποιων µαθηµάτων όπως για παράδειγµα των 
Μαθηµατικών, η µέθοδος Couisener, οι οποίες νοµίζω ότι ευδοκίµησαν�στους 
κόλπους του Ολοήµερου». (Υποδιευθυντής Ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 5η, σελ. 8). 
-«Όσον αφορά το πρόγραµµα, νοµίζω ότι είναι ήδη προσαρµοσµένοι� τουλάχιστον αν 
όχι το σύνολο των δασκάλων, η µεγάλη πλειονότητα το προσπαθεί. Τώρα είναι και 
θέµα πως θα καθοδηγηθούνε και.. του συµβούλου της επιτροπής. Σαν γενική αίσθηση 
που αποκοµίζω έχουν αλλάξει τον τρόπο που κάνουν το µάθηµα. Αυτό φαίνεται και από 
τη συµπεριφορά των παιδιών και από τον τρόπο που λειτουργούν και από τον τρόπο 
που σκέπτονται και από τον τρόπο που κοινωνικοποιούνται� και σε εξωτερικό χώρο 
πως συνεργάζονται, πως κατανοούν το ένα το άλλο, πως µπορούν να προσέξουν, να 
παρατηρήσουν, να µελετήσου. Και αυτά είναι ένα θετικό στοιχείο». (∆ιευθυντής 
Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 8η, σελ. 43). 

Βέβαια από εκεί και πέρα διαφοροποιούνται λίγο τα δεδοµένα από πλευράς 
της σχολικής συµβούλου. Η ίδια είναι περισσότερο γνώστης όσον αφορά τη θεωρία 
της µεθοδολογίας της διδασκαλία και κρίνει ως εξής τα πράγµατα: «�έχουµε 
ένθερµους υποστηρικτές και σε επίπεδο µεθοδολογίας, στην πράξη κάνουνε πάρα πολύ 
καλή δουλειά και έχουµε και άλλους που δε θα έλεγα ότι µπορώ να τους 
διαφοροποιήσω από το δάσκαλο σε ένα άλλο σχολείο. ∆ηλαδή δεν έχουν όλα µπει στη 
φιλοσοφία του Ολοήµερου, αλλά δεν µπορώ ποσοτικά να το προσδιορίσω. Απλώς µε τις 
επί τόπου συναντήσεις καταλαβαίνω ότι υπάρχουν δάσκαλοι που δουλεύουν σαν να 
δουλεύανε σε ένα συµβατικό σχολείο και υπάρχουν και δάσκαλοι που πολύ πολύ θετικά 
έχουν ανταποκριθεί και πέρα ακόµα από τις προσδοκίες µας στο ρόλο τους» (Σχολική 
σύµβουλος Ηρακλείου, ερώτηση 7η, σελ. 95). 
 Από τις παραπάνω απόψεις µπορούµε σαν αρχική τουλάχιστον αντίληψη να 
συµπεράνουµε ότι το πνεύµα και η φιλοσοφία του Ολοήµερου σχετικά µε τη µέθοδο 
διδασκαλίας, επηρέασε άλλους λίγο και άλλους περισσότερο τους εκπαιδευτικούς. 
Όλοι µας έδωσαν την εντύπωση ότι γνώριζαν πως στα πλαίσια του πιλοτικού 
ολοήµερου σχολείου, αλλάζουν σιγά σιγά τον τρόπο που προσεγγίζουν τη γνώση σε 
πρώτη φάση και που διδάσκουν σε δεύτερη. Βέβαια σύµφωνα και µε την δήλωση της 
σχολικής συµβούλου, αυτό γίνεται µε αργούς ρυθµούς και επικρατεί πρώτα σε 
ορισµένους δασκάλους. ∆εν διαχωρίζει τους δασκάλους σε «πρωινούς», ούτε και 
είναι υπεραισιόδοξη όπως η διεύθυνση των σχολείων.. 



 Για να προσεγγίσουµε πληρέστερα το σηµείο αυτό και να διαπιστώσουµε τον 
ακριβή βαθµό που η φιλοσοφία του πιλοτικού ολοήµερου- επηρεάζει την πράξη της 
διδασκαλίας, µε πιο συγκεκριµένη ερώτηση αναζητούµε τη µέθοδο ή τις µεθόδους 
διδασκαλίας που ακολουθούν οι δάσκαλοι κατά την πραγµατοποίηση του µαθήµατος. 
Από τη διαδικασία της συνέντευξης προέκυψαν τα εξής: 
-« Αυτό που προσπαθούσα πάνω απ� όλα ήταν να µην είναι δασκαλοκεντρική η 
διδασκαλία µου. Τον πρώτο ρόλο δηλαδή µε ενδιαφέρει να τον παίζουν οι µαθητές 
προσπαθούσα να τους µάθω να συνεργάζονται µεταξύ τους». (∆ασκάλα Ολοήµερου 
Μαλίων, ερώτηση 3η, σελ. 12). 
-«Προσπαθήσαµε � έτσι να κάνουµε κάποιες οµαδικές�εταιρικές εργασίες. 
�δουλέψαµε οµαδικά κατά κάποιο τρόπο�χρησιµοποιήσαµε το λογοτεχνικό βιβλίο�» 
(∆ασκάλα Ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 2η, σελ. 18).  
-«�στα πρώτα σεµινάρια µας είχαν πει να δουλεύουν σαν οµάδες, είχε κάποια 
δυσκολία. Τα παιδιά κάθονταν ανά δύο και ξαφνικά βρέθηκαν τέσσερα σε µια οµάδα�. 
Εκεί νοµίζω ότι πετυχαίνει το Ολοήµερο, δηλαδή στο να µάθουν τα παιδιά να 
συνεργάζονται, να δουλεύουν οµαδικά�.» (∆άσκαλος Ολοήµερου Χερσονήσου, 
ερώτηση 2η, σελ. 57). 
-« Η βασική µέθοδος ήταν να φροντίζω ώστε η κάθε ενότητα να παρουσιάζεται µε 
τέτοιο τρόπο ώστε το συµπέρασµα να βγαίνει από τα παιδιά� Ο δικός µου ο ρόλος δεν 
ήταν τόσο κυριαρχικός όσο παλιότερα. Ήταν περισσότερο συµβουλευτικός» (∆άσκαλος 
Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 3η, σελ΄. 64). 

Όπως λοιπόν φαίνεται από τα παραπάνω αλλά και είχαµε συµπεράνει από 
προηγούµενες αναλύσεις η βασική µέθοδος που χρησιµοποιούν οι δάσκαλοι σε µια 
προσπάθεια εναρµόνισης της διδασκαλίας τους µε τη φιλοσοφία του Ολοήµερου, 
είναι η οµαδοσυνεργατική.  Από εκεί και πέρα εστιάζουν γενικά στη µαθητοκεντρική 
µέθοδο οργάνωσης της διδασκαλίας, Προφανώς αυτές είναι οι µέθοδοι στις οποίες 
έδωσαν ιδιαίτερη σηµασία τα διάφορα σεµινάρια, αν και στα κείµενα που η 
επιστηµονική επιτροπή εξέδωσε για το πιλοτικό ολοήµερο,35 αναφέρεται διεξοδικά 
και σε άλλες µεθόδους π.χ. η µέθοδος project, ελεύθερες δραστηριότητες, 
διαθεµατική προσέγγιση κ.α. για τις οποίες δεν κάνουν λόγο οι δάσκαλοι. 
 Από εκεί και πέρα οι δάσκαλοι του απογευµατινού ωραρίου όπως ήδη 
διαπιστώσαµε το µόνο που εφαρµόζουν επιπλέον σύµφωνα και µε τα λεγόµενα τους, 
είναι ότι επιδιώκουν την προσέγγιση των γνώσεων µε πιο ψυχαγωγικό τρόπο. Βέβαια 
σ� αυτό συνεπικουρούν και άλλα δεδοµένα όπως είναι το είδος των αντικειµένων, η 
κούραση των µαθητών, το ότι είναι νεώτεροι σε ηλικία και έχουν επηρεαστεί στα 
πρώτα ήδη βήµατα της δουλειάς τους από το πνεύµα σχετικά µε την εσωτερική 
οργάνωση της τάξης από το πιλοτικό ολοήµερο κ.α. 
 Όπως και να �χει όµως συνεχίζεται η ίδια κατάσταση της περιορισµένης 
εφαρµογής, βάση των αποτελεσµάτων της συνέντευξης, πιθανόν και γνώσης επιπλέον 
µεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες αναβαθµίζουν το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου. 
Για να αποσαφηνίσουµε λοιπόν το σηµείο αυτό αλλά και να διαµορφώσουµε µια 
εικόνα για το τι πραγµατικά συµβαίνει µε την εσωτερική λειτουργία των τάξεων στο 
Ολοήµερο, στραφήκαµε στη διαδικασία της παρατήρησης ώστε να συµπεράνουµε 
συγκεκριµένα αλλά και πιο ολοκληρωµένα το κατά πόσο συµβαδίζουν διδασκαλία µε 
φιλοσοφία του Ολοήµερου στην πράξη. 

Επιδίωξη µας είναι να αποτυπώσουµε και να µεταφέρουµε τη µέθοδο 
διδασκαλίας που χρησιµοποιεί ο δάσκαλος σε κάθε µάθηµα. Για το λόγο αυτό στην 

                                                 
35 ΥΠ.Ε.Π.Θ. �Παιδαγωγικό Ινστιτούτο., Ολοήµερο σχολείο: Λειτουργία και Προοπτικές, (επιµ. 
Πυργιωτάκης Ι.Ε.) Αθήνα 2001. 



κλείδα παρατήρησης συµπεριλάβαµε την εξέταση αυτού του σηµείου στο δεύτερο 
µέρος της όπου είναι αφιερωµένο εξολοκλήρου στη διασαφήνιση και µε 
χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες αποτύπωση του, µε τον τίτλο: Μεθοδολογία-
εσωτερική λειτουργία-Αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου. Περιλαµβάνει όλες 
εκείνες τις µεθόδους διδασκαλίας οι οποίες σύµφωνα  µε τη σύγχρονη βιβλιογραφία 
αλλά και τη βιβλιογραφία που αναφέρεται στο Ολοήµερο, αναβαθµίζουν ποιοτικά το 
διδακτικό έργο που παράγεται στην τάξη  (πρβλ. κλείδα παρατήρησης) Οι µέθοδοι 
οργάνωσης και διδασκαλίας που εντοπίστηκαν, κωδικοποιήθηκαν σε 14 σηµεία, τα 
οποία αναλύονται στο σηµείο της κλίµακας που φέρει τον τίτλο. Ειδικές  
παρατηρήσεις �Μάθηµα, αναφορικά µε το µάθηµα στο οποίο εντοπίστηκε ο 
συγκεκριµένος τρόπος διδασκαλίας. Το σηµείο αυτό αφορά κυρίως τα µαθήµατα που 
διδάσκονται στο Ολοήµερο, εκτός των µαθηµάτων ειδικότητας (βασικά �κοινά  
µαθήµατα µε τα υπόλοιπα σχολεία). 
 Με τη συµπλήρωση σε πρώτη φάση του πίνακα αλλά και την εξέταση των 
στοιχείων που θα συλλέξουµε, θα µπορέσουµε να συµπληρώσουµε και 
ολοκληρώσουµε τα πρώτα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση των 
συνεντεύξεων µε τις απόψεις των εκπαιδευτικών. 
 Έτσι λοιπόν συνοψίζονται τα δεδοµένα των δύο αυτών σηµείων (1.5 κεφάλαιο 
της κλείδας παρατήρησης και 2ο µέρος) προκύπτουν τα παρακάτω δεδοµένα: 
 Για το σηµείο 2.1) ∆ιαθεµατική προσέγγιση γνώσεων στο 2ο µέρος της 
κλείδας παρατήρησης καταγράψαµε τα εξής: 
 
 
 

 Εφαρµογή διαθεµατικής προσέγγισης γνώσεων 
∆.Σ. Μαλίων 4 περιπτώσεις στις 64 ώρες παρατήρησης 
∆.Σ. Χερσονήσου 3 περιπτώσεις στις 72 ώρες παρατήρησης 
ΣΥΝΟΛΟ 7 περιπτώσεις στις 136 ώρες παρατήρησης 

 
Οι διεπιστηµονικές προσεγγίσεις σε οµάδες µαθηµάτων ή πιο απλά η 

διαθεµατική προσέγγιση των γνώσεων, αποτελεί ένα από τα σηµεία κλειδιά για την 
αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου,  που προωθεί το πιλοτικό ολοήµερο. Εξαιτίας 
του ολοήµερου προγράµµατος µαθηµάτων, αλλά και των επιπλέον αντικειµένων 
µάθησης το Ολοήµερο θεωρητικά δηµιουργεί τις προϋποθέσεις καλλιέργειας και 
αποτελεσµατικής εφαρµογής της µεθόδου. Όµως οι προσδοκίες διαψεύδονται στην 
πράξη. Στις 136 παρατηρήσεις διδασκαλιών µόνο τις 7 συναντήσαµε κάποιες 
υποτυπώδεις έστω περιπτώσεις διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης. Για την 
ολοκλήρωση της εικόνας που συναντήσαµε µεταφέρουµε τα παρακάτω, όπως  
αποτυπώθηκαν στις κλείδες παρατήρησης και αφορούν τη µέθοδο: 
-(Τάξη Γ2 ∆.Σ. Μαλίων): ∆ιαθεµατική προσέγγιση του θέµατος: Ολυµπιακοί Αγώνες 
2004 µέσω των εικαστικών και της Ολυµπιακής παιδείας. Την ώρα της Ολυµπιακής 
παιδείας συζητήθηκαν θέµατα που αφορούν τους σύγχρονους Ολυµπιακούς Αγώνες, 
αποσαφηνίστηκαν βασικές έννοιες και την ώρα των εικαστικών αποτυπώθηκαν µε 
µολύβι παραστάσεις που διαπραγµατεύτηκαν. 
 -(Τάξη Στ΄1 ∆.Σ. Μαλίων): ∆ιαθεµατική προσέγγιση του θέµατος της Γεωγραφίας:  
Πληθυσµός, πυκνότητα πληθυσµού, έκταση, πρωτεύουσα και θρησκεία των χωρών 
της Βόρειας Αφρικής. ∆ιδασκαλία του θέµατος στη Γεωγραφία και δηµιουργία 
σχετικών πινάκων στο πρόγραµµα Microsoft-excell  της Πληροφορικής. Στο Σχολείο 
των Μαλίων τα δύο αντικείµενα διδάσκονται από τον ίδιο δάσκαλο άρα 
δηµιουργούνται τέτοιες προϋποθέσεις. 



(Τάξη ∆2 ∆.Σ. Μαλίων): ∆ιαθεµατική προσέγγιση του θέµατος «Αποκριές»  µέσω 
επεξεργασίας κειµένων στη Νεοελληνική Γλώσσα και ζωγραφικής σχετικού θέµατος 
στα εικαστικά. 
-(Τάξη Ε΄2 ∆.Σ. Μαλίων: ∆ιαθεµατική προσέγγιση του θέµατος: «Ορεινές περιοχές: 
µέσω ανάγνωσης σχετικών κειµένων στη Νεοελληνική Γλώσσα και επεξεργασίας 
θέµατος από την πλευρά του µαθήµατος της Γεωγραφίας. 
-(Τάξη Β΄2 ∆.Σ. Χερσονήσου): ∆ιαθεµατική προσέγγιση του θέµατος της «Καθαράς 
∆ευτέρας)» µέσω διαπραγµάτευσης του στο Ανθολόγιο και σχετικών προβληµάτων 
στα Μαθηµατικά. 
-(Τάξη Γ΄2 ∆.Σ. Χερσονήσου):∆ιαθεµατική προσέγγιση του θέµατος «Το Αµπέλι και 
τα προϊόντα του» µέσω σχετικής εξέτασης στα µαθήµατα της Γλώσσας και των 
Θρησκευτικών. 
-(Τάξη Στ΄2 ∆.Σ. Χερσονήσου): ∆ιαθεµατική προσέγγιση του θέµατος: «Οι Αποκριές 
και τα έθιµα τους» µέσω εξέτασης σχετικών κειµένων και εργασιών των µαθητών 
στη Γλώσσα και τα Θρησκευτικά. 

Παρόλα αυτά µόνο σε µία περίπτωση παρατηρήθηκαν όλα τα στάδια της 
διαθεµατικής µεθόδου και ακολουθήθηκαν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις 
επιτυχούς εφαρµογής (θεωρητική διαπραγµάτευση, πρακτική εφαρµογή, 
προσανατολισµός των µαθητών στο θέµα, επεξεργασία πληροφοριών, παρουσίαση 
και αξιολόγηση κ.α.). Πρόκειται για την περίπτωση στο σχολείο των Μαλίων της 
επεξεργασίας του θέµατος της γεωγραφίας. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις διέθεταν 
κάποια µόνο από τα βασικά χαρακτηριστικά της µεθόδου ενώ ως προς το 
περιεχόµενο τουλάχιστον δεν έδιναν την εντύπωση πλήρους προσέγγισης και 
κάλυψης του θέµατος. 
 Για το σηµείο 2.2. ∆ιδασκαλία�µάθηση µε οµάδες εργασίας έχουµε 
συγκεντρώσει τα εξής στοιχεία: 
 

 ∆ιδασκαλία-µάθηση µε οµάδες εργασίας 
∆.Σ. Μαλίων 4 περιπτώσεις στις 64 ώρες παρατήρησης 
∆.Σ. Χερσονήσου 7 περιπτώσεις στις 72 ώρες παρατήρησης 
ΣΥΝΟΛΟ 11 περιπτώσεις στις 136 ώρες παρατήρησης 

 
 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι ήδη από τη  διαδικασία της 
συνέντευξης η οµαδοσυνεργατική µέθοδος αναδείχθηκε ως η πιο δηµοφιλής µέθοδος 
ανάµεσα στους δασκάλους. Πολλοί µάλιστα την ταυτίζουν µε το πιλοτικό ολοήµερο 
θεωρώντας ότι ταιριάζει µε τη φιλοσοφία του και δίνουν βάρος στο να µάθουν τα 
χαρακτηριστικά της. Το γεγονός αυτό βέβαια δεν ανταποκρίνεται µε ότι συµβαίνει 
στην διδακτική πράξη. Για την ακρίβεια συναντήσαµε µόνο 11 περιπτώσεις 
οργάνωσης της διδασκαλίας και της µάθησης µε οµάδες εργασίας, πολλές εκ των 
οποίων ήταν εταιρικές (µικρότερες τάξεις), από τις 136 διδασκαλίες στις οποίες 
παραβρεθήκαµε. 
 Έτσι ουσιαστικά µόνο σε 5 περιπτώσεις συναντήσαµε εφαρµογή της 
οµαδοσυνεργατικής µεθόδου  µε όλα τα βασικά στοιχεία  που πρέπει να τη διέπουν 
και κυρίως στο κέντρο της διδασκαλίας να είναι οι µαθητές. Στις υπόλοιπες 
εφαρµοζόταν απλά η εταιρική συνεργασία και µόνο για κάποια άσκηση ή 
συγκεκριµένη δραστηριότητα. Το παράδοξο της κατάστασης είναι ότι όλες σχεδόν οι 
τάξεις είχαν τοποθετηµένα τα θρανία ανά οµάδες, όµως οι µαθητές εργάζονταν 
κυρίως ατοµικά και η διδασκαλία ήταν δασκαλοκεντρική. Αυτό ενισχύει 
προηγούµενο συµπέρασµα ότι οι δάσκαλοι γνωρίζουν πως πρέπει στα πλαίσια του 



πιλοτικού ολοήµερου σχολείου να εφαρµόζουν εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας, 
όµως δεν γνωρίζουν τον τρόπο που θα επιτύχουν κάτι τέτοιο. 
 Το συµπέρασµα αυτό θεµελιώνεται από το ότι τουλάχιστον στις διδασκαλίες 
που παρατηρήσαµε, θεωρούνταν οµαδοσυνεργατική µέθοδος από τους δασκάλους η 
συνεργασία µιας οµάδας µαθητών για την επίλυση µιας άσκησης π.χ. Μαθηµατικών.  
Εκεί τελείωνε η οργάνωση του µαθήµατος µε οµάδες εργασίας. Για την κατάσταση 
αυτή πολύ εύστοχα ένας εκπαιδευτικός παρατηρεί: «�Είναι πολύ δύσκολο, 
χρειάζονται οι δάσκαλοι εµπειρία και µετά έρχεται ο διαφορετικός τρόπος 
αντιµετώπισης της µεθοδολογίας ή οτιδήποτε άλλο  προκύπτει από όλα αυτά». 
(∆ασκάλα Ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 2η, σελ. 18). 
 Στο µόνο που µέχρι τώρα διαπιστώσαµε ότι βοηθά το Ολοήµερο, είναι ότι 
ανατάραξε µε την εφαρµογή του τα λιµνάζοντα ύδατα  της εσωτερικής λειτουργίας 
των ελληνικών σχολείων. Μέσω της προώθησης της διαφορετικής φιλοσοφίας του 
και του τρόπου οργάνωσης και προγραµµατισµού του, έδειξε στους δασκάλους πως 
υπάρχουν και άλλοι τρόποι οργάνωσης της διδασκαλίας, εκτός της πλέον  κλασικής 
δασκαλοκεντρικής µεθόδου, αποδεδειγµένα πιο αποτελεσµατικές. Μόνο που αυτές  
για να εφαρµοστούν θέλουν το χρόνο τους, κατάλληλη επιµόρφωση και 
εργαστηριακά σεµινάρια που να είναι προσανατολισµένα στην πράξη κ.τ.λ. Είναι 
τουλάχιστον το πρώτο βήµα. Αν καλλιεργηθεί κατάλληλα και µε οργανωµένο τρόπο, 
θα έρθει και η καθιέρωση. 
 Η επόµενη µεθοδολογία οργάνωσης της  διδασκαλίας που ερευνήσαµε για 
τυχόν εφαρµογή της στην εκπαιδευτική διαδικασία των δύο Ολοήµερων, είναι η 
µέθοδος project. Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από την κλείδα παρατήρησης (2ο 
µέρος, δήλωση 2.3) και τη συµπλήρωση της στα πλαίσια της επιτόπιας παρατήρησης. 
Εδώ η έρευνα είναι πιο απλή µιας και τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της µεθόδου 
φαίνονται αµέσως σε µια τάξη. Έτσι λοιπόν για τους µήνες που πραγµατοποιήσαµε 
την έρευνα, διαπιστώσαµε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τα εξής σχέδια εργασίας, τα 
λεγόµενα projects: 
 Στην  Ε΄ τάξη του ∆.Σ. της Χερσονήσου οι µαθητές και των δύο τµηµάτων 
ανέλαβαν µε δική τους πρωτοβουλία να παρατηρήσουν και να διαπιστώσουν την 
«εκκόλαψη των αυγών» Καθορίστηκαν οι οµάδες, ορίστηκε η πορεία και 
συγκεντρώθηκε το σχετικό υλικό. Σε συνεργασία µε τους δασκάλους και τη 
διεύθυνση του σχολείου, αγοράστηκε µηχανή εκκόλαψης, στήθηκε στο εργαστήριο 
φυσικής και άρχισε η επεξεργασία των στοιχείων που συγκεντρώνονταν.  

Παρόµοια ήταν και η πορεία που ακολουθήθηκε για την εφαρµογή του 
σχεδίου εργασίας µε θέµα «το αµπέλι και τα προϊόντα» του, όπου επεξεργάστηκε η 
τάξη Γ΄2 του σχολείου της Χερσονήσου. Ακολουθήθηκαν όλα τα σχετικά βήµατα της 
µεθόδου project  και στο τέλος καταλήξαµε στην παρουσίαση  των παιδιών και του 
δασκάλου µιας έκθεσης µε όλα τα προϊόντα και τις πληροφορίες που αφορούν τα 
προϊόντα του αµπελιού. 
 Στο σχολείο των Μαλίων συναντήσαµε µόνο ένα σχέδιο εργασίας στη Β΄ τάξη 
και αυτό στα πλαίσια τριών διδακτικών ωρών µε θέµα «Παραµύθια µε ζώα».  
Τηρήθηκαν τα βασικά µόνο στάδια του project αλλά στο τέλος οι µαθητές 
παρουσίασαν τη δουλειά τους και µάλιστα και αυτό είναι σηµαντικό, αξιολόγησαν τη 
συνεργασία τους.  
 Για να καλύψουµε το θέµα όσο το δυνατόν πληρέστερα, κατά την επίσκεψη 
µας για την πραγµατοποίηση συνέντευξης στο γραφείο της σχολικής συµβούλου, της 
ζητήσαµε πληροφορίες για τα project των δύο σχολείων. Μας παρουσίασε σχετική 
εργασία που αφορούσε όλο το νοµό Ηρακλείου για τα σχέδια εργασίας-project που 
έλαβαν χώρα τη σχολική χρονιά 2000-2001. Ο αριθµός για το σχολείο των Μαλίων 



ήταν 3, ενώ γι� αυτό της Χερσονήσου µόνο 2, τη στιγµή που άλλα σχολεία µπορεί να 
έφταναν τα 8 µε 10 ή και περισσότερα. Πρόκειται για σχέδια εργασίας που 
αξιολογήθηκαν από επίσηµους φορείς ποιοτικά και άρτια ως προς τη δοµή τους.  
 Από τα παραπάνω στοιχεία και από τα δεδοµένα που προέκυψαν από την 
παρατήρηση, συµπεραίνουµε οµοίως πως και η συγκεκριµένη µέθοδος αν και 
προωθείται από το πιλοτικό ολοήµερο πληρώντας τις βασικές προϋποθέσεις 
εφαρµογής και καλλιεργείται από τα κείµενα και την επιστηµονική επιτροπή, δεν έχει 
τα αναµενόµενα αποτελέσµατα εφαρµογής. Χρειάζεται να αναζητηθούν οι αιτίες 
κυρίως γιατί η αξιολόγηση των ήδη εφαρµοσµένων στη διδακτική πράξη project,  
είναι πολύ ενθαρρυντική, ενώ ταυτίζεται και µε το κλίµα που καλλιεργεί το πιλοτικό 
ολοήµερο. Βασική προϋπόθεση είναι πάλι η σχετική επιµόρφωση των δασκάλων 
καθώς και η διατήρηση  των ήδη αρκετά ικανοποιητικών αντικειµενικών συνθηκών 
(υλικά διδασκαλίας, σύγχρονα µέσα,  διευρυµένο ωράριο, εξειδικευµένοι δάσκαλοι 
κ.ά). 

Το επόµενο σηµείο που εξετάζουµε στην κατηγορία αυτή και που ταυτίζεται 
άµεσα µε  την αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου που επιδιώκει το πιλοτικό 
ολοήµερο, έχει να κάνει µε τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας-εξατοµίκευση. Το 
θέµα αυτό το διαπραγµατευόµαστε µέσω της κλείδας παρατήρησης (δήλωση 2.6) από 
τη συµπλήρωση της οποίας προέκυψαν τα εξής στοιχεία: 

 
 ∆ιαφοροποίηση της διδασκαλίας-εξατοµίκευση 
∆.Σ. Μαλίων 4 περιπτώσεις στις 64 ώρες παρατήρησης 
∆.Σ. Χερσονήσου 2 περιπτώσεις στις 72 ώρες παρατήρησης 
ΣΥΝΟΛΟ 6 περιπτώσεις στις 136 ώρες παρατήρησης 
 
Ήδη από τι κεφάλαιο της «Ανάδειξης του ερευνητικού προβλήµατος» 

οριοθετήσαµε και καθορίσαµε τα βασικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας που 
εµπεριέχει ο όρος διαφοροποίηση της διδασκαλίας και εξατοµίκευση. Στο ίδιο 
κεφάλαιο εξηγήσαµε γιατί συνεξετάζουµε τις δύο αυτές µορφές διδασκαλίας και γιατί 
είναι απαραίτητες για µια ποιοτική διδασκαλία. Από τα προηγούµενα  διαφαίνεται και 
η σπουδαιότητα της εφαρµογής αυτού του τρόπου οργάνωσης για το πιλοτικό 
ολοήµερο, µιας και ευθυγραµµίζεται τόσο µε την εσωτερική λειτουργία που επιδιώκει 
όσο και µε το ολοήµερο πρόγραµµα που πρεσβεύει. 
 Το ότι συναντήσαµε µόνο 6 περιπτώσεις διαφοροποίησης της διδασκαλίας εκ 
των οποίων οι 4 αφορούν περιπτώσεις εξατοµίκευσης κυρίως στο µάθηµα της 
προετοιµασίας, δηλώνουν ότι χρειάζονται περισσότερη πληροφόρηση οι δάσκαλοι. 
Είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι περισσότεροι αγνοούν τα θετικά της µεθόδου και τη 
σύνδεση της µε το νόηµα του πιλοτικού ολοήµερου. Άλλωστε αναγκαστικά στην 
προετοιµασία των µαθητών για την επόµενη µέρα, αφού επιλέγεται ο ατοµικός 
τρόπος µελέτης, ο δάσκαλος θα επιλέξει την εξατοµίκευση. Μάλλον δηλαδή και από 
όσα µπορούµε να κατανοήσουµε, οι 6 αυτές περιπτώσεις εφαρµογής της µεθόδου, 
προέκυψαν τυχαία γιατί δεν µπορούσε να γίνει διαφορετικά. 
 Η µόνη ουσιαστική προσπάθεια διαφοροποίησης της διδασκαλίας που 
καταγράψαµε αφορά εργασία της Β΄ τάξης  του σχολείου των Μαλίων, στη 
Νεοελληνική Γλώσσα. Η δασκάλα προσάρµοζε τις απαιτήσεις και τις ερωτήσεις της 
σε κάθε µαθητή και στο τέλος προέκυψε ένα βασικό συµπέρασµα για το θέµα µε την 
συµµετοχή όλων  ανεξαιρέτως των µαθητών. Η παράλειψη αυτή θεωρείται µάλλον 
παράδοξη για σχολεία όπου έχουν µεγάλο αριθµό αλλοδαπών ή παλιννοστούντων 
µαθητών, όπως τα δύο συγκεκριµένα στα οποία πραγµατοποιήθηκε η έρευνα. Ο 
διευθυντής µας αναφέρει σχετικά : «Εκείνο που υπάρχει ακόµα σαν πρόβληµα και 



δυστυχώς δεν γίνεται να αλλάξει είναι ότι ένα πολύ µεγάλο µέρος της σύνθεσης  του  
µαθητικού δυναµικού είναι αλλοδαποί�» (∆ιευθυντής Ολοήµερου Χερσονήσου, 
ερώτηση 14η, σελ. 45). Άρα η διαφοροποίηση της διδασκαλίας και η εξατοµίκευση 
θεωρείται τελικά µάλλον επιβεβληµένη. 
 Το επόµενο σηµείο που εξετάζουµε αφορά τη σύνδεση της διδασκαλίας των 
µαθηµάτων µε ψυχαγωγικές και άλλες δηµιουργικές δραστηριότητες (π.χ. 
µουσική, θέατρο, έρευνα σε εργαστήρια-βιβλιοθήκη κ.ά.) όπου ερευνούµε µέσω 
της παρατήρησης. (Κλείδα παρατήρησης, σηµείο 2.7). Σύµφωνα λοιπόν µε το 
αντίστοιχο θεωρητικό κεφάλαιο της «Ανάδειξης του προβλήµατος» στο σηµείο αυτό 
αναφερόµαστε στο κατά πόσο ο δάσκαλος συνδέει το περιεχόµενο των λεγόµενων 
«βασικών» µαθηµάτων ή µε άλλα µαθήµατα ψυχαγωγικού χαρακτήρα ή µε επιµέρους 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες που ευνοούνται στον κατάλληλο χώρο-εργαστήρια. Την 
εξακρίβωση του επιδιώκουµε να πετύχουµε µε την εξέταση της κλείδας 
παρατήρησης, η οποία µας έδωσε τα εξής στοιχεία: 
 

 Σύνδεση διδασκαλίας µε ψυχαγωγικές-δηµιουργικές 
δραστηριότητες 

∆.Σ. Μαλίων 1 περίπτωση στις 64 ώρες παρατήρησης 
∆.Σ. Χερσονήσου 2 περιπτώσεις στις 72 ώρες παρατήρησης 
ΣΥΝΟΛΟ 3περιπτώσεις στις 136 ώρες παρατήρησης 

 
 Όπως καταλαβαίνουµε από τον πίνακα η συγκεκριµένη µορφή οργάνωσης της 
διδασκαλίας σχεδόν λείπει από το πιλοτικό ολοήµερο. Οι 3 περιπτώσεις ορθής κατά 
τα άλλα σύνδεσης του περιεχοµένου του µαθήµατος µε ψυχαγωγικές ή δηµιουργικές 
δραστηριότητες, είναι ελάχιστες για να αντιστρέψουν το κλίµα. ∆ιαµορφώνεται ως εκ 
τούτου µια ιδιαίτερα αρνητική κατάσταση µιας και η µέθοδος αυτή ταιριάζει απόλυτα 
στο χαρακτήρα του Ολοήµερου. Ταιριάζει λόγω του διευρυµένου ωραρίου, των 
αναµορφωµένων και βελτιωµένων χώρων του και εξαιτίας των υλικών που διαθέτει. 
∆υστυχώς όµως όλα αυτά µένουν ανεκµετάλλευτα, κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες 
κούρασης των µαθητών, σηµείο βαρόµετρο για την επιτυχία του ολοήµερου 
προγράµµατος. 
 Στις λίγες οµολογουµένως περιπτώσεις που εφαρµόστηκε η µέθοδος αυτή π.χ. 
στην Ε΄ τάξη του σχολείου της Χερσονήσου, στη σύνδεση της διδασκαλίας της 
Γεωγραφίας µε την κατασκευή µε πλαστελίνη οµοιωµάτων ορεινής περιοχής στο 
εργαστήριο των καλλιτεχνικών, εξασφαλίστηκε πρώτα απ� όλα η επιτυχία της 
διδασκαλίας του µαθήµατος. Έπειτα διαπιστώθηκε η καθολική και ενεργή συµµετοχή 
των µαθητών, η γνωστική τους βελτίωσης καθώς και η άκοπη παρακολούθηση του 
υπόλοιπου προγράµµατος, Με άλλα λόγια µια και µόνη δηµιουργική δραστηριότητα 
ενταγµένη στο περιεχόµενο του µαθήµατος, είναι ικανή να αναγάγει την εσωτερική 
λειτουργία όσον αφορά τη µεθοδολογία της διδασκαλίας του πιλοτικού ολοήµερου, 
σε ποιοτική η οποία καλύπτει όλους τους επιµέρους στόχους που θέτει. 
 Για το λόγο αυτό θα πρέπει πρώτα από όλα να επιδιωχθούν τέτοιες µέθοδοι 
διδασκαλίας για να αποφεύγεται η κούραση των µαθητών, άρα και φαινόµενα 
ανησυχίας ή διάσπασης προσοχής που καταδικάζουν το απογευµατινό πρόγραµµα σε 
αποτυχία. ∆ιότι η κούραση των µαθητών είναι ένα φαινόµενο υπαρκτό στο ολοήµερο 
πρόγραµµα: «Πιστεύω ότι (το παιδί) κουράζεται ναι. Και µε την έννοια όχι απλώς 
κουράζεται αλλά καταπιέζεται κιόλας. ∆ηλαδή κάνει κάτι που δεν του αρέσει. Εδώ 
µπαίνει η πρόταση, αφήστε τα παιδιά να επιλέξουν ότι τους αρέσει�» (∆άσκαλος απογ. 
ζώνης Ολοήµερου Χερσονήσου, υποερώτηση 12η, σελ. 80). 



 Την κατάσταση έρχεται να επιτείνει ένα ακόµα γεγονός το οποίο  προκύπτει 
από την εξέταση του σηµείου 2.8 της κλείδας παρατήρησης, µε την ονοµασία 
«Παιχνίδι και µάθηση». Οι επιδιώξεις της µεθόδου αυτής ταυτίζονται µε αυτές τις 
προηγούµενης. Η καλλιέργεια µιας µεθόδου µάθησης µέσω της χρησιµοποίησης 
παιχνιδιών ή καλύτερα παιγνιωδών τρόπων διδασκαλίας, βοηθά στην αποφόρτιση του 
κλίµατος στην τάξη και στην ξεκούραση των µαθητών. Παρόλα αυτά όµως σε  
κανένα µάθηµα του πρωινού ωραρίου στα δύο σχολεία δεν συναντήσαµε αυτή τη 
µέθοδο, παρόλο που δεν απαιτεί ιδιαίτερη επιµόρφωση ή εξειδίκευση ούτε και 
σπουδαία µέσα, αν και αυτά προσφέρονται από το Ολοήµερο. 
 Μόνο σε δύο περιπτώσεις παρατηρήσαµε παιγνιώδεις τρόπους διδασκαλίας 
µία για κάθε σχολείο και οι δύο στο µάθηµα της προετοιµασίας. Στη µία η δασκάλα 
επιζητούσε την κατανόηση εννοιών φυσικής µέσω ακροστιχίδας και σταυρόλεξου µε 
τη συµµετοχή όλης της τάξης, ενώ στη δεύτερη οι µαθητές της Β΄ τάξης έπαιζαν µε 
ζάρια για να κατανοήσουν την πρόσθεση µονοψήφιων αριθµών. Και στις δύο 
περιπτώσεις τα αποτελέσµατα ήταν πολύ θετικά, αλλά είναι γεγονός πως χάνονται 
στις 136 ώρες διδασκαλίας τις οποίες παρατηρήσαµε. Ούτε αυτή η µέθοδος 
επιδιώκεται λοιπόν για τη βελτίωση του κλίµατος στο πιλοτικό ολοήµερο. Οι µαθητές 
λογικά κουράζονται και αδυνατούν ως ένα σηµείο να ακολουθήσουν τους ρυθµούς 
του ολοήµερου προγράµµατος. 
 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι υπάρχουν µαθήµατα  κυρίως 
του απογευµατινού ωραρίου όπως τα εικαστικά, η θεατρική αγωγή και η µουσική που 
στηρίζονται πάνω στη µέθοδο παιχνίδι-µάθηση. Η κατεύθυνση ούτως ή άλλως των 
µαθηµάτων είναι τέτοια που καλύπτεται από αυτή. ∆εν συµπεριλάβαµε στην 
αναζήτηση µας σε αυτό το σηµείο τα συγκεκριµένα µαθήµατα εξαιτίας της φύσης 
τους. Όµως και αυτά θα µπορούσαν να αναδειχθούν περισσότερο και να σηµειώσουν 
περισσότερη επιτυχία αν το συνολικότερο πρόγραµµα ήταν πιο αναβαθµισµένο ως 
προς αυτή την κατάσταση. 
 Το επόµενο σηµείο της κατηγορίας «Μεθοδολογία διδασκαλίας�εσωτερική 
λειτουργία πιλοτικού ολοήµερου σχολείου» το οποίο εξετάζουµε στην πράξη είναι 
αυτό της Μάθησης µε ανακάλυψη και όπου µπορεί αυτό να επιτευχθεί 
(εργαστήρια, βιβλιοθήκη κ.ά.) µε τον τρόπο που µπορεί να επιτευχθεί 
(εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.α.). Πρόκειται για µία µέθοδο 
που τον πρώτο λόγο έχει η οργάνωση του µαθήµατος αφενός και οι µαθητές 
αφετέρου. Το πιλοτικό ολοήµερο σ� αυτή µπορεί να παίζει εξίσου σηµαντικό ρόλο 
αφού δηµιουργεί τις κατάλληλες αντικειµενικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή της 
µεθόδου. 
 Παρόλα αυτά, τα στοιχεία που αποκοµίσαµε από την παρατήρηση µέσω της 
κλείδας, είναι διαφορετικά και σχεδόν αποκαρδιωτικά. Ο πίνακας παρακάτω 
επιβεβαιώνει αυτή την εκτίµηση: 
 
 

 Από τα δεδοµένα αυτά παρουσιάζεται µια αρνητική κατάσταση που 
προέρχεται από τα ανεκµετάλλευτα εκπαιδευτικά υλικά µάθησης του σχολείου. Με 
λίγα λόγια επιβεβαιώνεται για ακόµη µια φορά το γεγονός ότι το πιλοτικό ολοήµερο 
διαθέτει το άψυχο δυναµικό ώστε να πετύχει σε επίπεδο µεθοδολογίας και 
εσωτερικής οργάνωσης της τάξης, πάσχει όµως στο έµψυχο δυναµικό και στο 

 Περιπτώσεις µάθησης µε ανακάλυψη 
∆.Σ. Μαλίων 3 περιπτώσεις στις 64 ώρες παρατήρησης 
∆.Σ. Χερσονήσου 1 περίπτωση στις 72 ώρες παρατήρησης 
ΣΥΝΟΛΟ 4 περιπτώσεις στις 136 ώρες παρατήρησης 



συντονισµό του προγράµµατος. Οι δάσκαλοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν τον 
τρόπο που θα επιδιώξουν την ποιοτική βελτίωση της διδασκαλίας ενώ και όσοι τον 
γνωρίζουν (κυρίως σύµφωνα µε τη δική µας εκτίµηση, οι νεότεροι σε ηλικία που 
διδάσκουν στο απογευµατινό ωράριο) χάνονται στην πρόχειρη οργάνωση του 
προγράµµατος και στην έλλειψη επικοινωνίας, συντονισµού και στόχων. 
 Τα λόγια του δασκάλου που ακολουθούν αποδεικνύουν την αρνητική 
κατάσταση που έχει διαµορφωθεί ως προς τη µεθοδολογία της διδασκαλίας: «Αυτό 
που δεν κατάφερα να κάνω είναι να δουλέψω τα projects και τις οµαδικές διδασκαλίες 
στο βαθµό που θα ήθελα εγώ. Οπότε πολλές φορές και εγώ επέλεξα την εύκολη λύση 
της δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας. Για ποιο λόγο; Εντάξει ή γιατί τελικά είναι η 
εύκολη λύση όταν έχεις πολλά προβλήµατα αλλά και γιατί είναι πραγµατικά πολύ 
δύσκολο να εφαρµόσεις µια δυο εναλλακτικές µεθόδους διδασκαλίας µέσα στην 
τάξη�∆εν µπορείς να κάνεις εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας όταν σε µια τάξη δεν 
µπαίνεις αρκετές ώρες, δηλαδή µπαίνεις δυο τρεις ώρες την εβδοµάδα. Όταν σε µια 
τάξη µπαίνεις και τα θρανία δεν έχουν καν την οµαδική διάταξη�επίσης για τις 
µεθόδους αυτές δεν νοείται το σαρανταπεντάλεπτο. Πάντα πρέπει να πάρεις και άλλο 
χρόνο, αυτό δεν µπορούσε να γίνει µια και δεν είµαι ο δάσκαλος της τάξης. Σου λέει θα 
πας 12:40 σ� αυτό το τµήµα 13:30 πρέπει νΑ΄ χεις φύγει, γιατί µετά µπαίνει ο άλλος 
δάσκαλος. Οπότε όλα αυτά είναι προβλήµατα�» (∆άσκαλος απογ. ζώνης Ολοήµερου 
Χερσονήσου, υποερώτηση 2η, σελ.71).  
 Αυτοί είναι οι λόγοι που τελικά δεν προχωρούν µέθοδοι διδασκαλίας σαν 
αυτή της µάθησης µε ανακάλυψη. Στα πλαίσια πως δασκάλα πρωινής ζώνης, Α΄ 
τάξης, πρωτοδιόριστη στο Ολοήµερο, εφάρµοζε στα µαθηµατικά τη µέθοδο 
couisener, µια κλασική µέθοδο ανακάλυψης της γνώσης στα µαθηµατικά. Όµως οι 
περιπτώσεις αυτές είναι πολύ λίγες και επιτυγχάνονται µόνο µε καλή οργάνωση του 
σχολείου πράγµα που όπως αποδείχθηκε δεν ισχύει σε ικανοποιητικό βαθµό. Στο 
σχολείο των Μαλίων, ευαισθητοποιήθηκαν κάποιοι άνθρωποι, η διεύθυνση και ο 
σύλλογος γονέων και προώθησαν τη µέθοδο: «�βασίζεται στις κασετίνες τις οποίες 
δεν έχουν τη δυνατότητα όλα τα σχολεία να τις αποκτήσουν, διότι αυτές 
στοιχίζουν�∆ουλεύουν όλες οι πρώτες τάξεις και οι τρεις. Όσον αφορά τα 
αποτελέσµατα σε ένα µεγάλο ποσοστό είναι θετικά.» (∆ασκάλα Ολοήµερου Μαλίων, 
ερώτηση 6η, σελ.13-14). 
 Όµως παρόλα αυτά πολλά πράγµατα παραµένουν στάσιµα, τα οποία βάση των 
συνθηκών θα µπορούσαν να βελτιωθούν. Σε αυτά τα στάσιµα στοιχεία εντάσσεται 
και η διδασκαλία-µάθηση µε σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα, τα οποία όµως σε 
µεγάλο βαθµό όπως διαπιστώσαµε από το σχετικό κεφάλαιο, διαθέτει το Ολοήµερο. 
Στην εξέταση του σηµείου αυτού δε θα σταθούµε στο αν τελικά τα δύο σχολεία 
διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισµό, αλλά στο κατά πόσο την αξιοποιούν διδακτικά. 
Η εξακρίβωση του σηµείου αυτού επιδιώκεται µε δύο τρόπου: α) µέσω ερωτήσεων 
στους δασκάλους κατά τη διαδικασία της συνέντευξης και β) µε την παρατήρηση των 
διδασκαλιών και τη συµπλήρωση του σηµείου 2.11 της κλείδας παρατήρησης. 
 Στη συνέντευξη όλοι οι εκπαιδευτικού ανεξαιρέτως απάντησαν πως 
χρησιµοποιούν τα σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα που τους προσφέρει το 
Ολοήµερο (τηλεόραση, video, υπολογιστές, ανακλαστικούς προβολείς κ.α.) και 
µάλιστα σε µεγάλο βαθµό. Οι απαντήσεις τους είναι ενδεικτικές: «Ναι στην αρχή πιο 
πολύ χρησιµοποιούσαµε τον ανακλαστικό προβολέα. Και την τηλεόραση έχω 
χρησιµοποιήσει, τι video µάλλον�µε κάποιες βιντεοκασέτες αλλά και κασέτες ήχου�» 
(∆ασκάλα Ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 5η, σελ. 13). 
-«Τον προβολέα τον έχουµε χρησιµοποιήσει µερικές φορές και επίσης την τηλεόραση µε 
κάποιες βιντεοταινίες» (∆ασκάλα Ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 5η, σελ. 19). 



-«Ό,τι υπήρχε. Ό,τι υπήρχε, τα περισσότερα, επειδή µου αρέσει και ασχολούµαι» 
(∆άσκαλος Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 5η, σελ. 58). 
-«Ναι σε µεγάλο βαθµό» (∆άσκαλος Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 5η, σελ. 65). 

Από τη διαδικασία της παρατήρησης σε συσχετισµό µε τα δεδοµένα της 
συνέντευξης, προέκυψαν τα εξής στοιχεία: 
 

 ∆ιδασκαλία-µάθηση µε σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα36

∆.Σ. Μαλίων 3 περιπτώσεις στις 57 ώρες παρατήρησης 
∆.Σ. Χερσονήσου 1 περίπτωση στις 63 ώρες παρατήρησης 
ΣΥΝΟΛΟ 4 περιπτώσεις στις 120 ώρες παρατήρησης 

 
Εδώ µάλλον οι αριθµοί φαίνονται ενδεικτικοί της κατάστασης που επικρατεί 

στις τάξεις των δύο Ολοήµερων. Οι συνολικά 4 φορές που είδαµε διδασκαλίες µε 
χρήση οπτικοακουστικών µέσων, είναι πραγµατικά πολύ λίγες.. βέβαια αξίζει να 
σηµειωθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις που χρησιµοποιήθηκαν οι διδασκαλίες ήταν 
πολύ αποτελεσµατικές από σχεδόν όλες τις απόψεις, αφού οι δάσκαλοι µε αυτό τον 
τρόπο αν µη τι άλλο συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των µαθητών. Πιο ενδεικτικές του 
κλίµατος που δηµιουργήθηκε είναι οι ακόλουθες δύο διδασκαλίες τις οποίες αξίζει να 
περιγράψουµε: 
 Η πρώτη πραγµατοποιήθηκε στην Στ΄ τάξη του σχολείου των   Μαλίων όπου 
ο δάσκαλος της Γεωγραφίας εκµεταλλεύτηκε τους υπολογιστές του εργαστηρίου 
καθώς και ένα εκπαιδευτικό λογισµικό της Γεωγραφίας. Έτσι δραστηριοποιήθηκαν οι 
µαθητές, ενδιαφέρθηκαν διότι έβλεπαν στις οθόνες τους οπτικά τα λόγια του βιβλίου 
τους και µε την καθοδήγηση του δασκάλου τους πραγµατοποίησαν µια επιτυχηµένη 
διδασκαλία. Στη δεύτερη πάλι στη Στ΄ τάξη  του σχολείου της Χερσονήσου αυτή τη 
φορά, η δασκάλα προβάλει εκµεταλλευόµενη το video και την τηλεόραση που 
βρισκόταν στην τάξη, βιντεοταινία σχετική µε το περιεχόµενο του µαθήµατος της 
φυσικής. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα διέκοπτε προβολή και οι µαθητές 
συζητούσαν όσα έβλεπαν, µετέχοντας έτσι σ� ένα είδος ανατροφοδότησης της 
γνώσης 

Όπως και νΑ΄ χει όµως όλοι οι δάσκαλοι και όχι µόνο, γνωρίζουν τη βοήθεια 
που προσφέρουν τα σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα στην πραγµατοποίηση 
ποιοτικών αλλά και ενδιαφερουσών διδασκαλιών. Η µη χρησιµοποίηση τους στον 
αναµενόµενο βαθµό και µε τον κατάλληλο τρόπο, δύο πράγµατα µπορεί να σηµαίνει: 
Ότι δεν γνωρίζουν  τον τρόπο που θα εντάξουν ή ακόµα και θα χρησιµοποιήσουν στη 
διδασκαλία τους τα µέσα αυτά π.χ. «� δεν είµαι και γνώστης κάποιων συγκεκριµένων 
διδακτικών µεθόδων για να µπορέσω να πραγµατοποιήσω µια τέτοια διδασκαλία. 
Προσπαθούσα να διαφοροποιηθώ σε µερικά µαθήµατα ή σε κάποιες πτυχές κάποιων 
θεµάτων αλλά όχι µε πολύ συγκεκριµένους τρόπους�» (∆ασκάλα Ολοήµερου 
Μαλίων, ερώτηση 2η, σελ. 18). Ο άλλος λόγος είναι το ότι πιθανόν ο τρόπος που 
λειτουργεί το ολοήµερο πρόγραµµα, ιδιαίτερα το απογευµατινό ωράριο να µην 
επιτρέπει τη χρησιµοποίηση των µέσων που προσφέρει π.χ. «� η αίθουσα δεν 
προσφέρει έτσι δραστηριότητες οπότε το παιδί όταν τελειώνει το µάθηµα να έχει κάτι να 
κάνει. Υπάρχει βέβαια ο καναπές και η τηλεόραση. Αλλά δεν µπορεί να αξιοποιηθεί 
ανεξάρτητα για το κάθε παιδί�» (∆άσκαλος απογ. ζώνης Ολοήµερου Χερσονήσου, 
ελεύθερη τοποθέτηση, σελ. 89). 
                                                 
36 Από τις ώρες παρατήρησης αντίστοιχα από κάθε σχολείο αφαιρούνται οι διδακτικές ώρες της 
πληροφορικής, των παραδοσιακών χορών και της φυσικής αγωγής, διότι τα δύο πρώτα γνωστικά 
αντικείµενα αναγκαστικά χρησιµοποιούν οπτικοακουστικά µέσα, ενώ στη φυσικής αγωγής δεν είναι 
απαραίτητη η χρήση τους για να θεωρηθεί το µάθηµα επιτυχηµένο.  



 Η εξέταση αυτού του σηµείου λίγο απέχει ως προς τον τρόπο που το βλέπουµε 
στο σύνολο της εργασίας µας, από το επόµενο που αφορά τη διδασκαλία σε 
αίθουσες η εργαστήρια επιστηµών (Φυσικής). Κατά τη διαπραγµάτευση του 
σηµείου αυτού θα κάνουµε µια απαραίτητη διευκρίνιση. ∆εν εντάσσουµε στο σχετικό 
πίνακα που εκθέτουµε τα µαθήµατα ειδικοτήτων τα οποία διδάσκονται σε ειδικά 
εργαστήρια όπως και να΄ χει. Άρα εξαιρούνται από τα συνολικά αποτελέσµατα οι 
ώρες παρακολούθησης στα εξής µαθήµατα: Μουσική, Πληροφορική, εικαστικά, 
παραδοσιακοί χοροί και Φυσική αγωγή. Άρα προκύπτουν τα εξής αποτελέσµατα: 
 

 Μάθηµα σε αίθουσες-εργαστήρια 
∆.Σ. Μαλίων 1 περίπτωση στις 51 ώρες παρατήρησης 
∆.Σ. Χερσονήσου 2 περιπτώσεις στις 56 ώρες παρατήρησης 
ΣΥΝΟΛΟ 3 περιπτώσεις στις 107 ώρες παρατήρησης 

 
Αναµφισβήτητα είναι λίγες οι περιπτώσεις που το µάθηµα γίνεται στα 

εργαστήρια των δύο σχολείων. Ουσιαστικά στο σχολείο των Μαλίων το µάθηµα της 
γεωγραφίας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις διεξάγεται αποκλειστικά στο εργαστήριο της 
πληροφορικής. Συµβαίνει και τα δύο µαθήµατα να διδάσκονται από τον ίδιο δάσκαλο 
και το πιλοτικό ολοήµερο, εξαιτίας των χώρων κυρίως έχει τη δυνατότητα να 
εκµεταλλεύεται το γεγονός.  
 Παρόµοια είναι η κατάσταση και για το µάθηµα της Φυσικής στο σχολείο της 
Χερσονήσου. Η τάξεις Ε΄ και η ΣΤ΄ κάνουν το µάθηµα αν όχι πάντα τουλάχιστον 
πολύ συχνά στο εργαστήριο του σχολείου. Χαρακτηριστικά του κλίµατος που 
επικρατεί είναι τα λόγια των δασκάλων της Ε΄ τάξης που ακολουθούν: « Ιδιαίτερα 
στα Φυσικά χρησιµοποιούσα κατά κόρον το εργαστήριο και  παλιά και κυρίως τώρα. 
Και συνεχώς ζητούσα και περισσότερο να οργανωθεί. Ακόµα δεν έχει οργανωθεί  όπως 
πρέπει» (∆άσκαλος Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 5η, σελ, 58). 
-«Το εργαστήριο της Φυσικής (το χρησιµοποιούσα) 100%. Νοµίζω ότι έγινε η δεύτερη 
αίθουσα τους και τους άρεσε πάρα πολύ. Ήταν το εργαστήριο. Τα υπόλοιπα κατά 80% 
ναι» (∆άσκαλος Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 5η, σελ.65). 

Το γεγονός αυτό σίγουρα είναι θετικό. ∆ηµιουργούνται βάσεις για 
ποιοτικότερη διδασκαλία, στα πλαίσια του ολοήµερου προγράµµατος. Εντούτοις 
είναι λίγες οι περιπτώσεις που συµβαίνει κάτι τέτοιο. Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια 
βελτίωσης αρκεί το πρόγραµµα να συντονιστεί καλύτερα και οι δάσκαλοι να 
αντιληφθούν το µεγάλο πλεονέκτηµα για αποτελεσµατική διδασκαλία που τους 
δίνουν τα εργαστήρια. Ήδη σε προηγούµενο κεφάλαιο της ανάλυσης των 
αποτελεσµάτων της έρευνας (Κτιριακή διαµόρφωση και υποδοµή) τονίσαµε το 
προβάδισµα που αποκτά το σχολείο που διαθέτει χώρους εργαστηρίων έναντι του 
σχολείου που δε διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή π.χ. το ∆.Σ. Μαλίων που δεν έχει 
εργαστήριο Φυσικής. 
 Οι δάσκαλοι το οµολογούν εκφράζοντας τη θετική κατάσταση που 
δηµιουργείται σε τέτοιες περιπτώσεις ως εξής: «� όταν έπαιρνα την τάξη και την 
πήγαινα στο εργαστήριο, τότε κάτι γινόταν. Αλλά και πάλι δεν µπορούσα να κάνω όλη 
τη χρονιά µόνο εργαστήριο σ� αυτά τα µαθήµατα�» (∆άσκαλος απογ. ζώνης 
Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 4η, σελ, 71). Το ότι  δεν µπορεί να γίνεται αυτό 
κατά κόρον είναι κάτι που πρέπει να βελτιωθεί, Θεωρούµε ότι ο τρόπος που θα 
εκµεταλλεύονται τους χώρους οι δάσκαλοι, τα εργαστήρια επιστηµών εν 
προκειµένης, είναι και ζήτηµα επιµόρφωσης αλλά και συνεργασίας των δασκάλων µε 
τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Πάντως φαίνεται πως έστω και µε αργό ρυθµό 
δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για βελτίωση της κατάστασης. Τα βήµατα έγιναν µε 



τα µαθήµατα της γεωγραφίας και της Φυσικής. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να 
εκµεταλλευτούν και τα εργαστήρια των καλλιτεχνικών µαθηµάτων, ως πηγή 
έκφρασης των µαθητών. 
 Συνεχίζοντας την ανάλυση των αποτελεσµάτων της κατηγορίας, συναντάµε το 
σηµείο «χρήση πολλαπλών διδακτικών πηγών», το οποίο σε γενικές γραµµές έχει 
σχέση, ως προς τον τρόπο που θα λάβει χώρα και µε τα προηγούµενα. Αυτή τη φορά 
το συγκεκριµένο αφορά το σύνολο  των µαθηµάτων (πρωινού και απογευµατινού 
ωραρίου) µιας και καταδεικνύει, εφόσον βέβαια λειτουργήσει σωστά, την ποιότητα 
του διδασκόµενου µαθήµατος καθώς και την βελτιωµένη στάση των εκπαιδευτικών 
απέναντι στο περιεχόµενο ενός µαθήµατος. Αυτά αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά 
της φιλοσοφίας που µε έµπρακτες αλλαγές επιδιώκει το πιλοτικό ολοήµερο. 
 Λέγοντας χρήση πολλαπλών  διδακτικών  πηγών, κάνουµε λόγο για το σύνολο 
των τρόπων που µπορεί ένας δάσκαλος να εφαρµόσει, χρησιµοποιώντας από τα πιο 
απλά µέσα (βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, χάρτες, οπτικά υλικά κ.α) µέχρι τα πιο σύνθετα 
(εκπαιδευτικό λογισµικό, internet κ.α.). Η προσπάθεια καταµέτρησης τέτοιων 
περιπτώσεων είναι αρκετά δύσκολη, όσο και περίπλοκη και αυτό διότι ένας δάσκαλος 
µπορεί για παράδειγµα να χρησιµοποιήσει ένα επιπλέον βιβλίο, µε επιφανειακό όµως 
τρόπο, χωρίς δηλαδή να επηρεάσει δυναµικά τα αποτελέσµατα µιας διδασκαλίας. 
Εµείς προσπαθήσαµε να συµπεριλάβουµε στις περιπτώσεις εφαρµογής αυτής της 
µεθόδου, µόνο όσες κατά την προσωπική µας άποψη ήταν θετικές και βελτίωσαν τα 
δεδοµένα και την έκβαση της διδασκαλίας. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτά έχουµε: 
 
 
 
 

 Χρήση πολλαπλών διδακτικών πηγών 
∆.Σ. Μαλίων 4 περιπτώσεις στις 64 ώρες παρατήρησης 
∆.Σ. Χερσονήσου 4 περιπτώσεις στις 72 ώρες παρατήρησης 
ΣΥΝΟΛΟ 8 περιπτώσεις στις 136 ώρες παρατήρησης 

 
 Η χρήση πολλαπλών διδακτικών πηγών καταδεικνύει σοβαρότατες 
προσπάθειες απαγκίστρωσης από το σφικτό και ανελαστικό Αναλυτικό Πρόγραµµα 
µαθηµάτων. Σαφώς και τέτοιες προσπάθειες όσο και να διαφωνούν ορισµένοι από 
τους εκφραστές του Ολοήµερου: «� το πρώτο κοµµάτι είναι το κλασικό πρόγραµµα, 
το οποίο δεν µπορούµε να το παραβιάσουµε�» (∆ιευθυντής Ολοήµερου Χερσονήσου, 
ερώτηση 3η σελ. 40) ευθυγραµµίζονται µε ό,τι αντιπροσωπεύει το πιλοτικό ολοήµερο. 
Όµως τα δεδοµένα στην πράξη είναι τελικά διαφορετικά. Οι 8 συνολικά περιπτώσεις 
που παρατηρήθηκε χρήση πολλαπλών διδακτικών πηγών είναι λίγες σε σχέση µε το 
πόσες θα µπορούσαν να παρατηρηθούν. 
 Λογικό είναι λοιπόν στις 136 ώρες διδασκαλίας που παραβρεθήκαµε να µην 
κατάφερε το πιλοτικό ολοήµερο να µας πείσει ότι πέτυχε την περιβόητη αναµόρφωση 
της εσωτερικής λειτουργίας. Η µη συστηµατική χρήση πολλαπλών πηγών στη 
διδασκαλία φανερώσει και τη µικρή εφαρµογή στην πράξη καινοτόµων διδακτικών 
µεθόδων µιας και τα δύο στοιχεία είναι αλληλένδετα. Με όσα έχουµε µεταφέρει από 
τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών φανερώνεται και η ανάλογη στάση τους απέναντι 
στη χρήση των διδακτικών πηγών. Συνεπώς η αναδιάταξη της µεθοδολογίας, αν 
τελικά µπορεί να θεωρηθεί ότι επετεύχθη δεν συνέβη σίγουρα εξαιτίας της 
χρησιµοποίησης στην πράξη πολλαπλών διδακτικών πηγών. 
 Αυτά παρόλο που ξεκάθαρα διαπιστώσαµε ότι και στις 8 περιπτώσεις που 
παρατηρήθηκε πως οι εκπαιδευτικοί προσάρµοσαν ανάλογα τη διδασκαλία τους, 



είχαµε θετικά αποτελέσµατα που φάνηκαν πρώτα απ� όλα στη συµµετοχή των 
µαθητών. Πρόκειται για τις λίγες επιτυχηµένες µεθοδολογικά τουλάχιστον, αλλά και 
από άποψη περιεχοµένου, διδασκαλίες. Αυτές εξαιτίας και της πολυπλοκότητας που 
διακρίνει µια διδασκαλία ως προς τα βασικά της χαρακτηριστικά, αναφέρονται από 
διαφορετική οπτική και στις υπόλοιπες κατηγορίες του κεφαλαίου της µεθοδολογίας 
που αναλύουµε. Για παράδειγµα έχουµε αναφέρει την πραγµατικά πολύ καλή 
διδασκαλία της γεωγραφίας της Στ΄ τάξης που πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια της 
πληροφορικής στο σχολείο των Μαλίων, ως παράδειγµα π.χ. στη διαθεµατική 
προσέγγιση της διδασκαλίας ή στη χρησιµοποίηση εργαστηρίων για το µάθηµα. Το 
ίδιο και στη συγκεκριµένη περίπτωση, όπου χρησιµοποιήθηκαν σαν ξεχωριστές του 
βιβλίου διδακτικές πηγές, το εκπαιδευτικό λογισµικό, οι χάρτες των µαθητών και τα 
αποτελέσµατα παλιότερης εργασίας τους. 
 Ουσιαστικά οι πραγµατικά και από κάθε άποψη καλές και αποτελεσµατικές 
διδασκαλίες που παρατηρήσαµε και για τα δύο σχολεία εντάσσονται και στην 
κατηγορία που εξετάζουµε για τη χρήση πολλαπλών διδακτικών πηγών από το 
δάσκαλο. ∆εν είναι σκόπιµο να τις αναφέρουµε αναλυτικά γιατί εύκολα µπορεί 
κανείς  να οδηγηθεί στο συµπέρασµα ότι για να επιτευχθεί π.χ. µια άρτια οργάνωση 
της διδασκαλίας µε οµάδες εργασίας όπου η κάθε οµάδα µαθητών θα 
διαπραγµατεύεται µια πτυχή ενός θέµατος λογικό είναι τις περισσότερες φορές να 
χρησιµοποιούνται διαφορετικές πηγές µάθησης. Άρα αυτόµατα µια τέτοια 
διδασκαλία θεωρείται επιτυχηµένη και από την άποψη της χρήσης πολλαπλών 
διδακτικών πηγών. 
 Συνεχίζοντας την ίδια λογική, πολύ εύκολα πλέον εξετάζουµε και καλύπτουµε 
και το επόµενο σηµείο της κατηγορίας που έχει να κάνει µε την αναβάθµιση των 
µεθόδων επικοινωνίας δασκάλου-µαθητή, που προέρχεται κυρίως από την 
αναβάθµιση της εσωτερικής λειτουργίας, όσον αφορά τα θέµατα µεθοδολογίας της 
διδασκαλίας. Με λίγα λόγια σε όσες περιπτώσεις παρατηρήσαµε εφαρµογή µιας 
τουλάχιστον ή πολύ περισσότερο συνδυασµό εναλλακτικής µορφής διδασκαλίας, 
σχεδόν αυτόµατα αναβαθµίζονταν και η επικοινωνία δασκάλου-µαθητή ή µαθητή-
µαθητή. Αυτό το είχαν κατανοήσει και οι δάσκαλοι, αφού όλες οι απαντήσεις στην 
ερώτηση θεωρείτε ότι η µέθοδος (την οποία ακολουθούσε στη διδασκαλία του και 
συνήθως υποστήριζε ότι ήταν εναλλακτική) διευκολύνει την επικοινωνία�συνεργασία 
των µαθητών µεταξύ τους ή µε το δάσκαλο, ήταν θετικές: π.χ. «Απόλυτα ναι. Έβλεπα 
ότι η µαθητοκεντρική διδασκαλία, διδασκαλία µέρα µε τη µέρα διευκολύνει την 
επικοινωνία τόσο τη δική µου µε τους µαθητές όσο και µεταξύ των µαθητών. Άλλωστε 
και βασικά γι� αυτό την επέλεξα. Είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας αυτός για την 
πρώτη τάξη.» (∆ασκάλα ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 3η, σελ. 12). 
-«Βέβαια. Ιδίως όµως την επικοινωνία µεταξύ των µαθητών, Μαθαίνουν να 
συνεργάζονται και να βοηθάνε ο ένας τον άλλο�.» (∆άσκαλος Ολοήµερου 
Χερσονήσου, ερώτηση 3η, σελ. 58). 
-«..Τα παιδιά µαθαίνουν να είναι µαζί. Μαθαίνουν να µιλάνε, µαθαίνουν να κάνουν 
διάλογο και µεταξύ τους και µε το δάσκαλο και είναι καλό για κάθε παιδί νοµίζω να 
ψάχνεται και να δουλεύει µε τέτοιο τρόπο και να ενώνει την άποψη τους µε τον άλλο» 
(∆άσκαλος Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 3η, σελ. 65). 

Βέβαια όλα αυτά έρχονται σε σύγκρουση µε όσα βάση της έρευνας προέκυψε 
ότι συµβαίνουν στο πιλοτικό ολοήµερο και συγκεκριµένα στο θέµα της µεθοδολογίας 
-διδασκαλίας στην τάξη. Λογικά σύµφωνα και µε τα προηγούµενα αποτελέσµατα δεν 
θα έπρεπε η επικοινωνία στα πλαίσια της σχολικής τάξης να είναι καλή, εξαιτίας της 
ελλιπούς εφαρµογής µεθόδων οργάνωσης και διδασκαλίας που τις διευκολύνουν. 
Όµως σ� αυτό το σηµείο έρχεται να αναπληρωθεί το κενό από την ευσυνειδησία και 



την προσπάθεια των δασκάλων. Όλων των δασκάλων και των ειδικοτήτων. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε τη συναισθηµατική επαφή η οποία είναι ικανή να δηµιουργήσει 
κλίµα απόλυτης επικοινωνίας. Η απάντηση µιας δασκάλας στη σχετική ερώτηση µας 
καλύπτει απόλυτα και φανερώσει πως παρόλη την αδυναµία του Ολοήµερου να 
ανταποκριθεί στις σύγχρονες διδακτικές µεθόδους, εντούτοις τα καταφέρνει αρκετά  
καλά σε ζητήµατα επικοινωνίας και έκφρασης: «Μα για να επικοινωνήσεις µε τους 
µαθητές, εγώ πιστεύω ότι το πιο σηµαντικό είναι η συναισθηµατική σχέση που υπάρχει 
πάνω στα παιδιά και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα εντάξει βοηθάνε βέβαια, αλλά 
το σηµαντικότερο είναι αυτό�» (∆ασκάλα Ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 3η, σελ. 19). 
 Το πιλοτικό ολοήµερο λοιπόν εξαιτίας του ότι έχει επιβληθεί στη συνείδηση 
όλων όσων τους αφορά, ως µια εκπαιδευτική καινοτοµία, έχει καταφέρει τουλάχιστον 
σε επίπεδο καλής (µε την έννοια της χωρίς εσωτερικά προβλήµατα)  συνεργασίας και 
επικοινωνίας να λειτουργεί καλά. Όλοι έχουν κατανοήσει ότι πρέπει να βελτιωθούν 
σ� αυτό τον τοµέα και ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουν είναι η 
συναισθηµατική-φιλική επαφή τους. Αυτό διαπιστώνεται στις σχέσεις τους ακόµα και 
αυτές π.χ. µαθητή-διευθυντή. Άµεση  θετική συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι οι 
µαθητές να καταφέρνουν να βρίσκουν παρόλη την εσωτερική από άποψη 
µεθοδολογίας, δυσλειτουργία, έκφραση: «Μάλιστα πέρυσι θυµάµαι που ήρθε ένα παιδί 
που έφυγε �και ήρθε να πάρει το απολυτήριο να µε χαιρετήσει και τη ρώτησα τι 
περιµένεις από το Γυµνάσιο και πως τα βλέπεις; Μου λέει�δεν ξέρω αν θα µπορέσω 
να βρω τρόπους να εκφράζοµαι όπως βρήκα σ� αυτό το σχολείο..» (∆ιευθυντής 
ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 10η, σελ. 44). 
 Σε άµεση συνάντηση µε τις σκέψεις αυτές βρίσκεται και το τελευταίο σηµείο 
της κατηγορίας που αφορά την αναβάθµιση της αξιολόγησης των µαθητών στα 
πλαίσια του ολοήµερου προγράµµατος.  Όταν λέµε για αναβάθµιση στο επίπεδο 
αυτό εννοούµε κυρίως ότι έχει να κάνει µε την ενδεχόµενη διαφοροποίηση και 
προσαρµογή της αξιολόγησης στις ιδιαιτερότητες  και τα χαρακτηριστικά του 
πιλοτικού ολοήµερου και κάθε µαθητή ξεχωριστά. 
 Η απάντηση σ� αυτό είναι, ότι είναι αδύνατο ένα σχολείο ή στην προκειµένη 
περίπτωση ένα πρόγραµµα, να µην έχει προσαρµόσει τις µεθόδους οργάνωσης και 
προσφοράς της γνώσης στα σύγχρονα επίπεδα της διδακτικής µεθοδολογίας και να 
έχει αναβαθµίσει τον τρόπο αξιολόγησης των µαθητών του. Το ίδιο συµβαίνει και 
στα συγκεκριµένα ολοήµερα σχολεία. Αφού δεν έχουν ουσιαστικά αλλάξει τον τρόπο 
που οργανώνουν πρακτικά το µάθηµα και τον τρόπο που το προσφέρουν ή το έχουν 
κάνει µε αποσπασµατικό τρόπο, δεν είναι δυνατόν να έχει αλλάξει τον τρόπο της 
αξιολόγησης. 
 Έτσι  λοιπόν ακολουθεί στο σηµείο αυτό ότι γίνεται και στα υπόλοιπα 
σχολεία. Ο τρόπος εξέτασης δεν άλλαξε, οι δάσκαλοι βασίζονται στις επιδόσεις των 
µαθητών στα τεστ του σχολικού βιβλίου ή και στα δικά τους, που απευθύνονται όµως 
µε τον ίδιο τρόπο σε όλους τους µαθητές. Στηρίζονται επίσης στην προφορική 
συµµετοχή των µαθητών δίχως όµως  να διαµορφώνουν όπως τονίσαµε και τις 
απαραίτητες συνθήκες καθολικής συµµετοχής των µαθητών και χωρίς να αλλάξουν 
ουσιαστικά τον τρόπο του µαθήµατος ώστε να προσαρµόζεται στο επίπεδο του κάθε 
µαθητή. Άρα η αξιολόγηση παραµένει µια τυπική διαδικασία  αποτύπωσης µε βαθµό 
του απόλυτα γνωστικού επιπέδου του µαθητή, όχι εκείνου που του ταιριάζει 
προσωπικά όµως, αλλά εκείνου που θέτει ο κάθε δάσκαλος για  όλους τους µαθητές 
του. Σε ορισµένες µάλιστα, ευτυχώς λίγες  περιπτώσεις υπάρχουν δάσκαλοι που µας 
δηλώνουν ευθαρσώς ότι σε κάποιο µαθητή θα βάλουν µικρό βαθµό γιατί κάνει 
φασαρία χωρίς να σκέπτονται ότι ο λόγος που ο κάθε µαθητής οδηγείται σ� αυτή τη 



συµπεριφορά, είναι ο τυπικός όµοιος και χωρίς µαθητικό ενδιαφέρον, τρόπος που 
κάνουν το µάθηµα. 
 Όλα αυτά που αφορούν την αξιολόγηση και που µεταφέρουµε προηγουµένως 
δεν έχουν σχέση ούτε και ταυτίζονται µε όσα καινοτοµικά χαρακτηριστικά έχει το 
πιλοτικό ολοήµερο, σύµφωνα µε τη θεωρία του. Υπάρχει συγκεκριµένο πρόβληµα σε 
όλα τα σηµεία της κατηγορίας  «Μεθοδολογία διδασκαλίας-εσωτερική λειτουργία» 
που απλά µπορεί να µεταφερθεί ως ασυµβίβαστου της θεωρίας και της πράξης. Η 
αξιολόγηση δεν ακολουθεί ξεχωριστό δρόµο. 
 Βέβαια υπήρχαν περιπτώσεις όπου παρατηρήσαµε µια διαφορετική στάση 
δασκάλου απέναντι στο ζήτηµα της αξιολόγησης. Συνολικά παραβρεθήκαµε σε 6 
γραπτές εξετάσεις και αρκετές προφορικές. Ο δάσκαλος της γεωγραφίας για 
παράδειγµα σε ένα τµήµα της Στ΄ τάξης στο σχολείο της Χερσονήσου εξέτασε 
γραπτά τους µαθητές, δίνοντας τους δικό του φυλλάδιο (πρβλ. παράρτηµα)  όπου οι 
µαθητές θα το συµπλήρωναν µε την ελεύθερη χρησιµοποίηση των βιβλίων  ή άλλων 
σηµειώσεων. ∆εν αξιολογούσε δηλαδή την αποµνηµόνευση αλλά την κατανόηση των 
µαθητών. Αυτό είναι ένα πολύ απλό και µικρό  βήµα προς την αναβάθµιση της 
αξιολόγησης. Είναι ένα δείγµα που ταιριάζει τουλάχιστον ως προς τα πολύ βασικά 
του χαρακτηριστικά µε το πνεύµα του πιλοτικού ολοήµερου. 
 Συµπερασµατικά και κλείνοντας την εξέταση της κατηγορίας αυτής θα πρέπει 
να παραµείνουµε στο γεγονός ότι µεθοδολογικά τουλάχιστον το πιλοτικό ολοήµερο 
στην πράξη δεν συµβαδίζει µε τη θεωρία. Χρειάζεται επαναδιαπραγµάτευση των 
αιτίων που έχουν διαµορφώσει την κατάσταση αυτή. Παρόλο που οι ίδιοι  σύµφωνα 
µε τις συνεντεύξεις θεωρούν ότι έχουν αλλάξει τον τρόπο που κάνουν το µάθηµα 
εξαιτίας του Ολοήµερου, ουσιαστικά ή µέθοδοι διδασκαλίας παραµένουν ίδιες µε 
αυτές που συναντά κανείς σε κανονικό σχολείο. Ξέρουν ότι θα ήταν καλό να 
διδάξουν µε βάση τον οµαδοσυνεργατικό τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας ή µε τη 
χρήση των σύγχρονων εποπτικών µέσων αλλά δεν γνωρίζουν το πώς που θα το 
πραγµατοποιήσουν µε δηµιουργικό και αποτελεσµατικό τρόπο. 
 Την κατάσταση έτσι όπως έχει διαµορφωθεί την περιγράφει µε άµεσο τρόπο 
µια δασκάλα του ολοήµερου όπου  λέει χαρακτηριστικά: «�Γενικά έχω διαπιστώσει 
ότι δεν αλλάζει προς το ποιοτικότερο στο Ολοήµερο ο τρόπος που γίνεται το µάθηµα. 
Έχει παραµείνει στο παραδοσιακό. Ο πρωινός δάσκαλος λέει ότι η φύση των 
µαθηµάτων οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση έχοντας τα ίδια βιβλία το ίδιο 
Αναλυτικό Πρόγραµµα αλλά και το απογευµατινό ωράριο πάλι δεν βοηθούσε έτσι όπως 
είναι κατακερµατισµένο σε πολλούς δασκάλους σε κάθε τάξη, λίγες ώρες (ο κάθε 
δάσκαλος) σε µια τάξη κ.τ.λ.» (∆ασκάλα απογ. ζώνης Ολοήµερου Χερσονήσου, 
ελεύθερη τοποθέτηση, σελ. 89) 
 Πραγµατικά λίγα πράγµατα µπορεί να πετύχει το ολοήµερο σχολείο, 
διαθέτοντας τα ίδια σχολικά βιβλία και το ίδιο Αναλυτικό Πρόγραµµα που ισχύει για 
όλα τα σχολεία. Αυτό έχει σαν συνέπεια το Ολοήµερο το πρωί να δίνει την εικόνα ως 
προς τα βασικά χαρακτηριστικά τουλάχιστον της διδασκαλίας, ενός «κανονικού» 
σχολείου που λειτουργεί σε αναβαθµισµένο περιβάλλον, ενώ το απόγευµα σαν 
σχολείο προσφοράς των επιπλέον αντικειµένων. Η εντύπωση αυτή είναι κατά πάσα 
πιθανότητα απόρροια του µη εκσυγχρονισµού των γνώσεων καθώς και του 
παραδοσιακού τρόπου που προσφέρεται το µάθηµα. 
 Η κατάσταση αυτή αν αντιµετωπίζεται µε ηµίµετρα, µάλλον θα συνεχιστεί και 
θα επιδεινωθεί. Για να µπορέσει να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία αλλά και να 
επιτευχθεί η ποιοτική αλλαγή που επιδιώκει θα πρέπει πρώτα απ� όλα να οργανωθεί 
καλύτερα το πρόγραµµα. Να µην παρατηρείται το φαινόµενο του κενού και της µη-
επικοινωνίας ανάµεσα στα δύο ωράρια. Ο καθένας να έχει το ρόλο του χωρίς να 



αµφιταλαντεύεται αν αυτό υπόκειται στις αρµοδιότητες του. Να υπάρχει καλύτερη 
επικοινωνία και ουσιαστική επαφή των δασκάλων µεταξύ τους αλλά και µε τη 
διεύθυνση, την επιστηµονική επιτροπή, το σχολικό σύµβουλο τους γονείς και τους 
µαθητές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι κοντά στα προβλήµατα του σχολείου. 
 Από εκεί και πέρα να οργανωθεί µε τέτοιο τρόπο το πρόγραµµα ώστε να 
προσφέρει στους δασκάλους κίνητρα π.χ. εµπειρίες διδασκαλίας, καλές συνθήκες, 
επιπλέον µοριοδότηση ή µικρή χρηµατική ανταµοιβή, ώστε να παραµένουν για 
περισσότερο από ένα χρόνο στο Ολοήµερο. Η συχνή εναλλαγή δασκάλων χρόνο µε 
το χρόνο ή και στη µέση της χρονιάς δυσχεραίνει τις όποιες προσπάθειες γίνονται για 
τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας.  
 Τέλος και αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, θα πρέπει να οργανωθούν 
περισσότερες, ποιοτικότερες και άµεσα προσαρµοσµένες στα δεδοµένα του πιλοτικού 
ολοήµερου επιµορφωτικές προσπάθειες. Θα πρέπει να έχουν αν είναι δυνατόν 
εργαστηριακό χαρακτήρα να ξεφύγουν από τα θεωρητικά πλαίσια και να δίνουν την 
ευκαιρία στο κάθε δάσκαλο να εκφραστεί. Τέτοιες προσπάθειες για διάφορους 
λόγους έλειπαν µε αποτέλεσµα οι δάσκαλοι να βαδίζουν στα τυφλά µε µόνη διέξοδο 
την περιπατηµένη οδό, την εύκολη λύση των παραδοσιακών διδασκαλιών.  
 Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να επαινέσουµε το τεράστιο φιλότιµο και τις 
επίπονες προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι οι δάσκαλοι προκειµένου να βελτιώνονται 
µέρα µε τη µέρα. Ένιωθαν τι σηµαίνει να διδάσκουν σε Ολοήµερο και πως θα έπρεπε 
να συµπεριφερθούν διδακτικά και προσπαθούσαν µε δικές τους πρωτοβουλίες να 
ακολουθήσουν τις εξελίξεις. Είναι σίγουρο πως πέτυχαν κάποια σηµαντικά 
αποτελέσµατα που αποκτούν ιδιαίτερη αξία αφού επιτεύχθηκαν κάτω από δυσµενείς 
συνθήκες π.χ. οι δάσκαλοι των ειδικοτήτων δεν είχαν πληρωθεί καθόλου µέχρι τον 
Μάιο κ.α. Είναι σίγουρο πως οι δάσκαλοι αυτοί, µε βάση τις δικές τους προσπάθειες 
ήταν καλύτεροι από πέρυσι και θα γίνουν ακόµα καλύτεροι και πιο ποιοτικοί του 
χρόνου. 
 
 
 

2.7. Ερευνητική προσέγγιση της κατηγορίας: Επιπλέον  βασικές 
λειτουργίες του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου 

 
2.7.1. Κοινωνική προσφορά του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου σε γονείς και 

µαθητές µέσω της λειτουργίας του: 
 
● ∆ιευκολύνει τους εργαζόµενους κυρίως γονείς µέσω της επίβλεψης των παιδιών 
τους κατά τις µεσηµβρινές ώρες. 
● Το τέλος του προγράµµατος συµπίπτει χρονικά µε την επιστροφή των γονιών στο 
σπίτι (∆εν υπάρχει ασυµφωνία ωραρίων) 
● Περιορίζει τις πιθανότητες παραβατικής συµπεριφοράς και ατυχηµάτων των 
µαθητών, καταπολεµώντας το κοινωνικό φαινόµενο των παραµεληµένων παιδιών των 
εργαζόµενων κυρίως γονέων. 
 
 Για την ολοκληρωτική εξέταση της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να 
συνεξετάσουµε και να αναλύσουµε µε βάση τα ερευνητικά δεδοµένα που προέκυψαν 
από την παρατήρηση και τη συνέντευξη, όλα τα σηµεία της σαν ένα. Άλλωστε το 
ένα προκύπτει από το άλλο και το ένα συµπληρώνει το άλλο. 
 Σύµφωνα λοιπόν µε αυτή τη λογική πρώτα θα µεταφέρουµε τα δεδοµένα που 
προέκυψαν από τις συνεντεύξεις και κατόπιν θα συµπληρώσουµε τις έννοιες µε 



στοιχεία που συγκεντρώσαµε από την επιτόπια παρατήρηση στα δύο σχολεία. Έτσι 
θα αποκτήσουµε µια ολοκληρωµένη εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί και 
αντιπροσωπεύει τα σχολεία ως προς την κοινωνική λειτουργία και προσφορά τους. 
 Καταρχήν ο βασικότερος σκοπός θεµελίωσης του Ολοήµερου σχολείου ήταν 
κοινωνικός. Αυτό ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, σε όλα τα κράτη στα οποία 
λειτουργούσε το σχολείο βάση ολοήµερου προγράµµατος. Για να γίνει αυτό έπρεπε 
βάση ωραρίου να διευκολύνει τους εργαζόµενους γονείς και να επιβλέπει τα 
παιδιά τους, µέχρι να σχολάσουν το µεσηµέρι απ� τις δουλειές τους. Με άλλα 
λόγια θα πρέπει  το τέλος του προγράµµατος του σχολείου να συµπίπτει χρονικά 
µε την επιστροφή των γονιών στο σπίτι. 
 Θεωρητικά λοιπόν κάτι τέτοιο εξασφαλίζεται µε τη λήξη του ωραρίου του 
σχολικού προγράµµατος, όχι στις 13:30 αλλά στις 16:00 και για τις δύο µικρότερες 
τάξεις στις 15:00. Μέσω της αλλαγής αυτής δεν θα παρουσιάζεται πλέον το 
φαινόµενο της ασυµφωνίας των ωραρίων µεταξύ γονιών και παιδιών. Η λειτουργία 
του σχολείου σ� αυτά τα πλαίσια επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της 
παρατήρησης που ήδη έχουµε καταθέσει. Τα δεδοµένα αυτά συµπληρώνονται για 
πληρέστερη εξακρίβωση της πραγµατικότητας και από το διευθυντή του σχολείου 
των Μαλίων όπου υποστηρίζει: « Οι ανάγκες είναι αυτές� στη σηµερινή κοινωνία, 
που οι γονείς και οι δύο εργάζονται  και τα παιδιά αναγκαστικά πηγαίνουν στα σπίτια 
τους και δεν υπάρχει κάποιος να τα δεχτεί. Αυτή είναι η πρώτη ανάγκη που καλείται να 
καλύψει το Ολοήµερο σχολείου�» (∆ιευθυντής Ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 11η 
σελ. 4). 
 Συµπληρωµατικά και µε περισσότερες λεπτοµέρειες αναφέρει σχετικά  
δάσκαλος του ίδιου σχολείου: « Για το συγκεκριµένο τόπο τα Μάλια την ανάγκη αυτή 
την καλύπτει, διότι οι περισσότεροι γονείς εργάζονται µέχρι τις 16:00. Αν  σχολνούσαν 
(τα παιδιά) 13:30 και οι γονείς επέστρεφαν στις 16:00� Θα υπήρχε αρκετά µεγάλο 
χρονικό διάστηµα που τα παιδιά θα έµεναν µόνα τους στο σπίτι ή θα πήγαιναν στη 
γιαγιά ή οπουδήποτε�και εκεί που θα έψαχνε  ο γονιός κάπου να αφήσει το παιδί, όσο 
πιο πολλές ώρες µπορούσε για να ασχοληθεί µε τη δουλειά του, καλύπτεται µε άριστο 
παιδαγωγικό τρόπο από το σχολείο». (∆άσκαλος απογ. ζώνης Ολοήµερου Μαλίων, 
ερώτηση 6η, σελ. 29). 
 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε βέβαια σε τι είδους περιοχές 
λειτουργεί το ολοήµερο σχολείο. Όπως ήδη φάνηκε τα δύο σχολεία βρίσκονται σε 
δύο από τις πιο τουριστικές περιοχές της Κρήτης, τα Μάλια και τη Χερσόνησο. 
Λογικό είναι οι περισσότεροι γονείς να διαθέτουν τουριστικά καταστήµατα και 
επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν ανελλιπώς και µε βάση το  τουριστικό ωράριο, 
από την άνοιξη µέχρι και το φθινόπωρο και να παραµένουν κλειστές το χειµώνα. 
Εποµένως φαινοµενικά το ολοήµερο πρόγραµµα και το ωράριο µέχρι τις 16:00 να 
εξυπηρετεί  τις κοινωνικές ανάγκες της περιοχής και των γονιών συγκεκριµένα. 
 Όµως  όσο απαραίτητο δείχνει να είναι το Ολοήµερο, τόσο ανεπαρκές τελικά 
αποδεικνύεται. Το ωράριο εξυπηρετεί τις οικογένειες των µαθητών ως ένα σηµείο και 
µέχρι ενός ορισµένου βαθµού. Την πραγµατικότητα την περιγράφει ως εξής 
δάσκαλος του σχολείου της Χερσονήσου: «Κοίταξε να δεις, σου επαναλαµβάνω το 
καλύτερο θα ήταν για ορισµένους να µπορούσε (το σχολείο) να λειτουργήσει από τις 
7:00 το πρωί µέχρι τις 11:00 το βράδυ. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καµία δουλειά 
που να σταµατάει στις 16:00 στα τουριστικά επαγγέλµατα�.ξέρω ότι οι δουλειές είναι 
έτσι από τις 7:00 µέχρι εντάξει και 11:00 που σου είπα ήταν µια αισιόδοξη 
πρόβλεψη�» (∆άσκαλος απογ. ζώνης Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 7η, σελ. 77) 
Και πραγµατικά κάπως έτσι είναι τα πράγµατα για τις δύο αυτές υπερτουριστικά 
αναπτυγµένες περιοχές.  



 Γι� αυτό όπως ήδη σε προηγούµενο σηµείο έχουµε προτείνει θα εξυπηρετούσε 
τα σχολεία αυτά να παρέµεναν ανοιχτά µέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες, εφόσον 
βέβαια άλλαζαν  αρκετά πράγµατα και τηρούνταν πολύ περισσότερο αυστηρά 
κάποιες από τις ψυχαγωγικές-δηµιουργικές πτυχές του προγράµµατος. Σε µια τέτοια 
περίπτωση  όπου οι γονείς λείπουν για αρκετές ώρες από το σπίτι, ένα ανοιχτό για 
επιπλέον ώρες σχολείο, µπορεί να αναχθεί σε «κύτταρο  πολιτισµού», όπου  τα παιδιά 
θα µπορούσαν στα όρια του σχολείου να ζουν σε ένα µορφωσιογόνο περιβάλλον, 
πλούσιο από πολιτιστικά ερεθίσµατα. Με το ολοήµερο σχολείο θα µπορούσαν να 
καλλιεργούνται ευνοϊκές ψυχοπαιδαγωγικές συνθήκες που θα δρουν αντισταθµιστικά 
καλύπτοντας τα κενά του οικογενειακού και του αποστερηµένου περιβάλλοντος,37 
στο οποίο θα κινούνταν πιθανότατα οι µαθητές εξαιτίας και της απουσίας των γονιών 
από το σπίτι. 
 Έτσι µε τη λειτουργία κάτω από συγκεκριµένως συνθήκες περισσοτέρων 
ωρών το πιλοτικό ολοήµερο θα κάλυπτε µε τον πλέον ποιοτικό και αποτελεσµατικό 
τρόπο, την απουσία των γονιών από το σπίτι λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών 
εργασίας τους. Παράλληλα θα αναδεικνύονταν σε ένα πρότυπο πολιτιστικό κέντρο 
όπου οι µαθητές σε πλαίσια απόλυτης ελευθερίας και δίχως να κουράζονται θα 
απασχολούνταν υπό την επίβλεψη και οργάνωση ειδικευµένων δασκάλων. Βέβαια µε 
βάση τις δεδοµένες συνθήκες που επικρατούν και τον τρόπο που λειτουργεί το 
πρόγραµµα στα Ολοήµερα σήµερα, βρισκόµαστε πολύ µακριά από µία  τέτοια 
προοπτική. Πάντως κάτι τέτοιο ή τέλος πάντων µια παρόµοια λειτουργία δε θα πρέπει 
να αποκλειστεί γιατί ουσιαστικά τους «τουριστικούς» µήνες οι κοινωνικές ανάγκες 
των γονιών και της περιοχής ευρύτερα, δεν καλύπτονται ή καλύπτονται µέχρι τις 
16:00.  
 Από εκεί και πέρα µε βάση τον τρόπο που σήµερα λειτουργεί  το ολοήµερο 
σχολείο, καλύπτει για τις ώρες τουλάχιστον που λειτουργεί δύο πολύ σηµαντικά 
σηµεία για τους γονείς: εξασφαλίζει την παραµονή των παιδιών σε ελεγχόµενο 
σχολικό περιβάλλον µε οργανωµένο πρόγραµµα απασχόλησης και διαδικασιών 
δηµιουργίας και ψυχαγωγίας. Παράλληλα και στα πλαίσια του ελεγχόµενου αυτού 
µορφοσιογώνου χώρου, περιορίζονται σηµαντικά οι πιθανότητες παραβατικής 
συµπεριφοράς και ατυχηµάτων των µαθητών.  Η λειτουργία του πιλοτικού 
ολοήµερου αλλά  και όλων των τύπων ολοήµερου σχολείου στοχεύει βασικά σ� αυτό: 
Την καταπολέµηση του κοινωνικού φαινοµένου των παραµεληµένων παιδιών των 
εργαζόµενων γονιών. 
 Αξίζει µάλιστα να σηµειώσουµε πως στις Η.Π. της Αµερικής αλλά και σε 
άλλες χώρες (π.χ. Γερµανία) όπου το Ολοήµερο έχει  αναχθεί σε ισχυρό εκπαιδευτικό 
θεσµό, υποστηρίχθηκε πολιτικά και οικονοµικά γι� αυτό ακριβώς το λόγο. Μάλιστα 
(πρβλ. κεφάλαιο: Το ολοήµερο στις Η.Π.Α. ) ήδη έχουν παρατηρηθεί τα πρώτα 
θετικά συµπεράσµατα ως προς το σηµείο αυτό, της λειτουργίας του.  
 Έχοντας  ως δεδοµένο τον απόλυτα θετικό και ουσιαστικό τρόπο παρέµβασης 
του Ολοήµερου σ� αυτά τα δεδοµένα, αλλά και τις σχετικές απόψεις των δασκάλων, 
ενισχύεται το επιχείρηµα αυτό και από τη λειτουργία των δύο ολοήµερων σχολείων 

                                                 
37 Την ανάγκη αυτή για τη δηµιουργία κέντρων πολιτισµού στα σχολεία «παιδικά πολύκεντρα» την 
έχει θίξει σε διάφορες µελέτες του παλιότερες  και σύγχρονες ο κ. Πυργιωτάκης.- Πρβλ σχετικά : 
Πυργιωτάκης, Ι.Ε.. Έλληνες δάσκαλοι: εµπειρική προσέγγιση των συνθηκών εργασίας, εκδ. Γρηγόρη, 
Αθήνα 1992, σελ. 284 -Πυργιωτάκης Ι.Ε. ∆ιδακτικός χρόνος στα σχολεία. Η Ελλάδα σε σύγκριση µε 
άλλες χώρες, στο Π. Καλογιαννάκη και Β. Μακράκη (επιµ. ), Ευρώπη και εκπαίδευση, εκδ. Γρηγόρη 
Αθήνα 1996, σελ. 286 -Πυργιωτάκης, Ι.Ε.  Ολοήµερο σχολείο: ∆ιεθνείς εξελίξεις και η Ελληνική 
περίπτωση στο Ι.Ε. Πυργιωτάκης (Επιµ.): Ολοήµερο σχολείο : λειτουργία και προοπτικές,Υ.Π.Ε.Π.Θ. 
Αθήνα 2001, σελ. 15-44). 



των Μαλίων και της Χερσονήσου. Πιο συγκεκριµένα οι δάσκαλοι αλλά και γενικά οι 
εµπλεκόµενοι στο Ολοήµερο διαπιστώνουν: «� πραγµατικά οι άνθρωποι µε αυτόν 
τον τρόπο για κάποιες ώρες παραπάνω από ένα παραδοσιακό σχολείο µπορούν να 
έχουν το κεφάλι τους ήσυχο ότι το παιδί δεν θα σκοτωθεί  στη µέση του δρόµου ή να 
βγει να πάρει ναρκωτικά,. Έτσι τελείως χοντροκοµµένα». (∆άσκαλος απογ.ζώνης 
ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 7η, σελ. 76). 
 Βέβαια το πιλοτικό ολοήµερο  επειδή παρουσιάζεται ως εκπαιδευτική 
καινοτοµία η οποία έχει σκοπό να αλλάξει τα δεδοµένα στην ελληνική 
πραγµατικότητα δεν πρέπει να παραµείνει σ� αυτό και να επαναπαυτεί. Πολύ ορθά 
επισηµαίνεται από δάσκαλο, συµπληρωµατικά της σκέψης µας, το εξής: «� ∆εν 
πιστεύω ότι ένα σχολείο µπορεί να σταθεί  µόνο και µόνο επειδή θα καλυφθούν οι 
ανάγκες των γονέων. Αυτό είναι απαράδεκτο, ή κάνεις κάτι καινούργιο, πρωτοπόρο 
στην εκπαιδευτική διαδικασία διότι θες πραγµατικά να αλλάξει το εκπαιδευτικό 
σύστηµα ή δεν κάνεις τίποτα. Εντάξει υπήρχε και υπάρχει το διευρυµένο ωράριο που σ� 
αυτό  στηρίζεται νοµίζω. Αλλά δεν νοµίζω ότι το Ολοήµερο πρέπει να κοιτά σ� αυτό. 
∆ηλαδή αυτό είναι το τελευταίο που πρέπει να κοιτάξουµε. Γιατί υποτίθεται ότι µιλάµε 
για διαφορετικές µεθοδολογίες και για διαφορετική προσέγγιση, όχι για 
παιδοφυλακτήρια.» (∆ασκάλα Ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 9η, σελ. 22). 
 Στο σηµείο αυτό η δασκάλα δείχνει πως έχει κατανοήσει την πολύ  σπουδαία 
και ειδοποιό διαφορά του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου από τα σχολεία του 
διευρυµένου ωραρίου. ∆ηλαδή και τα δύο έχουν ως βασικό στόχο τη φύλαξη των 
παιδιών σε ασφαλές περιβάλλον στο χώρο του σχολείου, αλλά το επιδιώκουν µε 
διαφορετικό τρόπο. Το µεν διευρυµένο ωράριο, «παρκάροντας» ουσιαστικά τους 
µαθητές όλων των ηλικιών σε µια τάξη χωρίς συγκεκριµένο στόχο, πρόγραµµα η 
δραστηριότητες ενώ το πιλοτικό ολοήµερο διαφοροποιείται σε κάτι ιδιαίτερα 
σηµαντικό: «� Γιατί εδώ, όλες οι ώρες είναι παραγωγικές, όλες οι ώρες είναι 
προγραµµατισµένες και εν πάση περιπτώσει δεν είναι από την Α΄ µέχρι την Στ΄ τάξη µια 
οµάδα διαφόρων ηλικιών µε διαφορετικά ενδιαφέροντα και γνώσεις που µπαίνουν µια 
ώρα για να κάνουν το ίδιο πράγµα. Είναι τεράστια η διαφορά». (∆ιευθυντής 
Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 8η, σελ. 43). 
 Σ� αυτό ακριβώς το σηµείο το πιλοτικό ολοήµερο κοµίζει κάτι το διαφορετικό 
στην εκπαίδευση. Αυτό του δίνει αυτή του την ξεχωριστή αξία και την ιδιαίτερη 
σφραγίδα που φέρει ως εκπαιδευτική καινοτοµία: «Τώρα για τα παιδιά ξέρουν ότι 
τελειώνουν τα µαθήµατά τους µέχρι τις 13:00 µε το δάσκαλο τους. Μετά από εκεί και 
πέρα οι ειδικότητες που έχουν µπει �.προσφέρουν αυτό το διαφορετικό το  οποίο δεν 
το βρίσκουνε σε άλλα σχολεία ή και αν το βρίσκουν  µέσα από τα µαθήµατα τα 
κανονικά τους δεν µπορούν να το δουν εκτενέστερα� µε την ειδικότητα, υπάρχει η 
ελευθερία να µάθουν κάτι επιπλέον ή αν ενδιαφέρονται για κάτι να ασχοληθούν� Αυτό 
το σηµείο πιστεύω ότι είναι ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα. Το παιδί αρχίζει να σκέπτεται 
διαφορετικά�.» (∆άσκαλος απογ. ζώνης Ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 7η, σελ. 30). 
  Το κλειδί µε λίγα λόγια στο σηµείο αυτό η παραµονή των παιδιών σε έναν  
µορφωσιογόνο χώρο µε γεµάτο ψυχαγωγικό και δηµιουργικό χρόνο που λειτουργεί 
µε ένα οργανωµένο πρόγραµµα. Οι ειδικότητες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά 
όπως και ο τρόπος  που γίνεται το µάθηµα σε έναν αναβαθµισµένο χώρο, σε όλα τα 
αντικείµενα. Αυτές είναι οι ουσιαστικές καινοτοµίες του πιλοτικού  ολοήµερου που 
το διαφοροποιούν και το χαρακτηρίζουν. 
 Από αυτά τώρα άλλα λειτουργούν ικανοποιητικά ενώ σε άλλα το Ολοήµερο 
έχει χάσει τον προσανατολισµό του, όπως διαφαίνεται και από την ανάλυση των 
αποτελεσµάτων της έρευνας. Αν τα συγκεκριµένα µειονεκτήµατα, οι δεδόµενες 
δυσλειτουργίες, βελτιωθούν και αποδίδονται έτσι όπως πρέπει να αποδίδονται µε 



ποιοτικό τρόπο τότε το πιλοτικό ολοήµερο θα εξασφαλίσει την ιδιαιτερότητα του ως 
θεσµός και θα συνεισφέρει θετικά ως λύση στην ελληνική εκπαίδευση. Ειδεµή  θα 
χάσει την ώθηση του και το στόχο του θα αλλοτριώσει το χαρακτήρα του και θα 
εκπέσει σ� ένα παραδοσιακό σχολείο που λειτουργεί  ολοήµερα µε σκοπό  την 
παιδοφύλαξη και µόνο. Γι� αυτό η εσωτερική του λειτουργία και το απογευµατινό 
ωράριο θα πρέπει να προσεχθούν από όλους ιδιαίτερα 
 
 

2.7.2. Εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου σε µαθητές και γονείς. 
 
● Ολοκλήρωση των εργασιών στο σχολείο  
● Ποιοτική προσφορά και ικανοποιητική κάλυψη από το σχολείο, µαθηµάτων και 
ειδικοτήτων που αναζητούσαν οι µαθητές στην ελεύθερη αγορά. 
● Περισσότερος ελεύθερος χρόνος για γονείς και µαθητές, για ατοµικές και κυρίως 
οικογενειακές δραστηριότητες. 
 
 Τα τρία αυτά σηµεία της κατηγορίας είναι αλληλοσυµπληρούµενα και το ένα 
προκύπτει από το άλλου. Με βασικό στόχο την εξασφάλιση περισσότερου ελεύθερου 
χρόνου για τους γονείς και τους µαθητές, ώστε να επιδοθούν σε ατοµικές και κοινές 
οικογενειακές δραστηριότητες. Απώτερος στόχος του ολοήµερου σχολείου είναι η 
δηµιουργία συνθηκών σύσφιξης των σχέσεων της οικογένειας µε έµµεσο τρόπο, ώστε 
να εκλείψουν οι όντως αρνητικές συνέπειες της αλλοτρίωσης στους κόλπους της 
οικογένειας. Πρόκειται για µια κατάσταση που υποβιβάζει τους γονείς σε ταξιτζήδες, 
ώστε τα παιδιά τους να καλύψουν στο συντοµότερο δυνατό χρόνο τις δυσανάλογα 
πολλές υποχρεώσεις τους ενώ οι µαθητές ζητούν να βρουν τον τρόπο  έκφρασης 
µέσω αντικειµένων που πληρώνουν για να  τα παρακολουθήσουν. 
 Όλη αυτή η διαµορφωµένη κατάσταση έχει σαν άµεση συνέπεια την έλλειψη 
χρόνου τόσο των παιδιών όσο και των γονιών τους. Το ολοήµερο σχολείο έχει 
απάντηση και σε αυτό. Προσφέρει όλα εκείνα τα απαραίτητα µαθήµατα για τη 
σύγχρονη εποχή που οι µαθητές αναζητούσαν το απόγευµα τους στην ελεύθερη 
αγορά. Επιπλέον θεωρεί ότι µπορεί να καλύψει  τον τοµέα τους διαβάσµατος στο 
σπίτι, που αναλάµβαναν συνήθως οι γονείς ή και «ιδιωτικοί δάσκαλοι», 
προσφέροντας προετοιµασία στα πλαίσια της σχολικής ηµέρας. 
 Έτσι το Ολοήµερο θεωρεί ότι µπορεί να καλύψει τον νευραλγική από άποψη 
χρόνου τοµέα της ολοκλήρωσης των εργασιών στο σχολείο.  Για το σκοπό αυτό 
έχει προβλέψει την ύπαρξη ωρών προετοιµασίας αλλά και την οργάνωση των 
µαθηµάτων του µε τέτοιο τρόπο ώστε οι µαθητές να µην έχουν πολύ διάβασµα και 
γράψιµο στο σπίτι. Θεωρητικά το σχολείο καλύπτει τις προϋποθέσεις αυτές. Έχει 
κατοχυρωθεί σαν συγκεκριµένη ιδιότητα που το χαρακτηρίζει. Πρακτικά όµως και 
σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα που προέκυψαν από την επιτόπια παρατήρηση 
και τις συνεντεύξεις, η κατάσταση στα Ολοήµερα δεν δικαιώνει τις προσδοκίες της 
θεωρίας. Όπως ήδη έχουµε τονίσει ο χρόνος που έχουν οι µαθητές στη διάθεση τους 
για την ολοκλήρωση των εργασιών τους ή δεν επαρκεί ή δεν προσφέρεται και δεν 
αξιοποιείται µε ικανοποιητικό τρόπο.  
 Την κατάσταση έτσι όπως διαµορφώνεται µας τη µεταφέρει δάσκαλος ο 
οποίος έχει επωµιστεί την προετοιµασία των µαθητών  ως εξής: « �Αν καλύπτεται (η 
σχολική προετοιµασία και η  ολοκληρωµένη µαθησιακή διαδικασία) από το Ολοήµερο 
θα έλεγα όχι σε καµία περίπτωση. ∆ηλαδή ούτε ο καλός µαθητής βγαίνει ικανοποιητικά 
προετοιµασµένος, διότι ο καλός µαθητής θέλει να είναι ακόµα καλύτερος�. Οπότε και 
στο σπίτι συνεχίζει να µελετάει. ∆ηλαδή δεν ολοκληρώνει αυτές τις διαδικασίες στα  



πλαίσια του µαθήµατος. Ο κακός µαθητής δεν συνεχίζει να µελετάει σπίτι αλλά και πάλι 
δεν έχει καλύψει  δεν έχει προετοιµαστεί όπως θα ήθελε να προετοιµαστεί για να πάει 
σπίτι του. Μιλάµε για το σχολείο µέσα. Σε περίπτωση που είναι ολοκληρωµένη αυτή 
επιτυγχάνεται έξω από το σχολείο. Σε περίπτωση που δεν είναι ολοκληρωµένη δεν 
ολοκληρώνεται µέσα στο σχολείο, ούτε και επιτυγχάνεται και εκτός σχολείου». 
(∆άσκαλος απογ. ζώνης Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 7η σελ. 75). 
 Παρόλα αυτά σε σύγκριση µε άλλα σχολεία το Ολοήµερο έχει σαφώς 
περισσότερες δυνατότητες να καλύψει αυτή τη βασική ανάγκη του µαθητή και της 
οικογένειας του. Βέβαια πρέπει να τηρηθούν κάποιες βασικές προϋποθέσεις οι οποίες 
τη δεδοµένη στιγµή στα συγκεκριµένα σχολεία που διεξήχθη η παρατήρηση δεν 
τηρούνται όπως π.χ. η ανάλογη µεθοδολογία διδασκαλίας, η διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας και η προσαρµογή της στο επίπεδο του κάθε µαθητή,. Η κατανόηση της 
νέας γνώσης στα πλαίσια της διδακτικής ώρας η οργάνωση της ώρας προετοιµασίας 
κ.α.. Το θετικό βήµα που έχει κάνει προς την κατεύθυνση αυτή το Ολοήµερο και 
διαπιστώθηκε στα πλαίσια της παρατήρησης των 136 ωρών διδασκαλίας, είναι ότι οι 
δάσκαλοι έχουν απαγκιστρωθεί από τη µόδα των φωτοτυπιών µε ασκήσεις και 
εργασίες, όπου δίνονται κατά κόρον στους µαθητές: «Επίσης προσπαθούµε να 
ελαχιστοποιήσουµε τη χρήση των φωτοτυπιών. ¨Όταν γίνονται και δίνονται φωτοτυπίες 
να είναι παραγωγικές και να έχουν κάποιο στόχο�και προσπάθεια είναι στην 
προετοιµασία που γίνεται να καλύψουµε ένα πολύ µεγάλο µέρος της ανάγκης του 
παιδιού για µελέτη στο σπίτι και έτσι να πάει σπίτι, να έχει ελεύθερο χρόνο να δει τους 
γονείς, να πάει να  παίξει, να ζήσει σαν παιδί» (∆ιευθυντής Ολοήµερου Χερσονήσου, 
ερώτηση 8η, σελ, 43). 
 Βέβαια από εκεί και πέρα δεν αρκεί το Ολοήµερο να στηριχθεί σε ηµίµετρα 
και µικρές επιτυχίες. ∆εν είναι δυνατόν αφού θέλει να θεωρείται  εκπαιδευτική 
καινοτοµία, να συµβιβάζεται µε τη µετριότητα, ούτε να  κοµπάζει ότι σε σχέση µε 
άλλα σχολεία πετυχαίνει αποτελέσµατα στον τοµέα της εξασφάλισης ελεύθερου 
χρόνου για τους γονείς και τους µαθητές π.χ. «� Σε σχέση  µε άλλο σχολείο σαφώς  τα 
πράγµατα είναι καλύτερα στο Ολοήµερο, αφού έχει και κάποιες ώρες προετοιµασίας 
στο πρόγραµµα όπου και αντιµετωπίζονται σαν κανονική σχολική ώρα». (∆ασκάλα 
Ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 9η, σελ. 14-15). Πρέπει να βελτιώσει την κατάσταση 
αυτή, αν θέλει να διατηρήσει την ποιότητα ενός σχολείου που ξεχωρίζει και 
πετυχαίνει στους βασικούς του στόχους. 
 Από εκεί και πέρα βέβαια για να ολοκληρωθεί µε αποτελεσµατικό τρόπο η 
ανάγκη της οικογένειας του µαθητή αλλά και του  ίδιου για περισσότερο ελεύθερο 
χρόνο ώστε να επιδοθούν σε άλλες ατοµικές και οικογενειακές δραστηριότητες,  
οι οποίες την θα εξασφαλίζουν επικοινωνία τους, πρέπει να τηρείται ακόµα µια 
προϋπόθεση. Πρόκειται για την ποιοτική προσφορά και ικανοποιητική κάλυψη 
από το σχολείο, µαθηµάτων και ειδικοτήτων που αναζητούσαν οι γονείς και οι 
µαθητές στην ελεύθερη αγορά. Μιλάµε φυσικά για τα µαθήµατα των ξένων 
γλωσσών, της µουσικής, της πληροφορικής, του χορού κ.α. Αυτά σύµφωνα και µε 
την ανάλυση που πραγµατοποιήσαµε στο αντίστοιχο κεφάλαιο (πρβλ. κεφ. 
Πρόγραµµα Μαθηµάτων �Αναλυτικό Πρόγραµµα)  προσφέρονται ως µαθήµατα 
ειδικοτήτων στα ολοήµερα σχολεία. Το ζήτηµα είναι αν προσφέρονται µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να καλύπτουν οι µαθητές τις ανάγκες τους όπως διαµορφώνονται στη 
σύγχρονη κοινωνία. 
 Αποδείξαµε στο σχετικό κεφάλαιο ότι κάποιες ειδικότητες προσφέρονται µε 
ικανοποιητικό τρόπο ώστε οι µαθητές να µην τις επιζητούν στην ελεύθερη αγορά 
(π.χ. Μουσική, εικαστικά, χοροί, πληροφορική). Μιλάµε όµως για τους µαθητές 
εκείνους που δεν έχουν κάποιες ιδιαίτερες φιλοδοξίες  και ικανοποιούνται µε το να 



αποκτήσουν τις βασικές  γνώσεις ή δεξιότητες. Γιατί το Ολοήµερο και αυτό είναι 
κάπου φυσιολογικό, ανταποκρίνεται στο µέσο όρο των µαθητών µε την προσφορά 
αυτών των αντικειµένων. Μαθητές που θέλουν στα συγκεκριµένα, να αποκτήσουν 
εξειδικευµένες γνώσεις περισσότερες εµπειρίες και πιθανόν κάποια πτυχία 
απευθύνονται για την κάλυψη των αναγκών τους στην ελεύθερη  αγορά. ∆ηλαδή 
παρατηρείται το φαινόµενο να προσφέρουν από το χρόνο τους για την 
παρακολούθηση των αντικειµένων και στο σχολείο και µετά από αυτό. Οπότε το 
Ολοήµερο υποβιβάζεται µε αυτό τον τρόπο. Μάλιστα µαθητές µε τέτοιες επιδιώξεις 
έτσι όπως έχει εξελιχθεί η σηµερινή απαιτητική εποχή, δεν είναι λίγοι. 
 Και αν η κατάσταση µε τα συγκεκριµένα αντικείµενα, είναι κάπως ποιοτικά 
ανεκτή µε τις ξένες γλώσσες είναι πραγµατικά ανησυχητική. Το σύνολο σχεδόν των 
µαθητών πηγαίνουν σε φροντιστήρια µετά το τέλος του ολοήµερου σχολείου για να 
ολοκληρώσουν τη γνώση τους και να αποκτήσουν τίτλους σπουδών. Η ποιότητα του 
µαθήµατος παρ� όλες τις προσπάθειες των καθηγητών και του σχολείου είναι 
δυσανάλογη κατά πολύ των σύγχρονων απαιτήσεων. Όλοι οι δάσκαλοι, οι διευθυντές 
και ο σχολικός σύµβουλος, που ρωτήθηκαν στη συνέντευξη, όπως µεταφέραµε τις 
απόψεις τους στο ανάλογο κεφάλαιο, συµφωνούσαν µε αυτό. Χαρακτηριστική είναι η 
παρακάτω άποψη, όπου δηλώνει την κατάσταση που συναντήσαµε: « Και βέβαια 
χαρακτηριστικό παράδειγµα εδώ πέρα είναι η διδασκαλία των Αγγλικών όπου όλα τα 
παιδιά που θέλουν να µάθουν Αγγλικά από τον καλό µαθητή µέχρι το µέτριο,� 
συνεχίζουν µε φροντιστήριο έξω, Αγγλικά». (∆άσκαλος από. Ζώνης Ολοήµερου 
Χερσονήσου, ερώτηση 7η, σελ. 75). 
 Αυτό σηµαίνει ότι ο επιπλέον χρόνος που παραµένουν οι µαθητές στο σχολείο 
δεν είναι αποτελεσµατικός και πολύ περισσότερο αντάξιος των προσδοκιών. ∆εν 
καλύπτει µία από τις βασικές επιδιώξεις του Ολοήµερου ως θεσµού πλέον, της 
εξασφάλισης περισσότερου χρόνου, πρώτα για τον µαθητή και µετά για τους γονείς 
του. Από τη στιγµή που οι µαθητές µετά το σχολείο και τις όπως και να το κάνουµε 
κουραστικές 9 ώρες, πρέπει να ξαναµελετήσει για το Φροντιστήριο και να 
ξαναπαρακολουθήσει µία ή δύο ακόµα ώρες εκεί, όλες οι κοινωνικές επιδιώξεις του 
για εξασφάλιση περισσότερου χρόνου µε τους γονείς του εκµηδενίζονται. Αυτό 
σηµαίνει ότι δεν καλύπτεται η βασική ανάγκη του µαθητή, την οποία θεωρητικά 
µπορούσε να καλύψει το Ολοήµερο για σχολική προετοιµασία και ολοκληρωµένη 
µαθησιακή διαδικασία στα  πλαίσια του σχολικού ωραρίου. Ενώ και το άλλο του 
βασικό χαρακτηριστικό, σχετικά µε τις επιπλέον σύγχρονες γνώσεις µέσω των νέων 
γνωστικών  για τα δεδοµένα του σχολείου αντικειµένων, ταλαντεύεται επικίνδυνα. 
 Θα πρέπει σύντοµα να ληφθούν  κάποια δραστικά µέτρα που να φέρουν 
πρακτικά αποτελέσµατα, για την αναβάθµιση της ποιότητας των αντικειµένων που οι 
µαθητές επιζητούν στην ελεύθερη αγορά. Πρακτικές λύσεις όπως η καλύτερη 
οργάνωση (να µην υπάρχει αλλαγή διδασκόντων στη µέση της χρονιάς, 
καθυστερηµένη έναρξη µαθηµάτων, δυσλειτουργία του προγράµµατος κ.α) η 
σύγχρονη µεθοδολογική προσέγγιση και ο καλύτερος συντονισµός του περιεχοµένου 
των ίδιων των µαθηµάτων θα βελτιώσουν ποιοτικά την κατάσταση. Και αυτά γιατί οι 
αντικειµενικές προϋποθέσεις (χώρος, εξειδικευµένοι καθηγητές) υπάρχουν. Όµως θα 
πρέπει άµεσα να βελτιωθεί η κατάσταση. Γιατί αν για κάτι ξεχωρίζει το πιλοτικό 
ολοήµερο και έχει µείνει στη συνείδηση όλων, είναι για τις σύγχρονες γνώσεις µέσω 
των νέων αντικειµένων που προσφέρει και έµµεσα για την εξασφάλιση πραγµατικά 
ελεύθερου χρόνου για τους µαθητές και τους γονείς µετά το τέλος  του σχολικού 
ωραρίου. 
 
 



2.7.3. Καταπολέµηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισµού. 
 
● Περιορισµός της εκπαιδευτικής ανισότητας µε προσφορά νέων γνωστικών 
αντικειµένων  
● Περιορισµός της παραπαιδείας και οικονοµική ανακούφιση ιδιαίτερα των 
χαµηλότερων στρωµάτων  
● Έχουν δηµιουργηθεί και λειτουργούν φροντιστηριακά τµήµατα και τάξεις 
υποδοχής 
  
 Η κατηγορία αυτή και συγκεκριµένα τα δύο  πρώτα της σηµεία,έχουν  άµεση 
σχέση και προκύπτουν από την προηγούµενη κατηγορία (εξασφάλιση ελεύθερου 
χρόνου σε µαθητές). Μάλιστα δεν είναι λίγα τα κοινά συµπεράσµατα ή τα κοινά 
εφαλτήρια σκέψης και ανάλυσης τους. Όµως τα προσεγγίζουµε τώρα από καθαρά 
κοινωνική άποψη και περιοριζόµαστε στις δυνατότητες που προσφέρει το Ολοήµερο 
στην καταπολέµηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισµού. Έτσι  δίνουµε 
σηµασία στον περιορισµό της εκπαιδευτικής ανισότητας µε προσφορά νέων 
γνωστικών αντικειµένων. Αυτό σύµφωνα µε το πνεύµα και γενικά τη φιλοσοφία του 
Ολοήµερου, θα έχει σαν αποτέλεσµα τον περιορισµό της παραπαιδείας και την 
οικονοµική ανακούφιση των γονιών, ιδιαίτερα όσων προέρχονται από τα 
χαµηλότερα οικονοµικά στρώµατα. 
 Οι εκπαιδευτικοί έχοντας κατανοήσει το σηµείο αυτό, το προβάλουν και 
µάλλον ορθώς, σαν µια θετική συµβολή του Ολοήµερου στην εκπαίδευση. 
Χαρακτηριστικές είναι οι απόψεις που ακολουθούν σχετικά: «� καλύπτει τις 
κοινωνικές ανάγκες. Ακόµα τα πρόσθετα αντικείµενα, να το πούµε πολύ απλά, χτυπάει 
την παραπαιδεία�». (Υποδιευθυντής Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 5η, σελ. 49).  
-« Η διαφοροποίηση του Ολοήµερου από το κανονικό είναι ότι διδάσκονται πρώτα 
πρώτα περισσότερα αντικείµενα τα οποία για να τα µάθει  ο µαθητής χρειάζεται να 
πληρώσει αρκετά χρήµατα ο γονέας του�» (∆ιευθυντής Ολοήµερου Μαλίων, 
ερώτηση 9η, σελ. 3). 
  Βέβαια όλα αυτά σύµφωνα µε τις γνώµες των εκπαιδευτικών  (πρβλ 
κεφάλαιο: εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου σε γονείς και µαθητές) παρέµειναν στη 
θεωρία, κυρίως σε ότι αφορά τις ξένες γλώσσες. Όλοι  σχεδόν οι µαθητές πάνε σε 
φροντιστήρια κάτι που σηµαίνει  παραπαιδεία αφενός και οικονοµική επιβάρυνση 
αφ� ετέρου. 
 Μάλιστα επισηµαίνεται σχετικά: «τώρα τελευταία δεν κρύβω ότι έχουν αρχίσει 
κάποιες φωνές ανησυχίας� γιατί δεν κατάφερε το ολοήµερο µέχρι τώρα να απαντήσει 
σε θέµατα παραπαιδείας». (Υποδιευθυντής Ολοήµερου Μαλίων ερώτηση 11η, σελ. 
11). 
 Άρα δεν µπορούµε  να υποστηρίζουµε ότι πέτυχε τουλάχιστον όσον αφορά 
την πλειοψηφία, το ολοήµερο στους τοµείς αυτούς. Στο µόνο το οποίο συµβάλλει και 
µάλιστα µε σχετική επιτυχία, είναι στο ότι αλλοδαποί µαθητές των οποίων οι γονείς 
δεν έχουν οικονοµική ευχέρεια, έχουν την ευκαιρία  µέσω του δηµόσιου σχολείου, να 
έρχονται σε επαφή µε όλα αυτά τα επιπλέον γνωστικά αντικείµενα που προσφέρει το 
Ολοήµερο. Με όλα αυτά δεν θα ασχολούνταν αν φοιτούσαν σε οποιοδήποτε άλλο 
σχολείο. Αλλά ακόµα και αν περιλαµβάνονταν στο πρόγραµµα θα ήταν σαφώς 
κατώτερα ποιοτικά όσον αφορά τον τρόπο και τα µέσα προσφοράς του Ολοήµερου. 
 Χαρακτηριστική είναι στο σηµείο αυτό και φανερώνει το εύρος της 
προηγούµενης σκέψεις µας, η άποψη του δασκάλου απογευµατινής ζώνης ειδικού σε 
θέµατα διαπολιτισµικής αγωγής όπου υποστηρίζει: «�.Μάλιστα επειδή παρέχονται 
όλα αυτά τα µέσα αλλά και οι επιπλέον  γνώσεις από νέα αντικείµενα, το παιδί που 



προέρχεται από φτωχό πολιτισµικό περιβάλλον εδώ παίρνει την εµπειρία της επαφής 
του ας πούµε µε τον υπολογιστή. Εντάξει βέβαια ο µαθητής που έχει την πολυτέλεια να 
έχει στο σπίτι του έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, παίρνει το κάτι παραπάνω. Αλλά το 
παιδί του οποίου οι γονείς είναι εργάτες ή ο  αλλοδαπός µαθητής, του οποίου η 
οικονοµική κατάσταση, δεν είναι και τόσο καλή, το να γνωρίζει υπολογιστές, γιατί 
πραγµατικά µε τα µαθήµατα που γίνονται εδώ βλέπεις ότι οι µαθητές γνωρίζουν τις 
βασικές χρήσεις ή να παίρνει γεύση από Αγγλικά, είναι σηµαντική�» (∆άσκαλος από. 
Ζώνης Ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση  6η, σελ. 29). 
 Από αυτή την άποψη το Ολοήµερο καταπολεµά την εκπαιδευτική ανισότητα  
που προέρχεται από το χαµηλό οικονοµικό-κοινωνικό στρώµα της οικογένειας του 
µαθητή. Προς αυτή την κατεύθυνση δρα ο Ολοήµερο και µε πιο συγκεκριµένους 
τρόπους που έχουν τη µορφή χαρακτηριστικών διδακτικών δράσεων. Στα πλαίσια 
αυτά έχουν δηµιουργηθεί και οργανωθεί φροντιστηριακά τµήµατα αδυνάτων 
γνωστικά µαθητών (ενισχυτική διδασκαλία) και τάξεις υποδοχής αλλοδαπών 
µαθητών. Και στα δύο πιλοτικά ολοήµερα σχολεία που πραγµατοποιήθηκε η έρευνα, 
λειτουργούσαν κανονικά σαν µέρος του προγράµµατος τα τµήµατα αυτά. 
 Βάση της επιτόπιας παρατήρησης διαπιστώσαµε ότι δάσκαλοι της 
απογευµατινής ζώνης, αναλάµβαναν να διδάξουν φροντιστηριακά κάποιους µαθητές 
σε συγκεκριµένες ώρες την εβδοµάδα. Οι µαθητές σε καµία περίπτωση δεν ήταν 
πάνω από τρεις  ενώ ο χώρος  που γινόταν η ενισχυτική διδασκαλία ποίκιλε ανάλογα 
µε την περίπτωση (σε κάποια τάξη, στη βιβλιοθήκη, στο γραφείο διδασκόντων, κ.α.). 
Όσον αφορά τα οργανωτικά, διαπιστώσαµε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να 
λειτουργήσει µε τον κατάλληλο τρόπο, αποτελεσµατικά η ενισχυτική διδασκαλία. 
Αρµοδιότεροι  να µας πληροφορήσουν  όµως για τα αποτελέσµατα είναι οι ίδιοι οι 
δάσκαλοι που την πραγµατοποιούν. Μας µετέφεραν λοιπόν τα εξής: «� Όσο για τους 
αδύναµους µαθητές υπάρχει  η δυνατότητα της ενισχυτικής διδασκαλίας από τους 
δασκάλους της άλλης βάρδιας αλλά και από εµάς. Και εγώ έχω κάνει ενισχυτική 
διδασκαλία. Υπάρχει πρόγραµµα ενισχυτικής διδασκαλίας στο Ολοήµερο. Βέβαια 
πολλές φορές εγώ προσωπικά έτυχε και έκανα πολλή περισσότερες ώρες�. Το 
πρόγραµµα µου  έλεγε µία ώρα, εγώ να έκανα δύο γιατί θεωρούσα ότι δε µου φτάνει 
αυτή η ώρα�.» (∆ασκάλα Ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 9η. σελ. 15). 
 Ο δάσκαλος του σχολείου της Χερσονήσου κάνοντας µια κριτική για το πώς 
εργάστηκε ο ίδιος στην ενισχυτική διδασκαλία, µας µεταφέρει και µας πληροφορεί 
για τα εξής: «Υπάρχει στο πρόγραµµα ξεχωριστή ώρα� εγώ κάνω ενισχυτική 
διδασκαλία µία φορά τη βδοµάδα σε τρία παιδιά� Σ� αυτά τα παιδιά κάνω µόνο µία 
ώρα. Σ� αυτή τη µία ώρα τους κάνω και µαθηµατικά και γλώσσα, εκ των πραγµάτων 
επειδή δεν µπορούσα,δηλαδή θα ήταν τελείως δώρο  άδωρον να τα κάνω και τα δύο, 
αποφάσισα µε δική µου πρωτοβουλία να τους κάνω µόνο µαθηµατικά, δεδοµένο ότι 
αυτά τα τρία παιδιά έκαναν γλώσσα επειδή ήταν και αλλοδαπά τα δύο, στην τάξη 
υποδοχής στο σχολείο�πως µπορείς να κάνεις  έτσι κάτι σοβαρό, µέσα σε µία τόσο 
ανοµοιογενή οµάδα, όταν το ένα έχει πρόβληµα στη γλώσσα, το άλλο στη συµπεριφορά 
κ.τ.λ. και µε µία ώρα την εβδοµάδα βέβαια». (∆άσκαλος απογ. ζώνης, Ολοήµερου 
Χερσονήσου, ερώτηση 4η, σελ. 73). 
 Όπως διαπιστώνουµε από το περιεχόµενο των απόψεων του, το µάθηµα της  
ενισχυτικής διδασκαλίας δείχνει να µην επιτυγχάνει τους στόχους  του 
(καταπολέµηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισµού) κυρίως λόγω του 
λίγου χρόνου που την παρακολουθεί το κάθε παιδί. Και εξαιτίας των δυσλειτουργιών 
που µπορεί να παρουσιάσει µια οµάδα. Άλλη δασκάλα αναφέρει συµπληρωµατικά: 
«εκ πρώτης και εκ δευτέρας όψεως ακούγεται και µπορώ να πω ότι είναι 
αναποτελεσµατικό το µάθηµα της ενισχυτικής διδασκαλίας  διότι το να έχεις µια φορά 



την εβδοµάδα τα παιδιά δεν προλαβαίνεις να παρέµβεις και δεν µπορείς να έχεις 
συνέχεια στη δουλειά σου. Και τα παιδιά σε ξεχνούσανε, ξεχνούσαν τι είχανε κάνει και 
ο δάσκαλος το ίδιο. Επίσης θα έπρεπε εκεί να υπάρχει άµεση συνεργασία πάλι µε το 
δάσκαλο για τα συγκεκριµένα παιδιά. ∆ηλαδή που ακριβώς υπάρχουν οι ελλείψεις.. 
Καµιά επαφή παρόλο που το ζήτησα και παρόλο που επέµενα τις πρώτες µέρες το παιδί 
αυτό που θέλει ενίσχυση,� Οπότε να κάνω και εγώ πιο γρήγορα και πιο 
αποτελεσµατικά τη δουλειά µου και όχι να πειραµατίζοµαι και να περνάει  ο χρόνος 
έτσι.  Αλλά σου ξαναλέγω ότι ήταν ελάχιστες οι ώρες συνολικά» (∆ασκάλα απογ. 
ζώνης Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 4η., σελ. 84). 
 Βλέπουµε ότι έκτός από το θέµα του χρόνου τίθεται και το θέµα του µη 
εσωτερικού συντονισµού των δασκάλων, µε σκοπό τα καλύτερα αποτελέσµατα. Είναι 
δηλαδή και θέµα εσωτερικής λειτουργίας του Ολοήµερου. Το σίγουρο είναι πάντως 
βάση κυρίως των καταστάσεων που µας  παρουσιάστηκαν, ότι τα φροντιστηριακά 
µαθήµατα δεν εκπληρώνουν το στόχο τους. Πράγµατι ο χρόνος (µια ώρα την 
εβδοµάδα) είναι πολύ  µικρός και θα πρέπει να αναζητηθεί µια λύση. Σε διαφορετική 
περίπτωση χάνουν λόγω των συνεπειών των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, πρώτα οι 
µαθητές και οι οικογένειες τους και µετά το σχολείο και το Ολοήµερο, ως θεσµός που 
παρεµβαίνει ενεργά και αποτελεσµατικά στα δρώµενα  της εκπαίδευσης. 
 Ο άλλος τρόπος που µπορεί το Ολοήµερο να παρέµβει µε σκοπό τον 
περιορισµό των εκπαιδευτικών ανισοτήτων βοηθώντας τους αλλοδαπούς µαθητές να 
ενταχθούν οµαλά στις τάξεις, είναι µέσω της λειτουργίας τάξεων υποδοχής. Τέτοια 
τµήµατα υπάρχουν και στα δύο σχολεία, ενώ συγκεκριµένος δάσκαλος έχει αναλάβει 
τη διεξαγωγή των µαθηµάτων για όλες τις περιπτώσεις. Το µάθηµα που διδάσκονται 
οι µαθητές  είναι η νεοελληνική γλώσσα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προέκυψαν 
από την παρατήρηση η τάξη υποδοχής και στα δύο σχολεία, λειτουργεί σε ένα µικρό 
χώρο (αίθουσα) και πραγµατοποιείται την πρωινή ζώνη µαθηµάτων του σχολείου. Οι 
µαθητές χωρίζονται δε δύο επίπεδα τους αρχάριους και τους προχωρηµένους, οι 
οποίοι έχουν στο µάθηµα της γλώσσας, ανεξάρτητο πρόγραµµα και δικό τους 
εγχειρίδιο. Παρακολουθούν τα µαθήµατα του τµήµατος ανά µικρές οµάδες 3 ή 4 
ατόµων και στη συνέχεια επέστρεψαν στα τµήµατα τους. 
 Όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας, καταγράψαµε τα εξής: Οι δάσκαλοι 
εξατοµίκευαν το µάθηµα και το προσάρµοζαν στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Έδιναν 
έµφαση κυρίως στην ανάγνωση και τη γραφή, ενώ κρατούσαν ειδικό χρόνο προς το 
τέλος για τις άγνωστες λέξεις και τον εµπλουτισµό του λεξιλογίου. Φυσικά δεν 
ζητούνται εργασίες για το σπίτι ενώ και οι δάσκαλοι στις τάξεις τους είχαν µειωµένες 
απαιτήσεις απ� αυτούς. Το συµπέρασµα που βγάλαµε για τις τάξεις υποδοχής είναι 
ότι αν έλλειπε αυτό το µάθηµα οι µαθητές που δύσκολα θα µπορούσαν να συνεχίσουν 
στο σχολείο και ειδικά στο µάθηµα της γλώσσας. 
 Με αυτά συµφωνούν και οι δάσκαλοι των τάξεων οι οποίο µας µεταφέρουν 
δικές τους απόψεις και εµπειρίες που το αποδεικνύουν: «Συγκεκριµένα είχα ένα 
παιδάκι που έστελνα στην τάξη υποδοχής, που δεν ήξερε να λέει στην αρχή ούτε το 
ναι� βέβαια είναι και το παιδί αλλά σαφώς  βοηθήθηκε και από την τάξη υποδοχής 
που σε ένα άλλο σχολείο ίσως να µην είχαµε αυτή τη δυνατότητα�» (∆ασκάλα 
Ολοήµερου Μαλίων, υποερώτηση 9η σελ. 15). 
 Το σίγουρο είναι ότι έπρεπε να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση το 
Ολοήµερο µιας και στα δύο σχολεία λόγω της περιοχής υπάρχουν  πολλοί αλλοδαποί 
µαθητές «Εκείνο που υπάρχει ακόµα σαν πρόβληµα και δυστυχώς δεν γίνεται να 
αλλάξει είναι ότι ένα πολύ µεγάλο µέρος της σύνθεσης του µαθητικού δυναµικού είναι 
αλλοδαποί. Καταλαβαίνεις πρέπει να παντρέψεις ένα σωρό κουλτούρες για να βγάλεις 
κάτι το θετικό. Σίγουρα  υπάρχει ένα πρόβληµα εκεί αλλά νοµίζω ότι τα επίπεδα µας 



είναι καλά». (∆ιευθυντής Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 14η, σελ. 45). Αλλά µια 
τέτοια τάση παρατηρείται γενικά σε όλη την εκπαίδευση της Ελλάδας. Τα 
προβλήµατα που οι ίδιοι οι δάσκαλοι των τάξεων υποδοχής µας µετέφεραν δεν 
αλλάξουν από αυτά που συνολικά η ελληνική εκπαίδευση παρουσιάζει. Εποµένως 
καλό θα ήταν να ληφθούν κάποιες αποφάσεις και να οργανωθούν τα τµήµατα 
υποδοχής σε κεντρικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα το Ολοήµερο προσφέρει τις 
προϋποθέσεις για την επιτυχή λειτουργία τους και όπως εκτιµάται τα θετικά 
αποτελέσµατα άρχισαν να φαίνονται. 
 Συνοψίζοντας από την µελέτη της κατηγορίας διαπιστώνουµε ότι το ολοήµερο 
προσπαθεί µε τις δικές του δυνάµεις να βοηθήσει στις όποιες προσπάθειες γίνονται 
για την καταπολέµηση των ανισοτήτων και των περιπτώσεων κοινωνικού 
αποκλεισµού. Ορισµένα από τα µέσα που χρησιµοποιεί έχουν επιτυχία (τάξεις 
υποδοχής), ενώ άλλα βάση των αποτελεσµάτων τους όχι την αναµενόµενη 
(περιορισµός παραπαιδείας, οικονοµική ανακούφιση γονιών, ενισχυτική µάθηση) Το 
σίγουρο είναι και πρέπει να το τονίσουµε ότι οι δάσκαλοι κάνουν φιλότιµες 
προσπάθειες για να πετύχουν µε τη διδασκαλία και την ευαισθησία τους τα καλύτερα. 
Το Ολοήµερο θα πρέπει να δει τα µειονεκτήµατα του όπως περίπου τα περιγράψαµε 
και προς την κατεύθυνση αυτή να οργανώσει τη δράση του, ώστε να τα 
ελαχιστοποιήσει. Οι προσπάθειες αυτές είναι χρονοβόρες  και όπως φαίνεται έχουν 
ήδη αρχίσει. Αν στηριχτεί το Ολοήµερο από αυτούς που πρέπει (οικονοµικά 
οργανωτικά και όχι µόνο) µε τον τρόπο που πρέπει, τότε οι προσπάθειες αυτές θα 
ευοδώσουν. 
 
 

2.7.4. Σίτιση µαθητών και εκπαιδευτικών. 
 
● Εξασφάλιση ενός ισορροπηµένου γεύµατος στα πλαίσια της προσπάθειας για 
καλύτερη διατροφή των µαθητών. 
● Προσφορά µιας κοινοβιακής- κοινωνικοποιητικής εµπειρίας του γεύµατος µε 
συµµαθητές και µε δασκάλους. 
● Ενεργή συµµετοχή των γονιών στις αποφάσεις για τη σίτιση των παιδιών τους. 
● Άµβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων που προέρχονται από τις 
κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες, σε ό,τι αφορά τη διατροφή και την υγεία των 
παιδιών  
 
 Η συγκεκριµένη λειτουργία χαρακτηρίζει το Ολοήµερο και του προσδίδει µια 
ιδιαιτερότητα καθώς το διαφοροποιεί όχι µόνο απέναντι στα υπόλοιπα σχολεία αλλά 
και απέναντι στα σχολεία διευρυµένου ωραρίου. Είναι µια λειτουργία που φέρει αυτή 
τι στιγµή στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα µόνο το πιλοτικό ολοήµερο. 
Για το λόγο αυτό αλλά και για άλλους κοινωνικούς, παιδαγωγικούς λόγους η 
λειτουργία αυτή, πρέπει να προσφέρεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσει την 
ποιότητα αλλά και τη σπουδαιότητα της στο Ολοήµερο. 
 Μέσω της παρατήρησης που πραγµατοποιήσαµε θα προσπαθήσουµε να 
µεταφέρουµε τα βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας της σίτισης για τα δύο 
Ολοήµερα. Καταρχήν διαθέτει τη δική της ώρα στο πρόγραµµα. Τα µικρότερα παιδιά 
των τάξεων Α΄ και Β΄ τρώνε από τις 12:30 περίπου µέχρι τις 13:00,                              
ενώ τα µεγαλύτερα παιδιά των υπολοίπων τάξεων από τις 13:20 µέχρι περίπου τις 
13:40,κατά τµήµατα, στο χώρο του εστιατορίου. Πάντα κάθε τάξη που µεταφέρεται 
για σίτιση συνοδεύεται από δάσκαλο, ενώ ακολουθούν όλα τα παιδιά στο  εστιατόριο. 



Με βάση αυτά τα δεδοµένα πρόκειται για οργανωµένη δραστηριότητα όπου διαθέτει 
και καλώς διαθέτει τα βασικά χαρακτηριστικά του µαθήµατος. 
 Υπεύθυνοι για το γεύµα των µαθητών είναι κατά πρώτο λόγο οι γονείς. Οι 
γονείς συµµετέχουν ενεργά στις αποφάσεις για τη σίτιση των παιδιών τους, µε 
συγκεκριµένους τρόπους. ∆ηλαδή µε δικές τους  πρωτοβουλίες και ενέργειες βρέθηκε 
το catering το οποίο φέρνει φαγητό στο σχολείο, επιλέχθηκε το προσωπικό που είναι 
υπεύθυνο για  το µοίρασµα του φαγητού και της καθαριότητας του χώρου και 
εγκρίθηκε το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα γεύµατος. Η διεύθυνση στήριξε τις 
προσπάθειες αυτές, συνεργάστηκε µαζί τους και πέτυχαν το καλύτερο δυνατόν 
αποτέλεσµα, που στην προκειµένη περίπτωση είναι η εξασφάλιση ενός 
ισορροπηµένου γεύµατος στα πλαίσια της προσπάθειας για καλύτερη διατροφή των 
µαθητών. 
 Πραγµατικά τις 18 φορές που συµµετείχαµε στη διαδικασία της σίτισης, 
διαπιστώσαµε ότι οι µαθητές κάθε µεσηµέρι είχαν ένα πλήρες γεύµα, όπου 
εξασφάλιζε τις προϋποθέσεις φαγητού για µικρά παιδιά. Το ζήτηµα της καθαριότητας 
ήταν πρωτεύον για όλους τους υπεύθυνους της σίτισης κάτι που σε συνδυασµό µε το 
ισορροπηµένο κάθε φορά γεύµα και την ένταξη της λειτουργίας αυτής στο 
πρόγραµµα µε οργανωµένο τρόπο αναβάθµιζε την όντως σπουδαία αύτή λειτουργία 
σε µία από τις πιο επιτυχηµένες που προσφέρει το Ολοήµερο. 
 Σκοπός όλων όσων προώθησαν τη διαδικασία της σίτισης ήταν να την 
αναγάγουν σε µία κοινοβιακή-κοινωνικοποιητική εµπειρία κάθε παιδιού µε τους 
συµµαθητές και τους δασκάλους τους. Οι εκπαιδευτικοί µάλιστα έδωσαν επιπλέον 
σηµασία σ� αυτό το σηµείο και για έναν ακόµα λόγο: Θεωρούνταν σαν κανονικό 
µάθηµα η συνοδεία της τάξης για φαγητό από την άποψη ότι συµπλήρωναν  µε τις 
ώρες αυτές τις ώρες διδασκαλίας που απαιτούνταν. Βέβαια  δεν το αντιµετώπιζαν µε 
αυτή τη στενή έννοια. Με τις ενέργειες τους προσπαθούσαν να αναβαθµίσουν την 
όλη διαδικασία µε συγκεκριµένους τρόπους. Τις σκέψεις τους σχετικά µας µεταφέρει 
στη συνέντευξη δάσκαλος που είχε αναλάβει τη συνοδεία τάξης για φαγητό µε τα 
παρακάτω λόγια: 
-«�Θα ήθελα να πω κάποια πράγµατα γιατί είναι µάθηµα. Θεωρείται βεβαίως 
κανονική διδακτική ώρα και έτσι πρέπει να είναι και έτσι είναι. Είχα τροµερό 
πρόβληµα πέρυσι όπου µου είχανε δώσει ένα τµήµα όπου το πήγαινα µόνο φαγητό, 
δηλαδή δεν είχα καµιά άλλη σχέση µε αυτό το τµήµα� µπορώ να σου πω ότι από τις 
πιο πολλές ώρες που αφιέρωσα ήταν να τα βγάλω πέρα, αυτό που άλλος το θεωρεί 
εντάξει τι κάνεις, ουσιαστικά πας τα παιδιά για φαγητό. Γιατί τα παιδιά σε ένα 
τεταρτάκι είχαν φάει και την ώρα που τρώγανε πρέπει εσύ να τους δείχνεις πως πρέπει 
να τρώνε, έτσι χωρίς να φωνάζουνε και να φέρνουν τα πάνω κάτω. Αλλά και µετά τα 
υπόλοιπα τριάντα λεπτά να βρίσκεις διάφορες δραστηριότητες για να τα απασχολήσεις 
χωρίς βέβαια να τα ταλαιπωρήσεις γιατί είχανε µόλις φάει.Και εκεί πρέπει να βρεις 
παιχνίδια στον υπολογιστή ή άλλα όπως�χορευτικές καρέκλες και κάτι τέτοια�.εκεί 
πέρα ήταν πραγµατικά ένας τοµές που αισθάνθηκα περισσότερο  σαν εµψυχωτής παρά 
σαν δάσκαλος µε την ακαδηµαϊκή έννοια του όρου. Και αυτό είναι το τελείως 
διαφορετικό που δεν ξέρω αν κάποιος δάσκαλος σε ένα διαφορετικό σχολείο κανονικό, 
µπορεί να το ζήσει σε καθηµερινή βάση�.» (∆άσκαλος απογ. ζώνης Ολοήµερου 
Χερσονήσου, ερώτηση 6η, σελ. 75). 

Βέβαια ο τρόπος όπως αυτός που περιγράφηκε προηγουµένως µε τον οποίο 
αντιµετωπίζουν οι δάσκαλοι το ζήτηµα της σίτισης είναι ο πλέον ενδεδειγµένος για το 
Ολοήµερο. Αυτό γιατί σύµφωνα µε τα λεγόµενα του δασκάλου, ακολουθούσε η ώρα 
ξεκούρασης µε όλα τα στοιχεία που τη συνοδεύουν. 



Έτσι µέσα από τις διαδικασίες σίτισης και ξεκούρασης, δηµιουργούνταν οι 
απαραίτητες κοινωνικοποιητικές�συµµετοχικές συνθήκες για κάθε µαθητή. Οι 
ενέργειες του δασκάλου δεν περιορίζονταν µόνο στο να πάνε την τάξη για φαΐ. 
Έµεναν   µαζί τους και συνέτρωγαν, τους συµβούλευαν σχετικά µε το φαγητό και τα 
παιδιά συζητούσαν τόσο µαζί του όσο και µε τους συµµαθητές τους. Μετά 
ξεκουράζονταν µαζί, πάλι µε βάση συγκεκριµένο πρόγραµµα  και ενέργειες οι οποίες 
είχαν σαν βασικότερο σκοπό να αποφορτίσουν και χαλαρώσουν το µαθητή. 
 Από εκεί και πέρα το ότι η λειτουργία της σίτισης πραγµατοποιείται µε 
ικανοποιητικό τρόπο επιτυγχάνοντας σε θέµατα κοινωνικοποίησης αλλά και 
συµπεριφοράς των µαθητών, αποδεικνύεται και από κάτι ακόµα: «� Αυτό φαίνεται 
και από τη συµπεριφορά των παιδιών και από τον τρόπο που λειτουργούν και από τον 
τρόπο που σκέπτονται � που κοινωνικοποιούνται. Τα παιδιά που τα βλέπεις σχεδόν 10 
ώρες την ηµέρα µπορείς να βγάλεις πολλά συµπεράσµατα. Και βέβαια ένα άλλο καλό 
είναι ότι σε διάφορες επισκέψεις που κάνουµε�βλέπεις τον τρόπο που λειτουργούν τα 
παιδιά σε εξωτερικό χώρο, πως συνεργάζονται πως κατανοούν το ένα το άλλο, πως 
µπορούν να προσέξουν, να παρατηρήσουνε  να µελετήσουνε�» (∆ιευθυντής 
Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 8η, σελ, 43). 
 Σ� αυτή τη θετική κατάσταση λογικό είναι να έχουν συµβάλλει οι εµπειρίες 
κοινωνικοποίησης που έχουν οι µαθητές. Οι εµπειρίες αυτές εµπλουτίζονται µέσα και 
από τη διαδικασία σίτισης και προσφοράς «κοινοβιακού» γεύµατος που 
εµπεριέχονται στο πρόγραµµα του Ολοήµερου. Άρα οι µαθητές του, είναι 
περισσότερο πιθανό σε κάποιο χώρο εκτός περιβάλλοντος σχολείου, να ξέρουν 
αναλογικά µε άλλα παιδιά της ηλικίας τους, να φερθούν, να επικοινωνήσουν και να 
συνεργαστούν.  
 Τέλος η σίτιση µαθητών στο σχολείο προσφέρει και κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό, 
στην προσπάθεια καταπολέµησης των ανισοτήτων που επιδιώκεται µέσω της 
εκπαίδευσης. Την άµβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων που προέρχονται από τις 
κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες, σε ότι αφορά τη διατροφή και την υγεία των 
παιδιών. Αυτό σηµαίνει ότι όλοι οι µαθητές από όποιο κοινωνικό-οικονοµικό 
οικογενειακό επίπεδο και αν προέρχονται έναντι ενός µικρού ποσού µπορούν να 
συµµετέχουν ισότιµα στο γεύµα µαζί µε τους συµµαθητές του. Το ποσό αυτό είχε 
οριστεί στην αρχή του σχολικού έτους 2001-2002 και για τα δύο σχολεία, στις 700 
δραχµές την ηµέρα. Το αντίτιµο ακούγεται απόλυτα λογικό και ικανοποιητικό για 
όλες τις οικογένειες, δεδοµένης και της ποιότητας του γεύµατος. «µην ξεχνάµε ότι τα 
παιδιά τρώνε  εδώ, οπότε για το γονιό λύνεται µια επιπλέον σκοτούρα, όταν δεν έχει να 
σκεφτεί για το τι θα φάει το παιδί το µεσηµέρι το φαγητό και όλα αυτά. Εδώ  µε το 
catering  που υπάρχει έχει λυθεί το πρόβληµα�» (∆άσκαλος απογ. ζώνης Ολοήµερο 
Μαλίων, ερώτηση 7η, σελ. 30). 
 Το γεγονός λοιπόν ότι όλοι οι µαθητές µπορούν, εφόσον το θελήσουν να 
τρώνε το ίδιο γεύµα µε τους συµµαθητές τους είναι ένα εξισωτικό στοιχείο. 
Ορισµένοι βέβαια λίγοι επί του συνόλου, δεν συµφωνούσαν οι γονείς τους για το 
φαγητό και έτρωγαν κάτι πρόχειρο που έφερναν  από το σπίτι, µαζί βέβαια µε τους 
συµµαθητές τους. Αλλά και σ� αυτή την περίπτωση τα θετικά της συνεύρεσης και της 
συνεστίασης παραµένουν. 
 Η λειτουργία του φαγητού είναι µία από αυτές που αναδεικνύουν τη 
σπουδαιότητα του ολοήµερου σχολείου. ∆εν παύει όµως να είναι περιφερειακή, κάτι 
που σηµαίνει ότι ναι µεν έχει τη δική της αξία και σηµασία, όµως αυτή αναδεικνύεται 
µε τον καλύτερο τρόπο από την εσωτερική οργάνωση, το πρόγραµµα, το συντονισµό 
του σχολείου. Προκύπτει δηλαδή από το ίδιο το ολοήµερο και εξαιτίας των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του (π.χ. απογευµατινό ωράριο) λειτουργεί 



αποτελεσµατικά. Προσδιορίζεται µε λίγα λόγια από το χαρακτήρα του Ολοήµερου. 
Το γεγονός ότι αύτή η λειτουργία προωθείται από ορισµένους και έχει φτάσει στο 
σηµείο να θεωρείται ως η πιο θεµελιώδης, σηµαίνει ότι µάλλον το πιλοτικό ολοήµερο 
χρειάζεται να επανατοποθετηθεί απέναντι σε ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την 
εσωτερική λειτουργία του, τη µεθοδολογία, τα επιπλέον γνωστικά αντικείµενα κ.α. 
πιο ουσιώδη και σηµαντικά. Μονοµερώς δηλαδή προωθείται η λειτουργία της σίτισης 
διότι συνήθως λειτουργεί σωστά, έναντι άλλων σπουδαιότερων λειτουργιών  που 
έχουν µειονεκτήµατα και προβλήµατα εφαρµογής. 
 Εξαιτίας αυτού του γεγονότος αλλά και λόγω προβληµάτων που 
παρουσιάζονται µε το διευρυµένο χρόνο λειτουργίας και την κούραση των παιδιών 
από αρκετούς προτείνεται η επαναδιαπραγµάτευση του ζητήµατος της σίτισης. Η 
σχολική σύµβουλος έχοντας κατά νου τα συγκεκριµένα  προτείνει:  «�αν το ωράριο 
παραµείνει όπως αυτή τη στιγµή θα µπορούσε να µη γευµατίζει το παιδί αλλά να τρώει 
κάτι πιο πρόχειρο για να το καλύπτει και να µπορεί να αξιοποιείται η δυνατότητα 
επικοινωνίας µε την οικογένεια στο βαθµό  που είναι εφικτό �» (Σχολική σύµβουλος 
Ηρακλείου, ελεύθερη τοποθέτηση, σελ. 100). 
 Όπως και να΄ χει  όµως η λειτουργία της σίτισης που προσφέρει το Ολοήµερο 
µε τον τρόπο που την προσφέρει, στα πλαίσια του προγράµµατος, συνεισφέρει θετικά 
τόσο στο µαθητή όσο και στις οικογένειες τους. Θα πρέπει όµως οι εµπλεκόµενο και 
οι υπεύθυνοι λειτουργίας του Ολοήµερου να φροντίσουν ώστε να µην είναι η 
µοναδική ή έστω από τις λίγες βασικές λειτουργίες οι οποίες χαρακτηρίζουν και 
αναδεικνύουν το πιλοτικό Ολοήµερο σχολείο. 
 
 
2.7.5. Αξιολόγηση της εφαρµογής του ολοήµερου προγράµµατος από αρµόδιους 

φορείς, µε οργανωµένο και επίσηµο τρόπο. 
 
● Υπάρχει συνεχής και επισταµένη επαφή των υπεύθυνων του προγράµµατος µε το 
κάθε σχολείο, καθ� όλη τη διάρκεια του έτους ( σχολικοί σύµβουλοι, προϊστάµενοι, 
διευθυντές, µέλη της επιστηµονικής επιτροπής). 
● Στη διαδικασία αξιολόγησης συµµετέχουν ισότιµα µε την καταγραφή απόψεων, 
θέσεων, προβληµατισµών και προβληµάτων τους οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές- 
υποδιευθυντές, οι αρµόδιοι σχολικοί σύµβουλοι, οι γονείς και οι µαθητές του κάθε 
πιλοτικού ολοήµερου σχολείου. 
● Τα αρµόδια επιστηµονικά και διοικητικά όργανα (επιστηµονική επιτροπή, 
παιδαγωγικό ινστιτούτο, Υπουργείο Παιδείας κ.α.) επεξεργάζονται τα αποτελέσµατα 
της αξιολογικής διαδικασίας και επιλύουν τα όποια προβλήµατα εντοπίζονται, ώστε 
κάθε χρόνο να εµφανίζουν βελτιωµένη εικόνα τα πιλοτικά ολοήµερα σχολεία  
 
 Τα παραπάνω σηµεία προέκυψαν από βιβλιογραφία σχετική µε το Ολοήµερο. 
Περιγράφουν στο σύνολο τους µία ιδεώδη κατάσταση σχετική µε την αξιολόγηση της 
εφαρµογής του ολοήµερου προγράµµατος, όπου υπάρχει συνεχής και επισταµένη 
επαφή των υπευθύνων του προγράµµατος (προϊστάµενοι εκπαίδευσης, σχολικοί 
σύµβουλοι, µέλη της επιστηµονικής επιτροπής) µε κάθε πιλοτικό ολοήµερο 
σχολείο. Αυτό σηµαίνει ότι οι ρόλοι είναι διακριτοί, ότι καθένας γνωρίζει επακριβώς 
ποιο σηµείο του προγράµµατος θα αξιολογήσει και µε ποιο συγκεκριµένο τρόπο, και 
όλοι συνεισφέρουν στο Ολοήµερο. Για να επιτευχθεί όµως κάτι τέτοιο απαιτείται 
συχνή, συνεχής και επισταµένη επαφή µε τα σχολεία. 
 Από τις διαπιστώσεις που κάναµε ως τώρα αλλά και από τα αποτελέσµατα 
των προηγούµενων κατηγοριών, σε ελάχιστες περιπτώσεις ο σχολικός σύµβουλος 



επισκέφτηκε τα σχολεία, οι προϊστάµενοι  εκπαίδευσης ήταν απόντες ενώ και η 
επιστηµονική επιτροπή, σύµφωνα µε τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών δεν ερχόταν 
όσο συχνά θα απαιτούσε µια τέτοια αξιολογική διαδικασία. Άλλωστε και ο σκοπός 
της είναι ή πρέπει να είναι διαφορετικός: «�Νοµίζω ότι πρέπει περισσότερο να 
προχωρήσει στο να δίνει πρακτικές λύσεις σε υπαρκτά πρακτικά προβλήµατα, όπως για 
παράδειγµα η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών ή ακόµα και πιο πρακτικά ζητήµατα που 
αντιµετωπίζει το σχολείο στην εσωτερική του λειτουργία». (Υποδιευθυντής Ολοήµερου 
Μαλίων, υποερώτηση 11η, σελ. 10-11). 
 Συνεπώς µάλλον τέτοιες προσπάθειες συνεχούς και µε συγκεκριµένο  
επιστηµονικό τρόπο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράµµατος που λέγεται 
πιλοτικό ολοήµερο, δεν υπήρχαν τουλάχιστον  µε οργανωµένο  και επίσηµο τρόπο. 
Αλλά και από την έρευνα που πραγµατοποιήσαµε στη βιβλιογραφία, αξιολόγηση του 
προγράµµατος και αποτελέσµατα της δεν εντοπίσαµε. Αυτό φανερώνει πως ο 
επίσηµος φορέας που ήταν υπεύθυνος δεν κινητοποιήθηκε µε τον τρόπο που θα 
έπρεπε, άρα και όσοι θα έπρεπε τουλάχιστον από την πλευρά της πολιτείας να 
εµπλακούν, δεν ενεργοποιήθηκαν. 
 Στην προσπάθεια µας να διαπιστώσουµε ποιες ακριβώς αξιολογικές 
προσπάθειες είχαν γίνει ή πρόκειται να γίνουν, απευθυνθήκαµε µέσω της 
συνέντευξης στους διευθυντές τους  υποδιευθυντές των σχολείων και στη σχολική 
σύµβουλο. Πρόθεση µας ήταν να εξακριβώσουµε ακόµα αν κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης συµµετέχουν ισότιµα µε την καταγραφή απόψεων, θέσεων, 
προβληµατισµών κ.τ.λ. οι διευθυντές των σχολικών µονάδων, οι εκπαιδευτικοί, 
οι σχολικού σύµβουλοι αλλά και οι γονείς µε τους µαθητές. Κάτι τέτοιο 
προϋποθέτει  βέβαια οργανωµένη προσπάθεια, µε συγκεκριµένο σκοπό και στόχο, 
συχνές συναντήσεις όλων αυτών των φορέων και χρησιµοποίηση  επιστηµονικών 
οργάνων. Οι ερωτώµενοι σχετικά µας πληροφόρησαν  για τα εξής: 
-«Ναι. Αξιολόγηση έγινε κατά το πρώτο έτος δράσης του πιλότου, την  οποία 
παρακολούθησα. Στην Αθήνα έγινε αυτή η παρουσίαση της αξιολόγησης. (Ζητήθηκε η 
συµβολή µου) σε κάποια φυλλάδια που έπρεπε να απαντήσουµε σαν εκπαιδευτικοί και 
σαν γονείς. Αυτό ήταν τον πρώτο χρόνο». (Υποδιευθυντής Ολοήµερου Μαλίων, 
ερώτηση 12η, σελ. 11). Όµως δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι το πιλοτικό ολοήµερο 
λειτουργεί για τέταρτο χρόνο τώρα. Τα υπόλοιπα χρόνια ρωτήσαµε αν υπήρχε 
αξιολόγηση του σχολείου και µας πληροφόρησε: « Θα λέγαµε  ότι ήταν µια µορφή 
εσωτερικής, οικογενειακής αξιολόγησης του όλου συστήµατος» (Υποδιευθυντής 
Ολοήµερου Μαλίων, υποερώτηση 12η, σελ, 11). 
Ο ∆ιευθυντής του ίδιου σχολείου συνεχίζει δίνοντας µας περισσότερες 

λεπτοµέρειες: «Κάθε χρόνο γίνεται (αξιολόγηση) µε τη λήξη του σχολικού έτους. 
(Υπεύθυνος) είναι η επιστηµονική επιτροπή. Όπως και φέτος στις 20 του Ιουλίου, θα 
γίνει πάλι ο απολογισµός και συγχρόνως η επιµόρφωση των δασκάλων που εργάστηκαν 
στα ολοήµερα σχολεία. Αυτό γίνεται σε κεντρικό επίπεδο στην Αθήνα». (∆ιευθυντής 
Ολοήµερου Μαλίων, ερώτηση 16η, σελ. 6). Από εκεί και πέρα, ζητήσαµε πάλι 
κάποιες λεπτοµέρειες για τον τρόπο που ο ίδιος συµµετέχει στην αξιολόγηση και 
µάθαµε όσον αφορά τον τρόπο που γίνεται αυτό, τα εξής: «Βεβαίως (και ζητήθηκε η 
συµβολή µου). Γίνεται έκθεση από το διευθυντή του σχολείου προς την επιστηµονική 
επιτροπή, η οποία ανακοινώνεται και σε όλους τους διευθυντές�Αφορά κυρίως τη 
λειτουργία του σχολείου, τα πρόσθετα αντικείµενα, τα προβλήµατα του σχολείου κ.α. 
Πως ήταν δηλαδή το χρόνο που πέρασε, σαν απολογισµός του σχολείου από τη σκοπιά 
τον διευθυντής. ¨όπως επίσης και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τις διάφορες 
ειδικότητες και αυτοί κάνουν µια έκθεση σχετική µε τα αντικείµενα τους, η οποία 



ανακοινώνεται και αυτή στην επιστηµονική επιτροπή. Την παρουσιάζει ο ίδιος ο 
εκπαιδευτικό». (∆ιευθυντής Ολοήµερου Μαλίων, υποερώτηση 16η, σελ, 6). 
 Ο διευθυντής του Ολοήµερου της Χερσονήσου επιβεβαιώνει τα παραπάνω και 
µας αναφέρει ότι ισχύουν και για το δικό του σχολείο: «Ναι την πρώτη χρονιά κάναµε 
κάποια τέτοια αξιολόγηση, δηλαδή το 1999 και πέρυσι στην Αθήνα ξανά µαζεύτηκαν το 
Σεπτέµβριο για να δούµε πως πήγε η προηγούµενη σχολική χρονιά. Νοµίζω τα 
αποτελέσµατα και τα µηνύµατα από όλες τις περιοχές της Ελλάδας που είχαν µαζευτεί 
ήταν θετικά. Βεβαίως (και ζητήθηκε η συµβολή µου) κατά καιρούς υπάρχουν κάποιες 
φόρµες που συµπληρώνουµε και στέλνουµε.  Ήδη µου έχουν ζητήσει τη συµπλήρωση 
µιας καινούργια φόρµας». (∆ιευθυντής Ολοήµερου Χερσονήσου, ερώτηση 17η, σελ. 
46). 

Από εκεί και πέρα ο υποδιευθυντής µας δίνει ακόµα µια σηµαντική 
πληροφορία: «Με τεστ είχε γίνει (προσπάθεια αξιολόγησης) τα οποία  µοιράστηκαν 
στους γονείς, στους µαθητές και στους δασκάλους, την πρώτη χρονιά�και από τότε δεν 
επαναλήφθηκε. Μάλιστα είχα πάει εγώ θυµάµαι, τότε που είχα αναπληρώσει το 
διευθυντή και είχαν παρουσιαστεί τα συµπεράσµατα και µάλιστα ήταν τόσο 
ενθαρρυντικά που είπανε και το γνωστό, ότι πρέπει ο θεσµός να προχωρήσει σε 
τριακόσια σχολεία και πεντακόσια, µέχρι να φτάσουµε τα οχτακόσια κ.τ.λ.» 
«(Τα τεστ) ήταν µε µορφή ερωτήσεων και ήταν διαφορετικά για τους δασκάλους, 
διαφορετικά για τους γονείς και άλλη µορφή είχανε για τους µαθητές. Έπειτα τα 
µαζέψανε από τα είκοσι οχτώ πιλοτικά, πήγανε στην Αθήνα τα επεξεργάστηκαν, βγήκαν 
στατιστικά στοιχεία και η πλειοψηφία των γονέων και των δασκάλων και των µαθητών, 
είχε αποφασίσει υπέρ του ολοήµερου�» (Υποδιευθυντής Ολοήµερου Χερσονήσου, 
ερώτηση 15η, σελ. 55). 
 Από τους πρωταγωνιστές  λοιπόν των δυο Ολοήµερων σχολείων, 
πληροφορούµαστε ότι τον πρώτο χρόνο µόνο έγινε µια οργανωµένη αξιολογική 
προσπάθεια που σαν κυρίαρχο  σκοπό είχε την εξαγωγή συµπερασµάτων για τον 
τρόπο που λειτούργησε το Ολοήµερο. Μάλλον ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
συνέχιση του θεσµού. Σ� αυτή την πρώτη προσπάθεια, που έγινε το 1999, 
συµµετείχαν όλοι οι εµπλεκόµενοι µε το Ολοήµερο � διευθυντές, υποδιευθυντές, 
εκπαιδευτικοί, σχολικός σύµβουλος, επιστηµονική επιτροπή- είτε έµµεσα 
συµπληρώνοντας κάποιες «φόρµες» ή ερωτηµατολόγια που είχαν διαφορετική µορφή 
για τον καθένα είτε άµεσα συµµετέχοντας στην ενηµερωτική συνάντηση και 
ανακοινώνοντας τα αποτελέσµατα που αφορούσαν το δικό του σχολείο. Μάλιστα και 
αυτό είναι το αξιόλογο της προσπάθειας συµµετείχαν σ� αυτή τη διαδικασία και οι 
µαθητές µε τους γονείς. 
 Στη συνέχεια τα αρµόδια επιστηµονικά και διοικητικά όργανα 
(επιστηµονική επιτροπή, παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο Παιδείας) 
επεξεργάστηκαν τα αποτελέσµατα της αξιολογικής διαδικασίας µε σκοπό να 
επιλύσουν τα όποια προβλήµατα εντοπίστηκαν, ώστε τον άλλο χρόνο να 
εµφανίσουν βελτιωµένη εικόνα τα πιλοτικά ολοήµερα σχολεία. Η διαδικασία αυτή 
ακολουθήθηκε τον πρώτο µόνο χρόνο. ∆ηλαδή µόνο τη σχολική χρονιά 1999 
τηρήθηκαν µε ικανοποιητικό τρόπο τα σηµεία της κατηγορίας της αξιολόγησης που 
εξετάζουµε. ∆ραστηριοποιήθηκαν όλοι εµπλεκόµενο και αρµόδιοι ώστε να 
προκύψουν χρήσιµα αποτελέσµατα για τη λειτουργία του Ολοήµερου. Ο πρώτος 
χρόνος λειτουργίας ήταν ιδανικός από όλες τις απόψεις. ∆όθηκαν χρήµατα «� Την 
πρώτη χρονιά πήραµε χρήµατα και για εξοπλισµούς και για λειτουργικά έξοδα� Από 
εκεί και ύστερα µηδέν µέχρι σήµερα�.» (∆ιευθυντής Ολοήµερου Χερσονήσου, 
ερώτηση 13η, σελ. 45), Βελτιώθηκαν τα κτίρια, έγιναν επιµορφώσεις κ.τ.λ. Τις 



επόµενες χρονιές έχουµε την εντύπωση ότι η πολιτεία στηρίχτηκε σε αυτά, χωρίς να 
βελτιώσει την κατάσταση. Το ίδιο συνέβη και µε την αξιολόγηση. 
 Βέβαια τότε βγήκαν και τα πρώτα συµπεράσµατα λειτουργίας. 
Επεξεργάστηκαν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και βγήκαν τα πρώτα θετικά 
στοιχεία. Σκοπός της ήταν η βελτίωση των ολοήµερων σχολείων σε όλους τους 
τοµείς ώστε να καθιερωθούν στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα και να 
πολλαπλασιαστούν στον αριθµό, σύµφωνα και µε τις πληροφορίες που µας δίνουν 
στη συνέντευξη. 
 Τα επόµενα χρόνια περιορίστηκε η αξιολογική προσπάθεια «� σε κάποια 
ερωτηµατολόγια στο τέλος του χρόνου από τους κεντρικούς αρµόδιους φορείς τα οποία 
βέβαια, σ� αυτό έπρεπε να επισηµάνω ότι η εµπλοκή του σχολικού συµβούλου θα 
έπρεπε να είναι πιο αποτελεσµατική�» (Σχολική σύµβουλος Ηρακλείου, ερώτηση 
10η, σελ. 97). Μέχρι και τη σχολική χρονιά που πραγµατοποιείται η έρευνα, οι 
επόµενες αξιολογικές προσπάθειες περιορίζονται σε επίπεδα τοπικά, που αφορούν το 
κάθε σχολείο ξεχωριστά και χωρίς τη συµβολή όπως προκύπτει των γονιών και των 
µαθητών. Η αξιολόγηση θεωρούµε ότι έχασε τον προσανατολισµό της µιας και σαν 
βασικό της σκοπό είχε την αποτίµηση της σχολικής χρονιάς και όχι την εξαγωγή 
συµπερασµάτων για τη λειτουργία του Ολοήµερου, µε στόχο τη βελτίωση της. 
 Όµως στο τέλος της σχολικής χρονιάς 2001-2002 και συγκεκριµένα στις 20-
06-02 διοργανώνεται στο πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος ηµερίδα µε θέµα : 
«Πιλοτική εφαρµογή 28 Ολοήµερων ∆.Σ.» σε κεντρικό επίπεδο, από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο. Στη διάρκεια της ηµερίδας οι διευθυντές θα παρουσιάσουν τον τρόπο 
εφαρµογής του προγράµµατος στο σχολείο τους. Μάλιστα τα κείµενα της εισήγησης 
διευθυντών και εκπαιδευτικών θα εκδοθούν ώστε να προκύψουν γενικότερα 
συµπεράσµατα και να είναι σε θέση να αξιολογηθεί  η έως τώρα λειτουργία των 
Ολοήµερων  (πρβλ. κείµενο διεξαγωγής της ηµερίδας, προς τους ∆ιευθυντές �
Παράρτηµα).  
 Η προσπάθεια αυτή δείχνει να είναι ικανή να αντιστρέψει το κλίµα που είχε 
για αρκετό καιρό διαµορφωθεί για την αξιολόγηση των Ολοήµερων. Είναι 
τουλάχιστον µια οργανωµένη κίνηση από τους αρµόδιους φορείς µε συγκεκριµένο 
πρόγραµµα και στόχους. Ελπίζουµε να είναι µια νέα αρχή, γιατί κάθε καινοτοµία έχει 
ανάγκη αξιολόγησης. Αυτό το αποδέχονται όλοι όσοι εµπλέκονται στο Ολοήµερο, 
χωρίς να φοβούνται τις ευθύνες τους. 
Η σχολική σύµβουλος κάνει την παρακάτω διαπίστωση και προτείνει: 

«�Θεωρώ ότι χρειάζεται µια δυναµική αξιολόγηση και περισσότερο σε βάθος 
χρόνου, δηλαδή χωρίς να είναι στατικό εργαλείο όπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ένα 
δύο φάσεις αλλά περισσότερο µε µια δυναµική κατά τη διάρκεια του προγράµµατος� 
Σε αυτή την περίπτωση (οι δάσκαλοι) θα µπορούσαν να δηλώσουν ελεύθερα το τι έργο 
είχαν επιτελέσει µαζί µε τα παιδιά στην τάξη, τι κατάφεραν κ,.τ.λ. λέγοντας ελεύθερα 
την άποψη τους   και στο τέλος να γίνει µια σύνθεση αυτών σε σχέση µε το τι προτάσεις 
έχουν κάνει οι ίδιοι για τη βελτίωση και το τι περιµένουν από το πρόγραµµα. Αυτό ας 
πούµε θα είναι και µια πρόταση που θα είχα εγώ να κάνω, κάπως πιο θεσµοθετηµένα 
από κεντρικό επίπεδο να δίνεται η δυνατότητα για τέτοιες συναντήσεις. Να µας δώσουν 
πιο συγκεκριµένες οδηγίες � ως προς το χρόνο, µια φορά το εξάµηνο ας πούµε. Τέτοιες 
δυνατότητες λείπουν...»  (σχολική σύµβουλος Ηρακλείου, ερώτηση και υποερώτηση 
10η, σελ. 97). 
 Σαφώς λοιπόν οι προσπάθειες σαν αυτές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
πρέπει να συνεχιστούν και να επεκταθούν, ενώ προτάσεις όπως αύτή της σχολικής 
συµβούλου, να εκτιµηθούν και να εισακουστούν από τους αρµόδιους. Τότε 
αυξάνονται πολύ περισσότερο οι πιθανότητες για το Ολοήµερο να βελτιώσει τις 



λειτουργίες, το πρόγραµµα τη µεθοδολογία του κ.τ.λ. ακριβώς επειδή εξετάζονται σε 
άµεση συνάρτηση µε την πράξη και δε στηρίζονται οι όποιες προτάσεις προκύψουν 
µόνο στη θεωρία. 
 
 

2.8. Συγκριτική και σχολιασµός των βασικών αποτελεσµάτων της 
έρευνας 

 
 

Η ανάλυση των βασικών αποτελεσµάτων πραγµατοποιήθηκε ανά κατηγορία και 
από εκεί και πέρα ανά σηµείο στις προηγούµενες 125 περίπου σελίδες (κεφάλαιο 2: 
Ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας). Με το συγκεκριµένο κεφάλαιο θα 
επιδιώξουµε να συνοψίσουµε τα αποτελέσµατα αυτά, σε µορφή βασικών 
συµπερασµάτων. Η προσπάθεια αυτή θα ευοδωθεί κυρίως µέσω της σύγκρισης των 
δύο σχολείων όσον αφορά τις βασικές κατηγορίες αλλά και µέσω της αναφοράς των 
συµπερασµάτων όπως προκύπτουν από τη διαδικασία ανάλυσης τους. 

Έτσι λοιπόν ξεκινώντας από την πρώτη κατηγορία (κτιριακή διαµόρφωση και 
υποδοµή) διαπιστώσαµε ότι σε γενικές γραµµές είναι αρκετά βελτιωµένη στα δύο 
σχολεία σε σχέση µε την εικόνα που είχαµε συνηθίσει να συναντούµε. Οι αίθουσες 
έχουν διαµορφωθεί µε τρόπο που ταιριάζει στο πιλοτικό ολοήµερο, διαθέτουν 
σύγχρονα µέσα διδασκαλίας-µάθησης και γενικά αναδεικνύουν ένα σωστό 
παιδαγωγικό κλίµα που είναι σε θέση να εξασφαλίσει µια ποιοτική διδασκαλία. 

Αλλά σε γενικές γραµµές και το σχολείο ως σύνολο διαθέτει µια αναµορφωµένη 
κτιριακή υποδοµή, κυρίως όσον αφορά τη διαµόρφωση εργαστηρίων µε τον 
κατάλληλο εξοπλισµό και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή. Από εκεί και πέρα 
διακρίναµε µια σαφέστατη αδυναµία του σχολείου των Μαλίων έναντι αυτού της 
Χερσονήσου, που αφορά την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων χώρων που θα 
λειτουργούν ως εργαστήρια. Εντοπίσαµε την έλλειψη π.χ. βιβλιοθήκης και 
εργαστηρίου φυσικών επιστηµών κ.α. καθώς και αναδείξαµε τα προβλήµατα που 
ανακύπτουν από τις ελλείψεις αυτές για το σχολείο των Μαλίων. ∆ιαπιστώσαµε τέλος 
ότι παρόλες τις όποιες αδυναµίες, οι δάσκαλοι µέσω των προσπαθειών για ποιοτική 
λειτουργία που καταβάλλουν, περιορίζουν τις όποιες ελλείψεις σε χώρους και 
υλικοτεχνική υποδοµή παρατηρούνται. 

Από εκεί και πέρα προσεγγίσαµε ερευνητικά την κατηγορία που αφορά στο 
πρόγραµµα λειτουργίας του πιλοτικού ολοήµερου µε βάση τις ιδιαιτερότητες που το 
χαρακτηρίζουν. ∆ιαπιστώσαµε ότι σε γενικές γραµµές και στα δύο σχολεία τηρούνται 
οι βασικοί παράµετροι του ωραρίου λειτουργίας και της δοµής του προγράµµατος 
µαθηµάτων ως προς το χρόνο λειτουργίας που πρέπει να τηρούνται ώστε να µπορούν 
οι συγκεκριµένες σχολικές µονάδες να θεωρούνται πιλοτικά ολοήµερα σχολεία. Το 
µόνο που διαπιστώσαµε ήταν η ανελαστικότητα του προγράµµατος και των δύο 
σχολείων να ρυθµίζουν το ωράριο λειτουργίας ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες ή 
ανάγκες των γονιών, των µαθητών και της περιοχής. 

Επίσης διακρίναµε και αναφέραµε ως συµπέρασµα την αδυναµία που 
παρατηρήσαµε στους εκπαιδευτικούς να παρέµβουν στη διάρθρωση του 
προγράµµατος ,προκειµένου να πραγµατοποιήσουν µια ποιοτικότερη και 
αποτελεσµατικότερη διδασκαλία. Σ� αυτό το πλαίσιο αναφέρουµε πως ο τρόπος που 
έχει οργανωθεί το ωρολόγιο πρόγραµµα στο σχολείο της Χερσονήσου (δίωρα 
διδασκαλίας-µεγαλύτερο διάλειµµα) παρέχει τη δυνατότητα αλλαγών µε σκοπό την 
καλύτερη εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του σχολείου, συγκριτικά µε το 
πρόγραµµα του σχολείου των Μαλίων. 



Όσον αφορά την εξίσου σηµαντική παράµετρο του προγράµµατος Μαθηµάτων-
Αναλυτικού Προγράµµατος για τα πιλοτικά ολοήµερα σχολεία που 
πραγµατοποιήσαµε την έρευνα, συµπεράναµε ότι έχουν δηµιουργηθεί οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις που επιβάλλει το ολοήµερο πρόγραµµα. Αυτό σηµαίνει πως και στα 
δύο σχολεία  έχει εµπλουτιστεί το πρόγραµµα µε νέα γνωστικά αλλά και ψυχαγωγικά 
αντικείµενα, ενώ παράλληλα διασφαλίζονται και όλες οι βασικές προϋποθέσεις 
επιτυχούς εφαρµογής τους, αφού διδάσκονται από ειδικευµένο προσωπικό, σε 
αναβαθµισµένους χώρους-εργαστήρια, συγκεκριµένη ώρα του προγράµµατος. Αυτό 
ισχύει και για τα δύο σχολεία. 

Παρόλα αυτά όµως συµπεράναµε κυρίως από τα αποτελέσµατα που προέκυψαν 
από την παρατήρηση ότι το πρόγραµµα (πρωινό-απογευµατινό), δεν αντιµετωπίζεται 
σαν ενιαίο. Καταπολεµάτε µεν θεωρητικά ο διαχωρισµός σε ακαδηµαϊκά και µη-
ακαδηµαϊκά  µαθήµατα από τους εµπλεκόµενους στο πρόγραµµα, όµως εξαιτίας της 
ανελαστικότητας του προγράµµατος λειτουργίας αυτό δεν εφαρµόζεται στην πράξη 
ούτε και έχει περάσει απόλυτα στη συνείδηση µαθητών και δασκάλων. 

Όµως από την άλλη θεωρούµε πως ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει το πιλοτικό 
ολοήµερο είναι η ουσιαστική ενίσχυση του προγράµµατος µε τα πρόσθετα 
αντικείµενα και δραστηριότητες. Αυτό αποκοµίσαµε σαν εικόνα και από τα δύο 
σχολεία όπως επίσης και επισηµάναµε ερευνητικά την αδυναµία ποιοτικής 
προσφοράς και διδασκαλίας του µαθήµατος των Αγγλικών, όπου δεν καλύπτει τις 
ανάγκες των µαθητών ούτε και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των γονέων. Το 
δεδοµένο αυτό, όπως και η αδυναµία του µαθήµατος της προετοιµασίας να 
ευθυγραµµιστεί µε το βασικό σκοπό του ολοήµερου, που είναι να µην έχουν οι 
µαθητές διάβασµα στο σπίτι  και από εκεί και πέρα να µην ξοδεύουν τον ελεύθερο 
τους χρόνο στα φροντιστήρια, δηµιουργούν κάποια προβλήµατα που ταυτίζονται µε 
την ουσιαστική προσφορά του Ολοήµερου. Από τη διαδικασία των συνεντεύξεων 
εντοπίστηκαν αυτού του είδους οι δυσλειτουργίες και που αφορούν και τα δύο 
σχολεία ως προς τα βασικά τους χαρακτηριστικά. 

Επιπλέον από την ερευνητική προσέγγιση της κατηγορίας Ρόλος των 
εµπλεκοµένων και η λειτουργία τους στο πρόγραµµα, διαπιστώσαµε βάσει της 
ανάλυσης των αποτελεσµάτων της συνέντευξης αλλά και της παρατήρησης, το εξής, 
που αφορά και τα δυο σχολεία: Όλοι οι εµπλεκόµενοι στο Ολοήµερο(δάσκαλοι, 
διευθυντές, υποδιευθυντές, γονείς και σχολικός σύµβουλος) έχουν συνειδητοποιήσει 
τον αναµορφωµένο όσο και αναβαθµισµένο ρόλο τους στο πρόγραµµα. ∆είχνουν και 
στα δύο σχολεία να έχουν κατανοήσει τη διαφορετικότητα του Ολοήµερου όσο και 
τις απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτή. Εντούτοις δεν έχουν βρει ακόµα τον τρόπο 
που θα τους επιτρέψει να παρέµβουν αποτελεσµατικά στις δοµές του προγράµµατος, 
να βελτιώσουν τη συµπεριφορά και τη λειτουργία τους καθώς και να εκσυγχρονίσουν 
τον τρόπο που αντιµετωπίζουν τη γνώση γενικά. 

Άµεση συνέπεια αυτής της διαπίστωσης είναι τελικά να µην πετυχαίνει το 
πιλοτικό ολοήµερο να αναβαθµίσει τη µεθοδολογία της διδασκαλίας-µάθησης αλλά 
και γενικά την εσωτερική λειτουργία του σχολείου. Γι� αυτή τη στασιµότητα που 
παρατηρείται στην ανάγκη εκσυγχρονισµού του τρόπου που αντιµετωπίζεται και που 
τελικά γίνεται το µάθηµα, δεν είναι άµεσα τουλάχιστον υπεύθυνοι οι δάσκαλοι και οι 
διευθύνσεις των σχολείων. Μέσω κυρίως των συνεντεύξεων καταλήξαµε στο 
συµπέρασµα πως ουσιαστικοί υπεύθυνοι της διαµορφωµένης αυτής κατάστασης είναι 
αφενός τα προβλήµατα οργάνωσης του προγράµµατος που παρατηρήθηκαν, και 
αφετέρου η µη επιτυχή και ολοκληρωµένη προσπάθεια ενηµέρωσης και επιµόρφωσης 
των εκπαιδευτικών. Οι εµπλεκόµενοι δεν έχουν κατανοήσει πως πρέπει να 
λειτουργούν στα πλαίσια του πιλοτικού ολοήµερου ενώ από ό,τι παρατηρείται 



αδυνατούν προς το παρόν να ευθυγραµµιστούν µε την ουσιαστικότερη ανάγκη του 
µαθητή για µεθοδολογική αναβάθµιση και βελτίωση του τρόπου προσφοράς της 
γνώσης. 

Από εκεί και πέρα αφού εντοπίσαµε τις αδυναµίες των πιλοτικών σχολείων, να 
αποφύγουν τα βασικά µειονεκτήµατα όσον αφορά τουλάχιστον την εσωτερική 
οργάνωση και λειτουργία του «παραδοσιακού» σχολείου, διαπραγµατευτήκαµε άλλες 
βασικές λειτουργίες τους. Θεωρήσαµε ότι καλύπτουν βάσει του τρόπου εφαρµογής 
τους και του ωραρίου τους, τις βασικές κοινωνικές ανάγκες των γονιών και των 
µαθητών, ως ένα σηµείο. Θα λειτουργούσαν απολύτως ικανοποιητικά εφόσον 
διέθεταν την ελαστικότητα να προσαρµοστούν στις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες. 
Ταυτόχρονα είναι σε θέση εφόσον βελτιώσουν κάποιες θεµελιώδεις αδυναµίες τους, 
τις οποίες και επισηµαίνουµε, να εξασφαλίσουν ελεύθερο χρόνο σε µαθητές και 
γονείς σε απόλυτο βαθµό. 

Κατά τ� άλλα  το πιλοτικό ολοήµερο, όπως το συναντήσαµε σαν έννοια και στα 
δυο σχολεία της Κρήτης, επενδύει µε συγκεκριµένο τρόπο στην ανάγκη 
καταπολέµησης των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισµού. Το 
πράττει ή καλύτερα προσπαθεί να το πράξει µέσω της λειτουργίας φροντιστηριακών 
τµηµάτων και τάξεων υποδοχής. Προσφέρουν και τα δύο σχολεία νέα γνωστικά 
αντικείµενα ενώ µε τον τρόπο τους περιορίζουν, όχι όµως απόλυτα, την παραπαιδεία. 
Μάλιστα στο σχολείο της Χερσονήσου λειτουργεί µε οργανωµένο τρόπο η 
ενισχυτική διδασκαλία κάτι που είναι σε θέση να βελτιώσει ακόµα περισσότερο την 
κοινωνική προσφορά του σχολείου. 

Τέλος η σίτιση καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθµό την προσφορά των δύο 
πιλοτικών σχολείων στους µαθητές αλλά και στους γονείς. Πριν ολοκληρώσουµε την 
εργασία µας επισηµαίνουµε την έλλειψη σταθερών και επιστηµονικά τεκµηριωµένων 
αξιολογικών προσπαθειών της λειτουργίας του ολοήµερου σχολείου. ∆εν τηρούνται 
για καµιά από τις δυο σχολικές µονάδες, άρα δεν δίνουν την δυνατότητα 
επαναδιαπραγµάτευσης των αδυναµιών µε αντικειµενικό στόχο την κάλυψη και τη 
βελτίωση τους. 
Συνοπτικά  αυτά είναι τα βασικά συµπεράσµατα στα οποία καταλήγουµε από την 
ερευνητική προσέγγιση των αποτελεσµάτων µας. Βέβαια στα επιµέρους κεφάλαια 
αναδεικνύουµε µε πληρέστερο και πιο ολοκληρωµένο τρόπο τα βασικά ζητήµατα που 
ερευνούµε και επισηµαίνουµε και άλλες πτυχές που τα αφορούν. Η συνοπτική αυτή 
διαπραγµάτευση ουσιαστικά ολοκληρώνει την προσπάθεια εξαγωγής βασικών 
συµπερασµάτων που αφορούν την ουσία του Ολοήµερου όπως την συναντήσαµε 
στην καθηµερινή διαδικασία. Συµπληρώνουµε την εικόνα του πιλοτικού ολοήµερου 
δηλαδή σε ό,τι αφορά αυτό που στην εργασία µας λέµε πράξη. 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε να αποδοθεί η εικόνα του πιλοτικού 

ολοήµερου σχολείου θεωρητικά, όπως διαµορφώνεται στο πλαίσιο στο οποίο 
φαίνεται ότι κινείται µε βάση τις σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές, τα νοµικά 
διατάγµατα και τον τρόπο λειτουργίας του θεσµού διεθνώς, µε έµφαση την 
περίπτωση των Η.Π.Α. Η θεωρητική τεκµηρίωση µας επέτρεψε να οριοθετήσουµε σε 
πρώτη φάση τα σηµεία που χαρακτηρίζουν το ίδιο το πιλοτικό ολοήµερο βάση της 
λειτουργίας του, αναδεικνύοντάς τα σε ερευνητικά ζητήµατα της εργασίας µας. 
Εντοπίσαµε δηλαδή τις βασικές κατηγορίες στις οποίες παρεµβαίνει ο νέος αυτός 
εκπαιδευτικός θεσµός, αντλώντας και µε βάση την παρουσία µας σε δύο από τα 
πιλοτικά ολοήµερα σχολεία τα σηµεία εκείνα, τα οποία εφόσον ισχύσουν στην πράξη, 
καθιστούν το πιλοτικό ολοήµερο µια κοινωνική και παιδαγωγική αναγκαιότητα για 
την εκπαίδευση. 

Έτσι διαπραγµατευτήκαµε ερευνητικά όλα αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  
του πιλοτικού ολοήµερου όπως φαίνονται στο προηγούµενο κεφάλαιο, εντάσσοντας 
τα στις εξής βασικές κατηγορίες: 
α) Κτιριακή διαµόρφωση και υποδοµή 
β) Πρόγραµµα λειτουργίας (ωράριο και ωρολόγιο πρόγραµµα) 
γ) Πρόγραµµα µαθηµάτων-Αναλυτικό Πρόγραµµα 
δ) Μεθοδολογία διδασκαλίας-εσωτερική λειτουργία 
ε) Ρόλος των εµπλεκοµένων και λειτουργία τους στο πρόγραµµα 
στ) Βασικές λειτουργίες του πιλοτικού ολοήµερου (κοινωνική λειτουργία, σίτιση, 
αξιολόγηση). 
 Η ερευνητική προσέγγιση κάθε κατηγορίας έγινε µε τις µεθόδους της 
συνέντευξης και της παρατήρησης. Τα ερευνητικά δεδοµένα που προέκυψαν 
αποδόθηκαν και διαπραγµατεύτηκαν ερµηνευτικά, ώστε αφενός να αποδοθεί το 
πιλοτικό ολοήµερο στην πράξη, έτσι όπως λειτουργεί και δραστηριοποιείται 
καθηµερινά και αφετέρου να προκύψει ως πλήρη εικόνα αναφορικά µε τη θεωρία 
του. Μέληµα µας ήταν σε κάθε περίπτωση η ανάλυση των αποτελεσµάτων να 
αναδεικνύει την πραγµατική διάσταση του πιλοτικού ολοήµερου. Με γνώµονα το 
δεδοµένο αυτό καταλήξαµε σε κάποια βασικά συµπεράσµατα για κάθε ένα από τα 
σηµεία που διαπραγµατευτήκαµε. Τα συµπεράσµατα αυτά παρότι φαίνονται στο 
αντίστοιχο κεφάλαιο της ανάλυσης των αποτελεσµάτων, µπορούν να συνοψιστούν 
στα εξής: 
 Η δικαιολογία που προβλήθηκε από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. αλλά και από τη 
θεωρητική στήριξη του θεσµού, ήταν η διευκόλυνση των εργαζόµενων γονέων µε τη 
φύλαξη των παιδιών τους στο χώρο του σχολείου. Η κοινωνική αυτή παροχή του 
ολοήµερου σχολείου καλύπτεται µεν από το διευρυµένο χρόνο λειτουργίας του, όµως 
δεν εξασφαλίζεται η επιτυχία του αποκλειστικά και µόνο από αυτό. Για να 
διασφαλιστεί ποιοτικά αυτή η προϋπόθεση απαιτείται ταυτόχρονη αναβάθµιση της 
κτιριακής υποδοµής, ανανέωση του προγράµµατος λειτουργίας, ριζική 
επαναδιαπραγµάτευση του ρόλου των εµπλεκοµένων στο πρόγραµµα, εφαρµογή 
σύγχρονων µεθόδων διδασκαλίας και γενικότερα βελτίωση της εσωτερικής του 
λειτουργίας.  
 Θεωρούµε ότι από εκεί και πέρα είναι λαθεµένος ο τύπος του σχολείου που 
στηρίζεται στο γεγονός ότι µιας και πρέπει να παραµείνουν τα παιδιά στο σχολείο για 
παραπάνω χρόνο, ας τους δώσουµε και λίγη πολιτιστική-δηµιουργική και αθλητική 



εκπαίδευση για να είµαστε  και κοινωνικά αποδεκτοί αλλά και να εξαντλούµε τα 
προσφερόµενα κονδύλια της Ε.Ε. βάση της αλλαγής του τύπου του σχολείου πρέπει 
να η αύξηση της προσφερόµενης εκπαίδευσης, η οποία µπορεί να επιδιωχθεί µε την 
αύξηση του σχολικού χρόνου. 
 Η ποιότητα για την οποία κάνει λόγο το πιλοτικό ολοήµερο ξεκινά από το 
ερώτηµα για ποιο σκοπό εκπαιδεύονται τα παιδιά. Η θεωρία αποδίδει πολύ σωστά το 
ζήτηµα. Όταν όµως η κτιριακή υποδοµή στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι 
ανεπαρκής, η υλικοτεχνική υποδοµή αποδεικνύεται στο ελάχιστο αποτελεσµατική, το 
πρόγραµµα µε προβλήµατα εφαρµογής, οι προσφερόµενες γνώσεις πεπαλαιωµένες, 
το διδακτικό προσωπικό µε ελλείψεις, το διοικητικό ανενηµέρωτο για τις εξελίξεις 
και το ρόλο του κ.τ.λ., τότε η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που παρέχει το 
πιλοτικό ολοήµερο, το πιθανότερο είναι να παραµείνει σε χαµηλά επίπεδα και ο 
θεσµός να αποδειχθεί αναποτελεσµατικός στην εφαρµογή του. 
 Όσον αφορά την κατάσταση που συναντήσαµε σχετικά στα πιλοτικά 
ολοήµερα σχολεία της Κρήτης, διαπιστώσαµε για τα σηµεία αυτά ότι άλλοτε 
εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους και άλλοτε όχι. Για να γίνουµε πιο 
συγκεκριµένοι το πρόγραµµα µαθηµάτων έχει όντως ανανεωθεί. Οι µαθητές έρχονται 
σε επαφή µε νέα γνωστικά και ψυχαγωγικά αντικείµενα και µάλιστα συνήθως σε 
αναβαθµισµένους χώρους όπως διαπιστώσαµε. Όµως η λειτουργία ενός σχολείου δεν 
µπορεί να θεωρηθεί καθολικά βελτιωµένη εφόσον στηρίζεται αποκλειστικά στην 
αναβάθµιση που της προσδίδουν τα επιπλέον αντικείµενα. Αυτό διότι βάση της 
έρευνας που πραγµατοποιήσαµε δεν εντοπίσαµε καµιάς µορφής ανανέωση των 
µεθόδων διδασκαλίας και της προσφοράς των µαθηµάτων του Αναλυτικού 
Προγράµµατος, που είναι κοινό για όλα τα σχολεία. Αντίθετα, µας δηµιουργήθηκε η 
βάσιµη εντύπωση ποσοτικής και όχι ποιοτικής διεύρυνσης του σχολείου. 
Λειτουργώντας µε βάση το πλαίσιο αυτό, το πιλοτικό ολοήµερο δεν πετυχαίνει καµιά 
ουσιαστική αναδιάρθρωση και αναπροσαρµογή του προγράµµατος, όσον αφορά τον 
τρόπο λειτουργίας της διδακτικής πράξης και του περιεχοµένου του. ∆εν πετυχαίνεται 
καµιά ποιοτική αλλαγή στο τρόπο που γίνεται το καθηµερινό µάθηµα, αφού δεν 
ανανεώνεται η εσωτερική του λειτουργία. Άρα για τους δασκάλους και τους µαθητές 
τουλάχιστον, κυριαρχεί η προσθετική λογική, στον τρόπο που αντιλαµβάνονται το 
πιλοτικό ολοήµερο. 
 Με λίγα λόγια βάση των παρατηρήσεων που πραγµατοποιήσαµε, επιχειρείται 
επέκταση του ωρολογίου προγράµµατος, µε την έννοια όµως της χρονικής 
επιµήκυνσης της λειτουργίας του, χωρίς να αγγίζεται η ποιότητα του σχολείου. Από 
την άλλη η επέκταση του ωρολογίου προγράµµατος για να έχει επιτυχία, θα πρέπει 
όπως τονίσαµε να συσχετίζεται άµεσα µε την κτιριακή βελτίωση, την επιµόρφωση 
του έµψυχου δυναµικού, την υλικοτεχνική υποδοµή, τη βελτίωση της µεθοδολογίας 
της διδασκαλίας, την κοινωνική προσφορά του σχολείου, τη σίτιση, την άµβλυνση 
των ανισοτήτων κ.α. αν κάποιος από τους παράγοντες αυτούς, τους οποίους και 
εξετάζουµε στην έρευνα µας, δεν ισχύει, συνεπάγεται αυτόµατα ότι δυσχεραίνεται 
και η ανανέωση που επιχειρεί το πιλοτικό ολοήµερο στην ελληνική εκπαίδευση. Αυτό 
σηµαίνει πως θα πρέπει να οργανωθούν όλοι αυτοί προσεκτικά, ίσως και σε νέα βάση 
και να επαναδιαπραγµατευτούν, αυτή τη φορά προσαρµοσµένοι όχι τόσο σ� αυτό που 
πρέπει να πετύχουν, όσο σ� αυτό π[ου µπορούν να πετύχουν. Από εκεί και έπειτα θα 
µιλάµε για ριζική ανανέωση κοινωνική αλλά βεβαίως και παιδαγωγική του θεσµού 
του σχολείου συνολικά. 
 Το πιλοτικό ολοήµερο στην πράξη και στην καθηµερινή του λειτουργία, δεν 
έχει φτάσει ακόµα σ� αυτό το επίπεδο ολοκληρωµένα. Αντισταθµίζει µεν τα εγγενή 
µειονεκτήµατα του «παραδοσιακού» σχολείου, αφού ανανεώνει το πρόγραµµα 



λειτουργίας από χρονική άποψη και τα προσφερόµενα µαθήµατα, αλλά δεν 
καταφέρνει να ξεπεράσει την ανελαστικότητα του προγράµµατος. ∆εν ανανεώνει τις 
διδακτικές µεθόδους µε τις οποίες προσεγγίζει τη γνώση, δεν καταφέρνει να 
αναµορφώσει τα αντικείµενα µάθησης του Αναλυτικού Προγράµµατος και τη 
µονοµέρεια των ακαδηµαϊκών µαθηµάτων, αλλά και δεν µειώνει την παραπαιδεία σε 
επίπεδο τουλάχιστον ξένων γλωσσών. 
 Κάνει φιλότιµες προσπάθειες να αµβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες και να 
διασφαλίσει την παροχή ίσων ευκαιριών απέναντι στη γνώση, µε όπλο απλά και µόνο 
την προσθήκη αντικειµένων στο πρόγραµµα του. ∆εν προωθεί µε ουσιαστικό τρόπο 
τη διαφοροποιηµένη προσέγγιση των γνώσεων, την ενισχυτική διδασκαλία, την 
προετοιµασία του µαθητή και την προσφορά της νέας γνώσης µε σύγχρονες µεθόδους 
µάθησης. 
 Επιδιώκει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πολιτισµικής ποικιλότητας η 
οποία και χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνία, αλλά δεν ολοκληρώνει το έργο του, 
γιατί σκοντάφτει σε οργανωτικές δυσλειτουργίες και γραφειοκρατικές διαδικασίες. 
 Θέλει το διδακτικό προσωπικό του να ανταποκριθεί στις σύγχρονες 
απαιτήσεις αλλά και τα δεδοµένα του πιλοτικού σχολείου όσον αφορά τις µεθόδους 
διδασκαλίας-µάθησης, αλλά δεν φροντίζει να το επιµορφώσει, να του δώσει κίνητρα 
εργασίας µε αυτό τον τρόπο και να του εξασφαλίσει ιδανικές συνθήκες διδασκαλίας, 
κάτι που δεν καλύπτεται απόλυτα µε την αναβάθµιση των χώρων. Το ίδιο ισχύει και 
για το ρόλο όλων όσων εµπλέκονται στη λειτουργία του. Επιζητά τη συµµετοχή τους 
µέσα από τον ανανεωµένο τους ρόλο, αλλά δεν οριοθετεί ούτε ξεκαθαρίζει το πεδίο 
δράσης τους και πως θα πετύχουν  κάτι τέτοιο µε οργανωµένο τρόπο. 
 Επιδιώκει την ευθυγράµµιση του µε τις κοινωνικές ανάγκες γονιών και 
µαθητών, επεκτείνοντας το χρόνο λειτουργίας του, εξασφαλίζοντας φύλαξη των 
µαθητών, σίτιση και δηµιουργικές δραστηριότητες, αλλά δεν το κάνει µε απόλυτα 
ποιοτικό τρόπο, ανταποκρινόµενο στις σύγχρονες ανάγκες των µαθητών. ∆είχνεί να 
είναι αποκοµµένο από τις εξελίξεις, χωρίς να ανανεώνει βάση των πραγµατικών 
προβληµάτων τη λειτουργία του, η οποία έχει παγιωθεί και δεν δείχνει να εξελίσσεται 
και να προσαρµόζεται στις εκάστοτε συνθήκες. 
 Από αυτά τα βασικά και γενικά συµπεράσµατα φανερώνεται πως το πιλοτικό 
ολοήµερο, δείχνει ότι θέλει να κάνει βήµατα προς τα εµπρός, έχει χαράξει την πορεία 
του εντοπίζοντας τα προβλήµατα του σχολείου αλλά και της κοινωνίας, µα τελικά δεν 
τα κάνει. ∆ιαπιστώνεται δηλαδή µια απόσταση θεωρίας και πράξης, εκτιµώντας 
συνολικά τα αποτελέσµατα της ερευνητικής διαδικασίας. Βέβαια από εκεί και πέρα 
ανάµεσα στο κλασικό «παραδοσιακό» σχολείο και στο πιλοτικό ολοήµερο, εκείνο το 
οποίο πραγµατοποιεί σαφώς βήµατα προς τον εκσυγχρονισµό του σχολείου, την 
ανανέωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών αλλά και την κάλυψη των σύγχρονων 
κοινωνικών και παιδαγωγικών αναγκών, είναι σαφώς το δεύτερο. 
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 Ουσιαστικά το κεφάλαιο αυτό έχει άµεση σχέση µε το προηγούµενο των 
συµπερασµάτων της έρευνας. Οι προτάσεις που µπορούν να γίνουν και που 
προκύπτουν από τη διαπραγµάτευση των ζητουµένων της εργασίας και την ανάλυση 
των αποτελεσµάτων της έρευνας, ταυτίζονται µε την αναστροφή των αρνητικών 
συµπερασµάτων για τη λειτουργία του πιλοτικού ολοήµερου, έτσι όπως 
παρουσιάζονται για κάθε σηµείο και κατηγορία ξεχωριστά, µε θετική µορφή. Όµως 
µε βάση όσα έχουµε αναφέρει και την εµπειρία µας από την παρουσία µας στις 
εκπαιδευτικές διαδικασίες των δύο πιλοτικών ολοήµερων, θα επιδιώξουµε να 
διατυπώσουµε πιο άµεσες και πρακτικές προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση του 
θεσµού. 
 Σύµφωνα µε την ανάλυση των αποτελεσµάτων αλλά και τη διαµορφωµένη 
αντίληψη µας, το όλο πρόγραµµα του σχολείου αλλά και το κάθε µάθηµα ξεχωριστά, 
πρέπει να προσαρµοστεί στις βασικές αρχές του πιλοτικού ολοήµερου. Αυτό 
προϋποθέτει συνολική αναδιάρθρωση, ριζική ανανέωση και ουσιαστική βελτίωση του 
τρόπου που πραγµατοποιείται το µάθηµα στις τάξεις. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να 
επιτευχθεί κατ� αρχήν µέσω της οργανωµένης επιµόρφωσης των δασκάλων σε 
πρακτικά ζητήµατα µεθοδολογίας της διδασκαλίας και γενικά οργάνωση της 
λειτουργίας της τάξης. Θεωρούµε πως θα είναι θετικό για την όλη επιτυχία της, αυτή 
να γίνει µε πρακτικό τρόπο, δηλαδή να οργανωθεί µε βάση ένα πρόγραµµα 
σεµιναριακής ενηµέρωσης, το οποίο θα προσανατολίζεται σε πρακτικά ζητήµατα. 
Κάθε σχολείο θα οργανώνει τέτοιες συναντήσεις έτσι ώστε να επιλύονται τα σχετικά 
προβλήµατα και οι απορίες των δασκάλων του συγκεκριµένου σχολείου. Με αυτό τον 
τρόπο η επιµόρφωση θα είναι ευέλικτη ενώ θα έρθουν κοντά θεωρία και πράξη. 
Παράλληλα καλό είναι να συνεχίζονται οι προσπάθειες αξιολόγησης και θεµελίωσης 
του θεσµού σε κεντρικό επίπεδο. 
 Επίσης προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να αναλάβει ενεργότερο ρόλο η 
επιστηµονική επιτροπή και ο σχολικός σύµβουλος, ώστε να επιδιώκεται µια 
οργανωµένη πλέον προσπάθεια ανανέωσης και βελτίωσης της εσωτερικής 
λειτουργίας, µε πρακτικό τρόπο. Ο δάσκαλος έτσι δε θα αισθάνεται αδύναµος να 
αναλάβει τη διδασκαλία σ� ένα ολοήµερο σχολείο, ενώ θα είναι σίγουρος ότι θα 
µπορεί µε ορθό τρόπο να προσανατολιστεί στις σύγχρονες µεθόδους προσέγγισης της 
γνώσης, έτσι όπως ταιριάζουν σ� ένα πιλοτικό ολοήµερο σχολείο. 
 Από εκεί και πέρα θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί και αναπροσαρµοστεί το 
πρόγραµµα όχι όσον αφορά την επιλογή των µαθηµάτων, γιατί το Ολοήµερο 
καλύπτει ικανοποιητικά αυτό τον τοµέα, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει µε το περιεχόµενο 
των γνώσεων. ∆εν είναι δυνατόν ένας καινούργιος θεσµός στην εκπαίδευση, να 
καλείται να µεταδώσει παραδοσιακές-στάσιµες γνώσεις, µέσα από παραδοσιακά 
σχολικά εγχειρίδια. Απαιτείται άµεση επαναδιαπραγµάτευση της ύλης, ώστε να 
ταιριάζει στο χαρακτήρα του πιλοτικού ολοήµερου. Αυτό σηµαίνει απαλλαγή από τις 
επικαλύψεις που υπάρχουν από µάθηµα σε µάθηµα, τις άσκοπες επαναλήψεις και τις 
πεπαλαιωµένες γνώσεις. Απαιτείται δηλαδή γενική επαναδιαπραγµάτευση του 
Αναλυτικού Προγράµµατος, η οποία µπορεί να επιτευχθεί στα πλαίσια του 
αυτοπρογραµµατισµού της κάθε σχολικής µονάδας, άρα να επιδιωχθεί από το κάθε 
πιλοτικό ολοήµερο. Θα πρέπει µε τον τρόπο αυτό να απαλλαγεί από την αντίληψη της 
απλής πρόσθεσης της ύλης ή των νέων µαθηµάτων, χωρίς να συνοδεύονται από 
ποιοτική αναδιάρθρωση του περιεχοµένου του κάθε µαθήµατος και την ανανέωση 
των γνώσεων που θα µεταδοθούν. 
 Όσον αφορά το χρόνο λειτουργίας, αυτός δε θα πρέπει να είναι σταθερός για 
κάθε περίπτωση σχολείου. Βασικό χαρακτηριστικό του πιλοτικού ολοήµερου, θα 
πρέπει να είναι η προσαρµοστικότητα και η ελαστικότητα που θα πρέπει να έχει ως 



θεσµός. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν θα βοηθούσε την καλύτερη λειτουργία του 
σχολείου, η δυνατότητα για µείωση ή ακόµα και αύξηση του χρόνου, ανάλογα µε τις 
εκάστοτε συνθήκες της περιοχής, της τοπικής κοινωνίας και του σχολείου, µε τρόπο 
όµως που να µην αποπροσανατολίζεται από το βασικό στόχο του (της µη-
σχολειοποίησης του χρόνου του µαθητή) και να µην διασαλεύεται η οµαλή 
λειτουργία του σχολείου. Θα µπορούσε λοιπόν κάθε Ολοήµερο να έχει το δικό του 
ωράριο βάση των ιδιαιτέρων συνθηκών που το αφορούν. 
 Επίσης στα πλαίσια της ευελιξίας του ολοήµερου προγράµµατος αλλά και της 
καλύτερης λειτουργίας του, θα βοηθούσε το κάθε σχολείο να έχει το αποκλειστικό 
προνόµιο της επιλογής των επιπλέον αντικειµένων µάθησης και ψυχαγωγίας. Το 
ενιαίο πρόγραµµα µαθηµάτων δεν βοηθά πουθενά, ιδιαίτερα στην 
αποτελεσµατικότητα του απογευµατινού ωραρίου. Κάθε σχολείο µε βάση τις 
δυνατότητες που διαθέτει, τους χώρους και το προσωπικό, να επιλέγει µε τη 
συνδροµή της γνώµης των γονιών αλλά βέβαια και των µαθητών, τα µαθήµατα που 
θα απαρτίζουν το πρόγραµµα τους. 
 Από εκεί και πέρα βέβαια θα µπορούσε να οργανωθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε ο 
κάθε µαθητής να µπορεί να επιλέξει βάση των άµεσων ενδιαφερόντων του, το 
µάθηµα ή τη δραστηριότητα του απογευµατινού ωραρίου, που θα παρακολουθήσει. 
Με τον τρόπο αυτό θα αναδειχθεί και η παιδαγωγική σηµασία κάθε επιπλέον 
αντικειµένου, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες να προσφέρει και τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα. 
 Ακόµα κάτι το οποίο θα µπορούσε να βελτιώσει τις υπάρχουσες συνθήκες 
λειτουργίας και να αναγάγει το θεσµό του Ολοήµερου σε αποτελεσµατικό, είναι η πιο 
οµαλή και σταθερή οικονοµική ενίσχυση του. Με αυτό τον τρόπο, εφόσον 
εξασφαλίζεται ένα λογικό κονδύλι, θα µπορούν να χρηµατοδοτούνται οι ετήσιες 
επιδιορθώσεις και βελτιώσεις του σχολείου, να ανανεώνεται ο εξοπλισµός και να 
αγοράζεται καινούργιος. Επίσης θα µπορούν να καλύπτονται πιο άµεσα οι ανάγκες 
των εκπαιδευτικών για αναλώσιµα και εκπαιδευτικά υλικά, ενώ παράλληλα θα 
αποπληρώνονται και οι ωροµίσθιοι δάσκαλοι στην ώρα τους. Γιατί η επιτυχία του 
πιλοτικού ολοήµερου στηρίζεται και σ� αυτούς. Έτσι θα εκπληρώνονται όλες οι 
σχετικές ανάγκες του ολοήµερου προγράµµατος που θα του εξασφαλίζουν µια οµαλή 
λειτουργία.  
 Βέβαια, για να συνεχίσει ο θεσµός να έχει την αξία του ως παιδαγωγική 
παρέµβαση στην εκπαίδευση, θα πρέπει να συνεχίσει να έχει την επιστηµονική 
καθοδήγηση από την αρµόδια επιτροπή. Στα πλαίσια που κινείται επιβάλλεται να 
οριοθετείται παιδαγωγικά η δράση του, να ανανεώνεται το επιστηµονικό του 
υπόβαθρο και να κατευθύνεται από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το θεσµό. Σε 
διαφορετική περίπτωση θα αλλοτριωθεί ο χαρακτήρας του και υπάρχει έντονος 
κίνδυνος να υποβιβαστεί η αξία του σε σηµείο που το πιλοτικό ολοήµερο να µην 
αντιπροσωπεύει την έκφραση ριζικής αλλαγής στον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε το 
σχολείο. 
 Βάση των διαπιστώσεων της έρευνας καταλήξαµε επίσης στο συµπέρασµα 
πως το πρόγραµµα λειτουργίας  χρήζει ανάγκης οργάνωσης και συντονισµού. Αυτό 
σηµαίνει ότι οι οργανωτικοί υπεύθυνοι πρέπει να ξεκαθαρίσουν το ρόλο τους στα 
πλαίσια του πιλοτικού ολοήµερου και τον τρόπο που θα παρεµβαίνουν σ� αυτό. 
Καλύτερη οργάνωση του προγράµµατος σηµαίνει καταρχήν συχνή και ουσιαστική 
επικοινωνία όλων των εµπλεκοµένων σ� αυτό, διαµόρφωση ποιοτικών πλαισίων 
παρέµβασης σε κάθε µάθηµα, µη-χωρισµό του προγράµµατος σε ακαδηµαϊκά και µη 
ακαδηµαϊκά µαθήµατα, καλύτερος συντονισµός των ωρών διδασκαλίας και 
επαναδιατύπωση των στόχων της κάθε διδακτικής ενότητας στα πλαίσια του 



ολοήµερου προγράµµατος. Συντονισµός του προγράµµατος από την άλλη σηµαίνει 
διαµόρφωση όλων των απαραίτητων συνθηκών και προϋποθέσεων, ώστε να 
εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία του σχολείου και ό,τι αυτό σηµαίνει και 
περιλαµβάνει σε κάθε περίπτωση. 
 Πρόταση µας, για να εξασφαλιστεί η καλύτερη οργάνωση και ο συντονισµός 
για τον οποίο κάνουµε λόγο, είναι η στελέχωση των σχολείων µε ένα ειδικό 
γραµµατέα, ο οποίος θα αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση όλων των σχετικών θεµάτων 
ώστε να πετυχαίνεται οµαλότερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία του 
προγράµµατος. 
 Βέβαια, από εκεί και πέρα θα πρέπει να αλλάξουν και άλλα πράγµατα που 
αφορούν κυρίως τη νοοτροπία όλων όσων ασχολούνται µε το πιλοτικό ολοήµερο, από 
την πολιτεία ως τους γονείς. Αλλά στο σηµείο αυτό µιλήσαµε για κάποιες πρακτικές 
και άµεσα εφαρµόσιµες λύσεις οι οποίες αν πραγµατοποιηθούν, θα καλυφθεί σε 
σηµαντικό βαθµό το κενό ανάµεσα στη θεωρία και στην πράξη που αντιπροσωπεύουν 
το Ολοήµερο. Θα µπορούσε να αναχθεί ο θεσµός σε κυρίαρχη έκφραση αναβάθµισης 
του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση της χώρας, µέσα από τον 
εµπλουτισµό του προγράµµατος σπουδών, τη διεύρυνση του ωρολογίου 
προγράµµατος και το µεθοδολογικό εκσυγχρονισµό της διδασκαλίας, σε όλο το 
φάσµα των δραστηριοτήτων του. Όλο αυτό µέσα στα πλαίσια ενίσχυσης του 
µορφωτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ρόλου του σχολείου στη σύγχρονη 
κοινωνία και εκπαίδευση. 
 Με βάση τις προτάσεις αυτές, οι οποίες αφορούν πρακτικά ζητήµατα, θα 
αποφύγει το πιλοτικό ολοήµερο να κατηγορηθεί µε το χαρακτηρισµό που του 
προσάπτουν για «βιτρινοποίηση» της εκπαίδευσης, µε µια εικόνα που δεν 
αντιπροσωπεύει την πραγµατική κατάσταση. Βήµα βήµα το πιλοτικό ολοήµερο, είναι 
σε θέση, µιας και διαθέτει στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο, να απαλλαγεί από τα 
προβλήµατα που το ταλανίζουν και να ευθυγραµµιστεί µε το επίπεδο της εκπαίδευσης 
που επιδιώκει.      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

1. Σχεδιαγράµµατα  

2. Ολοκληρωµένες Συνεντεύξεις 

3. Κλείδες Παρατήρησης 

4. Κτιριολογικό Πρόγραµµα Ολοήµερου 

5. Πρόγραµµα Υλικοτεχνικής Υποδοµής 

6. Ωρολόγια Προγράµµατα Σχολείων 

7. Έγγραφο Ενηµερωτικής Ηµερίδας 

8. Ενδεικτικό Τεστ Αξιολόγησης 



α) Το σχολείο διαθέτει ειδικά διαµορφωµένες τάξεις που βοηθούν στη οργάνωση και 
διεξαγωγή σύγχρονων µεθόδων διδασκαλίας προσανατολισµένες στο µαθητή. 
● κινητά καρεκλοθρανία 
● σύγχρονα µέσα διδασκαλίας µάθησης σε κάθε τάξη ( τηλεόραση, video, προβολέα 
κ.α. ακόµα και ηλεκτρονικό υπολογιστή) 
● κατάλληλη διαµόρφωση της τάξης, ώστε να σχηµατίζονται παιδαγωγικές γωνίες µέσα 
σε κάθε αίθουσα  (γωνία χαλάρωσης των µαθητών, γωνία έργων ή κειµένων των 
µαθητών, γωνία της µελέτης περιβάλλοντος κ.α.) 
●  ευρύχωρη, ευήλια και καθαρή αίθουσα διδασκαλίας 
● ερµάρια µαθητών σε ειδικό σηµείο της τάξης. 
β) Το σχολείο διαθέτει αναµορφωµένη κτιριακή υποδοµή (διαµόρφωση εργαστηρίων) 
για την παιδαγωγική λειτουργία του ολοήµερου προγράµµατος. 
● σχολική βιβλιοθήκη 
● εργαστήριο ξένων γλωσσών 
● αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
● εργαστήριο φυσικών επιστηµών 
● εργαστήριο µουσικής 
● εργαστήριο εικαστικών 
● εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών 
● χώρος εστίασης µαθητών και εκπαιδευτικών 
● χώρος για αθλοπαιδιές 

 
Κτιριακή διαµόρφωση και υποδοµή 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρατήρηση- Συνέντευξη 
 
Υλικοτεχνική υποδοµή-εξοπλισµός 

 

● Η σχολική βιβλιοθήκη διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό (πάγκους µελέτης,
ράφια, τηλεόραση, video κ.τ.λ.) και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία,
εγκυκλοπαίδειες, εκπαιδευτικά CD, βιντεοκασέτες, χάρτες, επιτραπέζια 
παιχνίδια). 
● Το εργαστήριο θεατρικής αγωγής θεατρικού παιχνιδιού διαθέτει τον κατάλληλο
εξοπλισµό( σκηνικά, µοκέτα, ντουλάπια φύλαξης υλικού, τηλεόραση, video, 
µηχάνηµα προβολών, κινούµενα σποτς κ.τ.λ.) και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό
(βιβλία, µάσκες, υφάσµατα, κουκλοθέατρο, υλικό θεάτρου κ.α). 
● Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή για να 
φιλοξενήσει σχολικές εορτές και εκδηλώσεις όπως σκηνή παρασκήνια, αποθήκη, 
αποδυτήρια και τον απαραίτητο εξοπλισµό ανάλογα µε τη χρήση για την οποία 
προορίζεται (µικροφωνική εγκατάσταση, καρέκλες κ.τ.λ.). 



 α) Ωράριο λειτουργίας 
● Το ολοήµερο σχολείο ξεκινά τη λειτουργία του από τις 8:15 για όλες τις τάξεις και 
τελειώνει στις 15:00 ( για Α΄ και Β΄) και στις 16:00 ( για τις υπόλοιπες). 
● Χωρίζεται σε τρεις ζώνες λειτουργίας α) την πρωινή ή προµεσηµβρινή (από τις 8:15 
µέχρι τις 12:50) β) την µεσηµβρινή ( από τις 13:00 έως τις 14:00 περίπου) και γ) την 
απογευµατινή ή µετά- µεσηµβρινή (από τις 14:00 έως τις 16:00). Οι ώρες είναι 
ενδεικτικές, µε βάση την εισήγηση της επιστηµονικής επιτροπής για το Ολοήµερο. 
● Το ωράριο λειτουργίας ρυθµίζεται ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε περιοχής, την 
εποχή, τις επιθυµίες των γονιών και των µαθητών (ευελιξία προγράµµατος). 

  
● Το εργαστήριο φυσικών επιστηµών- περιβαλλοντικής αγωγής διαθέτει τον 
κατάλληλο εξοπλισµό (πάγκους, νεροχύτες, ράφια κ.α) και πλούσιο εκπαιδευτικό
υλικό (βιβλία, υλικά για πειράµατα, υλικά για οργάνωση και ολοκλήρωση ασκήσεων
κ.τ.λ.) καθώς και τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισµό (video, τηλεόραση, 
ραδιοκασετόφωνο) µε το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (βιντεοκασέτες, βιβλία,
εγκυκλοπαίδειες) και τον απαραίτητο εξοπλισµό εργαστηρίου.  
● Το εργαστήριο µουσικής- µουσικοκινητικής αγωγής διαθέτει τον κατάλληλο
εξοπλισµό (ντουλάπια φύλαξης υλικού, µοκέτα κ.τ.λ) και πλούσιο µουσικό υλικό 
(ραδιοκασετόφωνο, αρµόνιο, σειρά κρουστών και άλλα µουσικά όργανα, πίνακα µε
πεντάγραµµο κ.τ.λ.). 
● Το εργαστήριο πληροφορικής διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό(πάγκους,
ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, scanner, εκτυπωτές, video, 
τηλεόραση κ.τ.λ.) και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό ( εκπαιδευτικό λογισµικό, βιβλία,
δισκέτες, πρόσβαση στο διαδίκτυο κ.τ.λ.)  
 ●  Το εργαστήριο εικαστικών διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό (ντουλάπια
φύλαξης, ράφια, πάγκους εργασίας στο ύψος των µαθητών, καρέκλες, βρύσες κ.τ.λ.) 
και πλούσιο εκπαιδευτικό, υλικά ζωγραφικής, υλικά κατασκευών, πινέλα, χρώµατα,
υλικά χαρτοκοπτικής, κόλλες, χαρτόνια κ.τ.λ.) καθώς και τον απαραίτητο
ηλεκτρονικό εξοπλισµό (µηχάνηµα προβολής, ραδιοκασετόφωνο κ.τ.λ.). 
● Ο χώρος εστίασης των µαθητών και των εκπαιδευτικών διαθέτει τον κατάλληλο
εξοπλισµό (πάγκους, καρέκλες, ψυγεία συντήρησης, φούρνους µικροκυµάτων, υλικά
φαγητού κ.τ.λ.)  
● Το σχολείο διαθέτει τις απαραίτητες αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδο µπάσκετ,
ποδοσφαίρου κ.τ.λ.) και τον απαραίτητο εξοπλισµό για οµαδικά παιχνίδια και
αθλοπαιδιές ( µπάλες, στρώµατα, όργανα γυµναστικής κ.τ.λ.) 
 

 
 
 
 
 

 
Παρατήρηση 

 
 
Πρόγραµµα λειτουργίας του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου   (ωράριο λειτουργίας 
και ωρολόγιο πρόγραµµα) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Παρατήρηση 
Συνέντευξη 

 
 
 β) ∆οµή του προγράµµατος- µαθήµατα και χρόνος λειτουργίας 

 
 
 
 
 

Παρατήρηση 
Συνέντευξη 

 
 

● Σκόπιµο είναι τις δύο πρώτες ώρες να διδάσκονται τα βασικά µαθήµατα- 
Γλώσσα και Μαθηµατικά. 
● Η διδασκαλία των υπόλοιπων µαθηµάτων του Αναλυτικού προγράµµατος 
πραγµατοποιείται την τρίτη- τέταρτη ώρα διδασκαλίας. 
● Γίνονται εναλλαγές σύµφωνα µε την απόφαση του δασκάλου ή της σχολικής 
µονάδας ανάµεσα στη διδασκαλία «πρωινών» και «απογευµατινών» µαθηµάτων 
(ευελιξία ωρολογίου προγράµµατος).  
● Το σχολείο παραµένει ανοιχτό µέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες, σύµφωνα µε τις 
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας ή της εκπαιδευτικής κοινότητας (άνοιγµα 
σχολείου στην κοινωνία). 
● Οι αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες προγραµµατίζονται σε ώρα που 
να ξεκουράζουν τους µαθητές (απογευµατινό κυρίως ωράριο). 
● Οι αθλητικές δραστηριότητες και η γυµναστική δεν προγραµµατίζονται αµέσως 
µετά το γεύµα. 
● Λίγο πριν και λίγο µετά τη σίτιση των µαθητών, υπάρχει κενή ώρα για τη 
χαλάρωση και την ξεκούραση των µαθητών. 
● Υπάρχουν αλλαγές στη διάρκεια της διδακτικής ώρας. Αυξάνεται ή µειώνεται 
ανάλογα µε τις ανάγκες του µαθητή, του δασκάλου ή του γνωστικού 
αντικειµένου.  
● Όλοι οι µαθητές παρακολουθούν υποχρεωτικά το πρόγραµµα (πρωινό- 
απογευµατινό) του σχολείου. 



Πρόγραµµα µαθηµάτων- Αναλυτικό Πρόγραµµα 

 
  
 
 
 
 

Παρατήρηση 
Συνέντευξη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Ολοκληρωµένη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειµένων που
καθορίζονται από το επίσηµο Αναλυτικό Πρόγραµµα του Υπουργείου 
Παιδείας. 
● Ολοκλήρωση της µαθησιακής διαδικασίας και της σχολικής προετοιµασίας
στα πλαίσια του σχολικού ωραρίου ή στα πλαίσια κάθε µαθήµατος. 
● Το πρόγραµµα εµπλουτίζεται µε επιπρόσθετα γνωστικά αντικείµενα που: 
 α) είναι αναγκαία για τους µαθητές σύµφωνα µε τη διαµόρφωση των νέων
συνθηκών της εποχής όπως: πληροφορική, περιβαλλοντική εκπαίδευση,
αγωγή υγείας, κυκλοφοριακή αγωγή, διαπολιτισµική αγωγή 
β) οι µαθητές διδάσκονται κατόπιν πληρωµής στην ελεύθερη αγορά π.χ. ξένες
γλώσσες, µουσική, καλές τέχνες, χορό, αθλοπαιδιές 
γ) οι γονείς αλλά και οι τοπικοί φορείς επιθυµούν να διδαχτούν τα παιδιά για
λόγους που συνδέονται µε τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες ή συνθήκες π.χ.
λαογραφία, τοπική ιστορία, παραδοσιακούς χορούς 
δ) έχουν αρχίσει να αποκτούν αξία στην εκπαίδευση και να προωθούνται από
το επίσηµο κράτος π.χ. λογοτεχνία, θεατρική αγωγή, έρευνα βιβλιοθήκης κ.α. 
● Το πρόγραµµα αντιµετωπίζεται σαν ενιαίο (καταπολέµηση του
διαχωρισµού µεταξύ ακαδηµαϊκών και µη ακαδηµαϊκών µαθηµάτων). 
●  Το Αναλυτικό Πρόγραµµα διαµορφώνεται στα πλαίσια ενός κορµού που
έχει διαµορφωθεί από την επιστηµονική επιτροπή και έχει την έγκριση του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
● Στη διαµόρφωση του προγράµµατος µαθηµάτων έχουν επίσης λόγο ο
διευθυντής του σχολείου, οι δάσκαλοι, ο σχολικός σύµβουλος, οι γονείς και 
φυσικά οι µαθητές     
 



Μεθοδολογία διδασκαλίας �Εσωτερική λειτουργία πιλοτικού ολοήµερου σχολείου 

 
 
 
 
 

Παρατήρηση 
Συνέντευξη 

 
 

Ρόλος των εµπλεκοµένων και η λειτουργία τους στο πρόγραµµα: (δάσκαλοι, 
διευθυντής, υποδιευθυντής, σχολικός σύµβουλος, µαθητές, γονείς) 

 

● ∆ιαθεµατική προσέγγιση των γνώσεων. 
● ∆ιδασκαλία-µάθηση µε οµάδες εργασίας 
● ∆ιδασκαλία- µάθηση µε σχέδιο εργασίας project  
●  ∆ιαφοροποίηση της διδασκαλίας-εξατοµίκευση. 
● Σύνδεση της διδασκαλίας των µαθηµάτων µε ψυχαγωγικές και άλλες
δηµιουργικές δραστηριότητες (µουσική, θέατρο, έρευνα σε εργαστήρια-
βιβλιοθήκη κ.α) 
● Μάθηση µε ανακάλυψη (εργαστήρια, βιβλιοθήκη, εκπαιδευτικό υλικό,
ηλεκτρονικούς υπολογιστές). 
●  ∆ιδασκαλία και µάθηση µε σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα. 
●  Μάθηµα σε αίθουσες �εργαστήρια και εργαστήρια επιστηµών. 
●  Χρήση πολλαπλών διδακτικών πηγών 
● Αναβάθµιση των µεθόδων επικοινωνίας δασκάλου-µαθητή (διάλογος, ύφος 
επικοινωνίας κ.α). 
● Αναβάθµιση της αξιολόγησης των µαθητών στα πλαίσια του σχολείου. 
∆ιαφοροποίηση και προσαρµογή της στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά
του προγράµµατος. 

● Ο διευθυντής του Ολοήµερου γνωρίζει τον ακριβή τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας του σχολείου σύµφωνα µε το ολοήµερο πρόγραµµα. 
●  Ο διευθυντής αναλαµβάνει αυτόνοµες πρωτοβουλίες σύµφωνα και µε τα
περιθώρια που αφήνει το πιλοτικό πρόγραµµα. 
●  Ο υποδιευθυντής γνωρίζει τον ακριβή τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του
σχολείου σύµφωνα µε το ολοήµερο πρόγραµµα. 
●  Οι δάσκαλοι έχουν επίγνωση του αναβαθµισµένου ρόλου τους και της θέσης τους 
σ� ένα ολοήµερο σχολείο. 
●  Οι δάσκαλοι έχουν προσαρµόσει τη διδασκαλία τους στα πλαίσια των
απαιτήσεων του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου. 
●  Οι δάσκαλοι περιορίζουν την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική διδασκαλία και τη
µετάδοση γνώσεων µε τέτοιο τρόπο. ∆ηµιουργούν προϋποθέσεις για την εισαγωγή
εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης της διδασκαλίας . 
● Οι δάσκαλοι του σχολείου έχουν παρακολουθήσει όλα τα σχετικά σεµινάρια για
τη φιλοσοφία  και την οργάνωση του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου. 



 
                                                                                                                                                                        
                                                                                    

Συνέντευξη 
 
 
 
Επιπλέον βασικές λειτουργίες του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου 

 
 

 
 

Παρατήρηση 
Συνέντευξη 

 
β) Καταπολέµηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισµού  

 
Παρατήρηση 

α) Κοινωνική προσφορά του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου σε γονείς και µαθητές
µέσω της λειτουργίας του 
 ● ∆ιευκολύνει τους εργαζόµενους κυρίως γονείς µέσω της επίβλεψης των παιδιών
τους κατά τις µεσηµβρινές ώρες. 
● Το τέλος του προγράµµατος συµπίπτει χρονικά µε την επιστροφή των γονιών στο 
σπίτι (∆εν υπάρχει ασυµφωνία ωραρίων) 
● Περιορίζει τις πιθανότητες παραβατικής συµπεριφοράς και ατυχηµάτων των 
µαθητών, καταπολεµώντας το κοινωνικό φαινόµενο των παραµεληµένων παιδιών των 
εργαζόµενων κυρίως γονέων. 

● Περιορισµός της εκπαιδευτικής ανισότητας µε προσφορά νέων γνωστικών 
αντικειµένων  
● Περιορισµός της παραπαιδείας και οικονοµική ανακούφιση ιδιαίτερα των 
χαµηλότερων στρωµάτων  
● Έχουν δηµιουργηθεί και λειτουργούν φροντιστηριακά τµήµατα και τάξεις υποδοχής. 

●  Ο σχολικός σύµβουλος έχει αναβαθµισµένο ρόλο στο ολοήµερο πιλοτικό
σχολείο. Αναλαµβάνει παρακολούθηση της οµαλής λειτουργίας, επιµόρφωση
των εκπαιδευτικών, συµµετέχουν στην οργάνωση του προγράµµατος κ.α. 
●  Οι µαθητές συµµετέχουν ενεργά σε όλες τις πτυχές της οργάνωσης, 
λειτουργίας και της εφαρµογής του ολοήµερου προγράµµατος (διαλέγουν
µαθήµατα, συµµετέχουν στις αποφάσεις της διδασκαλίας, προτείνουν
αναλαµβάνουν ευθύνες κτλ). 
● Οι γονείς συµµετέχουν ενεργά σε όλες τις πτυχές της οργάνωσης, λειτουργίας 
και εφαρµογής του ολοήµερου προγράµµατος (επιλογή µαθηµάτων, συµµετοχή
σε αποφάσεις, κανονισµός ωραρίου, οργάνωση εκδηλώσεων κτλ). 
● Όλοι οι εµπλεκόµενοι συνεργάζονται δηµιουργικά µεταξύ τους µε σκοπό την 
αποτελεσµατική εφαρµογή του προγράµµατος. 



Συνέντευξη 
 
γ) Εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου σε µαθητές και γονείς 

 
 

Παρατήρηση 
Συνέντευξη 

δ) Σίτιση µαθητών και εκπαιδευτικών 

 
 
 

Παρατήρηση 
 

ε) Αξιολόγηση της εφαρµογής του ολοήµερου προγράµµατος από αρµόδιους φορείς, 
µε οργανωµένο και επίσηµο τρόπο. 

Παρατήρηση 
Συνέντευξη 

● Ολοκλήρωση των εργασιών στο σχολείο  
● Ποιοτική προσφορά και ικανοποιητική κάλυψη από το σχολείο, µαθηµάτων και
ειδικοτήτων που αναζητούσαν οι µαθητές στην ελεύθερη αγορά. 
● Περισσότερος ελεύθερος χρόνος για γονείς και µαθητές, για ατοµικές και κυρίως
οικογενειακές δραστηριότητες. 

● Εξασφάλιση ενός ισορροπηµένου γεύµατος στα πλαίσια της προσπάθειας για
καλύτερη διατροφή των µαθητών. 
● Προσφορά µιας κοινοβιακής- κοινωνικοποιητικής εµπειρίας του γεύµατος µε
συµµαθητές και µε δασκάλους. 
● Ενεργή συµµετοχή των γονιών στις αποφάσεις για τη σίτιση των παιδιών τους. 
● Άµβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων που προέρχονται από τις
κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες, σε ό,τι αφορά τη διατροφή και την υγεία των
παιδιών

● Υπάρχει συνεχής και επισταµένη επαφή των υπεύθυνων του προγράµµατος µε 
το κάθε σχολείο, καθ� όλη τη διάρκεια του έτους (σχολικοί σύµβουλοι,
προϊστάµενοι, διευθυντές, µέλη της επιστηµονικής επιτροπής). 
● Στη διαδικασία αξιολόγησης συµµετέχουν ισότιµα µε την καταγραφή απόψεων,
θέσεων, προβληµατισµών και προβληµάτων τους οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές-
υποδιευθυντές, οι αρµόδιοι σχολικοί σύµβουλοι, οι γονείς και οι µαθητές του κάθε
πιλοτικού ολοήµερου σχολείου. 
● Τα αρµόδια επιστηµονικά και διοικητικά όργανα (επιστηµονική επιτροπή,
παιδαγωγικό ινστιτούτο, Υπουργείο Παιδείας κ.α.) επεξεργάζονται τα
αποτελέσµατα της αξιολογικής διαδικασίας και επιλύουν τα όποια προβλήµατα
εντοπίζονται, ώστε κάθε χρόνο να εµφανίζουν βελτιωµένη εικόνα τα πιλοτικά
ολοήµερα σχολεία  



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Α� ΚΥΚΛΟΥ 
(∆ιευθυντής του Ολοήµερου ∆ηµοτικού σχολείου Μαλίων Κος 

Γεµιτζάκης Στέλιος) 
 

Ερώτηση 1η) Κύριε ∆ιευθυντά, θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα κριτήρια µε 
τα οποία επιλέχθηκε το σχολείο σας ως πιλοτικό ολοήµερο; 
 

Πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις υλικοτεχνικής υποδοµής και γι� αυτό 
επιλέχθηκε. ∆ηλαδή είχε όλους τους κατάλληλους χώρους, οι οποίοι βοηθούν τη 
λειτουργία ενός ολοήµερου σχολείου. Είχε και τα εργαστήρια αλλά και κάποια 
βασικά εποπτικά µέσα που µπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά στα διάφορα 
επιπρόσθετα αντικείµενα. 
 
 
Ερώτηση 2η) Είναι γνωστό πως ο διευθυντής κατέχει θέση κλειδί στην επιτυχή 
λειτουργία του προγράµµατος. Ποια τα βασικά καθήκοντα και ο ρόλος γενικά 
του διευθυντή ενός ολοήµερου σχολείου και ποιες οι δυσκολίες που 
αντιµετωπίζει; 
 
 Σε όλα τα σχολεία η θέση του διευθυντή είναι απαραίτητη για να λειτουργεί 
σωστά το σχολείο αλλά ειδικά στα ολοήµερα σχολεία η θέση του γίνεται πιο�να το 
πούµε απαραίτητη, διότι εδώ είναι και τα προβλήµατα περισσότερα και τα µαθήµατα 
περισσότερα και οι εκπαιδευτικοί περισσότεροι, οι δουλείες που πρέπει να 
διεκπεραιωθούνε περισσότερες, το ωράριο διευρυµένο. Οπότε ο διευθυντής πρέπει εκ 
των προτέρων να είναι διατεθειµένος να εργαστεί και να προσφέρει όλα αυτά που 
χρειάζονται για τη σωστή λειτουργία του σχολείου.  
 
  
 
Ερώτηση 3η) Έχετε περιθώρια αυτόνοµης δραστηριότητας και πρωτοβουλιών 
ως διευθυντής ενός oλοήµερου σχολείου; 
 

Στο ολοήµερο σχολείο υπάρχει η δυνατότητα αυτόνοµης δραστηριότητας, όχι 
µόνο στο διευθυντή, αλλά και στους συναδέρφους. Βέβαια οι αποφάσεις παίρνονται 
από το σύλλογο διδασκόντων και βέβαια πάντοτε πρέπει να είναι σύµφωνες µε το 
νόµο. Αν µια απόφαση είναι παράνοµη, δεν ισχύει. 

 
-Αν ναι σε ποια πλαίσια;  
 
 Τα πλαίσια που αυτές κινούνται είναι στην δηµιουργία του προγράµµατος, 
την επιλογή των µαθηµάτων και των δραστηριοτήτων. Επίσης σε ότι έχει να κάνει µε 
το σχολείο. Όπως τα προβλήµατα που θα παρουσιαστούν, τη συντήρηση που πρέπει 
υποχρεωτικά να γίνεται και τις εκδηλώσεις. Παντού, όπου δηλαδή πρέπει να πάρει 
θέση ένας διευθυντής, όχι µόνο οργανωτικά αλλά και στα ζητήµατα ουσίας που σας 
προανέφερα. 
 
 
 
 



Ερώτηση 4η) Ποιες δυσκολίες συναντήσατε στην οργάνωση και λειτουργία του 
ολοήµερου σχολείου; (Σε ποιο επίπεδο εντοπίστηκαν;)  
 
 Οι δυσκολίες, περισσότερο στο στεγαστικό, επειδή ο αριθµός των παιδιών µε 
την έναρξη του Ολοήµερου αυξήθηκε κατά 25%, δεν είχε υπολογιστεί αυτή η αύξηση 
και δηµιουργήθηκε πρόβληµα στέγασης το οποίο υπάρχει, αλλά µε τη βοήθεια της 
Νοµαρχίας πιστεύουµε ότι θα λυθεί τον επόµενο χρόνο. 
 
Όσον αφορά το οικονοµικό; 
 
 Τον πρώτο χρόνο βοήθησε πάρα πολύ το πρόγραµµα, όµως το δεύτερο και 
τρίτο χρόνο λειτουργίας υπήρχε πλήρη αδιαφορία. ∆εν διατεθεί ούτε µία δραχµή για 
τη λειτουργία του σχολείου, οπότε καταλαβαίνεται το πρόβληµα ήτανε οξύτατο. Το 
οικονοµικό πρόβληµα. ∆ηλαδή το οικονοµικό πρόβληµα δηµιουργήθηκε το δεύτερο 
και τρίτο χρόνο της λειτουργίας του.  
 
Ερώτηση 5η) Οι γονείς συµµετέχουν στις επιλογές του ολοήµερου 
προγράµµατος και στον τρόπο που αυτό διαµορφώνεται; 
 
 Βεβαίως. Είχαµε την τύχη να έχουµε έναν πάρα πολύ καλό σύλλογο, 
δραστήριο σύλλογο γονέων και κηδεµόνων ο οποίος ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ. 
∆ιέθεσε πολλά χρήµατα για να µπορέσει το σχολείο να λειτουργήσει σωστά ως 
Ολοήµερο. 
 
Ερώτηση 6η) Πως κρίνετε τη συνεργασία του σχολείου σας µε το ∆ήµο; 
 Επίσης, αν δεν υπήρχε ο ∆ήµος, το ολοήµερο σχολείο δε θα λειτουργούσε στα 
Μάλια. ∆ιότι πριν ακόµα λειτουργήσει σαν κρατικό Ολοήµερο ο ∆ήµος είχε 
φροντίσει µε δικά του έξοδα να εξοπλίσει το σχολείο και να προσλάβει τέσσερις 
εκπαιδευτικούς τους οποίους πλήρωνε για να λειτουργεί ένα χρόνο σαν Ολοήµερο. 
 
-Με τους δασκάλους; 
 
 Άψογη, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα, ούτε ποτέ υπήρξε. 
-Με την επιστηµονική επιτροπή; 
 
 Ούτε µε την επιστηµονική επιτροπή. Κανένα πρόβληµα συνεργασίας. 
-Με τους γονείς; 
 
 Με τους γονείς το είπαµε. Βέβαια προβληµατάκια µε τους γονείς υπάρχουν 
πάντοτε αλλά προσπαθούµε µέσο της συνεργασίας να λύνονται. Αφορούν κυρίως τα 
παιδιά τους και µαθητές µας και όχι τη λειτουργία του Ολοήµερου. 
 
-Με τη σχολική σύµβουλο; 
 
 Η συνεργασία και η βοήθεια της ήταν αµέριστη. Μπορούµε να πούµε κατά 
90% εεε, το αν λειτουργεί σήµερα το σχολείο µας σαν Ολοήµερο οφείλεται στη 
σχολική σύµβουλο. 
 
 
 



Ερώτηση 7η) Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε το διδακτικό προσωπικό; 
 
 Το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν έχει�δεν έχει κριτήρια. Τον πρώτο χρόνο 
επιλέχθηκαν αυτοί που χρειάζονταν και το δεύτερο χρόνο, προσπαθήσαµε επειδή οι 
εκπαιδευτικοί του προηγούµενου έτους είχαν κάνει κάποια µετεκπαίδευση, κάποια 
σεµινάρια σχετικά µε το Ολοήµερο, προσπαθήσαµε οι ίδιοι να τοποθετηθούν και τον 
επόµενο χρόνο. ∆ηλαδή τον πρώτο χρόνο δεν υπήρχαν κριτήρια. Οι συνάδελφοι οι 
οποίοι είχαν την όρεξη να δουλέψουν και να βοηθήσουν στο Ολοήµερο. 
 
Από εκεί και πέρα υπήρχαν κάποια κριτήρια; 
 
 Από εκεί και πέρα προσπαθήσαµε  να είναι κάθε χρόνο οι ίδιοι, που ήτανε 
γνώστες της λειτουργίας του Ολοήµερου, είχανε περισσότερη πείρα και κατά ένα 
µεγάλο ποσοστό παραµένουν οι ίδιοι και τα τρία χρόνια της λειτουργίας του σχολείου 
σαν ολοήµερου.   
 
Ερώτηση 8η) Θεωρείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν προσαρµοστεί στις απαιτήσεις 
και τις ιδιαιτερότητες ενός ολοήµερου σχολείου;  
 
 Ύστερα από τρία χρόνια δουλειάς και εργασίας σ� ένα χώρο πιστεύω ότι 
ξέρουν πλέον τι πρέπει να κάνουν και τι πρέπει να λειτουργήσουν για το καλό των 
παιδιών. 
 

- Έχουν αλλάξει τον τρόπο που κάνουν µάθηµα; 
 

Βεβαίως όλα έχουν αλλάξει στο ολοήµερο σχολείο διότι και οι µέθοδοι 
διδασκαλίας σε όλους, σε όλες τις τάξεις έχει αλλάξει αλλά και καινούργιες 
µεθόδους εφαρµόζουν οι συνάδερφοι. Όπως στην Α� Β� τάξη όπου εφαρµόζουν 
στην Αριθµητική τη µέθοδο τη Couisener που δεν εφαρµοζότανε ούτε και 
εφαρµόζεται σε σχολεία, σε κανονικά σχολεία, στην περιοχή µας αλλά και γενικά 
στην εκπαίδευση. 

 
Ερώτηση 9η) Ποια τα σηµεία που εσείς θεωρείτε ότι διαφοροποιείται το 
πιλοτικό ολοήµερο σχολείο από τα άλλα σχολεία ; 
 
 Η διαφοροποίηση του Ολοήµερου από το κανονικό είναι ότι διδάσκονται 
πρώτα πρώτα περισσότερα αντικείµενα τα οποία για να τα µάθει ο µαθητής 
χρειάζεται να πληρώσει αρκετά χρήµατα ο γονέας του. Το δεύτερο είναι ότι 
παραµένει περισσότερες ώρες στο σχολείο. Το τρίτο είναι η προετοιµασία που γίνεται 
στο σχολείο, ώστε ο µαθητής να έρχεται την επόµενη µέρα χωρίς να χρειάζεται να 
διαβάζει στο σπίτι. Βέβαια αυτό δεν έχει επιτευχθεί 100 τοις 100 αλλά γίνεται µια 
οργανωµένη προσπάθεια, ούτως ώστε ο µαθητής να αφήνει τη τσάντα στο σχολείο 
και να έρχεται την επόµενη µέρα χωρίς τσάντα στο σχολείο. ∆ηλαδή χωρίς να 
προετοιµάζεται στο σπίτι. Το φαγητό εννοείται ότι είναι και αυτό κάτι που δεν το 
έχουν τα κανονικά σχολεία. 
 
 
 
 
 



Και αυτά τα στοιχεία θεωρείτε ότι αντιπροσωπεύουν όλα τα σχολεία που λειτουργούν 
σαν πιλοτικά ολοήµερα; 
 
 Θεωρώ πως ναι στα βασικά τους σηµεία κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργούν 
όλα, εεε µε κάποιες διαφορές όσον αφορά τα πρόσθετα αντικείµενα. ∆ιότι ανάλογα 
µε την περιοχή και µε το σχολικό συµβούλιο επιλέγει ποια πρόσθετα αντικείµενα 
θέλει  να διδάξει και ανάλογα άλλες περιοχές που διαλέγουν άλλα αντικείµενα 
ανάλογα µε τις ανάγκες που έχει η κάθε περιοχή. 
 
Ερώτηση 10η) Τι έχει βελτιωθεί στο σχολείο σας από τότε που λειτουργεί σαν 
Ολοήµερο; 
 
 Εεε γενικά η λειτουργία του σχολείου έχει βελτιωθεί, ο τρόπος µάθησης των 
παιδιών, το κτιριακό έχει εντελώς 100 τοις 100 αλλάξει, ο εξοπλισµός και τα 
εποπτικά µέσα που υπάρχουνε και η συµπεριφορά των παιδιών και η µάθηση των 
παιδιών. Μέχρι τώρα παράδειγµα δεν είχαµε διακρίσεις στον αθλητισµό, στη 
ζωγραφική κ.τ.λ. κ.τ.λ. Τα τελευταία χρόνια όµως, από τότε που άρχισε να λειτουργεί 
σαν Ολοήµερο κατέχουµε την πρωτιά σε πολλά αγωνίσµατα όπως το χάντµπωλ, το 
µπάσκετ και το βόλεϊ, στον κλασικό αθλητισµό που έχουµε πάρει πρώτες θέσεις τα 
τελευταία χρόνια. Φέτος µάλιστα πήραµε δύο πρώτες θέσεις στο άλµα εις ύψος 
αγοριών κοριτσιών και µια τρίτη στο τρέξιµο.  
 Επίσης γίνονται περισσότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όχι µόνο στην 
περιοχή του σχολείου, αλλά και εκτός σχολείου όπως αυτή που θα παρουσιαστεί 
αύριο στον Τάλω, στο σχολικό συγκρότηµα του Τάλου, µε τα παιδιά του δηµοτικού 
σχολείου Μαλίων.   
  
Ερώτηση 11η) Ποιες ανάγκες καλείται να καλύψει το Ολοήµερο κυρίως σε ό,τι 
έχει να κάνει µε τους γονείς και την περιοχή; 
 
 Οι ανάγκες είναι αυτές που έχουν δηµιουργηθεί στη σηµερινή κοινωνία, που 
οι γονείς και οι δύο εργάζονται και τα παιδιά αναγκαστικά πηγαίνουν στα σπίτια τους 
και δεν υπάρχει κάποιος να τα δεχτεί. Αυτή είναι και η πρώτη ανάγκη που καλείται 
να καλύψει το ολοήµερο σχολείο. Η δεύτερη ανάγκη είναι η µόρφωση η οποία εεε 
στοιχίζει στους γονείς, χρειάζεται οι γονείς να πληρώσουν αρκετά χρήµατα για να 
µάθουν µια ή δυο ξένες γλώσσες που διδάσκει το Ολοήµερο, να µάθουν θέατρο, να 
µάθουν µουσική, να µάθουν χορό. Όλα αυτά τα καλύπτει το ολοήµερο σχολείο και 
απαλλάσσει τους γονείς από πρόσθετα έξοδα.    
 
  
Ερώτηση 12η) Ποια τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει το σχολείο σας, 
όσον αφορά τη λειτουργία του ως Ολοήµερο; 
 
 Το βασικό πρόβληµα που δηµιουργήθηκε µετά τη λειτουργία του ως 
Ολοήµερο είναι το στεγαστικό, το οποία θα λυθεί σύντοµα, πιστεύω τον επόµενο 
χρόνο. Έχει εγκριθεί κονδύλι 170 εκατοµµυρίων από τη Νοµαρχία και οι µελέτες 
έχουνε γίνει, δεν µένει παρά να δηµοπρατηθεί το έργο, έξι αίθουσες και ένας ενιαίος 
χώρος 300 τ.µ. µε το καινούργιο εστιατόριο. Όταν γίνουν αυτά το πρόβληµα το 
στεγαστικό θα λυθεί τουλάχιστον για την επόµενη δεκαετία.  
 
 



-Τι προτείνετε για να λυθούν; Έχετε να προσθέσετε κάτι παραπάνω; 
 
 Το µόνο που πρέπει να βοηθήσει λίγο η πολιτεία είναι το οικονοµικό, διότι 
χωρίς χρήµατα τίποτα δεν γίνεται. Λησµόνησα να πω ακόµα ένα βασικό πρόβληµα 
για να βγουν συµπεράσµατα για την πιλοτική λειτουργία των Ολοήµερων. Είναι η 
καθυστέρηση στην τοποθέτηση εκπαιδευτικού προσωπικού, µε αποτέλεσµα ενώ όλα 
τα σχολεία ξεκινάν στις 10 του Σεπτέµβρη να λειτουργούν κανονικά, τα ολοήµερα 
σχολεία αρχίζουν µετά από δύο µήνες τη λειτουργία τους. Είναι ένα βασικότατο 
πρόβληµα. Έτσι τα παιδιά των Ολοήµερων χάνουν δύο µήνες από τα πρόσθετα 
αντικείµενα του Ολοήµερου. Μπορεί να λυθεί εύκολα αν το Υπουργείο βοηθήσει αν 
το καλοκαίρι τοποθετήσει εκπαιδευτικούς, ώστε το Σεπτέµβρη να λειτουργήσει 
κανονικά σαν Ολοήµερο. Πιστεύω σίγουρα ότι η πείρα πάντα βοηθάει  να 
βελτιώνονται πολλά πράγµατα και κάθε χρόνο η λειτουργία του σχολείου να είναι πιο 
σωστή. 
 
∆ηλαδή τη νέα σχολική χρονιά τα πράγµατα σίγουρα θα είναι καλύτερα µε τη 
λειτουργία του σχολείου σας. 
 
 Ναι εάν λυθούν τα προβλήµατα γιατί αν τα προβλήµατα παραµένουν δεν 
µπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, αν όλα τα προβλήµατα αυτά συνεχίζουν να 
υπάρχουν.     
 
 
Ερώτηση 13η) Εσείς θεωρείτε ότι µε τα σηµερινά δεδοµένα, θα γενικευτεί ο 
θεσµός του Ολοήµερου, σύµφωνα µε τις εξαγγελίες του Υπουργείου και σε 
επιπλέον σχολεία; 
 
 Πρέπει αλλά είναι λίγο δύσκολο διότι  χρειάζονται πολλά χρήµατα. Πρέπει το 
Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο Παιδείας να βρουν τα χρήµατα. Για να 
γενικευτεί ο θεσµός χρειάζεται πολλά χρήµατα. Η λειτουργία ενός ολοήµερου 
σχολείου, να ξεκινήσει, έχει κόστος εκατόν σαράντα εκατοµµύρια το χρόνο. 
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για να λειτουργήσουν κάποια άλλα πρέπει το κράτος να 
διαθέσει το ανάλογο κονδύλι, να µπορούν να αντεπεξέλθουν, να εξοπλιστούν, να 
βελτιωθούν τα κτίρια κ.τ.λ. κ.τ.λ. Το προσωπικό. Γιατί διπλασιάζεται το προσωπικό 
από δεκαπέντε που ήµασταν εµείς στο κανονικό, γίναµε τριάντα ένας.  
 
Ερώτηση 14η) Έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι τώρα επιµορφωτικές 
συναντήσεις του προσωπικού, σχετικές µε το ολοήµερο σχολείο και τη 
λειτουργία του; 
 
 Κάθε χρόνο γίνονται δύο µε τρεις. ∆ύο στην Αθήνα, εεε µε όλους µαζί και 
απολογισµός στο τέλος του σχολικού έτους και εδώ, στην έδρα του κάθε Ολοήµερου 
τρεις- τέσσερις επιµορφωτικές, µε την επιστηµονική επιτροπή που είναι υπεύθυνη για 
τη λειτουργία του σχολείου. 
 
Και σε κεντρικό επίπεδο; 
 
 Στην Αθήνα δύο φορές το χρόνο. 
 
 



Με τη συµµετοχή όλων των εκπαιδευτικών, πρωινού και απογευµατινού ωραρίου; 
 
 Με όλους τους εκπαιδευτικούς. Βέβαια. Τους ζητείται η σύνταξη, φέτος 
τουλάχιστον µιας απολογιστικής επιστολής και από εκεί βγαίνουν κάποια 
συµπεράσµατα. 
 
Ερώτηση 15η) Τι αποδοχή έχει το  
ολοήµερο σχολείο από τους γονείς τους µαθητές αλλά και την τοπική κοινωνία; 
 
 Παντού εεε, στις αλλαγές παντού κάποιοι αντιδρούνε, αλλά οι 
περισσότεροι όµως, το µεγαλύτερο ποσοστό κατά 90% των γονέων το θέλουν και 
το υποστηρίζουν εεε και προσπαθούν να βοηθήσουν ώστε να λυθούν τα 
προβλήµατα.  Και κάθε χρόνο το αγκαλιάζουν και περισσότερο διότι βλέπουν  τη 
διαφορά των παιδιών τους από τα προηγούµενα χρόνια. 
 
Ερώτηση 16η) Έχει γίνει αξιολόγηση της µέχρι τώρα λειτουργίας του σχολείου 
από αρµόδιους φορείς; 
 
 Βεβαίως. Κάθε χρόνο γίνεται µε τη λήξη του σχολικού έτους 
 
Ποιος είναι υπεύθυνος; 
 
 Η επιστηµονική επιτροπή. Όπως και φέτος στις 20 του Ιουλίου, θα γίνει πάλι 
ο απολογισµός και συγχρόνως η επιµόρφωση των δασκάλων που εργάστηκαν στα 
ολοήµερα σχολεία. Αυτό γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, στην Αθήνα. 
 
Ζητήθηκε η συµβολή σας  και σε ποια σηµεία;    
  
 Βεβαίως. Γίνεται έκθεση από το διευθυντή του σχολείου προς την 
επιστηµονική επιτροπή, η οποία ανακοινώνεται και σε όλους τους διευθυντές. 
∆ιαβάζεται δηλαδή από το διευθυντή του κάθε σχολείου προς την επιστηµονική 
επιτροπή. 
 
Τι αφορά κυρίως η έκθεση αυτή; 
 
 Αφορά κυρίως τη λειτουργία του σχολείου, τα πρόσθετα αντικείµενα, τα 
προβλήµατα το πρόγραµµα κ.α. Πως ήταν δηλαδή το χρόνο που πέρασε, σαν 
απολογισµός του σχολείου από τη σκοπιά του διευθυντή. Όπως επίσης και οι 
εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τις διάφορες ειδικότητες και αυτοί κάνουν µια έκθεση 
σχετική µε τα αντικείµενα τους, η οποία ανακοινώνεται και αυτή στην επιστηµονική 
επιτροπή. Την παρουσιάζει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Β� ΚΥΚΛΟΥ 
(Υπεύθυνος του ολοήµερου προγράµµατος- Υποδιευθυντές του 

Ολοήµερου ∆ηµοτικού σχολείου Μαλίων Κος Καλλιτσάκης Γιάννης) 
 
Ερώτηση 1η) Πως επιλέχθηκε το σχολείο σας ως Ολοήµερο; Με ποια 
κριτήρια; 
 
 Το σχολείο µας πριν από την ένταξη του στο πιλοτικό πρόγραµµα είχε 
εφαρµόσει κάποια προγράµµατα µε την ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίως 
διευρυµένου θα έλεγα ωραρίου, για παιδιά τα οποία θα µπορούσαν να 
παρακολουθήσουν τα προγράµµατα αυτά. Είχε δηµιουργηθεί λοιπόν η υποδοµή, η 
βασική υποδοµή και η υπήρχε και η εµπειρία από την εφαρµογή αυτών των 
προγραµµάτων και όταν φτάσαµε στο σηµείο της επιλογής κάποιων σχολείων για τα 
Ολοήµερα, είχαµε έτοιµη την υποψηφιότητα µας την οποία υποβάλλαµε και έτσι 
ενταχτήκαµε στο πρόγραµµα.  

 
Ερώτηση 2η) Βελτιώνεται- αναβαθµίζεται το πρόγραµµα σπουδών στα πλαίσια 
λειτουργίας του oλοήµερου σχολείου; 
 
 Σαφώς.  
 
-Σε ποιους τοµείς έγκειται η βελτίωση; 
 
 Το ολοήµερο σχολείο απαντά σε πολλά ζητούµενα της κοινωνίας που µέχρι 
τώρα κάλυπτε η παραπαιδεία. Κυρίως ως προς τις δραστηριότητες. Ένα παιδί το 
οποίο ήταν υποχρεωµένο πέρα από το σχολείο του να τρέχει τις ανάγκες της 
θεατρικής του παιδείας, της µουσικής του παιδείας, του αθλητισµού ακόµα και της 
πιο οργανωµένης εκµάθησης της ξένης γλώσσας, νοµίζω ότι µέσα στους κόλπους του 
Ολοήµερου σχολείου, έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει και να ασχοληθεί µε αυτά 
που µέχρι τώρα η παραπαιδεία του προσέφερε.  
 
 
Ερώτηση 3η) Ως υπεύθυνος του ολοήµερου προγράµµατος, ποιες θεωρείτε ότι 
είναι οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτει το πρόγραµµα ενός 
ολοήµερου σχολείου; 
 
 Νοµίζω ότι µία ουσιαστική παράµετρος που πρέπει να λαµβάνεται στη 
σύνταξη των προγραµµάτων είναι το να έχουµε δραστηριότητες στα προγράµµατα 
µας ενταγµένες που καταρχήν να ενδιαφέρουν τους µαθητές. Νοµίζω λοιπόν ότι το 
Ολοήµερο από τη δική του την οργάνωση επιβάλλει κάποιους βασικούς τοµείς 
τέτοιων δραστηριοτήτων στο πρόγραµµα του γενικότερα, οι οποίοι καλύπτουν 
πιστεύω τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, τις ανάγκες του παιδιού, έτσι ώστε την 
άλλη µέρα στον ανταγωνιστικό χώρο της κοινωνίας να έχει πάρει κάποιες γνώσεις 
ουσιαστικές πάνω στον τοµέα της πληροφορικής, στον τοµέα της θεατρικής αγωγής, 
στον τοµέα της αισθητικής αγωγής, της µουσικής και αλλού. 
 
 
 
 



-Το σχολείο σας τις καλύπτει; Σε ποιο βαθµό; 
 
 Πιστεύω ότι τις καλύπτει σε ικανοποιητικό για τα χρόνια λειτουργίας του 
βαθµό. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο θεσµός του Ολοήµερου είναι σε εξέλιξη ακόµα 
και περιθώρια βελτίωσης σαφώς και υπάρχουν. Εγώ τα βλέπω να εκπληρώνονται 
χρόνο µε το χρόνο. 
 
Ερώτηση 4η) Ποιες δυσκολίες συναντήσατε στην οργάνωση και λειτουργία του 
ολοήµερου σχολείου και σε ποιο επίπεδο; 
 
 Ναι. Οι περισσότερες δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε αναφέρονταν κυρίως 
στην κτιριακή ας το πούµε αποκατάσταση κάποιων δυσχερειών που το σχολείο 
παρουσίαζε στην εφαρµογή των προγραµµάτων, πολύ περισσότερο τώρα µε τις 
αυξηµένες ανάγκες ενός ολοήµερου σχολείου. Κυρίως οι δυσκολίες αυτές ξεκίνησαν 
από τη µορφή αυτή την κτιριακή και τη υλικοτεχνική κυρίως του σχολείου και στη 
συνέχεια βέβαια αντιµετωπίζαµε και αντιµετωπίζουµε προβλήµατα στη εφαρµογή 
του προγράµµατος διότι πολλές από αυτές τις δυσχέρειες τις κτιριακές δεν έχουν 
ξεπεραστεί. 
 
 
Ερώτηση 5η) Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν ένα πιλοτικό 
ολοήµερο σχολείο από τα υπόλοιπα; 
 
 Η δοµή των προγραµµάτων, εεε η πιο οργανωµένη µορφή ενασχόλησης µε 
κάποια αντικείµενα, ακόµα και του παραδοσιακού ας το πούµε προγράµµατος του 
κλασικού σχολείου, µε τις καινοτοµίες στις µεθοδολογίες  και τις παιδαγωγικές αρχές 
της όλης διαδικασίας. Η πιο οργανωµένη δοµή και συγκρότηση του προγράµµατος, η 
συναίσθηση περισσότερο των δασκάλων του ολοήµερου σχολείου, ότι έχουν να 
επιτελέσουν ένα πολύ πιο σοβαρό ας το πούµε ρόλο στην όλη διαδικασία. 
 
Όσον αφορά την εσωτερική λειτουργία της τάξης; Αλλάζει; Προσαρµόζεται στα 
δεδοµένα και τη φιλοσοφία του Ολοήµερου;  
 
 Βεβαίως. Η εσωτερική λειτουργία των τάξεων προσπαθεί να προσαρµοστεί σ� 
αυτά τα δεδοµένα. Ήδη στο σχολείο έχει υιοθετηθεί η µέθοδος της 
οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και εργασίας των µαθητών. Έχουµε κάποια projects 
τα οποία οι συνάδελφοι έχουν υιοθετήσει ως δράση τους και είναι σε εξέλιξη. Ακόµα 
και κάποιες καινοτοµίες στις διδασκαλίες κάποιων µαθηµάτων όπως για παράδειγµα 
των Μαθηµατικών, η µέθοδος Couisener οι οποίες νοµίζω ότι ευδοκίµησαν, ότι 
βρήκαν έδαφος γόνιµο µέσα στους κόλπους του Ολοήµερου. 
 
 
Ερώτηση 6η) Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε το διδακτικό προσωπικό; 
 
 Όχι δεν υπήρξαν κριτήρια. Γιατί η διαδικασία επιλογής είναι η ίδια µε όλα τα 
άλλα σχολεία. 
 
 
 
 



-Θεωρείτε ότι η επιµόρφωση που είχαν και συνεχίζουν να έχουν οι εκπαιδευτικοί, 
καλύπτει τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να λειτουργήσουν σε ένα 
ολοήµερο σχολείο; 
 
 Όχι δυστυχώς είναι ένα αγκάθι η επιµόρφωση στην όλη διαδικασία. Πιστεύω 
ότι έχουν γίνει βέβαια κάποιες προσπάθειες, πρέπει να τι αναγνωρίσουµε αυτό. 
Προσπάθειες γίνονται αλλά δεν έχουµε πετύχει το σχήµα αυτό της επιµόρφωσης που 
θα δώσει πραγµατικά ουσία και νόηµα στη διαδικασία της διδασκαλίας. Την 
εσωτερική διαδικασία.  
 
Ερώτηση 7η) Παρόλα αυτά έχει αλλάξει προς το ποιοτικότερο ο τρόπος που 
γίνεται το µάθηµα ή διαπιστώνετε να διατηρείται η ίδια κατάσταση; 
 
 Σαφώς, σαφώς. 
 
Βοηθάει το Ολοήµερο σ� αυτό π.χ. η υλικοτεχνική υποδοµή, ο περισσότερος 
χρόνος, το πρόγραµµα κ.τ.λ.;  
 
 Βέβαια σ� αυτούς που µπορούν να θέσουν στην υπηρεσία τους όλα αυτά που 
το Ολοήµερο τους προσφέρει, είτε µεθοδολογικές αρχές, είτε υλικοτεχνική υποδοµή. 
Νοµίζω ότι σαφώς και έχει βελτιωθεί το επίπεδο της δουλειάς και της σχέσης ακόµα 
και δασκάλου µαθητή. 
   

 
 
Ερώτηση 8η) Ποια τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει το σχολείο σας, 
όσον αφορά τη λειτουργία του ως Ολοήµερο; 
 
 Το βασικότερο απ� όλα είναι το κτιριακό του πρόβληµα το οποίο παρακωλύει, 
δυσκολεύει την όλη λειτουργία του. πιστεύω ότι είναι το βασικό πρόβληµα στο 
σχολείο µας αυτή τη στιγµή γιατί βλέπουµε ότι διαταράσσεται η εσωτερική 
λειτουργία του προγράµµατος µας. ∆ηλαδή έχουµε δραστηριότητες οι οποίες γίνονται 
παράλληλα στο ίδιο χώρο εκείνη τη στιγµή, όπως για παράδειγµα το φαγητό µε τους 
παραδοσιακούς χορούς, η θεατρική αγωγή υποφέρει από τη συνύπαρξη αθλητικών 
δραστηριοτήτων παράλληλα στον ίδιο χώρο. Τέτοιας φύσεως κυρίως προβλήµατα τα 
οποία αν λυθούν πιστεύω ότι θα λειτουργήσει όλο το πρόβληµα οµαλότερα. 
   
-Τι προτείνετε για να λυθούν; 
 
 Νοµίζω ότι ήδη έχει δροµολογηθεί η λύση αυτών των προβληµάτων µε το 
καινούργιο κτιριακό συγκρότηµα που ετοιµάζεται. Αυτό αν προχωρήσει γρήγορα 
πιστεύω ότι πραγµατικά θα µιλάµε για ένα διαφορετικό σχολείο. ∆ε θα ήτανε 
υπερβολή να πω ότι µε λίγη προσπάθεια από όλους µας, ένα κολέγιο του δηµοσίου. 
 
-Ποιες οι δυσκολίες σε οργανωτικό επίπεδο; 
 
 Στο οργανωτικό επίπεδο, υπάρχουν δυσκολίες, οι οποίες αναφέρονται κυρίως 
στο γεγονός ότι ως σύλλογος πλέον, ως σώµα, οι εκπαιδευτικοί δεν µπορούν να 
βρίσκονται τον ίδιο χρόνο στον ίδιο χώρο για να συναποφασίζονται κάποια 



πράγµατα, να ενηµερώνονται και να αποφασίζονται κάποιες δράσεις που είναι 
ουσιαστικές για το ολοήµερο σχολείο. 
 
Ερώτηση 9η) Γίνεται διαχωρισµός σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα µαθήµατα 
στα πλαίσια του προγράµµατος σπουδών του ολοήµερου σχολείου; 
 
 Όχι, όχι. Νοµίζω τουλάχιστον ως εκπαιδευτικοί και το εισπράττουµε αυτό από 
τους µαθητές, ώστε τα µαθήµατα και οι δραστηριότητες, να είναι της ίδιας 
βαρύτητας, της ίδιας ουσίας και σηµασίας. Νοµίζω ότι όλα αντιµετωπίζονται από 
τους µαθητές κατά ίσο τρόπο. 
 
Ερώτηση 10η) Τι ενηµέρωση έγινε σε σας ως υπεύθυνο λειτουργίας του 
προγράµµατος; 
 
 ∆εν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη ενηµέρωση. Υπάρχει το πρόβληµα της σύγχυσης 
των αρµοδιοτήτων. Εγώ προσωπικά έκανα και µια ερώτηση σε κάποια εεε µεταξύ 
µας κουβέντα µε τους υπευθύνους του προγράµµατος τον πρώτο χρόνο εφαρµογής 
του προγράµµατος, αλλά δεν πήρα έτσι ουσιαστικές απαντήσεις για το ποιος είναι ο 
ρόλος του συντονιστή, του υπεύθυνου εφαρµογής του ολοήµερου προγράµµατος. 
 
 
 
Ερώτηση 11η) Πως κρίνετε τη συνεργασία σας  
-Με το ∆ήµο; 
 
 Η συνεργασία του σχολείου µας µε το δήµο, είναι άψογη. Και πραγµατικά αν 
δεν υπήρχε αυτή η συνεργασία το σχολείο µας δεν θα ήταν στην οµάδα των 
Ολοήµερων, των πιλοτικών Ολοήµερων. Αλλά και δεν θα είχε λύσει κάποια από τα 
προβλήµατα τα οποία του προέκυψαν µε την πορεία από την ένταξη του και µετά.  
Κυρίως σε οικονοµικό αλλά και ειδική στήριξη. Θα έλεγα ότι υπάρχει αµέριστη 
συµπαράσταση και σε ψυχολογικό επίπεδο. 
 
-Με τους δασκάλους; 
 
 Στην περίπτωση τη δική µας τη θεωρώ υπερβολικά δηµοκρατική, τόσο πολύ 
που κάποιες φορές δηµιουργούνται κάποια προβλήµατα όχι τόσο σοβαρά θα έλεγα, 
από την υπερβολική δηµοκρατία που προσπαθούµε να έχουµε στην καθηµερινή µας 
συνεργασία. 
  
-Με την επιστηµονική επιτροπή; 
 
 Οι σχέσεις µας µε την επιστηµονική επιτροπή, είναι πάρα πολύ καλές, από την 
αρχή της εφαρµογής του προγράµµατος µέχρι σήµερα. 
 
Λύνονται προβλήµατα πρακτικής φύσης και διδασκαλίας µέσα από τις συναντήσεις 
σας; 
 
 Όχι. Νοµίζω ότι πρέπει περισσότερο να προχωρήσει στο να δίνει πρακτικές 
λύσεις σε υπαρκτά πρακτικά προβλήµατα, όπως για παράδειγµα η επιµόρφωση των 



εκπαιδευτικών ή ακόµα και πιο πρακτικά ζητήµατα που αντιµετωπίζει το σχολείο 
στην εσωτερική του λειτουργία. 
 
-Με τη σχολική σύµβουλο; 
 
 Στο ίδιο επίπεδο. Πίστευα ότι ο ρόλος του σχολικού συµβούλου στα 
ολοήµερα σχολεία θα ήταν κάτι που θα ξεχώριζε από το σχολείο που µέχρι τώρα 
ήξερα. Βέβαια νοµίζω ότι, τουλάχιστον τις προσδοκίες τις δικές µου, δεν θα έλεγα ότι 
τις έχει απόλυτα καλύψει. ∆εν ξέρω αν αυτό είναι κάτι που αναφέρεται στην 
οργάνωση περισσότερο του θέµατος του ολοήµερου σχολείου, ή είναι κάτι σε 
προσωπικό επίπεδο. 
 
-Με τους γονείς; 
 
 Η συνεργασία µας µε τους γονείς µέχρι τώρα ήτανε και παραµένει βέβαια 
πάρα πολύ καλή. Βέβαια τώρα τελευταία δεν κρύβω, ότι έχουν αρχίσει κάποιες φωνές 
ανησυχίας, να ακούγονται πιο έντονες απ� ότι µέχρι τώρα, που επικεντρώνονταν 
κυρίως ποιας ποιότητας θα είναι το φαγητό που παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο. 
Τώρα γίνονται πολύ πιο βαθιές και ουσιαστικές γιατί δεν κατάφερε το Ολοήµερο να 
απαντήσει µέχρι τώρα σε θέµατα παραπαιδείας όπως είπα προηγουµένως και από εκεί 
ξεκινάει η δυσαρέσκεια. Το ότι το παιδί πρέπει να τελειώσει το πρόγραµµα του 
σχολείου και να αρχίσει τον άλλο µαραθώνιο για τη ξένη γλώσσα, για το µπαλέτο και 
για οτιδήποτε άλλο.   
 
Ερώτηση 12η) Έχει γίνει αξιολόγηση της µέχρι τώρα λειτουργίας του σχολείου 
σας από αρµόδιους φορείς; 
 
 Ναι. Αξιολόγηση έγινε κατά το πρώτο έτος δράσης του πιλότου, την οποία 
παρακολούθησα. Στην Αθήνα έγινε αυτή η παρουσίαση της αξιολόγησης. 
  

- Αν ναι, ζητήθηκε και σε ποια σηµεία η συµβολή σας; 
 

Ναι. Σε κάποια φυλλάδια που έπρεπε να απαντήσουµε και σαν εκπαιδευτικοί 
και σαν γονείς. Αυτό ήταν τον πρώτο χρόνο. 
 
Τα υπόλοιπα χρόνια λειτουργίας του Ολοήµερου; 
 
 Θα λέγαµε ότι ήταν µια µορφή εσωτερικής, οικογενειακής αξιολόγησης του 
όλου συστήµατος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ� ΚΥΚΛΟΥ 
(∆ασκάλα πρωινής ζώνης λειτουργίας του Ολοήµερου ∆ηµοτικού 

σχολείου Μαλίων) 
 

Ερώτηση 1η) Πόσο δύσκολο είναι να είναι κανείς δάσκαλος σε Ολοήµερο 
σχολείο; 
 
 Όσον αφορά τον εαυτό µου, διότι εγώ είµαι πρωινό ωράριο έτσι; Λοιπόν εγώ 
δεν είχα καµία δυσκολία τουλάχιστον ως προς το πρωινό ωράριο. ∆ιεξάγεται 
κανονικά.  
  
    Ερώτηση 2η) Σαν δάσκαλος σε ένα ολοήµερο σχολείο, οργανώνατε και 
πραγµατοποιούσατε µε διαφορετικό από ότι προηγουµένως τρόπο το καθηµερινό 
σας µάθηµα;  
 
 Κοίταξε τώρα µιλώντας για τον εαυτό µου, επειδή είµαι νεοδιόριστη, δεν έχω 
δουλέψει σε άλλο σχολείο. Το πρώτο σχολείο που δούλεψα είναι αυτό, το Ολοήµερο. 
Αλλά και σε ένα διαφορετικό σχολείο να ήµουνα δεν θα άλλαζα τον τρόπο 
διδασκαλίας µου. 
 

- ∆ε σας επηρέασε το γεγονός ότι δουλεύατε σε ένα ολοήµερο σχολείο, όπου 
πρέπει το καθηµερινό µάθηµα να γίνεται µε διαφορετικό τρόπο, µε σύγχρονες 
µεθόδους διδασκαλίας; 

 
Κοίταξε το διαφορετικό που κάναµε ήταν η Couisener, η µέθοδος στα 

Μαθηµατικά. Αυτό µόνο που ίσως να µη µου δινόταν η δυνατότητα να το κάνω 
σε ένα κανονικό σχολείο, έτσι.  

        
Ερώτηση 3η) Ποια/ες  η  βασική/ές  µέθοδος/οι  διδασκαλίας που 
ακολουθήσατε κατά την πραγµατοποίηση του µαθήµατος σας; 
 
 Αυτό που προσπαθούσα πάνω απ� όλα ήταν να µην είναι δασκαλοκεντρική η 
διδασκαλία µου. Τον πρώτο ρόλο δηλαδή µε ενδιαφέρει να τον παίζουνε οι µαθητές. 
Προσπαθούσα να τους µάθω να συνεργάζονται µεταξύ τους. 
 
  

- Ακολουθήσατε αυτή τη µέθοδο διδασκαλίας εξαιτίας του ότι δουλεύατε 
σε ένα πιλοτικό σχολείο ή λόγω προσωπικής επιλογής και φιλοσοφίας; 

 
Όχι. Είναι καθαρά θέµα προσωπικής φιλοσοφίας και του πως εγώ θεωρώ ότι 

πρέπει να γίνεται η διδασκαλία.  
 

- Θεωρείτε ότι αυτή η µέθοδος/οι διευκόλυναν την επικοινωνία/ 
συνεργασία σας µε τους µαθητές; 

 
Απόλυτα ναι. Έβλεπα ότι η µαθητοκεντρική διδασκαλία µέρα µε τη µέρα 

διευκολύνει την επικοινωνία τόσο τη δική µου µε τους µαθητές όσο και µεταξύ των 
µαθητών. Άλλωστε και βασικά γι� αυτό την επέλεξα. Είναι πολύ σηµαντικός 
παράγοντας αυτός της συνεργασίας για  την πρώτη τάξη. 



 
Ερώτηση 4η) Οργανώνατε το καθηµερινό σας µάθηµα ώστε οι µαθητές να 
έχουν εργασίες για το σπίτι; 
 
 Εεε συνήθως όχι. ∆ηλαδή φρόντιζα σχεδόν όλα όσα χρειάζονταν να τα 
κάνουµε εδώ. Πέρα βέβαια από την ανάγνωση και την ορθογραφία που αναγκαστικά 
έπρεπε να διαβαστεί στο σπίτι .  
 
Και γιατί αυτό; 
 
 ∆ιότι είχα διαπιστώσει ότι τα παιδιά κουράζονταν αρκετά. Τρεις η ώρα τα 
πρωτάκια που σχολούσαν, ήτανε πολύ κουρασµένα για να συνεχίσουν µετά µε 
εργασίες στο σπίτι. Βέβαια καµιά φορά αναγκαστικά δίνονταν και κάποιες ασκήσεις 
εµπέδωσης και κατανόησης ενός φαινοµένου. 
  
Αυτές θεωρείτε ότι θα µπορούσαν να ολοκληρωθούν την ώρα της 
προετοιµασίας; Επαρκεί για την κάλυψη τέτοιων αναγκών; 
 
 Όχι δεν είναι αρκετή. Όχι. Αλλά φρόντιζα σύµφωνα µε αυτή την ώρα που 
έχουµε να τους βάζω τις ανάλογες εργασίες. Θα προτιµούσα να είχα την άνεση και 
για κάτι παραπάνω.    
  
Ερώτηση 5η) Χρησιµοποιούσατε σε γενικές γραµµές τον εξοπλισµό 
(τηλεόραση, video, προβολέα κτλ) και τα εργαστήρια του σχολείου σας; 
 
 Ναι στην αρχή πιο πολύ χρησιµοποιούσαµε τον ανακλαστικό προβολέα. Και 
την τηλεόραση έχω σε γενικές γραµµές χρησιµοποιήσει, το video µάλλον. Πιο πολύ 
το χρησιµοποιούσαµε στο Εµείς και ο Κόσµος  µε κάποιες σχετικές βιντεοκασέτες 
αλλά και κασέτες ήχου.   
 
Βοηθά λοιπόν µια εξοπλισµένη αίθουσα όπως αυτή του Ολοήµερου σχολείου, τον 
δάσκαλο, να πραγµατοποιήσει µια ποιοτικότερη διδασκαλία; 
 
 Μια αίθουσα µε εξοπλισµό βέβαια βοηθάει. Σε όλες τις φάσεις της 
διδασκαλίας και σε όλα τα µαθήµατα. Είναι ένα παραπάνω εργαλείο στα χέρια του 
εκπαιδευτικού για να κάνει σωστότερο µάθηµα και να µείνει ευχαριστηµένος και ο 
ίδιος απ� αυτό. Εγώ στο συγκεκριµένο σηµείο δεν αντιµετώπισα κανένα πρόβληµα. 
 
Ερώτηση 6η) Γενικά εφαρµόσατε κάτι καινούργιο/ διαφορετικό φέτος στην 
τάξη σας; 
 
  Εεε την Couisener βασικά. 
 

- Θα το πραγµατοποιούσατε αν δεν διδάσκατε σε ολοήµερο σχολείο; 
 

Ναι απλά επειδή βασίζεται στις κασετίνες οι οποίες δεν έχουν τη 
δυνατότητα όλα τα σχολεία να τις αποκτήσουν. ∆ιότι αυτές στοιχίζουν έτσι. Τις 
φέρανε απ� έξω, στοίχισαν περίπου επτακόσιες χιλιάδες δραχµές. Είναι µεγάλο 
το ποσό. 

 



Και µε τη µέθοδο αυτή ποιες τάξεις δουλεύουν; Με τι αποτελέσµατα; 
 ∆ουλεύουν όλες οι πρώτες τάξεις. Και οι τρεις. Όσον αφορά τα 
αποτελέσµατα σε ένα µεγάλο ποσοστό είναι θετικά. 

 
Ερώτηση 7η) Θεωρείται ότι ένα ολοήµερο σχολείο δίνει περισσότερες 
δυνατότητες ώστε ένας δάσκαλος να πραγµατοποιήσει ποιοτικότερη και 
αποτελεσµατικότερη διδασκαλία; 
 
 Κοίταξε τώρα σ� αυτό το θέµα της ποιοτικής και αποτελεσµατικής 
διδασκαλίας, εντάξει σίγουρα είναι το κίνητρο του ότι βρίσκεσαι σε ένα ολοήµερο 
σχολείο και πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό, αλλά πιστεύω ότι είναι στον 
άνθρωπο, στον καθένα. Πόσο πρόθυµος είναι, πόσο τον ενδιαφέρει να κάνει σωστά 
τη δουλειά του, πόσο ευσυνείδητος είναι. Αλλά το πιο σηµαντικό είναι η προθυµία. 
Βέβαια σίγουρα είναι και το κίνητρο, έτσι, αυτό που σου είπα. 
 
Συντελούν κάποιοι βασικοί παράγοντες που έχουν να κάνουν µε το Ολοήµερο σ� 
αυτό;  
 
 Προσωπική µου άποψη πως όχι. Παίζουν πολύ µικρότερο ρόλο από τον 
παράγοντα που λέγεται άνθρωπος- δάσκαλος. 
 
Ερώτηση 8η) Βασικό στοιχείο της επιτυχίας ενός ολοήµερου σχολείου είναι η 
ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία  του δασκάλου τόσο µε τους 
συναδέρφους του, τον διευθυντή και τον υποδιευθυντή όσο και µε το σχολικό 
σύµβουλο ή την επιστηµονική επιτροπή. Πως κρίνεται την συνεργασία σας φέτος 
µε τους παράγοντες αυτούς; 
 
 Άριστη σε όλα τα επίπεδα. Είχα άριστη συνεργασία µε όλους. Ιδιαίτερα µε 
τους συναδέρφους, κάτι που είναι πολύ σηµαντικό, διότι έπρεπε ο πρωινός δάσκαλος 
να ενηµερώνει τον απογευµατινό για το τι θα κάνει ας πούµε την ώρα της 
προετοιµασίας, τι κάναµε σήµερα κ.τ.λ. Εγώ προσωπικά σ� αυτό δεν είχα κανένα 
πρόβληµα. Ούτε µε το διευθυντή και τον υποδιευθυντή. Είχα αµέριστη 
συµπαράσταση στο έργο µου µέσα στην τάξη αλλά και στην προσαρµογή µου στο 
Ολοήµερο. 
 
Όσον αφορά τη συνεργασία σας µε την επιστηµονική επιτροπή και τη σχολική 
σύµβουλο; 
 
 Εντάξει, κάναµε κάποιες ενηµερωτικές συναντήσεις και είχαν 
πραγµατοποιηθεί κάποιες επισκέψεις οι οποίες θα µπορούσαν να ήταν και 
περισσότερες. ∆ιότι απορίες πάντα υπάρχουν σίγουρα. Αλλά νοµίζω ότι η σχολική 
σύµβουλος, σαν σύµβουλος θα έπρεπε να είχε παρουσιαστεί περισσότερες φορές. 
 
  
Ερώτηση 9η) Ποιες από τις παρακάτω βασικές ανάγκες του µαθητή θεωρείτε 
ότι καλύπτει ένα ολοήµερο σχολείο; Γιατί; 

- Σχολική προετοιµασία και ολοκληρωµένη µαθησιακή διαδικασία; 
 
Απόλυτα όχι, ένα µέρος µεγάλο ναι. Σε σχέση µε άλλο σχολείο σαφώς τα 

πράγµατα είναι καλύτερα στο Ολοήµερο, αφού έχει και κάποιες ώρες 



προετοιµασίας στο πρόγραµµα όπου και αντιµετωπίζονται σαν κανονική σχολική 
ώρα.  

 
- Επιπλέον σύγχρονες γνώσεις µέσω των νέων γνωστικών αντικειµένων; 

 
Απλά έχει κάποιες δυνατότητες επιπλέον ίσως επειδή είναι θεσπισµένα τα 

επιπλέον γνωστικά αντικείµενα και διδάσκονται από ειδικευµένους 
εκπαιδευτικούς. Τώρα αν αυτό γίνεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό δεν το 
γνωρίζω στα σίγουρα. Αίσθηση µου είναι πως, από ότι φαίνεται πάνε καλά τα 
πράγµατα. 
 
- ∆υνατότητες για δηµιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες; 

 
Ναι. Πολύ περισσότερες από τα άλλα σχολεία. ∆εν ξέρω αν διαπίστωσες πως 

εδώ γίνονται κάποιες εκδηλώσεις σωστά οργανωµένες κυρίως από τους 
δασκάλους των ειδικοτήτων αλλά και τους υπολοίπους. Επίσης είχαµε και στο 
θεατρικό παιχνίδι και στη µουσική και στα εικαστικά ειδικευµένο δάσκαλο οπότε 
αυτά καλύπτονται ικανοποιητικά. 
  
- Κάλυψη κοινωνικών αναγκών; 

 
Βοηθάει πολύ, εξυπηρετεί πολύ τους γονείς. Λογικά δεν πρέπει στις 

οικογένειες να υπάρχει αυτό το χάσµα στα ωράρια ανάµεσα στα παιδιά και στους 
γονείς. Μετά το τέλος στις 15:00 έρχονται οι ίδιοι οι γονείς και παίρνουν τα 
παιδιά τους. Και αυτό το ότι οι µεγάλες τάξεις σχολάνε 16:00 και οι µικρές 15:00 
τους εξυπηρετεί πάρα πολύ. Είναι ένα ωράριο δηλαδή που εξυπηρετεί απόλυτα.    

 
- Καταπολέµηση των ανισοτήτων; 

 
Υπάρχει η δυνατότητα ας πούµε της τάξης υποδοχής που δεν την έχουν όλα 

τα σχολεία και αυτό βοηθάει τους αλλοδαπούς µαθητές.  
 
Εσείς στην τάξη σας έχετε αλλοδαπούς µαθητές; Έχουν βοηθηθεί από την 
παρουσία τους στην τάξη υποδοχής; 
 
Ναι έχω. Έχουν βοηθηθεί πάρα πολύ. Συγκεκριµένα είχα ένα παιδάκι που 

έστελνα στην τάξη υποδοχής, που δεν ήξερε να λέει στην αρχή ούτε το ναι, µόνο 
το ναι µάλλον, τίποτα άλλο και τώρα, βέβαια είναι και το παιδί, αλλά σαφώς 
βοηθήθηκε και από την τάξη υποδοχής, που σε ένα άλλο σχολείο ίσως να µην 
είχαµε αυτή τη δυνατότητα. Όσο για τους πιο αδύναµους µαθητές υπάρχει η 
δυνατότητα της ενισχυτικής διδασκαλίας από τους δασκάλους της άλλης βάρδιας 
αλλά και από εµάς. Και εγώ έχω κάνει ενισχυτική διδασκαλία. Υπάρχει 
πρόγραµµα ενισχυτικής διδασκαλίας στο Ολοήµερο. Βέβαια πολλές φορές, εγώ 
προσωπικά έτυχε και έκανα πολλές περισσότερες ώρες από αυτές που είχε στο 
πρόγραµµα. Το πρόγραµµα µου να έλεγε µία ώρα, εγώ να έκανα δύο γιατί 
θεωρούσα ότι δε µου φτάνει αυτή η ώρα. Πάλι βέβαια αυτό εναπόκειται στη 
φιλοτιµία και τη προθυµία του καθενός.    

 
 

 



 
Ερώτηση 10η) Τελικά τι το διαφορετικό κοµίζει ένα ολοήµερο σχολείο για 
τους µαθητές αλλά και τους γονείς;  
 

Τα επιπλέον, οι δραστηριότητες οι επιπλέον που λέγαµε πριν, οι 
ψυχαγωγικές και όλα αυτά.  
 
Ως προς τον τρόπο διδασκαλίας; ∆ίνονται στο δάσκαλο περισσότερες 
δυνατότητες ή όχι στο να κάνει καλύτερο µάθηµα; 
 

∆ίνονται δυνατότητες, βέβαια, γιατί υπάρχουν και τα µέσα τα 
εποπτικά. 
  
 
Ερώτηση 11η) Ποια είναι τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ένας 
δάσκαλος σε Ολοήµερο σχολείο; 
 

∆εν υπάρχει κάτι το διαφορετικό από τα άλλα σχολεία. Προσπαθώ 
να σκεφτώ αλλά όχι δεν νοµίζω να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα 
που να µε εµποδίζει στη δουλειά µου. 

 
Ερώτηση 12η) Είστε ικανοποιηµένη από την επιµόρφωση που είχατε για να 
διδάξετε σε Ολοήµερο σχολείο; 
 

Όχι. Γιατί εγώ ήµουνα νεοδιόριστη και ήρθα κατευθείαν εδώ. 
 
Ούτε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς; 
 

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, είχαµε κάποια ενηµέρωση τώρα τέλος πάντων, 
δεν είµαι ικανοποιηµένη από τα αποτελέσµατα τους. Εγώ ήρθα εδώ και δεν ήξερα τι 
είναι Ολοήµερο. Εντάξει ήρθε εδώ µια φορά ο κύριος Πυργιωτάκης και συζητούσαµε 
για τα προβλήµατα δηλαδή του Ολοήµερου και αυτά αλλά από εκεί και πέρα 
ουσιαστικά δεν βοηθήθηκα στον τρόπο που θα κάνω το µάθηµα ως προς το ολοήµερο 
σχολείο. Τώρα κάποιες επιµορφώσεις που γίνανε για τις πρώτες τάξεις και αυτά από 
τη σύµβουλο, εντάξει γίνανε αλλά αυτές γίνονται έτσι και αλλιώς, όχι απαραίτητα 
επειδή ήµασταν στο ολοήµερο σχολείο.    
 
Ερώτηση 13η) Τι πρέπει να αλλάξει για να µπορέσει ένας δάσκαλος να 
ανταποκριθεί και να ευθυγραµµιστεί µε το πνεύµα και τη φιλοσοφία εν γένει του 
Ολοήµερου σχολείου; 
 

Τι να αλλάξει, ξέρω εγώ; Ο ίδιος ο δάσκαλος πρέπει να αλλάξει 
πιστεύω. Να χρησιµοποιεί και τις σύγχρονες µεθόδους και τα µέσα και όλα 
αυτά. Έτσι για να πούµε ότι είµαστε σε ένα ολοήµερο σχολείο και κάνουµε 
κάτι διαφορετικό. 
 



Ερώτηση 14η) Τι πρέπει να αλλάξει στο ολοήµερο σχολείο για να γίνει ένας 
αποτελεσµατικός θεσµός αποδεκτός από όλους; 
 

Βλέποντας λίγο τα πράγµατα νοµίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει πιο 
σωστή οργάνωση, ίσως περισσότερα αντικείµενα, γνωστικά έτσι και επίσης 
να βελτιωθούν αυτά που ήδη λειτουργούν.  Και φυσικά η συνεργασία των 
δασκάλων να κινείται σε πιο ικανοποιητικό επίπεδο, γιατί σε ένα ολοήµερο 
σχολείο είµαστε τριάντα δάσκαλοι. Πρέπει να υπάρχει σωστή συνεργασία 
µεταξύ µας για να µπορέσουµε. 
 
Το γεγονός ότι στην Α� τάξη µπαίνουν τρεις ή τέσσερις δάσκαλοι σε καθηµερινή 
βάση θεωρείτε ότι είναι θετικό για τα παιδιά; Μπορεί να ασκηθεί παιδαγωγικό έργο 
από όλους σε ικανοποιητικό βαθµό; 
 

∆εν το βρίσκω αρνητικό, όχι. Ο καθένας µπαίνει και κάνει το δικό του 
αντικείµενο. ∆ηλαδή η Εµµανουέλλα κάνει το θέατρο, η Κατερίνα τα εικαστικά κ.τ.λ. 
∆εν ξέρω πως µπορεί να γίνει διαφορετικά. Τα παιδιά βέβαια δένονται πιο πολύ µε το 
δάσκαλο τους γιατί τον βλέπουν πιο πολλές ώρες. Με µένα π.χ. έτσι το έχω 
αντιληφθεί. Αλλά δεν βρίσκω αρνητικό να έχουν επαφή και µε άλλους δασκάλους. Ο 
καθένας πιστεύω ότι έχει και κάτι διαφορετικό να δώσει στα παιδιά.   
 
 
Ερώτηση 15η)  Γιατί επιλέξατε να δουλέψετε σε ολοήµερο σχολείο; 
 

Έτυχε, δεν το επέλεξα. Μάλλον µπορώ να πω ότι το επέλεξα 
αναγκαστικά, πώς να σου πω. Όταν επιλέγαµε τα σχολεία, δεν υπήρχαν 
αλλού θέσεις και έτυχε να δηλώσω εδώ. Αλλά έχω µείνει πολύ 
ευχαριστηµένη. 
   
Ερώτηση 16η) Θα επιλέγατε να δουλέψετε και του χρόνου σε Πιλοτικό 
ολοήµερο σχολείο; 
 

Ναι ναι.  
 
Για πιο λόγο; Τι είναι αυτό που σας κάνει να είστε ικανοποιηµένη στο Ολοήµερο; 
 

Μου αρέσουν οι εκδηλώσεις που γίνονται, οι δραστηριότητες αυτές που 
γίνονται οι διαφορετικές, που ξεφεύγουν λιγάκι από την καθηµερινή ρουτίνα και από 
τα συνηθισµένα. Έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε πράγµατα που σε ένα άλλο 
σχολείο, να αυτό που λέγαµε, είναι γενικά ένα σχολείο που δεν του λείπει τίποτα έτσι, 
από εποπτικά µέσα από εξοπλισµό, τα πάντά, ότι και να ζητήσουµε το έχουµε. 
Θέλαµε να κάνουµε την Couisener, βρήκαµε χρήµατα και την κάναµε. ∆ηλαδή µε το 
συγκεκριµένο σχολείο, εγώ προσωπικά είχα άριστη συνεργασία µε όλους οπότε είναι 
και ένας επιπλέον λόγος για να βρίσκοµαι εδώ.    
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ� ΚΥΚΛΟΥ 
(∆ασκάλα πρωινής ζώνης λειτουργίας του Ολοήµερου ∆ηµοτικού 

σχολείου Μαλίων) 
 

Ερώτηση 1η) Πόσο δύσκολο είναι να είναι κανείς δάσκαλος σε ολοήµερο 
σχολείο; Αν ναι, που εντοπίζεται τη δυσκολία; 
 

Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί χρειάζεται 
διαφορετική µεθοδολογία. ∆ηλαδή θα πρέπει να χρησιµοποιήσει εντελώς 
διαφορετικό τρόπο στην πραγµατοποίηση της διδασκαλίας, έχει αρκετή 
προετοιµασία, είναι τελείως διαφορετικοί οι στόχοι νοµίζω που θα πρέπει 
να υπάρχουν στο Ολοήµερο σε σχέση µε κάποιο άλλο συµβατικό σχολείο 
απλό.  
 
Ερώτηση 2η) Σαν δάσκαλος σε ένα ολοήµερο σχολείο, οργανώνατε και 
πραγµατοποιούσατε µε διαφορετικό από ότι προηγουµένως τρόπο το καθηµερινό 
σας µάθηµα; 
 

Πιστεύω ότι δεν το έκανα ιδιαίτερα αυτό γιατί δεν είµαι και γνώστης κάποιων 
συγκεκριµένων διδακτικών µεθόδων για να µπορέσω να πραγµατοποιήσω µια τέτοια 
διδασκαλία. Προσπαθούσα να διαφοροποιηθώ σε µερικά µαθήµατα ή σε κάποιες 
πτυχές κάποιων θεµάτων αλλά όχι µε πολύ πολύ συγκεκριµένους τρόπους. ∆ηλαδή 
παράδειγµα στα Μαθηµατικά στην πρώτη κάναµε την Couisener και είδαµε ότι έχει 
πάρα πολύ καλά αποτελέσµατα, αλλά και αυτό µε βοήθεια κάποιων άλλων 
συναδέρφων. ∆ηλαδή ένας δάσκαλος ο οποίος δεν έχει δουλέψει και δεν έχει αρκετή 
εµπειρία σε ένα σχολείο, δεν µπορεί να εξελιχθεί και να προσεγγίσει την καθηµερινή 
εκπαιδευτική διαδικασία διαφορετικά. Κατάλαβες; Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί 
όταν προσπαθείς να ορθοποδήσεις µέσα στον κλάδο ή να µάθεις κάποια βασικά 
πράγµατα γιατί εντάξει δεν τα γνωρίζεις, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. 
Χρειάζονται δηλαδή οι δάσκαλοι εµπειρία και µετά έρχεται ο διαφορετικός τρόπος 
αντιµετώπισης της µεθοδολογίας ή οτιδήποτε άλλο προκύπτει από όλα αυτά.   
   
     -Σε ποια τα σηµεία όπου διαφοροποιηθήκατε; 
        

Προσπαθήσαµε στο µάθηµα της Μελέτης Περιβάλλοντος έτσι να 
κάνουµε κάποιες οµαδικές, όχι οµαδικές γιατί στη Β� δεν µπορείς να 
δουλέψεις οµαδικά, εταιρικές εργασίες ή κάποιες άλλες. Κάναµε µια 



εργασία µε τα ζώα παράδειγµα ή κάναµε συλλογή φωτογραφιών, 
δουλέψαµε οµαδικά κατά κάποιο τρόπο. Τώρα στα άλλα µαθήµατα όχι. 
∆εν είναι ακριβώς ότι άλλαξε τίποτα ουσιαστικά. Εεε, χρησιµοποιήσαµε το 
λογοτεχνικό βιβλίο, δηλαδή είχαµε βάλει κάποιες ώρες που διαβάζαµε, 
κάναµε ανάγνωση και κάπως επεξεργασία σε λογοτεχνικά βιβλία. ∆ηλαδή 
αγοράσανε τα παιδιά από δύο βιβλία το καθένα και τα χρησιµοποιήσαµε 
διαβάζοντας τα µέσα στην τάξη και τα ίδια τα παίρνανε στο σπίτι 
Σαββατοκύριακα και διαβάζανε κάποια δικά τους βιβλία ή απ� αυτά. Εεε, 
αυτά βασικά.    
 
 
 
 
 
Ερώτηση 3η) Ακολουθήσατε αυτές τις µεθόδους διδασκαλίας εξαιτίας του ότι 
δουλεύατε σε ένα πιλοτικό σχολείο ή λόγω προσωπικής επιλογής και 
φιλοσοφίας; 
 
 
Όχι λόγω προσωπικής φιλοσοφίας. Όχι γιατί δούλευα στο Ολοήµερο 

και το Ολοήµερο έχει συγκεκριµένες απαιτήσεις. 
 
 

- Θεωρείται ότι αυτές η µέθοδοι διευκόλυναν την επικοινωνία/ συνεργασία 
σας µε τους µαθητές; 

 
Μα για να επικοινωνήσεις µε τους µαθητές, εγώ πιστεύω ότι το πιο 

σηµαντικό είναι η συναισθηµατική σχέση που υπάρχει πάνω στα παιδιά και 
από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα εντάξει βοηθάνε βέβαια αλλά το 
σηµαντικότερο είναι αυτό. Ειδικά στις µικρότερες τάξεις που το παιδί 
πρώτη φορά έρχεται σε επαφή µε κάποια καινούργια αντικείµενα, έτσι και 
µε ένα διαφορετικό τρόπο οργάνωσης και µεθόδευσης πια της 
εκπαιδευτικής πραγµατικότητας.  
 
Το Ολοήµερο έρχεται καθόλου να ανταποκριθεί σ� αυτό που λέτε συναισθηµατική 
σχέση και επαφή; Με ποιο τρόπο; 
 

Υπάρχει πως, υπάρχει η υποδοµή για κάτι τέτοιο, γιατί υπάρχει αν πάρεις π.χ. 
το άψυχο περιβάλλον έτσι, αυτό είναι κάτι που βοηθάει, οι ζωγραφιές όλα αυτά που 
υπάρχουν, τα χρώµατα. Τα χρώµατα δίνουν τόνο στη ζωή µας έτσι; Υπάρχουν κάποια 
άλλα αντικείµενα, τα µέσα που µπορείς να χρησιµοποιήσεις όπως την τηλεόραση, το 
video, οι υπολογιστές. Φυσικά βοηθάει γιατί απ� τη στιγµή που υπάρχει 
χρηµατοδότηση για αυτά τα πράγµατα. 
 
Ερώτηση 4η) Οργανώνατε το καθηµερινό σας µάθηµα ώστε οι µαθητές να 
έχουν εργασίες για το σπίτι; 
 



Προσπαθούσα περισσότερο να κάνουν τις εργασίες εδώ, την ώρα 
της προετοιµασίας, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το να 
υπάρχει ένας καλός µαθητής έτσι όπως τον πιστεύουµε και τον θέλουµε µε 
τη µοναδική του ενασχόληση στην τάξη. ∆ηλαδή ότι θα γίνει αυτός ο 
µαθητής µόνο και µόνο στις ώρες της προετοιµασίας ή τις ώρες που 
βρίσκεται στο σχολείο. Είναι φύση αδύνατο για µένα. Απλώς εδώ θα 
πρέπει το παιδί να βοηθιέται να έχει επαφή µε το βιβλίο, να αγαπήσει το 
βιβλίο, αυτό είναι το βασικότερο. Αλλά όχι όµως ότι φτάνουν οι ώρες 
προετοιµασίας τουλάχιστον όπως λειτουργεί σήµερα το Ολοήµερο, 
αργότερα δεν ξέρω αν θα βοηθηθεί ή αν δε θα υπάρχουν καθόλου ώρες 
προετοιµασίας στο σπίτι. 
 
 
Ερώτηση 5η) Χρησιµοποιούσατε σε γενικές γραµµές τον εξοπλισµό 
((τηλεόραση, video, προβολέα κτλ) και τα εργαστήρια του σχολείου σας; 
 

Τον προβολέα τον έχουµε χρησιµοποιήσει µερικές φορές και επίσης 
και την τηλεόραση µε κάποιες βιντεοταινίες. 
 
 
Σε ποια µαθήµατα κυρίως; 
 

Ναι στη Μελέτη του Περιβάλλοντος. Τώρα τα εργαστήρια εννοείς και 
των Εικαστικών και της Μουσικής; Αυτό είναι στο πρόγραµµα του Ολοήµερου, 
δηλαδή χρησιµοποιούνται έτσι και αλλιώς και υπήρχε άµεση συνεργασία, 
τουλάχιστον όσον αφορά εµένα, υπήρχε συνεργασία, δηλαδή π.χ. δουλέψαµε ένα 
θέµα τα µέσα µεταφοράς, τα δουλέψαµε εδώ στην τάξη, τα δουλέψαµε στο 
εργαστήριο , δηλαδή κάνανε κάποιες κατασκευές ή ανάλογες ζωγραφιές, τέλος 
πάντων, το δουλέψανε στη θεατρική αγωγή σε συνεργασία πάντα µε τους 
υπεύθυνους δασκάλους και τα εργαστήρια. Με τη µουσικό πάλι εδώ, υπήρχαν 
κάποια τραγούδια, κάνανε κάποια πράγµατα και στη Μουσική. Αλλά όλα αυτά 
όχι σε πολύ οργανωµένη βάση. Όχι, όχι. ∆εν είναι βέβαια θέµα της στιγµής. ∆εν 
είναι το ότι δεν οργανώνουµε εµείς κάποια πράγµατα αλλά είναι πάρα πολύ 
δύσκολο να βρεθούν όλες οι πτυχές και να δοθούν έτσι όπως θα έπρεπε να δοθούν 
στα παιδιά.  
 
 
Ερώτηση 6η) Γενικά εφαρµόσατε κάτι καινούργιο/ διαφορετικό φέτος στην 
τάξη σας; 
 

∆εν ξέρω να υπολογίσω, γιατί ο καθένας έχει µια δική του, 
βασίζεται στη φιλοσοφία του καθενός, κατάλαβες; Βέβαια δεν δουλεύω, 
πιστεύω ότι δεν δουλεύω όπως ένας παραδοσιακός δάσκαλος. Αφήνω 
περισσότερη ελευθερία στα παιδιά, κάνουµε βέβαια κάποιες φορές κάποια 
πράγµατα, αλλά όχι οργανωµένα. Αυτό είναι το πρόβληµα. ∆ηλαδή 



πιστεύω ότι κάνουµε κάποια πράγµατα τα οποία θα ήθελε το Ολοήµερο, 
αλλά όχι οργανωµένα. 
  
Τι θα προτείνατε για να γίνουν µε πιο οργανωµένο τρόπο; 
 

Τι θα πρότεινα; Θα έπρεπε να επιλεγεί το προσωπικό πρώτα απ� όλα. 
∆ηλαδή θα έπρεπε να έρχονταν άνθρωποι, απ� τη στιγµή που είναι ένα µέρος που 
θα έπρεπε να δοκιµάζονται κάποιες καινούργιες µεθοδολογίες, έµπειροι και 
άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν στο Ολοήµερο. Και να υπάρχει άµεση 
συνεργασία και να υπάρχει βέβαια και βοήθεια από κάποιους άλλους εεε, 
εκπαιδευτικούς, δηλαδή πανεπιστηµιακούς. Να µην το αφήνουν, πως το λένε, 
στην τύχη. Κατάλαβες;    
 
Ερώτηση 7η) Θεωρείτε ότι ένα ολοήµερο σχολείο δίνει περισσότερες 
δυνατότητες ώστε ένας δάσκαλος να πραγµατοποιήσει ποιοτικότερη και 
αποτελεσµατικότερη διδασκαλία; 
 
Ναι βέβαια. Ένας εκπαιδευτικός που θέλει πραγµατικά να δουλέψει, ναι 

µπορεί. Βέβαια µπορεί. 
 

- Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που συντελούν σ� αυτό; 
 
Πρέπει να διαχωρίσουµε τα κοµµάτια. Από την µεριά των 

εκπαιδευτικών, από τη µεριά των µαθητών; Σε ότι έχει να κάνει µε τους 
εκπαιδευτικούς που ξέρω και άµεσα, σου δίνει σαν Ολοήµερο κάποιες 
κατευθύνσεις. Σ� αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά από εκεί και πέρα 
χρειάζεται και συνδυασµός άλλων πραγµάτων. Αυτό που είπα και 
προηγουµένως, χρειάζεται περισσότερη οργάνωση, χρειάζεται περισσότερη 
ενηµέρωση. Τώρα σε τι άλλο βοηθάει; Σίγουρα µε τις εγκαταστάσεις και 
τον εξοπλισµό. Όλα αυτά έχουν να κάνουν µε τον εκπαιδευτικό. Αν ο 
εκπαιδευτικός θελήσει πραγµατικά να το δει διαφορετικά, δηλαδή να 
προσεγγίσει διαφορετικά τη διδασκαλία. Αυτά δηλαδή είναι βοηθήµατα 
αλλά από τη στιγµή που υπάρχει µια αρχή. Αν δεν υπάρχει η αρχή τι να τα 
κάνεις όλα αυτά;  
 
Ερώτηση 8η) Βασικό στοιχείο της επιτυχίας ενός ολοήµερου σχολείου είναι η 
ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία  του δασκάλου τόσο µε τους 
συναδέρφους του, τον διευθυντή και τον υποδιευθυντή όσο και µε το σχολικό 
σύµβουλο ή την επιστηµονική επιτροπή. Πως κρίνεται την συνεργασία σας φέτος 
µε τους παράγοντες αυτούς; 
 

Εδώ στο σχολείο το Ολοήµερο; ∆ε θα ήθελα να απαντήσω. ∆ηλαδή 
πιστεύω ότι µε κάποιους συναδέρφους υπάρχει έτσι κάποια σωστή 
συνεργασία. Αλλά όχι µε όλους τους εκπαιδευτικούς. Χρειάζεται 
µεγαλύτερος προγραµµατισµός.  
 
Με το ∆ιευθυντή, τον Υποδιευθυντή; 



 
Ξέρεις κάτι, δεν είναι κάποιο ουσιαστικό πρόβληµα. ∆ηλαδή 

υπάρχει συνεργασία και µε το ∆ιευθυντή και µε τον Υποδιευθυντή, αλλά το 
πρόβληµα εδώ ξεκινάει µε τις κατευθύνσεις. ∆ηλαδή δεν υπάρχει 
ουσιαστικά µια κατεύθυνση για το πρόγραµµα του Ολοήµερου. ∆όθηκαν 
κάποιες κατευθύνσεις στην αρχή, αλλά είναι πολύ αόριστες. Θέλει τροµερό 
προγραµµατισµό και θέλει περισσότερες ώρες και θέλει µεθόδους 
διδακτικής δηλαδή και ώρες εκτός σχολείου. ∆ιότι ουσιαστικά δεν γίνονται 
κάποιες συζητήσεις έτσι εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Όσες γίνονται είναι 
έτσι πολύ πολύ επιφανειακές. 
  ∆ηλαδή πιστεύω ότι θα πρέπει κάποιος σε ένα ∆ηµοτικό Ολοήµερο 
να αναλάβει να έχει αυτή τη θέση. ∆ηλαδή προγραµµατισµός κάποιας 
εκπαιδευτικής συζήτησης σε συγκεκριµένα θέµατα και όχι αόριστα, ξέρεις 
αυτό, αυτό και αυτό. ∆ιότι εµείς έχουµε µάθει σε ένα διαφορετικό τρόπο 
εργασίας. ∆εν είναι δυνατόν να αλλάξουν αυτά τα πράγµατα, από τη µια 
ώρα στην άλλη. Και από τη στιγµή που στο Ολοήµερο έχουν άλλοι είκοσι 
χρόνια υπηρεσία, άλλοι δύο χρόνια υπηρεσία. Πως µπορείς να απαιτήσεις 
από ένα δάσκαλο που τώρα ξεκινάει, να αλλάξει και την πορεία µιας 
εκπαιδευτικής πραγµατικότητας. Είναι δυνατόν αυτό όταν δεν µπορείς να 
πατήσεις στα πόδια σου. Πρέπει πρώτα να πατάς στα πόδια σου, να ξέρουν 
και να έχουν διάθεση να δουλέψουν, αλλιώς δεν γίνεται.  

Πρέπει να το δούµε σαν ένα εργαστήρι κατά κάποιο τρόπο και να 
διοχετευθούν προς τα έξω όλα αυτά που θα δουλευτούν εδώ. Αλλιώς όλα τα άλλα 
χάνονται και δεν έχει αξία και η οποιαδήποτε συνεργασία.   
 
Ερώτηση 9η) Ποιες από τις παρακάτω βασικές ανάγκες του µαθητή θεωρείτε 
ότι καλύπτει ένα ολοήµερο σχολείο; Γιατί; 

- Σχολική προετοιµασία και ολοκληρωµένη µαθησιακή διαδικασία; 
 
Αυτή τη στιγµή έτσι όπως λειτουργεί το Ολοήµερο, θα έλεγα όχι. Αν αρχίσει να 

λειτουργεί όπως λέγαµε προηγουµένως µε τα project και όλα αυτά που χρειάζονται 
περισσότερο διερεύνηση κα µετά όλα τα άλλα ναι. Αλλά όχι σήµερα µε τον τρόπο 
που υπάρχει και λειτουργεί. Βέβαια υπάρχουν καλές προοπτικές. Αλίµονο. 

 
 
 
- Επιπλέον σύγχρονες γνώσεις µέσω των νέων γνωστικών αντικειµένων; 

 
Ναι το καλύπτει. Γιατί υπάρχουν οι υπολογιστές και γενικά αλλάζει 

ξέρεις η τάση η παλιότερη, υπάρχουν καινούργιες κατευθύνσεις. Εγώ 
πιστεύω ότι το µεγαλύτερο κοµµάτι θα πρέπει να το έχουν οι υπολογιστές 
σήµερα 
Σίγουρα γίνονται κάποια βήµατα και προσπαθεί να τις καλύψει. Αλλά να 
σου πω κάτι το πρόγραµµα πάλι. Είναι παράγοντας που τα δυσχεραίνει όλα 
αυτά. ∆ηλαδή από τη στιγµή που το Ολοήµερο στηρίζεται και σε κάποιες 



δραστηριότητες, δεν µπορείς µε µια ώρα Θεατρική Αγωγή τη βδοµάδα να 
λες ότι καλύπτεις αυτό το κοµµάτι. Εκεί, µία ώρα εικαστικά, δύο ώρες 
υπολογιστές, δεν καλύπτονται έτσι.  Χρειάζεται το πρόγραµµα να το 
βγάζουν άνθρωποι οι οποίοι να ξέρουν τις απαιτήσεις του Ολοήµερου 
σχολείου και όχι για να βγει ένα πρόγραµµα βολεύοντας τους 
εκπαιδευτικούς. 
 

- ∆υνατότητες για δηµιουργικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες; 

 
Ναι υπάρχουν πάρα πολλές. Το Ολοήµερο εδώ υπερτερεί. Βασίζεται και 

σε αυτό. Είναι πολύ σηµαντικό.  
 

- Κάλυψη κοινωνικών αναγκών; 
 
Αυτό εξαρτάται κυρίως από την περιοχή. Εδώ εξαρτάται πάλι από το 

άτοµο, τους γονείς και το δάσκαλό. Σε γενικές γραµµές καλύπτονται. Αν το 
βλέπεις µεµονωµένα σαν τάξη. Σαν σχολείο τώρα; Αυτά για το παιδί. Γιατί 
η κοινωνικότητα εξαρτάται και από το ίδιο το άτοµο.  
Πάντως εγώ δεν το βλέπω έτσι. ∆εν πιστεύω ότι ένα σχολείο µπορεί να σταθεί, 

µόνο και µόνο επειδή θα καλυφθούν οι ανάγκες των γονέων. Αυτό είναι απαράδεκτο, 
ή κάνεις κάτι καινούργιο, πρωτοπόρο στην εκπαιδευτική διαδικασία διότι θες 
πραγµατικά να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστηµα ή δεν κάνεις τίποτα. Εντάξει 
υπήρχε και υπάρχει του διευρυµένου ωραρίου που σ� αυτό στηρίζεται νοµίζω. Αλλά 
δεν νοµίζω ότι το Ολοήµερο πρέπει να κοιτά σ� αυτό. ∆ηλαδή αυτό είναι το 
τελευταίο που πρέπει να κοιτάξουµε. Γιατί υποτίθεται ότι µιλάµε για διαφορετικές 
µεθοδολογίες και για διαφορετική προσέγγιση, όχι για παιδοφυλακτήρια 
. 

- Καταπολέµηση των ανισοτήτων; 
 
Εννοείς τα µαθησιακά προβλήµατα και δυσκολίες και τα προβλήµατα 

των αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών; ∆εν νοµίζω ότι 
καλύπτονται οι ανάγκες τους. Κοίτα παίζει βέβαια ρόλο το Ολοήµερο, γιατί 
τα παιδιά βρίσκονται πάρα πολλές ώρες εδώ, σίγουρα έχει σηµασία αυτό. 
Πολύ πιο σηµαντικό ρόλο παίζει βέβαια ο δάσκαλος. Αλλά πως ακριβώς 
γίνεται στο Ολοήµερο, δεν ξέρω. Αυτή τη στιγµή γίνονται κάποια πράγµατα 
αλλά σε επίπεδο τάξης. ∆εν ξέρω πόσο έχει προχωρήσει σε επίπεδο 
σχολείου ακόµα. Αν αργότερα γίνει η ολοκλήρωση, θα είναι ότι καλύτερο. 
Αλλά τώρα κατά πόσο πετυχαίνεται αυτό, δεν ξέρω. 
 
 
 
 
 
 



Ερώτηση 10η) Τελικά τι το διαφορετικό κοµίζει ένα ολοήµερο σχολείο για 
τους µαθητές αλλά και τους γονείς; (ή ποια τα βασικά πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα του ολοήµερου σχολείου;) 
 

Εξαρτάται σε ποιους γονείς απευθύνεσαι. Υπάρχουν κάποιοι γονείς 
που το βλέπουν σαν παιδοφυλακτήριο, κάποιοι άλλοι γονείς όµως µπορούν 
να δουν τα θετικά ενός Ολοήµερου σχολείου. Έχουν απαιτήσεις και 
µπορούν οι άνθρωποι να σταθούν και να έχουν άποψη. 

Τι διαφορετικό κοµίζει; ∆εν ξέρω. ∆ηλαδή το ζω στην πράξη και δεν µπορώ 
να το κρίνω απ� έξω.  
 
Ερώτηση 11η) Ποια είναι τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ένας 
δάσκαλος σε ολοήµερο σχολείο; 
 

Αυτά που είπαµε και προηγουµένως. Εγώ θα ήθελα περισσότερη ενηµέρωση 
εεε, συνεργασία και σωστή καθοδήγηση. Αυτά δηλαδή θα ήθελα εγώ. Τώρα από εκεί 
και πέρα, προβλήµατα ωραρίου και πολλών ωρών, δεν τα βλέπω σαν προβλήµατα. 
Γιατί όταν θες να πετύχεις κάτι διαφορετικό, αυτά είναι τα λιγότερα. 
  
 

 
Ερώτηση 12η) Είστε ικανοποιηµένη από την επιµόρφωση που είχατε για να 
διδάξετε σε Ολοήµερο σχολείο; 
 

Είχαµε κάνει ένα-δύο σεµινάρια αλλά όχι όµως ουσιαστικά. ∆εν 
είµαι ικανοποιηµένη, όχι. ∆εν κάλυπταν ανάγκες που αφορούσαν την 
εσωτερική λειτουργία της τάξης ή τη µέθοδο διδασκαλίας. ∆ηλαδή µπορώ 
να σου πω ότι έγιναν, να την πω τη λέξη, υποτυπώδη πράγµατα. ∆ηλαδή 
στην Αθήνα που είχαµε πάει δύο φορές σε ένα σεµινάριο, την πρώτη φορά 
σαν έτσι πρωτοδιόριστοι, στην αρχή επί της κυρίας Τζάνη, τον πρώτο 
χρόνο λειτουργίας, είχε κάποια ενδιαφέροντα θέµατα, αλλά δεν σε βοηθάνε 
αυτά.  
 
Τι θα προτείνατε στο συγκεκριµένο σηµείο για να βελτιωθούν τα πράγµατα; 
 

Θέλει να γίνονται στο σχολείο µέσα κάποια τέτοια σεµινάρια. Και βασικά 
είναι αυτό που σου είπα. Θέλει να έχεις εκπαιδευτικούς, οι οποίοι να γνωρίζουν 
κάποια πράγµατα, δηλαδή να ξέρουνε την ύλη, να είναι γνώστες. ∆εν µπορεί 
δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει µια εµπειρία πέντε και έξι ετών να µπορεί να 
σταθεί σε ένα Ολοήµερο. Και αν κάποιοι στέκονται είναι γιατί τα ερεθίσµατα και 
όλα αυτά τα έχουν πάρει ή από ιδιωτικά σχολεία ή από ευαισθητοποιήσεις που 
έχουν οι ίδιοι. Κατάλαβες;   
 
Ερώτηση 13η) Τι πρέπει να αλλάξει, για να µπορέσει ένας δάσκαλος να 
ανταποκριθεί και να ευθυγραµµιστεί µε το πνεύµα και τη φιλοσοφία εν γένει του 
ολοήµερου σχολείου; 
 



Συνεχίζει από την προηγούµενη απάντηση µου, πρέπει ο ίδιος να έχει τη 
φιλοσοφία του Ολοήµερου. Παράδειγµα. Λέει ότι πρέπει να διδάξει κριτική σκέψη. 
Μα αν ο ίδιος δεν έχει κριτική σκέψη, µπορεί γίνεται αυτό το πράγµα; Πρέπει να 
αλλάξει ο ίδιος τη φιλοσοφία του. ∆ηλαδή πρέπει να επιλεγούν άτοµα γι� αυτό το 
Ολοήµερο, οι οποίοι θέλουν πραγµατικά να δουλέψουν, να κάτσουν κάτω να 
υλοποιήσουν ένα πρόγραµµα. Όχι έτσι όπως είναι αυτό το εκπαιδευτικό προσωπικό.   
 
Ερώτηση 14η)Αν αλλάξουν αυτά που είπατε, δηλαδή ο ίδιος ο εκπαιδευτικός 
και βελτιωθεί η επιµόρφωση που του γίνεται, µπορεί να αλλάξει το ολοήµερο 
σχολείο και να γίνει ένας αποτελεσµατικός θεσµός αποδεκτός από όλους; 
 

Βέβαια το πιστεύω. Εξάλλου και σε άλλες χώρες απ� όσα ξέρω που 
λειτουργούν ολοήµερα σχολεία, υπάρχει συστηµατική προσπάθεια στις 
κατευθύνσεις αυτές και από την πλευρά του κράτους και χρηµατοδότηση, 
ότι όλα έχουνε πάει πάρα πολύ καλά. Εδώ το άψυχο περιβάλλον υπάρχει 
και είναι καλό. Το έµψυχο είναι το πρόβληµα. Και δεν είναι ότι αυτή τη 
στιγµή δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να δουλέψουν, αλλά 
θέλουνε βοήθεια. Εγώ δηλαδή που διάβαζα για το ∆ιδασκαλείο για όλα 
αυτά και τη διαθεµατική, τώρα κατάλαβα τι σηµαίνει διαθεµατική. Και 
αυτό γιατί εµένα µε ενδιαφέρει. Μπορώ να κάνω κάποια βήµατα, αλλά 
είναι πάρα πολύ δύσκολο. 
 
Σε οργανωτικό επίπεδο πως λειτουργεί το Ολοήµερο; 
 

Κοίτα να σου πω. Εµείς σαν Ολοήµερο, τουλάχιστον το σύνολο των 
διδασκόντων, εκτός από µια δυο εξαιρέσεις που παντού υπάρχουν, λειτουργεί 
οργανωτικά πάρα πολύ καλά. Απλώς θα έπρεπε να γίνουν, αν θες επιτακτικά κάποια 
πράγµατα, στην αρχή για να οδηγηθεί ο δάσκαλος κάπου. Τότε µπορεί να 
λειτουργήσει σωστά το Ολοήµερο.  
 
 
Ερώτηση 15η)  Γιατί επιλέξατε να δουλέψετε σε ολοήµερο σχολείο; 
 

Γιατί ήθελα πραγµατικά να δουλέψω, δηλαδή να κάνω κάποιες καινούργιες 
µεθόδους, όπως µε την Couisener. Εδώ µε βοήθησε το Ολοήµερο και ότι θέλω να 
κάνω µε βοηθάει και ο ∆ιευθυντής και όλο το προσωπικό. Και από την πλευρά του 
προσωπικού και από την πλευρά του σχολείου, όσον αφορά τη χρηµατοδότηση 
βοηθάει και ήθελε να το κάνω αυτό.  
 
 
Ερώτηση 16η) Θα επιλέγατε να δουλέψετε και του χρόνου σε Πιλοτικό 
ολοήµερο σχολείο; 
 

Όχι. 
 
Γιατί; 
 



Γιατί εδώ λειτουργώ και ως δασκάλα και ως γονέας. Και βλέπω 
κάποια τρωτά. ∆ηλαδή η ώρα της προετοιµασίας αν δεν γίνει µε σωστά 
κριτήρια δεν λειτουργεί. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει πρωινός 
απογευµατινός δάσκαλος ο οποίος να µην µοιράζεται µία ώρα σε κάθε 
τµήµα, γιατί έτσι δεν υπάρχει όφελος. Να µπαίνει η σε ένα ή σε δύο 
τµήµατα. Το πρόγραµµα πρέπει να αλλάξει. Έτσι θα βελτιωθεί κα η 
συνεργασία, γιατί συνεργάζεσαι καλύτερα µε έναν άνθρωπο. Και σου λέω 
δεν µπορεί να στηριχτεί το Ολοήµερο στην επιλογή εκπαιδευτικών, οι 
οποίοι έρχονται κατά ανάγκη µόνο και µόνο για να δουλέψουν. Αυτό είναι 
το βασικότερο για µένα. Από εκεί ξεκινάει. 
 
Σαν γονέας, γιατί δεν θα επιλέγατε ένα ολοήµερο σχολείο; 
 

∆εν θα ήθελα να πω γιατί είναι προσωπικά τα κριτήρια.    
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆� ΚΥΚΛΟΥ 
(∆άσκαλος απογευµατινής ζώνης λειτουργίας του Ολοήµερου 

∆ηµοτικού σχολείου Μαλίων) 
 
Ερώτηση 1η) Τι ακριβώς αναλαµβάνει ένας δάσκαλος απογευµατινής ζώνης 
όπως εσείς, στο πρόγραµµα ενός ολοήµερου σχολείου; 
 
 Το δικό µου αντικείµενο είναι η ∆ιαπολιτισµική Αγωγή. ∆ηλαδή να 
µπορέσουν τα παιδιά, όπως σου έχω πει, αρκετά παιδιά εδώ είναι 
αλλοδαπά, από άλλες χώρες, Γεωργία, Αλβανία κ.τ.λ. να γνωρίσουν και να 
κατανοήσουν αυτή τη διαφορετικότητα του πολιτισµού, όσο δυνατόν 
καλύτερα και να µπορέσουν µέσα από αυτή την κατανόηση να το δουν και 
διαφορετικά. Συνήθως πάντα υπάρχει µία επιρροή είτε από την οικογένεια 
των παιδιών, είτε γενικά από το περιβάλλον και την κοινωνία στην οποία 
ζούνε που καλώς ή κακώς µας κάνει να διαµορφώνουµε µία γνώµη για 
τους αλλοδαπούς η οποία είναι κυρίως αρνητική. 
 Αυτό που προσπαθώ εγώ να τους δώσω είναι να κατανοήσουν αυτή τη 
διαφορετικότητα. Με τον τρόπο αυτό αισθάνονται καλύτερα και τα παιδιά τα 
αλλοδαπά που βρίσκονται στην ίδια τάξη µαζί µε τους συµµαθητές τους που είναι 
Έλληνες και τα δέχονται πολύ καλύτερα. Οι αντιδράσεις σε ορισµένα θέµατα είναι 
πολύ ακραίες, σε ορισµένα παιδιά, στη µεταξύ τους σχέση. 
    

- Άλλες βασικές αρµοδιότητες σας; 
 

∆εν περιοριζόµαστε µόνο στα στενά πλαίσια τους µαθήµατος. Ας πούµε 
γίνανε κάποια µαθήµατα και κάποιες εργασίες σε συνεργασία µε τη δασκάλα των 
Παραδοσιακών χορών πάντα µέσα στα πλαίσια του σχολείου. Οι δραστηριότητες 
αυτές στόχευαν στη γνώση ηθών, εθίµων, παραδόσεων που αφορούν την Ελλάδα. 

 
∆ηλαδή έχεις αναλάβει δραστηριότητες και στο επίπεδο των εκδηλώσεων του 
σχολείου; 
 
 Ναι, ναι. Έχει γίνει µια εργασία. Η συνάδελφος η Ολυµπία, είναι στους 
παραδοσιακούς χορούς και έχει γίνει µια παρουσίαση µουσικοχορευτική για τους 
χορούς της Ηπείρου, τη µουσικοχορευτική της παράδοση αλλά και την κοινωνική της 
οργάνωση. Αυτό έχει γίνει, έχει βγει η εργασία, έχει βιβλιοθετηθεί κατά κάποιο 
τρόπο, είναι µία εργασία γύρω στις 15 σελίδες µε φωτογραφικό υλικό και χάρτη. 



Αυτό θα µοιραστεί στις µεγαλύτερες τάξεις, Ε� και Στ�, µε γλώσσα απλή και βατή για 
να γίνει κατανοητή από τους µαθητές. 
 Σ� αυτό το επίπεδο κυµαίνεται η προσφορά µου αλλά και σε ότι άλλο µου 
ζητηθεί και σαν Κοινωνιολόγος. Βασικά έχω πάρει µέρος σχεδόν σε όλες τις 
οργανώσεις γιορτών και εκδηλώσεων.   
 
Ερώτηση 2η) Ποιες είναι οι δυσκολίες/ προβλήµατα που έχετε να 
αντιµετωπίσετε διδάσκοντας σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας; 
 
 Οι δυσκολίες για µένα, αυτό ακριβώς, επειδή υπάρχουν αλλοδαπά παιδιά 
µέσα στις τάξεις,  το πρόβληµα ήταν να κατανοήσουν κάποια πράγµατα που ανέφερα 
για όλους τους πολιτισµούς. Τους φαίνονταν τελείως άγνωστα, δεν τα είχαν 
ξανασυναντήσει και ναι µεν σε κάποιους φάνηκαν ενδιαφέροντα, αλλά κάποιοι άλλοι 
κλώτσησαν. ∆εν µπορούσαν να δεχτούν την τόση διαφορετικότητα. 
  

- Προσαρµοστήκατε γρήγορα σ� αυτό το ωράριο λειτουργίας; 
 

Το ωράριο λειτουργίας είναι απογευµατινό όπως ξέρεις. Εγώ προσαρµόστηκα 
σχετικά εύκολα. Τα παιδιά δυσκολεύτηκαν λίγο, γιατί να πηγαίνεις 8:00 και να 
φεύγεις στις 4:00 όσο ελαφρύ και αν είναι το πρόγραµµα µετά τις 12:00, 13:00 
που φεύγει ο δάσκαλος απ� την τάξη, που κάνει τα µαθήµατα που είναι κανονικά.  
Εµείς προσπαθούµε απ� τη µεριά µας να είναι το µάθηµα όσο το δυνατόν πιο 

ελαφρύ και ως προς τις απαιτήσεις βέβαια, αλλά και το µάθηµα να είναι πιο 
ελκυστικό κατά κάποιο τρόπο. ∆εν ζητάµε πολλά πράγµατα. Προσπαθούµε µέσα 
από εργασίες-δραστηριότητες κυρίως να µην είναι ξερή γνώση, να µην λέµε αυτό 
1+1 κάνουν 2, αλλά µέσα από δραστηριότητες να περνάµε τα βασικά µηνύµατα.    

 
Ερώτηση 3η) Σε τι ακριβώς πρέπει να δώσει έµφαση ένας δάσκαλος 
απογευµατινής ζώνης στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου; 
 
 Είναι αυτό ακριβώς. Να κάνει µε διαφορετικό από το δάσκαλο 
τρόπο το µάθηµα, να µην είναι ξερή η γνώση. ∆ηλαδή γι� αυτό ακριβώς και 
δεν υπάρχει ας πούµε κάποιο σύγγραµµα ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής 
συγκεκριµένο που να έχει βγει παράδειγµα για την Ε� τάξη, θα διδάξεις 
αυτό στην Ε� τάξη, αυτό στην Γ� τάξη. Αυτό και βοηθάει και σε δυσκολεύει 
λίγο, γιατί πρέπει να βρεις το υλικό, να το συλλέξεις, να το προσαρµόσεις 
στις τάξεις από την Α� τάξη ως την Στ� για να µπορέσεις να το µεταδόσεις 
πάντα µε ευχάριστο, ψυχαγωγικό θα έλεγα τρόπο.  
 
Ερώτηση 4η) Θεωρείτε ότι το µάθηµα της προετοιµασίας γίνεται µε 
ικανοποιητικό τρόπο και προσφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα; 
 
 Σαν αίσθηση βέβαια, επειδή δεν το διδάσκω νοµίζω ότι προσφέρει, γιατί όταν 
µένει το παιδί µέχρι της 4:00 εδώ, δεν έχει το χρόνο και τη διάθεση πηγαίνοντας 4:30 
σπίτι του, γνωρίζοντας ότι έχει και κάποιου άλλου είδους δραστηριότητες, 
αθλητισµό, φροντιστήριο Αγγλικών κ.α. Γενικά έχουν επιβαρηµένο πρόγραµµα τα 
παιδιά, το να προετοιµάζεσαι από εδώ για την επόµενη µέρα και να είσαι έτοιµος σε 
ένα 60-70 ή και 80%, ορισµένα παιδιά και σε ένα 100% την ηµέρα, είναι όπως να το 



κάνουµε σηµαντικό πράγµα. Και για τους γονείς βέβαια όπου δεν χρειάζεται µετά το 
σχολείο να λύσουν κάποιες απορίες στα παιδιά που ενδεχοµένως να µην µπορούνε. 
Μέσω της προετοιµασίας µπορεί να γίνει αυτό. 
 
Φαντάζοµαι για να λειτουργήσει ικανοποιητικά η απογευµατινή ζώνη γενικά, αλλά 
και το µάθηµα της προετοιµασίας ειδικά, θα πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία και 
επικοινωνία του πρωινού δασκάλου µε τον απογευµατινό. Τι διαπιστώνετε εσείς; 
 
 Ναι υπάρχει. Υπάρχει συνεργασία και επαφή του πρωινού δασκάλου µε τον 
απογευµατινό. Και αν ακόµα δεν προλαβαίνει, υπάρχει βιβλίο δασκάλου σε κάθε 
τάξη, όπου αναλυτικά αναφέρει τι έχει γίνει σήµερα, τι δεν έχει γίνει, που να δώσει 
έµφαση, τι έχει µοιραστεί, κάποια φωτοτυπία ας πούµε. Υπάρχει συνεννόηση.  
 
 
 
Ερώτηση 5η) Ποια/ες  η  βασική/ές  µέθοδος/οι  διδασκαλίας που 
ακολουθούσατε κατά την πραγµατοποίηση του µαθήµατος σας; 
 
 Αυτό. Προσπαθούσα ό,τι ήθελα να τους µεταφέρω, κάποια συγκεκριµένη 
µέρα,. Βασικά ό,τι ξεκινούσα δεν τελείωνε σε ένα µάθηµα, µέσα σε µία ώρα. Υπήρχε 
ένα θεωρητικό κατά κάποιο τρόπο στάδιο όπως κατανόηση κάποιων εννοιών κ.τ.λ. 
και από εκεί και πέρα προσπαθούσα µε δραστηριοποίηση των παιδιών, είτε µε το να 
τους βάλω να ερευνήσουν, να ψάξουν κάποιο θέµα µε άνεση χρόνου στο σπίτι, σε 
εγκυκλοπαίδειες ή στο internet εδώ, γενικά να ασχοληθούν και αυτοί και να τους 
βάλω σε µια διαδικασία ενεργοποίησης. Χρησιµοποιούσα και τα οπτικοακουστικά 
µέσα που υπάρχουν στο σχολείο, ώστε να γίνει όσο περισσότερο µπορεί συνδυασµός 
των ιδεών ή των γνώσεων των παιδιών, µε το υλικό που θα τους πρόβαλλα εγώ.  
    

- Ακολουθήσατε αυτή τη µέθοδο διδασκαλίας εξαιτίας του ότι δουλεύατε 
σε ένα πιλοτικό σχολείο ή λόγω προσωπικής επιλογής και φιλοσοφίας; 

 
Θα φρόντιζα οπουδήποτε να ακολουθηθεί µια τέτοια διαδικασία. Πιστεύω ότι 

είναι απλή και κατανοητή. Ιδιαίτερα εδώ βέβαια όπου ο µαθητής µετά τις 13:00 
είναι πολύ κουρασµένος. 
 
 
- Θεωρείτε ότι αυτή τη µέθοδος που χρησιµοποιείτε,  διευκολύνει την 
πραγµατοποίηση της, το Ολοήµερο σχολείο; 

 
Ναι, ναι. Καταρχήν µέσο των µέσων διδασκαλίας που µου προσφέρει. 

Προσωπικά θεωρώ για το Ολοήµερο των Μαλίων, ότι τα µέσα καταρχήν υπάρχουν, 
είναι αρκετά, υπάρχει βοήθεια και από τη διεύθυνση και µε στηρίζει σε ό,τι σχεδιάζω 
να κάνω. Είναι πολύ σηµαντικό αυτό για µένα. 
 
 
Ερώτηση 6η) Ποιες από τις παρακάτω βασικές ανάγκες του µαθητή θεωρείται 
ότι καλύπτει ένα ολοήµερο σχολείο; Γιατί; 
 

- Σχολική προετοιµασία και ολοκληρωµένη µαθησιακή διαδικασία; 
 



Ναι όπως είπα και προηγουµένως πιστεύω ότι το σηµείο αυτό το καλύπτει. 
Κυρίως µέσω του προγράµµατος. Εντάξει υπάρχει η ώρα προετοιµασίας, δίνεται η 
δυνατότητα στο µαθητή να επικοινωνήσει µε το δάσκαλο και η ευκαιρία να πάει 
διαβασµένος στο σπίτι. 

 
- Επιπλέον σύγχρονες γνώσεις µέσω των νέων γνωστικών αντικειµένων; 

 
Αυτό το σηµείο εγώ θα έλεγα ότι είναι αν όχι το σηµαντικότερο, ένα από τα 

σηµαντικότερα σηµεία που προσφέρει το Ολοήµερο, γιατί τον µαθητή τον βάζει σε 
καινούργια θέµατα, τα οποία αν συγκρίνουµε και µε τις παλιές γενιές, τις δικές µας, 
ούτε στο Γυµνάσιο δεν µπορούσαµε να τα συναντήσουµε. Καινούργια αντικείµενα 
σηµαίνουν καινούργιες και σύγχρονες γνώσεις. 

  
 
 

- ∆υνατότητες για δηµιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες; 
 

 Σίγουρα γιατί υπάρχει ο χρόνος και οι κατάλληλοι άνθρωποι ώστε να 
οργανωθεί κάτι τέτοιο και να δραστηριοποιηθούν τα παιδιά πάνω σε αυτό. 
Παράδειγµα είναι, ας πούµε οι γιορτές και οι εκδηλώσεις επ� ευκαιρία των 
Χριστουγέννων, των επετείων ή ακόµα και άλλων εκδηλώσεων όπως της 
αδερφοποίησης του σχολείου µας µε ένα της Ευρώπης και άλλα πολλά. Γίνονται 
τέτοιου είδους δραστηριότητες και γίνονται και µε διαφορετικό τρόπο, διότι έχει και 
το χώρο το σχολείο και ειδικευµένο προσωπικό όπως της Μουσικής ή των 
Καλλιτεχνικών.  
 
 

- Κάλυψη κοινωνικών αναγκών; 
 

Για το συγκεκριµένο τόπο τα Μάλια την ανάγκη αυτή την καλύπτει, διότι οι 
περισσότεροι γονείς εργάζονται µέχρι τις 16:00. Αν σχολούσαν 13:30 και οι γονείς 
επέστρεφαν στις 16:00 ή ξέρω �γω στις 14:30 θα υπήρχε αρκετά µεγάλο χρονικό 
διάστηµα που τα παιδιά θα έµεναν µόνα τους στο σπίτι ή θα πήγαιναν στη γιαγιά ή 
οπουδήποτε.  

Αν σκεφτούµε και το γεγονός ότι τα Μάλια ως τουριστικό µέρος, τους 
περισσότερους µήνες, εκτός από το χειµώνα που δεν ασχολούνται οι γονείς µε τα 
τουριστικά τους καταστήµατα, την άνοιξη και µέχρι το φθινόπωρο που παραµένουν 
ανοιχτά τα καταστήµατα αυτού του είδους, µε το να γυρνάει το παιδί 16:00 σπίτι, 
αφήνει περισσότερο χρόνο και άνεση στους γονείς να ασχοληθούν µε τα 
καταστήµατα τους. Και εκεί που θα έψαχνε ο γονιός κάπου να αφήσει το παιδί, όσο 
πιο πολλές ώρες µπορούσε για να ασχοληθεί µε τη δουλειά του, καλύπτεται µε άριστο 
παιδαγωγικό τρόπο από το σχολείο.   

 
- Καταπολέµηση των ανισοτήτων; 

 
Ναι πιστεύω τις καταπολεµά. Όλα µέσα στο σχολείο λειτουργούν ισότιµα. 

∆εν υπάρχει καµιά κατηγοριοποίηση, δεν το συζητώ, αλλά έχει την ίδια αντιµετώπιση 
το φτωχό παιδί και το παιδί από πλούσιο περιβάλλον. Μάλιστα, επειδή παρέχονται 
όλα αυτά τα µέσα αλλά και οι επιπλέον γνώσεις από νέα αντικείµενα, το παιδί που 
προέρχεται από φτωχό πολιτισµικό περιβάλλον εδώ παίρνει την εµπειρία της επαφής 



του ας πούµε µε τον υπολογιστή. Εντάξει βέβαια, ο µαθητής που έχει την πολυτέλεια 
να έχει στο σπίτι του έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, παίρνει το κάτι παραπάνω. Αλλά 
το παιδί του οποίου οι γονείς είναι εργάτες, ή ο αλλοδαπός αν θέλεις µαθητής, του 
οποίου η οικονοµική κατάσταση, δεν είναι και τόσο καλή, το να γνωρίζει 
υπολογιστές, γιατί πραγµατικά µε τα µαθήµατα που γίνονται εδώ, βλέπεις ότι οι 
µαθητές γνωρίζουν τις βασικές χρήσεις,  ή να παίρνει γεύση από Αγγλικά, είναι 
σηµαντικό. Αυτό το πολύ απλό ήταν σχεδόν αδιανόητο πριν από µερικά χρόνια. 
Ιδιαίτερα βέβαια για τους αλλοδαπούς µαθητές, που γνωρίζω, το Ολοήµερο 
προσφέρει και µε την τάξη υποδοχής. Και µέσα από τις δραστηριότητες, τις 
ειδικότητες και τη λειτουργία του, δίνει αυτό το πράγµα. ∆εν αφήνει περιθώριο, να 
ξεχωρίσει κάποιο παιδί εξαιτίας του κοινωνικού ή οικονοµικού περιβάλλοντος του. 
 
 
 
Ερώτηση 7η) Τελικά τι το διαφορετικό κοµίζει ένα ολοήµερο σχολείο για τους 
µαθητές αλλά και τους γονείς; ή αλλιώς µπορώ να σας πω, ποια τα βασικά 
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του ολοήµερου σχολείου σε σχέση µε ένα 
κανονικό σε εισαγωγικά σχολείο; 
 
 Καλά για τους γονείς, όπως είπα και πριν, το να κρατά το παιδί µέχρι τις 
16:00, τους προσφέρει πάρα πολλά. Τους λύνει τα χέρια. Μην ξεχνάµε ότι τα παιδιά 
τρώνε εδώ, οπότε για το γονιό λύνεται µια επιπλέον σκοτούρα, όταν δεν έχει να 
σκεφτεί για το τι θα φάει το παιδί το µεσηµέρι, το φαγητό και όλα αυτά. Εδώ µε το 
catering που υπάρχει, έχει λυθεί αυτό το πρόβληµα. 
 Τώρα για τα παιδιά, ξέρουν ότι τελειώνουν τα µαθήµατα τους µέχρι τις 13;00 
µε το δάσκαλο τους, µετά από εκεί και πέρα, οι ειδικότητες που έχουν µπει, που εγώ 
πιστεύω καλώς έχουν µπει και προσφέρουν αυτό το διαφορετικό το οποίο δεν το 
βρίσκουνε σε άλλα σχολεία ή και αν το βρίσκουνε µέσα από τα µαθήµατα τα 
κανονικά τους, δεν µπορούν να το δουν εκτενέστερα. Επίσης µπορούν να το βρουν αν 
πληρώσουν, έξω σε ιδιωτικά φροντιστήρια ή δεν ξέρω τι άλλο. Ενώ µε την 
ειδικότητα, υπάρχει η ελευθερία ή να µάθουν κάτι επιπλέον ή αν ενδιαφέρονται για 
κάτι να ασχοληθούν. Υπάρχει αυτή η ελευθερία. 
 Αυτό το σηµείο πιστεύω ότι είναι ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα. Το παιδί 
αρχίζει και σκέφτεται διαφορετικά. Είναι εφόδιο και για το Γυµνάσιο ακόµα. 
Ξεφεύγει µετά η σκέψη του. Μα από τα 100 παραπάνω που θα ακούσει, τα 10 να 
κρατήσει αµέσως είναι ένα πλεονέκτηµα.  
 Τώρα σχετικά µε το µειονέκτηµα. Τώρα εντάξει, αν θα µπορούσαµε να το 
πούµε µειονέκτηµα. Σε ένα κανονικό σχολείο, το παιδί θα τέλειωνε στις 13:00 και 
ίσως συνδύαζε στο µυαλό του, ότι εντάξει, θα πάω να παίξω. Για ένα µαθητή που δεν 
τον ενδιαφέρει τόσο πολύ το διάβασµα. Τα παιδιά εδώ, µέχρι τις 16:00 όσο να � ναι 
είναι πάλι σ� ένα πρόγραµµα σχολικό, το διάλειµµα, το µάθηµα κ.τ.λ. Αυτός ο 
προγραµµατισµός ίσως και να τους κουράζει. Αυτό βέβαια το µειονέκτηµα σε 
εισαγωγικά. Αν µπορούµε να το χαρακτηρίσουµε έτσι. Είναι βασικά η κούραση από 
το ωράριο, που και πάλι εξαρτάται επαναλαµβάνω του πως χειρίζεσαι τις ώρες και τα 
µαθήµατα ιδίως µέχρι τις 13:00.   
 
  
 
Ερώτηση 8η) Είστε ικανοποιηµένος από την επιµόρφωση που είχατε για να 
διδάξετε σε Ολοήµερο σχολείο; 



 
 Για το αντικείµενο το δικό µου. Πέρα από την πανεπιστηµιακή επιµόρφωση 
που είχα, κάποια σεµινάρια που γίνονται κατά καιρούς και ακόµη και τώρα που 
γίνεται ένα σεµινάριο, κάποιες επαφές µε την εκπαιδευτική σύµβουλο και κάποια µε 
την επιστηµονική επιτροπή δεν είχα κάτι πιο οργανωµένο σε άµεση σχέση µε το 
Ολοήµερο. 
 
Όλα αυτά που µου ανέφερες, σε βοήθησαν να µπεις στο κλίµα και στη φιλοσοφία του 
Ολοήµερου; Είστε ικανοποιηµένος από την ποιότητα η ακόµα και από την ποσότητα 
των σεµιναρίων και των συναντήσεων επιµόρφωσης;  
 
 Ναι βέβαια βοηθάνε πάρα πολύ. Κοίταξε τώρα αν είµαι ικανοποιηµένος 
από την ποιότητα της ενηµέρωσης, επειδή είναι πιλοτικό το πρόγραµµα και 
τώρα άρχισε να µπαίνει σε εφαρµογή, µε τις ειδικότητες και όλα αυτά, ίσως να 
είναι το πρώτο στάδιο µε αποτέλεσµα να υπάρχουν δυσκολίες. ∆ηλαδή 
ξεκινήσαµε κάποια σεµινάρια, διακόπηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα, είχαµε 
και κάποιες άλλες εκδηλώσεις, αδερφοποιήσεις κ.τ.λ. µεταφέρθηκαν τώρα 
τελευταία εβδοµάδα, πιεστήκαµε από το πρόγραµµα. Πιστεύω ότι η συνέχεια, θα 
είναι πιο καλή. Πάντα υπάρχουν δυσκολίες, σε κάθε καινούργιο, υπάρχει 
δυσκολία.  
 
  
 
Ερώτηση 9η) Βασικό στοιχείο της επιτυχίας ενός δασκάλου απογευµατινής 
ζώνης είναι η ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία του µε τον δάσκαλο της 
τάξης. Υπήρχε αποτελεσµατική συνεργασία; 

- Με τον διευθυντή; 
- Με τον υποδιευθυντή/ υπεύθυνο του προγράµµατος του ολοήµερου 
σχολείου 

- Με την σχολική σύµβουλο; 
- Με την επιστηµονική επιτροπή; 

 
Αν και υπήρχαν δυσκολίες µε τη σχολική σύµβουλο, λόγω του φόρτου 

εργασίας της και η επαφή µας ήταν πολύ δύσκολο να πραγµατοποιηθεί, τελικά 
επιτεύχθηκε, έστω και σε µικρό βαθµό. Γενικά δεν είχα ιδιαίτερο πρόβληµα. Η 
διεύθυνση εδώ, µε βοήθησε πάρα πολύ και ο υπεύθυνος ο Γιάννης, όπου η 
συνεργασία µας ήταν πολύ καλή. Με βοήθησε πάρα πολύ και στη χρήση της 
βιβλιοθήκης, Εντάξει δεν είναι και καµιά πλούσια βιβλιοθήκη, αλλά υπάρχουν 
κάποια πράγµατα, όσο και µε τα οπτικοακουστικά µέσα που υπάρχουν στο σχολείο.  

Όσον αφορά την επιστηµονική επιτροπή, η συνεργασία µας έχει περιθώρια 
βελτίωσης σίγουρα.  
 
Ερώτηση 10η) Τι πρέπει να αλλάξει για να µπορέσει ένας δάσκαλος 
απογευµατινής ζώνης όπως εσείς, να ανταποκριθεί και να ευθυγραµµιστεί µε το 
πνεύµα και τη φιλοσοφία εν γένει του ολοήµερου σχολείου; (σύµφωνα και µε τις 
αρµοδιότητες σας στο ολοήµερο πρόγραµµα) 
 
 Ίσως αν η βιβλιοθήκη και γενικά το υλικό που έπρεπε να συλλέξω, να υπήρχε 
κάποια στήριξη στο υλικό διδασκαλίας. ∆εν ξέρω πως θα µπορούσε να γίνει αυτό, 
µέσο Υπουργείου Παιδείας, µέσο Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, δεν ξέρω ποιος είναι ο 



αρµόδιος φορέας που θα ασχοληθεί µε αυτό. Να υπάρχει ας πούµε όχι κάποιο 
συγκεκριµένο εγχειρίδιο αλλά να σου δίνει µία κατεύθυνση και να µπορεί και να σου 
τη στηρίξει, να µπορεί να σε βοηθήσει. ∆ηλαδή κάποια βιβλία, κάποιες 
δραστηριότητες που να προτείνονται ίσως από το Υπουργείο. Η όλη δουλειά που έχω 
κάνει εγώ, στηρίζεται στο ψάξιµο το δικό µου πάνω σε βιβλιογραφίες και 
δραστηριότητες αλλά από εκεί και πέρα αυτοσχεδίαζα, χωρίς να έχω κάτι το 
συγκεκριµένο. Εντάξει τώρα βέβαια µε τον καιρό πιστεύω ότι θα δηµιουργηθούν οι 
υποδοµές.  
 
Ερώτηση 11η) Γιατί επιλέξατε να δουλέψετε σε ολοήµερο σχολείο; 
 
 Το συγκεκριµένο, µε τη συγκεκριµένη θέση προέκυψε για µένα φέτος. Αν 
όµως είχα τη δυνατότητα να επιλέξω πάλι θα επέλεγα το Ολοήµερο. 
 
 
 
 
Για ποιο λόγο; 
 

Γιατί τώρα εντάξει, τη συγκεκριµένη ειδικότητα που διδάσκω εγώ, πιστεύω 
ότι προσφέρει εδώ, έχω και την εµπειρία, γιατί ένας χρόνος είναι ένας χρόνος όπως 
και να το κάνεις. Θα επέλεγα πάλι το Ολοήµερο σε σχέση µε κάτι άλλο. 

 
Προσφέρει τελικά το Ολοήµερο ολοκληρωµένη γνώση ή δίνει όσον αφορά τις 
ειδικότητες απλά κάποια ερεθίσµατα;  
 

Κοίτα µέληµα µας είναι η γνώση να προσφέρεται ολοκληρωµένη και να 
κατακτιέται µε διάφορες δηµιουργικές και άλλες δραστηριότητες, όπως διερευνητικές 
κ.α. εδώ. Προσπαθούµε όσο το δυνατόν να λύνουµε τις απορίες των παιδιών και από 
εκεί και πέρα όποιο παιδί ενδιαφέρεται να µάθει κάτι επιπλέον του δίνω την 
δυνατότητα σίγουρα να το ψάξει. Υπάρχουν κάποια παιδιά που ενδιαφέρθηκαν για 
συγκεκριµένα θέµατα, τα οποία απευθύνθηκαν σε µένα, τα βοήθησα, τους είπα τις 
πηγές, που µπορούν αν θέλουν να βρουν στοιχεία, τους έδωσα και κάποια δικά µου 
στοιχεία που είχα και βγήκε κάτι καλό. Εγώ πιστεύω πως όλοι οι συνάδερφοι, τα 
βοηθάνε πάρα πολύ και µε τον τρόπο αυτό ολοκληρώνονται κυρίως εδώ οι γνώσεις 
των αντικειµένων. 

Τώρα βέβαια το µάθηµα των Αγγλικών, επειδή είναι αυξηµένες και οι 
απαιτήσεις της εποχής η γνώση δεν είναι δυνατόν να κατακτηθεί πλήρως και να 
ολοκληρωθεί, τις τρεις ώρες που γίνονται βάση προγράµµατος στο σχολείο. Έτσι. 
Παντού υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, η δουλειά όµως που γίνεται εδώ έχει τις 
προϋποθέσεις να είναι ποιοτικά αναβαθµισµένη.    
 
 
   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆� ΚΥΚΛΟΥ 
(∆άσκαλος απογευµατινής ζώνης λειτουργίας του Ολοήµερου 

∆ηµοτικού σχολείου Μαλίων) 
 
Ερώτηση 1η) Τι ακριβώς αναλαµβάνει ένας δάσκαλος απογευµατινής ζώνης 
όπως εσείς, στο πρόγραµµα ενός ολοήµερου σχολείου; 
 
 Καταρχάς µαθήµατα όπως Μελέτη, Γεωγραφία, θα µιλήσω για µένα,  
συνοδεία των µαθητών στο φαγητό, όσο µπορούµε συµβάλλουµε στη διοργάνωση 
εορτών και ό,τι έχει να κάνει µε τις σχολικές εκδηλώσεις, ενισχυτική διδασκαλία και 
δηµιουργική απασχόληση, όπου αυτή είναι µόνο µία ώρα για κάθε συνάδερφο, εννοώ 
αυτούς της απογευµατινής ζώνης.   
  
 
Ερώτηση 2η) Ποιες είναι οι δυσκολίες/ προβλήµατα που έχετε να 
αντιµετωπίσετε διδάσκοντας σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας; 
 
 Μία από τις βασικές δυσκολίες, ήταν η κούραση των παιδιών από το 
µεσηµέρι και µετά. Κάποιες φορές που ήθελα να οργανώσω κάποιες δραστηριότητες 
σχετικά µε τα αντικείµενα που δίδασκα, δεν έβρισκα χρόνο για να βγω εκτός 
σχολείου, γιατί την επόµενη ώρα, έπρεπε να µπω σε άλλο τµήµα και έτσι δεν 
µπορούσα να λείψω πάνω από 40 λεπτά που διαρκεί η διδακτική ώρα.  
 
-Προσαρµοστήκατε γρήγορα σ� αυτό το ωράριο λειτουργίας; 
 
 Εµένα προσωπικά το ωράριο αυτό µε δυσκολεύει πάρα πολύ, γιατί µου κόβει 
τη µέρα στη µέση.  
 
-Προσαρµοστήκατε σε ικανοποιητικό βαθµό στις απαιτήσεις του Ολοήµερου; 
 



 Εγώ εδώ δουλεύω ουσιαστικά 7 µήνες και µπορώ να πω ότι από το 
Φεβρουάριο και µετά άρχισα να µπαίνω στο πνεύµα και στο τι πρέπει να κάνω για να 
σταθώ ικανοποιητικά στο Ολοήµερο. 
 
Ερώτηση 3η) Σε τι ακριβώς έπρεπε να δώσει έµφαση ένας δάσκαλος 
απογευµατινής ζώνης στα πλαίσια του Ολοήµερου σχολείου; 
 
 Να είναι πιο παιγνιώδης ο τρόπος διδασκαλίας, ώστε να κεντρίσω το 
ενδιαφέρον των παιδιών για να µην βγάζουν την κούραση τους µε µορφή αταξίας και 
φασαρίας. Αυτό βασικά. Να κάνω ευχάριστα το µάθηµα, να µην τα βοµβαρδίζω µε 
γνώσεις και µε έννοιες αλλά µε ευχάριστο τρόπο και δηµιουργικό να κατανοούν 
κάποια βασικά πράγµατα. 
 
Ερώτηση 4η) Θεωρείτε ότι το µάθηµα της προετοιµασίας γίνεται µε 
ικανοποιητικό τρόπο και προσφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα; 
 
 Για τους γονείς που πάνε τα παιδιά τους σπίτι και δεν έχουν να γράψουν, 
µπορεί να λειτουργεί αποτελεσµατικά. Αλλά για µας τους δασκάλους που κάνουµε το 
µάθηµα της προετοιµασίας, θεωρώ ότι καταργεί το ρόλο µας διότι ακολουθούµε ένα 
µπούσουλα που µας δίνουν οι πρωινοί, το τι θα κάνουµε. ∆εν έχουµε περιθώριο 
πρωτοβουλιών.  
 
-Σχετικά µε το µάθηµα της ενισχυτικής διδασκαλίας; 
 
 Αν είναι αποτελεσµατικό; Κοίταξε αν λάβεις υπόψη σου ότι ενισχυτική 
κάνουν κυρίως τα αλλοδαπά παιδιά, όπου µπορεί να πεις 10 πράγµατα, αλλά ο στόχος 
σου είναι να κατακτήσουν έστω το 1 ή τα 2 από αυτά που θα τους πεις, πιστεύω ότι 
λειτουργεί αποτελεσµατικά.  
 
Πόσες ώρες ένα συγκεκριµένο παιδί δέχεται ενισχυτική διδασκαλία τη βδοµάδα; 
 
 Κοίταξε είναι µία φορά την εβδοµάδα αλλά τα παιδιά αυτά είναι και στην 
τάξη υποδοχής. Γίνεται δηλαδή ένα είδος συνεργασίας και ουσιαστικά δέχεται πολύ 
περισσότερα πράγµατα. 
 
Ερώτηση 5η) Σαν δάσκαλος σε ένα ολοήµερο σχολείο, οργανώνατε και 
πραγµατοποιούσατε µε διαφορετικό από ότι προηγουµένως τρόπο το καθηµερινό 
σας µάθηµα; 
 
 Όχι, όπως θα δίδασκα σε ένα κανονικό σχολείο, το ίδιο. Όχι δεν χρειάζεται 
και να διαφοροποιηθώ πουθενά. Είναι και θέµα το πώς θέλεις και αισθάνεσαι εσύ πως 
πρέπει να κάνεις τη διδασκαλία σου. 
 

- ∆ε διαφοροποιούσατε το µάθηµα, εξαιτίας του ότι διδάσκατε σε ολοήµερο 
σχολείο δηλαδή; 

 
Όχι. Με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργούσα και σε ένα κανονικό σχολείο. Από την 
άποψη ότι και στο κανονικό σχολείο και στο Ολοήµερο, προσπαθώ όσο δυνατόν 
περισσότερο να δίνω στα παιδιά αυτά, να βρίσκουν τη γνώση και όχι εγώ να τους 
τη δίνω έτοιµη.  



 
 
Ερώτηση 6η) Ποια/ες η βασική/ες µέθοδος/οι διδασκαλίας που ακολουθούσατε 
κατά την πραγµατοποίηση του µαθήµατος σας; 
 
 Κυρίως η ερευνητική, η ανακάλυψη. Ήθελα να σου πω ότι βοηθούσαν τα 
µαθήµατα µου αλλά και σε κάποιες ενότητες, οι οποίες δεν προσφέρονταν έτσι ώστε 
τα παιδιά να χωριστούν σε οµάδες και να ψάξουν µόνα τους, ακολουθούσα τη 
διαλογική συζήτηση περισσότερο µέσα στην τάξη. 
 

- Ακολουθούσατε αυτή τη µέθοδο διδασκαλίας εξαιτίας του ότι δουλεύατε 
σε ένα πιλοτικό σχολείο ή λόγω προσωπικής επιλογής και φιλοσοφίας; 

 
Όπως είπα και πριν, αυτό θα το έκανα έτσι και αλλιώς, όπου και να εργαζόµουν. 
  
 
 
 
 
- Θεωρείτε ότι αυτή η µέθοδος/οι διευκόλυναν τη επικοινωνία σας- 
συνεργασία σας µε τους µαθητές; 

 
Πρώτα απ� όλα βοηθά στη συνεργασία των µαθητών. Μεταξύ τους. Το ότι 

τους βάζω να ερευνούν και να ψάχνουν κάποια πράγµατα σε οµάδες κυρίως και 
όχι µόνοι τους. Το έκανα και αυτό βέβαια, συγκεκριµένα σε ένα τµήµα το οποίο η 
συνεργασία των παιδιών ήταν δύσκολη.   

 
Ερώτηση 7η) Ποιες από τις παρακάτω βασικές ανάγκες του µαθητή θεωρείτε 
ότι καλύπτει ένα ολοήµερο σχολείο; Γιατί; 
 

- Σχολική προετοιµασία και ολοκληρωµένη µαθησιακή διαδικασία; 
 
Ναι τα βασικά καλύπτονται και ολοκληρώνονται εδώ. Επίσης δεν θα 

έχει το ίδιο διάβασµα που θα έχουν τα άλλα παιδιά µετά το σχολείο. 
∆ηλαδή ας πούµε γίνεται το µάθηµα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην έχουν 
πολλές εργασίες στο σπίτι. Σ΄ αυτό σίγουρα βοηθάει και η συνεργασία.  

 
- Επιπλέον σύγχρονες γνώσεις µέσω των νέων γνωστικών αντικειµένων; 

 
Ναι σαφώς. Υπολογιστές, παραδοσιακούς χορούς, πράγµατα τα οποία θα 

έπρεπε να πληρώσουν έξω για να τα κάνουν.  
 
Κατά τη γνώµη σου, οι ειδικότητες γίνονται έτσι µε αποτελεσµατικό τρόπο και 
προσφέρουν τα αναµενόµενα; 
 
∆εν µπορώ να έχω γνώµη γι� αυτό, γιατί δεν εµπλέκοµαι καθόλου σ� αυτά τα 

µαθήµατα, ώστε να σου πω µε σιγουριά.  
 
- ∆υνατότητες για δηµιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες; 



  
Ναι έχουµε σαν σχολείο δραστηριοποιηθεί αρκετά στον τοµέα αυτό. Αλλά και 

πάλι θα σου πω, ότι η εµπειρία µου δεν µου επιτρέπει να προβώ σε συγκρίσεις µε 
άλλα σχολεία. Αλλά από τότε που ήρθα εγώ, έχουν γίνει αρκετές εκπαιδευτικές 
εκδροµές και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως θέατρα έχουν πάει τα παιδιά. 
Καλύπτεται το συγκεκριµένο σηµείο, παρατήρηση πώς να το πούµε, έχω διαπιστώσει 
και µέσα στην τάξη, στα µαθήµατα, τουλάχιστον από όσο ξέρω από τους 
απογευµατινούς δασκάλους.  
 
 

- Κάλυψη κοινωνικών αναγκών; 
 
Σαφώς, εντάξει δεν το συζητάµε. Εδώ τους παρέχεται ασφάλεια µέχρι 

να σχολάσουν οι γονείς τους. Οι περισσότεροι δουλεύουν µέχρι 15:00 ή 
16:00 και έχω διαπιστώσει ότι οι ίδιοι έρχονται και τα παίρνουν. Το 
συγκεκριµένο ωράριο, θεωρώ ότι τους καλύπτει. 
 
 
 
 

- Καταπολέµηση των ανισοτήτων; 
 
Το σχολείο καταπολεµά ανισότητες του είδους, να ότι τα παιδιά 

µαθαίνουν, έρχονται σε επαφή µε τους υπολογιστές για παράδειγµα και 
µπορεί να µην είχαν όλα την οικονοµική δυνατότητα να το κάνουν αυτό. 
Όσον αφορά µέσα στην τάξη, όχι δεν τις καλύπτει το Ολοήµερο διότι τα 
τµήµατα ιδιαίτερα στη Β� είναι πολυάριθµα και όπως συµβαίνει και στα 
κανονικά σχολεία αυτά τα παιδιά χάνονται µέσα στο σύνολο της τάξης. 
Μιλάω για τα παιδιά που έχουν κάποιο πρόβληµα ή µαθησιακό ή είναι 
αλλοδαποί, χάνονται.  
 
 
Ερώτηση 8η) Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, που 
εσύ διαπιστώνεις πως έχει το ολοήµερο σχολείο; 
 
 Το βασικότερο πλεονέκτηµα που αφορά τους γονείς, είναι ότι έχουν τα παιδιά 
τους µέχρι τις 16:00 στο σχολείο σε ένα οργανωµένο και παιδαγωγικά εµπλουτισµένο 
περιβάλλον µε δραστηριότητες και αντικείµενα ενδιαφέροντα. Υπάρχει πρόγραµµα 
σε σχέση µε τα σχολεία ∆ιευρυµένου ωραρίου, όπου τα πάντα έγκεινται στη 
φιλοτιµία του δασκάλου. 
 Επίσης πάνε προετοιµασµένα σε µεγάλο βαθµό στο σπίτι, οπότε δεν έχουν να 
ασχοληθούν µαζί τους. Τα νέα αντικείµενα που είπα και πριν, που διαφορετικά θα 
πλήρωναν για να τα µάθουν.  
 Μειονεκτήµατα δεν µπορώ τώρα να σκεφτώ, γιατί δεν είµαι στη θέση των 
γονιών. ∆ηλαδή και από την επαφή που έχουµε µε τους γονείς, τουλάχιστον σε µένα, 
δεν µου έχουν αναφέρει κάτι. Όχι, όχι. Μου έχουν αναφέρει. Όσον αφορά τα 
Αγγλικά, το ότι οι ώρες δεν καλύπτουν τις πραγµατικές ανάγκες των παιδιών και 



αναγκάζονται να κάνουν Αγγλικά και έξω από το σχολείο. Θεωρούν ακόµα και οι 
γονείς το ότι τα παιδιά τους κουράζονται τόσες ώρες στο σχολείο.  
  
 
Ερώτηση 9η) Είχατε επιµόρφωση για να διδάξετε σε ολοήµερο σχολείο; Είστε 
ικανοποιηµένος από αυτή; 
 
 Όχι καµία. Άρα δεν είναι δυνατόν να είµαι και ικανοποιηµένη από αυτή. 
 
Ερώτηση 10η) Βασικό στοιχείο της επιτυχίας ενός δασκάλου απογευµατινής 
ζώνης είναι η ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία του µε το δάσκαλο της 
τάξης. 
Υπήρχε αποτελεσµατική συνεργασία; 
 
 Κοίταξε µε τους δασκάλους που συνεργάστηκα εγώ φέτος µπορώ να πω, ότι 
συνεργάστηκα καλά, όµως θα µπορούσαµε να επικοινωνούµε και να συνεργαζόµαστε 
ακόµα περισσότερο και ακόµα καλύτερα. Είναι το ωράριο κάποιες φορές που δεν 
διευκολύνει ούτε τους µεν ούτε τους δε, αλλά και οι συγκεντρώσεις, συνελεύσεις που 
έπρεπε να γίνονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, δεν γινόντουσαν. 
 
 
 
 
 

- Με το διευθυντή και µε τον υποδιευθυντή/ υπεύθυνο του προγράµµατος 
του ολοήµερου σχολείου; 

 
 

Με τον διευθυντή καλή ήτανε η επικοινωνία όχι όµως τόσο όσο µε τον 
υποδιευθυντή, τον οποίο τον έβλεπα περισσότερο και το απόγευµα, όχι ότι δεν 
ήταν ο διευθυντής, αλλά τις περισσότερες φορές ήταν ο υποδιευθυντής και έτσι 
ήταν πιο κοντά στα πρακτικά προβλήµατα απ� ότι ήταν ο διευθυντής. 

 
- Με τη σχολική σύµβουλο; 

 
Καµία επαφή. 
 

- Με τη σχολική επιτροπή; 
 

Σχεδόν ανύπαρκτη η συνεργασία. Πέρα από τις δύο συναντήσεις που είχαµε 
στο τέλος της χρονιάς, γενικά ήταν ανύπαρκτη η επιστηµονική επιτροπή. 

 
Ερώτηση 11η) Τι πρέπει να αλλάξει, για να µπορέσει ένας δάσκαλος 
απογευµατινής ζώνης, όπως εσείς, να ανταποκριθεί και να ευθυγραµµιστεί µε το 
πνεύµα και τη φιλοσοφία εν γένει του ολοήµερου σχολείου; (σύµφωνα µε τις 
αρµοδιότητες σας στο ολοήµερο πρόγραµµα). 
 
 Σαφώς πριν µπει κάποιος δάσκαλος σε ένα ολοήµερο σχολείο, πρέπει να του 
εξηγήσουν τι ακριβώς είναι το ολοήµερο σχολείο, δηλαδή επιµορφωτικά σεµινάρια. 
Επιµόρφωση. Και µία µεγαλύτερη ευελιξία στη γραφειοκρατία, στα πράγµατα, διότι 



και στο Ολοήµερο, παρόλο που αν το δεις απ� έξω πιστεύεις ότι έχεις ελευθερία να 
κάνεις κάποια πράγµατα, η γραφειοκρατία σε εµποδίζει. Είναι δυσκίνητα κάποια 
πράγµατα.    
 
Ερώτηση 12η) Θεωρείτε ότι το απογευµατινό πρόγραµµα λειτουργίας, 
λειτουργεί θετικά/ αποτελεσµατικά για το παιδί; 
 
 Όχι απόλυτα. Θα µπορούσε και καλύτερα. 
 

- Είναι όπως σχεδιάστηκε εµπλουτισµένο µε ψυχαγωγικές και 
δηµιουργικές δραστηριότητες; 

 
Νοµίζω αυτό που λες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, θα έπρεπε όντως να 

είναι ενταγµένες στο απογευµατινό πρόγραµµα διότι κάποιες 
δραστηριότητες, που µπορούν να έχουν σχέση µε τη µουσική ή µε τα 
καλλιτεχνικά, τη θεατρική αγωγή είναι πιο νωρίς από κάποια µαθήµατα 
όπου το παιδί πρέπει να είναι συγκεντρωµένο, να µην έχει ξεφύγει από το 
πρόγραµµα των µαθηµάτων. 
 

- Κουράζεται το παιδί; 
 
Ναι. Βέβαια. 

 
 
 
Και το εισπράττετε εσείς οι δάσκαλοι της απογευµατινής ζώνης; 
 
Ναι κυρίως µε απειθαρχία και διάσπαση προσοχής. 

 
 
Ερώτηση 13η) Γιατί επιλέξατε να δουλέψετε σε ολοήµερο σχολείο; 
 
 ∆εν το επέλεξα. Αναγκάστηκα. ∆εν υπήρχε άλλο σχολείο πιο κοντά στην έδρα 
µου, ώστε να το επιλέξω. Καταρχάς δεν ήξερα τι είναι Ολοήµερο, όταν ήρθα. ∆εν 
ήξερα ότι θα είχα το απογευµατινό ωράριο, δεν ήξερα καν που θα πάω, τι θα κάνω. 
∆ηλαδή επέλεξα το σχολείο των Μαλίων αλλά δεν ήξερα ούτε τι είναι, τι κάνουν. ∆εν 
υπήρχε καµία ενηµέρωση πριν επιλέξω. 
 
Θα επιλέγατε να δουλέψετε και του χρόνου σε πιλοτικό ολοήµερο σχολείο; 
 
 Όχι. 
 

- Γιατί; 
 

Με αποθαρρύνει κυρίως το απογευµατινό ωράριο. Και το ότι και εµένα δεν µε 
βολεύει επειδή ακριβώς µου µοιράζει στη µέση τη µέρα µου, αλλά και τα παιδιά 
είναι τόσο κουρασµένα που πολλές φορές φτάνω στα όρια µου. Και το γεγονός 
ότι δεν έχω δικιά µου τάξη, για να λειτουργήσω όπως θεωρώ εγώ καλύτερα. Αν 



ακόµα µου εξασφάλιζαν ναι µεν θα ερχόµουνα απόγευµα αλλά θα είχα µόνο µία 
τάξη, έτσι ώστε να µπορέσω να δηµιουργήσω, ακόµα και τότε θα το επέλεγα. 

 
Εσείς σε πόσες τάξεις µπαίνετε τώρα; Σε πόσες διαφορετικές; 
 
 Μπαίνω σε τρεις. Αν λοιπό µου το εξασφάλιζαν, να µπαίνω σε µία, έτσι ώστε 
να αναπτύξω µια σχέση µε τα παιδιά που να µπορώ να συνεργαστώ καλύτερα µαζί 
τους, ναι θα ερχόµουνα. Αλλά µε αυτές τις συνθήκες να µπαίνω σε διαφορετικά 
τµήµατα όχι. Και µπορεί κιόλας να στάθηκα τυχερή και να µπαίνω σε τρία. Έτσι του 
χρόνου µπορεί να µπω και σε περισσότερα, γιατί τα αντικείµενα που µπορεί να 
χρεωθώ να µου επιτρέπουν να µπαίνω σε περισσότερα τµήµατα.   

 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Α� ΚΥΚΛΟΥ 
(∆ιευθυντής του Ολοήµερου σχολείου Χερσονήσου Κος Τσαπάκης 

Γιάννης) 
 

Ερώτηση 1η)  Κύριε ∆ιευθυντά, θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα κριτήρια µε 
τα οποία επιλέχθηκε το σχολείο σας ως πιλοτικό ολοήµερο; 
 
 Κοίταξε αυτό έγινε µε µια κουβέντα που είχαµε κάνει µε τον 
πρόεδρο, τον νυν πρόεδρο της επιστηµονικής επιτροπής, ο οποίος τότε 
ήταν µέλος της επιστηµονικής επιτροπής, αλλά υπεύθυνος για την Κρήτη. 
Μιλήσαµε λοιπόν µαζί, είδε την κτιριακή υποδοµή του σχολείου και 
αµέσως ήτανε το πρώτο σχολείο που επιλέχθηκε στην Κρήτη. Αυτό έγινε 
Ιούλιο του 1999.  
 
Ποιες βασικές προϋποθέσεις πληρούσε; 
 
 Πληρούσε τις κτιριακές προϋποθέσεις ή προδιαγραφές αν θέλεις. Ο 
εξοπλισµός έγινε µετά, γιατί ο εξοπλισµός έγινε από το πρόγραµµα. Όλα αυτά 
δηλαδή που βλέπετε εδώ, τηλεοράσεις, video, ντουλάπια, όλα αυτά τα καινούργια 
έπιπλα, είναι πληρωµένα από το πρόγραµµα του Ολοήµερου. Αυτό έγινε την πρώτη 
χρονιά.  



 
 
Ερώτηση 2η) Είναι γνωστό πως ο διευθυντής κατέχει θέση κλειδί στην επιτυχή 
λειτουργία του προγράµµατος. Ποια τα βασικά καθήκοντα και ο ρόλος γενικά 
του διευθυντή ενός ολοήµερου σχολείου και ποιες οι δυσκολίες που 
αντιµετωπίζει; 
 
 Κοίταξε να δεις πρώτα πρώτα, πρέπει να έχεις όραµα. Το βασικό. Νοµίζω 
δηλαδή, αν δεν έχεις όραµα για έναν τέτοιο τύπο σχολείου, δεν µπορείς να ξεφύγεις 
από τα καθηµερινά, τα κλασικά σχολεία. Πέρα από αυτό, δεν χρειάζεται να 
υπολογίζεις χρόνο και κόπο. Γιατί δεν υπάρχει ωράριο. Εγώ έτυχε την πρώτη χρονιά 
ειδικά να φεύγω από εδώ Σάββατο, στις 11:30 την νύχτα του Σαββάτου. Και Ιούλιο 
µήνα. Χωρίς air-condition που έχουµε τώρα. Αν δεις εκεί υπάρχει συσκευή 
κουνουπιών γιατί έπρεπε να είναι ανοιχτά τα παράθυρα. Θέλω να πω ότι αν δεν 
πιστεύεις έτσι στο θεσµό και αν δεν είσαι αποφασισµένος να αφιερώσεις χρόνο, 
κόπο, ταλαιπωρίες, τα πάντα, δεν νοµίζω ότι µπορείς να λειτουργήσεις.  
 
Όσον αφορά τα βασικά σας καθήκοντα απέναντι στο Ολοήµερο σχολείο; 
 
 Κοίταξε όλο το πρόγραµµα, θέλει µάζεµα. ∆ηλαδή και οργανωτικά, γιατί το 
σχολείο πρέπει να λειτουργήσει σε άλλη βάση. Γιατί αν είναι τριάντα δάσκαλοι σε 
ένα σχολείο και δεν υπάρχει ένας µπούσουλας, καταλαβαίνεις ότι γίνεται µπάχαλο. 
Εποµένως νοµίζω ότι ο ρόλος του διευθυντή είναι και να συντονίζει τις όποιες έτσι 
δράσεις, γιατί διαφορετικά χάνεις τον έλεγχο.   
 
  
 
 
 
Ερώτηση 3η) Έχετε περιθώρια αυτόνοµης δραστηριότητας και πρωτοβουλιών 
ως διευθυντής ενός ολοήµερου σχολείου;  
 
 Κοίταξε βασικά το πρόγραµµα σαν Ολοήµερο ακολούθησε δυο κοµµάτια. Το 
πρώτο κοµµάτι είναι το κλασικό πρόγραµµα, το οποίο δεν µπορούµε να το 
παραβιάσουµε. Το δεύτερο είναι τα νέα γνωστικά αντικείµενα. Εκεί σε κάθε σχολείο, 
ανάλογα τον τόπο που λειτουργεί, τον τρόπο που λειτουργεί κ.τ.λ. ο σύλλογος των 
διδασκόντων µπορεί να αποφασίσει κάτι διαφορετικό π.χ ένα νέο γνωστικό 
αντικείµενο.  
 
- Αν ναι σε ποια πλαίσια; 
 

Παράδειγµα την πρώτη χρονιά εµείς βάλαµε δεύτερη ξένη γλώσσα, µάθηµα 
κυκλοφοριακής αγωγής. Φέτος προσθέσαµε µάθηµα ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής, όπως 
φέτος βάλαµε και τη Λογοτεχνία. Όλα αυτά είναι στη διακριτική ευχέρεια του 
συλλόγου, να προγραµµατίσει πως θα γεµίζει τις ώρες του. µπορεί ξέρω� γω να 
βάλεις ένα µάθηµα που να έχει σχέση µε τον τουρισµό. Αρκεί αυτό να περάσει µέσα 
στο πρόγραµµα και να εγκριθεί από την επιστηµονική επιτροπή και στη συνέχεια 
µπορείς να το υλοποιήσεις. Και βέβαια, να βρεις και τον κατάλληλο εκπαιδευτή γιατί 
δεν είναι εύκολο να βρίσκεις. Είναι το πιο βασικό.  
 



 
Ερώτηση 4η) Ποιες δυσκολίες συναντήσατε στην οργάνωση και λειτουργία του 
ολοήµερου σχολείου, κάνοντας έτσι µια αναδροµή από τον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας του ως και σήµερα;      
 
 Βασικά ένα µεγάλο πρόβληµα είναι η συχνή εναλλαγή των 
εκπαιδευτικών ή αλλιώς ο τρόπος µε τον οποίο στελεχώνονται τα σχολεία. 
Ενώ το Υπουργείο δίνει οδηγίες και εγκυκλίους οι οποίες λένε, ένα σχολείο 
Ολοήµερο κατ� εξαίρεση και κατ� απόλυτη προτεραιότητα, από τον πρώτο 
χρόνο λειτουργίας του, σε κάθε σχολικό έτος, πρέπει να λειτουργεί µε 
πλήρη σύνθεση, ε φτάνουµε στο σηµείο π.χ. τη φετινή χρονιά, Νοέµβριο 
µήνα, να έρθει ο καθηγητής των Αγγλικών. Και αφού ήρθε, µετά από ένα 
µήνα τον αποσπάσανε και έφεραν άλλο. Αυτά είναι σοβαρά προβλήµατα.  
 Ακόµα το να έρχονται και να φεύγουν οι δάσκαλοι ως να είναι κοινό σχολείο, 
νοµίζω ότι είναι ένα µεγάλο πρόβληµα. Και είναι ένα από τα αιτήµατα που έχουµε 
καταθέσει και ξανά καταθέσει στην επιστηµονική οµάδα και στο υπουργείο, να µη 
γίνονται αυτές οι συχνές αλλαγές στο προσωπικό, γιατί αν δεν µπεις στο πρόγραµµα, 
µέχρι να το συνηθίσεις, να µπει το πρόγραµµα, να το καταλάβει, τον τρόπο που 
λειτουργεί το σχολείο, φεύγει. Ξανά επιµόρφωση των νέων, ε δεν γίνεται. Αυτό είναι 
σοβαρό πρόβληµα. Αυτές οι αλλαγές γίνονται χρόνο µε το χρόνο. 
 
Σε ποιο επίπεδο κύριε ∆ιευθυντά; Από τους τριάντα δασκάλους, του χρόνου πόσοι θα 
παραµείνουν; 
 
 Οι µόνιµοι, δηλαδή που είναι σίγουρο, ότι θα είναι εδώ, είναι ούτε το 50%. 
Λιγότερο. Είναι σοβαρό και ίσως ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουµε και έχει να κάνει και µε την οργάνωση και µε τη λειτουργία του 
σχολείου.  ∆ιότι σου είπα, ο συνάδερφος που είναι εδώ και έµαθε τον τρόπο 
λειτουργίας, µπήκε στο πρόγραµµα, το κατάλαβε, το δούλεψε, αρχίζει και αυτός να 
παράγει. Τον πήρανε από εδώ. Ξανά νέος. Άντε µέχρι να καταλάβει, να µπει στο 
πρόγραµµα κ.τ.λ. δηµιουργεί πρόβληµα και στις οικογένειες των παιδιών, έχουµε 
παράπονα από το σύλλογο γονέων. Αυτές λοιπόν οι συχνές εναλλαγές, είναι πάρα 
πολύ σοβαρές. Νοµίζω ότι δεν µπορεί να συνεχιστούν. Και εµάς αίτηµα είναι, 
τουλάχιστον για µια τριετία, οι δάσκαλοι να µην µετακινούνται από το Ολοήµερο. 
Γιατί διαφορετικά, δεν µπορείς να το βάλεις σε σειρά.   
 
Ερώτηση 5η) Οι γονείς συµµετέχουν στις επιλογές του ολοήµερου 
προγράµµατος και στον τρόπο που αυτό διαµορφώνεται; 
 
 Κοίταξε σε πολλές περιπτώσεις, εµείς ζητάµε και τη βοήθεια των γονιών. 
φέτος π.χ. µπήκανε σε θέµατα ουσίας, λένε εµείς θέλουµε τα Αγγλικά να γίνονται 
έτσι και θα βοηθήσουµε και εµείς, να πάρουµε βιβλία, να δώσουµε υλικό κ.τ.λ. 
Επίσης µπήκανε µέσα στη ζωή µας τη σχολική. Τώρα θα κάνουµε θεατρική 
παράσταση µε το σύλλογο γονέων. Ήτανε µια πρωτοβουλία και µια πρωτοπορία αν 
θέλεις αυτό, γιατί νιώθουν ότι είναι ένα αναπόσπαστο κοµµάτι και αυτοί της σχολικής 
ζωής, είναι αυτό που λέµε σχολική κοινότητα. ∆εν είναι οι γονείς ξεκοµµένοι.  
 Βέβαια, υπάρχουν και ορισµένοι γονείς, που έχουνε κάποιες ενστάσεις σε ένα 
πολύ µικρό ποσοστό που µπορεί να το βάλει κανείς σ� ένα 2-3%, οι οποίοι σιγά σιγά 



πείθονται. ∆ηλαδή ένα παράδειγµα χαρακτηριστικό φέτος, όπου ένα παιδί 
µεταφέρθηκε από εδώ, επειδή δεν ήθελε να µείνει στο Ολοήµερο, πήγε στην επάνω 
Χερσόνησο, έµεινε ένα µήνα και ξαναγύρισε πίσω. Και µάλιστα η µητέρα ήρθε µετά 
από ένα διάστηµα, συνεσταλµένη, για να µου πει ότι ξέρεις κύριε Τσαπάκη το παιδί 
µου γύρισε. Το ξέρω ότι γύρισε. ∆εν ήρθα στο γραφείο γιατί, πριν φύγει της εξήγησα 
τι το παιδί θα χάσει και τι θα κερδίσει. Μου είπε ότι είσαι δικαιωµένος. Όντως το 
παιδί µου έχανε όταν έφυγε από εδώ, δεν µπορώ να βάλω σύγκριση ανάµεσα στα δύο 
σχολεία. ∆εν ξέρω αν αυτό είναι ένα µήνυµα ή ένα µέτρο πως λειτουργεί το σχολείο.  
 Βέβαια έχουµε πετύχει το τέλειο; Σίγουρα όχι. Όλα είναι υπό βελτίωση, όλα 
είναι κάτι που αλλάζουν, κάτι που τρέχουν, κάτι που πρέπει να τα προλάβεις.       
 
Ερώτηση 6η) Πως κρίνεται τη συνεργασία του σχολείου σας µε το ∆ήµο; 
 
 Στην αρχή ξεκίνησε καλά. Από εκεί και µετά δεν θα ήµουνα ευτυχής, να 
σκέφτοµαι τον τρόπο συνεργασίας. Κατ� αρχήν ένα σχολείο όπως είναι το δικό µας, 
έχει ένα σωρό προβλήµατα, που έχουν να κάνουν µε τη συντήρηση. Όταν λοιπόν ο 
διευθυντής του σχολείου, είναι υποχρεωµένος να κάνει τον ηλεκτρολόγο, τον 
υδραυλικό, τον µαραγκό, τον δεν ξέρω ποιον, είναι συνέχεια µε ένα κατσαβίδι στο 
χέρι, µε ένα πριόνι ή µε ένα Βlack and Decker, για θέµατα που είναι υπεύθυνος ο 
∆ήµος, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο. 
 Και κάτι άλλο. Να προχθές είχαµε ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα µε το θέµα της 
ύδρευσης. Αυτά τα σχολεία, λειτουργούν µε ηλεκτρισµό, δηλαδή αν δεν υπάρχει ο 
ηλεκτρικός κώδικάς σε λειτουργία, το σχολείο δεν έχει νερό. ∆εν µπορείς να έχεις 
δηλαδή τα παιδιά µέσα σ� ένα σχολείο µε 16 εσωτερικές τουαλέτες  χωρίς νερό. ∆εν 
µπορεί να µη λειτουργούν αυτά, όπως πρέπει να λειτουργούν να λειτουργούν. Τώρα 
κατά τα� άλλα εντάξει. Μπορώ να πω ότι έχουµε εδώ και ένα καλό δήµο, εντάξει, όλα 
µπορούν να βελτιωθούν.  
   
 
 
    
-Με τους δασκάλους; 
 
 Υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα στο σχολείο εδώ,  ο χρόνος που θα 
συνευρεθούν οι δάσκαλοι για να κάτσουµε να συζητήσουµε παιδαγωγικά. Για να 
συζητήσουµε σαν δάσκαλοι. Με τη ροή του προγράµµατος και µε τη µετακίνηση των 
συναδέρφων,  είναι άλλοι πρωινοί και άλλοι απογευµατινοί, ένα µεγάλο ζητούµενο 
είναι πότε µπορεί να συνεδριάσει ο σύλλογος και να κάτσουµε να κουβεντιάσουµε. 
Υπήρξε µια πρωτοβουλία από πλευράς επιστηµονικής επιτροπής και ήταν και ένα 
θέµα το οποίο είχαµε και εµείς ζητήσει, για να ορίζεται µία µέρα το µήνα, να 
συγκαλείται ο σύλλογος, µε όλα τα µέλη παρόντα και να κουβεντιάζουµε τα θέµατα 
που µας απασχολούνε. ∆υστυχώς αυτό δεν καταφέραµε να το πετύχουµε φέτος. Ένα, 
δυο φορές που συνεδριάσαµε, συνεδριάσαµε κατόπιν προσωπικής δέσµευσης του 
κυρίου Πυργιωτάκη ότι θα αναλάβει το διοικητικό µέρος και θα µας καλύψει. 

 Ενώ το υπουργείο το ξέρει το θέµα και ενώ υπάρχει σε ανακοίνωση του 
υπουργείου, δεν πέρασε από τα κανάλια της νοµιµοποίησης και δεν µπορούµε να το 
πετύχουµε αυτό. Ήταν δηλαδή πάγιο έτοιµα µας. Μία φορά το µήνα να σχολάµε τα 
παιδιά 12:00, από τις 12:00 µέχρι τις 16:00 να µένουµε εµείς και να συζητάµε 
παιδαγωγικά. Να καλούµε σύµβουλο, να καλούµε επιστηµονική επιτροπή, έναν 
επιστήµονα, κάποιους ειδικούς, τους γονείς και εκεί µέσα, να βάζουµε τα πράγµατα 



και να προσπαθούµε να βρούµε λύσεις. ∆υστυχώς σας είπα δεν έγινε αυτό και 
πιστεύω τώρα ότι θα γίνει.  
 
 
-Με την επιστηµονική επιτροπή; 
 
 Τα είπαµε πάνω κάτω. Τουλάχιστον µε τον πρόεδρο, που έχει την ευθύνη εδώ 
η συνεργασία µας είναι πάρα πολύ καλή. Θα έλεγα ότι αν δεν είναι σε προσωπικό 
επίπεδο, τουλάχιστον τακτικά επικοινωνούµε τηλεφωνικά. Βέβαια όλα είναι υπό 
βελτίωση. Σίγουρα, όλα µπορεί να γίνουν καλύτερα, αρκεί να το θέλουν όλοι. 
 
-Με τη σχολική σύµβουλο; 
 
 Η σχολική σύµβουλος ειλικρινά λείπει από το σχολείο. ∆ηλαδή η παρουσία 
της ήτανε δυο- τρεις φορές το χρόνο, µόνο για κάποιες ώρες, δεν νοµίζω ότι καλύπτει 
τις ανάγκες του Ολοήµερου. Το σχολείο θέλει συχνή και σοβαρή καθοδήγηση. Τώρα 
το να µαζέψεις τους δασκάλους όλης της περιφέρειας και να τους κάνεις ένα 
σεµινάριο, υποτίθεται για τη Φυσική ή την Πατριδογνωσία ή δεν ξέρω ποιο άλλο 
γνωστικό αντικείµενο, αυτό δεν έχει να κάνει µε ιδιαίτερη έτσι µεταχείριση του 
Ολοήµερου. Εδώ µιλάµε για projects, για προγράµµατα άλλα, για άλλο τρόπο 
συνεργασίας, οµαδοσυνεργατικό, αυτά είναι νέα θέµατα, είναι νέες έτσι τεχνικές 
εκπαίδευσης και διδασκαλίας, τα οποία θέλουνε σίγουρα καθοδήγηση. Ε αυτή δεν 
την έχουµε. Είναι και αυτό ένα ζητούµενο δηλαδή.  
 
Ερώτηση 7η) Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε το διδακτικό προσωπικό; 
 
 Όχι. Είναι δάσκαλοι οι οποίοι είναι από την επετηρίδα ή είναι από τη σειρά 
διορισµένοι. Πέρυσι ήρθαν 7 νέοι δάσκαλοι στο σχολείο µας. Το ευτύχηµα είναι και 
αυτό βέβαια πρέπει να το πω ότι τα νέα παιδιά, αυτοί που έχουµε τώρα µέσα στο 
πρόγραµµα, είναι παιδιά µε ενδιαφέροντα, είναι µε εξειδικευµένες γνώσεις, οι 
περισσότεροι έχουν και δεύτερο πτυχίο, είναι παιδιά κάποιου επιπέδου. Και αυτό 
είναι παρήγορο, είναι ευχάριστο. Αυτό φαίνεται βέβαια και στη δουλειά τους.   
 
 
Ερώτηση 8η) Θεωρείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν προσαρµοστεί στις απαιτήσεις 
και τις ιδιαιτερότητες ενός ολοήµερου σχολείου; 
 
 Όσον αφορά το πρόγραµµα, νοµίζω ότι είναι ήδη προσαρµοσµένοι. Οι οδηγίες 
που υπάρχουν σ� αυτό είναι ότι βάζουµε εργασίες που είναι απαραίτητες και έχουν 
κάποια παιδαγωγική αξία. Επίσης προσπαθούµε να ελαχιστοποιήσουµε τη χρήση των 
φωτοτυπιών. Όταν γίνονται και δίνονται φωτοτυπίες, να είναι παραγωγικές και να 
έχουν κάποιο στόχο. Αν είναι έτσι για να δώσουµε φωτοτυπίες, δεν έχει κανένα 
νόηµα. Και προσπάθεια είναι στην προετοιµασία που γίνεται, να καλύψουµε ένα 
πολύ µεγάλο µέρος της ανάγκης του παιδιού για µελέτη στο σπίτι και έτσι να πάει 
σπίτι, να έχει τον ελεύθερο χρόνο, να δει τους γονείς, να πάει να παίξει, να ζήσει σαν 
παιδί. 
  

- Έχουν αλλάξει τον τρόπο που κάνουν µάθηµα; 
 



Τουλάχιστον αν όχι το σύνολο των δασκάλων, η µεγάλη πλειονότητα το 
προσπαθεί. Τώρα είναι και θέµα πως θα καθοδηγηθούνε και είναι και θέµα του 
συµβούλου της σχολικής επιτροπής. Σαν γενική αίσθηση που αποκοµίζω, έχουν 
αλλάξει τον τρόπο που κάνουν το µάθηµα. Αυτό φαίνεται και από τη 
συµπεριφορά των παιδιών και από τον τρόπο λειτουργούν και από τον τρόπο που 
σκέπτονται και από τον τρόπο που κοινωνικοποιούνται. Τα παιδιά που τα βλέπεις 
σχεδόν 10 ώρες την ηµέρα, µπορείς να βγάλεις πολλά συµπεράσµατα.  
 Και βέβαια ένα άλλο καλό είναι ότι σε διάφορες επισκέψεις που κάνουµε και 
οι οποίες δεν είναι συχνές, σχεδόν από όλες τις τάξεις, εκεί βλέπεις τον τρόπο που 
λειτουργούν τα παιδιά, σε εξωτερικό χώρο, πως συνεργάζονται, πως κατανοούν 
το ένα το άλλο, πως µπορούν να προσέξουνε, να παρατηρήσουνε, να 
µελετήσουνε. Και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο.  

 
Ερώτηση 9η) Ποια τα σηµεία που εσείς θεωρείται ότι διαφοροποιείται το 
πιλοτικό ολοήµερο σχολείο από τα άλλα σχολεία ; 
 
 Πρώτα απ� όλα δίνει τρόπο έκφρασης του παιδιού. Ένα. Τα νέα γνωστικά 
αντικείµενα, καλλιτεχνικά, αθλητισµός κ.τ.λ. δίνουν στο παιδί διέξοδο η οποία δεν 
υπάρχει στα άλλα σχολεία. ∆ηλαδή εκείνο που γίνεται π.χ. στα παιδιά που πάνε στο 
∆ιευρυµένο ωράριο, το παιδοφυλακτήριο, εµείς τα λέµε σχολεία parking, που πάνε τα 
παιδιά και παρκάρουν για 4 ώρες, για να έχει το χρόνο ο γονιός να πάει να το πάρει, 
όταν σχολάσει από τη δουλειά του. βέβαια έχουν και αυτά τη αξία τους, αλλά δεν 
νοµίζω ότι φτάνουν στο επίπεδο που είµαστε εµείς. Γιατί εδώ, όλες οι ώρες είναι 
παραγωγικές, όλες οι ώρες είναι προγραµµατισµένες και εν πάση περιπτώσει δεν 
είναι από την Α� µέχρι την Στ� τάξη µια οµάδα, διαφόρων ηλικιών, µε διαφορετικά 
ενδιαφέρονται και γνώσεις που µπαίνουν µία ώρα για να κάνουν το ίδιο πράγµα. 
Είναι τεράστια η διαφορά.  
 
 
 

- Αυτά τα σηµεία είναι και τα διαφορετικά/ καινούργια στοιχεία που 
κοµίζει το πιλοτικό ολοήµερο σχολείο στην ελληνική εκπαίδευση; Τι 
άλλο; 

 
Κοίτα νοµίζω ότι προσπαθεί να απαντήσει στις απαιτήσεις των καιρών και 

ειδικά σε περιοχές που υπάρχει στέρηση. ∆ηλαδή αν έχουµε στο κέντρο του 
Ηρακλείου ένα ολοήµερο σχολείο, εκεί το παιδί µπορεί να πάει να βρει να κάνει 
ζωγραφική, χορό, computers  ή ο,τιδήποτε. Υπάρχουν ιδιωτικές σχολές και οι 
γονείς τα έχουνε. Εδώ το παιδί δεν µπορεί να τα βρει στην ελεύθερη αγορά έξω. 
∆εν θα έλεγα ότι είναι αυτός ο κύριος στόχος. Είναι και αυτός ένας στόχος ο 
κυριότερος είναι η αναβάθµιση της εκπαίδευσης νοµίζω.    

 
 
 
Ερώτηση 10η) Τι έχει βελτιωθεί στο σχολείο σας από τότε που λειτουργεί σαν 
Ολοήµερο; 
 
 Το σχολείο µας λειτουργεί σαν πιλοτικό ολοήµερο από το 1999. δε θα έλεγα 
ότι είναι θεαµατικές έτσι οι διαφοροποιήσεις. Σίγουρα είναι θετικές. Αλλά αργά και 
σταθερά βλέπεις από τη µια χρονιά στην άλλη τα παιδιά συνηθίζουν περισσότερο, 



δηλαδή αν βάλουµε τα παιδιά της πρώτης χρονιάς που κάνανε µόνο Στ� τάξη εδώ, 
βρίσκαµε µια διαφοροποίηση στη συµπεριφορά τους. Αυτά όµως που ήτανε ∆� και 
είναι σήµερα Στ� σίγουρα υπάρχει πολύ καλύτερη εικόνα. Πιστεύω δηλαδή ότι κάθε 
χρόνο λίγο λίγο, λιθαράκι λιθαράκι, προσπαθούµε αθροιστικά πια να φανούν στα 
παιδιά οι βελτιώσεις. 
 Μάλιστα πέρυσι θυµάµαι που ήρθε ένα παιδί που έφευγε, τελείωσε το 
∆ηµοτικό και ήρθε να πάρει το απολυτήριο, να µε χαιρετήσει και τη ρώτησα τι 
περιµένεις από το Γυµνάσιο και πως τα βλέπεις; Μου λέει κύριε Τσαπάκη δεν ξέρω 
αν θα µπορέσω να βρω τρόπους να εκφράζοµαι όπως βρήκα σ� αυτό εδώ το σχολείο. 
Και µια άλλη µητέρα η οποία ήρθε εδώ για να πάρει τα παιδιά της να µετοικήσουν 
στο Ηράκλειο, µου είπε ότι πήγε στο Ηράκλειο, έψαξε να βρει Ολοήµερο, δεν βρήκε 
παρά µόνο ένα ιδιωτικό και πήγε τα παιδιά της στο ιδιωτικό, γιατί ήθελε Ολοήµερο. 
Και είναι και αυτό ένα ενδεικτικό, του πόσο έχει καταξιωθεί πια το σχολείο µε 
Ολοήµερο σαν πρόγραµµα στη συνείδηση των γονιών.  
  
Ερώτηση 11η) Ποια η προσφορά του Ολοήµερου σχολείου (κοινωνική, 
παιδαγωγική κτλ) στην περιοχή αλλά και στους ίδιους τους γονείς; 
 
 Βασικά εγώ πιστεύω το σχολείο είτε Ολοήµερο είτε κλασικό είναι, είναι ένα 
κύτταρο πολιτισµού, ένα κύτταρο ανοιχτό στην κοινωνία. Εµείς εδώ που 
προσπαθήσαµε και το είχαµε βάλει σαν στόχο από την αρχή, δεν είναι κλειστό το 
σχολείο µας στην κοινωνία. ∆ηλαδή κάποια εποχή είχαµε δώσει άδεια στους γονείς 
να έρθουνε να κάνουν και οι ίδιοι πληροφορική. Τώρα µε την έκφραση του στο 
θέατρο, εκθέσεις που γίνονται, καλούµε ανθρώπους που έχουν κάποια ειδική γνώση, 
να έρθουν να µας δώσουν τα φώτα τους και όλα αυτά τις εκδηλώσεις τις αθλητικές, 
διάφορες οµαδικές έτσι εξορµήσεις που έχουν να κάνουν µε το περιβάλλον, σε όλα 
αυτά το σχολείο συµµετέχει. ∆ηλαδή η παρουσία του είναι εντονότατη στην περιοχή. 
 Τώρα το πόσο µας δέχονται είναι και αυτό κάτι που µπορούµε να το 
συζητήσουµε. Εµείς πάντως σαν σχολείο δεν έχουµε κλειστεί στα τείχη µας. Εµείς 
είµαστε και τελειώσαµε. Το σχολείο είναι µέσα στην κοινωνία. Και η κοινωνία 
µπορεί να έρχεται εδώ σε µας και εµείς να πηγαίνουµε στην κοινωνία, προς τα έξω, 
σε εκδηλώσεις, σε διάφορες φάσεις έτσι της ζωής µας. Αλλά πάντα όπως 
καταλαβαίνεις υπάρχουν και περιθώρια βελτίωσης. Μα στην εκπαίδευση δεν υπάρχει 
τίποτα που να είναι στατικό, νοµίζω τα πάντα εξελίσσονται, γιατί µετά τελείωσε, δεν 
κατακτήσαµε την κορυφή του Έβερεστ και µετά λέµε δεν πάµε από εδώ και πάνω. 
Όλο πρέπει να ανεβαίνεις.    
 
Ερώτηση 12η) Ποια τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει το σχολείο σας, 
όσον αφορά τη λειτουργία του ως Ολοήµερο; 
 
 Κοίταξε ένα πρόβληµα το είπαµε και πιο µπροστά είναι το προσωπικό. 
∆ηλαδή θα θέλαµε το προσωπικό που είναι σήµερα, να µπορεί να συνεχίσει και τι 
Σεπτέµβρη, µε την ίδια σύνθεση τη δουλειά του. ένα άλλο που έχει να κάνει µε την 
ποιότητα του σχολείου, είναι η καλύτερη συνεργασία µε το ∆ήµο, στα προβλήµατα 
που έχουν να κάνουν µε τη συντήρηση του σχολείου. Επίσης οι χρηµατοδοτήσεις που 
γίνονται, να µη γίνονται κατόπιν εορτής. ∆ηλαδή να έχουµε ένα πακέτο 
χρηµατοδότησης, που µπορούµε να το ανοίξουµε όταν αρχίσει να λειτουργεί ένα 
σχολικό έτος, ώστε να πούµε και να προγραµµατίσουµε, θέλουµε να πάρουµε αυτά τα 
υλικά, αυτά τα παιδαγωγικά µέσα, εκείνο και το άλλο και το άλλο και µετά να 
προγραµµατιστούµε. ∆ιαφορετικά να τα πάρουµε κατόπιν εορτής, δεν νοµίζω ότι έχει 



νόηµα. Είναι λοιπόν στοιχεία τα οποία πρέπει να τα δει κανείς έτσι σ� αυτή τη βάση 
για να µπορεί να δει και να πει ότι ξέρεις βοήθησε. Αλλιώς εντάξει λειτουργούµε έτσι 
µε την απαραίτητη βάση, µε τα µέσα που αν ήταν λιγότερα δεν θα µπορούσες να 
λειτουργήσεις. 
  
Ερώτηση 13η)  Χρόνο µε το χρόνο θεωρείται σύµφωνα και µε την εµπειρία σας 
ότι βελτιώνεται η κατάσταση ή παραµένει στάσιµη; 
 
 Στον τοµέα των προβληµάτων που εντοπίσαµε, αν θέλουµε να πούµε την 
πραγµατικότητα όσον αφορά το θέµα υπηρεσίας, υπουργείου, παιδαγωγικού 
ινστιτούτου κ.τ.λ. παρά τις αγαθές προθέσεις που είχανε και έχουν, στον τοµέα της 
χρηµατοδότησης, η πρώτη χρονιά ήταν η καλύτερη. Και το είπα προηγουµένως. Την 
πρώτη χρονιά πήραµε χρήµατα και για εξοπλισµούς και για λειτουργικά έξοδα, 
οργανώσαµε τη βιβλιοθήκη. Από εκεί και ύστερα, µηδέν µέχρι σήµερα. Ε τι να πω; 
Να πω ότι είµαι ευχαριστηµένος; ∆εν γίνεται. ∆εν έχουµε κυριολεκτώ, λάβει ούτε µία 
δραχµή εδώ και δύο χρόνια, µέχρι και σήµερα. Μπορεί µετά από ένα µήνα, να πάρω 
τρία εκατοµµύρια, µπορεί να τα πάρω µετά από 10 µέρες, αλλά αυτή τη στιγµή δεν 
έχω πάρει ακόµα ούτε µία δραχµή. Και νοµίζω ότι αυτό είναι καθοριστικό. ∆εν 
µπορείς να λειτουργήσει έτσι.  
 
Ερώτηση 14η) πως περνάει η όλη φιλοσοφία του Ολοήµερου στο δικό σας 
σχολείο; Βελτιώνεται η εικόνα που παρουσιάζει ως προς αυτό χρόνο µε το χρόνο; 
 
 Κοίταξε εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίµα, τα 
παιδιά έχουν µπει ακριβώς σ� αυτό που λέµε φιλοσοφία του Ολοήµερου. 
Εκείνο που υπάρχει ακόµα σαν πρόβληµα και δυστυχώς δεν γίνεται να 
αλλάξει είναι ότι ένα πολύ µεγάλο µέρος της σύνθεσης του µαθητικού 
δυναµικού είναι αλλοδαποί. Καταλαβαίνεις, πρέπει να παντρέψεις, ένα 
σωρό κουλτούρες για να βγάλεις κάτι το θετικό. Σίγουρα, υπάρχει ένα 
πρόβληµα, εκεί αλλά νοµίζω ότι τα επίπεδα µας είναι καλά.  
 
 
Τη νέα σχολική χρονιά, τι εικόνα θα παρουσιάσει το Ολοήµερο; 
 
   
 Τη νέα σχολική χρονιά, καταρχήν δε θα είµαι εγώ εδώ. Εποµένως, 
δεν µπορώ να σας πω από τώρα ποια θα είναι η εικόνα του σχολείου τη 
νέα χρονιά. Εύχοµαι και πιστεύω θα πάει καλά. Αλλά δεν µπορώ να το 
καθορίσω ούτε να το προδιαγράψω γιατί δεν θα µπορώ να παρέµβω.   
 
  
Ερώτηση 15η) Εσείς θεωρείτε ότι µε τα σηµερινά δεδοµένα, θα γενικευτεί ο 
θεσµός του Ολοήµερου, σύµφωνα µε τις εξαγγελίες του Υπουργείου και σε 
επιπλέον σχολεία; 
 
  



 Εντάξει το να γενικευτεί είναι δύσκολο. Το να επεκταθεί σε ορισµένα σχολεία 
ακόµα νοµίζω ότι είναι εφικτό. Είναι ένας στόχος που ήδη έχει µπει σε εφαρµογή, 
τώρα πόσο τον πιστεύουν αυτοί που τον εξαγγείλανε; 
 
 
Ερώτηση 16η) Έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι τώρα επιµορφωτικές 
συναντήσεις του προσωπικού, σχετικές µε το ολοήµερο σχολείο και τη 
λειτουργία του; 
 
 Ναι. Αρκετές. Κυρίως µε την επιστηµονική επιτροπή.  
 
 
Όσον αφορά επιµορφώσεις σε κεντρικό επίπεδο, στην Αθήνα µε την παρουσία όλων 
των πιλοτικών; 
 
 Τα δύο τελευταία χρόνια όχι. Τώρα έχει προγραµµατιστεί ΄να για τις 20 του 
µήνα (Ιουνίου) στο οποίο από τους 30 εκπαιδευτικούς θα έρθουν οι 26. καλές είναι 
τέτοιες προσπάθειες αλλά να γίνονται πιο συχνά. Το ζητάει αυτό το Ολοήµερο.   
 
 
Ερώτηση 17η) Έχει γίνει αξιολόγηση της µέχρι τώρα λειτουργίας του σχολείου 
από αρµόδιους φορείς; 
 
  
 Ναι την πρώτη χρονιά κάναµε κάποια τέτοια αξιολόγηση, δηλαδή το 1999. 
και πέρυσι στην Αθήνα ξανά µαζεύτηκαν το Σεπτέµβριο, για να δούµε πως πήγε η 
προηγούµενη σχολική χρονιά. Νοµίζω τα αποτελέσµατα και τα µηνύµατα από όλες 
τις περιοχές της Ελλάδας που είχαν µαζευτεί, ήταν θετικά. 
 
 
Ζητήθηκε η συµβολή σας  και σε ποια σηµεία;    
 
 Στην προηγούµενη συνάντηση ήταν ο υποδιευθυντής και υπεύθυνος 
λειτουργίας του ολοήµερου προγράµµατος. Βεβαίως κατά καιρούς υπάρχουν κάποιες 
φόρµες που συµπληρώνουµε και στέλνουµε. Ήδη µου έχουν ζητήσει τη συµπλήρωση 
µιας καινούργιας φόρµας. 
 
Θεωρείτε ότι είναι αποτελεσµατικός αυτός ο τρόπος ελέγχου της λειτουργίας; 
 
 Ναι, εγώ είµαι υπέρ της αξιολόγησης. Και µάλιστα αυστηρής αξιολόγησης. 
Όµως θα πρέπει να έχεις τα µέσα, τους προκαθορισµένους στόχους, την επιστηµονική 
υποστήριξη για να µπορείς µετά να καταλήξεις και να πεις, εγώ είχα αυτή την 
καθοδήγηση, µα είχα και τα µέσα, µπόρεσα να φέρω το πρόγραµµα µου σ� αυτό το 
στόχο που έθεσα; Αν βάλεις στόχους, οι οποίοι είναι απλά στόχοι και δεν έχεις τα 
µέσα για να τους πραγµατοποιήσεις, ε είναι άπιαστα πουλιά. Έτσι δεν είναι; Πως 
λοιπόν να το καθορίσουµε; Πώς να πούµε ότι πετύχαµε ή δεν πετύχαµε;  
 
  
 
 



 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Β� ΚΥΚΛΟΥ 
(Υπεύθυνος του ολοήµερου προγράµµατος- Υποδιευθυντής του 
Ολοήµερου ∆ηµοτικού σχολείου Χερσονήσου Κος Λεβέντης 

Τηλέµαχος) 
 

Ερώτηση 1η) Πως επιλέχθηκε το σχολείο σας ως Ολοήµερο; Με ποια 
κριτήρια; 
 
 Επειδή η περιοχή µας είναι τουριστική και η πλειοψηφία των γονέων 
δουλεύει, λύνει κατά κάποιο τρόπο τη φύλαξη των παιδιών το απόγευµα. Επιπλέον 
επειδή υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι εδώ για τα παιδιά, επειδή είναι ελεύθερα και µόνα 
τους στο σπίτι τις απογευµατινές ώρες, τα παιδιά είναι ασφαλισµένα στο σχολείο. 
Επιπλέον µε τα πρόσθετα αντικείµενα που τους δίνουµε, τους προσφέρουµε 



περισσότερη γνώση και περισσότερες διεξόδους από το να τα αφήνουµε ελεύθερα 
στους δρόµους. Αφύλακτα. 
 
Πληρούσε κάποιες ιδιαίτερες προϋποθέσεις; 
 
 Κτιριακά. Κτιριακά βεβαίως. Έχουµε τα εργαστήρια, χώρο υποδοχής, το 
εστιατόριο, έχουµε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Είχαµε εργαστήριο καλλιτεχνικών, 
υπολογιστών κ.α. υπήρχαν αυτοί οι χώροι, πριν να γίνει Ολοήµερο. Απλά ας πούµε 
για την αίθουσα Θεατρικής αγωγής, εµείς επειδή δεν είχαµε δασκάλα, δεν την είχαµε 
αξιοποιήσει. Μετά στο Ολοήµερο, που µπήκε σαν πρόσθετο αντικείµενο, 
αξιοποιήθηκε.    
 
 
Ερώτηση 2η) Βελτιώνεται- αναβαθµίζεται το πρόγραµµα σπουδών στα πλαίσια 
λειτουργίας του Ολοήµερου σχολείου; 
 
 Βεβαίως και αναβαθµίζεται. 
 
-Σε ποιους τοµείς έγκειται η βελτίωση; (ωράριο λειτουργίας, επιπλέον 
αντικείµενα, διδασκαλία, κτιριακή βελτίωση, υποδοµή κτλ) 
 
 Σίγουρα και βοηθάει η κτιριακή υποδοµή. ∆ηλαδή δουλεύουµε και οι 
δάσκαλοι και τα παιδιά σε ένα ευχάριστο και όµορφο περιβάλλον. Έχουµε εποπτικό 
υλικό αρκετό, µες τις τάξεις υπάρχει το video, o projector, το κασετόφωνο, χάρτες, 
εξοπλισµός υπάρχει. Σίγουρα νιώθεις όµορφα άµα δουλεύεις σε ένα περιβάλλον 
ευχάριστο, αναβαθµισµένο. Βέβαια και τα επιπλέον αντικείµενα, µε τον οργανωµένο, 
προγραµµατισµένο τρόπο που γίνονται βελτιώνουν σαφώς το πρόγραµµα σπουδών.  
 
Ερώτηση 3η) Ως υπεύθυνος του ολοήµερου προγράµµατος, ποιες θεωρείται ότι 
είναι οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτει το πρόγραµµα ενός 
ολοήµερου σχολείου; 
 
 Σίγουρα στη διδακτική πράξη. Εγώ πιστεύω ότι είναι βασικό αυτό. Αλλαγή 
της νοοτροπίας του δασκάλου και σίγουρα αλλαγή της διδακτικής µεθόδου. Το 
βασικό. Αν κολλήσουµε µόνο στο κτιριακό, κτίρια υπάρχουν πολλά. ∆ηλαδή για 
µένα το Ολοήµερο, δεν είναι το κτίριο, η υποδοµή, ο εξοπλισµός όλα αυτά που είναι 
χρήσιµα και καλώς γίνανε αλλά η αλλαγή νοοτροπίας στη διδακτική πράξη. Αυτό 
είναι για µένα το Ολοήµερο.  
 
Και στα πλαίσια λειτουργίας του δικού σας σχολείου, βλέπετε να αλλάζει αυτό που 
ονοµάσατε διδακτική πράξη; 
 
 Βεβαίως. Περνάει στη νοοτροπία των δασκάλων, αλλά σιγα σιγά. Αυτή ήταν 
και η αρχική κουβέντα που είχαµε ακούσει όταν µας είχαν προτείνει για Ολοήµερο. 
Από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα µε την κυρία Τζάνη και αργότερα µε τον κύριο 
Πυργιωτάκη, αλλαγή νοοτροπίας του δασκάλου, για να δέχεται τις αλλαγές της 
διδακτικής πράξης, δεν µπορούµε να είµαστε καθηλωµένοι σε παλαιές διδακτικές 
µεθόδους. Όλα αλλάζουν.    
 



 
Ερώτηση 4η) Ποιες δυσκολίες συναντήσατε στην οργάνωση και λειτουργία του 
ολοήµερου σχολείου και σε ποιο επίπεδο; 
 
  Στην αρχή είχαµε οικονοµικές δυσκολίες. Νοµίζω ότι είναι πρόβληµα 
οργάνωσης αυτό. Παράδειγµα οι ωροµίσθιοι, θέλουν τα παιδιά να δουλέψουν µε 
όρεξη, αλλά είχανε καιρό να πληρωθούνε. Οι αµοιβές των ωροµισθίων. Μην 
κοροϊδευόµαστε το Ολοήµερο στηρίζεται και από τους ωροµίσθιους. Όχι µόνο από 
τους αναπληρωτές δασκάλους. Υπάρχουν ειδικότητες, που δεν τις ξέρουν οι 
δάσκαλοι. Είναι πρόβληµα, το να δουλεύει ο άλλος και να µην αµείβεται στο χρόνο 
που πρέπει. Και συνεχίζεται το πρόβληµα αυτό, ακόµα και σήµερα να υπάρχει.  
 
Σχετικά µε τα καθαρά οργανωτικά προβλήµατα; 
 
 Σχετικά µε τον σχεδιασµό του προγράµµατος ας πούµε, υπήρχαν κάτι 
γενικές κατευθύνσεις, π.χ. µας είχε δώσει το παιδαγωγικό (ινστιτούτο) ορισµένα 
αντικείµενα που µπορούµε να επιλέξουµε, µας είπαν ότι είναι ελεύθερα να 
επιλέξουµε, εµείς καθίσαµε εδώ και τα βρήκαµε. Αλλά οι οδηγίες ήταν πολύ 
γενικές. Θα µπορούσαν να ήταν πιο συγκεκριµένες, να ξέρουµε που πατάµε. Αλλά 
γενικά δεν είχαµε ιδιαίτερο πρόβληµα. Όχι.  
 
Ερώτηση 5η) Ποιες ανάγκες τώρα καλείται το Ολοήµερο να καλύψει µε τον 
τρόπο λειτουργίας του αλλά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του που το 
διαφοροποιούν από τα άλλα σχολεία; 
 
 Είπα πριν, ότι καλύπτει τις κοινωνικές ανάγκες. Ακόµα τα πρόσθετα 
αντικείµενα. Να το πούµε πολύ απλά, χτυπάει την παραπαιδεία. Βέβαια για να γίνει 
αυτό, πρέπει να αναβαθµιστούν π.χ. τα Αγγλικά. Γενικά η δεύτερη γλώσσα. Μπορεί 
να είναι και τα Γερµανικά. Πρέπει κάποτε να δώσει και το σχολείο κάποιο πτυχίο. Να 
καταλάβουν οι γονείς ότι πραγµατικά το παιδί µαθαίνει, χτυπιέται η παραπαιδεία µε 
τη δουλειά που γίνεται στο Ολοήµερο. Με τους παραδοσιακούς χορούς, τα 
καλλιτεχνικά, τη θεατρική αγωγή, τη µουσικοκινητική, όλα αυτά που δίνουν ζωή και 
χαρά και κίνηση στο παιδί, τα δίνει το Ολοήµερο. Νοµίζω ότι αυτό αρχίζει και 
περνάει στους γονείς. µάλλον έχει περάσει. Εµείς φέτος δεν είχαµε κανένα παράπονο 
από γονέα. Κανένα, αυτό το τονίζω.   
 
Ερώτηση 6η) Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν ένα πιλοτικό 
ολοήµερο σχολείο από τα υπόλοιπα; 
 
 ∆εν έχω να προσθέσω κάτι καινούργιο. Τα πιο βασικό είναι η 
αλλαγή νοοτροπίας στη διδακτική πράξη. Αυτό είναι το σηµαντικότερο που 
διαφοροποιεί το πιλοτικό ολοήµερο. Και από εκεί και πέρα το ότι ζούνε τα 
παιδιά σε ένα όµορφο περιβάλλον. Και οι δάσκαλοι και οι µαθητές. Και 
έχουνε τη φύλαξη, την ασφάλεια, πολύ βασικό αυτό και επιπλέον 
µαθαίνουν πάρα πολλά πρόσθετα αντικείµενα, τα οποία για να τα 
µάθαιναν θα τα αγόραζαν από την αγορά.  
 

 



Ερώτηση 7η) Τι έχει βελτιωθεί στο σχολείο σας από τότε που λειτουργεί σαν 
Ολοήµερο; 
 
 Οι κτιριακές υποδοµές. Επίσης σιγά σιγά περνάει και στους δασκάλους και 
στους µαθητές το γνωστό, το ψάξε µάθε, δηλαδή διερευνούµε τη γνώση τώρα. ∆εν 
κάθεται παθητικά ο µαθητής. Γι� αυτό είπα αλλαγή νοοτροπίας διδακτικής πράξης. 
Αυτό περνάει στους δασκάλους. 
 
Ερώτηση 8η) Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε το διδακτικό προσωπικό; 
 
 Στην αρχή όχι. Στις ειδικότητες ναι. Και στα πρόσθετα αντικείµενα. Η 
διαδικασία ήταν η γνωστή. Προκηρύχθηκαν µέσω του τοπικού τύπου οι θέσεις οι 
κενές των ωροµισθίων. Βέβαια κοιτάξαµε να καλύψουµε όσα περισσότερα 
αντικείµενα µπορούσαµε από δασκάλους που ήταν της ανάλογης γνώσης και είχαν 
και εµπειρίες και ικανότητες. Αλλά επειδή δεν µπορούσαµε να τις καλύψουµε όλες, 
προκηρύχθηκαν οι θέσεις. Και υπήρχαν πάρα πολλοί ενδιαφερόµενοι. Την πρώτη 
χρονιά είχαµε πάρα πολλούς ωροµίσθιους. Πέρυσι λιγόστεψαν, γιατί αυτά τα 
πρόσθετα αντικείµενα τα πήραν δάσκαλοι ή καθηγητές µέσης εκπαίδευσης και όµοια 
φέτος. Εµείς έχουµε τέσσερις ωροµίσθιους.  
 
 
Ερώτηση 9η) Θεωρείτε ότι έχει αλλάξει προς το ποιοτικότερο ο τρόπος που 
γίνεται το µάθηµα; 
 
 Ναι το νοµίζω. Και χρόνο µε το χρόνο παρατηρώ βελτίωση. Τη βλέπω.  
 
Το γεγονός ότι αλλάζουν οι δάσκαλοι χρόνο µε το χρόνο, δεν επηρεάζει αυτή την 
κατάσταση; 
 
 Ναι. Αυτό είναι σοβαρό πρόβληµα. Εγώ θα πρότεινα τουλάχιστον δύο µε τρία 
χρόνια να κάθονται οι δάσκαλοι. ∆ηλαδή δεν µπορεί ένας δάσκαλος να µπει στο 
πνεύµα, να το πω έτσι, στον τρόπο λειτουργίας και τη διδακτική πράξη του 
Ολοήµερου και να παίρνει µετάθεση. ∆εν γίνεται αυτό το πράγµα. Μέχρι να έρθει ο 
άλλος, να ενηµερωθεί, χάνονται πολλά. Αυτό θα πρέπει να λυθεί κάπως θεσµικά. Να 
υποχρεώνονται οι δάσκαλοι, δύο και τρία για να µην πω παραπάνω, να κάτσει να 
δουλέψει, να µπει καλά στο πνεύµα, ούτως ώστε και µετάθεση να πάρει  αργότερα, 
να έχει αποκτήσει την εµπειρία τη διδακτική του Ολοήµερου, να µπορεί να τη 
µεταφέρει στο σχολείο του. ας είναι και συµβατικό σχολείο. Κάπου θα ωφεληθεί και 
ο δάσκαλος. 
 
-Θεωρείτε ότι η επιµόρφωση που είχαν και συνεχίζουν να έχουν οι εκπαιδευτικοί, 
καλύπτει τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να λειτουργήσουν σε ένα 
ολοήµερο σχολείο; 
 
 Έχουµε κάνεις αρκετές επιµορφωτικέ συναντήσεις. Μπορούσαµε να 
είχαµε κάνει και περισσότερες. Μπορούσαµε. Έχουµε κάνει και επιµορφώσεις 
στην Αθήνα και εδώ, σχολικές και συνεχίζουµε. Πιο αποτελεσµατική είναι κατά 
τη γνώµη µου, η αυτοενηµέρωση, να την πούµε έτσι. ∆ηλαδή εγώ ας το πούµε, 
έχω µπει στο νέο τρόπο λειτουργίας του σχολείου και στη νέα διδακτική 



πρακτική. Ε προσπαθώ τώρα να πλησιάσω και να πω και εγώ τη γνώµη µου, τη 
γνώµη µου το τονίζω αυτό, από την εµπειρία µου, στους νέους δασκάλους. 
Νοµίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Γιατί µε ένα σεµινάριο, µην 
ξεγελιόµαστε, δεν µπορεί ένας δάσκαλος να µπει στο πνεύµα λειτουργίας. Με την 
τριβή, µε την καθηµερινή κουβέντα, µε ανταλλαγή απόψεων, µπαίνει και ο νέος 
δάσκαλος, στον τρόπο λειτουργίας, στη διδακτική πράξη δηλαδή. Έτσι αλλάζει 
και η νοοτροπία της διδακτικής πράξης. ∆εν είναι οι τοίχοι και τα έπιπλα, ωραία 
όλα αυτά, αλλά για µένα µετράει η διδακτική πράξη. Αυτό είναι το Ολοήµερο.    
 
 
Ερώτηση 10η) Ποια τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει το σχολείο σας, 
όσον αφορά τη λειτουργία του ως Ολοήµερο; 
 
 Στην αρχή σας είπα το οικονοµικό. Αυτό είναι και βασικό. Μετά ένα 
πρόβληµα που πρέπει να λυθεί, ότι πρέπει η δάσκαλοι που έρχονται, να δουλεύουν 
δυο, τρία χρόνια, να το γνωρίζουν αυτό από την αρχή και τρίτον και εξίσου βασικό, 
να µην γίνονται αποσπάσεις, στο µέσο της χρονιάς. Είχαµε περίπτωση πέρυσι που 
αποσπάστηκε µετά τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι απαράδεκτο για µένα.  

Ακόµα τα στελεχώνονται αµέσως τα σχολεία και να αρχίζουµε την ολοήµερη 
λειτουργία από το Σεπτέµβριο. Κατά προτεραιότητα τα Ολοήµερα. Φέτος αρχίσαµε 
από Νοέµβρη και πέρυσι και πρόπερσι. Γιατί να χαθούν αυτοί οι δυόµισι τρεις µήνες;  
Να διερωτούνται οι γονείς, τα παιδιά, είχαµε και αυτά τα προβλήµατα. ∆εν θα έπρεπε 
να είχατε λειτουργήσει φέτος; Γιατί αργείτε; Σας είπα ότι ο κόσµος το έχει 
αγκαλιάσει το Ολοήµερο σχολείο. Για το δικό µας µιλάω. Τρία χρόνια δεν είχαν οι 
γονείς κανένα πρόβληµα. Υπήρχε µάλιστα και µπορώ να το πω αυτό ανεπιφύλακτα, 
αγανάκτηση από τους γονείς, γιατί αργήσαµε να αρχίσουµε τη λειτουργία του 
Ολοήµερου. Και το ίδιο από τους µαθητές. Είδαν δηλαδή ότι ωφελεί, είναι χρήσιµο, 
είναι κάτι το διαφορετικό. Το χρειάζεται εδώ η κοινωνία της Χερσονήσου.  

 
-Τι προτείνετε για να λυθούν; 
 
 Το βασικότερο είναι διορισµοί αµέσως από το Σεπτέµβριο. Να µη γίνονται 
αποσπάσεις και µεταθέσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και νέα έχουµε 
οικονοµική άνεση για να καλύπτουµε τις ανάγκες µας. ∆εν µπορεί π.χ. ο δάσκαλος 
των καλλιτεχνικών να µου λέει δεν έχω αυτό και να του λέω δεν έχω να σε καλύψω 
για να κάνεις τη δουλειά σου. Επίσης ένα πρόβληµα που πρέπει να λυθεί είναι µε 
τους αλλοδαπούς µαθητές. ∆ηλαδή εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται στο Ολοήµερο  ο 
παράλληλος δάσκαλος. Αυτή είναι µια πρόταση ας πούµε. Βεβαίως εµείς κάνουµε και 
διαπολιτισµική αγωγή, τα αγαπάµε όλα τα παιδιά, το σχολείο είναι ανοιχτό, εδώ 
έχουµε πάρα πολλά παιδιά που είναι και αλλοδαπά και µεικτού γάµου, νοµίζω ότι θα 
ωφελούσε. ∆ιότι έχω διαπιστώσει µέχρι τώρα, ότι ούτε το φροντιστηριακό τµήµα, 
δηλαδή η ενισχυτική, τα βοηθάει όσο θα έπρεπε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι, 
παράλληλα µε το δάσκαλο, κάποιος άλλος µέσα στην τάξη. Αυτό είναι βέβαια 
δύσκολο. ∆ηλαδή στην ουσία, εµείς που έχουµε 13 θέσεις, να έχουµε 26. είναι κάπως 
δύσκολο. Νοµίζω ήταν µια καλή περίπτωση αυτή. ∆ηλαδή περισσότερο προσωπικό 
στα σχολεία.     
 
 



Ερώτηση 11η) Γίνεται διαχωρισµός σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα 
µαθήµατα στα πλαίσια του προγράµµατος σπουδών του ολοήµερου σχολείου; 
 
 Στην αρχή υπήρχε αυτή η νοοτροπία και αντίληψη, ειδικά για τα µαθήµατα τα 
απογευµατινά. Όµως µε την κουβέντα, µε την ενηµέρωση στους γονείς και στα 
τµήµατα από κάποιο δάσκαλο υπεύθυνο, αλλά και στις γενικές συνελεύσεις των 
γονέων, που είχαµε παραβρεθεί, πέρασε και στα παιδιά και στους γονείς ότι όλα τα 
µαθήµατα είναι χρήσιµα και στην ουσία, αυτό θέλαµε να περάσουµε, δεν υπάρχει 
διαχωρισµός σπουδαίων και µη σπουδαίων, πρωτευόντων και µη πρωτευόντων 
µαθηµάτων, αλλά όλα είναι καλά, όλα τα χρειάζονται γιατί πέρα από τις βασικές 
γνώσεις που πρέπει να τις µάθουν, τα παιδιά έχουν ανάγκη και να κινηθούν και να 
χορέψουν και να διασκεδάσουν και µνα φύγουν ευχαριστηµένα. Αυτό που λένε, 
πέρασα καλά σήµερα. Αυτό έχει περάσει στα παιδιά. ∆εν βλέπω δηλαδή να γίνεται 
διαχωρισµός. 

 Όλα τα θεωρούνε σπουδαία, ανεξάρτητα από την ώρα που διδάσκεται. 
∆ηλαδή παράδειγµα τα θρησκευτικά, αν διδαχτούν την απογευµατινή ώρα, δεν έπεται 
ότι θεωρείται υποδεέστερο. Ενώ ξέρανε τα παιδιά ότι τα κάνανε το πρωί. Αυτό έχει 
περάσει. ∆εν ασχολούνται τα παιδιά ούτε οι γονείς µε αυτό το θέµα, µε τη σειρά 
δηλαδή που διδάσκονται τα µαθήµατα. Τα θεωρούν όλα σπουδαία.  
 
 
Σύµφωνα µε την εµπειρία σας και την οργανωτική αλλά και τη διδασκαλική, 
κουράζονται τα παιδιά στο ολοήµερο πρόγραµµα; 
 
 Κοιτάξτε να σας πω σε αυτό το θέµα. Εγώ πιστεύω και µπορώ να το πω 
ανεπιφύλακτα, ότι κουράζονται µετά το Πάσχα. Λόγω της ζέστης, µετά τώρα 
αγωνιούνε. Μετά να το πούµε δεν ξέρω αν είναι σωστό, τα παιδιά είναι µόνα τους 
τώρα, δεν έχουν τους γονείς τους στο σπίτι. Λόγω τουριστικών επαγγελµάτων. Όλοι 
οι γονείς δουλεύουν. ∆ηλαδή φεύγοντας οι γονείς από εδώ, µετά τις 16:00 και για την 
Α΄, Β� τάξη στις 15:00, τα απιδιά είναι µόνα στο σπίτι, δεν έχουν κάποια στήριξη, 
κάποια διέξοδο.  
 
Είναι εµπλουτισµένο το πρόγραµµα γενικά και ποιο ειδικά κυρίως η απογευµατινή 
ζώνη µε ψυχαγωγικές και παιγνιώδεις έτσι δραστηριότητες;   
 
 Νοµίζω και αυτός είναι και ο βασικός στόχος του Ολοήµερου. Το απόγευµα 
να είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγµατα. ∆ηλαδή να µην τα πιέζουµε µε ύλη, έτσι µε 
διδακτική ύλη. Να είναι ευχάριστα τα παιδιά. Εννοείται ότι πρέπει να έχουν τελειώσει 
τις δουλειές τους το πρωί, δεν το συζητάµε, αλίµονο τόσες ώρες στο σχολείο, να µην 
τελειώνουν τη δουλειά τους. Βέβαια υπάρχουν και σπάνιες περιπτώσεις, π.χ. άµα 
θέλεις κάποια πληροφορία, να λαογραφικό υλικό για παράδειγµα, που δεν το ξέρουν 
τα παιδιά, τότε θα πεις, ζήτα µια πληροφορία από τη γιαγιά, ή από τον παππού, να τη 
φέρεις. Αυτό είναι µία περίπτωση. Αλλά όλα αυτά, εξαντλούνται στο σχολείο.  
 
Έχει αλλάξει η νοοτροπία του δασκάλου όσον αφορά τις εργασίες που βάζει στο 
σπίτι;  
 
 Κάπως απάντησα και µε την προηγούµενη. Στο σπίτι βάζουµε τα απολύτως 
απαραίτητα. Ειδικά στα Μαθηµατικά ή στη Γλώσσα, δηλαδή αν θέλετε την 
προσωπική µου άποψη, ποτέ. Προσπαθώ να εξαντλείται η ύλη και στη ώρα της 



κανονικής διδασκαλίας αλλά και στη ώρα της προετοιµασίας. Νοµίζω δεν χρειάζεται 
δηλαδή. Όταν γίνει µε τις νέες διδακτικές µεθόδους, να ψάξουνε το θέµα, να βρουν 
περισσότερα στοιχεία, να γράψουµε µε δικό µας τρόπο, να παρουσιάσουµε το θέµα, 
νοµίζω ότι καλύπτεται το θέµα πλήρως. ∆εν χρειάζεται τίποτα παραπέρα στο σπίτι. 
Και συµπληρώνεται βέβαια µε την ενισχυτική που γίνεται και στη ώρα του 
µαθήµατος, αλλά και ειδικά στην µελέτη-προετοιµασία.   
 
Ερώτηση 12η) Τι ενηµέρωση έγινε σε σας ως υπεύθυνο λειτουργίας του 
προγράµµατος; 
 
 Αναπληρωτής υπεύθυνος είµαι. Εξειδικευµένα εννοείτε; Να σας πω. Εγώ είχα 
την τύχη την κυρία Τζάνη όπου ήτανε όταν πρωτοξεκίνησε αυτός ο θεσµός, ήταν 
πρόεδρος της προηγούµενης επιστηµονικής επιτροπής, να την έχω καθηγήτρια στην 
µετεκπαίδευση στο διδασκαλείο στο τµήµα γενικής αγωγής και αυτά µας τα είχε 
µεταφέρει από το 1987. µετά ήρθε ο κύριος Τσουρέκης ο οποίος ήταν και αυτός 
καθηγητής Παιδαγωγικών, στην Γερµανία είχε σπουδάσει και αυτός µας είχε µιλήσει 
για το Ολοήµερο. ∆ηλαδή µπορώ να πω ότι είχα κάποια τριβή. Είχαµε επισκεφτεί το 
κολέγιο του Ψυχικού και είχα πάλι παρακολουθήσει µαθήµατα. Είχα µπει κάπως στο 
πνεύµα. Μετά, ας το πούµε είχα δουλέψει, ας πούµε σε µία µορφή ολοήµερου 
σχολείου και στη Γερµανία όπου είχα δουλέψει δύο χρόνια. Εκεί βέβαια στο σχολείο, 
που είχα αποσπαστεί στις ελληνικές τάξεις, ασχολούνταν πιο πολύ µε τις κατασκευές 
τα παιδιά, µε χειροτεχνία, µε παιχνίδια, µε αθλητισµό. 
 Μπορώ να πω ότι από συγκυρίες είχα µια τριβή. Ιδιαίτερη έτσι ενηµέρωση, 
δεν έχει γίνει, εκτός βέβαια από δυο σεµινάρια που είχα πάει, αναπλήρωνα το 
διευθυντή και είχα πάει στην Αθήνα. Ειδικά ενηµέρωση σαν υπεύθυνος του 
προγράµµατος δεν  µου έχει γίνει. Ειδική ενηµέρωση.  
 
 
Ερώτηση 13η) Πως κρίνεται τη συνεργασία σας  
-Με το ∆ήµο; 
 
 Εγώ νοµίζω ότι όσες φορές έχω, εγώ τουλάχιστον προσωπικά κάνει 
παρέµβαση, γιατί υπεύθυνος είναι ο διευθυντής, εγώ όσες φορές έχει τύχει να πάω να 
ζητήσω κάτι, δεν µου το αρνήθηκαν. Εννοείται άµα µπορούνε, έτσι. ∆εν µπορούµε να 
ζητάµε παράλογα. Όταν πήγα και είπα αυτό, µας το ικανοποιούσαν το αίτηµα. 
∆ηλαδή εγώ µπορώ να πω ότι είχα πάρα πολύ καλή συνεργασία. Προσωπικά. 
 
 
 
 
-Με τους δασκάλους; 
 
 Εγώ προσωπικά, δεν είχα κανένα πρόβληµα. Εξάλλου ο ρόλος µου είναι και 
λίγο συµβιβαστικός. ∆ηλαδή πρέπει να κρατάω ισορροπίες, γιατί όπως ξέρετε κάνω 
υπηρεσία από το πρωί µέχρι 16:00 η ώρα. ∆εν έχω προβλήµατα εγώ ιδιαίτερα. 
Κανένα πρόβληµα δεν είχα. Εντάξει στην καθηµερινότητα, όλοι µπορούµε να πούµε 
µία κουβέντα ή κάτι να υπάρχει µια ένταση κ.τ.λ. αλλά γενικά τη συνεργασία µου τη 
θεωρώ άριστη.  
   
-Με την επιστηµονική επιτροπή; 



 
 Κανένα πρόβληµα. Όσες φορές έχουµε συνεργαστεί, είναι δίπλα µας. Και ο 
κύριος Πυργιωτάκης ειδικά, τώρα µας επισκέπτεται και τακτικά και τηλεφωνική 
επικοινωνία έχει τακτική µε τον διευθυντή και µου µεταφέρει βέβαια τα θέµατα που 
συζητάνε. 
 
Είναι κοντά σας στα καθηµερινά πρακτικά προβλήµατα; 
 
 Ναι κοντά µας. Αυτό το λέω. Κοντά µας. Βέβαια αν είχανε και αυτοί το 
οικονοµικό θέµα λυµένο,  θα ήταν ακόµα λιγότερα τα προβλήµατα. Μας στέκουν 
πάντως. 
  
-Με τους γονείς; 
 
 Κοιτάξτε φέτος καθιερώσαµε το εξής. Επειδή τώρα είναι το πρόβληµα, πότε 
θα γίνει η ενηµέρωση των γονέων, πέρα από τα τρίµηνα, που καλούµε µε σηµείωµα 
τους γονείς, να τους ενηµερώσουµε για την πρόοδο των παιδιών τους και τη 
συµπεριφορά τους, καθιερώσαµε και µία µέρα κάθε δάσκαλος την εβδοµάδα, όλοι οι 
δάσκαλοι πρωινού και απογευµατινού ωραρίου, εκτός µαθηµάτων, κάθονται και 
συζητούν µε τους γονείς. έχει ορίσει κάθε δάσκαλος ένα χώρο οπουδήποτε και 
περιµένει τους γονείς και τους ενηµερώνει. Έτσι προσπαθούµε να λύσουµε το 
πρόβληµα της συνεργασίας και της επικοινωνίας. 
   
-Με τη σχολική σύµβουλο; 
 
 Αυτό που λέµε, ότι έχει πρωτεύοντα ρόλο. Ε πρέπει να πούµε τώρα, δεν µας 
έχει επισκεφτεί πάρα πολλές φορές. ∆εν ξέρω για πιο λόγο. Αυτό δεν το ξέρω. Έχει 
έρθει, µας έχει κάνει και ενηµέρωση, έχουµε κάνει και σεµινάριο, σχεδόν όλοι οι 
δάσκαλοι από το Ηράκλειο, αλλά εδώ οι επισκέψεις ήτανε λίγες. Για εδώ µιλάµε. Για 
το σχολείο µας. Αυτή σαν παρατήρηση. 
 
 
 
Ερώτηση 14η) Έχει γίνει αξιολόγηση της µέχρι τώρα λειτουργίας του σχολείου 
σας από αρµόδιους φορείς; 
 
 Με τεστ έχει γίνει, τα οποία µοιράστηκαν στους γονείς, στους µαθητές και 
στους δασκάλους, την πρώτη χρονιά, δεν θυµάµαι τώρα καλά, θα σας γελάσω. Την 
πρώτη χρονιά ήτανε και από τότε δεν επαναλήφθηκε. Μάλιστα είχα πάει εγώ 
θυµάµαι, τότε που είχα αναπληρώσει το διευθυντή και είχαν παρουσιαστεί τα 
συµπεράσµατα και µάλιστα ήταν τόσο ενθαρρυντικά που είπανε και το γνωστό, ότι 
πρέπει ο θεσµός να προχωρήσει σε τριακόσια σχολεία και πεντακόσια, µέχρι να 
φτάσουµε τα οχτακόσια κ.τ.λ. 
 
Τι µορφή είχαν αυτά τα τεστ που µας είπατε;  
 
 Με µορφή ερωτήσεων ήτανε και ήταν διαφορετικά για τους δασκάλους, 
διαφορετικά για τους γονείς και άλλη µορφή είχανε για τους µαθητές. Έπειτα τα 
µαζέψανε από τα είκοσι οχτώ πιλοτικά, πήγανε στην Αθήνα τα επεξεργάστηκαν, 
βγήκαν στατιστικά στοιχεία και η πλειοψηφία και των γονέων και των 



δασκάλων και των µαθητών, είχε αποφασίσει υπέρ του Ολοήµερου και αυτό είχε 
αποφασίσει και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, να προχωρήσουνε 
στην εξάπλωση του θεσµού.  
 
 
 
Ερώτηση 15η) Εσείς θεωρείτε µε την εµπειρία σας, ότι θα βελτιωθεί η εικόνα 
τη νέα σχολική χρονιά στο σχολείο σας ή θα παραµείνει στάσιµη, όντας 
ικανοποιηµένοι µε το σηµείο που έχετε φτάσει; 
 
 
 Σίγουρα, σίγουρα. Χρόνο µε το χρόνο βελτιώνεται η κατάσταση. Και κτιριακά 
ακόµα µπορούµε να κάνουµε παρεµβάσεις π.χ. εσωτερικές, να αλλάξουµε τους 
χρωµατισµούς, οτιδήποτε µπορεί να γίνει. Νέα βιβλία, πολλά πράγµατα µπορούν να 
γίνουν. Επιµόρφωση καλύτερη και περισσότερη, πάρα πολλά πράγµατα είναι εφικτό 
να βελτιωθούν και εµείς οι ίδιοι ακόµα.  
 
 
Ερώτηση 16η) Εσείς θεωρείτε ότι µε τα σηµερινά δεδοµένα, θα γενικευτεί ο 
θεσµός του Ολοήµερου, σύµφωνα µε τις εξαγγελίες του Υπουργείου και σε 
επιπλέον σχολεία; 
 
 Προσωπικά πιστεύω ναι ότι µπορεί. Εγώ ας πούµε παράδειγµα φέτος και 
πέρυσι είχαν έρθει από την Κρήτη, 5-6 σχολεία διευθυντές, υποδιευθυντές, σχολικοί 
σύµβουλοι, µαθητές. Γονείς, για να δουν από κοντά και τους έκανα εγώ ενηµέρωση 
γενικά τι είναι το Ολοήµερο και έµειναν ενθουσιασµένοι. Εγώ πιστεύω ότι µπορεί αν 
υπάρχει βέβαια το βασικότερο, η κτιριακή υποδοµή. ∆εν µπορεί παράδειγµα να 
συζητάµε για Ολοήµερο σε ένα µονοθέσιο σχολείο. Μπορούν να γίνουν µερικά 
ακόµα, 2-3-4 τουλάχιστον σε κάθε νοµό, εκεί που πραγµατικά υπάρχουν κοινωνικές 
ανάγκες. Ακόµα και τώρα, όπως είναι το κτιριακό.  
 
 
Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να σας ρωτήσω κύριε Τηλέµαχε. Αν θέλετε κάτι να 
προσθέσετε πολύ ευχαρίστως;   
 
 Εµένα κοίταξε να δεις Γιάννη, ο καηµός µου είναι αυτό ακριβώς, να θεσπιστεί 
και να είναι διακριτοί οι ρόλοι του διευθυντή, του υποδιευθυντή, του διευθυντή 
προγράµµατος, να ισχύουν όλα αυτά διορισµοί κ.τ.λ. αυτά µε ενδιαφέρουν πάρα 
πολύ. Και ένα από τα βασικότερα είναι οι δάσκαλοι να έχουν περισσότερη στήριξη 
και από τη σύµβουλο και από οποιονδήποτε άλλο που να µπορεί να προσφέρει, 
καθηγητές Πανεπιστηµίου, επιστηµονική επιτροπή. 
 Επίσης να πω και κάτι άλλο. Νοµίζω ότι ένα βασικό είναι αυτό που είναι 
γραµµένο και στα βιβλία που έχει εκδώσει η επιστηµονική επιτροπή, αναβάθµιση του 
ρόλου του διευθυντή. Είναι πάρα πολύ βασικό. Κάποτε πρέπει και ο διευθυντής να 
µην ασχολείται µε τα γραφειοκρατικά ή έστω να ασχολείται λίγο. Θα µπορούσαν να 
πάρουν τα δηµοτικά σχολεία, αν γίνεται γιατί δεν ξέρω αν γίνεται και γραµµατέα. 
∆ηλαδή ο ρόλος του διευθυντή είναι να οργανώνει το σχολείο, να ελέγχει, να 
καθοδηγεί, να έχει και συµβουλευτικό ρόλο ακόµα και στη διδακτική πράξη. Να 
παίζει ένα ρόλο δηλαδή, να το πούµε έτσι, νούµερο 2 σχολικού συµβούλου. Αν 
µπορούµε να το πούµε έτσι, σε καθηµερινή βάση. Να πρωτοπορεί, να σχεδιάζει. Αυτό 



είναι πολύ βασικό. ∆εν είναι δηλαδή ο ρόλος του µόνο η αλληλογραφία. Λύνονται 
πολλά από τα οργανωτικά προβλήµατα έτσι, δυσλειτουργίες που είναι φυσικό να 
συµβαίνουν. ∆ηλαδή δεν µπορεί ένας διευθυντής να λέει, α έστειλα τα χαρτιά, είµαι 
καλός διευθυντής. ∆εν είναι αυτός καλός διευθυντής για το Ολοήµερο. Αυτό γίνεται 
σε όλα τα σχολεία. 
 Το σχολείο να λειτουργεί πρωτοποριακά. Με αυτή την αναβάθµιση 
πετυχαίνεται. Θα µπορεί να οργανώνει ενδοσχολικές επιµορφώσεις, να φέρνει 
ειδικούς και από τον ντόπιο πληθυσµό π.χ. σου λέω εδώ η περιοχή είναι τουριστική, 
να καλέσουµε κάποιους ξενοδόχους, να πουν τα προβλήµατα τους και αυτοί. Να 
αρχίσει η επαφή µε την τοπική κοινωνία, να βάζει στόχους, να είναι ανοιχτός στην 
κοινωνία. Όχι µόνο ειδικούς. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν να προσφέρουν. Επίσης 
στο λαϊκό πολιτισµό. Να καλέσουµε ανθρώπους να µας πούνε για την παράδοση µας 
που χάνεται, εδώ είναι τουριστική περιοχή. Αυτό τώρα δεν µπορώ να πω ότι γίνεται.  

 Έτσι γίνεται πρωτοπόρος ο διευθυντής. Και να είναι δίπλα σε όλους τους 
δασκάλους, µε κύρος, µε γνώση, µε ικανότητες, να µπορούν να τον σέβονται και να 
τον ακούνε, µε την καλή έννοια να τον ακούνε, να παραδέχονται τη γνώµη του ειδικά 
σε θέµατα διδακτικής πράξης. Να υπάρχει µια διαφορετική σχέση δασκάλου 
διευθυντή. Όχι ο γραφειοκρατικός.   

Και το οικονοµικό πρόβληµα να λυθεί. ∆εν γίνεται αλλιώς Γιάννη.  
 
Πόσα παραπάνω χρήµατα χρειάζεται για να λειτουργήσει ένα ολοήµερο σχολείο;  
 
 ∆εν είναι πολλά. Εγώ πιστεύω ότι λειτουργικά, βέβαια οικονοµολόγος δεν 
είµαι και τα οικονοµικά τα διαχειρίζεται ο διευθυντής, αλλά µετά τη λειτουργία µετά 
την έναρξη, που έχει γίνει η επίπλωση και όλα αυτά τα σχετικά µε τον εξοπλισµό, 
ούτε 10 εκατοµµύρια. Ούτε 10 σας το λέω µε επίγνωση. Εµείς ας πούµε έχουµε 4 
ωροµίσθιους, πόσο παίρνει ο καθένας; Τα άλλα είναι λειτουργικά έξοδα. ∆εν νοµίζω 
πάνω από 10 εκατοµµύρια να έχουµε έξοδα.   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ� ΚΥΚΛΟΥ 
(∆άσκαλος πρωινής ζώνης λειτουργίας του Ολοήµερου σχολείου 

Χερσονήσου) 
 

Ερώτηση 1η) Πόσο δύσκολο είναι να είναι κανείς δάσκαλος σε ολοήµερο 
σχολείο; 
 
 Έχει µία δυσκολία γιατί πρέπει να προσαρµόζεις τη διδασκαλία σου ανάλογα. 
Γιατί πλέον η διδασκαλία σε ένα Ολοήµερο, σύµφωνα µε τα καινούργια συστήµατα, 
δηλαδή projects και όλα αυτά. Και πρέπει να δηµιουργείς την ατµόσφαιρα σε κάθε 



τµήµα µέσα να λειτουργούν τα παιδιά σαν οµάδες. Και ο άλλος λόγος που έτσι στο 
Ολοήµερο σχολείο, υπάρχει µια διαφορετική νοοτροπία, όπου πρέπει να ξεχάσουµε 
την παλιά νοοτροπία του δασκάλου οπότε να προσαρµοστούµε στα καινούργια 
συστήµατα. 
 
       -Αν ναι, που εντοπίζεται τη δυσκολία; 
 
 Εκεί εντοπίζεται η δυσκολία. Ο καθένας µπορεί από εκεί και πέρα 
να κάνει τη δουλειά του εύκολα ή δύσκολα. 
 
Ερώτηση 2η) Σαν δάσκαλος σε ένα ολοήµερο σχολείο, οργανώνατε και 
πραγµατοποιούσατε µε διαφορετικό από ότι προηγουµένως τρόπο το καθηµερινό 
σας µάθηµα; 
 
 Σίγουρα ναι.    
 
    -Αν ναι ποια τα σηµεία όπου διαφοροποιηθήκατε; 
 
. Μόνο να βάλεις τα παιδιά, όπως στα πρώτα σεµινάρια µας είχαν πει, να δουλεύουν 
σαν οµάδες, έχει κάποια δυσκολία. Τα παιδιά κάθονταν ανά δύο και ξαφνικά 
βρέθηκαν τέσσερα σε µια οµάδα, οπότε µέχρι να προσαρµοστούνε και να µάθουν να 
δουλεύουν οµαδικά, στην αρχή ρωτούσε το ένα το άλλο, µαλώνανε. Εκεί νοµίζω ότι 
πετυχαίνει το Ολοήµερο, δηλαδή στο να µάθουν τα παιδιά να συνεργάζονται, να 
δουλεύουν οµαδικά. Αυτό είναι το κυριότερο, σε µια κοινωνία που οι ανταγωνισµοί 
είναι έντονοι. 
 Η διδασκαλία από την άλλη είναι εντελώς διαφορετική. Σίγουρα είναι εντελώς 
διαφορετική. Έπαψε δηλαδή η µετωπική διδασκαλία σε πολλά σηµεία. Τώρα πρέπει, 
βέβαια είναι δύσκολο, για να το πετύχουµε αυτό, θα περάσουν χρόνια, τα παιδιά να 
µάθουν να δουλεύουν και εσύ να είσαι σαν συνεργάτης των παιδιών. Εξάλλου πρέπει 
να υπάρχει οργάνωση. Οι βιβλιοθήκες, να οργανωθούνε καλύτερα. Ακόµα 
περισσότερη οργάνωση και προσπάθεια θέλει το σχολείο για να το πετύχει.  
 
 
Ερώτηση 3η) Ακολουθήσατε αυτή τη µέθοδο διδασκαλίας εξαιτίας του ότι 
δουλεύατε σε ένα πιλοτικό σχολείο ή λόγω προσωπικής επιλογής και 
φιλοσοφίας; 
 
 Όχι. Στην αρχή µέχρι να προσαρµοστείς υπάρχουν βέβαια κάποιες δυσκολίες. 
Με το Ολοήµερο όµως µας δώσανε περισσότερα στοιχεία πώς να δουλεύουµε µε τα 
παιδιά. Σίγουρα όµως, αν αυτή τη στιγµή πήγαινα σε ένα άλλο σχολείο, θα τα 
εφάρµοζα, γιατί είναι κάτι το καινούργιο, βλέπεις ότι τα παιδιά συνεργάζονται µε 
επιτυχία και για να το πετύχεις αυτό σε ένα τµήµα υπάρχει αρκετή δυσκολία, ιδίως αν 
έχει πολλά παιδιά το τµήµα, αν έχει λίγα παίζει ρόλο και αυτό. 
 

- Θεωρείται ότι αυτή η µέθοδος/οι διευκόλυναν την επικοινωνία/ 
συνεργασία σας µε τους µαθητές; 

 
Βέβαια. Ιδίως όµως την επικοινωνία µεταξύ των µαθητών. Μαθαίνουν να 

συνεργάζονται και να βοηθάνε ο ένας τον άλλο. Όχι, γιατί ξέραµε ότι να βοηθήσει 



παλιά ο δάσκαλος σήµαινε µόνο να µιλάς. Τώρα πρέπει µέσα στην οµάδα να 
συµµετέχει και αυτός, να πάρει πρωτοβουλίες και να ενηµερώνει γι� αυτό που 
γίνεται και που κάνει.  

 
Ερώτηση 4η) Οργανώνατε το καθηµερινό σας µάθηµα ώστε οι µαθητές να 
έχουν εργασίες για το σπίτι; 
 
 Εργασίες για το σπίτι δεν βάζω. Όχι 
 
-Αν όχι, γιατί δεν βάζατε εργασίες για το σπίτι; 
 
  Γιατί, εξάλλου µας το έχουν τονίσει, ότι δεν πρέπει να µπαίνουν 
εργασίες στο σπίτι, γιατί ο φόρτος εργασίας των παιδιών στο σχολείο είναι 
ήδη πολύ µεγάλος. 
 
-Θεωρείται ότι οι ώρες της προετοιµασίας επαρκούν και καλύπτουν τις 
ανάγκες του παιδιού αλλά και του δασκάλου; 
 
 Πιστεύω ότι αν δουλεύεται σωστά η ώρα της προετοιµασίας 
πετυχαίνει το σκοπό της. Όχι στο 100% αλλά σε ένα µεγάλο ποσοστό. Όταν 
πρωτοξεκίνησε το Ολοήµερο, υπήρχε κόντρα µε τους γονείς, ότι τα παιδιά 
ξέρετε δεν µπορούν να βγάλουν, κυρίως στις µεγάλες τάξεις, το πρόγραµµα, 
γιατί πάνε Αγγλικά, πάνε χορό και όλα αυτά, αλλά σιγά σιγά. Εµείς αυτό 
που τους τονίσαµε ήταν, αφήστε το να κυλήσει λίγο, να δείτε πως δουλεύει 
και µετά να µιλήσουµε. Βέβαια όλα αυτά µετά απλοποιήθηκαν στην πορεία.    
 
     
  
Ερώτηση 5η) Χρησιµοποιούσατε σε γενικές γραµµές τον εξοπλισµό 
(τηλεόραση, video, προβολέα κτλ) και τα εργαστήρια του σχολείου σας; 
 
 Ό,τι υπήρχε. Ό,τι υπήρχε, τα περισσότερα. Επειδή µου αρέσει και 
ασχολούµαι. 
 

- Αν ναι, σε ποιο βαθµό;  
 

Σε µεγάλο βαθµό. Ιδιαίτερα στα Φυσικά χρησιµοποιούσα κατά κόρον το 
εργαστήριο και παλιά και κυρίως τώρα. Και συνεχώς ζητούσα και περισσότερο να 
οργανωθεί. Ακόµα δεν έχει οργανωθεί όπως πρέπει.  

 
 
Ερώτηση 6η) Γενικά εφαρµόσατε κάτι καινούργιο/ διαφορετικό φέτος στην 
τάξη σας; 
 
 Κάποιο έτσι πειραµατισµό. Για φέτος, επειδή έτσι έχουµε και εναλλαγές στις 
τάξεις, εγώ άλλαξα τάξη, βρήκα κάποια παιδιά και είδα ότι συνεργάζονται 
περισσότερο από τα προηγούµενα. Αυτό που µου έκανε µεγάλη εντύπωση και το 



πετύχαµε και στην πορεία ήταν η οµαδικότητα των παιδιών. Θέλανε να δουλέψουνε 
σαν οµάδα, να τους δώσεις µια εργασία να ψάξουνε και να βρούνε, ε ψάχνανε τι θα 
κάνει το κάθε ένα, να ορίσουν αρµοδιότητες µεταξύ τους και όλα αυτά.   
 
 
Ερώτηση 7η) Θεωρείτε ότι ένα ολοήµερο σχολείο δίνει περισσότερες 
δυνατότητες ώστε ένας δάσκαλος να πραγµατοποιήσει ποιοτικότερη και 
αποτελεσµατικότερη διδασκαλία; 
 
 Σίγουρα, σίγουρα. Αρκεί να υπάρχει οργάνωση. Βασικός παράγοντας. Εγώ 
νοµίζω ότι λείπει η οργάνωση ακόµα, δεν µπορώ να πω από όλα τα Ολοήµερα, αλλά 
παίζει µεγάλο ρόλο η οργάνωση του σχολείου. ∆ηλαδή τι θα κάνει ο καθένας, πως θα 
προσέξει, τι θα προσέξει, όλα αυτά. Αν ίσχυε αυτός ο παράγοντας, θα ήταν καλύτερη 
η θέση του δασκάλου, σίγουρα. Βέβαια η νοοτροπία ενός νέου δάσκαλου και ενός 
παλιού, είναι εντελώς διαφορετική. Ο παλιός λέει, έχω σπίτι, θέλω να φύγω, κοιτάζω 
τα ωράρια, ενώ ο καινούργιος σκέφτεται και κάπως διαφορετικά. Όχι να 
κατακρίνουµε τους παλιούς, εξάλλου και εγώ παλιός είµαι. 
 
 
 
Ερώτηση 8η) Βασικό στοιχείο της επιτυχίας ενός ολοήµερου σχολείου είναι η 
ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία  του δασκάλου τόσο µε τους 
συναδέρφους του, τον διευθυντή και τον υποδιευθυντή όσο και µε το σχολικό 
σύµβουλο ή την επιστηµονική επιτροπή. Πως κρίνετε την συνεργασία σας φέτος 
µε τους παράγοντες αυτούς; 
 
 Αυτό που πιστεύω είναι το σηµαντικότερο, είναι η συνεργασία µε τους 
συναδέρφους. Αυτό είναι το πρώτο, το πιο σπουδαίο. Μετά είναι όλα τα άλλα. Να 
υπάρχει συνεργασία των δασκάλων, γιατί µπαίνουν αρκετοί σε µια τάξη, σε κάθε 
τµήµα, τότε µόνο πετυχαίνεις το σκοπό σου. Όταν τώρα κάπου, είναι σαν µια 
αλυσίδα, κάτι δεν πάει καλά, σίγουρα σπάει ο κρίκος. Οπότε εκεί πρέπει να ψάξεις τα 
αίτια που δηµιουργούν το σπάσιµο της αλυσίδας, αν θέλετε να το πούµε έτσι. Αλλά 
νοµίζω ότι υπάρχει µια καλή συνεργασία και αυτό περισσότερο οφείλεται στη 
νοοτροπία τη δικιά µας. Καµιά φορά αισθάνεται κάποιος δάσκαλος, ότι µπορεί να 
είναι αυθεντία, µε αποτέλεσµα η γνώµη που πας να περάσεις, ή κάτι που θες να πεις, 
ο άλλος να µην το δέχεται, αλλά αυτά λύνονται όλα µε τη συνεργασία, αρκεί που 
υπάρχει καλή θέληση. 
 
Με το διευθυντή, τον υποδιευθυντή;   
 
 Νοµίζω η συνεργασία µας είναι καλή. Καλή. Σε όλα τα επίπεδα. Το ίδιο και 
µε τη σχολική σύµβουλο, όταν έρχεται αλλά και µε την επιστηµονική επιτροπή, σ� 
αυτά που έχει αναλάβει. 
 
Ερώτηση 9η) Ποιες από τις παρακάτω βασικές ανάγκες του µαθητή θεωρείται 
ότι καλύπτει ένα ολοήµερο σχολείο; Γιατί; 
 

- Σχολική προετοιµασία και ολοκληρωµένη µαθησιακή διαδικασία; 
 



Για όλες τις τάξεις γενικά ή µόνο για τη δική µου. Από την εµπειρία µου 
διαπιστώνω ότι η προετοιµασία  καλύπτει, όταν οργανώνεται σωστά. ∆ηλαδή τι 
µπορούµε να δώσουµε στα παιδιά τη συγκεκριµένη ώρα; ∆ηλαδή εγώ έκανα µια 
ώρα την βδοµάδα, στην τάξη προετοιµασία. Ήξερα ότι πετύχαινα το 90% µπορεί 
και το 95%, να είναι προετοιµασµένα τα παιδιά για το σπίτι, να µην έχουµε τους 
γονείς, ξέρεις ότι το παιδί µου δεν πρόλαβε, δεν προλαβαίνει κ.α. ∆εν διαπίστωσα 
κανένα τέτοιο παράπονο. Κάτι παρόµοιο πληροφορούµε και από τους 
συναδέρφους µου. 

 
- Επιπλέον σύγχρονες γνώσεις µέσω των νέων γνωστικών αντικειµένων; 

 
Εδώ διίστανται οι γνώµες. ∆ηλαδή τι το θέλουµε αυτό το νέο αντικείµενο. 

Άλλος λέει ότι προσφέρει, άλλος λέει ότι δεν προσφέρει, ακούς εντελώς διαφορετικές 
γνώµες. Εγώ νοµίζω όλα προσφέρουνε, αρκεί να δουλέψουνε σωστά και βέβαια αρκεί 
να έχουνε τον κατάλληλο εξοπλισµό. Γιατί όταν κάνεις ας πούµε κάποιο θέµα, παλιά 
είχαµε την κυκλοφοριακή αγωγή, που δεν είναι µόνο θεωρεία, είναι και πράξη, που 
έστω αν µπορούσαµε να δηµιουργήσουµε κάποιο πάρκο, να µπορούν τα παιδιά να 
πάνε, ή η αγωγή υγείας η οποία ισχύει βέβαια, να δώσει κάτι στα παιδιά. Παίρνουν 
βέβαια τα παιδιά κάτι, αλλά θα µπορούσαν και περισσότερα. 

 
- ∆υνατότητες για δηµιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες; 

 
Νοµίζω πως στον τοµέα αυτό σε ό,τι αφορά κυρίως τις εκδηλώσεις, ότι πάει 

πολύ καλά. Να, καλή ώρα σήµερα η εκδήλωση µε το ειδικό σχολείο. Υπάρχει µια 
καλή οµάδα που δουλεύει πάνω σ� αυτό. Και περισσότερο βοηθάει το γεγονός ότι 
υπάρχουν δάσκαλοι ειδικοτήτων. 

  
- Κάλυψη κοινωνικών αναγκών; 

 
Σίγουρα οι περισσότεροι αυτό κοιτάζουν. Μια φορά που το σχολείο έκλεισε 

λόγω του υιού Κοξάκη, ορισµένοι διαµαρτύρονταν, τώρα τι θα κάνουµε τα παιδιά, 
ποιος θα τα κρατήσει µέχρι τις 16:00, που γυρνάµε από τη δουλεία. Καλύπτει κάποιες 
ανάγκες γιατί λύνει ορισµένα προβλήµατα σε πολλές οικογένειες. Στο δικό µας όµως 
σχολείο υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι διαµαρτύρονται, δεν θέλουν το Ολοήµερο να 
είναι µέχρι τις 16:00, ας γινόταν λίγο νωρίτερα. Γιατί; Γιατί πρέπει τα παιδιά να πάνε 
Αγγλικά, πρέπει να πάνε Μουσική ή οτιδήποτε άλλο.  

Νοµίζω ότι κυρίως µε τα Αγγλικά, αν φρόντιζε το κράτος να δώσει από το 
δηµοτικό σχολείο κάποιο χαρτί, θα πήγαιναν καλύτερα. 

  
- Καταπολέµηση των ανισοτήτων; 

 
Κυρίως ναι για τις φτωχές οικογένειες. Φτωχές οικογένειες, έχουν οι 

αλλοδαποί µαθητές. Οι οποίοι εντάξει, οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν µια δουλειά να 
ζήσουνε και υπάρχουν αρκετοί που δεν τους ενδιαφέρει το αν είναι σήµερα εδώ ή αν 
φύγουνε µετά. Βλέπεις ο γονέας σου λέει, προτιµώ να ζήσω, γιατί δεν µπορείς να του 
στερήσεις το δικαίωµα αν φύγουν, να ξανάρθουν µετά. Αλλά το σχολείο προσπαθεί 
όσο µπορεί να καταπολεµήσει τις ανισότητες. 

  
 
 



Ερώτηση 10η) Τελικά τι το διαφορετικό κοµίζει ένα ολοήµερο σχολείο για 
τους µαθητές αλλά και τους γονείς; (ή ποια τα βασικά πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα του Ολοήµερου σχολείου;) 
 
 Όλα τα καινούργια. Και τα γνωστικά αντικείµενα που λέµε και τα παιδιά που 
παραµένουν στο σχολείο και όλα τα χαρακτηριστικά του. οποιοσδήποτε κατακρίνει 
το Ολοήµερο, όλο και κάτι θετικό θα πει. Ακόµα και στο χειρότερο, το παιδί κάτι θα 
πάρει, κάτι θετικό µένει στο παιδί, είτε είναι µε το χορό, είτε είναι µε τη Θεατρική 
Αγωγή. Γιατί ορισµένοι λένε ότι το σχολείο είναι µάθηµα από το πρωί µέχρι το 
βράδυ. ∆εν είναι έτσι. ∆εν µπορεί να περιορίσεις τα παιδιά, να τα βοµβαρδίζεις µε 
γνώσεις. Εξάλλου, νοµίσω, ότι σιγά σιγά, περνιέται το µήνυµα, ότι το σχολείο, είναι 
κάτι το διαφορετικό.  

Το σχολείο αλλάζει, δεν είναι το σχολείο που ξέραµε παλιά. Αλλά για να το 
καταλάβει ο κάθε γονέας, πρέπει να έρθει κοντά. Το µεγάλο πρόβληµα, νοµίζω και σε 
όλα τα σχολεία, είναι ότι δεν έρχονται όλοι οι γονείς και οι γονείς που 
διαµαρτύρονται, δεν πλησιάζουνε να τους ενηµερώσεις, µε αποτέλεσµα να λέει, είµαι 
εναντίον του Ολοήµερου. Ας πούµε, είχα µια µαθήτρια η οποία ήταν πάρα πολύ 
καλή, άριστη µπορώ να πω και συζητούσαµε µε τους γονείς της, να την πάρουν γιατί 
το ωράριο. Την πήρε, είδα αργότερα ότι µετάνιωσε που την πήγε σε ένα άλλο 
σχολείο, δεν ήθελε να το πει όµως λόγω εγωισµού, ότι ξέρεις το µετάνιωσα, αλλά το 
παιδί έχασε. Τόσα πράγµατα έπαιρνε εδώ. Το κατάλαβε αλλά από εγωισµό�   
 
Ερώτηση 11η) Ποια είναι τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ένας 
δάσκαλος σε ολοήµερο σχολείο; 
 
 Καταρχήν µε το ωράριο έτσι. Το κυριότερο. Βέβαια τώρα έχει πετύχει να µην 
επηρεάζεται το ωράριο εργασίας. Από εκεί και πέρα, έχει περισσότερη δουλειά. Γιατί 
ας πούµε για της εκδηλώσεις, δεν µπορεί να δουλεύει ένας. Πρέπει να βοηθάµε όλοι. 
Ένα ολοήµερο σχολείο έχει περισσότερες εκδηλώσεις από ένα κανονικό σχολείο. 
Πρέπει να βοηθήσεις γενικότερα σ� αυτό. Μετά η προετοιµασία για το µάθηµα, το 
καθηµερινό. Σίγουρα πρέπει να είναι καλύτερη και εντελώς διαφορετική από αυτή 
που είχε συνηθίσει. Τα παιδιά εξαιτίας του ότι παραµένουν περισσότερες ώρες εδώ, 
εκτός από θέµα προετοιµασίας, πρέπει να έχεις τα µάτια σου ανοιχτά. Μπορεί να 
συµβεί κάποιο ατύχηµα.  
   

- Ποια τα βασικά προβλήµατα του ολοήµερου σχολείου; 
 
Το βασικό πρόβληµα είναι η εναλλαγή των προσώπων στο σχολείο. Των 
δασκάλων. Βέβαια, άλλος το χαρακτηρίζει θετικό και άλλος αρνητικό. Αλλά και 
πάλι δεν µπορείς να πεις, ήρθε αυτός, δούλεψε κάποια χρόνια, είναι και γνώστης 
του Ολοήµερου. Σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο, ιδιαίτερα µε τις ειδικότητες, οι 
οποίοι γνωρίζουν τα παιδιά και µπορούν να δουλέψουν.  
 Αλλά µπαίνει και το θέµα οργάνωσης όπως είχα πει και το θέµα πειθαρχίας. Η 
πειθαρχία, παίζει µεγάλο ρόλο σε ένα ολοήµερο σχολείο. Γιατί όταν ο µαθητής 
παραµένει µέχρι τις 16:00 και τα παιδιά µετά το µεσηµέρι είναι πιο απείθαρχα µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργούν κάποια προβλήµατα. Αυτά βέβαια ο κάθε 
συνάδερφος µπορεί να τα ξεπεράσει αλλά για να τα ξεπεράσει συνεπάγεται και η 
συνεργασία όλων από το ∆ιευθυντή ακόµα, τον Υποδιευθυντή και όλων των 
εµπλεκοµένων.  
 



Ερώτηση 12η) Είχατε επιµόρφωση για να διδάξετε σε ολοήµερο σχολείο;  
Είστε ικανοποιηµένος από την επιµόρφωση που είχατε; 
 
 Αυτές τις επιµορφώσεις που µας είχαν κάνει στην Αθήνα και εδώ κάποιες 
τοπικές. Ορισµένες µόνο µε βοήθησαν ουσιαστικά, αλλά χρειάζονται πολύ 
περισσότερες, δηλαδή σε πιο συγκεκριµένα θέµατα, είτε είναι µαθήµατα, είτε 
ευρύτερα γνωστικά αντικείµενα. Να σε βοηθήσουν περισσότερο στο πως θα 
δουλέψεις. ∆ηλαδή σου λένε, θα δουλέψεις µε την τάδε µέθοδο, την στιγµή που δεν 
την έχεις διδαχτεί. ∆ηλαδή σε ρίχνουν στη θάλασσα και σου λένε κολύµπα, έτσι στα 
βαθιά χωρίς να ξέρεις κολύµπι. Πώς να δουλέψεις. Κάπου χρειάζονται κάποιες 
οδηγίες. Ήδη νοµίζω ότι έχουν µπει σε ένα δρόµο. Πάνε να γίνουν, δεν ξέρω όµως 
γιατί κωλυσιεργούν. 
 
Αυτές πότε είχαν γίνει; Στην αρχή κυρίως;  
 
 Και στην αρχή είχε γίνει. Κατά καιρούς γίνεται. Προχτές ας πούµε έγινε ένα 
σεµινάριο από τον κύριο Πυργιωτάκη µε το κοινωνιόγραµµα. Αυτά τα σεµινάρια, 
στην πράξη τι κάνεις; Το να σου λέει κάποιος θεωρία, είναι εντελώς διαφορετικό από 
την πράξη. 
 
 
Ερώτηση 13η) Τι πρέπει να αλλάξει για να µπορέσει ένας δάσκαλος να 
ανταποκριθεί και να ευθυγραµµιστεί µε το πνεύµα και τη φιλοσοφία εν γένει του 
ολοήµερου σχολείου; 
 
 Η νοοτροπία του σίγουρα πρέπει να αλλάξει. Σε ένα ολοήµερο σχολείο πρέπει 
να πας όχι για να κάνεις το ωράριο σου, πρέπει να κάτσεις και να δώσεις περισσότερο 
στα παιδιά. ∆ηλαδή για το συγκεκριµένο σκοπό. Βέβαια το ολοήµερο σχολείο 
κατηγορείται για το τι γνώσεις προσφέρει. Αυτοί που το λένε, δεν ενηµερώνονται και 
πλήρως για το τι γίνεται σε ένα ολοήµερο σχολείο. 
 
Ποια κίνητρα µπορεί να δώσει στους δασκάλους το κράτος για να κάνουν όσο το 
δυνατόν σωστότερα τη δουλειά τους στο Ολοήµερο; 
 
 ∆υστυχώς δεν δίνει κανένα. Θα µπορούσε να δώσει όχι στο θέµα χρηµάτων, 
όχι. Απλά κίνητρα για να επιλέξεις να δουλέψεις σε Ολοήµερο. Αν το επιλέξεις, έχεις 
και τελείως διαφορετική νοοτροπία. Ίσως ενηµέρωση. Έτσι όταν ορισµένοι 
συνάδερφοι φεύγουν και πάνε σε άλλα σχολεία κάθε χρόνο, παίρνουν κάτι και θα το 
εφαρµόσουν στα σχολεία που θα πάνε. 
 
 
 
 
 
 
Ερώτηση 14η) Τι πρέπει να αλλάξει στο ολοήµερο σχολείο για να γίνει ένας 
αποτελεσµατικός θεσµός αποδεκτός από όλους; 
 
 Η γνώµη µου είναι κυρίως το θέµα των Αγγλικών. Εάν πετυχαινόνταν να 
αλλάξουν τα βιβλία και δίναµε ότι τα φροντιστήρια έξω, ώστε τα παιδιά να µην 



αναγκάζονται να πηγαίνουν στα φροντιστήρια Αγγλικών, θα ήταν µια τεράστια πνοή. 
Αν δεν µπορεί να γίνει αυτό, εγώ νοµίζω ότι λίγο, θα έπρεπε να µειωθεί το ωράριο. 
Έστω και µισή ώρα, παίζει µεγάλη σηµασία, αφού συζητάµε ας πούµε µε τους γονείς 
και µας το λένε.  
 
 
 
Ερώτηση 15η) Γιατί επιλέξατε να δουλέψετε σε ολοήµερο σχολείο; 
 
 ∆εν ήταν θέµα επιλογής. Ήταν ουρανοκατέβατο. 
 
 Θα επιλέγατε να δουλέψετε και του χρόνου σε πιλοτικό ολοήµερο σχολείο; 
 
 Ναι, ξεκάθαρα ναι. 
 

- Γιατί; 
 

Μου αρέσει το κλίµα. Στην αρχή βέβαια είδαµε ότι όπως είπα προηγουµένως, 
µπαίνεις σε ένα ολοήµερο σχολείο, δουλεύεις σ� αυτό, χωρίς να ξέρεις τι είναι ένα 
ολοήµερο σχολείο. Αλλά σιγά σιγά µπαίνεις στο πνεύµα. Εξάλλου και των 
συναδέρφων που η γνώµη ήταν αντίθετη, τώρα που γίνονται οργανικές οι θέσεις 
τους, οι γνώµες τους γίνονται εντελώς διαφορετικές. Και για τους αναπληρωτές 
που όλοι φωνάζουν, να διοριστούν και να διοριστούν. Ε πώς να διοριστούν αν δεν 
δηµιουργηθούν καινούργιες θέσεις. Και νοµίζω ότι το Ολοήµερο είναι µια 
ευκαιρία γι� αυτό.  

 
Σχετικά τώρα µε το πρόγραµµα και τη δοµή του, του οποίου είχατε αναλάβει τη 
δηµιουργία, ποια κριτήρια ώστε να επιλέξατε τα συγκεκριµένα αντικείµενα; 
 
 ∆εν είναι προσωπική επιλογή. Είναι γενική επιθυµία. Αλλά νοµίζω για να 
λειτουργήσει απόλυτα, πρέπει να παίρνουµε τη γνώµη όλων, δηλαδή του συλλόγου 
γονέων και κηδεµόνων, του συλλόγου διδασκόντων, των προϊσταµένων. Τι µπορούµε 
να βάλουµε που θα είναι το καλύτερο για τα παιδιά. Αφού ακουστού οι γνώµες όλων , 
µετά αποφασίζει ο σύλλογος διδασκόντων. 
 
Τα συγκεκριµένα αντικείµενα που επιλέχθηκαν, θεωρείτε ότι λειτούργησαν καλά; 
 
 Αυτό δεν µπορώ να το πω, δεν έχω προσωπική άποψη και δεν µπορώ να το 
παρακολουθήσω. Πιο αρµόδιοι είναι ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής. Και κανείς 
φορέας, ούτε επίσηµος, ούτε ανεπίσηµος, µε ρωτά για το αν λειτούργησαν καλά ή αν 
όχι. Άλλοι είναι αρµόδιοι να απαντήσουν σε µια τέτοια ερώτηση, γιατί ό,τι και να πω 
θα έχει την προσωπική χροιά. 
 
  
 

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ� ΚΥΚΛΟΥ 
(∆άσκαλος πρωινής ζώνης λειτουργίας του Ολοήµερου σχολείου 

Χερσονήσου) 
 



Ερώτηση 1η) Πόσο δύσκολο είναι να είναι κανείς δάσκαλος σε ολοήµερο 
σχολείο; 
 
 ∆εν έχει µεγάλες διαφορές, όχι δεν έχει καµία. Νοµίζω ότι είναι πιο 
εύκολο. Σου κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον, έχεις περισσότερα 
θέµατα να ασχοληθείς, είναι ένας εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας. 
Νοµίζω ότι είναι πιο εύκολο. 
 
Ερώτηση 2η) Σαν δάσκαλος σε ένα ολοήµερο σχολείο, οργανώνατε και 
πραγµατοποιούσατε µε διαφορετικό από ότι προηγουµένως τρόπο το καθηµερινό 
σας µάθηµα; 
 
 Εντελώς.  
 
       -Αν ναι ποια τα σηµεία όπου διαφοροποιηθήκατε; 
 
 Η διαφοροποίηση είναι ότι η διδασκαλία γίνεται πλέον οµαδική, ο 
παραδοσιακός τρόπος δεν υπάρχει, η µετωπική διδασκαλία. Ειδικά µερικά µαθήµατα, 
όπως τη Φυσική µε τα νέα βιβλία, ή στη Γεωγραφία ή σε µαθήµατα που βοηθάνε και 
τα παιδιά, ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγµατα. Απαιτούν περισσότερη 
προετοιµασία αλλά και το αποτέλεσµα είναι καλύτερο.  
 
Ερώτηση 3η) Ποια/ες  η  βασική/ές  µέθοδος/οι  διδασκαλίας που 
ακολουθούσατε κατά την πραγµατοποίηση του µαθήµατος σας; 
 
 Η βασική µέθοδος ήταν να φροντίζω, ώστε η κάθε ενότητα, να 
παρουσιάζεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε το συµπέρασµα να βγαίνει από τα 
παιδιά. ∆ηλαδή αυτό που επιθυµούσα σαν αποτέλεσµα από την κάθε 
διδακτική ώρα, έπρεπε να περάσει πρώτα από τα παιδιά, να το 
δουλέψουνε, να το επεξεργαστούνε και να το βγάλουν σαν συµπέρασµα. Ο 
δικός µου δηλαδή ο ρόλος, δεν ήταν τόσο κυριαρχικός όσο παλιότερα. 
Ήταν περισσότερο συµβουλευτικός.  
 

- Ακολουθήσατε αυτή τη µέθοδο διδασκαλίας εξαιτίας του ότι δουλεύατε 
σε ένα πιλοτικό σχολείο ή λόγω προσωπικής επιλογής και φιλοσοφίας; 

 
Κάποια από αυτά που κάνω εδώ, σ� αυτό το σχολείο, το Ολοήµερο, κάποια 

από αυτά, τα είχα δουλέψει και σε άλλα σχολεία, αλλά κακά τα ψέµατα, όταν σου 
δίνεται και η δυνατότητα, δηλαδή ο χώρος, τα εφόδια, τα µέσα, σε βοηθάει 
περισσότερο. Αλλά κάποια πράγµατα τα είχα προσπαθήσει και στα προηγούµενα 
σχολεία.  

  
 
 
 
 
 
 



- Θεωρείτε ότι αυτή τη µέθοδος διδασκαλίας που ακολουθείτε, 
διευκολύνεται την επικοινωνία/ συνεργασία σας µε τους µαθητές αλλά και 
µεταξύ των µαθητών; 

 
Πρώτο και κύριο είναι µεταξύ των µαθητών. Τα παιδιά µαθαίνουνε να είναι 

µαζί. Μαθαίνουν να µιλάνε, µαθαίνουν να κάνουν διάλογο, µαθαίνουν διάφορα 
πράγµατα. Μαθαίνουν να κάνουν διάλογο και µεταξύ τους και µε το δάσκαλο και 
είναι καλό για κάθε παιδί νοµίζω, να ψάχνεται και να δουλεύει µε τέτοιο τρόπο 
και να ενώνει την άποψη του µε τον άλλο. 

 
 
Ερώτηση 4η) Οργανώνατε το καθηµερινό σας µάθηµα ώστε οι µαθητές να 
έχουν εργασίες για το σπίτι; 
 
 Οι ώρες προετοιµασίας, επειδή εγώ έχω µεγάλη τάξη, το έχω πει κιόλας, 
νοµίζω ότι δεν επαρκούν. Γιατί για την Ε� τάξη είναι ελάχιστες. Είναι τέσσερις τη 
εβδοµάδα. Φρόντιζα κάποιες εργασίες που υποχρεωτικά πρέπει να γίνονται, να 
επαρκούν την ώρα της προετοιµασίας ή φρόντιζα να πέφτουν κάποιες εργασίες την 
Παρασκευή, προς Σαββατοκύριακο δηλαδή για να τις έχουν τη ∆ευτέρα. Αλλά καλό 
είναι να αποφεύγονται.  
 
Ερώτηση 5η) Χρησιµοποιούσατε σε γενικές γραµµές τον εξοπλισµό 
(τηλεόραση, video, προβολέα κτλ) και τα εργαστήρια του σχολείου σας; 
 
 Ναι σε µεγάλο βαθµό. 
 

- Αν ναι, σε ποιο βαθµό;  
Το εργαστήριο της Φυσικής 100%. Νοµίζω ότι έγινε η δεύτερη αίθουσα τους και 
τους άρεσε πάρα πολύ. Ήταν το εργαστήριο. Τα υπόλοιπα κατά 80% ναι. 

 
Ερώτηση 6η) Γενικά εφαρµόσατε κάτι καινούργιο/ διαφορετικό φέτος στην 
τάξη σας; 
 
 Ναι. Φρόντιζα να παρακάµψω µερικά βιβλία και σε µερικές ενότητες, αν όχι 
σε όλα, επεξεργαζόµουνα δικά µου κείµενα, ώστε να µπορούν να προσαρµοστούν σε 
οµαδική διδασκαλία.  
 
 
Ερώτηση 7η) Θεωρείται ότι ένα ολοήµερο σχολείο δίνει περισσότερες 
δυνατότητες ώστε ένας δάσκαλος να πραγµατοποιήσει ποιοτικότερη και 
αποτελεσµατικότερη διδασκαλία; 
 
 Ναι. Βέβαια είναι και νωρίς να το κρίνουµε, γιατί είναι τρία χρόνια µόνο, 
αλλά νοµίζω πως αν το δούµε σε µια προοπτική πενταετίας θα είναι σαφώς 
θετικότερα. Γιατί ποια είναι η γνώµη µου; Όταν ένα παιδί µπαίνει στην Α� τάξη, όταν 
µπει και το σχολείο είναι Ολοήµερο, θα έχει και διαφορετική συµπεριφορά, 
προχωρώντας στις τάξεις. Ενώ τώρα αν υποθέσουµε ένα παιδί της Στ� τάξης, το έχει 
δει, µόνο τρεις φορές. Κάπως έτσι. Οπότε νοµίζω ναι.  
    

- Αν ναι, ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που συντελούν σ� αυτό; 



 
Καταρχήν θέλοντας και µη, βλέπεις ότι οι ανάγκες των παιδιών για γνωστικά 

αντικείµενα, ολοένα και αυξάνονται και πρέπει να είσαι προετοιµασµένος, να τους 
δίνεις καινούργια ερεθίσµατα, να χρησιµοποιείς µέσα διδασκαλίας και επιτέλους, να 
ξεφύγουµε από το κλασικό, το παραδοσιακό σχολείο. ∆εν είναι µόνο η γλώσσα και 
τα µαθηµατικά, το παιδί µπορεί να πάρει και άλλα πράγµατα και από άλλα µαθήµατα.   
 
Ερώτηση 8η) Βασικό στοιχείο της επιτυχίας ενός ολοήµερου σχολείου είναι η 
ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία  του δασκάλου τόσο µε τους 
συναδέρφους του, τον διευθυντή και τον υποδιευθυντή όσο και µε το σχολικό 
σύµβουλο ή την επιστηµονική επιτροπή. Πως κρίνεται την συνεργασία σας φέτος 
µε τους παράγοντες αυτούς; 
 
 Ναι, ναι. Ένα Ολοήµερο σχολείο, µπορώ να πω ότι έχει στον οργανωτικό 
τοµέα, κάποιες δυσκολίες. ∆ηλαδή κατά πόσο καταρτίζεται το πρόγραµµα εύκολα, 
κατανοµή των ωρών διδασκαλίας, η συνεργασία µεταξύ των ειδικοτήτων και των 
δασκάλων, σαφώς, πρέπει να υπάρχει ένα οργανόγραµµα, το οποίο πρέπει να 
τηρείται. Η γνώµη µου είναι ότι πρέπει πριν αρχίσει η σχολική χρονιά, να είναι 
έτοιµα τα πάντα, το οργανόγραµµα να είναι έτοιµο και σιγά σιγά θα τα καταφέρουµε. 
  
Η συνεργασία σας µε τον διευθυντή, τον υποδιευθυντή ή τους συναδέρφους; 
 
 Κανένα πρόβληµα µε κανέναν. 
 
Με τη σχολική σύµβουλο και την επιστηµονική επιτροπή; 
 
 Επίσης κανένα πρόβληµα. Η σχολική σύµβουλος δεν έχει βέβαια να κάνει µε 
το Ολοήµερο, είναι θέµα ανθρώπων. Και σε άλλο σχολείο να ήταν.  
 
  
 
Ερώτηση 9η) Ποιες από τις παρακάτω βασικές ανάγκες του µαθητή θεωρείται 
ότι καλύπτει ένα ολοήµερο σχολείο; Γιατί; 
 

- Σχολική προετοιµασία και ολοκληρωµένη µαθησιακή διαδικασία; 
-  
Μέχρι την ∆� τάξη ναι, καλύπτεται η σχολική προετοιµασία. Μετά βλέπω 

κενό. Στη σχολική προετοιµασία, γιατί η µαθησιακή διαδικασία, εεε πιστεύω ότι 
καλύπτεται. Αν θέλεις βέβαια να πας και σε τοµείς, ας πούµε να προκαλέσεις τα 
παιδιά να κάνουν µία έρευνα, να κάνουν κάποιες εργασίες, ακόµα να τους δώσεις 
χρόνο, να παρουσιάσουν κάτι σαν οµάδα, ο χρόνος δεν επαρκεί. Αυτό το έχω δει και 
το έχω πει κιόλας, στην Ε� και Στ� υπάρχει κενό. 

  
- Επιπλέον σύγχρονες γνώσεις µέσω των νέων γνωστικών αντικειµένων; 

 
Ναι. Πιστεύω ότι χρειαζόµαστε όµως επιµόρφωση. Περισσότερη επιµόρφωση 

χρειαζόµαστε ναι. Μπορώ να πω, ότι το Ολοήµερο µου έδωσε τη δυνατότητα εµένα 
προσωπικά, να πω ότι σε ορισµένους τοµείς, έχω µείνει πίσω. Ενώ αν ήµουν σε άλλο 
σχολείο, δεν θα το είχα αντιληφθεί. Βλέπω τα κενά µου. 
 



 
- ∆υνατότητες για δηµιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες; 

 
Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα, ότι το Ολοήµερο, το δικό µας εδώ, 

για πρώτη φορά, εγώ δεν το έχω ξανακούσει, να πάει η Στ� τάξη, διήµερη 
εκπαιδευτική εκδροµή, στην Αθήνα. Με απόντες γονείς, µε διανυκτέρευση, εεε, 
δηλαδή η εµπειρία των παιδιών αυτών, µε τη Βουλή, µε την Ακρόπολη, µε όλα αυτά 
που είδαν ήταν πολύτιµη. Και η συµπεριφορά τους άψογη. Επίσης είδαµε για πρώτη 
φορά, παιδιά µικρής ηλικίας, να συµπεριφέρονται, γιατί τρώγαµε όλοι µαζί, 
πηγαίναµε σε ταβέρνες κ.τ.λ. ήταν άψογη. Και αυτό πιστεύω γιατί έχουν µάθει να 
τρώνε και µαζί. Ξέρουνε δηλαδή πια, να κάτσουν στο τραπέζι και να φερθούνε.  

Επίσης οι εκδηλώσεις, δεν έχουν καµία σχέση µε τα άλλα σχολεία. Καµία 
σχέση. Οι εκδηλώσεις των άλλων σχολείων, µου θυµίζουνε τα σχολεία των άλλων 
εποχών, που τα ξεπερνάµε σιγά σιγά.  

  
- Κάλυψη κοινωνικών αναγκών; 

 
Σαφώς λόγω του ωραρίου. Τουλάχιστον στην περιοχή, που οι περισσότεροι 

γονείς έχουν τουριστικά επαγγέλµατα, το Ολοήµερο τους άλλαξε τη ζωή προς το 
καλύτερο. Πιστεύω ότι αν το ολοήµερο σχολείο γίνει σε άλλη πόλη, πολλοί θα 
βάζουν µέσο να φέρνουν το παιδί τους.  

 
- Καταπολέµηση των ανισοτήτων; 

 
∆εν νοµίζω ότι οξύνονται οι διαφορές µέσα στο Ολοήµερο. Το σίγουρο είναι 

αυτό. ∆ηλαδή οι διαφορές αν υπάρχουν είναι κοινωνικές, αλλά το Ολοήµερο, κακά τα 
ψέµατα και οι οικονοµικές δυνατότητες είναι τέτοιες, που ας πούµε σε µια εκδροµή, 
δε θα ασχοληθούµε µε το οικονοµικό σκέλος, αν κάποιο παιδί δεν έχει λεφτά ή όχι. 
Νοµίζω ίσα ίσα δεν τις αµβλύνει.  
 
 
Ερώτηση 10η) Τελικά τι το διαφορετικό κοµίζει ένα ολοήµερο σχολείο για 
τους µαθητές αλλά και τους γονείς; (ή ποια τα βασικά πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα του ολοήµερου σχολείου;) 
 
 Για τους γονείς είναι ότι καλύπτει τις οικονοµικές τους ανάγκες. Τα παιδιά 
µπαίνουν σε γνωστικά αντικείµενα, που οι γονείς θα έπρεπε να πληρώνουν για να τα 
κάνουν. ∆εύτερον είναι ότι τα παιδιά, αποφεύγοντας τη µετωπική διδασκαλία, 
µπορούν να µιλάνε πρόσωπο µε πρόσωπο µεταξύ τους. Και αυτό για µένα είναι πολύ 
σηµαντικό. ∆ηλαδή µέσα από διάλογο, µέσα από συζήτηση, µέσα από έρευνα όλα 
αυτά είναι σηµαντικά. 
 
Ερώτηση 11η) Ποια είναι τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ένας 
δάσκαλος σε ολοήµερο σχολείο; 
 
 Σε ένα τόσο µεγάλο πρόγραµµα ωρών, υπάρχουν κάποια οργανωτικά 
προβλήµατα, όσον αφορά την κατάρτιση του προγράµµατος και την κατανοµή των 
ωρών. Αυτό είναι ένα πρόβληµα για το δάσκαλο. Το άλλο έχει να κάνει µε τις 
ειδικότητες. ∆ηλαδή όπως µπαίνουν οι ειδικότητες µέσα στο πρόγραµµα, αλλά 
νοµίζω ότι είναι απλό το πρόβληµα, αν λυθεί µε προσωπικό.  



 
 

Ερώτηση 12η) Εσείς είχατε επιµόρφωση για να διδάξετε εδώ; Είστε 
ικανοποιηµένος από την επιµόρφωση που είχατε; 
 
 Επιµόρφωση όχι, την κλασική που έχουν όλοι οι συνάδερφοι.  
 
Ήταν προσαρµοσµένη στις ιδιαιτερότητες του ολοήµερου σχολείου, ή ήταν όµοια και 
για τα άλλα σχολεία; 
 
 Ναι. Όταν ξεκίνησε το Ολοήµερο, είχαµε τις συζητήσεις, τις ηµερίδες που 
κάναµε. ∆εν τις κρίνω όµως ικανοποιητικές. Εγώ πιστεύω ότι χρειαζόµαστε διαρκή 
επιµόρφωση. Και νοµίζω ότι µπορούµε να εκµεταλλευτούµε τα κενά διαστήµατα, γι� 
αυτό λέω ότι το θέµα είναι οργανωτικό, δηλαδή από 1 έως 10 Σεπτεµβρίου. Θα 
προτιµούσα να παρακολουθήσω διδασκαλίες. Να δω τη χρήση των 
οπτικοακουστικών µέσων, να βγάλω κάποια συµπεράσµατα, να προσαρµόσω τη 
δουλειά µου, βάση νέων δεδοµένων.     
  
 
Ερώτηση 13η) Τι πρέπει να αλλάξει για να µπορέσει ένας δάσκαλος να 
ανταποκριθεί και να ευθυγραµµιστεί µε το πνεύµα και τη φιλοσοφία εν γένει του 
ολοήµερου σχολείου; 
 
 Καταρχήν πρέπει να αλλάξει ο τρόπος σκέψης του. πρέπει να καταλάβει ότι 
είναι σε άλλο σχολείο. Πρέπει να συνηθίσει και αυτό το λέω για µας που δουλεύουµε 
κάποια χρόνια, ότι µερικά πράγµατα που κάναµε, πρέπει να τα αλλάξουµε. Πρέπει να 
ξεφύγουµε από το πλαίσιο. 
 
Ερώτηση 14η) Τι πρέπει να αλλάξει στο ολοήµερο σχολείο για να γίνει ένας 
αποτελεσµατικός θεσµός αποδεκτός από όλους; 
 
 Να είναι πιο ευέλικτο. ∆ηλαδή πιστεύω ότι ένα Ολοήµερο, πρέπει να 
προσαρµόζεται στις απαιτήσεις της κάθε κοινωνίας και του κάθε τόπου που υπάρχει. 
∆ηλαδή µπορεί σε µια περιοχή, το 16:00 ας πούµε, δεν πρέπει να είναι de facto. Εδώ 
βέβαια, νοµίζω πως εξυπηρετεί.  
 
Ερώτηση 15η) ) Γιατί επιλέξατε να δουλέψετε σε ολοήµερο σχολείο; 
 
 ∆εν επέλεξα, ήταν η οργανική µου θέση εδώ, είδα την πρόταση, θα µπορούσα 
να επιλέξω, να καθίσω ή να φύγω και προτίµησα να µείνω.    
 
Θα επιλέγατε να δουλέψετε και του χρόνου σε πιλοτικό ολοήµερο σχολείο; 
 
 ∆εν ξαναφεύγω από εδώ.  
 
 
 

-  Γιατί; 
 



Οι συνθήκες εργασίας και µιλάω για το χώρο του σχολείου αυτού της 
Χερσονήσου, νοµίζω ότι είναι παραπάνω από ικανοποιητικές. Το βασικότερο για 
µένα, ότι µου καλύπτει τις φιλοδοξίες µου πρώτον και δεύτερον βλέπω ότι µέσα από 
αυτή τη διαδικασία ψάχνοµαι και εγώ, στο να βελτιωθώ σε κάποιους τοµείς. 

 
 

Θέλετε κάτι να προσθέσετε, κάτι που παρέλειψα να σας ρωτήσω ή κάτι που εσείς 
ξεχάσατε και θέλετε να τονίσετε; 

 
 
 Και ήθελα να πω τι γνώµη µου σε κάτι, θα έλεγα ότι πιο επαναστατικό και 

νοµίζω ότι έτσι θα γίνει και στο µέλλον, θα είναι οι δάσκαλοι ειδικά σε µεγάλες 
τάξεις, να είναι δάσκαλοι ειδικοτήτων. Όπως οι καθηγητές αλλά νοµίζω ότι µε την 
παιδαγωγική τους κατάρτιση σε παιδιά της ηλικίας του ∆ηµοτικού. Νοµίζω πως εκεί 
θα πάµε. Το βλέπω πιο αποτελεσµατικό. Οργανώνεις καλύτερα τη δουλειά σου, 
συγκρίνεις καλύτερα τα αποτελέσµατα της δουλειάς σου και το γνωστικό 
αντικείµενο, το ξέρεις καλύτερα. ∆εν σπαταλάς την ενέργεια σου για πράγµατα που 
δε σε ευχαριστούν ή δεν πρέπει να τα κάνεις.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆� ΚΥΚΛΟΥ 
(∆άσκαλος απογευµατινής ζώνης λειτουργίας του Ολοήµερου 

∆ηµοτικού σχολείου Χερσονήσου) 
 
Ερώτηση 1η) Τι ακριβώς αναλαµβάνει ένας δάσκαλος απογευµατινής ζώνης 
όπως εσείς, στο πρόγραµµα ενός ολοήµερου σχολείου; 
 
 Ωραία. Οι βασικές µου αρµοδιότητες ήταν, ότι ήµουν υπεύθυνος του 
εργαστηρίου της πληροφορικής. Το εργαστήριο πληροφορικής περιλαµβάνει τη 
διδασκαλία του µαθήµατος της Πληροφορικής, όπως είναι µέσα στο πρόγραµµα στις 
τάξεις Ε� και Στ�. Έκαστη είχε δύο τµήµατα που σηµαίνει οχτώ ώρες. Αυτή ήταν 
βασική µου αρµοδιότητα. Από εκεί και πέρα για να καλύψω το εικοσιτετράωρο µου, 
µου είχαν αναθέσει να διδάξω και Ιστορία στην Στ� δύο ώρες, Γεωγραφία στην Στ� 
καθώς και κάποια µαθήµατα προετοιµασίας τι άλλο. Αυτά. Προετοιµασία στις 
µεγάλες τάξεις και συνοδεία βέβαια των παιδιών στο φαγητό. Κάθε µέρα µια φορά.        
 
 
Ερώτηση 2η) Ποιες είναι οι δυσκολίες/ προβλήµατα που έχετε να 
αντιµετωπίσετε διδάσκοντας σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας; 
 
 ∆ιδάσκω δεύτερη χρονιά. Να πω για τη δεύτερη µόνο ή γενικά. Να µιλήσω 
γενικά, χωρίς να το περιορίσω. Κοίταξε ένα βασικό είναι ναι µεν είχα κάνει ένα 
µεταπτυχιακό στο θέµα της Πληροφορικής, αλλά από εκεί και πέρα έτσι πάνω στους 
υπολογιστές, ότι ήξερα ήταν πιο πολύ ως αυτοδίδακτος και δεν είχα έτσι µία τεχνική 
στήριξη στο εργαστήριο δηλαδή κάτι να κολλούσε δεν ήµουν σε θέση εγώ µόνος µου 
να τα επιλύσω. Και δεν είναι καν ο ρόλος του δασκάλου να το επιλύω εγώ. ∆ηλαδή 
για το εργαστήριο δεν είχα τεχνική κάλυψη.  
 Στις υπόλοιπες τάξεις, εντάξει µπήκαµε λίγο, µας δώσανε το ωράριο, ε δεν 
υπήρχε κάποια ενηµέρωση να µας πούνε από εκεί και πέρα ούτε καν να µας 
ενηµερώσουνε για το, τέλος πάντων αυτή την τάξη, τι περιλαµβάνει, τι παιδιά έχει 
µέσα, τι εθνικότητας είναι, το προβλήµατα υπάρχουνε. Λοιπόν δεν υπήρχε ούτε 
υπάρχει κάποια συνεργασία µε το δάσκαλο της τάξης. Και ήταν και τα ωράρια έτσι 
ώστε δεν βρισκόµασταν. ∆ηλαδή εγώ όταν πήγαινα στο σχολείο, αυτός είχε φύγει.  
 
-Προσαρµοστήκατε γρήγορα σ� αυτό το ωράριο λειτουργίας; 
 
 Για εµένα δεν ήτανε πρόβληµα αυτό. Όχι εντάξει. 
 
-Προσαρµοστήκατε σε ικανοποιητικό βαθµό στις απαιτήσεις του Ολοήµερου; 
 
 Όπως σου είπα και πριν δεν υπήρχε έτσι κάποια στήριξη και βοήθεια. 
Προσαρµόστηκα εντάξει µε πολύ προσωπική θυσία. ∆ηλαδή έγινα ο ίδιος τεχνικός 
για να µπορώ να λειτουργήσω και να µπορώ να κάνω το µάθηµα µου. Γιατί από ένα 
σηµείο και µετά όταν µου κολλούσε ένας υπολογιστής, έπρεπε να µάθω να τον 
ξεκολλάω µόνος µου. ∆εν µπορούσα να περιµένω κάποιο τεχνικό να έρθει να µου 
εγκαταστήσει κάποια προγράµµατα ή να µου φορµάρει και να µε βοηθήσει. Γι� αυτό 
και έµαθα να τα κάνω αυτά µόνος µου.  
  



Στην ίδια ερώτηση πάλι, σχετικά µε το πρόγραµµα και τον τρόπο διδασκαλίας του 
Ολοήµερου, που σε πιλοτική φάση λέει για εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας κ.τ.λ. 
τι έχετε να προσθέσετε;   
 
 Κοίτα να σου πω. Προσπάθησα. Ως ένα βαθµό το έκανα αλλά όχι στο βαθµό 
που θα ήθελα. ∆ηλαδή να πούµε πρώτα τι κατάφερα τέλος πάντων. Επειδή είχα τη 
δυνατότητα χρήσης του εργαστηρίου Πληροφορικής, το αξιοποίησα αρκετές φορές 
στη διδασκαλία της Ιστορίας και της Γεωγραφίας. ∆ηλαδή είχα εκπαιδεύσει τα παιδιά 
προς την κατεύθυνση που ήθελα να µπορούν να βρουν πληροφορίες στο internet,  να 
µπορούν µέσα από ψηφιακές βιβλιοθήκες και από εγκυκλοπαίδειες να βρίσκουν 
κάποια στοιχεία, να επεξεργάζονται εικόνες, να συνθέτουν όλα αυτά, το έκανα σε 
κάποια projects Γεωγραφίας. Επίσης και στη Ιστορία µε κάποια εκπαιδευτικά 
λογισµικά που είχαµε.  
 Αυτό που δεν κατάφερα να κάνω είναι να δουλέψω τα projects και τις 
οµαδικές διδασκαλίες στο βαθµό που θα ήθελα εγώ. Οπότε πολλές φορές και εγώ 
επέλεξα την εύκολη λύση της δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας. Για ποιο λόγο; Εντάξει 
ή γιατί τελικά είναι εύκολη λύση όταν έχεις πολλά προβλήµατα αλλά και γιατί 
πραγµατικά πολύ δύσκολο να εφαρµόσεις µια δυο εναλλακτικές µεθόδους 
διδασκαλίας, µέσα στην τάξη, όχι όταν έπαιρνα την τάξη και την πήγαινα στο 
εργαστήριο, τότε κάτι γινόταν. Αλλά και πάλι δεν µπορούσα να κάνω όλη τη χρονιά 
µόνο εργαστήριο σ� αυτά τα µαθήµατα. ∆εν µπορείς να κάνεις εναλλακτικούς 
τρόπους διδασκαλίας, όταν σε µια τάξη δεν µπαίνεις αρκετές ώρες, δηλαδή µπαίνεις 
δυο, τρεις ώρες την εβδοµάδα. Όταν σε µια τάξη µπαίνεις και τα θρανία δεν έχουν 
καν την οµαδική διάταξη. ∆ηλαδή όταν είσαι για ένα σαρανταπεντάλεπτο, µέχρι να 
αλλάξεις τη δοµή των θρανίων, µέχρι να βάλεις τα παιδιά να κάτσουν έτσι όπως 
πρέπει να κάτσουν, έχει περάσει ήδη ένα δεκάλεπτο. Μετά δε σου µένει και πολύ. 
 Επίσης σε ένα project ή σε µια οµαδική διδασκαλία δεν νοείται το 
σαρανταπεντάλεπτο. Πάντα πρέπει να πάρεις και άλλο χρόνο, αυτό δεν µπορούσε να 
γίνει, µια και δεν είµαι ο δάσκαλος της τάξης. Σου λέει θα πας 12:40 σ� αυτό το 
τµήµα 13:30 πρέπει να έχεις φύγει, γιατί µετά µπαίνει ο άλλος δάσκαλος. Οπότε όλα 
αυτά είναι προβλήµατα. Άµα ήσουνα δάσκαλος κανονικός πρωινής ζώνης και είχες 
το ωράριο σου θα µπορείς να πεις δεν κάνω τώρα Μαθηµατικά αλλά θα κάνω αύριο 
περισσότερες ώρες, γιατί θέλω να ολοκληρώσω το project.  
 Ένα άλλο πρόβληµα είναι ότι για να κάνεις κάτι τέτοιο πρέπει να έχεις 
εκπαιδεύσει την τάξη σου στην κατεύθυνση αυτή. Εγώ την είχα εκπαιδεύσει για 
παράδειγµα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οπότε από τεχνικής απόψεως τα 
παιδιά ξέρανε. Από εκεί και πέρα όµως πρέπει να τα εκπαιδεύσεις και στον τρόπο 
δουλειάς σ� αυτό το project. Το οποίο αν δεν έχουν εκπαιδευτεί τα παιδιά, δεν 
προλαβαίνεις εσύ σ� αυτό το ωράριο και να τα εκπαιδεύσεις για το πώς θα µάθουν να 
συνεργάζονται και να µπουν στη διαδικασία τελικά να φέρουν σε πέρας το έργο αυτό. 
Αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι δουλειά των πρωινών, η οποία αν δεν έχει γίνει, 
δηλαδή αν τα παιδιά σε µια τάξη µπαίνεις και δεν έχουν µάθει να συνεργάζονται, 
είναι αδύνατον εσύ να το καταφέρεις τις λίγες ώρες που έχεις.         
 
Ερώτηση 3η) Σε τι ακριβώς έπρεπε να δώσει έµφαση ένας δάσκαλος 
απογευµατινής ζώνης στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου; 
 
 Καταρχήν να µην κάνει ας το πούµε ένα κακέκτυπο αντίγραφο της πρωινής 
ζώνης, όπου εντάξει πάλι µάθηµα, πάλι διδασκαλία, πάλι εξέταση πάλι όλα αυτά. 
Είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά να κάθονται µέχρι τις 16:00 σχολείο και είναι 



απάνθρωπο τέλος πάντων να συνεχίζουν στο ίδιο στυλ µαθήµατος και διδασκαλίας. 
Θα έλεγα ένας δάσκαλος απογευµατινής βάρδιας έτσι, στο Ολοήµερο θα πρέπει να 
δώσει έµφαση σε άλλα, δηλαδή πως τα παιδιά να µπορούν περνώντας καλά να δούνε 
έτσι κάποιους διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της γνώσης. Παιγνιώδεις τρόπους, 
δηµιουργικές δραστηριότητες, κάτι τέτοιο.  
 
∆ίνει στο δάσκαλο το ολοήµερο σχολείο τη δυνατότητα να το εφαρµόσει αυτό; 
 
 Κοίτα οι εγκαταστάσεις είναι το λιγότερο, άσχετα το ότι θα µπορούσε να 
ασκήσει κανείς κάποια κριτική σ� αυτές. ∆εν νοµίζω ότι είναι το σηµαντικότερο 
πρόβληµα οι εγκαταστάσεις για  το αν κάτι τέτοιο ικανοποιείται ή όχι. Το πρόβληµα 
είναι καταρχήν η διάσπαση που έχει γίνει, ότι σαν δάσκαλος µπαίνεις σε πάρα πολλά 
τµήµατα, απογευµατινής βάρδιας πάλι χωρίς έτσι να υπάρχει κάποια λογική γιατί 
µπαίνεις σ� αυτά τα τµήµατα. ∆ηλαδή το ωράριο που µας δόθηκε, µας δόθηκε για να 
ικανοποιήσει κάπου το δάσκαλο αναφορικά µε τις ώρες εργασίας του. δηλαδή δόθηκε 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βολεύει, ξέρεις µπαίνεις στο σχολείο 12:00 και φεύγει; 
16:00. δεν ρωτηθήκαµε ξέρεις ποια είναι τα ενδιαφέροντα σου, ποιες είναι οι 
ικανότητες σου, σε ποιο τοµές µπορείς να βοηθήσεις περισσότερο, να γίνει έτσι µία 
συζήτηση στην αρχή της χρονιάς και αντιστοίχως να καθοριστεί καθένας από εµάς τι 
θα αναλάβει.  
 ∆ε δόθηκε κάποια µέριµνα στο να πούµε Στ� τάξη, περιλαµβάνει αυτά και 
αυτά και αυτά. Για να δούµε και όσο πιο πολλά µπορεί να πάρει κάποιος από την Στ΄ 
ώστε να είναι σε επαφή µε τα παιδιά. Αλλά ξέρεις αυτό είναι κενό, θα µπεις τώρα 
εσύ. Εκεί είναι ένα κενό µπαίνει ο άλλος. Και αυτό έχει σαν συνέπεια σε πολλά 
τµήµατα να περνάνε δάσκαλοι, να τελειώνει η χρονιά και να µην έχουµε καταφέρει 
καλά καλά να έχουµε µάθει τα ονόµατα των παιδιών και να µην µπορείς βέβαια να 
στήσεις αυτά που θες εσύ να στήσεις µέσα στο ασφυκτικό σαρανταπεντάλεπτο.      
 
Ερώτηση 4η) Θεωρείτε ότι το µάθηµα της προετοιµασίας γίνεται µε 
ικανοποιητικό τρόπο και προσφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα; 
 
 Όχι. Θεωρώ ότι µιλώντας για µένα, γιατί ο κάθε συνάδερφος το βλέπει 
εντελώς διαφορετικά, όπως το είδα εγώ, δεν µπορώ να πω ότι γίνεται µε 
ικανοποιητικό τρόπο γιατί; Εδώ ιδιαίτερο κάνεις σε ένα παιδί, ένας δάσκαλος και ένα 
παιδί και πάλι κανείς επαγγελµατίας δε θα κάνει ιδιαίτερο αν δεν προσπαθήσει να 
έρθει σε µια επαφή µε το δάσκαλο του παιδιού, να συζητήσει µαζί του για τις 
αδυναµίες, να κάτσει µε το γονέα να κάνει µια κουβέντα, να δει τέλος πάντων το 
παιδί τι χρειάζεται. Τώρα να κάνεις µια προετοιµασία σε µια τάξη είκοσι συν 
παιδιών, πολλές φορές χωρίς να έχεις ενηµερωθεί από τον προηγούµενο δάσκαλο για 
το τι έχουµε να προετοιµάσουµε, βασιζόµενος απλά σε αυτά που έχουν να σου πουν 
τα παιδιά. ∆ηλαδή τι έχετε σήµερα; Ιστορία αυτό, Γεωγραφία αυτό.  
 Αλλά ακόµα και αν ο δάσκαλος σε ενηµερώσει γραπτώς εν πάση περιπτώσει 
και το τηρείς και σε αφήσει, πάλι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις προετοιµασία και 
πολλές φορές έχεις έτσι µια σύγκρουση ρόλων. Όταν για παράδειγµα το παιδί σου 
λέει πρέπει να µάθω απ� έξω τη Γεωγραφία, αυτή είναι η προετοιµασία µου, δεν 
µπορώ εγώ να µπω στη διαδικασία να κάτσω να πω στο παιδί ναι ξέρεις λέγε µου, ας 
το πούµε. Έρχοµαι σε πλήρη σύγκρουση µε αυτά που πιστεύω. Από την άλλη όµως 
δεν µπορώ να του δηµιουργήσω µια αµφισβήτηση για το δάσκαλο του και να του πω 
ξέρεις αυτά είναι σαχλαµάρες και µην κάθεσαι να µαθαίνεις απ� έξω ειδικά το 
µάθηµα της Γεωγραφίας ή κάποια στοιχεία που έχουν πλέον ξεπεραστεί και δεν 



υπάρχουν. ∆ηλαδή ναι µεν από τη µια έχουµε αυτό το πρόβληµα της λίγης επαφής µε 
το δάσκαλο και από την άλλη όταν υπάρχουν µεγάλες διαφορές παιδαγωγικής φύσης 
αλλά και µη ενηµέρωση. ∆ηλαδή κάνει ο πρωινός κάτι, γιατί το κάνει. Είναι πάρα 
πολύ δύσκολο έως και αδύνατο να λειτουργήσει η προετοιµασία και χωρίς να µας 
έχει ξεκαθαριστεί η προετοιµασία τι σηµαίνει. Απλά να κάνουν τα παιδιά τις 
ασκήσεις τους, σηµαίνει ενισχυτική διδασκαλία, δηλαδή να δούµε ποια παιδιά έχουν 
πρόβληµα και µε αυτά να ασχοληθούµε πιο πολύ. 
 
      
-Σχετικά µε το µάθηµα της ενισχυτικής διδασκαλίας; 
 
 Υπάρχει στο πρόγραµµα ξεχωριστή ώρα. Πάλι µιλώντας για µένα, χωρίς να 
ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ κάνω ενισχυτική διδασκαλία µία φορά την βδοµάδα, σε 
τρία παιδιά. Συγκεκριµένα στο Γ2. σ� αυτά τα παιδιά κάνω µόνο µία ώρα. Σ΄ αυτή τη 
µία ώρα τους κάνω και Μαθηµατικά και Γλώσσα. Εκ των πραγµάτων επειδή δεν 
µπορούσα, δηλαδή θα ήταν τελείως δώρον άδωρο να τα κάνω και τα δύο, αποφάσισα 
µε δική µου πρωτοβουλία να τους κάνω µόνο Μαθηµατικά, δεδοµένο ότι αυτά τα 
τρία παιδιά έκαναν Γλώσσα επειδή ήταν και αλλοδαπά τα δύο στην τάξη υποδοχής 
στο σχολείο. Ήταν τρία παιδιά όπου το ένα µε βάση τη δική µου εκτίµηση, πρέπει να 
είχε κάποιο νοητικό πρόβληµα. Είναι το παιδί αυτό στην Γ΄ δηµοτικού και δεν έχει 
µάθει ακόµα να διαβάζει και να γράφει. Το δεύτερο παιδί είναι πανέξυπνο, πάντα µε 
τη δική µου εκτίµηση, τέλος πάντων δεν εµφανίζει κάποιο νοητικό πρόβληµα και 
µάλιστα ούτε και µαθησιακό, δηλαδή άµα κάτσει θα βγάλει την ύλη, αλλά εµφανίζει 
ένα τροµερό πρόβληµα συµπεριφοράς. ∆ηλαδή το πρόβληµα του, όπως λέει και ο 
δάσκαλος του είναι στη συµπεριφορά, υπερκινητικότητα και τα σχετικά. Το τρίτο 
παιδάκι είναι ένα Αλβανάκι το οποίο έχει κάποια προβλήµατα µε τη γλώσσα. ∆ηλαδή 
ενώ ο άλλος δεν έχει το πρόβληµα της γλώσσας, αλλά φαίνεται ότι έχει έντονο 
µαθησιακό πρόβληµα, αυτό το άλλο δεν φαίνεται να έχει ούτε νοητικό, ούτε 
µαθησιακό, ούτε ιδιαίτερο πρόβληµα συµπεριφοράς. Είναι βέβαια λίγο άτακτος αλλά 
φαίνεται να έχει έτσι πρόβληµα µε τη γλώσσα. Γιατί στα λέω όλα αυτά; 
 Γιατί πως µπορείς να κάνεις έτσι κάτι σοβαρό, µέσα σε µια τόσο ανοµοιογενή 
οµάδα, όταν το ένα έχει πρόβληµα στη γλώσσα, το άλλο στη συµπεριφορά και το 
τρίτο είναι πραγµατικά ένα που σηκώνει κανείς τα χέρια. Και µε µία ώρα την 
εβδοµάδα βέβαια.   
     
 
Ερώτηση 5η) Σαν δάσκαλος σε ένα ολοήµερο σχολείο, οργανώνατε και 
πραγµατοποιούσατε µε διαφορετικό από ότι προηγουµένως τρόπο το καθηµερινό 
σας µάθηµα; 
 
 Κοίταξε εγώ µε το που εργάστηκα µπήκα κατευθείαν σε Ολοήµερο. ∆εν 
µπορώ να σου πω προηγουµένως τι έκανα.  
 
 
 

- ∆ιαφοροποιούσατε το µάθηµα, εξαιτίας του ότι διδάσκατε σε ολοήµερο 
σχολείο; 

 
Τώρα από το κλίµα του Ολοήµερου επηρεάστηκα µόνο στο βαθµό ότι έβλεπα τα 

παιδιά να κάθονται εκεί πέρα µέχρι στις 16:00, µετά το φαγητό, οπού ήµουνα εγώ ο 



ίδιος κουρασµένος και εντάξει προσπαθούσα να µην τα επιβαρύνω περισσότερο. Αν 
ήµουνα δάσκαλος σε πρωινή βάρδια σίγουρα θα είχα πολύ περισσότερες απαιτήσεις 
σε ορισµένα θέµατα. Τώρα δεν µπορούσα να έχω. Αρκετές φορές και στο µάθηµα της 
Πληροφορικής προσπαθούσα έτσι να είµαι λίγο πιο χαλαρός µαζί τους και εντάξει σε 
κάποια θέµατα, να το κάνουµε και λίγο πιο παιγνιώδη το ζήτηµα και αν και κάποιος 
µαθητής ένα πράγµα που εγώ πίστευα ότι είναι σηµαντικό, δεν ήθελε να ασχοληθεί, 
του έλεγα εντάξει µην ασχοληθείς σε τελική ανάλυση.  
 
 
 
Ερώτηση 6η) Ποια/ες η βασική/ες µέθοδος/οι διδασκαλίας που ακολουθούσατε 
κατά την πραγµατοποίηση του µαθήµατος σας; 
 
 Από την εργασία µου, που σου την έχω δώσει, µπορείς να καταλάβεις πως 
έκανα µάθηµα µέσα στο εργαστήριο, δηλαδή έκανα εισαγωγή και µετά έβαζα τα 
παιδιά στο κλίµα κ.τ.λ. στο εργαστήριο βασικά δούλευαν τα παιδιά σε δυάδες, σε 
σχήµα πι και χρησιµοποιούσα και πάρα πολύ την αλληλοδιδακτική. ∆ηλαδή το 
πρόβληµα, που κανονικά θεωρείται πρόβληµα, ότι µερικά παιδιά είναι πολύ ψηλά και 
ορισµένα χαµηλά, εγώ το βλέπω και το χρησιµοποιώ σαν πλεονέκτηµα. ∆ηλαδή 
χρησιµοποίησα τα παιδιά που έχουν καλύτερες γνώσεις, ασχολήθηκα µε αυτά πολλές 
φορές και κάποιες παραπάνω ώρες αφού το ήθελαν στα διαλείµµατα ώστε µετά να µε 
βοηθούν αυτά  
 Τώρα τα µαθήµατα που έκανα ήταν, Γεωγραφία, Ιστορία και ενισχυτική. 
Ενισχυτική, ας ξεκινήσουµε από εκεί προσπαθούσα να καταλάβω τα παιδιά που 
έχουνε προβλήµατα, που έχουνε ελλείψεις και κάπου εκεί να κάνω περισσότερη 
κουβέντα, περισσότερες ασκήσεις.  Κυρίως έδινα βάση στο να καταλάβω που έχουν 
το πρόβληµα. Πιστεύω ότι βοηθήθηκαν ως ένα βαθµό, αν εξαιρέσουµε το παιδί που 
έχει νοητικό πρόβληµα, που εκεί δεν µπόρεσα να του κάνω και πολλά πράγµατα. Οι 
άλλοι δύο κάτι κάνανε.  
Για την Ιστορία και τη Γεωγραφία, δουλέψαµε λίγο οµαδοσυνεργατική, δηλαδή 

εγώ θα το προτιµούσα ειδικά στη Γεωγραφία, να έκανα όλο το µάθηµα µε 
οµαδοσυνεργατική. ∆εν το κατάφερα και για το λόγο τέλος πάντων ότι πρώτη φορά 
δίδασκα Γεωγραφία ε και κάπου πες και εγώ δεν ήµουν τόσο έτοιµος, όσο θα έπρεπε 
για να κάνω κάτι τόσο ανατρεπτικό και απ� την άλλη κακά τα ψέµατα, ήταν ως ένα 
βαθµό πάρα πολύ η κούραση δεδοµένο ότι αναλαµβάνω για πρώτη φορά ένα 
εργαστήριο, έπρεπε να ασχοληθώ µε πάρα πολλά άλλα πράγµατα, χωρίς να έχω µια 
βοήθεια, να στήνω µηχανήµατα, να τα στήνω όλα αυτά, που δεν µε άφησαν τέλος 
πάντων να κάνω το µάθηµα έτσι όπως θα ήθελα εγώ να το κάνω και βέβαια όσα είπα 
και πριν, ότι δηλαδή τα παιδιά δεν έχουν µάθει την οµαδοσυνεργατική και έπρεπε να 
τα κάνω από το µηδέν. Θα µπορούσαν ίσως, αλλά ήθελε πάρα πάρα πολύ δουλειά. 
Κάναµε λίγο κάποια projects Γεωγραφίας, τη Σαχάρα, πήρε η κάθε οµαδούλα, 

που ήταν δυάδες όπως σου είπα, ένα θέµα για κάποιες χώρες και προσπαθούσαν να το 
δουλέψουνε στον υπολογιστή να βρουν στοιχεία, να φτιάξουν µια εργασιούλα στο 
power point, εντάξει, θα µπορούσαµε να είχαµε κάνει και περισσότερα. 
Να πω για την ώρα του φαγητού; Θα ήθελα να πω κάποια πράγµατα, γιατί είναι 

µάθηµα. Θεωρείται βεβαίως κανονική διδακτική ώρα και έτσι πρέπει να είναι και έτσι 
είναι. Είχα τροµερό πρόβληµα πέρυσι όπου µου είχανε δώσει ένα τµήµα όπου το 
πήγαινα µόνο φαγητό, δηλαδή δεν είχα καµιά άλλη σχέση µε αυτό το τµήµα. Και ένα 
τµήµα από τα πιο ταραχώδη του σχολείου και ακόµα συνεχίζει να είναι. 
Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ και µπορώ να σου πω ότι από τις πιο πολλές ώρες που 



αφιέρωσα ήταν να βγάλω πέρα αυτό που άλλος το θεωρεί, εντάξει τι κάνεις, 
ουσιαστικά πας τα παιδιά για φαγητό. Γιατί τα παιδιά σε ένα τεταρτάκι είχαν φάει και 
την ώρα που τρώγανε πρέπει εσύ να τους δείχνεις πως πρέπει να τρώνε, έτσι χωρίς να 
φωνάζουνε και να φέρνουν τα πάνω κάτω αλλά και µετά τα υπόλοιπα τριάντα λεπτά 
να βρίσκεις διάφορες δραστηριότητες για να τα απασχολήσεις χωρίς βέβαια να τα 
ταλαιπωρήσεις, γιατί είχανε µόλις φάει. Και εκεί πρέπει να βρεις παιχνίδια στον 
υπολογιστή ή άλλα όπως ξέρω εγώ χορευτικές καρέκλες και κάτι τέτοια. 
Θέλω να πω ότι εκεί πέρα πραγµατικά ήταν ένας τοµέας που αισθάνθηκα 

περισσότερο σαν εµψυχωτής παρά σαν δάσκαλος µε την ακαδηµαϊκή έννοια του 
όρου. Και αυτό είναι το τελείως διαφορετικό, που δεν ξέρω αν κάποιος δάσκαλος σε 
ένα διαφορετικό σχολείο, κανονικό, µπορεί να το ζήσει αυτό σε καθηµερινή βάση 
ώστε κάθε µέρα να πρέπει ουσιαστικά να δρας σαν εµψυχωτής, να κάνεις τα παιδιά 
να νιώθουν καλά για να µη σε ταλαιπωρούνε και να µην ταλαιπωρούνται βέβαια και 
αυτά.       

     
 
Ερώτηση 7η) Ποιες από τις παρακάτω βασικές ανάγκες του µαθητή θεωρείτε 
ότι καλύπτει ένα ολοήµερο σχολείο; Γιατί; 
 

- Σχολική προετοιµασία και ολοκληρωµένη µαθησιακή διαδικασία; 
 
Αν καλύπτεται έτσι όπως είναι ή αν θα έπρεπε να καλύπτεται; Σίγουρα 

θα έπρεπε να καλύπτεται. Έτσι σίγουρα. Αν καλύπτεται θα έλεγα όχι σε 
καµία περίπτωση. ∆ηλαδή ούτε ο καλός µαθητής βγαίνει ικανοποιητικά 
προετοιµασµένος, διότι ο καλός µαθητής θέλει να είναι ακόµα καλύτερος, 
να πετύχω λέει υψηλούς βαθµούς να µάθω περισσότερα. Ε και οπότε και 
στο σπίτι, συνεχίζει να µελετάει. ∆ηλαδή δεν ολοκληρώνει αυτές τις 
διαδικασίες στα πλαίσια του µαθήµατος. 
Ο κακός µαθητής δε συνεχίζει να µελετάει σπίτι αλλά και πάλι δεν έχει 

καλύψει, δεν έχει προετοιµαστεί όπως θα ήθελε να προετοιµαστεί για να 
πάει στο σπίτι του. µιλάµε για το σχολείο µέσα. Σε περίπτωση που είναι 
ολοκληρωµένη, αυτή επιτυγχάνεται έξω από το σχολείο. Σε περίπτωση που 
δεν είναι ολοκληρωµένη δεν ολοκληρώνεται και µέσα στο σχολείο, ούτε 
και επιτυγχάνεται και εκτός σχολείου.  
Και βέβαια χαρακτηριστικό παράδειγµα εδώ πέρα είναι η διδασκαλία 

των Αγγλικών όπου όλα τα παιδιά που θέλουν να µάθουν Αγγλικά από τον 
καλό µαθητή µέχρι τον µέτριο, για τους πολύ κακούς τους αλλοδαπούς που 
δεν έχουν και οικονοµική άνεση δεν πάνε ούτε και µαθαίνουνε, συνεχίζουν 
µε φροντιστήριο έξω Αγγλικά.   
 

- Επιπλέον σύγχρονες γνώσεις µέσω των νέων γνωστικών αντικειµένων; 
 
∆εν µπορώ να µιλήσω για τα νέα γνωστικά αντικείµενα γιατί ακόµα και να έχω 

άποψη εντάξει, µόνο για το δικό µου. ∆ηλαδή δεν µπορώ να πω για την Αγωγή 
Υγείας, τι κάνουν. Στο δικό µου πιστεύω ότι καταρχήν χρησιµοποιήσαµε το 
εργαστήριο για να ενισχύσουµε τα άλλα µαθήµατα και όχι τέλος πάντων για να 
µάθουν υπολογιστές. ∆ηλαδή υποτίθεται το εργαστήριο είναι πιο πολύ µέσα απ΄09ο 



µια να το πούµε κονστρακτιβιστική έννοια της µάθησης και όχι να τους µάθω 
συγκεκριµένα πακέτα εκπαιδευτικού λογισµικού. Αλλά επειδή ήθελα να αποκτήσουν 
τα παιδιά µία ευελιξία δηλαδή να µπορούν να χρησιµοποιούν πολλά πακέτα, όχι να 
ξέρουν τα πακέτα αλλά να µπορούν µέσα από όλα αυτά τα πακέτα να κάνουν τις 
εργασίες τους χωρίς κάπου να κολλάνε και να έχουν αυτή την ευελιξία και τις 
δυνατότητες, ναι πιστεύω ότι απέκτησαν πάρα πολλές σύγχρονες γνώσεις και 
εξειδικευµένες, χωρίς να είναι αυτός ο τελικός στόχος µου βέβαια. 
    

- ∆υνατότητες για δηµιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες; 
 
Αυτά πάνε την ώρα του φαγητού για µένα. ∆ηλαδή εκεί έδρασα καθαρά σαν αυτό 

που λέµε σε ξενοδοχείο animater, εµψυχωτής καθαρά. Πως το παιδί θα περάσει καλά.  
 
Σχετικά µε τις υπόλοιπες δραστηριότητες που γίνονται στο σχολείο, αλλά και µέσα 
από τα άλλα µαθήµατα, θεωρείτε ότι καλύπτετε το συγκεκριµένο σηµείο στα πλαίσια 
του Ολοήµερου;  
 
Για το συγκεκριµένο σχολείο, για τις εκδηλώσεις που γίνανε όχι για όλες, γιατί 

υπήρξαν και µερικές εξαιρέσεις, δεν µε βρίσκουν σύµφωνο στο 90% στο 80%. Για 
πιο λόγο; ∆ιότι πολλές φορές γίνονταν στο ελιτίστικο στυλ, δηλαδή χορωδία, ποια 
παιδιά είναι καλλίφωνα, αυτά και αυτά και αυτά, µε αυτά θα κάνουµε πρόβες. Πότε 
θα κάνουµε πρόβες; Αυτές και αυτές τις ώρες. Μα εκείνη την ώρα µπορεί τα παιδιά 
να έχουν Γεωγραφία, Ιστορία, Πληροφορική. Εντάξει εµείς πρέπει να κάνουµε τη 
χορωδία µας. Και όχι µε όλο το σχολείο, έτσι, µε τα τριάντα παιδιά. Και να έχουµε τα 
υπόλοιπα να διαµαρτύρονται. Αυτό είναι τελείως έξω από την παιδαγωγική έννοια 
αυτών των δραστηριοτήτων, διότι δεν πάµε ούτε να πάρουµε κανένα βραβείο, ούτε 
γενικά να κάνουµε µια µορφή καλλιστείων.  
Σκοπός µας είναι τα παιδιά µέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες, να περάσουν 

καλά. Και αν το θέαµα που θα βγάλουνε είναι άξιο λόγου, εγώ νοµίζω έπρεπε να µας 
είναι παντελώς αδιάφορο. Και βέβαια όλα αυτά σε συνδυασµό, ότι δεν δηµιουργούµε 
προβλήµατα στα άλλα µαθήµατα. Εγώ ήρθα προσωπικά σε σύγκρουση µε αυτό το 
θέµα, µέχρι που το κατάφερα, αν µη τι άλλο να υπάρχει µια ενηµέρωση πριν έρθει 
κάποιος να παίρνει παιδιά µέσα από την τάξη. ∆ιότι καταλαβαίνεις τι είναι, να 
ξεκινάς ένα µάθηµα και να σου παίρνουν τρία- τέσσερα παιδιά από το µάθηµα για τη 
χορωδία και το θεατρικό, το οποίο πρόβληµα µειώθηκε πάρα πολύ, αλλά παρόλα 
αυτά συνεχίζει δυστυχώς µέσα από το πλαίσιο το να θεωρούν πολλές φορές την 
εκδήλωση ότι είναι η κατακλείδα µια εκπαιδευτικής δραστηριότητας και ότι µε αυτό 
τον τρόπο ουσιαστικά θα γίνει µια επίδειξη τι έκανε το σχολείο, ότι προσπαθούν 
πολλές φορές να κάνουν αυτό και να µην λαµβάνουν υπόψη τους την παιδαγωγική 
διάσταση της εκδήλωσης.  

    
- Κάλυψη κοινωνικών αναγκών; 

 
Κοίταξε θα ήταν πάρα πολύ καλό και ωραίο, αν τα παιδιά µπορούσαν 

να πάνε σπίτι τους και µετά να λειτουργήσουν ως παιδιά. Όταν τα παιδιά 
πρέπει να πηγαίνουν σπίτι τους και πάλι να πηγαίνουν στο φροντιστήριο 
Αγγλικών ή πάλι η µαµά να πρέπει να δει το παιδί αν έχει διαβάσει, δεν 
καλύπτει καµία κοινωνική ανάγκη. Καλύπτει ενδεχοµένως κάποιες άλλες 
κοινωνικές ανάγκες κάποιων ανθρώπων κυρίως αλλοδαπών που 



δουλεύουν κάτι εξαντλητικά ωράρια πραγµατικά οι άνθρωποι µε αυτόν τον 
τρόπο για κάποιες ώρες παραπάνω από ένα παραδοσιακό σχολείο µπορούν 
να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο ότι το παιδί δεν θα σκοτωθεί στη µέση του 
δρόµου ή να βγει να πάρει ναρκωτικά. Έτσι τελείως χοντροκοµµένα. 

 
 
 

Σχετικά: µε το ωράριο, στη Χερσόνησο που είναι καθαρά τουριστική 
περιοχή, το ωράριο εξυπηρετεί τις οικογένειες των µαθητών; 
 
Κοίταξε  να δεις, σου επαναλαµβάνω, το καλύτερο θα ήταν για 

ορισµένους να µπορούσε να λειτουργήσει από τις 7:00 το πρωί, µέχρι τις 
11:00 το βράδυ. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καµιά δουλειά που να 
σταµατάει στις 16:00 στα τουριστικά επαγγέλµατα. Επειδή έχω εργαστεί 
χρόνια στον τουρισµό ξέρω ότι οι δουλειές είναι έτσι από τις 7:00 µέχρι 
εντάξει και 11:00 που σου είπα ήταν µια αισιόδοξη πρόβλεψη. Αλλά δεν 
νοµίζω ότι είναι αυτό το ζητούµενο τελικά. 
  
 

- Καταπολέµηση των ανισοτήτων; 
 

Όχι. Όταν κάτι λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο δεν νοµίζω ότι καταπολεµά τις 
ανισότητες. Ίσως τις διογκώνει και ως ένα βαθµό. ∆εν ξέρω αν πρέπει να το 
τεκµηριώσω. Είναι άποψη µου και η αίσθηση που αποκοµίζω. Απλά πω ότι πρέπει να 
δοθεί περισσότερη έµφαση στην ενισχυτική διδασκαλία και µε περισσότερη 
σοβαρότητα. Αν την βλέπανε έτσι και όχι στο στυλ να καλύψουµε το ωράριο του 
δασκάλου, ξέρεις έχεις είκοσι τρεις ώρες βάλε και µια ώρα ενισχυτική για να κλείσει 
το εικοσιτετράωρο σου. 

Και αν το µάθηµα στην τάξη υποδοχής λειτουργούσε σε µια ικανοποιητική 
βάση και µε εξειδικευµένο προσωπικό, όχι µε ένα δάσκαλο, να σε ποιον θα τη 
δώσουµε σε αυτόν, ίσως να συνέβαλε σ� αυτό, στην καταπολέµηση της ανισότητας.     
 
 
Ερώτηση 8η) Τελικά τι το διαφορετικό κοµίζει ένα ολοήµερο σχολείο για τους 
µαθητές αλλά και τους γονείς; 
 
 Τι κοµίζει, όχι τι θα έπρεπε να κοµίζει έτσι; Το διαφορετικό είναι ότι 
έχουν περισσότερες ώρες οι γονείς µε το κεφάλι τους ήσυχο ως ένα βαθµό. 
Αυτοί που θέλουν να το έχουν ήσυχο, γιατί αυτοί που δε θέλουν να το έχουν 
ήσυχο, τους κοµίζει περισσότερες ανησυχίες, το παιδί µε τόσες ώρες, έχω 
χάσει τον έλεγχο του παιδιού από µορφωτικής απόψεως και µήπως τελικά 
πρέπει να το πάρω σπίτι για να µπορέσω εγώ να αναλάβω περισσότερο τη 
µόρφωση του. Μιλάµε για  γονείς που έχουν έτσι κάποιες περισσότερες 
ανησυχίες.  



∆εν µπορώ να πω ότι κοµίζει πολλά πράγµατα, έτσι σε τελείως 
διαφορετικό επίπεδο πέρα ίσως από κάποιες ειδικότητες που καταφέρνουν 
να λειτουργούν ικανοποιητικά, εντάξει ευλογώντας τα γένια µας, δηλαδή 
σίγουρα στο δικό µας σχολείο που τους κάνω πληροφορική, σίγουρα τα 
παιδιά κοµίζουν κάτι που δεν το κοµίζουν σε πολλά δηµοτικά σχολεία και 
θα έλεγα ούτε καν σε Γυµνάσια. Και βέβαια δεν το συγκρίνω καν µε το 
διευρυµένο ωράριο. Το κλειδί είναι στις νέες ειδικότητες, όπου είναι 
υποτίθεται κάποιοι άνθρωποι, µε κάποια εξειδίκευση και µπορούν να 
προσφέρουν κάποια πράγµατα που δεν µπορεί να τα βρει, ένας µαθητής σε 
ένα παραδοσιακό σχολείο και που ακόµα και να µπορούσε να τα βρει, δε 
θα µπορούσαν να καλυφθούν µέσα στο ωράριο µέχρι της 12:30.  

Το ερώτηµα το µεγάλο είναι υπάρχει αυτή η προσφορά από τις 
ειδικότητες; Μιλώντας για τη δική µου ειδικότητα λέω ναι. Για τις άλλες 
εντάξει δεν µπορώ να πω. Και όπως είδες το περιόρισα στις ειδικότητες, 
γιατί αν πούµε, αν άλλαξε η µέθοδος διδασκαλίας η φιλοσοφία του 
δασκάλου και αυτά, όχι δεν έχει αλλάξει.    
 
  
 
Ερώτηση 9η) Είχατε επιµόρφωση για να διδάξετε σε ολοήµερο σχολείο; Είστε 
ικανοποιηµένος από αυτή; 
 
 Όχι.  
 
Τι πιστεύετε ότι θα µπορούσε να γίνει µε την επιµόρφωση ώστε να γίνουν πιο 
αποτελεσµατικά τα αποτελέσµατα της και να διαφανούν και στο καθηµερινό έργο του 
δασκάλου; 
 
 Καλή η επιµόρφωση αλλά για µένα το κλειδί είναι ότι πρέπει να γίνει η 
κατάλληλη επιλογή ανθρώπων που θα το στηρίξουνε. ∆ηλαδή ότι επιµόρφωση και να 
κάνεις µε έναν άνθρωπο πάνω στην Πληροφορική, αν αυτός ο άνθρωπος δεν έχει 
κάποιες βάσεις, δεν πρόκειται ποτέ και να αντεπεξέλθει σ� αυτό. Πιστεύω ότι το ίδιο 
είναι και στις υπόλοιπες ειδικότητες. ∆ηλαδή ότι µόρφωση και να κάνεις στη 
θεατρική παιδεία ή στην Αγωγή Υγείας, αν ο άλλος δεν έρθει ήδη µε κάποιο 
κεφάλαιο τι µπορείς να του κάνεις από ένα σηµείο και µετά, δεδοµένο ότι υπάρχουν 
και άνθρωποι µε ένα α�  κεφάλαιο σ� αυτούς τους τοµείς, καταρχήν πρέπει να γίνει η 
κατάλληλη επιλογή. 

 Όσον αφορά την επιµόρφωση µετά; Περισσότερο σε θέµατα διδακτικής 
µεθοδολογίας. ∆ηλαδή στις ειδικότητες όπου πρέπει να µπει ο άλλος µε κάποιο 
κεφάλαιο, µην περιµένουµε από καµία επιµόρφωση να τον εξειδικεύσει. Αυτό δεν 
γίνεται. Και απλά επιµόρφωση καταρχήν σε τεχνικά ζητήµατα δηλαδή πως θα πρέπει 
να είναι η συνεργασία των δασκάλων, να κάτσει κάποιος να µας τα πει για να µην 
τους τα λέει κανείς.   
 
Ερώτηση 10η) Βασικό στοιχείο της επιτυχίας ενός δασκάλου απογευµατινής 
ζώνης είναι η ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία του µε το δάσκαλο της 
τάξης. 



 
 Με τους δασκάλους της τάξης, γιατί κανένας δεν µπαίνει µόνο σε µία τάξη. 
∆εν είµαι ικανοποιηµένος , χωρίς να θέλω να προβώ σε κάποια έτσι προσωπικού 
επιπέδου καταγγελία, ο δάσκαλος δεν µου άρεσε. Θα έλεγα ότι είναι τέτοια η 
λειτουργία του Ολοήµερου, το ωράριο τέτοιο, οι δουλειές των ανθρώπων, εντάξει 
πέρα από το σχολείο έχουµε και άλλα πράγµατα. Υπήρχε κατ� αρχήν, µια έλλειψη 
επαφής και κατά δεύτερον υπήρχε και µια έλλειψη. Αυτό δηµιουργεί ένα µεγάλο 
πρόβληµα στη συνεργασία  και εκεί µπαίνει και η επιµόρφωση αυτό που είπαµε. 
  
Υπήρχε αποτελεσµατική συνεργασία; 

- Με το διευθυντή; 
 

Με το διευθυντή όχι, δηλαδή δεν είχαµε. Ο διευθυντής ήτανε πάρα πολλές 
ώρες απών  και είναι και αυτό ένα θέµα. Τώρα σε ένα Ολοήµερο τελικά ποιο είναι 
το ωράριο του διευθυντή. Είναι διευθυντής για τους πρωινούς µόνο και εµείς οι 
απογευµατινοί τέλος πάντων έχουµε διευθυντή;  Για το αντικείµενο µου την 
Πληροφορική υπήρχε αδυναµία προσέγγισης από την πλευρά του διευθυντή διότι 
δεν είχε τις απαραίτητες γνώσεις αλλά είχε έτσι και µια πολύ ελλιπή διάθεση να 
ανταποκριθεί προς αυτή την κατεύθυνση.  
 
- Με τον υποδιευθυντή/ υπεύθυνο του προγράµµατος του ολοήµερου 
σχολείου; 

 
Γενικά και µε τον ένα και µε τον άλλο δεν υπήρχε έτσι κάποια στήριξη, 

κάποια ενηµέρωση, δηλαδή δεν κατάλαβα εγώ ποιος είναι ο ρόλος τους. 
Ότι καλό και να υπάρξει στην πλευρά της συνεργασίας θα είναι θετικό.  
  

- Με τη σχολική σύµβουλο, Με την επιστηµονική επιτροπή; 
 
Ναι. Αν ας πούµε για τους διευθυντές είχα κάποια άποψη, δεν µπορώ να 
έχω για τη σχολική σύµβουλο αλλά και για την επιστηµονική επιτροπή γιατί 
τους είδαµε µόνο δυο φορές το χρόνο και σε θέµατα τελείως άσχετα ή 
τέλος πάντων πολύ λίγη σχέση µε το Ολοήµερο, οπότε δεν µπορώ να 
εκφράσω άποψη. Σίγουρα θα περίµενα περισσότερη στήριξη και από 
αυτούς.   
 
 
Ερώτηση 11η) Τι πρέπει να αλλάξει, για να µπορέσει ένας δάσκαλος 
απογευµατινής ζώνης, όπως εσείς, να ανταποκριθεί και να ευθυγραµµιστεί µε το 
πνεύµα και τη φιλοσοφία εν γένει του ολοήµερου σχολείου; (σύµφωνα µε τις 
αρµοδιότητες σας στο ολοήµερο πρόγραµµα). 
 
 Καταρχήν τα στελέχη δηλαδή οι διευθυντές, επιστηµονικοί 
υπεύθυνοι και όλα αυτά να έχουν ουσιαστικό ρόλο και όχι απλά τυπικό. 
Αυτό νοµίζω, από εκεί ξεκινάνε όλα. ∆ιότι αν έχουµε άτοµα που 
πραγµατικά ενδιαφέρονται για το θεσµό, θα κυνηγήσουν ώστε να γίνουν τα 
κατάλληλα επιµορφωτικά σεµινάρια και θα αρχίσει να γίνεται µια 



αξιολόγηση ανά στέλεχος, γιατί δεν νοείται Ολοήµερο και πιλοτικό σχολείο 
χωρίς έλεγχο. Εγώ είµαι τώρα δύο χρόνια εκεί πέρα και δεν έχει έρθει 
κανείς να δω τι κάνω. ∆ηλαδή ο µόνος που µε ελέγχει αυτή τη στιγµή εντός 
εισαγωγικών είναι ο γονέας και το παιδί. Το παιδί που µε τη συµπεριφορά 
του θα αποδεχτεί το ρόλο µου και θα µε βοηθήσει κιόλας ή θα µου 
δηµιουργεί προβλήµατα συνεχώς µέσα στην τάξη αν δεν µπορώ να σταθώ 
επάξια. 
 Από εκεί και πέρα γενικά το αν κάποιος κάνει µάθηµα στο συγκεκριµένο 
σχολείο το Ολοήµερο ή απλά βγάζει έξω τα παιδιά να παίζουνε µπάλα για να περνάει 
η ώρα, δεν µπορεί κάποιος ούτε καν αυτό να αξιολογήσει.   
 
Ερώτηση 12η) Θεωρείτε ότι το απογευµατινό πρόγραµµα λειτουργίας, 
λειτουργεί θετικά/ αποτελεσµατικά για το παιδί; 
 
 Κοίτα πάλι µιλώντας για το δικό µου αντικείµενο, θεωρώ ότι σε 
ικανοποιητικό βαθµό κάτι έκανα προς αυτή την κατεύθυνση και µπορώ να κάνω και 
πολύ περισσότερα. Σαν παρατηρητής τώρα δεν ξέρω κατά πόσο λειτουργεί δηλαδή 
καταρχήν δεν βλέπω τους χώρους στους οποίους θα µπορούσε το παιδί να εκφραστεί 
έτσι όπως θα έπρεπε να εκφραστεί.  
 

- Είναι όπως σχεδιάστηκε εµπλουτισµένο µε ψυχαγωγικές και 
δηµιουργικές δραστηριότητες; 

 
Εντάξει έχουµε την αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων. Από εκεί και πέρα 

όµως θα περίµενα περισσότερα παιχνίδια που λένε π.χ. µουσικοκινητική αγωγή, θα 
περίµενα έτσι λίγο περισσότερα όργανα, θα περίµενα να περπατώ στο σχολείο στο 
διάδροµο και να ακούω χαρούµενες φωνές και παρόµοια κατάσταση. Αυτά δεν τα 
άκουσα. ∆ηλαδή ναι µεν δεν µπορώ να εκφράσω άποψη για το τι κάναν οι άλλοι, 
αλλά από την άλλη δεν είδα έτσι και µια γενικότερη µµµ�δεν ξέρω.  
 

- Κουράζεται το παιδί; 
 

Στο συγκεκριµένο; Πιστεύω ότι κουράζεται ναι. Και µε την έννοια όχι απλώς 
κουράζεται αλλά καταπιέζεται κιόλας. ∆ηλαδή κάνει κάτι που δεν του αρέσει. Εδώ 
µπαίνει η πρόταση, αφήστε τα παιδιά να επιλέξουν ότι τους αρέσει. Πρώτα βέβαια η 
αξιολόγηση. Αυτό είναι απαράδεκτο σε ένα πιλοτικό δηλαδή να ξέρουν αυτοί οι 
άνθρωποι εµείς εκεί κάτω τι κάνουµε. Και το δεύτερο, η καλύτερη αξιολόγηση είναι 
από το µαθητή. ∆ηλαδή δώσε του δικαίωµα να επιλέξει αυτά τα αντικείµενα που του 
αρέσουν, οπότε αν είτε κάποιος δάσκαλος δεν ανταποκρίνεται σωστά στο ρόλο του, 
είτε κάποιο αντικείµενο πραγµατικά δεν ενδιαφέρει ένα µαθητή, γιατί δεν είναι 
υποχρεωτικό από τη στιγµή που µιλάµε για µια ευέλικτη ζώνη και ουσιαστικά να 
καλύψουµε κάποιες ανάγκες πρώτα του µαθητή και όχι κοινωνικές ανάγκες της 
οικογένειας, ε δεν υπάρχει και λόγος να τον καταπιέσουµε για να το παρακολουθήσει. 
Έτσι δεν είναι απαραίτητο να κάνει Μουσική, αν δεν είναι µουσικό ταλέντο, ούτε να 
κάνει Υπολογιστές αν δεν του αρέσουν και θέλει να πάει να εκφραστεί στο χορό.  

 
Και τι θα µπορούσε να αλλάξει στο υπάρχον ολοήµερο σχολείο, έτσι όπως το ζείτε, 
για να λειτουργήσει υπέρ του παιδιού;  
 



 Αυτό που σου είπα. Βέβαια να λειτουργήσει ικανοποιητικά, να λειτουργούν 
τα στελέχη της εκπαίδευσης όπως πρέπει να λειτουργούν, να υπάρχει βοήθεια και το 
καθοριστικό να δώσουµε δικαίωµα επιλογής στο παιδί.  
 
 
Ερώτηση 13η) Γιατί επιλέξατε να δουλέψετε σε ολοήµερο σχολείο; 
 
 Γιατί ήταν το µόνο σχολείο που µου πρόσφερε τη δυνατότητα να ασχοληθώ 
µε το εργαστήριο Πληροφορικής, όπου εντάσσεται και στα γενικότερα ενδιαφέροντα 
και στα προσωπικά. Αλλιώς δε θα πήγαινα σε Ολοήµερο. Θα προτιµούσα να έχω τη 
δική µου τάξη, να προσπαθώ να εφαρµόσω αυτά που θέλω εγώ χωρίς έτσι να 
µπαίνουν και πάρα πολλοί, και ας ακούγεται εγωιστικό, στα πόδια µου. 
 
Θα επιλέγατε να δουλέψετε και του χρόνου σε πιλοτικό ολοήµερο σχολείο; 
 Ναι. Θα ήθελα, αλλά θα ήθελα από την άλλη να υπάρξουν και κάποιες 
αλλαγές ειδικά σε επίπεδο διεύθυνσης, διοίκησης. Αν υπάρξουν, ναι θα ήθελα. Αν δεν 
υπάρξουν όχι.. 
 
Θεωρείς ότι θα µπορούσαν να δοθούν στους δασκάλους κάποια κίνητρα παραπάνω 
έτσι ώστε να επιλέγουν από τη µία να δουλεύουν σε Ολοήµερο, αλλά και από την 
άλλη, να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους; 
 
 Ναι καταρχήν η πολιτεία τι ρόλο παίζει στο να είναι κανείς νόµιµος. Εγώ 
δηλαδή γιατί να. Να είναι στη δική µου βούληση να είµαι µόνιµος γιατί είµαι 
αναπληρωτής, οπότε του χρόνου θεωρητικά µπορούν να µε πάρουν και να µε πάνε 
Ρέθυµνο. Καταρχήν η πολιτεία θα πρέπει να µεριµνήσει για αυτό το θέµα. Έχουµε 
ένα Ολοήµερο, χρειαζόµαστε τόσους δασκάλους, ωραία τόσοι δάσκαλοι είναι 
µόνιµοι. Τι θα πει αναπληρωτές, ωροµίσθιοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλοι. Αυτό είναι το 
ένα θέµα, να δηµιουργήσει κίνητρο στο δάσκαλο, να πάει εκεί σαν µόνιµος.  
 Από εκεί και πέρα, δεν νοµίζω ότι πρέπει να δηµιουργήσουµε περισσότερα 
κίνητρα ειδικά για το Ολοήµερο, από ότι σε ένα οποιοδήποτε σχολείο. Να γίνει µια 
πιο κατάλληλη επιλογή των ατόµων που θα το στηρίξουνε. Να για τις ειδικότητες, αν 
κάποιος δουλεύει σε µια ειδικότητα που του αρέσει, για πιο λόγο να την αφήσει. Άµα 
τώρα απλά του δόθηκε για να καλυφθεί ένα ωράριο, ξέρεις πάρε αυτό, σ� αρέσει δεν 
σ� αρέσει, ε ναι θα τσινήσει ο ίδιος και µπορεί να έχει και δίκιο τότε.  
 
∆ηλαδή το Ολοήµερο σαν ιδέα, µε τη φιλοσοφία που το ακολουθεί, δεν θεωρείτε ότι 
επηρεάζει τους δασκάλους στο να θέλουν να δουλέψουν εκεί και να το επιλέγουν; 
 
 Για ένα δάσκαλο, ο οποίος δεν εφαρµόζει το µεράκι του εκεί, δηλαδή δεν 
ασχολείται µε µια ειδίκευση ας το πούµε, απλά µπαίνει από τάξη σε τάξη για να 
καλύψει ένα ωράριο, πιστεύω είναι σπατάλη χρόνου για το δάσκαλο. ∆ηλαδή χάνει 
ένα πολύτιµο χρονικό διάστηµα από τη ζωή του χωρίς να προσφέρει τίποτα ούτε στα 
παιδιά ούτε στον ίδιο του τον εαυτό. 
    
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆� ΚΥΚΛΟΥ 
(∆άσκαλος απογευµατινής ζώνης λειτουργίας του Ολοήµερου 

∆ηµοτικού σχολείου Χερσονήσου) 
 
Ερώτηση 1η) Τι ακριβώς αναλαµβάνει ένας δάσκαλος απογευµατινής ζώνης 
όπως εσείς, στο πρόγραµµα ενός ολοήµερου σχολείου; Βασικές αρµοδιότητες 
σας; 
 
 Λοιπόν οι δικές µου αρµοδιότητες ήτανε να διδάξω στην Α� και στη Γ� τάξη  
το µάθηµα Μελέτη Περιβάλλοντος, επιπλέον στην Γ� τάξη, το µάθηµα των 
Θρησκευτικών και στην Ε� Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Και είχα και τέσσερις 
ώρες φαγητό, συνοδεία των παιδιών για φαγητό. Τέλος µία ώρα προετοιµασία στην 
∆� τάξη. 
 
Ερώτηση 2η) Ποιες είναι οι δυσκολίες/ προβλήµατα που έχετε να 
αντιµετωπίσετε διδάσκοντας σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας; 
 
 Λοιπόν αν ξεκινήσουµε από το µάθηµα της προετοιµασίας, όπου ήταν µία 
ώρα την εβδοµάδα σε µία τάξη ∆�, τελευταία ώρα. Εκεί το σηµαντικό πρόβληµα 
ήταν, ότι δεν υπήρχε η επαφή µε τον πρωινό δάσκαλο, που κατά τη δική µου γνώµη 
το µάθηµα της προετοιµασίας θα έπρεπε να το κάνει ο ίδιος ο δάσκαλος της τάξης. 
∆ηλαδή όταν κάνω προετοιµασία στα Μαθηµατικά ή στη Γλώσσα, που εκεί µόνο 



γινόταν η προετοιµασία, είναι τελείως παράλογο θα έλεγα να το κάνει ένας δάσκαλος 
που µπαίνει µία ώρα σφήνα σε ένα πρόγραµµα. Έπρεπε να είναι άµεση η σχέση του 
µαθήµατος του πρωινού, της διδασκαλίας µε τη συγκεκριµένη ώρα προετοιµασίας. 
∆ιαφορετικά θα έπρεπε να υπάρχει απόλυτη συνεργασία πάνω στα συγκεκριµένα 
θέµατα µε το δάσκαλο της τάξης, για συγκεκριµένες κάθε φορά ανάγκες και των 
µαθητών και του µαθήµατος.  
 Επίσης στη Μελέτη Περιβάλλοντος το να µπαίνει κανείς σε µια τάξη και 
µάλιστα πάλι σε ώρα µετά το φαγητό, πάλι δηλαδή αργά σε προχωρηµένη ώρα, είναι 
εξίσου δύσκολο, γιατί δεν µπορείς να έχεις µια συχνή επαφή και µε διάρκεια µε τα 
παιδιά. ∆ηλαδή ξεκινάς µια δουλειά και µέσα σε σαράντα πέντε λεπτά δεν µπορείς 
πάντα να ολοκληρώσεις. Και µάλιστα η Μελέτη Περιβάλλοντος είναι ένα αντικείµενο 
που προσφέρεται στο να κάνει κανείς οµαδοσυνεργατικές εργασίες, µάθηµα έξω από 
την τάξη, επαφή µε τον περίγυρο χώρο, το περιβάλλον είτε φυσικό είτε κοινωνικό, 
αλλά έτσι όπως ήταν το πρόγραµµα µόνο µία ώρα κάποιες µέρες της εβδοµάδας δεν 
βοηθούσε στο να κάνω καλό µάθηµα µε τον τρόπο που θα ήθελα να το κάνω. 
   
-Προσαρµοστήκατε γρήγορα σ� αυτό το ωράριο λειτουργίας; 
 

Οι απογευµατινές ώρες δεν µε επηρέαζαν καθόλου. Όµως ο τρόπος που έχει 
γίνει το πρόγραµµα δεν ήταν για µένα ο καλύτερος γιατί δεν θα έπρεπε ο 
απογευµατινός δάσκαλος να διασπάται σε πολλές τάξεις και να διδάσκει µία ώρα την 
εβδοµάδα ένα αντικείµενο, σε µια τάξη. Αυτή είναι η πιο σηµαντική δυσκολία για 
µένα που είµαι απογευµατινός δάσκαλος.  

  
 
 
 

-Προσαρµοστήκατε σε ικανοποιητικό βαθµό στις απαιτήσεις του Ολοήµερου; 
 

Που να προσαρµοστώ; Εγώ πρέπει να προσαρµοστώ ή µήπως 
έπρεπε το σχολείο να ανταποκριθεί σε κάποιες ανάγκες; Ένα σηµαντικό 
πρόβληµα που πρέπει να επιλυθεί για να µπορέσω να προσαρµοστώ στα 
δεδοµένα του Ολοήµερου είναι ότι να ας πούµε στο µάθηµα της Μελέτης 
ήµουν περαστική, δηλαδή δεν γνώριζα τη Χερσόνησο, δεν ήµουν κάτοικος 
εδώ, οπότε το να έχω κάποιες επαφές και να πάω τα παιδιά έτσι σε κάποια 
µέρη να επισκεφτούν, να τα βγάλω έξω από το σχολείο που το ήθελαν 
πάρα πολύ, δεν το έκανα τελικά.  

Σ� αυτό βέβαια συνέβαλε και το γεγονός ότι µέχρι να αποκτήσω τον 
έλεγχο της κάθε τάξης, της κάθε κατάστασης, µε το να µη είναι το 
πρόγραµµα έτσι όπως θα έπρεπε να είναι πιο πολλές ώρες κάθε δάσκαλος 
σε κάθε τάξη, το σκεφτόµουν να βγάλω µια τάξη έξω πρέπει να γίνει 
σωστός σχεδιασµός, να γνωρίζεις καλά τα παιδιά, το οποίο δεν υπήρξε και 
ούτε είχα έτσι καµιά ιδιαίτερη συνεργασία. Με δική µου πρωτοβουλία και 
µετά από αρκετά τηλεφωνήµατα πήγαµε στο ∆ηµαρχείο, κάναµε µια 
επίσκεψη, τα παιδιά είχαν προετοιµαστεί, είχαµε συζητήσει, είχαν 
ετοιµάσει ερωτήσεις στο ∆ήµαρχο. Έγινε τελικά µια ωραία συζήτηση και 
φάνηκαν να είναι ευχαριστηµένα και τα παιδιά και ο ∆ήµαρχος.   



 
Ερώτηση 3η) Σε τι ακριβώς έπρεπε να δώσει έµφαση ένας δάσκαλος 
απογευµατινής ζώνης στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου; 
 
 Ο σκοπός του δασκάλου θα πρέπει να είναι το παιδί να έχει κάποιες 
διαφορετικές δραστηριότητες σε σχέση µε την παραδοσιακή διδασκαλία 
που οπωσδήποτε τα πρωινά µαθήµατα πιο πολύ την εφάρµοζαν, εξάλλου 
το έχουν παραδεχτεί και οι δάσκαλοι ότι έτσι κάνουν το µάθηµα τους, 
οπότε στο απογευµατινό ωράριο τα παιδιά έπρεπε κάπως να ξεφεύγουν απ� 
αυτό, να έχουν µια διαφορετική µορφή διδασκαλίας, µε πιο πλούσιες 
δραστηριότητες, ψυχαγωγικές.  
 
Ερώτηση 4η) Θεωρείτε ότι το µάθηµα της προετοιµασίας γίνεται µε 
ικανοποιητικό τρόπο και προσφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα; 
 
 Ήδη το έχω απαντήσει αυτό. Απλά να προσθέσω ότι η προετοιµασία δεν 
πρέπει να γίνεται χωρίς σχεδιασµό, απλά και µόνο για να καλύψουµε τέλος πάντων 
κάποιες ώρες, να βολευτεί το ωράριο, οπότε ο πρωινός να τελειώσει πιο νωρίς και δεν 
ξέρω εγώ τι άλλο. ∆εν νοµίζω ότι καλύπτει το σκοπό της. 
 
-Σχετικά µε το µάθηµα της ενισχυτικής διδασκαλίας; 
 
Εκ πρώτης και εκ δευτέρας όψεως ακούγεται και µπορώ να πω ότι είναι 
αναποτελεσµατικό το µάθηµα της ενισχυτικής διδασκαλίας διότι το να έχεις 
µια φορά την εβδοµάδα τα παιδιά δεν προλαβαίνεις να παρέµβεις και δεν 
µπορείς να έχεις συνέχεια στη δουλειά σου. Και τα παιδιά σε ξεχνούσανε, 
ξεχνούσανε τι είχανε κάνει και ο δάσκαλος το ίδιο. Επίσης θα έπρεπε εκεί 
να υπάρχει άµεση συνεργασία πάλι µε το δάσκαλό για τα συγκεκριµένα 
παιδιά. ∆ηλαδή που ακριβώς υπάρχουν οι ελλείψεις. Με λίγα λόγια γιατί 
µου στέλνεις το τάδε παιδί να κάνω ενισχυτική; Θα χρειάζονταν µια πολύ 
εκτενή συζήτηση κάθε φορά, να ορίζαµε κάποιες ώρες που να κάναµε µια 
συζήτηση σχετικά και να βρίσκαµε αν όντως υπάρχει πρόοδος, αν 
εντοπίσαµε τα προβλήµατα σωστά κ.α. αυτό δεν έγινε καθόλου. Καµία 
επαφή παρόλο που το ζήτησα και παρόλο που επέµενα τις πρώτες µέρες, το 
παιδί αυτό που θέλει ενίσχυση; Τι θα πει να του κάνω ενισχυτική 
διδασκαλία έτσι γενικά και αόριστα, σαν δάσκαλος του εσύ που βλέπεις να 
υπάρχει πρόβληµα; Οπότε να κάνω και εγώ πιο γρήγορα και πιο 
αποτελεσµατικά τη δουλειά µου και όχι να πειραµατίζοµαι και να περνάει 
ο χρόνος έτσι. Αλλά σου ξαναλέω ότι ήταν ελάχιστες οι ώρες συνολικά.   
 
Ερώτηση 5η) Σαν δάσκαλος σε ένα ολοήµερο σχολείο, οργανώνατε και 
πραγµατοποιούσατε µε διαφορετικό από ότι προηγουµένως τρόπο το καθηµερινό 
σας µάθηµα; 
 
 Βέβαια προσπαθούσα. Το είχα στο µυαλό µου αυτό, δηλαδή να 
διαφοροποιηθώ γιατί βασικά δεν είχα τα πρωινά µαθήµατα που περιλαµβάνουν πιο 



πολύ το να διορθώνεις γραπτά, ορθογραφίες, εκθέσεις, ασκήσεις, πολύ γραφική 
δουλειά η οποία είναι και η σηµαντική διαφορά από το σχολείο που δούλεψα πέρυσι 
έχοντας µια δική µου τάξη και σε σχέση µε το φετινό  
 

- Σε ποια τα σηµεία όπου διαφοροποιηθήκατε; 
 

Βασικά διαφοροποιείται από µόνο του διότι είναι από µόνο του το 
αντικείµενο. Ας πούµε κατά κάποιο τρόπο Μελέτη Περιβάλλοντος, αν κάποιος 
δάσκαλος έχει να διδάξει όλα τα µαθήµατα σε µια τάξη, παίρνει ώρες από αυτή την 
ώρα. Εγώ είχα όλη την ώρα να την αξιοποιήσω µόνο για τη Μελέτη. Με αυτό τον 
τρόπο δεν υπάρχουν πρωτεύοντα και δευτερεύοντα µαθήµατα για τα παιδιά. Οπότε εκ 
των προτέρων έδινα έµφαση µεγαλύτερη στο συγκεκριµένο µάθηµα. Του έδινα εγώ 
δηλαδή αξία περισσότερη. ∆εν είχα από τα παιδιά ιδιαίτερες απαιτήσεις αλλά ήθελα 
έτσι να τα µπλέξω σε περισσότερες δραστηριότητες για να γίνει πιο αρεστό και 
ευχάριστο το µάθηµα. 

    
- ∆ιαφοροποιούσατε το µάθηµα, εξαιτίας του ότι διδάσκατε σε ολοήµερο 
σχολείο; 

 
∆εν µπορώ να πω ότι είχα επηρεαστεί. Αυτά βγαίνουν µόνα τους από τη 

φιλοσοφία που έχει κάθε δάσκαλος βασικά και από το πώς έχει δει το διδακτικό θέµα. 
 
 
Ερώτηση 6η) Ποια/ες η βασική/ες µέθοδος/οι διδασκαλίας που ακολουθούσατε 
κατά την πραγµατοποίηση του µαθήµατος σας; 
 
 Κυρίως έκανα συζήτηση µε τα παιδιά. Έβλεπα ότι πετύχαινα πολλά µε αυτό. 
Τώρα όσον αφορά άλλες δραστηριότητες είχαµε κάνει ελάχιστες οµαδικές εργασίες 
λόγω του τρόπου που δούλευα. Αλλά στην Γ� τάξη στην ενότητα κυκλοφοριακή 
αγωγή έκανα µια οµαδική εργασία η οποία τελικά από ότι είδα πήρε πολύ χρόνο για 
να πραγµατοποιηθεί, µε πολλά προβλήµατα γιατί όπως σου είπα και πριν το να έχεις 
µόνο σαράντα πέντε λεπτά και ένα τµήµα για τρεις φορές την εβδοµάδα δεν ευνοεί 
µια τέτοια εργασία. Καλό είναι να έχει κανείς πολλές ώρες µπροστά του οπότε να την 
αρχίζει και να την ολοκληρώνει σχετικά γρήγορα και τα αποτελέσµατα να είναι 
άµεσα, πράγµα το οποίο εγώ δεν µπόρεσα να το κάνω. Έκανα µία και δεν ξανάκανα.  
 Είχα επίσης κάνει κάποιες άλλες δραστηριότητες στη Μελέτη στην Α� τάξη 
όπως τη συλλογή φύλλων και φυτών στο µάθηµα για τα φυτά, µια επίσκεψη στη 
φύση και παίξαµε κάποιο παιχνίδι σχετικά µε τα φυτά το οποίο άρεσε πολύ στα 
παιδιά, το οποίο θα ήθελα να το κάνω πιο συχνά αλλά δεν το κατάφερα. Υπήρχαν 
πολλές δυσκολίες και λίγες δυνατότητες και προτιµούσα να το αποφύγω. 
 
-Θεωρείτε ότι αυτή η µέθοδος/οι διευκόλυναν τη επικοινωνία σας- συνεργασία 
σας µε τους µαθητές; 
 
 Ε βέβαια το να κάνεις κάποια δραστηριότητα διαφορετική από την 
παραδοσιακή διδασκαλία όπου ο δάσκαλος κάθεται και µιλάει µόνος του και στην 
ουσία τα παιδιά µόνο πρέπει να ακούνε, η επικοινωνία και η συνεργασία 
διευκολύνεται. Το να δώσεις στα παιδιά δραστηριότητες και να τα µπλέξεις στη 
διαδικασία όσο πιο πολύ γίνεται, αυτό είναι οπωσδήποτε θετικό. 
 



Ερώτηση 7η) Ποιες από τις παρακάτω βασικές ανάγκες του µαθητή θεωρείτε 
ότι καλύπτει ένα ολοήµερο σχολείο; Γιατί; 

- Σχολική προετοιµασία και ολοκληρωµένη µαθησιακή διαδικασία; 
 

Υποτίθεται το παιδί φεύγοντας από το σχολείο κάθε µέρα πρέπει µα 
ολοκληρώσει την προετοιµασία του για την επόµενη µέρα. Αλλά αυτά καλύτερα οι 
δάσκαλοι των συγκεκριµένων µαθηµάτων θα πρέπει να έχουν διαπιστώσει, δηλαδή 
αν όντως τα παιδιά την επόµενη ηµέρα ήταν διαβασµένα σε ικανοποιητικό βαθµό.  
 
Καλύπτεται η ανάγκη αυτή στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου από ότι έχεις 
διαπιστώσει από την εµπειρία σου σαν δάσκαλος της απογευµατινής ζώνης; 
 
Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόµα. Βασικά θα έπρεπε η προετοιµασία 

όπως είπα να γίνεται από τους δασκάλους που διδάσκουν τα συγκεκριµένα 
αντικείµενα όπως Γλώσσα και Μαθηµατικά. Τώρα µε τον τρόπο που γίνεται δεν 
πιστεύω να είναι αποτελεσµατικά. 
 

- Επιπλέον σύγχρονες γνώσεις µέσω των νέων γνωστικών αντικειµένων; 
 
Σίγουρα από ένα παραδοσιακό σχολείο, το Ολοήµερο είχε να δώσει στα 

παιδιά κάποια διαφορετικά και πιο πλούσια αντικείµενα όπως τη Θεατρική 
Αγωγή, τη Μουσικοκινητική Αγωγή. Οπωσδήποτε τα έφερνε σε επαφή µε 
γνώσεις που στο παραδοσιακό σχολείο δεν έχουν τη δυνατότητα και που 
παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στη διάπλαση του παιδιού. Γενικά καλύπτει 
τα βασικά στοιχεία αυτού του σηµείου αλλά πάντα µε προοπτική βελτίωσης 
και καλύτερης εφαρµογής. 
 

- ∆υνατότητες για δηµιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες; 
 
Νοµίζω πως πάλι εκεί υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Σχετικά µε τα 

µαθήµατα µου έχω κιόλας πει, ότι πολλά πράγµατα θα έπρεπε να γίνονται 
διαφορετικά. Σίγουρα όµως γενικά στα πλαίσια του κάθε µαθήµατος να 
γίνουν περισσότερα πράγµατα προς αυτή την κατεύθυνση και µε πιο 
οργανωµένο τρόπο. Παίζει ρόλο και η συνεργασία µεταξύ µας ας πούµε 
του δάσκαλου της τάξης µε τον δάσκαλο της Θεατρικής Αγωγής για ένα 
θέµα κ.α. παρόµοια να συνεργάζονται οι δάσκαλοι της πρωινής και της 
απογευµατινής ζώνης. ∆εν φταίει βέβαια κανείς αλλά γενικά από ένα 
σηµείο και µετά δεν ευνοεί το κλίµα. Όταν κάπου έχεις χάσει τον έλεγχο 
της κατάστασης και κοιτάς απλά να επιβιώσεις ή να βγάλεις τελικά το 
µάθηµα σου κάπως αξιοπρεπώς δεν σου δίνονται και πολλές δυνατότητες 
να ψάξεις τρόπους διδασκαλίας µε δηµιουργικές δραστηριότητες. Κάπου 
δηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος, είναι δύσκολο να ανταποκριθείς 
πραγµατικά στο ρόλο σου. Το Ολοήµερο δεν σου εξασφαλίζει, κακώς, 
τίποτα. 
 

- Κάλυψη κοινωνικών αναγκών; 



 
Από ότι ξέρω το Ολοήµερο γενικά δηµιουργήθηκε ύστερα από πρόταση 

γονέων για να καλυφθεί αυτή ακριβώς η ανάγκη ώστε να µένουν τα παιδιά 
περισσότερες ώρες, για να µπορούν µετά τη δουλειά τους να τα παίρνουν. Νοµίζω ότι 
λειτουργεί σ� αυτό το πλαίσιο και το δικό µας σχολείο. Καλύπτονται οι βασικές 
κοινωνικές ανάγκες δηλαδή. 

 
- Καταπολέµηση των ανισοτήτων; 

 
Για ανισότητες δεν ξέρω. Υπάρχει το µάθηµα της ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής, η 

τάξη υποδοχής, τα οποία προσπαθούσαν προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα αν 
πέτυχαν τους στόχους τους ή όχι είναι άλλη ιστορία και δεν ξέρω. Πάντως υπάρχουν 
οι αντικειµενικές προϋποθέσεις για καλύτερα αποτελέσµατα. Το ότι υπάρχουν πολλοί 
αλλοδαποί µαθητές µε φτωχό οικογενειακό κεφάλαιο, που δεν είχαν πριν τη 
δυνατότητα επαφής ας πούµε µε υπολογιστές και τώρα την έχουν σηµαίνει κάτι. Το 
Ολοήµερο σε σηµαντικό βαθµό βοήθησε πραγµατικά κάποια παιδιά. Ακόµα και το 
µάθηµα της Μουσικής. Αυτή τη στιγµή υπάρχουν παιδιά που µπορούν να διαπρέψουν 
στους τοµείς αυτούς και ευθύνεται το Ολοήµερο για αυτό. Αυτές τις δυνατότητες στα 
συγκεκριµένα αντικείµενα που προσφέρει το πρόγραµµα του Ολοήµερου δεν θα τις 
έβρισκαν στην αγορά γιατί δεν θα τους το επέτρεπε το σπίτι τους, η οικονοµική τους 
κατάσταση. 
 
 
Ερώτηση 8η) Τελικά τι το διαφορετικό κοµίζει ένα ολοήµερο σχολείο για τους 
µαθητές αλλά και τους γονείς; 
 
 Ποιο θα έπρεπε να είναι ή ποιο είναι στην πραγµατικότητα; Όπως είπαµε οι 
περισσότερες δραστηριότητες. Όµως θα έπρεπε να υπήρχε επιλογή. Τα παιδιά δηλαδή 
να επιλέγουν τις δραστηριότητες και όχι να είναι πάλι υποχρεωµένα να ακολουθούν 
κάποιο πρόγραµµα οπωσδήποτε και να νιώθουν πίεση και στο τέλος κούραση. Επίσης 
και η εµπλοκή των γονιών που ως ένα σηµείο συνέβαινε µέσα στο σχολείο µε µορφή 
βοήθειας και αποφάσεων είτε ως σύλλογος γονέων είτε µεµονωµένα. Έβλεπα µια 
καλύτερη δηλαδή επαφή, αλληλεπίδραση του σχολείου µε την κοινωνία  
 
Σχετικά µε τον τρόπο που κάνει το µάθηµα του ένας δάσκαλος, διαφοροποιείται στα 
πλαίσια του ολοήµερου σχολείου; Επηρεάζεται από αυτό για να βελτιωθεί στον 
τρόπο διδασκαλίας του;  
 
 Λοιπόν το να επηρεαστεί, σίγουρα επηρεάζεται γιατί όπως είπαµε ένα 
πρόγραµµα που πρέπει να είναι καλά µελετηµένο, στο πως επιλέγονται οι ώρες, στο 
ποιος θα κάνει το κάθε µάθηµα, ποια ώρα και γιατί, όλα αυτά επηρεάζουν. ∆εν σε 
αφήνει το πρόγραµµα να λειτουργήσεις ξέχωρα. Για µένα θα έπρεπε να είναι 
διαφορετικό στην κατανοµή των µαθηµάτων και των ωρών. Οπότε επηρεάζει. 
Βασικά µπαίνεις σε ένα προκαθορισµένο δρόµο. Αλλά ότι νιώθεις την ανάγκη να 
κάνεις κάτι άλλο, κάτι το διαφορετικό, το αισθάνεσαι. Τώρα αν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις να το πετύχεις, αυτό είναι µεγάλο θέµα.  
 
Ερώτηση 9η) Είχατε επιµόρφωση για να διδάξετε σε ολοήµερο σχολείο; Είστε 
ικανοποιηµένη από αυτή; 
 



 Όχι, εποµένως φυσικά δεν είµαι ικανοποιηµένη. 
 
Σε ποια σηµεία θεωρείτε ότι πρέπει να επικεντρωθεί µία επιµόρφωση στο µέλλον 
ώστε να τη θεωρήσετε χρήσιµη και αποτελεσµατική; Που αισθάνεστε ότι πρέπει να 
βοηθηθείτε από αυτή;  
 
 Ανάγκη επιµόρφωσης νιώθει ο κάθε δάσκαλος πιστεύω και ειδικά άµα είναι 
καινούργιος, σε κάθε τι. Τώρα σε σχέση µε το Ολοήµερο, πιο πολύ οργανωτικά, 
δηλαδή δεν ξέρουµε µέχρι που µπορεί να φτάσει η δική µας ελευθερία στο να 
οργανώσουµε ή να σχεδιάσουµε κάτι, εάν όντως έπρεπε να παραµείνουµε στο 
Αναλυτικό Πρόγραµµα έτσι όπως γίνεται σε όλα τα σχολεία ή να δώσουµε βάση σε 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες περισσότερο όπως απαιτεί το Ολοήµερο. Εκεί υπήρχε 
µία ασάφεια δηλαδή δεν ξέραµε ποιος ήταν ο σκοπός µας. 
 
Τελικά εσείς που δώσατε βάση στο Αναλυτικό Πρόγραµµα ή στις δραστηριότητες 
που απαιτεί ένα Ολοήµερο;  
 
 Εγώ τελικά έδωσα βάση στο Αναλυτικό Πρόγραµµα και στο να βγει η ύλη. 
Μην ξεχνάς δεν είχα πολλά περιθώρια παρέµβασης και λόγω του χρόνου, αλλά και 
λόγω του ότι δεν είχα δική µου τάξη. Με πήρε η κάτω βόλτα. 
 
Ερώτηση 10η) Βασικό στοιχείο της επιτυχίας ενός δασκάλου απογευµατινής 
ζώνης είναι η ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία του µε το δάσκαλο της 
τάξης. 
Υπήρχε αποτελεσµατική συνεργασία; 
 
Καθόλου. Όχι δυστυχώς για τους λόγους που σου είπα προηγουµένως. 

∆εν υπήρχε κοινή ώρα επικοινωνίας ούτε και διάθεση από το άλλο µέρος. 
 

- Με το διευθυντή; 
 

Καθόλου. ∆εν ξέρω γιατί. 
 
- Με τον υποδιευθυντή/ υπεύθυνο του προγράµµατος του ολοήµερου 
σχολείου; 

 
Καθόλου. Αυτές είναι εύκολές είπαµε οι απαντήσεις. 
 
- Με τη σχολική σύµβουλο; 

 
Επίσης καθόλου.  
 
- Με τη σχολική επιτροπή; 

 
Το ίδιο. 

 
Ερώτηση 11η) Τι πρέπει να αλλάξει, για να µπορέσει ένας δάσκαλος 
απογευµατινής ζώνης, όπως εσείς, να ανταποκριθεί και να ευθυγραµµιστεί µε το 



πνεύµα και τη φιλοσοφία εν γένει του ολοήµερου σχολείου; (σύµφωνα µε τις 
αρµοδιότητες σας στο ολοήµερο πρόγραµµα). 
 
 Ακριβώς όλοι αυτοί οι εµπλεκόµενοι φορείς να συνεργαστούν 
αποτελεσµατικά. Ακόµα να γίνονται οργανωµένα και πάνω ακριβώς στις ανάγκες του 
Ολοήµερου επιµορφωτικά σεµινάρια, να προσδιοριστεί ακριβώς ο σκοπός του 
Ολοήµερου πρώτα από αυτούς και κατά δεύτερον να γίνει γνωστός και στους 
δασκάλους και να ψάξουµε τότε µε ποιο τρόπο µπορούµε να τον πετύχουµε τελικά.  
 
Ερώτηση 12η) Θεωρείτε ότι το απογευµατινό πρόγραµµα λειτουργίας, 
λειτουργεί θετικά/ αποτελεσµατικά για το παιδί; 
 
 Αν κρίνω ότι όλα τα παιδιά µε το που χτυπούσε το κουδούνι ορµούσαν να 
φύγουνε σαν να ήταν από κλουβιά που τα ανοίξανε ξαφνικά, ε ξέρω εγώ βγάλε το 
συµπέρασµα. 
 

- Κουράζεται το παιδί; 
 
Ναι κουραζότανε. Κυρίως γιατί ο τρόπος που γινότανε το µάθηµα δεν 

ήταν ικανοποιητικός. Έλειπαν οι ψυχαγωγικές και δηµιουργικές όπως 
είπες δραστηριότητες ή µάλλον δεν έλειπαν, αλλά δεν γίνονταν το σωστό 
χρόνο µε τον κατάλληλο κάθε φορά τρόπο. Ακόµα νοµίζω ότι είναι 
σηµαντικό το ότι όλα τα παιδιά ήταν υποχρεωµένα να ακολουθούν το ίδιο 
πρόγραµµα, ενώ εκ των πραγµάτων όλα τα παιδιά δεν έχουν τα ίδια 
ενδιαφέροντα, ούτε κλίσεις και ταλέντα οπότε πολλές δραστηριότητες, ήταν 
για πολλά παιδιά βαρετές εκ των προτέρων και δεν αφήνανε και στο 
δάσκαλο πολλά περιθώρια να τα προσελκύσει, να τους αλλάξει τη διάθεση. 
Ήταν πολύ επηρεασµένα και αρνητικά προδιατεθειµένα τα παιδιά και 
απέναντι στα απογευµατινά µαθήµατα και απέναντι στο δάσκαλο. ∆εν 
είχαν δώσει την κατάλληλη και απαραίτητη αξία. Αυτό δεν ξέρω από πού 
ξεκινάει, είτε από τον πρωινό δάσκαλο είτε από το γονιό. Οπότε υπήρχε 
µια πολύ µεγάλη δυσκολία να τα προσεγγίσει κανείς τα παιδιά, έπρεπε να 
κάνει που λέµε θαύµατα για να τα καταφέρει. 
  
Ερώτηση 13η) Γιατί επιλέξατε να δουλέψετε σε ολοήµερο σχολείο; 
 
 Τυχαίο. Επιλογής δεν ήταν λόγω Ολοήµερου. Απλά το θεώρησα 
καλύτερη επιλογή από τις υπόλοιπες επιλογές που είχα. Βασικά η µόνη µου 
δυνατότητα ήταν σε διευρυµένο στο Ηράκλειο, οι άλλες µου δυνατότητες 
ήταν σε αποµακρυσµένα χωριά οπότε επέλεξα ανάµεσα σε ∆ιευρυµένο και 
Ολοήµερο. ∆ιάλεξα το Ολοήµερο επειδή ήταν και ο σύζυγος εκεί. 
 
  
 
Θα επιλέγατε να δουλέψετε και του χρόνου σε πιλοτικό ολοήµερο σχολείο; 
 



 Αν και του χρόνου δεν λειτουργήσει το σχολείο µε τα κριτήρια που θέλω ως 
δάσκαλος να πληρούνται και που τα είπαµε, όχι δεν θα το επέλεγα διότι είδα πάρα 
πολλές δυσκολίες, καµιά διάθεση για επίλυση, εποµένως γιατί να ξαναµπώ σε αυτή 
τη διαδικασία. Θα µπορούσα ίσως αν αλλάζανε κάποιες προϋποθέσεις και αν δεν είχα 
άλλη επιλογή. 
 
Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο το οποίο ξεχάσατε ή δεν σας ρώτησα εγώ;  
 
 Λοιπόν σηµαντικό στο Ολοήµερο για µένα είναι οι χώροι,  ξέρω ότι στα 
Μάλια υπήρχε πρόβληµα χώρου. Εγώ θεωρώ ότι και στη Χερσόνησο υπάρχει µεγάλο 
πρόβληµα κτιριακής κατασκευής. Είχαµε πάρα πολύ µεγάλο πρόβληµα στον τρόπο 
που έχει φτιαχτεί το σχολείο, παντού σκάλες, πολλές αυλές και µέρη που το 
διάλειµµα τα παιδιά θα µπορούσαν να πάνε και να µην έχει ο εφηµερεύων δάσκαλος 
εποπτεία. Αυτό ήταν επίσης ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα. Και ιδιαίτερα έτσι κάποιο 
χώρο ώστε να εκφραστεί το παιδί όπως είπαµε, να έχει πολλά παιχνίδια και κάποιες 
άλλες δραστηριότητες που να το ξεκουράζουν, δεν έχει προβλεπτεί. Ακόµα ούτε τα 
στοιχειώδη υλικά κάποια επιτραπέζια, κάποια άλλα παιχνίδια κάτι άλλο που θα 
µπορούσα εγώ να πάω και να είναι ένας χώρος ειδικά όχι µέσα στην τάξη να πιάσω 
να σκορπίσω παιχνίδια και µετά ποιος θα τα µαζέψει, µη έχοντας χρόνο µε το να 
πηγαίνω κάθε ώρα σε άλλη τάξη. 
 Επίσης το ότι µπαίναµε µία ώρα σε µια τάξη και δεν είχαµε και τη δυνατότητα 
να φτιάξουµε τα θρανία όπως εµείς θα θέλαµε για να κάνουµε τη διδασκαλία που 
εµείς είχαµε επιλέξει. Αυτό είναι περιοριστικός παράγοντας. Μέχρι να κάνω το χώρο 
έτσι όπως τον θέλω, γιατί δεν ήταν πάντα η ίδια µορφή διδασκαλίας ούτε αυτή είχε να 
κάνει µε το πρωινό µάθηµα. Η αίθουσα δεν πρόσφερε έτσι δραστηριότητες οπότε το 
παιδί όταν τελειώνει το µάθηµα, να έχει κάτι να κάνει. Υπάρχει βέβαια ο καναπές και 
η τηλεόραση, αλλά δεν µπορεί να αξιοποιηθεί ανεξάρτητα για το κάθε παιδί. Πρέπει 
άλλες δραστηριότητες κάποια παιχνίδια και ίσως να υπήρχε ο χρόνος και ο χώρος που 
να έχει την εποπτεία ο δάσκαλος αλλά να µην έχουν άµεση επαφή τα παιδιά που 
συνέχιζαν το µάθηµα µε τα παιδιά που θα έκαναν αυτές τις δραστηριότητες, γιατί θα 
αποσπούσαν την προσοχή τους. 
 Γενικά έχω διαπιστώσει ότι δεν αλλάζει προς το ποιοτικότερο στο Ολοήµερο 
ο τρόπος που γίνεται το µάθηµα. Έχει παραµείνει στο παραδοσιακό. Ο πρωινός 
δάσκαλος λέει ότι η φύση των µαθηµάτων οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση, 
έχοντας τα ίδια βιβλία, το ίδιο Αναλυτικό Πρόγραµµα, αλλά και το απογευµατινό 
ωράριο πάλι δεν βοηθούσε έτσι όπως είναι κατακερµατισµένο σε πολλούς δασκάλους 
σε κάθε τάξη, λίγες ώρες σε κάθε τάξη κ.τ.λ.  
 
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ε� ΚΥΚΛΟΥ 
( Υπεύθυνη σχολική σύµβουλος των δύο Ολοήµερων σχολείων Κα 

Τζενάκη Μαρία) 
 

 
Ερώτηση 1η) Ποιες οι βασικές αρµοδιότητες του σχολικού συµβούλου ειδικά 
για τα δύο ολοήµερα σχολεία της Κρήτης; 
 
 Οι αρµοδιότητες του σχολικού συµβούλου αφορούν στα πλαίσια του 
θεσµικού του ρόλου ότι αφορά και όλα τα υπόλοιπα κοινά σχολεία και την 
επιπλέον παρακολούθηση της υλοποίησης της πιλοτικής φάσης των 
ολοήµερων σχολείων. ∆ηλαδή πιο συγκεκριµένα είµαι υπεύθυνος στα 
προγράµµατα τόσο σε επίπεδο εκπόνησης, συµβάλει στο βαθµό των 
δυνατοτήτων του, όσο και στη θεσµική ευθύνη της υπογραφής αυτών των 
προγραµµάτων, γιατί µε βάση αυτό, θα πληρωθούν άνθρωποι, έχει να 
κάνει µε πρακτικά ζητήµατα, δεν είναι µόνο µε την έννοια την διοικητική ή 
τη γραφειοκρατική, αλλά έχει και επιµέρους πρακτικά ζητήµατα. 
 
Ποια η συµβολή σας στην οργάνωση και λειτουργία του ολοήµερου 
προγράµµατος;   
 
 Κυρίως αφορά το πρόγραµµα σε όλες του τις φάσεις και κατά την 
εκπόνηση και κατά την τελική διαµόρφωση ούτως ώστε αυτό να είναι 
σύµφωνο µε τις ψυχοπαιδαγωγικές ανάγκες και αντιλήψεις. Πως 
κατανέµονται τα µαθήµατα, ο συσχετισµός, για παράδειγµα δεν µπορείς να 
βάζεις µόνο ακαδηµαϊκά ή µόνο µαθήµατα ελεύθερων επιλογών των 
παιδιών σε συγκεκριµένο χρόνο. Να υπάρχει δηλαδή µια σωστή µείξη των 
γνωστικών αντικειµένων. 
 Από την άλλη µε επισκέψεις που πραγµατοποιούνται επιτόπου, 
παρακολουθείται η εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες τις τάξεις, σε όλες τις 
ειδικότητες και από εκεί και πέρα αν κάτι πηγαίνει θετικά ενθαρρύνεται 
και συνεχίζεται και παραπέρα και για την κοινωνική προβολή και για την 
ενηµέρωση άλλων εκπαιδευτικών. Ήδη έχουν χρησιµοποιηθεί τα δύο 
πιλοτικά σχολεία, στη δεύτερη επιµορφωτική φάση των Π.Ε.Κ. 
Επιλέχτηκαν αυτά τα συγκεκριµένα γιατί εκεί µπορούσαν να δουν πρακτικά 
παραδείγµατα ολοκληρωµένα. Αν κάτι πηγαίνει αρνητικά µε διακριτικό 
τρόπο, να γίνουν οι σχετικές παρατηρήσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση 
στα πλαίσια της σωστής εφαρµογής. 
 



Ερώτηση 2η) Υπάρχουν περιθώρια για να λάβουν χώρα και να 
πραγµατοποιηθούν αυτόνοµες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες του 
σχολικού συµβούλου στα πλαίσια της πιλοτικής λειτουργίας του 
προγράµµατος; 
 
 Κατά βάση υπάρχει τώρα µια γενικότερη φιλοσοφία στην 
αυτονόµηση των σχολικών µονάδων και όχι στην χειραγώγηση των 
σχολικών µονάδων. Εποµένως ο ρόλος του σχολικού συµβούλου είναι να 
ενισχύω τις δικές τους. Για παράδειγµα πρόσφατα είχε κάνει το πιλοτικό 
σχολείο Μαλίων αδελφοποίηση µε σχολείο της Γερµανίας. Ήµουνα 
παρούσα και ενίσχυσα αυτή τους την πρωτοβουλία, την βρήκα πάρα πολύ 
θετική. Το ίδιο ήµουνα παρούσα και ενίσχυσα όσο µπορούσα την 
καταπληκτική εργασία που έκανε το σχολείο Χερσονήσου και έκανε 
δηµόσια παρουσίαση στο θεατρικό σταθµό, συνεργασία γονέων και 
παιδιών στην εκπόνηση της θεατρικής παράστασης. Είναι κάτι πάρα πολύ 
σωστό και καινοτόµο. ∆ηλαδή θεωρώ ότι συνλειτουργούµε ειδικά στην 
υλοποίηση πρωτοβουλιών όχι ως µεµονωµένος παράγοντας ανώτερος 
ιεραρχικά, αλλά σαν ένας συνεργάτης. 
 
Σαν σχολικός σύµβουλος, ειδικά για τα δύο πιλοτικά ολοήµερα σχολεία, 
είχατε ενηµέρωση ή επιµόρφωση σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας 
τους, τους σκοπούς κ.τ.λ.; 
 
 Βεβαίως. Πάντα από την αρχή του προγράµµατος 
πραγµατοποιούνται επιµορφωτικές συναντήσεις στις οποίες πάντα είναι ο 
σχολικός σύµβουλος και ο προϊστάµενος γραφείου µε την έννοια της 
εκπροσώπησης των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών ενήµεροι και 
επιµορφούµενοι. 
 
Ερώτηση 3η) Ποια τα σηµεία που εσείς θεωρείτε ότι διαφοροποιούνται 
τα πιλοτικά ολοήµερα σχολεία από τα υπόλοιπα σχολεία; 
 
 Υπάρχουν πάρα πολλά σηµεία στα οποία διαφοροποιούνται. Πριν 
όµως πω για τη διαφοροποίηση θα πω τα σηµεία οµοιότητας. Το βασικό 
σηµείο οµοιότητας είναι ότι και αυτά είναι υποχρεωµένα να κάνουν το 
κοινό πρόγραµµα που κάνουν όλα τα υπόλοιπα σχολεία. Αυτό θα µπει 
οπωσδήποτε κατά την οργάνωση του προγράµµατος τους. Επιπλέον όµως 
εµπλουτίζονται αυτά τα προγράµµατα µε τα νέα γνωστικά αντικείµενα το 
οποίο είναι το διαφοροποιητικό στοιχείο από τα υπόλοιπα σχολεία. Βέβαια 
και αυτό µοιάζει λίγο µε ένα περιθώριο ελευθερίας που αφήνει τώρα η 
πιλοτική εφαρµογή της ευέλικτης ζώνης που έχω τέτοιο σχολείο για να 
µπορώ να έχω µέτρο σύγκρισης, αλλά τα πράγµατα στο Ολοήµερο είναι 
σαφώς σε ανώτερο επίπεδο διότι υπάρχουν οργανωµένες υποδοµές για να 



στηρίξουν αυτά τα νέα γνωστικά αντικείµενα και σε επίπεδο ανθρώπινου 
δυναµικού και σε επίπεδο υποδοµών. 
 
Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι βελτιώσεις που έχει επιφέρει το ολοήµερο 
πρόγραµµα στα δύο συγκεκριµένα σχολεία σε σχέση τον τρόπο µε τον 
οποίο λειτουργούσαν ή είχαν οργανωθεί πριν και τώρα που είναι 
Ολοήµερα σχολεία;    
 
 Το βασικό µε το οποίο και θα ξεκινήσω είναι ότι καταρχήν σαν 
σχολική µονάδα έχει τεράστια αλλαγή στην εµφάνιση σε επίπεδο 
υποδοµών. Έχει πλήρη οργανωµένα εργαστήρια για όλα τα γνωστικά 
αντικείµενα τα οποία θα πρέπει να υλοποιούνται συνεχόµενα σε 
εργαστήρια και όχι αποσπασµατικά, γιατί τα νέα γνωστικά αντικείµενα 
γίνονται και σε άλλα σχολεία, αλλά αποσπασµατικά. Τώρα είναι στο 
σύνολο οργανωµένη η σχολική µονάδα, υπάρχει µια κατεύθυνση και µια 
φιλοσοφία για όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, 
είναι αν θέλει κάποιος να κάνει µια δράση, αν θέλει για µια χρονιά, για µια 
περιορισµένη χρονική διάρκεια, δηλαδή και σε επίπεδο διάρκειας 
υλοποίησης καινοτόµων πραγµάτων και σε επίπεδο συνολικής φιλοσοφίας 
στο σχολείο υπάρχει αυτή η διαφορά στα συγκεκριµένα σχολεία. 
 
Σχετικά µε την εσωτερική λειτουργία και τη διδασκαλία διαφοροποιείται 
προς το ποιοτικότερο- αποτελεσµατικότερο στα πιλοτικά ολοήµερα 
σχολεία; 
 
 Ναι, ωραία. Αυτό είναι ένα ζητούµενο το οποίο συζητείται και πάντα 
καταγράφεται σε όλες τις συναντήσεις που κάνουµε για τα Ολοήµερα γιατί 
δεν είναι συνάρτηση µόνο του Ολοήµερου, είναι το ότι εδώ υπάρχουν 
συγκεκριµένα διδακτικά βιβλία που µας έχει δώσει το Υπουργείο, µέχρι µια 
συγκεκριµένη µεθοδολογία που έχει δώσει στα βιβλία του δασκάλου και 
από την άλλη εδώ είναι ένα ζητούµενο µε τη µέθοδο των σχεδίων 
εργασίας- projects- τα οποία δεν δένουν αρµονικά µε τα συγκεκριµένα 
σχολικά εγχειρίδια, µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα, αν θέλεις. Και αυτό 
δηµιουργεί πρόβληµα. 
 Από την άλλη είναι η στάση και η συµπεριφορά του εκπαιδευτικού, 
που έχει µάθει να λειτουργεί συγκεκριµένα. ∆ηλαδή δε θα έλεγα ότι οι 
ποιοτικές δράσεις χαρακτηρίζουν το σύνολο όλων των εκπαιδευτικών. 
Χρειάζεται ακόµα δρόµος σε αυτό το κοµµάτι και αυτό είναι ένα 
ζητούµενο. Πιστεύω και ελπίζω ότι µε την πρόσφατη αναµόρφωση των 
Αναλυτικών Προγραµµάτων, µε το ενιαίο διαθεµατικό πλαίσιο σπουδών, 
µε τα καινούργια βιβλία τα οποία θα κινούνται σαφώς σ� αυτή τη 
φιλοσοφία θα� ρθει να δέσει εντελώς η αποτελεσµατικότητα της 
διδασκαλίας. Αυτό το ζήτηµα είναι δηλαδή υπό εξέλιξη. 



 
Ερώτηση 4η) Ποια η συµβολή σας ως σχολικός σύµβουλος στο σηµείο 
αυτό δηλαδή στη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας και στην 
αποτελεσµατικότερη εν γένει διδασκαλία στα πλαίσια των Ολοήµερων; 
 
 Ναι. Εγώ έχω προγραµµατίσει και έχω υλοποιήσει διάφορα 
σεµινάρια στα οποία συνήθως δίνω την ευκαιρία και στους υπόλοιπους 
εκπαιδευτικούς, διότι ο ρόλος µου ο θεσµικός είναι κάποιες µέρες το χρόνο 
και δύο συναντήσεις σε µια πολύ µεγάλη περιφέρεια µε πάρα πολλούς 
εκπαιδευτικούς και οι δυνατότητες µου είναι πάρα πολύ περιορισµένες. 
Αλλά όµως τα οφέλη από τα στοιχεία που έχω πάρει και από την 
επιµόρφωση µου όσον αφορά τα Ολοήµερα και από την ενηµέρωση µου 
όσον αφορά την ευέλικτη ζώνη, στη φιλοσοφία των νέων καιρών, τα 
µεταφέρω σε όλους τους εκπαιδευτικούς στην περιφέρεια µέσο 
επιµορφωτικών σεµιναρίων, τα οποία τελευταία παίρνουν το χαρακτήρα σε 
εκπαιδευτικούς ανά τάξη και σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων είτε και 
συνολικά µε θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος, όπου εστιάζονται τα 
ενδιαφέροντα µας σε θέµατα διαπολιτισµικής κ.α. γιατί οι δυο 
συγκεκριµένες µονάδες έχουν αρκετούς αλλοδαπούς µαθητές, λέω τώρα 
σαν παράδειγµα η ιεράρχηση είναι τελείως τυχαία. 

 Σε επίπεδο ακόµα αντιµετώπισης ιδιαίτερων προβληµάτων όπως 
είναι παιδιά µε προβλήµατα µάθησης, είτε ήπιων είτε πιο σοβαρών 
µορφών, η υιοθέτηση περιβαλλοντικών προγραµµάτων, η αγωγή υγείας, η 
αγωγή καταναλωτή κ.α. και παίρνουν πάρα πολλές δραστηριότητες γύρω 
από αυτά τα θέµατα, µε διαθεµατικό χαρακτήρα. Είµαστε σε µια συνεχή 
επικοινωνία και στήριξης και ενηµέρωσης και σε σχέση του σε ποιες πηγές 
θα µπορούν να προστρέξουν π.χ. υπάρχει το τµήµα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, το τµήµα αγωγής υγείας στην Πρωτοβάθµια στο οποίο ήµουν 
πρόεδρος της επιτροπής σχολικών δραστηριοτήτων και πάντα έδινα µια 
έµφαση, ακόµα και αν µπορούσα σε επίπεδο και προβολής του έργου τους 
και σε επίπεδο µιας πενιχρής χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τη δυνατότητα 
που είχα, αν υπήρχαν ή εκπονούνταν προγράµµατα.   
 
Και αυτές οι δραστηριότητες γίνονταν σε συνεργασία µε εκπαιδευτικούς 
αλλά και µε διευθυντές φαντάζοµαι.  
 
 Ναι βέβαια αυτό είναι σε συνεργασία µε όλους, γιατί αυτό απορρέει 
και από το θεσµικό µου ρόλο, δηλαδή όλα αυτά έχουν ένα οργανωτικό 
πλαίσιο, θα υποβληθούνε στη διοίκηση για ενηµέρωση, για να παρθούν 
άδειες αν πρόκειται για επιµορφωτικές συναντήσεις που είναι έξω από τα 
διδακτικά τους καθήκοντα, µας δίνουν όµως το δικαίωµα για δύο φορές το 
χρόνο. Εγώ είχα µια θετική στάση και αντιµετώπιση από τη διοίκηση. 
Έκανα από κοινού µε τον κύριο Πυργιωτάκη µια ενηµέρωση σε ιδιαίτερη 



µέρα αφιερωµένη σ� αυτό και µάλιστα η διοίκηση µας την έδωσε αυτή τη 
µέρα. Από την άλλη έχω οργανώσει για τους βοηθούς δασκάλους που είναι 
ένας καινούργιος θεσµός που ισχύει εδώ, για τους ωροµίσθιους, κάποιες 
επιµορφωτικές συναντήσεις για την ενηµέρωση γύρω από το τι ακριβώς 
είναι το Ολοήµερο σχολείο σε γενικές γραµµές. Αλλά είναι πολλές οι 
επιµορφωτικές ανάγκες. Ένα άτοµο προφανώς δεν µπορεί να τις καλύψει. 
Από την άλλη γίνονται αρκετές ενηµερώσεις και από την επιστηµονική 
επιτροπή και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, την αρµόδια επιτροπή. 
Θεωρώ ότι ίσως µελλοντικά µε τη διεύρυνση του θεσµού θα µπορούσαµε 
να συνεργαστούµε ακόµα πιο αποτελεσµατικά.   
 
 
Ερώτηση 5η) Ποια είναι τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 
τα δύο Ολοήµερα, όπως εσείς τα έχετε αντιληφθεί από τη θέση σας ή 
σας τα έχουν µεταφέρει; 
 
 Το πιο σηµαντικό πάντα είναι το προσωπικό. Το να γίνει η σύνθεση 
του προσωπικού του απαραίτητου για το πρόγραµµα, για εµάς είναι πάντα 
ένας πονοκέφαλος το Σεπτέµβρη γιατί προϋποθέτει ότι φτιάχνεται το 
πρόγραµµα παίρνοντας υπόψη τα έχοντα υπηρεσιακά δεδοµένα, εκείνα που 
υπάρχουν εκείνη τη στιγµή. ∆ιαπιστώνονται ποιες ακόµα ανάγκες 
υπάρχουν σε επίπεδο προσωπικού και αυτό είναι µια πολύ έτσι επίπονη 
διαδικασία κάθε Σεπτέµβρη. Αυτό θέλει και χρόνο και έτσι δεν είµαστε 
πάντα σε θέση πρώτη του Σεπτέµβρη να το λειτουργούµε, χάνεται δηλαδή 
κάποιος χρόνος, µέχρι να γίνουν οι προκηρύξεις, υπάρχουν και διοικητικές 
δυσκολίες σ� αυτό, µέχρι να γίνουν οι προκηρύξεις, να µαζευτούν οι 
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και να συγκροτηθούνε επιτροπές για αυτά τα 
πράγµατα. Είναι µια διαδικασία που τρώει χρόνο και που ποτέ δεν είµαστε 
έτοιµοι ας πούµε Σεπτέµβρη Οκτώβρη να το λειτουργήσουµε. Συνήθως 
πάει αργά, µετά το Νοέµβρη. 
 Άλλο πρόβληµα είναι τα όποια προβλήµατα µπορεί να αντιµετωπίσει 
κανείς σε σχέση µε τους γονείς, γιατί δεν είναι η κοινωνία ένα οµοιόµορφο 
µείγµα ανθρώπων αλλά άνθρωποι µε διαφορετικές προσδοκίες και 
στάσεις. Έτσι λοιπόν έχουµε άλλους υπέρµαχους και άλλους που πρέπει να 
καταβάλουµε πολύ µεγάλη προσπάθεια για να τους πείσουµε για το ποια 
είναι τα οφέλη, ακόµα και να τους δώσουµε το δικαίωµα της ελευθερίας να 
µεταφέρουν σε άλλες σχολικές µονάδες στο βαθµό που αµφισβητούνε αυτό.  
 Αλλά προβλήµατα είναι τα οικονοµικά. Είναι ένα πρόβληµα επίσης 
που το επισηµαίνουν αλλά εµένα δεν µε εµπλέκουνε σ � αυτό και έτσι δεν 
έχω άµεση σχέση µε τα οικονοµικά. Αλλά και στις δυο σχολικές επιτροπές, 
καταβάλλεται µια προσπάθεια βοήθειας. ∆ηλαδή η τοπική κοινωνία 
πάντοτε στήριζε τα συγκεκριµένα Ολοήµερα. ∆ιατηρώ γι� αυτό επιφυλάξεις, 
σε άλλες περιπτώσεις, αν είναι τόσο θετικά γιατί δεν έχω την ίδια στήριξη. 



Έχω δηλαδή το αρνητικό παράδειγµα της ευέλικτης που η τοπική κοινωνία, 
η τοπική αυτοδιοίκηση δεν στήριξε καθόλου. ∆ηλαδή ότι έπαιρνε το 
σχολείο πριν, έπαιρνε και µετά. ∆εν στήριξε στο βαθµό τον αναµενόµενο 
µια τέτοια πρωτοβουλία. Εδώ έχουµε ένα πολύ θετικό παράδειγµα 
στήριξης από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τους συλλόγους των 
γονέων µε ποικίλους τρόπους και δραστηριότητες αλλά θεωρώ ότι αυτά θα 
πρέπει να γίνουν κάπως πιο οργανωµένα µελλοντικά, δηλαδή να υπάρχει 
µια θεσµική πρόβλεψη είτε από τις δηµοτικές επιτροπές παιδείας, για αυτό 
ένα έξτρα κωδικό ας πούµε κονδυλίων ή κάτι τέτοιο φαντάζοµαι, ούτως 
ώστε να µη φτάνουµε να λέµε τώρα έχουµε καλούς ∆ηµάρχους, µας 
στηρίζουνε αύριο µπορεί να έχουµε άλλα πρόσωπα και δεν µας στηρίζουνε. 
Αν υπάρχει µια θεσµική πρόβλεψη, µπορεί να λυθεί αυτό το πρόβληµα. 
 Τι άλλα τώρα. Θα µπορούσε κανείς να σκεφτεί και άλλα ενδεχόµενα 
προβλήµατα. Το ότι αυτά τα δυο σχολεία είναι στην ύπαιθρο και ειδικά 
στην περίπτωση τη δική µου είναι πιο µεγάλο πρόβληµα γιατί δεν είναι 
εύκολο το πήγαινε έλα, το ότι υπάρχει η απογευµατινή ζώνη και µε µια 
επίσκεψη εκεί πάλι είναι πρόβληµα να κάτσω από το πρωί µέχρι τη λήξη 
του προγράµµατος και συνήθως τις κάνω είτε πρωινές, είτε απογευµατινές 
σ� αυτή τη βάση.  
 
 
Ερώτηση 6η) Ποια από τις επίσηµες εξαγγελίες ή του Υπουργείου ή και 
τις επιστηµονικές- βιβλιογραφικές, που αφορούν το ολοήµερο σχολείο, 
εσείς έχετε την εντύπωση ότι δεν εφαρµόστηκαν; 
 
 Ναι, εκείνο που επισηµαίνεται είναι ας πούµε η αρχική αρχική 
πρόβλεψη ότι το σχολείο θα παρέχει τη δυνατότητα εκµάθησης ξένων 
γλωσσών κάτι το οποίο ούτε σαν στάση των γονέων αλλά ούτε και στο 
σύνολο του σαν υλοποίηση από πλευράς του ολοήµερου σχολείου, δεν 
µπορεί να εφαρµοστεί. Σε πρώτη φάση µπορούσε, αλλά ήταν τελείως 
τυχαίο, επειδή βρέθηκαν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλοί 
και ενηµερωµένοι σε νέα δεδοµένα και µάλιστα είχαµε την ευκαιρία να 
δείξουµε υποδειγµατική διδασκαλία στα Αγγλικά σε εµπειρογνώµονες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήρθαν στα πλαίσια του Αρίωνα εδώ. Το είχαµε 
κάνει στο πιλοτικό σχολείο του Λιµένα Χερσονήσου. Μείνανε κατάπληκτοι 
από το επίπεδο των παιδιών στα Αγγλικά.  
 Αλλά αυτό είναι τυχαίο. ∆εν µπορεί κάποιος να πει ότι ήταν ένα 
αποτέλεσµα. Έχει να κάνει µε συµπτωµατικούς παράγοντες. Όπως και στα 
Μάλια, εκείνη τη χρονιά επίσης συµπτωµατικά είχαµε έναν πάρα πολύ 
ενηµερωµένο εκπαιδευτικό. Στη συνέχεια δεν µπορώ να πω ότι οι γονείς, 
δεν µου έχουν δώσει εµένα την εντύπωση τουλάχιστον ότι καλύφθηκαν. 
Σηµαίνει ότι τα παιδιά τελειώνοντας το σχολείο, πάνε στα Αγγλικά τους. 
Πάνε για να αποκτήσουνε τους τίτλους γλωσσοµάθειας. Είναι ένα σηµείο 



που είναι ζητούµενο από τους γονείς και το παράπονο τους. Καµιά φορά 
µου λένε: εµάς µας είχατε πει αυτό και το Ολοήµερο, δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί. 
 Το άλλο τώρα, θεωρώ ότι υπάρχει ακόµα ένας δρόµος σε σχέση µε 
το ποια είναι τα οφέλη που µπορεί να πάρει ο µαθητής στο γνωστικό τοµέα. 
∆ηλαδή κατά πόσο πραγµατοποιείται σωστά αυτό που λέµε προετοιµασία 
διότι αυτό είναι συνάρτηση του πως έχει γίνει το µάθηµα. Εάν έχει γίνει µε 
τον παραδοσιακό τρόπο, δεν καλύπτεται πλήρως η προετοιµασία του 
µαθητή, µε αποτέλεσµα να παραπονιούνται πολλές φορές οι γονείς ότι, µα 
θέλει και άλλες τόσες ώρες στο σπίτι. Και πολλές φορές, δεν υπακούουν 
όλοι οι εκπαιδευτικοί στο ότι δεν πρέπει να δίνουν φωτοτυπίες, πρόσθετες 
εργασίες. Αυτό είναι ένα πρόβληµα το οποίο το παρατηρώ, παρόλο ότι 
γίνονται τεράστιες προσπάθειες από την πλευρά τη δική µας, πάντα θα 
υπάρχουν εργασίες που δίνονται, όχι από το σύνολο των δασκάλων αλλά 
από αρκετούς, που σηµαίνει ότι πρέπει να γίνει ακόµα προσπάθεια για την 
αλλαγή στη στάση των εκπαιδευτικών. 
 Ένα πρόβληµα που µου ήρθε τώρα και που είναι πάρα πολύ 
σηµαντικό και που περιλαµβάνεται σε πολλές βιβλιογραφικές αναφορές 
είναι το ότι δεν είναι σταθερό το προσωπικό των σχολικών µονάδων. 
∆ηλαδή πάντα υπάρχει µια προσπάθεια επιµόρφωσης- ενηµέρωσης, την 
άλλη τη χρονιά έχουµε άλλους, από την αρχή ξανά, στα πρώτα βήµατα. 
Ενώ, αν ήταν σταθερό το προσωπικό θα προχωράγαµε παραπέρα. Ίσως 
και σε επίπεδο τοπικό δεν έχει γίνει πολύ κατανοητό, τα οφέλη και για τον 
εκπαιδευτικό το να υπηρετεί σε σχολεία τέτοια. Και γι� αυτό δεν έχουµε και 
εκδήλωση µεγάλη ενδιαφέροντος. Είναι και η απόσταση βέβαια. 
Προτιµούν οι εκπαιδευτικοί να βάζουν σχολεία της πόλης. Καµιά φορά 
τους τροµάζει και το πρωί- απόγευµα. Σου λέει, αν πάω εγώ στο Ολοήµερο 
και µπω στο απογευµατινό, θα µου φέρει σε µια ανωµαλία τη ζωή µου. 
Αυτοί είναι οι λόγοι που µπορούµε να επικαλεστούµε στο γιατί οι 
εκπαιδευτικοί δεν προτιµούνε τα Ολοήµερα σχολεία. Τους τροµάζει το 
ωράριο. Το ίδιο πρόβληµα έχουµε και µε τους δασκάλους στο διευρυµένο. 
Μήπως πέσουνε σε ζώνη ωραρίου, που δεν τους εξυπηρετεί οικογενειακά.  

∆εύτερον, τους τροµάζει καµία φορά το άγνωστο και τρίτον, ίσως 
πρέπει να γίνει και από πλευράς πολιτείας µια πιο συγκεκριµένη 
προσπάθεια στήριξης του θεσµού µε πιο συγκεκριµένα µέτρα. ∆ηλαδή είτε 
να διανεµηθούν σε όλους τους εκπαιδευτικούς η φιλοσοφία του 
Ολοήµερου, ενηµερωτικά φυλλάδια και αυτό του κυρίου Πυργιωτάκη και 
ό,τι άλλο ας πούµε θα µπορούσε να βοηθήσει για ενηµέρωση ώστε να 
κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που έχουν ταυτίσει 
το Ολοήµερο µε το ∆ιευρυµένο. Χρειάζεται να κάνει κάποιος αρκετή 
ανάλυση στο ότι εδώ όλη η σχολική µονάδα λειτουργεί µε αυτό το 
πρόγραµµα, ότι η κατανοµή των µαθηµάτων γίνεται σε όλο το φάσµα του 



προγράµµατος δεν έχουµε ας πούµε πρωινά υποχρεωτικά και 
απογευµατινά προαιρετικά  
 
 
Ερώτηση 7η) Θεωρείτε ότι οι δάσκαλοι ανταποκρίθηκαν στη 
φιλοσοφία και το πνεύµα του πιλοτικού ολοήµερου σχολείου κυρίως 
όσον αφορά τον τρόπο που κάνουν το µάθηµα; 
 
 Αυτό είναι δύσκολο να απαντηθεί. ∆ηλαδή έχουµε ένθερµους 
υποστηρικτές και σε επίπεδο µεθοδολογίας, στην πράξη κάνουνε πάρα 
πολύ καλή δουλειά και έχουµε και άλλους που δε θα έλεγα ότι µπορώ να 
τους διαφοροποιήσω από το δάσκαλο σε ένα άλλο σχολείο. ∆ηλαδή δεν 
έχουν όλοι µπει στη φιλοσοφία του Ολοήµερου, αλλά δεν µπορώ ποσοτικά 
να το προσδιορίσω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απλώς µε τις επί τόπου 
συναντήσεις καταλαβαίνω ότι υπάρχουν δάσκαλοι που δουλεύουν σαν να 
δουλεύανε σε ένα συµβατικό σχολείο και υπάρχουν και δάσκαλοι που πολύ 
πολύ πολύ θετικά έχουν ανταποκριθεί και πέρα ακόµα και από τις 
προσδοκίες µας στο ρόλο τους. 
 
Ερώτηση 8η) Πως κρίνεται την επιµόρφωση που είχαν οι δάσκαλοι 
των ολοήµερων σχολείων; 
 
 Εξήγησα ότι αυτή η επιµόρφωση είναι θετική. Σίγουρα οι 
δυνατότητες του προγράµµατος είναι περιορισµένες και θεσµικά, δηλαδή 
δεν µπορούν να τους φωνάζουν κάθε λίγο, ακόµα και αν είχε τη 
δυνατότητα η επιστηµονική επιτροπή. Μην ξεχνάµε πως αποτελείται από 
επιστήµονες από όλα τα µέρη της Ελλάδος και είναι πάρα πολύ δύσκολο να 
συντονιστεί µια ενιαία επιµόρφωση όλων αυτών των εκπαιδευτικών. Αυτό 
απαντά στο προηγούµενο που είπα ότι υπάρχει εναλλαγή του προσωπικού 
και αυτό βάζει τεράστια προβλήµατα στην επιµόρφωση γιατί έχουµε 
διαφορετικές αφετηρίες για το εκπαιδευτικό προσωπικό. Έχουµε άλλους οι 
οποίοι έχουν παρακολουθήσει όλα τα βήµατα της επιµόρφωσης και 
εποµένως είναι πολύ ενηµερωµένοι, αυτό αφορά κυρίως τους ντόπιους 
δηλαδή αυτούς που µένουν εκεί και έχουν σταθερή σχέση υπηρεσιακή µε το 
σχολείο, οι οποίοι είναι όµως λίγοι. Πολλοί είναι αυτοί που πάνε, οι 
καινούργιοι. 
 
Τι θα µπορούσε να βελτιωθεί για να επιτύχει η επιµόρφωση το σκοπό 
της; 
 
 Τι θα µπορούσε; Έκανα µία πολύ ωραία πρόταση εγώ όταν ήµουν 
εισηγήτρια στο ενιαίο διαθεµατικό πλαίσιο προγραµµάτων σπουδών, όπου 
θα µπορούσε να δηµιουργηθεί ένας κόµβος εξ αποστάσεως επιµόρφωσης, 



µια και υπάρχουν εργαστήρια και να ενισχυθεί ο θεσµός της ενδοσχολικής 
επιµόρφωσης και εκεί µπορεί να συνδράµει ο σχολικός σύµβουλος. Εγώ θα 
µπορούσα να συντονιστώ ας πούµε µε την επιτροπή και να δώσω σε 
εκείνες τις συναντήσεις που µου δίνει ο νόµος το δικαίωµα να κάνω και να 
χρησιµοποιούνται αυτές για επιµορφώσεις, στις οποίες δε θα υπάρχουν 
εκείνες οι δυσλειτουργίες που εµφανίζονται, δηλαδή να φωνάζω τον 
υπεύθυνο κ.τ.λ. Στην εξ� αποστάσεως θα µπορούσε να δίνεται µια σταθερή 
µε βάση δεδοµένων που θα περιλαµβάνει καλά διδακτικά παραδείγµατα, 
εισηγήσεις οι οποίες θα έχουν ένα σταθερό σηµείο αναφοράς. Ακόµα και 
µια ηλεκτρονική επικοινωνία ώστε να είναι εφικτή και η επικοινωνία 
µεταξύ Πανεπιστηµίων και σχολικής µονάδας και Πανεπιστηµίων και 
σχολικού συµβούλου. Όλα αυτά να γίνουν έτσι µε ένα πιο συστηµατικό 
τρόπο. Αν κάποιος µου ζητούσε να καταγράψω κάπου τις προτάσεις µου, 
θα κινούνταν σε αυτό το επίπεδο. 
 
 
Ερώτηση 9η) Είναι δεδοµένη η αξία της συνεργασίας όλων όσων 
εµπλέκονται στο ολοήµερο σχολείο. Πως κρίνετε τη συνεργασία σας µε 
τους διευθυντές των δύο ολοήµερων σχολείων, τους υποδιευθυντές- 
υπεύθυνους προγράµµατος και τους δασκάλους;  
        
 Αυτό το βλέπω πάρα πολύ σηµαντικό. Προσωπικά θεωρώ πως στην 
αρχή υπήρξαν κάποιες δυσλειτουργίες, καµιά φορά πέρναγε και το 
προσωπικό ζήτηµα αλλά το πρόβληµα ήταν ότι ήταν το πρόγραµµα 
πολυσύνθετο µε πολλούς εµπλεκόµενους και από διαφορετικές θέσεις και 
µε διαφορετικούς ρόλους και που πάντα κάθε αρχή είναι δύσκολη και στην 
κατανόηση και στην επικοινωνία. Τώρα ότι βρισκόµαστε σε ένα πολύ καλό 
δρόµο, ειδικά η περίπτωση Κρήτης στηρίζεται από όλες τις πλευρές πάρα 
πολύ καλά και θεωρώ ότι και στις δυο σχολικές µονάδες των Ολοήµερων 
της Κρήτης. Το πρόβληµα είναι ότι δεν έχει επαρκώς, ίσως είναι και δική 
µου ευθύνη λόγω του ότι είναι ζήτηµα διακριτικής ευχέρειας, προβληθεί 
αυτή η δουλειά. Αυτό το κοµµάτι χρειάζεται, να προβληθεί το τι ακριβώς 
γίνεται και σε επίπεδο υποδοµής και σε επίπεδο καλών διδακτικών 
παραδειγµάτων. Ευελπιστώ ότι στο µέλλον θα έχουµε τέτοιες ευκαιρίες στο 
βαθµό που θα έχω την ευθύνη των συγκεκριµένων σχολικών µονάδων. 
 
∆ηλαδή είστε ικανοποιηµένοι από τη συνεργασία σας µε όλους τους 
εµπλεκόµενους στο Ολοήµερο; 
 
 Ναι. Λειτουργεί πάρα πολύ αποτελεσµατικά. Καµιά φορά βέβαια 
στην αρχή υπήρξε ένα µπέρδεµα σε ποιον πρέπει να δίνουν λόγω και σε 
ποιον όχι οι σχολικές µονάδες. Τώρα εγώ όµως θεωρώ ότι ως ένα βαθµό 
έχουν αυτά µπει σε ένα σωστό δρόµο. Όχι πάµε πλέον καλά. 



 
Τη συνεργασία σας µε την επιστηµονική επιτροπή πως την κρίνετε ως προς 
τα αποτελέσµατα της; 
 
 Πάρα πολύ ικανοποιητική. Σε όλες τις φάσεις έχουµε συνεργαστεί 
πάρα πολύ καλά και στο επίπεδο των ενηµερωτικών συναντήσεων που 
γίνονται στην αρχή και που εµπλεκόµαστε όλοι σαν ρόλοι, στην πρόσληψη 
του προσωπικού και στη διαµόρφωση του προγράµµατος καθώς επίσης και 
στη διαµόρφωση των προτάσεων που απαιτεί η πολιτική ηγεσία κατά 
διαστήµατα που έχουν να κάνουν µε το κόστος και διάφορα τέτοια 
προβλήµατα τα οποία θέτει, συνεργαζόµαστε όλοι πολύ καλά. 
 
 
Ερώτηση 10η)  Έχει γίνει αξιολόγηση της µέχρι τώρα λειτουργίας των 
Ολοήµερων από αρµόδιους φορείς, έτσι σαν αποτίµηση της έως τώρα 
λειτουργίας, για να βγούνε κάποια συµπεράσµατα; 
 
 Κατά διαστήµατα έχουν δοθεί κάποια ερωτηµατολόγια στο τέλος του 
χρόνου, από τους κεντρικούς αρµόδιους φορείς, τα οποία βέβαια, σ� αυτό 
έχω να επισηµάνω ότι η εµπλοκή του σχολικού συµβούλου θα έπρεπε να 
είναι πιο αποτελεσµατική. Αυτό σηµαίνει δηλαδή δια του σχολικού 
συµβούλου, θα µπορούσαν και πιο αποτελεσµατικά να κινηθούν οι 
προσπάθειες αυτού του είδους µε κατάλληλο συντονισµό. Έτσι είτε µέλη 
είτε εκπρόσωποι της επιστηµονικής επιτροπής και ο σχολικός σύµβουλος 
να συµβάλλουν ενδεχοµένως και στην σύνταξη του τρόπου αυτής της 
αξιολόγησης, στη διαµόρφωση δηλαδή του κριτηρίου, όπου θα µπορεί ο 
σχολικός σύµβουλος να επισηµάνει κάποιες πλευρές που σε κεντρικό 
επίπεδο να µην τις είχανε δει. 
 Θεωρώ ότι χρειάζεται µια δυναµική αξιολόγηση και περισσότερο σε 
βάθος χρόνου, δηλαδή χωρίς να είναι ένα στατικό εργαλείο όπου µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε ένα δυο φάσεις αλλά περισσότερο µε µια δυναµική 
αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του προγράµµατος.  
 
Έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι τώρα συναντήσεις για τους εκπαιδευτικούς 
προβολής, αποτίµησης και κριτικής του διδακτικού τους έργου σε 
συνεργασία µε την απαραίτητη επιµόρφωση σε κεντρικό ή ακόµα και σε 
τοπικό επίπεδο; 
 
 Στις επιµορφωτικές συναντήσεις συνήθως πάντα συµπληρώνονται 
και ερωτηµατολόγια αξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς. Σε κάποια από 
τις επιµορφωτικές συναντήσεις µας ιδιαίτερα την περασµένη χρονιά είχαµε 
την ευκαιρία να δουλέψουµε σε workshop που δούλευαν οι δάσκαλοι κατά 
ειδικότητες και κατά τάξεις. Σε αυτή την περίπτωση µπορούσαν να 



δηλώσουν ελεύθερα το τι έργο είχαν επιτελέσει µαζί µε τα παιδιά στην 
τάξη, τι κατάφεραν κ.τ.λ. λέγοντας ελεύθερα την άποψη τους και στο τέλος 
να γίνει µια σύνθεση αυτών σε σχέση µε το τι προτάσεις έχουν κάνει οι 
ίδιοι για τη βελτίωση και το τι περιµένουν από το πρόγραµµα. Αυτό ας 
πούµε θα είναι και µια πρόταση που θα είχα εγώ να κάνω, κάπως πιο 
θεσµοθετηµένα από κεντρικό επίπεδο να δίνεται η δυνατότητα για τέτοιες 
συναντήσεις. Να µας δώσουν πιο συγκεκριµένες οδηγίες για παράδειγµα 
ως προς το χρόνο, µια φορά το εξάµηνο ας πούµε. Τέτοιες δυνατότητες 
λείπουν.  
 
 
 
 
Μέχρι τώρα οι σχετικές συζητήσεις- ενηµερώσεις πόσες ήταν στον αριθµό; 
Είναι ικανοποιητικός ο αριθµός αυτός; 
 
 ∆εν µπορώ να το διευκρινίσω γιατί πάντα και οι επί τόπου 
συναντήσεις που κάνω εµπεριέχουν και αυτό, γιατί µέσα από διάλογο 
πάντα καταγράφω. Ο ρόλος µιας επίσκεψης µου στο Ολοήµερο είναι να 
συζητηθούνε και προβλήµατα και εµπεριέχει και την αξιολόγηση αυτή η 
διαλογική συζήτηση. Γιατί όταν ο άλλος σου πει αυτό πάει στραβά και αυτό 
δεν µπορώ να το κάνω ταυτόχρονα αξιολογούνται και τα συν πλην του 
Ολοήµερου. Όλες µου οι συναντήσεις στα πλαίσια του ρόλου µου 
εµπεριέχουν πάντα την αξιολόγηση της λειτουργίας του Ολοήµερου όπως 
το βλέπει και ο δάσκαλός αλλά και εγώ. Αυτές βέβαια είναι άτυπες, έως 
πολύ άτυπες θα το έλεγα, όχι ας πούµε µε κάποια εργαλεία, µια δοµηµένη 
συνέντευξη. Είναι άτυπες γιατί γίνονται µέσα από διαλογικές συζητήσεις. 
Αλλά όλα τα αποτελέσµατα τους που είναι τις περισσότερες φορές και δικές 
µου επισηµάνσεις µεταφέρονται όπου µπορούν να µεταφερθούν. 
 
 
Ερώτηση 11η) Χρόνο µε το χρόνο θεωρείτε σύµφωνα και µε την 
εµπειρία σας ότι βελτιώνεται η κατάσταση που έχει να κάνει µε την 
ποιοτική και σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, λειτουργία του 
προγράµµατος ή την οργάνωση και τον τρόπο διδασκαλίας ή 
παραµένει στάσιµη; 
 
 Θεωρώ ότι βελτιώνεται η κατάσταση χρόνο µε το χρόνο. Εκείνο 
όµως που επισηµαίνεται µε πολύ έτσι έντονο τρόπο έχει να κάνει µε την 
οικονοµική ενίσχυση και σε ότι αφορά τους εργαζόµενους ως ωροµίσθιοι, 
οι οποίοι έχουν σχεδόν ένα χρόνο να πληρωθούν και αυτό είναι 
αντικίνητρο για να είναι αποτελεσµατικοί στη δουλειά τους και σε επίπεδο 
χρηµατοδότησης από την πολιτεία. Μιλάµε για θεσµοθετηµένη 



χρηµατοδότηση των σχολικών µονάδων για το αυξηµένο κόστος 
λειτουργίας.  
 Από την άλλη ας πούµε δεν έχει δώσει κάποια κίνητρα δηλαδή µια 
µοριοδότηση στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Ολοήµερα. Θα ήταν 
ένα κίνητρο για τον εκπαιδευτικό να παραµείνει. Καταρχήν θα του έδινε 
την αναγνώριση ότι σαν δοµή κάνει κάτι θετικό στο χώρο της εκπαίδευσης 
και εποµένως ας δώσω ένα κίνητρο και στον εκπαιδευτικό 
αναβαθµίζοντας τον σε αυτό το επίπεδο, που είναι υπό συζήτηση.  
 
Τι εικόνα θεωρείτε µε τα ως τώρα δεδοµένα ότι θα παρουσιάσουν τα 
ολοήµερα σχολεία της Κρήτης; 
 
 Πιστεύω ότι θα βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους γιατί 
καταρχήν κατά τη διάρκεια που τα σχολεία αυτά λειτουργούσαν σαν 
πιλοτικά Ολοήµερα, αυ6τό να το επισηµάνω, δόθηκε οργανική θέση 
κατόπιν και ενεργειών δικών µου και σχετικών εισηγήσεων µουσικού στα 
Μάλια, δόθηκε η δυνατότητα εκπαιδευτικών που θα είναι αυτόνοµοι µόνο 
στα Μάλια ή µόνο στη Χερσόνησο των αγγλικών, που να µην εµπλέκεται µε 
άλλη σχολική µονάδα, γιατί µέχρι τώρα ήταν ένα µείον. Επιπλέον δόθηκαν 
και οργανικές θέσεις ούτως ώστε η σύνθεση του βασικού προσωπικού να 
παρουσιαστεί σηµαντικά βελτιωµένη. Έτσι χρόνο µε το χρόνο οι ελλείψεις 
να είναι λιγότερες. Επίσης η εκπόνηση του προγράµµατος που ήταν ένας 
τεράστιος πονοκέφαλος στην αρχή έχει µπει σε ένα πιο λειτουργικό τρόπο 
οργάνωσης τώρα. Σίγουρα θα παρουσιαστούν βελτιωµένα. 
Γενικότερα θεωρείτε ότι µε τα σηµερινά δεδοµένα στην εκπαίδευση 
µπορεί να γενικευτεί ο θεσµός του Ολοήµερου και σε επιπλέον αριθµό 
σχολείων;  
 
 Ναι, όχι σε όλη την επικράτεια αλλά µπορεί να γενικευτεί ο θεσµός 
πιστεύω. Υπάρχει η δυνατότητα για γενίκευση του θεσµού σε µεγαλύτερο 
αριθµό σχολικών µονάδων που θα είναι κατά νοµό, να πάρει σαν κριτήριο 
το πώς είναι µοιρασµένες οι περιφερειακές διευθύνσεις, ώστε να υπάρχει 
µια αναλογική εκπροσώπηση σχολείων είτε σε επίπεδο νοµών. Επίσης να 
ληφθεί υπόψη αυτό που λέµε πόλη- ύπαιθρος σαν κριτήριο σε µια τέτοια 
διεύρυνση του θεσµού. Να αποφύγουµε δηλαδή αυτό που παρουσιάστηκε σε 
επίπεδο Κρήτης, να επιλεγούν δηλαδή δύο σχολικές µονάδες για Ολοήµερο 
µε πολύ µικρή απόσταση µεταξύ τους. Γιατί έτσι θα αποφευχθεί και ένας 
επιπλέον φόρτος στο σχολικό σύµβουλο, γιατί προσωπικά είχα τεράστια 
προβλήµατα. Έχει µεγεθυνθεί πάρα πολύ η περιφέρεια µου σε επίπεδο 
ανθρώπινου δυναµικού. Να φανταστεί κανείς ότι όσο έχουν τα δύο 
Ολοήµερα σχολεία σε προσωπικό είναι ο αριθµός εκπαιδευτικών άλλου 
συναδέλφου µου σε επίπεδο περιφέρειας του. αυτό πρώτα από όλα µου 
περιορίζει τις δικές µου δυνατότητες και επικοινωνίας και παρέµβασης στα 



πράγµατα και από την άλλη δεν φτάνουν τα θετικά οφέλη σε περισσότερο 
αριθµό εκπαιδευτικών. Επίσης δεν διαµορφώνεται και ένα πλαίσιο 
διαλόγων και µε άλλους σχολικούς συµβούλους σε πιο κοντινά µέρη, για να 
λειτουργήσουµε όλοι σωστά. 
  Αν λυθεί και αυτό όπως το είχε προβλέψει στην ευέλικτη που 
πιστεύω σαν αφετηρία το πήρε από το Ολοήµερο. Αν γίνουν δύο στο νοµό 
να µην είναι και τα δύο στο ίδιο σχολικό σύµβουλο. Επίσης το ζήτηµα που 
θα πρέπει να τεθεί για την εδραίωση και γενίκευση του θεσµού, είναι να 
φτάσει και σε επιπλέον τύπους σχολικών µονάδων. Εννοώ εδώ έχουµε ας 
πούµε  πολυθέσια δηµοτικά σχολεία. Να µελετηθεί το ζήτηµα  του 
Ολοήµερου και σε ολιγοθέσια. Σε τέτοιες σχολικές µονάδες. Τι δυνατότητες 
υπάρχουν. Σ� αυτό θα µπορούσε κανείς να καταθέσει πάρα πολλές 
προτάσεις ειδικά αν είναι κοντινά τα σχολεία, όµορα, θα µπορούσε το 
προσωπικό που θα προσληφθεί για παράδειγµα, να καλύπτει σε 
περισσότερες σχολικές µονάδες. ∆ηλαδή αν πάρουµε ειδικότητες, να 
καλύπτουν το φάσµα µιας µεγαλύτερης περιοχής. 
 
Σας ευχαριστώ. ∆εν έχω άλλες ερωτήσεις να σας κάνω, εκτός αν θέλετε να 
συµπληρώσετε κάτι που παραλείψατε ή που ξέχασα εγώ να σας ρωτήσω 
και που θεωρείτε εσείς σηµαντικό.  
 
 Κάτι που εγώ θα ήθελα να πω είναι να επισηµάνω δυο πράγµατα 
που θα ήθελα να ακουστούν. Είναι η επιµόρφωση των γονέων, το οποίο 
είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα αφ� ενός µεν διότι από τη φύση του 
το Ολοήµερο σαφώς ικανοποιεί ας πούµε την οικογένεια, στο βαθµό που 
έχει τις δυνατότητες. Μπορώ να πω ότι θα ήταν καλό αν υπάρχει η 
δυνατότητα να συντρώγουν µε τα παιδιά τους στο σχολείο. Βέβαια για 
οικογένειες που εργάζονται ως το µεσηµέρι, δεν τίθεται ζήτηµα γιατί 
φτάνουν στο σπίτι το χρόνο που φτάνει και το παιδί. Αλλά για άλλες 
οικογένειες ειδικά στην ύπαιθρο που υπάρχει η δυνατότητα το µεσηµέρι να 
συνφάγει, γιατί όχι. Είναι ένα ζήτηµα που µπορεί να το δούµε, δηλαδή σε 
µια γενίκευση του θεσµού. 
 ∆εύτερον αν το ωράριο παραµείνει όπως αυτή τη στιγµή θα 
µπορούσε να µη γευµατίζει το παιδί αλλά να τρώει κάτι πιο πρόχειρο για 
να το καλύπτει και να µπορεί να αξιοποιείται η δυνατότητα επικοινωνίας 
µε την οικογένεια στο βαθµό είναι εφικτό. Γιατί αν είναι σε µια περιοχή µε 
ολιγοθέσια σχολεία, καταλαβαίνει κανείς ότι και το κόστος θα είναι 
τεράστιο για τη δηµιουργία τέτοιων υποδοµών και ενδεχόµενα να µην 
υπάρχει το ενδιαφέρον από πλευράς ιδιωτικού φορέα για να καλύψει το 
θέµα φαγητού. Εδώ είναι µε άριστο τρόπο φτιαγµένα, αλλά υπάρχει και η 
υποδοµή του σχολείου και η δυνατότητα πληρωµής αυτού του φαγητού από 
την οικογένεια και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν εξευρεθεί τρόποι που 
καλύπτουν και παιδιά µε οικονοµικά προβλήµατα. Έχει γίνει ας πούµε µια 



πρόληψη για ένα περιορισµένο αριθµό αυτών που έχουν αναλάβει τη σίτιση 
των παιδιών. Όταν όµως µιλάµε για ολιγοθέσια σχολεία στη διεύρυνση του 
θεσµού, αυτά τα προβλήµατα δεν θα είναι λυµένα.  
 Επίσης ένα σχετικό ζήτηµα είναι σε έναν ενδεχόµενο σχεδιασµό θα 
µπορούσε να αναπτυχθεί µεγαλύτερη ευελιξία στα προγράµµατα, αφού 
υπάρχουν που υπάρχουν τα εργαστήρια να γίνει πιο ευέλικτο το πρόγραµµα 
και να δίνει τη δυνατότητα επιλογής στους µαθητές. Αν κάποιο παιδί δε 
θέλει να παρακολουθήσει ας πούµε Θεατρική Αγωγή εκείνη την ώρα να 
έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει κάτι άλλο που το ενδιαφέρει. Αυτό 
θα µπορούσε να γίνει σε επίπεδα και να έχουµε και µια ζώνη µέσα στο 
πρόγραµµα τη οποία να µπορεί να επιλέγει ο µαθητής που παρακολουθεί το 
ολοήµερο πρόγραµµα. Σε ποιο εργαστήριο ήθελε να είναι εκείνη την ώρα; 
Και να ξεπεραστεί λίγο και το ηλικιακό. Θα µπορούσε να είναι για τα 
µικρά παιδιά και για τα µεγάλα. Και η προσφορά των εργαστηρίων εκείνες 
τις ώρες, να είναι σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Έτσι γίνεται 
πιο ευέλικτο το πρόγραµµα, γιατί τώρα έτσι ο µαθητής είναι 
υποχρεωµένος, έχει θεατρική αγωγή, να το παρακολουθήσει οποιοδήποτε 
παιδί, ακόµα και αν δεν το ενδιαφέρει, ενώ θα το ενδιέφερε να κάνει 
Εικαστική Αγωγή, αλλά και αυτό  να γίνει µε προγραµµατισµένο, µε 
οργανωµένο τρόπο, από την αρχή µε εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα 
παιδιά σε συνεργασία και µε τους γονείς, που θα απαντάει και στα 
γενικότερα ενδιαφέροντα και στις κλίσεις των παιδιών. Ένας τέτοιος 
µελλοντικός σχεδιασµός, θα δώσει µεγαλύτερη ευελιξία στο Ολοήµερο 
χωρίς να αλλάξει και πολύ, δηλαδή από τις ίδιες δοµές από τις ήδη 
υπάρχοντες ώρες. Αυτό είναι και το ζητούµενο. 
 Επίσης ένας άλλος συσχετισµός, περιορισµένος όµως, γιατί τα 
βασικά µαθήµατα που πρέπει όλα τα Ελληνόπουλα να κάνουν, πρέπει και 
αυτά να τα κάνουν. Στο ελεύθερο µέρος του προγράµµατος, εκεί µπορεί να 
γίνουν ενδεχόµενα ποιοτικές βελτιώσεις σε επίπεδο δοµής και λειτουργίας. 
 Τέλος θα ήθελα έτσι να κλείσω αυτή την κουβέντα µας µε το εξής. 
∆εν δόθηκε κανένα κίνητρο στο σχολικό σύµβουλο ως ηθική και υλική 
δικαίωση για τη συµµετοχή του. δηλαδή είναι άδικό για το διευθυντή της 
σχολικής µονάδας να έχει το πρόγραµµα πρόβλεψη, το ότι απαλλάχτηκε 
από ωράρια για να µπορεί να ανταποκριθεί στο πρόγραµµα και σε 
οικονοµικό επίπεδο. Για το σχολικό σύµβουλο θεωρείτε αυτονόητα ότι 
είναι δοσµένος και δεν το βάζω σε προσωπικό επίπεδο, το βάζω σε 
γενικότερο επίπεδο. Ύστερα τη δουλειά του επόπτη µπορούσε κάλλιστα να 
την κάνει ο σχολικός σύµβουλος. ∆ηλαδή αυτόν τον ρόλο, να τον χρεωθεί ο 
σχολικός σύµβουλος όχι όσον αφορά τα πρακτικά ζητήµατα, δηλαδή να 
φέρει το µαραγκό ή να κανονίσει τα οικονοµικά στοιχεία. Αυτά είναι 
στοιχεία που µπορεί να τα κάνει και ο διευθυντής αλλά το πώς θα 
παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράµµατος, εποπτεία σε τοπικό 
επίπεδο, αυτός είναι ένας ρόλος που µπορεί να τον αναλάβει ο σχολικός 



σύµβουλος στα πλαίσια του ρόλου του. και επίσης να υπάρχει και µία 
θεσµική πρόβλεψη. ∆ηλαδή αν εγώ πάθω κάτι την ώρα που έχει λήξει το 
ωράριο µου και είµαι καθ� οδόν για να �ρθω στο Ηράκλειο ας πούµε δεν 
µε καλύπτει τίποτα θεσµικά. Θα πρέπει να υπάρχει αυτή η θεσµική 
πρόβλεψη και αν δίνεται και ένα κίνητρο. 
 Έχει ένας σχολικός σύµβουλος αυτή την επιπλέον επιφόρτιση, δεν 
του βάζουν κάτι συγκεκριµένο. Το τοποθετούν σε γενικότερο επίπεδο. Να 
του πουν και να του δώσουν κάποιο ανάλογο κίνητρο για να αισθανθεί ότι 
σαν ρόλος θεωρείται ένας ισότιµος παράγοντας µέσα στην όλη διαδικασία 
ταυτόχρονα µε τους άλλους εµπλεκόµενους. 
 ∆εν είναι τέλος για να ολοκληρώσω αυτή τη µεγάλη παρένθεση ότι 
τα τρία τελευταία χρόνια οι υποδειγµατικές διδασκαλίες που βλέπουν οι 
Ευρωπαίοι επισκέπτες γίνονται πάντα στα Ολοήµερα. Τη µια φορά στη 
Χερσόνησο και δύο συνεχόµενα χρόνια στα Μάλια. ∆εν είναι καθόλου 
τυχαίο, είναι δείγµα προγραµµατισµού. Και φεύγουν πάντα 
ενθουσιασµένοι. Σαφώς βέβαια έχει επιλεγεί το διδακτικό προσωπικό που 
θα πάνε γιατί δεν λειτουργούν όπως είπα και προηγουµένως όλοι µε τον 
ίδιο τρόπο.  

Ακόµα ο εµπλουτισµός του προσωπικού και ιδιαίτερα αν είναι σε 
µια ευρύτερη περιοχή από σχολικό ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό θα 
βοηθούσε πάρα πολύ. Θα µπορούσε να είναι και σε επίπεδο τοπικής 
αυτοδιοίκησης αλλά θα προτιµούσα να είναι σε επίπεδο σχολείου για να 
µην εµπλέκεται σε άλλα ζητήµατα, να µην γίνονται δυσνόητοι οι ρόλοι και 
να µπορεί να είναι και λειτουργικό. Ένας σχολικός ψυχολόγος και ένας 
κοινωνικός λειτουργός, θα µπορούσε να προσφέρει πάρα πολλά. Θα 
βοηθούσε σίγουρα λύνοντας και τα ποικίλα κοινωνικά προβλήµατα, γιατί 
εδώ έχουµε τόσο ανοµοιογενή πληθυσµό. Έχουµε ανθρώπους από πολύ 
ψηλά οικονοµικά στρώµατα, µέχρι πάρα πολλούς µε πολύ χαµηλό 
κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο. Υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλοί 
εργαζόµενοι από άλλες χώρες λόγω τουρισµού για τις συγκεκριµένες 
σχολικές µονάδες. Υπάρχει αυτή η ανοµοιογένεια στην κοινωνική 
διαστρωµάτωση και εποµένως τεκµηριώνω ότι είναι απαραίτητο να 
υπάρχει µια στήριξη πιο ουσιαστική σε επίπεδο βοηθητικών υπηρεσιών 
των σχολικών µονάδων αλλά πάντα στα πλαίσια της εκπαίδευσης για να 
µην υπάρχουν δυσλειτουργίες και παρανοήσεις.           
 
  
 
 
   

 
 
 



 
 
 


