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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
Σε έναν κόσµο που συνεχώς µεταβάλλεται, το σχολείο, ο βασικός πυρήνας
µόρφωσης και συνδετικός ιστός ανάµεσα στον άνθρωπο, στην κοινωνία και στην
παγκόσµια κοινότητα, δεν µπορεί να παραµένει στατικό και αµετάβλητο στο πέρασµα
του χρόνου, στα νέα δεδοµένα, στις σύγχρονες προκλήσεις.
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, µε αίσθηµα ευθύνης, αντιµετωπίζει αυτή την
πραγµατικότητα αναζητώντας κάθε φορά τις πλέον κατάλληλες και αποδοτικές λύσεις.
Στo πλαίσιο αυτό καθιερώθηκε η πρόσθετη διδακτική στήριξη ως θεσµός στη
συνείδηση των µαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών. Ολοκληρώθηκε η
διαµόρφωση και ο εξοπλισµός των εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών, Πληροφορικής
και Τεχνολογίας. Προωθήθηκε η θέσπιση των Συµβουλευτικών Σταθµών Νέων µέσα
από τα Προγράµµατα Αγωγής Υγείας. Εφαρµόζεται πειραµατικά η ευέλικτη ζώνη
διδασκαλίας σε σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της
χώρας.
Στο ίδιο πνεύµα θεσπίστηκε το Ολοήµερο Σχολείο, το οποίο αποτελεί µια
καινοτόµο εφαρµογή στη σύγχρονη εκπαίδευση, υπό την ευθύνη και την καθοδήγηση
της επιστηµονικής επιτροπής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και των αρµόδιων
εκπαιδευτικών οργάνων.
Παρά τις δυσκολίες που, λόγω του πρωτότυπου και πρωτοποριακού του
χαρακτήρα, συναντά κατά την εφαρµογή του το πρόγραµµα αυτό, είµαστε βέβαιοι ότι
θα εδραιωθεί τελικά ως θεσµός και θα αποτελέσει την πιο σύγχρονη και αποδοτική
εκπαιδευτική µονάδα. Και τούτο διότι απαντά στις εξελικτικές απαιτήσεις της
ελληνικής κοινωνίας, ενώ, ταυτόχρονα, βρίσκει ανταπόκριση από τους αποδέκτες του
κοινωνικού αγαθού, τους µαθητές και τους γονείς, που ήδη το έχουν «αγκαλιάσει».
Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι σε όλα τα Πιλοτικά Ολοήµερα
Σχολεία αυξάνεται προοδευτικά ο αριθµός των εγγραφόµενων µαθητών.
Επιδίωξή µας είναι να ανταποκριθούµε στις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις,
πολλαπλασιάζοντας τις Ολοήµερες Σχολικές Μονάδες, µε στόχο την επέκτασή τους σε
όλους τους νοµούς και τα διαµερίσµατα της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο θα
δηµιουργηθούν νέα δεδοµένα και υποδοµές για τη διάχυση µιας ευρύτερης παιδείας σε
όλα τα στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας. Άλλωστε, βασική καινοτόµος διάσταση του
προγράµµατος είναι ότι απευθύνεται και καλύπτει ανάγκες ευαίσθητων κοινωνικών
οµάδων, όπως οι εργαζόµενες µητέρες, τα οικονοµικά αδύνατα κοινωνικά στρώµατα, οι
µετανάστες.
Πιστεύουµε ότι το βιβλίο αυτό, το οποίο εκδίδεται σε ικανό αριθµό αντιτύπων, ώστε να
φθάσει σε όλα τα σχολεία της χώρας, θα δώσει νέα ώθηση στην ανοδική πορεία του
θεσµού. Οι µελέτες που εµπεριέχονται σε αυτό αναµένεται να βελτιώσουν όχι µόνον το
παιδαγωγικό αποτέλεσµα στα Πιλοτικά Ολοήµερα Σχολεία, αλλά και να συµβάλουν
στην αναβάθµιση των Σχολείων ∆ιευρυµένου Ωραρίου και της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης γενικότερα.

Αθήνα, Ιούνιος 2001
Ο Υπουργός
Πέτρος Ευθυµίου
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Η ιστορία των Πιλοτικών Ολοήµερων Σχολείων αρχίζει στην Ελλάδα µε την
ψήφιση του ιδρυτικού Νόµου 2525/97. Ακολούθησε η συγκρότηση της επιστηµονικής
επιτροπής (Α.Π. Φ13.1/962/Γ1/1281/5-11-1997) µε πρόεδρο την καθηγήτρια του
Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Μ.
Τζάνη. Η επιτροπή αυτή στην οποία ανατέθηκε η ευθύνη της ίδρυσης και της
επιστηµονικής καθοδήγησης των Ολοήµερων Σχολείων ανασυγκροτήθηκε λίγο
αργότερα, λόγω παραίτησης κάποιων µελών της. Η νέα επιτροπή που προέκυψε
κατάφερε, υπό την προεδρεία της κ. Τζάνη, παρά τις δυσκολίες και τα ανυπέρβλητα
προβλήµατα να ιδρύσει 28 Πιλοτικά Ολοήµερα Σχολεία και να τα θέσει σε λειτουργία
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 1999-2000.
Με την ανάληψη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων από τον
Υπουργό κ. Πέτρο Ευθυµίου, συγκροτήθηκε νέα επιτροπή (Α.Π. Γ1/632/1-8-2000,
ΦΕΚ 1005, τ.Β΄) µε την ακόλουθη σύνθεση:
• Πυργιωτάκης Ιωάννης Πρόεδρος, Καθηγητής και πρ. Αντιπρύτανης Παν/µίου
Κρήτης
• Βρεττός Ιωάννης, Αντιπρόεδρος, Καθηγητής Παν/µίου Αθηνών
• Ξωχέλλης Παναγιώτης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
• Παπάς Αθανάσιος, Καθηγητής Παν/µίου Αθηνών
• Μπουζάκης Ιωσήφ, Καθηγητής Παν/µίου Πατρών
• Χατζηδήµου ∆ηµήτριος, Καθηγητής Α.Π.Θ.
• Ταρατόρη Ελένη, Καθηγήτρια Παν/µίου Θράκης
• Κωνσταντίνου

Χαράλαµπος,

Αναπλ.

Καθηγητής

Παν/µίου

Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
• Παληός Ζαχαρίας, επίκ. Καθηγητής Παν/µίου Κρήτης
• Βιτσιλάκη Χρυσή, επίκ. Καθηγήτρια Παν/µίου Αιγαίου
• Λάµνιας Κωνσταντίνος, επίκ. Καθηγητής Παν/µίου Θεσσαλίας
• Κώτσης Κωνσταντίνος, ∆/ντής Α’ θµιας Εκπαίδευσης
• Γούσης Παύλος, Σύµβουλος Υφυπουργού Παιδείας
• Λεοντάρης Αχιλλέας, Σύµβουλος Υφυπουργού Παιδείας
• Μόραλη Σοφία, Σύµβουλος Υπουργού Παιδείας
• Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύµβουλος
• Αλπέντζου Ολυµπία, ∆/ντρια ∆ηµοτικού Σχολείου
• ∆ιαµαντής Κωνσταντίνος, ∆άσκαλος

iii

Ιωαννίνων

και

Η µεταβατική περίοδος από το δεύτερο στο τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
(Κ.Π.Σ.) δηµιούργησε οικονοµικά προβλήµατα και επέφερε µεγάλες δυσκολίες όχι µόνο στη διεύρυνση του νέου θεσµού, αλλά και σε αυτήν ακόµη τη λειτουργία των 28
σχολείων. Παρ’ όλα αυτά η οµάδα υλοποίησης έργου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
αποτελούµενη από τους: Γ. Οικονόµου, Πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αδ.
Αγγελή Πάρεδρο Πληροφορικής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Ανδ.
Τριανταφύλλου, Μαθηµατικό αποσπασµένο στο Π.Ι., 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 θεωρητικό-παιδαγωγικού και
µεθοδολογικού πλαισίου και στην ανανέωση της εκπαιδευτικής τους πράξης.
Θέλω να ευχαριστήσω θερµά τα µέλη και τη γραµµατέα της επιστηµονικής επιτροπής, τον συνεργάτη µου ∆ρα Νίκο Χανιωτάκη για τη βοήθειά του στην έκδοση του βιβλίου, καθώς και τα µέλη της οµάδας υλοποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για
το αµέριστο ενδιαφέρον τους και το υψηλό αίσθηµα ευθύνης που επέδειξαν κατά την
εκπλήρωση της αποστολής τους. Γνωρίζουν όλοι τους ότι το έργο της επιτροπής δεν
ήταν εύκολο, όχι µόνο για τις ανυπέρβλητες δυσκολίες της πράξης, αλλά και για τη µεγάλη διασπορά των απόψεων και των θέσεων που τα µέλη της επιτροπής εξέφραζαν.
Αυτή τη διαφορετικότητα αποδεχτήκαµε όλοι και µε απόλυτο σεβασµό προς την ετερότητα επιδοθήκαµε στη βαθύτερη ανάλυση και ανασύνθεση των απόψεων. Αυτό ακριβώς οδήγησε στην ανάδειξη όλων των εσωτερικών πτυχών και των ιδιαίτερων προβληµάτων του Ολοήµερου Σχολείου και έτσι κατορθώσαµε, µέσα από ένα γόνιµο επιστηµονικό διάλογο, να προβούµε σε µια συνθετική οµοφωνία, η οποία αποκρυσταλλώνεται
στο βιβλίο αυτό. Έτσι τα κείµενα του βιβλίου έχουν συγκεκριµένους συγγραφείς, οι
οποίοι φέρουν και την κύρια επιστηµονική ευθύνη των γραφοµένων, ταυτόχρονα όµως
απηχούν ευρύτερα τις απόψεις των µελών της επιτροπής, της οποίας έχουν την έγκριση.
Θεωρώ ότι µέσα από τη διαλεκτική αυτή των διαφορών και των αντιθέσεων βγήκαµε
όλοι κερδισµένοι και περισσότερο από όλους –θέλω να πιστεύω- ο ίδιος ο θεσµός του
Ολοήµερου Σχολείου.
Τελειώνοντας, αισθάνοµαι την ανάγκη, διερµηνεύοντας και τα αισθήµατα όλων των
µελών της επιτροπής και της οµάδας υλοποίησης έργου να εκφράσω τις ευχαριστίες
όλων µας προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, όχι µόνο γιατί µας εµπιστεύτηκε το δύσκολο αυτό έργο, αλλά και γιατί µας συµπαραστέκεται σε όλη την πορεία των εργασιών, πράγµα που καθίσταται εντελώς αναγκαίο, τώρα που βαίνουµε στη
διεύρυνση του θεσµού.

Ι. Ε. Πυργιωτάκης
Κρήτη, Ιούνιος 2001
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EIΣAΓΩΓH
Το «Όλο» δεν είναι ποτέ µόνο µια απλή συνάθροιση των «επιµέρους» που το απαρτίζουν. Είναι κάτι πέρα και πάνω από αυτό. Κατά τον ίδιο τρόπο, Ολοήµερο Σχολείο δεν
είναι απλή αθροιστική συνύπαρξη του παραδοσιακού σχολείου και των νέων διδακτικών αντικειµένων µε τις επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ολοήµερο Σχολείο είναι κάτι πέρα και πάνω από αυτά: Μια βαθύτερη αναδιάρθρωση και εµπλουτισµός των προγραµµάτων, µια ουσιαστική ανανέωση των µεθόδων διδασκαλίας σε συνδυασµό µε τη ριζική αλλαγή του παιδαγωγικού κλίµατος και των επικοινωνιακών σχέσεων που αναπτύσσονται µέσα από την ίδια τη σχολική κοινότητα στο περιβάλλον ενός διαφορετικά δοµηµένου χώρου.
Γι΄ αυτό µε την έναρξη της λειτουργίας των πρώτων Πιλοτικών Ολοήµερων Σχολείων
επισηµάνθηκε η ανάγκη της ύπαρξης ενός βιβλίου που θα µπορούσε να διαποτίσει τη
σκέψη των εκπαιδευτικών, των γονέων και των µαθητών µε το νέο αυτό πνεύµα που
διέπει το Ολοήµερο Σχολείο και θα µπορούσε να τους προσανατολίσει σε µια εκπαιδευτική πράξη που να ανταποκρίνεται στη βαθύτερη αυτή ουσία του σχολείου.
H ανάγκη αυτή γινόταν όλο και περισσότερο επιτακτική, καθώς, για διάφορους λόγους
δεν ήταν πάντοτε δυνατή η ενηµέρωση και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Aπό την
άλλη πλευρά, µε το υπάρχον καθεστώς, οι εκπαιδευτικοί του Oλοήµερου Σχολείου αλλάζουν συχνά και η ανάγκη της ενηµέρωσης είναι και γι’ αυτόν ακόµη το λόγο µόνιµη
και διαρκής. Πέραν, όµως, του πρακτικού αυτού ζητήµατος της επιµόρφωσης, είναι
βέβαιο ότι ένας θεσµός δεν µπορεί να εδραιωθεί θεωρητικά και να ευοδωθεί η πορεία
του στην πράξη, χωρίς επαρκή επιστηµονικό διάλογο πάνω στα θέµατα και τα προβλήµατα που άπτονται της λειτουργίας και της ύπαρξής του. Mε την ελπίδα λοιπόν ότι η
έκδοση του βιβλίου αυτού καλύπτει ένα βασικό και ουσιαστικό κενό, τα µέλη της επιστηµονικής επιτροπής παραδίδουν σήµερα το πόνηµα αυτό στο φως της δηµοσιότητας.
Στο βιβλίο αυτό περιλαµβάνονται 14 συνολικά εργασίες, που αφορούν όλες το θεσµό
του Oλοήµερου Σχολείου. Oι εργασίες αυτές ταξινοµούνται σε τρία µέρη, καθένα από
τα οποία επικεντρώνει το ενδιαφέρον του σε συγκεκριµένα ζητήµατα και πτυχές του
θεσµού, τις οποίες και προσπαθεί να αναλύσει και να πραγµατευθεί. Oι εργασίες του
πρώτου µέρους αναφέρονται στην έννοια, το περιεχόµενο και τη φιλοσοφία του
Oλοήµερου Σχολείου, πάντα σε σχέση µε την κοινωνία και τις ανάγκες που προσπαθεί
να καλύψει το σχολείο αυτό.
Πιο συγκεκριµένα, η πρώτη εργασία (Πυργιωτάκης) κινείται στο µεταίχµιο µεταξύ κοινωνίας και σχολείου. Επιχειρεί αρχικά µια σύντοµη επισκόπηση των γενικών εξελίξεων
στη διεθνή σκηνή και προβαίνει σε µια γενική επισκόπηση του ολοήµερου, µε τη φιλοσοφία, τους σκοπούς και τους στόχους τους οποίους επιδιώκει και το βαθύτερο πνεύµα
που το διέπει. Στη συνέχεια αναλύει τις αδυναµίες του σηµερινού σχολείου, και αφού
επιχειρήσει µια σύντοµη ιστορική επιτοµή του ολοήµερου, ανατέµνει τη βραχύχρονη
ελληνική εµπειρία και προσπαθεί να καταδείξει τις αδυναµίες που πρέπει να αποφευχθούν. Στη δεύτερη εργασία (Bιτσιλάκη-Πυργιωτάκης) γίνεται µια συνοπτική, σχεδόν
επιγραµµατική, (ωστόσο πλήρης κατά το δυνατόν) παρουσίαση του Oλοήµερου Σχολείου, µε τρόπο εύληπτο και κατανοητό, ώστε να αποτελεί έναν οδηγό εφαρµογής του
στην πράξη. Tέλος, η τρίτη εργασία-επιστολή (Πυργιωτάκης), αποτελεί µια πρώτη ενηµέρωση των γονέων, των µαθητών και των δασκάλων, για το τι είναι Oλοήµερο
1

Σχολείο. Aπευθύνεται κατά κύριο λόγο στους γονείς και πρόκειται να εκδοθεί σε ειδικό
φυλλάδιο. Kρίθηκε ωστόσο σκόπιµο να ενσωµατωθεί στο βιβλίο αυτό, για να είναι εύκολη η πρόσβασή της από τους εκπαιδευτικούς, στους οποίους απευθύνεται ο τόµος.
Aν το πρώτο µέρος του βιβλίου λειτουργεί ως ενδιάµεσος διαµεσολαβητικός κρίκος
µεταξύ κοινωνίας και σχολείου, το δεύτερο µέρος αναφέρεται στην ψυχή του ενδοσχολικού χώρου, αφορά το επίκεντρο της εσωτερικής του λειτουργίας και µε την έννοια
αυτή αποτελεί την πεµπτουσία του Oλοήµερου Σχολείου. Περιλαµβάνει συνολικά έξι
εργασίες, οι οποίες ωστόσο –και αυτό πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα- διακρίνονται από
µεγάλη συνάφεια και στενή εσωτερική συνοχή µεταξύ τους. H πρώτη εργασία
(Bιτσιλάκη) αναφέρεται στα Aναλυτικά Προγράµµατα του ολοήµερου και στον τρόπο
µε τον οποίο διασυνδέονται τα τρία δοµικά στοιχεία συγκρότησης του προγράµµατος
των Oλοήµερων Σχολείων, δηλαδή το παραδοσιακό πρόγραµµα του δηµοτικού σχολείου, τα νέα γνωστικά αντικείµενα µε τις ελεύθερες δραστηριότητες και την άρση της
διχοτόµησης ανάµεσα στην εργασία που συντελείται στο σχολείο και τις κατ’ οίκον
εργασίες. Aνάµεσα στην εργασία αυτή και τις τρεις εργασίες, που αναφέρονται σε ισάριθµα ζητήµατα της αναµόρφωσης της διδακτικής µεθοδολογίας, παρεµβάλλεται η εργασία του Bρεττού. Πρόκειται για µια συνολική θεώρηση του ρόλου που καλείται να
διαδραµατίσει το ολοήµερο στην όλη διαδικασία του εκσυγχρονισµού και της αναµόρφωσης της εκπαιδευτικής πράξης, µε την αλλαγή της εσωτερικής λειτουργίας του σχολείου. Πέραν της γενικής αναθεώρησης του παιδαγωγικού κλίµατος που αναδεικνύεται
µέσα από την εργασία αυτή, προκύπτουν ακόµη οι κυριότερες καινοτοµικές δράσεις,
οι περισσότερες από τις οποίες γίνονται κατόπιν αντικείµενο πραγµάτευσης των επόµενων µελετών. Όπως εύστοχα παρατηρεί ο συγγραφέας –και αυτό αποτελεί πεποίθηση
όλων των µελών της επιστηµονικής επιτροπής- οι καινοτόµες αυτές παιδαγωγικές δράσεις, αφού εδραιωθούν στο Oλοήµερο Σχολείο, οφείλουν κατόπιν να διαχυθούν και να
διαποτίσουν το παιδαγωγικό κλίµα όλων των δηµοτικών σχολείων της χώρας.
Ακολουθεί η ανάπτυξη των τριών κύριων σηµείων αναδόµησης της εσωτερικής λειτουργίας του σχολείου: η µέθοδος project, η εφαρµογή της οµαδικής διδασκαλίας και
οι «κατ’ οίκον» εργασίες. Στην πρώτη από τις εργασίες αυτές (Xατζηδήµου-Tαρατόρη)
αναπτύσσεται η µέθοδος project. Eίναι θετικό ότι οι συγγραφείς δεν αναλώνονται σε
µακροσκελείς θεωρητικές καταγραφές και επιστηµονικές αναλύσεις της µεθόδου, αλλά
αφού δώσουν τα εντελώς απαραίτητα θεωρητικά στοιχεία, προβαίνουν στην οριοθέτηση και την κριτική αποτίµησή της, µέσα από την οποία αναδεικνύονται τα κύρια στοιχεία που καλλιεργούνται στην προσωπικότητα του µαθητή, όταν εργάζεται και ανακαλύπτει τη γνώση µε τη µέθοδο αυτή. Στη συνέχεια, µε ένα παράδειγµα, γίνεται συγκεκριµένη πρόταση της εφαρµογής της στην πράξη. Mε το παράδειγµα αυτό και µε την
βήµα προς βήµα καταγραφή της εφαρµογής της, ο εκπαιδευτικός είναι σε θέση να ασκηθεί ακόµη και µόνος του στην χρήση της. H ίδια ακριβώς πραγµάτευση ακολουθείται από τους ίδιους συγγραφείς (Xατζηδήµου-Tαρατόρη) στην επεξεργασία της οµαδικής διδασκαλίας. Kι εδώ, µετά από σύντοµη θεωρητική αναφορά, ακολουθεί η περιγραφή της εφαρµογής στην πράξη, που ολοκληρώνεται και πάλι µε ένα παράδειγµα.
Tέλος, η τρίτη εργασία του δευτέρου µέρους (Bρεττός-Tαρατόρη-Xατζηδήµου), πραγµατεύεται το φλέγον θέµα των «κατ’ οίκον» εργασιών, που ταλανίζει στην κυριολεξία
µαθητές, δασκάλους και γονείς του Oλοήµερου Σχολείου. Aφού συζητείται και παρουσιάζεται το ζήτηµα αυτό στο πρώτο µέρος, ακολουθούν χρήσιµες οδηγίες για προβληµατισµό των εκπαιδευτικών πάνω σε διάφορες πτυχές των κατ’ οίκων εργασιών.
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Aπό τη θεµατική του δεύτερου µέρους του βιβλίου αυτού δεν ήταν δυνατόν να απουσιάσουν οι ελεύθερες δραστηριότητες. Tο σηµαντικό αυτό δοµικό στοιχείο εκπόνησης
του προγράµµατος του Oλοήµερου Σχολείου γίνεται αντικείµενο της τελευταίας εργασίας του κεφαλαίου αυτού (Kωνσταντίνου, Mόραλη, ∆ιαµαντής, Λεοντάρης). Aυτό
που γίνεται κατανοητό από την εργασία αυτή είναι ότι από την συµπλήρωση του παραδοσιακού προγράµµατος µε πρόσθετα αντικείµενα και ελεύθερες δραστηριότητες δεν
συνάγεται ότι το σχολείο εκπληρώνει τον προορισµό του. O τρόπος ένταξης των δραστηριοτήτων αυτών σε σχέση µε την συµπλήρωση του Aναλυτικού Προγράµµατος, την
ενίσχυση των παιδαγωγικών του στόχων και την ένταξή τους ως επιµέρους πτυχών των
διερευνητικών µεθόδων διδασκαλίας, αλλά και η αυτόνοµη ένταξη τους ως διδακτικών
αντικειµένων αποτελούν σηµαντικές πτυχές της παιδαγωγικής τους σηµασίας. H εργασία αυτή αποτελεί µια πρώτη προσέγγιση του πολύπλοκου και πολύπτυχου αυτού ζητήµατος και ανοίγει το δρόµο για προβληµατισµό και παραπέρα µελέτη. Σίγουρα δίνει
επίσης βασικές κατευθυντήριες γραµµές στον εκπαιδευτικό, για τη σωστή αντιµετώπιση του θέµατος. Θεωρούµε ότι από την ανάπτυξη των καίριων αυτών ζητηµάτων της
εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων, που αναπτύσσονται στο δεύτερο
µέρος του βιβλίου, µπορεί να προκύψει ένας γόνιµος διάλογος για την αναµόρφωση
του σχολείου.
Tο τρίτο µέρος περιλαµβάνει πέντε εργασίες συνολικά. Eίναι αλήθεια ότι οι εργασίες
αυτές δεν διακρίνονται από την ιδιαίτερη εσωτερική συνάφεια και τη µεταξύ τους συνοχή. Έχουν όµως κοινό παρανοµαστή τους, το γεγονός ότι θίγουν καίρια και ζωτικά
ζητήµατα του Oλοήµρου Σχολείου και κάθε σχολείου γενικώς. Oι δύο πρώτες από τις
εργασίες αυτές αναφέρονται στον εκπαιδευτικό. H πρώτη (Ξωχέλλης) πραγµατεύεται
την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, θέµα στο οποίο χωλαίνει µέχρι σήµερα η κατανόηση και η εµπέδωση του ολοήµερου. Mέσα από τις διάφορες µορφές επιµόρφωσης,
εκείνη που φαίνεται να προτιµά και να προτάσσει δικαιολογηµένα ο συγγραφέας είναι
η ενδοσχολική επιµόρφωση, θέµα, για το οποίο ο ίδιος διαθέτει µεγάλη εµπειρία και
γνώση, αφού είναι ο κατεξοχήν εισηγητής της στην ελληνική πραγµατικότητα.
Aξιοποιώντας τη µεγάλη του αυτή εµπειρία, ο συγγραφέας, παρουσιάζει τον τρόπο µε
τον οποίο πρέπει να µεθοδευτούν οι ενέργειες και οι δράσεις, προκειµένου να καταγραφούν τα προβλήµατα, πάνω στα οποία θα ακολουθήσει κατόπιν η ενδοσχολική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. H δεύτερη εργασία (Πυργιωτάκης-Χανιωτάκης-Θωΐδης)
προσπαθεί να καταγράψει τις κυριότερες αλλαγές που επιχειρούνται στο ολοήµερο και
µέσα από τη φαινοµενολογική τους καταγραφή να ανασυνθέσει το ρόλο του εκπαιδευτικού. Mέσα από την ανασύνθεση αυτή προτάσσεται ο εκπαιδευτικός της καινοτοµίας
αντί του εκπαιδευτικού της ρουτίνας, ο στοχαστικο-κριτικός αντί του διεκπεραιωτή και
ο συντονιστής στην ανακάλυψη της γνώσης αντί του µεταδότη και του µεταλαµπαδευτή εκπαιδευτικού.
Aκολουθεί η πραγµάτευση της διαπροσωπικής επικοινωνίας και του ρόλου της µέσα σε
ένα σχολείο που οφείλει να γίνει κατ’ εξοχήν επικοινωνιακό (Παπάς). O συγγραφέας,
έµπειρος στο χώρο της παιδαγωγικής θεωρίας και πράξης, κάνει αρχικά µιαν αντιδιαστολή ανάµεσα στην πληροφορία και την επικοινωνία. Aναζητώντας τη µέθεξη του
Παιδαγωγού στη νέα κατάσταση που αντιµετωπίζει ο Παιδαγωγούµενος εντασσόµενος
στο σχολείο, προσφεύγει στη θεωρία της ενθάρρυνσης και στη διαµόρφωση θετικών
προσδοκιών του πρώτου για τον δεύτερο. Ωστόσο δεν διολισθαίνει, ούτε και επιτρέπει
στους αναγνώστες να διολισθήσουν σε επικίνδυνες ακρότητες, εκλαµβάνοντας το δηµοκρατικό και αντιαυταρχικό σχολείο, ως κατάργηση των κανόνων και αποδοχή της
ασυδοσίας ή της αναρχίας, για να τελειώσει µε αναφορά στον εκπαιδευτικό και την ε-
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πικοινωνιακή του σχέση µε τους γονείς. H αντισταθµιστική λειτουργία του σχολείου
και η άµβλυνση της εκπαιδευτικής ανισότητας, δεν µπορούσε να µείνει έξω από τα ενδιαφέροντα και τις προθέσεις τους Oλοήµερου Σχολείου, αφού η λειτουργία αυτή παίρνει σηµαντική θέση στις επιδιώξεις του. Στη σχετική µελέτη που δηµοσιεύεται εδώ
(Λάµνιας) ανιχνεύονται συστηµατικά οι αφετηρίες της σχολικής αποτυχίας, µε βάση τα
µεθοδολογικά στοιχεία της θεωρίας του B. Bernstein. Μέσα από την ανάλυση αυτή καταδεικνύεται ότι η ισχυροποίηση της εκπαίδευσης µε το πεδίο παραγωγής στρέφει το
ενδιαφέρον της πρώτης (της εκπαίδευσης) στην αποτελεσµατικότητα του σχολείου και
υποβαθµίζει αναγκαστικά τον παιδαγωγικό του ρόλο. Οι δυνατότητες παρέµβασης του
σχολείου στην αντιµετώπιση της εκπαιδευτικής ανισότητας συνδέονται, συνεπώς, µε
την ενίσχυση του παιδαγωγικού του ρόλου. Με δεδοµένο λοιπόν ότι στο Ολοήµερο
Σχολείο ενδυναµώνεται η παιδαγωγική πλευρά της εκπαίδευσης, αναµένεται ότι το
σχολείο αυτό θα δράσει αντισταθµιστικά και ως προς το καίριο αυτό σηµείο.
Tέλος, το τρίτο µέρος του τόµου ολοκληρώνεται µε µια πέµπτη εργασία που αναφέρεται στην παιδαγωγική θεώρηση του σχολικού χώρου (Πυργιωτάκης-Aλπέντζου). Στην
εργασία αυτή οι συγγραφείς αναδεικνύουν αρχικά την παιδαγωγική σηµασία του χώρου
και το παιδαγωγικό κλίµα που αποπνέει σε συνδυασµό µε τη διάταξη των επίπλων και
του εξοπλισµού. Aφού επισηµανθούν τα κενά και οι παραλήψεις των σχολικών κτιρίων
αναφέρονται και περιγράφονται µε συντοµία, τα εργαστήρια και οι λοιποί χώροι, που
πρέπει να έχει ένα σχολείο για να µπορέσει στοιχειωδώς να λειτουργήσει ως ολοήµερο.
Oι συγγραφείς των µελετών και τα µέλη της επιστηµονικής επιτροπής δεν φιλοδοξούν
σε καµιά περίπτωση να λύσουν µε το βιβλίο αυτό όλα τα προβλήµατα του Oλοήµερου
Σχολείου, ούτε να δώσουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της παιδαγωγικής θεωρίας
και πράξης. Eλπίζουν ωστόσο ότι το βιβλίο αυτό δίνει µια ουσιαστική εικόνα του
Oλοήµερου Σχολείου και των καινοτοµιών που επιδιώκονται, προκειµένου να επιτευχθεί η αλλαγή του σχολείου µέσα από την καθηµερινή του βελτίωση. Παρά τις οποιεσδήποτε ατέλειες και τα κενά που ενδεχοµένως παρουσιάζει, δίνει τη δυνατότητα στους
εκπαιδευτικούς για έναν διαρκή και µόνιµο αναστοχασµό πάνω στο έργο τους, θέτει µε
ενάργεια το θέµα στους επιστηµονικούς κύκλους και προσφέρει τη δυνατότητα για έναν γόνιµο επιστηµονικό διάλογο στην ελληνική βιβλιογραφία και έρευνα. Aυτό θεωρώ ότι αποτελεί ουσιαστική προσφορά. Mε την έννοια αυτή οι συγγραφείς του τόµου
και τα µέλη της επιστηµονικής επιτροπής αισθάνονται ιδιαίτερη ικανοποίηση που παραδίδουν σήµερα το βιβλίο αυτό στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
και θα ήθελαν να ελπίζουν ότι κατάφεραν, ως ένα βαθµό τουλάχιστον, να ανταποκριθούν στις προσδοκίες τους και να σταθούν αρωγοί στο δύσκολο µα συναρπαστικό έργο
τους.
Ι. Ε. Πυργιωτάκης
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ΜΕΡΟΣ Α΄

Ολοήµερο σχολείο: Φιλοσοφία - σκοποί και στόχοι

Ι. Ε. Πυργιωτάκης
OΛOHMEPO ΣXOΛEIO:
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
1. EIΣAΓΩΓH
Η φιλοσοφία και το πνεύµα που διέπει το Ολοήµερο Σχολείο και την σύγχρονη εκπαίδευση γενικότερα είναι δυνατό να καταδειχθούν µόνο µέσα από την ανάλυση των κοινωνικών δεδοµένων, µε τα οποία η ανθρωπότητα εισέρχεται στον 21ο αιώνα και τη νέα
χιλιετία. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει σύντοµη κριτική προσέγγιση του σηµερινού
σχολείου, προκειµένου να φανούν τα αδύνατα κυρίως σηµεία του και να επισηµανθούν
τα κενά που καλείται να καλύψει το Ολοήµερο Σχολείο. Αφού λοιπόν παρουσιαστεί η
φιλοσοφία και η σκοποθεσία του νέου αυτού θεσµού, θα γίνει σύντοµη παρουσίαση
του σχολείου αυτού στην Ελλάδα, µε όλα τα υπέρ και τα κατά που έχουν επισηµανθεί
µέχρι σήµερα.
2. ΣYΓXPONA ΚOINΩNIKA ∆E∆OMENA
2. 1 Η παγκοσµιοποίηση των κοινωνιών
Σήµερα γίνεται συχνά λόγος για την παγκοσµιοποίηση και τις επιπτώσεις της στην ελληνική κοινωνία. Για να κατανοηθεί όµως το φαινόµενο αυτό πρέπει να τονιστεί η τάση υπέρβασης του κράτους-έθνους και η δηµιουργία νέων υπερ- εθνικών και υπέρκρατικών µορφωµάτων. Είναι δηλαδή γνωστό ότι από την πόλη-κράτος της αρχαίας
Ελλάδας περάσαµε αργότερα στις µεγάλες αυτοκρατορίες και ότι η πολιτική οργάνωση
που επικράτησε στους δυο-τρεις τελευταίους αιώνες είναι το έθνος-κράτος. Στο έθνοςκράτος κυρίαρχο στοιχείο ήταν τα σύνορα και η προστασία τους αποτελούσε ύψιστη
αποστολή του έθνους. Τα σύνορα µάλιστα δεν προστατεύονταν µόνο, αλλά παρείχαν
και προστασία. Έτσι διαφυλασσόταν το εθνικό εισόδηµα µε τη δασµολόγηση των εισαγοµένων προϊόντων και τον τελωνειακό έλεγχο, ενώ η διέλευση των συνόρων και η
διακίνηση του «ξένου», χωρίς αυστηρό έλεγχο διαβατηρίων ήταν µέχρι πρότινος αδιανόητη µέσα στον ίδιο τον ευρωπαϊκό χώρο.
Σήµερα διαφαίνεται µια νέα τάση στην διεθνή πολιτική σκηνή: Οδηγούµαστε βαθµιαία
σε µια µορφή υπέρβασης του εθνικού κράτους, το οποίο, όπως φαίνεται, δεν θα είναι
πλέον εύκολο να επιβιώσει έξω από µεγάλους υπερ-κρατικούς συνασπισµούς και υπερεθνικά µορφώµατα. Μέσα σ’ αυτό το γενικότερο πολιτικό κλίµα παρατηρείται η τάση
να χαλαρώσουν τα σύνορα, να µειωθεί ο έλεγχος της επικοινωνίας, ο τελωνειακός έλεγχος και η δασµολόγηση των εισαγοµένων προϊόντων. Σηµειώνεται έτσι όλο και περισσότερο η µετατόπιση από τα κλειστά στα ανοιχτά σύνορα και από το Εθνικό στο
∆ιεθνές. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µε τον έντυπο και κυρίως τον ηλεκτρονικό τύπο
και το Internet έχουν εκµηδενίσει τις αποστάσεις και διευκολύνουν την τάση αυτή. Τα
αποτελέσµατα είναι ορατά σε κάθε βήµα. Ο τουρισµός, τα εισαγόµενα προϊόντα, η αλλαγή των ηθών και των εθίµων και η υιοθέτηση νέων τρόπων ζωής και νέων µορφών
συµπεριφοράς είναι µερικά από τα στοιχεία που θα µπορούσε να επικαλεσθεί κανείς.
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Tο γεγονός αυτό θέτει νέους όρους και νέες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του σχολείου, το οποίο οφείλει να διασυνδεθεί µε την ευρωπαϊκή και την παγκόσµια κοινότητα. Μέσα από τη διασύνδεση αυτή καλείται να συνδυάσει στα προγράµµατα και στην
εν γένει δράση και λειτουργία του, µε τρόπο συµµετρικό και ανάλογο µε τις εκάστοτε
ανάγκες, το «Εθνικό» µε το «∆ιεθνές», το «ηµέτερο» µε το «αλλότριο», το «παραδοσιακό» µε το «νεωτερικό». Aν αυτό δεν συµβεί, κάθε χώρα είναι διαρκώς εκτεθειµένη
σε ένα διπλό κίνδυνο: Ή να βρεθεί στην αποµόνωση ή να αφεθεί απροστάτευτη στην
αλλοτρίωση και τον αφανισµό. Tο τελευταίο µάλιστα στοιχείο απειλεί ιδιαίτερα τις αδύναµες οικονοµικά χώρες, ακόµη και όταν έχουν µεγάλη παράδοση στην ιστορία και
τον πολιτισµό και έχουν συµβάλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της επιστήµης.
Από τις παραπάνω εξελίξεις δεν µπορεί να διαφύγει η χώρα µας, η οποία βιώνει την
κατάσταση αυτή από διάφορες πλευρές. Έτσι, η Eλλάδα καλείται να λειτουργήσει σε
τρία επίπεδα, που διευρύνονται διαδοχικά και συνδέονται µεταξύ τους ως τρεις οµόκεντροι κύκλοι: το Eθνικό, το Eυρωπαϊκό και το Παγκόσµιο επίπεδο. Χωρίς να απολέσει
τα εθνικά της χαρακτηριστικά πρέπει να διασυνδεθεί µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα από
την οποία, µέσα από µια διαδικασία αµοιβαίας αλληλεπίδρασης, οφείλει όχι µόνο να
πάρει αλλά και να καταθέσει τη δική της συνεισφορά και να συµβάλει µε τον τρόπο της
στη διαµόρφωση του νέου ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. Kάτι ανάλογο καλείται να πράξει και
στις σχέσεις της µε την παγκόσµια κοινότητα, µολονότι εδώ οι σχέσεις δεν διέρχονται
µέσα από κοινά θεσµοθετηµένα όργανα και υπερ-κρατικούς θεσµούς, όπως συµβαίνει
µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα στοιχεία αυτά έχουν κάνει ήδη εµφανή την ποικιλότροπη παρουσία τους, ιδιαίτερα
µε τη (λαθρο)µετανάστευση, µε αποτέλεσµα στα θρανία του ελληνικού σχολείου να
µην κάθονται πλέον µαθητές της ίδιας κουλτούρας, της ίδιας µητρικής γλώσσας και της
αυτής εθνικότητας. Μπροστά στην πραγµατικότητα αυτή το ελληνικό σχολείο δεν µπορεί να παραµείνει απαθές. Έτσι, από τη µια πλευρά οφείλει να διαµορφώνει έναν πολίτη έτοιµο να ενταχθεί οµαλά στην Eυρωπαϊκή Ένωση και την παγκόσµια κοινωνία,
χωρίς να απειλείται από τον αφανισµό και την αλλοτρίωση και από την άλλη να διαµορφώσει από τους αλλοδαπούς µαθητές, αυριανούς πολίτες, ενσωµατωµένους (όχι
αφοµοιωµένους) στην ελληνική κοινωνία. Aυτό απαιτεί το σεβασµό της ελληνικής
κουλτούρας και της ελληνικής Πολιτείας από τους πολίτες αυτούς. Eκείνο όµως που
πρέπει να κατανοηθεί βαθύτατα είναι ότι ο δικός τους σεβασµός απέναντί µας διέρχεται
µέσα από τη δική µας θετική στάση απέναντι στη δική τους κουλτούρα και παράδοση
και αυτό το σχολείο έχει χρέος να το καλλιεργήσει µέσα στην ίδια την σχολική ζωή.
2. 2 Αλλαγές στο χώρο της παραγωγής
Πέραν των γενικότερων αυτών πολιτικών αλλαγών µε την έναρξη της τρίτης χιλιετίας
φαίνεται ότι στο χώρο της παραγωγής αντιστρέφονται οι σχέσεις µεταξύ ανθρώπου και
µηχανής. Eνώ δηλαδή µέχρι σήµερα, στη µαζική παραγωγή αγαθών, δέσποζε το µοντέλο της ανελαστικής µηχανής που οι άνθρωποι έπρεπε να την υπηρετούν µηχανικά και
ασταµάτητα επαναλαµβάνοντας σχεδόν πανοµοιότυπα και παθητικά τις ίδιες κινήσεις,
οι νέες συνθήκες παραγωγής και διακίνησης των αγαθών αντιστρέφουν την πραγµατικότητα αυτή. Tώρα πλέον φαίνεται να µεταβαίνουµε σε µικρής εµβέλειας µονάδες παραγωγής, στις οποίες ο άνθρωπος µπορεί να αναλάβει τον κυρίαρχο ρόλο έναντι της
µηχανής ή τουλάχιστον θα µπορεί να βρίσκεται σε µια διαρκή αλληλεπίδραση µαζί
της. Θα του προσφέρεται δηλαδή η δυνατότητα να µην παραµένει παθητικός υπηρέτης,
αλλά να παίρνει πρωτοβουλίες και µε τη δική του έγκαιρη παρέµβαση να προσδιορίζει
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αυτός το επόµενο βήµα. Aυτό απαιτεί σωστούς συσχετισµούς, γρήγορη και σωστή επιλογή των κατάλληλων αντιδράσεων, φαντασία και κρίση.
Mε άλλα λόγια, ο άνθρωπος της µεταβιοµηχανικής εποχής θα χρειαστεί µια διαφορετική παιδεία από εκείνη που γνώρισε σε όλο τον 20ό αιώνα. Έτσι εκτιµάται π.χ. ότι οι
ανθρώπινες γνώσεις δεκαπλασιάζονται κάθε δέκα χρόνια και ότι το 80% των γνώσεων
αυτών είναι στο µεταξύ απαξιωµένες. Kατά τον ίδιο τρόπο εκτιµάται ότι στον 21ο αιώνα ο άνθρωπος θα αλλάζει 7 ή 8 φορές επάγγελµα, ώσπου να τερµατίσει την επαγγελµατική του σταδιοδροµία, ενώ σε όλο αυτό το διάστηµα θα χρειαστεί να επιστρέφει ξανά και ξανά στο θρανίο για να ανανεώνει και να επικαιροποιεί τις γνώσεις του, διαφορετικά δεν θα µπορεί να παραµείνει ενεργό µέλος στην παραγωγή και την κοινωνία. Oι
αλλαγές αυτές θέτουν νέες απαιτήσεις στο σχολείο, που πρέπει να εφοδιάζει πλέον τους
µαθητές του µε διαφορετικές ικανότητες και να κρατεί τους αυριανούς πολίτες σε µια
διαρκή εγρήγορση.
Μια τέτοια αντίληψη δεν παραµένει στην πρόσκτηση γνώσεων και ικανοτήτων, που
σχετίζονται µε την τεχνολογία και την παραγωγή, αλλά επιµένει σε µια συµµετρική ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας. H αποστολή λοιπόν του σχολείου δεν περιορίζεται µόνο στη µετάδοση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στα πλαίσια του
φιλελευθερισµού και της ανταγωνιστικής αγοράς, αλλά εκτείνεται και στην προσφορά
ικανής ποσότητας και ποιότητας ανθρωπιστικής παιδείας, αποβλέποντας ταυτόχρονα
στην κριτική και δηµιουργική συµµετοχή του πολίτη στα κοινωνικά δρώµενα. H µέγιστη αυτή ανάγκη να αποφευχθεί η µονοµέρεια από την οποία απειλείται η επιστήµη και
η κοινωνία σήµερα, αποτελεί έναν ακόµη πρόσθετο λόγο, για να µετασχηµατισθεί το
νοησιαρχικό σχολείο της µετάδοσης γνώσεων σε µικρή κοιτίδα παραγωγής και επεξεργασίας πολιτισµού και πολιτιστικών αξιών. Με τον τρόπο αυτό το σχολείο θα συµβάλει
στη διαµόρφωση ενός νέου πολίτη, µε µια διαφορετική πολιτική αγωγή και διαφορετική στάση απέναντι στον άνθρωπο και την κοινωνία.
2. 3 Κοινωνία της γνώσης
Στα πλαίσια αυτά της κοινωνίας της γνώσης το σχολείο είναι ανάγκη πλέον να διασυνδέεται µε τα διάφορα δίκτυα πληροφοριών και τις τράπεζες δεδοµένων προκειµένου η
θεσµοθετηµένη και τυπική σχολική εκπαίδευση να αξιοποιήσει µε τον πλέον ευεργετικό τρόπο τις νέες πηγές γνώσεων. Είναι δηλαδή γνωστό ότι παλαιότερα το σχολείο αποτελούσε τη µοναδική σχεδόν πηγή γνώσεων για τον αναπτυσσόµενο άνθρωπο. Αργότερα, στο πλαίσιο της ανοιχτής κοινωνίας, πολλαπλασιάστηκαν οι πηγές πληροφοριών
και ο µαθητής ερχόµενος στο σχολείο είχε αποκτήσει ένα ευρύτερο φάσµα γνώσεων
µέσα από την περιρρέουσα κοινωνία και τις άτυπες µορφές αγωγής. Tο γεγονός αυτό
κατέστησε αναγκαία την αλλαγή των σχολικών βιβλίων και του τρόπου οργάνωσης της
διδασκαλίας και της µάθησης. Σήµερα, µε τις νέες τεχνολογίες, διαµορφώνονται και
υπάρχουν εκτός από τις άτυπες µορφές αγωγής, οργανωµένα κέντρα πληροφοριών και
τράπεζες δεδοµένων, οι οποίες είναι προσπελάσιµες µέσω του διαδικτύου. Τα νέα αυτά
δεδοµένα είναι ανάγκη να αξιοποιηθούν από το σύγχρονο σχολείο, το οποίο πρέπει να
στραφεί προς την κατεύθυνση αυτή.
Tαυτόχρονα όµως το σχολείο θα πρέπει να επεξεργάζεται τις διάφορες και διαφορετικές γνώσεις και να τις συνδέει µεταξύ τους ταξινοµώντας τες συστηµατικά σε ενιαία
σύνολα γνώσεων. Aν δεν συµβεί αυτό τότε ο µαθητής αφήνεται αβοήθητος στον κυκεώνα των πληροφοριών, χωρίς να φτάνει ποτέ σε βαθύτερη και ουσιαστική γνώση.
Kάποτε, λέγεται, οι άνθρωποι ήταν σοφοί, ύστερα άρχισαν απλώς να αποκτούν γνώσεις
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και σήµερα συλλέγουν µόνο πληροφορίες. Tο σχολείο, στην κοινωνία της πληροφορικής και της πληροφορίας, οφείλει να αναπτύσσει στον σηµερινό µαθητή και αυριανό
πολίτη την κριτική σκέψη και ικανότητα και να τον εθίζει να επεξεργάζεται τις πληροφορίες µε τρόπο που να οδηγείται µε επίγνωση στη γνώση και ενδεχοµένως στη σοφία.
Aυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να περιοριστούν οι δασκαλοκεντρικές µέθοδοι διδασκαλίας και µάθησης και να χρησιµοποιούνται περισσότερο µέθοδοι µε συµµετοχικό, µαθητοκεντρικό προσανατολισµό και διερευνητική µάθηση.
2. 4 Aλλαγές στο χώρο της οικογένειας
Ήδη από την εποχή της βιοµηχανικής επανάστασης σηµειώθηκαν ριζικές αλλαγές στο χώρο της οικογένειας. Aνάλογες εξελίξεις σηµειώθηκαν στην Ελλάδα κατά τις τελευταίες
κυρίως δεκαετίες και ο µετασχηµατισµός της ελληνικής κοινωνίας σε σύγχρονη βιοµηχανική φαίνεται να ολοκληρώνεται βαθµιαία. Tο γεγονός αυτό έχει επιφέρει σοβαρές αλλαγές στην εσωτερική δοµή και τη λειτουργία της οικογένειας. Kαι µολονότι η ελληνική οικογένεια διατηρεί σε µεγάλο βαθµό τα δικά της χαρακτηριστικά, µε βάση τα οποία διαφοροποιείται από τις οικογένειες άλλων χωρών, δεν έχει παύσει να υφίσταται τις ευρύτερες
επιδράσεις και να υπόκειται στις διεθνείς αλλαγές.
Έτσι, η γυναίκα στην Eλλάδα έχει αναλάβει υπεύθυνο ρόλο στην παραγωγή και στις
εξωοικογενειακές ενασχολήσεις γενικότερα. Mε τον τρόπο αυτό το παλαιό οικογενειακό σχήµα, σύµφωνα µε το οποίο τα µέλη της οικογένειας βρίσκονταν το µεσηµέρι γύρω
από το οικογενειακό τραπέζι εξαφανίζεται όλο και περισσότερο. H µητέρα απουσιάζει
κατά κανόνα από το σπίτι και το πρόβληµα της παραµονής των παιδιών οξύνεται από
το γεγονός ότι επικρατεί και σ’ εµάς η «πυρηνική οικογένεια».
Kατά τον ίδιο τρόπο η γιαγιά έπαυσε να είναι µέλος της οικογένειας, που αποτελείται
αποκλειστικά σχεδόν µόνο από τους γονείς και τα παιδιά. Mε τον τρόπο αυτό δεν υπάρχει σήµερα προστατευµένο περιβάλλον και σε πολλές περιπτώσεις ούτε ένας συγγενής, στον οποίο η οικογένεια θα µπορούσε να εµπιστευθεί το παιδί της. Το αποτέλεσµα είναι τα παιδιά να µένουν χωρίς συντροφιά, µε µόνη τους ελπίδα το «κλειδί στο
χέρι» και την τηλεόραση στο σπίτι. Kαι όλα αυτά σε µια εποχή που οι παλαιότεροι ασφαλείς τόποι για παιχνίδι και ελεύθερη κίνηση, όπως η γειτονιά και το σταυροδρόµι,
έπαυσαν στα πλαίσια της αστικοποίησης να προσφέρουν ακόµη και την στοιχειώδη
προστασία του παιδιού.
Mέσα από τις νέες αυτές συνθήκες επιβάλλεται αναθεώρηση του ρόλου του σχολείου,
το οποίο πρέπει να συµπεριλάβει πλέον στα προγράµµατά του την παιδαγωγική ευθύνη
των µαθητών τις ώρες που οι γονείς απουσιάζουν από το σπίτι. Οφείλει, συνεπώς, να
διαµορφώνει ένα µορφωσιογόνο περιβάλλον, µέσα στο οποίο θα εκτείνεται το παιδαγωγικό του ενέργηµα, χωρίς να τυποποιεί τη συµπεριφορά και να τιθασεύει τον αυθορµητισµό του παιδιού και χωρίς να σχολειοποιεί τον ελεύθερο χρόνο του. Eίναι προφανές ότι µε τον τρόπο αυτό απελευθερώνεται κυρίως η µητέρα από τις παραδοσιακές
ασχολίες του «οίκου», αισθάνεται ασφαλής και έτσι, απελευθερωµένη και ασφαλής
πλέον, µπορεί να ενταχθεί στην παραγωγική διαδικασία µε µεγαλύτερη άνεση και ενδέχεται να σκεφθεί σοβαρά την απόκτηση κι άλλου παιδιού.
2. 5 Σύµπτυξη αγροτικών σχολείων
Eιδικά για τη χώρα µας οι αλλαγές, που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στην τοπική
αυτοδιοίκηση µε το σχέδιο «Kαποδίστριας», διευκολύνουν σε µεγάλο βαθµό την αναδιάταξη των σχολείων της υπαίθρου µε τη δηµιουργία Oλοήµερων Σχολείων. Mια τέτοια πρόταση αυξηµένης εκπαιδευτικής προσφοράς έχει αφενός πολλές πιθανότητες να γίνει απο-
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δεκτή από τους εµπλεκόµενους φορείς, αφετέρου αποτελεί ουσιαστική κοινωνική και εκπαιδευτική προσφορά για τους κατοίκους της υπαίθρου. Tο µεγαλύτερο δηλαδή πρόβληµα
των σχολείων αυτών δεν είναι ο µικρός αριθµός µαθητών και η υποτροφικότητά τους γενικά, αλλά το γεγονός ότι τα παιδιά ζουν κατά κανόνα σε µη µορφωσιογόνο περιβάλλον, αποστερηµένο από πολιτιστικά ερεθίσµατα. Tαυτόχρονα δεν υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις ούτε καν οι δυνατότητες της ιδιωτικής εκπαιδευτικής αγοράς που αναφέραµε παραπάνω, έστω και για τους λίγους εκείνους που είχαν την οικονοµική άνεση να τις εκµεταλλευθούν. Mε το Ολοήµερο Σχολείο λοιπόν καλλιεργούνται ευνοϊκές ψυχοπαιδαγωγικές συνθήκες, που δρουν αντισταθµιστικά, καλύπτοντας τα κενά του οικογενειακού και του αποστερηµένου αγροτικού περιβάλλοντος.
3. H YΠAPXOYΣA KATAΣTAΣH
Aπό όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι ζητείται ένα σχολείο διαφορετικό από αυτό που
λειτουργεί σήµερα, αφού αυτό δεν φαίνεται να καλύπτει τις απαιτήσεις που απορρέουν
από τα σύγχρονα κοινωνικά δεδοµένα. Eκείνο που φαίνεται να ανταποκρίνεται περισσότερο είναι το Oλοήµερο Σχολείο. Για να φανεί όµως αν όντως το σχολείο αυτό αποτελεί παιδαγωγική και κοινωνική αναγκαιότητα, κρίνουµε σκόπιµο να προηγηθεί µια
κριτική προσέγγιση της σηµερινής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, για να διαφανούν τα
αδύνατα κυρίως σηµεία της και να εξετασθεί στη συνέχεια σε ποιο βαθµό θα µπορούσαν αυτά να θεραπευτούν από το Oλοήµερο Σχολείο. Έτσι, µέσα από την αντιπαράθεση αυτή, ελπίζουµε να καταδειχθεί τελικά, σε ποιο βαθµό το σχολείο αυτό καθίσταται
αναγκαίο.
Εξετάζοντας κανείς το ∆ηµοτικό Σχολείο στη διαχρονία διαπιστώνει, χωρίς µεγάλη δυσκολία, ότι έχει δεχθεί κατά καιρούς τα ρεύµατα των διαφόρων µεταρρυθµιστικών
προσπαθειών και η εσωτερική δοµή και η λειτουργία του έχει ανανεωθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ίσως περισσότερο από ό,τι τα σχολεία των άλλων βαθµίδων. Παρά
το γεγονός αυτό παρατηρούνται και στο ∆ηµοτικό Σχολείο ανεπιθύµητα χαρακτηριστικά, από τα οποία θα πρέπει να απαλλαγεί, ενώ ταυτόχρονα επισηµαίνεται η απουσία
άλλων θετικών στοιχείων, που θα µπορούσαν να συµβάλουν στην ανανέωσή του και
που πρέπει να συµπεριληφθούν σε µια επικείµενη µεταρρύθµιση. Σ’ αυτά θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν κατά την άποψή µας τα ακόλουθα:
3. 1 Aνελαστικότητα του προγράµµατος
Όλα τα µαθήµατα όλων των τάξεων και των ηλικιών είναι υποχρεωτικά και κοινά για
όλους τους µαθητές και για ίσο χρόνο διδασκαλίας, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα
στους µαθητές να αφήσουν ή να επιλέξουν κάποια από αυτά ή έστω να αφιερώσουν
λιγότερο ή περισσότερο χρόνο διδασκαλίας, ανάλογα µε τις προτιµήσεις και τις ανάγκες τους. H ανελαστικότητα αυτή οδηγεί σε οµοιόµορφη αντιµετώπιση όλων των παιδιών παρά τις αποκλίσεις που παρατηρούνται στη δοµή της προσωπικότητας και στα
ενδιαφέροντά τους. Aυτή όµως η οµοιόµορφη αντιµετώπιση ανοµοιόµορφων παιδιών
δεν προάγει εξίσου την ανέλιξη της προσωπικότητάς τους, ούτε βοηθά εξίσου στην
πρόσκτηση των αναγκαίων ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Tο ίδιο ισχύει βεβαίως
και για τις ευρύτερες περιοχές των σχολείων, στις οποίες δεν δίνεται επίσης η δυνατότητα να προσαρµόσουν τα προγράµµατά τους στις ανάγκες του ευρύτερου γεωγραφικού και κοινωνικού τους χώρου, προσθέτοντας ή αφαιρώντας µαθήµατα. 'Eτσι το παιδί
της Θεσσαλίας π.χ. διδάσκεται (αν διδάσκεται) τις ίδιες ώρες και τα ίδια πράγµατα για
την σπογγαλιεία µε το παιδί της Kαλύµνου και το παιδί της Kαλύµνου µαθαίνει τα ίδια
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για την βαµβακοκαλλιέργεια µε το παιδί της Θεσσαλίας, µολονότι ως στοιχεία αυτά
ιεραρχούνται διαφορετικά στη µια και την άλλη κοινωνία.
3. 2 Mονοµέρεια ακαδηµαϊκών µαθηµάτων-ανάπτυξη παραπαιδείας
'Eνα από τα στοιχεία που δεν επιτρέπουν στο ∆ηµοτικό Σχολείο να ανταποκριθεί στα σύγχρονα κοινωνικά δεδοµένα είναι η ισχυρή εκπροσώπηση ακαδηµαϊκών µαθηµάτων και η
απουσία όλων εκείνων που θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι το µετατρέπουν σε κοιτίδα επεξεργασίας και παραγωγής πολιτισµού. 'Eτσι, παρά το γεγονός ότι ο χρόνος παραµονής των
παιδιών στο σχολείο είναι συγκριτικά µε άλλες χώρες λίγος, οι µαθητές δεν διδάσκονται
λιγότερο τα ακαδηµαϊκά µαθήµατα, όπως γλώσσα, µαθηµατικά, ιστορία, γεωγραφία κλπ.
Eίναι προφανές ότι αυτό λειτουργεί σε βάρος των υπολοίπων, τα οποία κατόπιν οι µαθητές
σπεύδουν να τα «αγοράσουν» από την ιδιωτική εκπαιδευτική αγορά. Έτσι η µουσική και η
θεατρική παιδεία, ο χορός, οι ξένες γλώσσες και πολλά ακόµη αντικείµενα που ανάγονται
κυρίως στο χώρο της τέχνης και του πολιτισµού, έχουν µοναδικό σχεδόν χώρο προσφοράς
την ιδιωτική εκπαίδευση, σε ώρες πέραν του σχολικού προγράµµατος. Yφίσταται έτσι µια
διχοτόµηση της προσφοράς, µέσα από την οποία η ακαδηµαϊκή γνώση προσφέρεται από το
δηµόσιο σχολείο, ενώ η πολιτιστική αφίεται στην ιδιωτική αγορά, λες και αυτή έχει υποδεέστερη σηµασία για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Aναζητείται λοιπόν ο
τρόπος µε τον οποίο θα αρθεί η διχοτόµηση αυτή µε ενσωµάτωση στα προγράµµατα του
δηµόσιου σχολείου όλων εκείνων των αντικειµένων µάθησης, που σήµερα έχουν ιδιωτικό
χαρακτήρα. Mε µια τέτοια λύση διευρύνεται ο δηµόσιος χαρακτήρας της εκπαίδευσης σε
νέα αντικείµενα και έτσι, µε την προσθήκη των νέων αυτών αντικειµένων, προσφέρονται
ίσες ευκαιρίες για σύµµετρη καλλιέργεια και µόρφωση των παιδιών. H πρόταση αυτή αποτελεί ταυτόχρονα ανασχετικό παράγοντα και συµβάλλει στη διαφυγή από τον αναλφαβητισµό, τη σχολική διαρροή και τον κοινωνικό αποκλεισµό, κυρίως σε περιφέρειες υψηλής
εκπαιδευτικής προτεραιότητας.
3. 3 Eνισχυτική διδασκαλία
Σε άµεση σχέση µ' αυτό βρίσκεται η ανάγκη προώθησης της ενισχυτικής διδασκαλίας.
Eίναι γνωστό και επιβεβαιώνεται από πολλές έρευνες ότι οι αφετηρίες των παιδιών κατά την πρώτη εγγραφή στο σχολείο είναι άνισες. Aπό την άλλη πλευρά, το σχολείο είναι ανελαστικό και δεν έχει την ευχέρεια να προσαρµόσει τα προγράµµατά του στο επίπεδο των παιδιών, προσφέροντας και ζητώντας από το καθένα, ανάλογα µε το δικό
του εξελικτικό επίπεδο και τις δικές του δυνατότητες. Aντ' αυτού το σχολείο θέτει τις
δικές του απαιτήσεις ζητώντας από όλους τους µαθητές να ανταποκριθούν σ' αυτές.
Aυτή όµως η αξίωση για ίσες απαιτήσεις από όλους, χωρίς ταυτόχρονα να προσφέρονται σε όλους και οι ίδιες δυνατότητες για την επίτευξή τους, αποτελεί παραβίαση των
κανόνων της κοινωνικής δικαιοσύνης και οδηγεί στην ανισότητα. Για το λόγο αυτό καθίσταται αναγκαία η παροχή αντισταθµιστικής εκπαίδευσης στα πλαίσια µιας προσπάθειας άµβλυνσης των ανισοτήτων. Στο υπάρχον όµως ∆ηµοτικό Σχολείο µε τη γνωστή
στενότητα του ωραρίου, οι δυνατότητες ουσιαστικής αντισταθµιστικής εκπαίδευσης
είναι περιορισµένες.
3. 4 Σύνθετες πολυπολιτισµικές κοινωνίες
Αναφέρθηκε ήδη ότι στα πλαίσια της παγκόσµιας αγοράς και επικοινωνίας βαίνοµε σε
σύνθετες κοινωνίες µε πολιτισµική ποικιλότητα. H Eλλάδα έχει κάνει ένα πρώτο αναγκαστικό βήµα προς την κατεύθυνση αυτή και, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα σχολεία µας έχουν απολέσει την εθνική και πολιτισµική οµοιογένεια που διατηρούσαν ως
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το πρόσφατο παρελθόν. Eίναι προφανές ότι η ποιότητα της συνεργασίας των πολιτών
αυτών στην αυριανή κοινωνία εξαρτάται από τον τρόπο της συνεργασίας τους σήµερα
στα µαθητικά θρανία. Tο Oλοήµερο Σχολείο µε το εµπλουτισµένο του πρόγραµµα και
την ποικιλία των δραστηριοτήτων που προσφέρει, δίνει περισσότερες δυνατότητες για
πολιτισµική επικοινωνία και αµοιβαία γνωριµία των παιδιών µεταξύ τους. Mε τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η καλύτερη συνεργασία και ο αµοιβαίος σεβασµός µεταξύ των
σηµερινών µαθητών και των αυριανών πολιτών µε διαφορετική πολιτισµική ταυτότητα.
3. 5 Oικογενειακές συνθήκες
Όπως αναφέρθηκε, ο ευρύτερος µετασχηµατισµός της ελληνικής κοινωνίας επέφερε
βαθύτατες αλλαγές στην ελληνική οικογένεια. ∆ηµιουργείται λοιπόν πρόβληµα φύλαξης και προστασίας των παιδιών, αφού το ωράριο του σχολείου δεν καλύπτει το ωράριο
εργασίας των γονέων καµιάς σχεδόν επαγγελµατικής κατηγορίας. H ανάγκη αυτή είχε
οδηγήσει τους ίδιους τους γονείς σε εξεύρεση λύσεων, όπως «∆ηµιουργική
Aπασχόληση», λύσεις συνήθως που δεν ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των παιδιών,
ακόµη και αν φαίνεται ότι κάλυπταν τις ανάγκες των γονέων. Mε τον δικό της τρόπο
ωστόσο και αυτή η ελλιπής αντιµετώπιση του προβλήµατος υπογραµµίζει την αναγκαιότητα του Oλοήµερου Σχολείου, που πρώτοι οι γονείς, εµµέσως πλην σαφώς, υποδεικνύουν µε τις πρωτοβουλίες τους αυτές.
4. TO OΛOHMEPO ΣXOΛEIO
Πολλά από τα σηµεία που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 2 και 3, θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν µε εσωτερικές αλλαγές του σχολείου, χωρίς να είναι απαραίτητος ο µετασχηµατισµός του σε ολοήµερο. Ωστόσο µερικά από αυτά, όπως η προσθήκη νέων
αντικειµένων και η διαφοροποίηση άλλων, η εξισωτική αγωγή και η αντισταθµιστική
διδασκαλία ή η παιδαγωγική κάλυψη και προστασία του παιδιού στο ωράριο εργασίας
των γονέων οδηγούν αναγκαστικά σε επέκταση του παιδαγωγικού ενεργήµατος πέραν
του συνήθους συµβατικού ωραρίου, καθιστούν δηλαδή αναγκαίο το Oλοήµερο Σχολείο. Πριν όµως προχωρήσοµε στο θέµα αυτό είναι ανάγκη να προσεγγίσοµε την έννοια
και τις µορφές που έχει γνωρίσει το σχολείο αυτό διεθνώς.
4. 1 Mορφές (τύποι) Oλοήµερων Σχολείων
Πρέπει να λεχθεί εξ αρχής ότι ο όρος Oλοήµερο Σχολείο είναι γενικός και απροσδιόριστος, τόσο στη διεθνή βιβλιογραφία, όσο και στη διεθνή εκπαιδευτική πρακτική. Έτσι
γράφει π.χ. ο Appel «Tα Oλοήµερα Σχολεία διαφέρουν τόσο πολύ µεταξύ τους, ώστε
είναι δύσκολο να συναντήσει κανείς δύο σχολεία που να είναι ακριβώς ίδια». Παρ’ όλες αυτές τις διαφοροποιήσεις και ριζικές αποκλίσεις, µπορεί κανείς να ταξινοµήσει τα
Oλοήµερα Σχολεία ανάλογα µε δύο βασικά στοιχεία:
α) Tον χρόνο παραµονής στο σχολείο και
β) Την υποχρεωτικότητα ή µη του προσφεροµένου προγράµµατος.
Έτσι υπάρχουν ολοήµερα, στα οποία όλο το πρόγραµµα από την έναρξη ως το κλείσιµο
του σχολείου είναι υποχρεωτικό για όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά. Στα σχολεία αυτά δεν
υπάρχει διάκριση πρωινής και µεταµεσηµβρινής ζώνης εργασίας. Tο πρόγραµµα είναι
ένα και ενιαίο και, όπως ελέχθη, υποχρεωτικό για όλους. Ανάµεσα στις δύο ζώνες εργασίας, πρωινή και µεταµεσηµβρινή (όροι καθαρά τεχνητοί αφού το πρόγραµµα είναι
ενιαίο), παρεµβάλλεται η µεσηµβρινή ζώνη ανάπαυσης κατά την οποία προσφέρεται
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φαγητό, ζεστό ή κάτι πιο πρόχειρο, ανάλογα µε τη ρύθµιση που έχει δοθεί σε κάθε
σχολείο. Άλλα πάλι σχολεία έχουν κοινό µόνο το πρόγραµµα της προµεσηµβρινής ζώνης εργασίας και κατόπιν προσφέρεται ένα πρόσθετο πρόγραµµα, µόνο για τους µαθητές εκείνους που επιθυµούν να το παρακολουθήσουν. Όσοι όµως δηλώσουν ότι θα το
παρακολουθούν δεσµεύονται για ολόκληρο και όχι µόνο για ένα µέρος του προγράµµατος.
∆ιαφορές σηµειώνονται επίσης ως προς την ώρα λήξης της σχολικής εργασίας.
Yπάρχουν ολοήµερα στα οποία τα παιδιά παραµένουν ώσπου να τελειώσουν οι γονείς
την εργασία τους, δηλαδή ως τις 15:00 ή στις 15:30 και άλλα στα οποία η εργασία συνεχίζεται ως τις 16.00 ή στις 17.00. Σε κάποια άλλα η φύλαξη εκτείνεται και πέραν της
ώρας αυτής.
Mε βάση τη διεθνή αυτή εµπειρία, γίνεται διάκριση ανάµεσα σε δύο τύπους σχολείων
που φαίνεται να κυριαρχούν περισσότερο: Tα «κλειστά» ή υποχρεωτικά και τα προαιρετικά ή «ανοιχτά» Oλοήµερα Σχολεία. Στα πρώτα εντάσσονται εκείνα που εργάζονται
ως αργά το απόγευµα µε πρόγραµµα δεσµευτικό για όλους τους µαθητές και στα προαιρετικά ή «ανοιχτά», εκείνα που εργάζονται κανονικά ως το µεσηµέρι και στα χρονικά
αυτά πλαίσια εξαντλούν τα υποχρεωτικά µαθήµατα. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα πρόσθετο πρόγραµµα που διαρκεί κατά κανόνα έως τις 15:00 ή ως τις 15:30 και είναι προαιρετικό. Πάντως, τα µαθήµατα της υποχρεωτικής φοίτησης πραγµατοποιούνται για
όλους στις προµεσηµβρινές ώρες εργασίας του σχολείου.
Mια τρίτη κατηγορία Oλοήµερων 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. H λύση αυτή εφαρµόστηκε π.χ. στην πρώην Aνατολική Γερµανία, όπου
για το 84% των παιδιών είχε εξασφαλιστεί και µία θέση σε παιδότοπο. Eδώ θα µπορούσε κανείς να προσθέσει και τα Σχολεία-Oικοτροφεία που δεν µας αφορούν στην
προκείµενη περίπτωση.
4. 2. Bασικές προϋποθέσεις λειτουργίας των Oλοήµερων Σχολείων
Eίναι προφανές ότι η εφαρµογή ενός τέτοιου προγράµµατος θέτει διαφορετικούς όρους
και προϋποθέσεις για την επιτυχία του. Στις κυριότερες από αυτές συγκαταλέγονται οι
ακόλουθες:
α) Yλικο-τεχνική υποδοµή
Eκείνο που δεν έχει κατανοηθεί επαρκώς στην ελληνική πραγµατικότητα είναι η σηµασία της «παιδαγωγικής του χώρου». ∆εν έχει κατανοηθεί δηλ. ότι η αρχιτεκτονική του
χώρου µε τη διευθέτηση των επίπλων και του εξοπλισµού αποπνέουν την δική τους
παιδαγωγική και µε την έννοια αυτή χώρος και πρόγραµµα λειτουργούν ως ένα ενιαίο
όλο, και το ένα δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς τις βασικές προϋποθέσεις που δηµιουργεί
το άλλο. Μοιραία λοιπόν προκύπτει ότι αναµόρφωση του προγράµµατος δεν µπορεί να
υπάρξει, χωρίς απαραίτητη αναµόρφωση του χώρου. Σε µια τέτοια παρέµβαση είναι
απαραίτητο να διαµορφωθούν ειδικοί χώροι για εικαστικά, σωµατική άσκηση, βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο και άλλοι χώροι ανάλογα µε τα αντικείµενα που επιλέγει και εντάσσει στο πρόγραµµά της η κάθε σχολική µονάδα. Aν δεν υπάρξουν οι χώροι αυτοί
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είναι βέβαιο ότι θα πολλαπλασιασθεί η πλήξη και η απέχθεια των παιδιών προς το σχολείο και µε τον τρόπο αυτό θα επιβαρυνθεί η κατάσταση περισσότερο.
β) Xρόνος λειτουργίας
Όπως προκύπτει από πολλές πλευρές, βασική και αναγκαία συνθήκη για τη νέα αυτή
µορφή σχολείου, αποτελεί ο χρόνος παραµονής των παιδιών σ’ αυτό. O εµπλουτισµός
του προγράµµατος απαιτεί επιµήκυνση του χρόνου εργασίας των σχολείων, ο οποίος
είναι καλό να συµπίπτει τουλάχιστον µε το χρόνο εργασίας των γονέων. ∆εν αναζητούµε όµως έναν χώρο παραµονής των παιδιών µέχρις ότου τα παραλάβουν οι γονείς, αλλά δηµιουργική και παιδαγωγικά υπεύθυνη εργασία, η οποία θα συνδέεται µε την προµεσηµβρινή και θα αποτελεί µαζί της ενιαίο και ολοκληρωµένο πρόγραµµα.
γ) Aναδιάταξη της εσωτερικής λειτουργίας του σχολείου
Για να πραγµατοποιηθεί η προηγούµενη ενοποίηση του προγράµµατος θα πρέπει να
αναµορφωθεί η εσωτερική λειτουργία του σχολείου µε αντιµεταθέσεις µαθηµάτων από
την πρωινή και την απογευµατινή ζώνη, έτσι που το πρόγραµµα να είναι ενοποιηµένο
και οι τρεις ζώνες µαζί (πρωινή, µεσηµβρινή και µεταµεσηµβρινή) να αποτελούν ένα
ενιαίο όλο. Kατά τον ίδιο τρόπο επιβάλλεται η αλλαγή στάσης και µεθοδολογίας των
δασκάλων, προκειµένου να διαµορφωθεί ένα καλύτερο παιδαγωγικό κλίµα. Eίναι δηλ.
προφανές ότι εκείνο που προέχει στο Oλοήµερο Σχολείο, δεν είναι µόνο η οργάνωση
των µαθηµάτων και η επέκταση της σχολικής ζωής στις απογευµατινές ώρες, αλλά η
αλλαγή εκπαιδευτικής νοοτροπίας και παιδαγωγικής αντίληψης. Στα πλαίσια αυτά,
µπορούν και πρέπει να βελτιωθούν οι σχέσεις δασκάλου-µαθητή και µαθητή-µαθητή.
Eίναι επίσης βασικό η µεθοδολογία της διδασκαλίας να διαµορφωθεί έτσι που η σχολική εργασία να ολοκληρώνεται και να εξαντλείται στο σχολείο και να µεταβαίνει ο µαθητής στο σπίτι του χωρίς το άγχος της εποµένης. Σε µια µελλοντική φάση η τσάντα
του µαθητή θα πρέπει να παραµένει στο σχολείο, όπου θα τη βρίσκει την επόµενη µέρα, χωρίς να χρειάζεται να τη µεταφέρει στο σπίτι, παρά µόνο το Σαββατοκύριακο, για
να µπορούν οι γονείς να ενηµερωθούν για την πορεία του παιδιού τους κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας. Όλα αυτά περιγράφονται πιο αναλυτικά στο κεφ.5.2, ενώ για τα
κυριότερα εξ αυτών αφιερώνεται ειδική µελέτη στον τόµο αυτό.
δ) Eναλλαγή εµπειριών
Πέραν των απαραίτητων χώρων και της υλικοτεχνικής υποδοµής γενικότερα, είναι επίσης απαραίτητη µια εναλλαγή στο πρόγραµµα των παιδιών, στα πρόσωπα µε τα οποία
θα έρχονται σε επαφή (συµµαθητές και δάσκαλοι) και στη δυνατότητα επιλογής στη
διαµόρφωση του προγράµµατός τους. Kατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να υπάρχει δυνατότητα στην ίδια τη σχολική µονάδα να ενισχύσει το πρόγραµµά της µε µαθήµατα που θα
ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, ώστε να
αποφευχθούν φαινόµενα σαν κι αυτά που επισηµάναµε παραπάνω.
ε) Aποδοχή του σχολείου από την πλευρά των εκπαιδευτικών
Ένας νέος τύπος σχολείου, όπως και κάθε άλλο µεταρρυθµιστικό µέτρο, είναι δυνατό
να επιτύχει µόνο αν βρει απήχηση στην συνείδηση του δασκάλου, ο οποίος καλείται να
στρατευθεί στην πραγµάτωσή του. H επιτυχία λοιπόν του Oλοήµερου Σχολείου συνδέεται αναγκαστικά µε την εσωτερική διάθεση του δασκάλου για το σχολείο αυτό, από
την οποία απορρέει κατόπιν ένας νέος κοινωνικός ρόλος. Aυτός που θέλει το δάσκαλο
να απλώνει το παιδευτικό του έργο και πέραν του σχολείου, να αναλαµβάνει πρωτο-
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βουλίες, να διαθέτει δράση και δραστηριότητα. O ανανεωµένος αυτός ρόλος του δασκάλου θα του προσδώσει κοινωνικό κύρος και θα ενισχύσει τη θέση του στην κοινωνία και τη συνείδηση των µαθητών του. Aυτό δεν σηµαίνει σε καµιά περίπτωση ότι θα
διασαλευτεί το ωράριο των εκπαιδευτικών και θα διαταραχθούν οι συνθήκες της εργασίας τους.
5. H EΛΛHNIKH ΠEPIΠTΩΣH
Στη χώρα µας η προσπάθεια ξεκίνησε από τους εργαζόµενους γονείς οι οποίοι περί το
τέλος της δεκαετίας του 1980 κινητοποιήθηκαν και άρχισαν να δηµιουργούν τα «Τµήµατα ∆ηµιουργικής Aπασχόλησης». Με δική τους 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.
H Πολιτεία από την πλευρά της δεν έµεινε απαθής. Ήδη µε µια έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου διαπιστώθηκε ότι στο σχολικό αυτό έτος (1985-86) 16.000 µαθητές
των τριών πρώτων τάξεων του δηµοτικού σχολείου έµεναν µόνοι τους στο σπίτι, ενώ
άλλοι 13.300 έµεναν µε έναν µεγαλύτερο αδελφό. Mε βάση τις διαπιστώσεις αυτές το
Yπουργείο Eθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων εγκαινίασε το έτος 1994-95 τα δοκιµαστικά Προγράµµατα ∆ηµιουργικής Aπασχόλησης, τα οποία λειτουργούσαν παράλληλα µε τα Tµήµατα ∆ηµιουργικής Aπασχόλησης που είχαν ξεκινήσει ήδη από τους
γονείς. Oι δάσκαλοι των προγραµµάτων αυτών ήταν µε ευθύνη του Yπουργείου και το
ωράριο λειτουργίας διαρκούσε από 07:00-08:00 και από 12:00 ή 12:30 έως 16: 30. Tο
απογευµατινό πρόγραµµα περιλάµβανε γεύµα που οι µαθητές έφερναν από το σπίτι,
προετοιµασία ή ενισχυτική διδασκαλία και διάφορες δηµιουργικές δραστηριότητες.
Aναγνωρίζοντας τις παιδαγωγικές και κοινωνικές ανάγκες που καθιστούν αναγκαίο τον
νέο θεσµό η Πολιτεία ψήφισε το Nόµο 2525/1997, µε τον οποίο προβλέπεται η ίδρυση
των Oλοήµερων Σχολείων, χωρίς να προσδιορίζεται περισσότερο ο τύπος και ο χαρακτήρας τους. Πολύ σύντοµα εξαγγέλθηκε ωστόσο η λειτουργία Oλοήµερων
Nηπιαγωγείων και στη συνέχεια 1000 ∆ηµοτικών Σχολείων. Eίναι προφανές ότι ο µεγάλος αυτός αριθµός των ∆ηµοτικών Σχολείων µε άµεση λειτουργία, αφορούσε
«Aνοιχτά Oλοήµερα Σχολεία, τα οποία κατά το σχολικό έτος 1999-2000 ανήλθαν σε
2020. Aργότερα έγινε δυνατό να λειτουργήσουν 28 «κλειστά» Oλοήµερα Σχολεία µε
δεσµευτικά προγράµµατα για όλους τους µαθητές. Έτσι λειτουργούν στη χώρα µας δύο
τύποι Ολοήµερου Σχολείου: Tα ανοιχτά ολοήµερα ή όπως συνήθως λέγονται, Σχολεία
∆ιευρυµένου Ωραρίου (Σ.∆.Ω.) και το κλειστό ή πλήρες Oλοήµερο Σχολείο, γνωστό ως
Πιλοτικό Oλοήµερο Σχολείο (Π.O.Σ.).
Πριν προχωρήσουµε στις επιµέρους επισηµάνσεις του ενός και του άλλου σχολείου
επιθυµούµε να τονίσουµε µε έµφαση ότι στην Eλλάδα το όραµα για το Oλοήµερο Σχολείο συνδέεται άµεσα και µε µια βαθύτερη εσωτερική αλλαγή του σχολείου γενικότερα. Eπιδιώκεται, δηλαδή, αρχικά η εσωτερική αναδόµηση της σχολικής ζωής και αναδιάταξη του παιδαγωγικού κλίµατος και της όλης µεθοδολογίας του ολοήµερου, µέσα
από την µόνιµη, σταδιακή, αλλά καθηµερινή του βελτίωση. Στη συνέχεια, εφόσον τα
Oλοήµερα Σχολεία, βρουν το δρόµο τους και επιτύχουν την εσωτερική αναδιάταξη του
όλου ενδοσχολικού περιβάλλοντός τους, θα πρέπει να λειτουργήσουν ως µονάδες πολλαπλασιασµού και εξάπλωσης των καινοτοµιών που έχουν εισαχθεί και έχουν εδραιωθεί στον δικό τους χώρο, µε σκοπό, µέσω του ολοήµερου, να οδηγηθούµε σε µια γενικότερη βελτίωση του σχολείου.
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5. 1 Σχολεία ∆ιευρυµένου Ωραρίου
Στα σχολεία αυτά οι µαθητές παραµένουν ως τις 15:30 ή 16:00, προετοιµάζοντας, µε
την βοήθεια ενός δασκάλου, τα µαθήµατα της εποµένης, ή ασχολούµενοι µε ενισχυτική
διδασκαλία και δηµιουργική απασχόληση. Σε συνδυασµό µε τη λειτουργία των Ολοήµερων Νηπιαγωγείων, το σχολείο αυτό αποτελεί ουσιαστική προσφορά στους εργαζόµενους γονείς, αφού παρέχει φύλαξη και προστασία στα παιδιά τους σ’ ένα µαθησιακό
περιβάλλον, καλύπτοντας το ωράριο εργασίας τους. H λειτουργία των τµηµάτων αυτών
επηρεάστηκε –δυστυχώς αρνητικά- από τα τµήµατα «δηµιουργικής απασχόλησης», την
προγενέστερη δηλαδή κατάσταση την οποία κλήθηκαν όχι απλώς να διαδεχθούν, αλλά
να την αλλάξουν ουσιαστικά, κάτι που τελικά δεν φαίνεται να συνέβη σε πολλές περιπτώσεις. Έτσι παρατηρούνται συχνά διάφορα φαινόµενα, τα οποία αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στη λειτουργία και την εκπλήρωση του σκοπού τους. Με την έννοια αυτή η αναβάθµιση του θεσµού κρίνεται αναγκαία και πρέπει να καταβληθεί κάθε
προσπάθεια, από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, για την άµεση εξάλειψη των προβληµάτων, τα οποία φαίνεται να εντοπίζονται κυρίως στα σηµεία που περιγράφονται
παρακάτω.
α) Παραµέληση της υλικοτεχνικής υποδοµής.
Παρά το γεγονός ότι η ιδρυτική Yπουργική Aπόφαση θέτει ως βασική προϋπόθεση για
την λειτουργία των τµηµάτων αυτών «να διατίθενται κατάλληλοι χώροι ή να είναι δυνατή η διαµόρφωσή τους µε τη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων, για τις
ποικίλες δραστηριότητες των µαθητών», δραστηριότητες που µνηµονεύονται αναλυτικά στο κείµενο, σε πολλές περιπτώσεις δεν τηρείται η βασική αυτή προϋπόθεση. Φαίνεται ότι ζητείται συχνά η ίδρυση του τµήµατος, µε το πρόσχηµα της εν καιρώ διαµόρφωσης των «κατάλληλων χώρων», γεγονός που ξεχνιέται στην πορεία και πολλά από
τα τµήµατα αυτά παραµένουν κατόπιν µετέωρα. Έτσι, ενώ σε µερικές περιπτώσεις αξιοποιήθηκαν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο εγκαταλελειµµένοι χώροι και µετατράπηκαν σε αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών ή µουσικο-κινητικής αγωγής κλπ. υπάρχουν, δίπλα σ’ αυτά τα φωτεινά παραδείγµατα, πολλά τµήµατα που κατά το πρότυπο
των «τµηµάτων δηµιουργικής απασχόλησης» εξακολουθούν να λειτουργούν σε κάποια
από τις αίθουσες διδασκαλίας, που κενώνεται νωρίς ή ακόµη σε χώρους µε ελλείψεις
και ακατάλληλους για την παραµονή των παιδιών.
Eκτός από τη συµβολική σηµασία του γεγονότος, που αποδεικνύει την έλλειψη ενδιαφέροντος για τα τµήµατα αυτά, οι συνέπειες για το ίδιο το πρόγραµµα είναι καταστροφικές, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων, προµήθειας και µόνιµης τοποθέτησης παιδαγωγικού και διδακτικού υλικού ή εγκατάστασης οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών οργάνων κ.ά.π. Πέραν τούτου δηµιουργούνται τριβές µε
το δάσκαλο και τους µαθητές της τάξης στην οποία ανήκει η αίθουσα, αφού και αυτοί
παρενοχλούνται από τις ανεπιθύµητες παρεµβάσεις που µοιραία υφίσταται η αίθουσα
κατά την απογευµατινή της χρήση. Έτσι το χάσµα µεταξύ του τµήµατος ∆ιευρυµένου
Ωραρίου και του λοιπού σχολείου διευρύνεται ακόµη περισσότερο. H ανεύρεση λοιπόν
των απαραίτητων χώρων πρέπει να αποτελεί στο εξής την πρώτη και βασική προϋπόθεση, χωρίς την οποία δεν πρέπει να αρχίζει λειτουργία Σχολείων ∆ιευρυµένου Ωραρίου. Για τα ήδη λειτουργούντα πρέπει να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν συντοµότερα.
β) ∆ιοικητική και επιστηµονική παραµέληση
Eνώ για την άλλη µορφή Oλοήµερου Σχολείου, τα γνωστά ως Πιλοτικά Oλοήµερα
Σχολεία, συγκροτήθηκε επιστηµονική επιτροπή για την εκπόνηση σχεδίου µελέτης και
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εφαρµογής τους στην πράξη, για τα Σχολεία ∆ιευρυµένου Ωραρίου δεν λήφθηκε αντίστοιχη µέριµνα, αφέθηκαν σχεδόν στην τύχη τους και η σχετική πληροφόρηση ήταν
ελάχιστη. Όταν αργότερα µε την ανασυγκρότηση της επιτροπής τής ανατέθηκε η ευθύνη και για τα Σχολεία ∆ιευρυµένου Ωραρίου, οι οικονοµικές κλπ. συνθήκες δεν της επέτρεψαν τις απαιτούµενες παρεµβάσεις για τη βελτίωσή τους. Mε εθισµένους µάλιστα τους εκπαιδευτικούς στην προηγούµενη αντίληψη των τµηµάτων δηµιουργικής απασχόλησης, κατά την οποία όλα αυτά αφορούσαν µόνο τους γονείς και καθόλου το
ίδιο το σχολείο, τα τµήµατα διευρυµένου ωραρίου σε πολλές περιπτώσεις ξεχάστηκαν
και παραµελήθηκαν εντελώς. Θεωρήθηκαν ως κάτι ουδέτερο και άσχετο προς το σχολείο. Aν και η κατάσταση αυτή έχει αρχίσει να συνειδητοποιείται, τα µέτρα που έχουν
ληφθεί δεν επαρκούν και πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο.
γ) Συγκρούσεις γονέων-δασκάλων
Oι γονείς που επιλέγουν το πρόγραµµα αυτό για τα παιδιά τους επιµένουν να συµπεριφέρονται και τώρα µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που συµπεριφέρονταν παλαιότερα στα
τµήµατα «δηµιουργικής απασχόλησης». Eπιµένουν δηλαδή να προσέρχονται σ’ αυτό
όποτε θέλουν, να αφήνουν το παιδί τους όσο θέλουν και να το παίρνουν όποτε θέλουν,
ωσάν όλο αυτό να µην είναι ένα οργανωµένο πρόγραµµα µε δικαιώµατα και υποχρεώσεις, αλλά µια απλή ιδιωτική υπόθεση που τη χειρίζεται καθένας σύµφωνα µε τις εκάστοτε επιθυµίες του. Έτσι, όµως, ο δάσκαλος προσέρχεται στην αίθουσα χωρίς να γνωρίζει πόσοι µαθητές θα είναι παρόντες, πόσο χρόνο θα παραµείνουν και πότε θα αποχωρήσουν. Tο γεγονός αυτό δεν αφήνει περιθώρια στο σχολείο να διαµορφώσει πλήρες
πρόγραµµα µε λογική και συνέπεια. Kαι το χειρότερο: Aν αποχωρήσουν όλοι οι µαθητές και ο δάσκαλος µείνει µε έναν ή δύο τι πρόγραµµα θα εφαρµόσει και τι παιδαγωγικό κλίµα θα διαµορφώσει; Eίναι προφανές ότι µε µια τέτοια λύση το τµήµα διευρυµένου ωραρίου µετατρέπεται σε απλό «παιδοφυλακτήριο» και ο δάσκαλος σε «θυρωρό»,
που δεν επιτρέπει στα παιδιά να αποµακρυνθούν πριν έρθουν οι γονείς τους να τα παραλάβουν. Aυτό όµως δεν είναι το πνεύµα του νόµου ούτε και αυτό που επιβάλλει ο
παιδαγωγικός χαρακτήρας του σχολείου.
δ) Προβλήµατα διαµόρφωσης και εφαρµογής προγραµµάτων
Eίναι φανερό ότι στις περισσότερες περιπτώσεις συνωστίζεται µεγάλος αριθµός µαθητών όλων των ηλικιών και όλων των τάξεων στο ίδιο τµήµα µε το ίδιο πρόγραµµα και
τον ίδιο δάσκαλο. Aυτό σηµαίνει ότι µεταξύ των µαθητών υπάρχει µεγάλη ετερογένεια,
γεγονός που δυσχεραίνει την δηµιουργία «συλλογικής συνείδησης» και τη µετάβαση
από το «εγώ» στο «εµείς». Mε τον τρόπο αυτό δεν ευνοείται η κοινωνικοποίηση των
παιδιών και παρεµποδίζεται η δηµιουργία οµαδικού πνεύµατος, µε συνέπεια να αυξάνεται συχνά η επιθετικότητα και να οξύνονται τα προβλήµατα συµπεριφοράς, που κάτω από τις συνθήκες αυτές είναι αναπόφευκτα.
Mε την έννοια αυτή είναι επιθυµητή η οµαδοποίηση των µαθητών ανάλογα µε την
ηλικία ή τα ενδιαφέροντά τους και η παράλληλη ενασχόλησή τους µε διάφορα
γνωστικά αντικείµενα. H συµµετοχή των σχολικών συµβούλων στη διαδικασία αυτή,
καθώς και στην εξεύρεση παιδαγωγικού υλικού και την επινόηση δραστηριοτήτων
κρίνεται απαραίτητη. H διαµόρφωση χώρων για ελεύθερες δραστηριότητες, ο
εξοπλισµός ειδικής αίθουσας µε τηλεόραση και Video και άλλες παρεµφερείς
πρωτοβουλίες πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά τις σχολικές µονάδες, οι οποίες σε
συνεργασία µε τους γονείς και την τοπική αυτοδιοίκηση µπορούν να βελτιώσουν
σηµαντικά τις συνθήκες εργασίας των τµηµάτων αυτών.
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Στο πνεύµα αυτό είναι επιθυµητός ο εµπλουτισµός του προγράµµατος από άλλους φορείς. Προσπάθειες των γονέων να εµπλουτίσουν το πρόγραµµα µε την εξασφάλιση του
δασκάλου των εικαστικών ή του γυµναστή µέσα από τα προγράµµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης ή µέσω άλλων δικών τους πρωτοβουλιών, κρίνονται πολύ θετικές και πρέπει να ενθαρρύνονται, στα πλαίσια της αυτοοργάνωσης των κοινωνιών.
5. 2 Πιλοτικά Oλοήµερα Σχολεία
Πρέπει να τονιστεί εξ αρχής ότι το Πιλοτικό Oλοήµερο Σχολείο, όπως νοείται εδώ,
διαφέρει ουσιαστικά από το παλαιότερο σχολείο πρωινής και απογευµατινής εργασίας.
Σ’ αυτό τα παιδιά είχαν σχολείο όλο το πρωί, µεσολαβούσε κατόπιν η ενδιάµεση µεσηµβρινή διακοπή κατά την οποία δάσκαλοι και µαθητές µετέβαιναν στο σπίτι τους για
το οικογενειακό τραπέζι, για να επανέλθουν και πάλι στο σχολείο, µετά από δύο περίπου ώρες. H αφετηρία του σχολείου αυτού ανάγεται στον 17ο αιώνα και ανιχνεύεται
στον Johan Amos Comenius, του οποίου η πρόταση για τη δηµιουργία σχολείων πρόβλεπε αυτήν ακριβώς τη ρύθµιση του σχολικού χρόνου. H µορφή αυτή «Ολοήµερου
Σχολείου» µε τη διακεκοµµένη εργασία ήταν διαδεδοµένη σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, επειδή ήταν άριστα προσαρµοσµένη στο πρόγραµµα των περισσοτέρων οικογενειών. Kαθώς µάλιστα την περίοδο εκείνη υπήρχε το παλαιό οικογενειακό σχήµα µε τις
οικογένειες των πολλών γενεών και το µεγάλο αριθµό των µελών τους, ακόµη και στην
εστία της γεωργο-κτηνοτροφικής οικογένειας µε τις πολλές εξωτερικές εργασίες, υπήρχε µια γιαγιά, η οποία αναλάµβανε να διευθετήσει το φαγητό και το πρόγραµµα των
µαθητών το µεσηµέρι.
Aυτό ακριβώς αποτελεί και την πεµπτουσία της διαφοράς ανάµεσα στο παλαιό (παραδοσιακό) και το σύγχρονο ολοήµερο, για το οποίο γίνεται λόγος εδώ: Στο σχολείο εκείνο την ευθύνη για τη µεσηµβρινή ανάπαυση την είχε η οικογένεια, η οποία ήταν σε θέση να παραλάβει και να προστατεύσει το παιδί. Στο σηµερινό, το έργο αυτό ανατίθεται
στο σχολείο, που υποχρεώνεται πλέον από όλα τα κοινωνικά και τα παιδαγωγικά δεδοµένα που αναλύσαµε παραπάνω (βλ. 2ο κεφάλαιο), να επεκτείνει την παιδαγωγική του
αποστολή περιλαµβάνοντας σ’ αυτήν τις µεσηµβρινές και τις πρώτες µεταµεσηµβρινές
ώρες της ηµέρας.
Πέραν τούτου στο παλαιό σχολείο κυριαρχούσε η πειθαρχία και το αυστηρό µαθησιακό
κλίµα τόσο το πρωί όσο και το απόγευµα. H εργασία και όλο το πνεύµα που τη διαπερνούσε παρέµεναν ίδια. Ήταν απλώς διακεκοµµένη σε προµεσηµβρινή και µεταµεσηµβρινή. Στο σηµερινό Oλοήµερο Σχολείο το µέγα ζητούµενο είναι ο διαποτισµός του µε
ένα νέο παιδαγωγικό πνεύµα και µια νέα διδακτική µεθοδολογία, ώστε να µην σχολειοποιήσουµε τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού. Aπεναντίας θα πρέπει να ανανεωθεί ο τρόπος οργάνωσης της σχολικής ζωής, ώστε να «αποσχολειοποιηθεί» κατά το δυνατόν και
η πρωινή ζώνη εργασίας, χωρίς όµως να µειωθεί η αποτελεσµατικότητα του σχολείου.
Aπό όσα αναφέρθηκαν εδώ (βλ. επίσης κεφ. 2. 3) προκύπτει ότι στο Πιλοτικό
Oλοήµερο Σχολείο διακρίνονται τρεις βασικές ζώνες: Πρωινή ζώνη εργασίας, µεσηµβρινή ζώνη ανάπαυσης και µεταµεσηµβρινή ζώνη εργασίας. Oι τρεις αυτές ζώνες συνθέτουν ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο πρόγραµµα, το οποίο κατόπιν τούτου πρέπει να
παρακολουθούν όλοι οι µαθητές. Για την εφαρµογή του χρειάζεται µεγάλη προσοχή
γιατί πρέπει και να κερδίσει την εµπιστοσύνη των γονέων, οι οποίοι πρέπει να δουν τη
µεταµεσηµβρινή εργασία ως αναγκαία συνέχεια της πρωινής και όχι ως πρόσθετη και
αποκοµµένη από το υπόλοιπο πρόγραµµα. Γι' αυτό χρειάζεται προσεκτική διερεύνηση
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των αντιλήψεων και των στάσεών τους τόσο από την κεντρική υπηρεσία, όσο και από
την τοπική σχολική µονάδα.
Tο πρόγραµµα επίσης δεν πρέπει να είναι ίδιο και ενιαίο για όλα τα σχολεία της χώρας.
Πέραν του επίσηµου προγράµµατος του δηµοτικού σχολείου, το οποίο παραµένει υποχρεωτικό, υπάρχουν πρόσθετα µαθήµατα δύο οµάδων: Aυτά που είναι κοινά για όλα τα
Oλοήµερα Σχολεία και εκείνα που είναι προαιρετικά και επιλέγονται κάθε χρόνο από
τη σχολική µονάδα. Mε τον τρόπο αυτό υπάρχει ένας ενιαίος προγραµµατισµός, αλλά
ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η ευελιξία και η προσαρµοστικότητα του προγράµµατος
στις τοπικές συνθήκες και τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του σχολείου.
Γι’ αυτό πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις και οι επιθυµίες των γονέων. Ωστόσο η εµπειρία που έχουµε αποκοµίσει µέχρι σήµερα διδάσκει ότι αυτό που κατά κύριο λόγο επιζητούν οι γονείς είναι η προετοιµασία για την εποµένη. Aν ακολουθήσει
κανείς τις επιθυµίες τους και µόνο, θα µετατρέψει τα σχολεία σε εκτεταµένα απογευµατινά φροντιστήρια του δηµοσίου, κάτι που είναι εντελώς έξω από το πνεύµα του
Oλοήµερου Σχολείου και δεν πρέπει να συµβεί. Γι’ αυτό οι γονείς πρέπει να ενηµερωθούν και να διαποτιστούν από το πνεύµα του νέου αυτού σχολικού τύπου.
Eπιβάλλεται επίσης κάποια από τα µαθήµατα που σήµερα διδάσκονται το πρωί να µεταφερθούν σε απογευµατινές ώρες. Mε τη µεταφορά αυτή αποφεύγεται κατ΄ αρχήν η
διχοτόµηση της ακαδηµαϊκής από τη λοιπή γνώση (βλ. κεφ.3.2), καθώς επίσης και η
αντίληψη ότι «σοβαρό» είναι το πρωινό µάθηµα και το απόγευµα είναι µόνο για απλή
απασχόληση των παιδιών έως ότου τα παραλάβουν οι γονείς. Σκόπιµο κρίνεται να µεταφερθούν µαθήµατα που συνδέονται µε κίνηση, πείραµα και δεν καθηλώνουν το παιδί
ακίνητο στο θρανίο. Tέτοια µπορεί να είναι η Φυσική, η Xηµεία κλπ., µαθήµατα δηλαδή που προϋποθέτουν εργαστηριακές εγκαταστάσεις, ώστε µέσα από την εναλλαγή αυτή να ανανεώνεται το ενδιαφέρον και να γίνεται το µάθηµα πιο ευχάριστο.
Ως προς την ώρα που θα παραµένουν τα παιδιά στο σχολείο, αυτή πρέπει επίσης να
ρυθµιστεί ανάλογα µε τις ανάγκες σε κάθε σχολική µονάδα ή εκπαιδευτική περιφέρεια.
Γι' αυτό χρειάζεται διερεύνηση των κατά τόπους αναγκών από τις τοπικές σχολικές υπηρεσίες, ώστε να καλυφθούν όχι µόνο οι παιδαγωγικές, αλλά και οι πρακτικές ανάγκες των παιδιών και των γονέων. Ένα ωράριο που διαρκούσε µέχρι τις 17:00, φάνηκε
αρχικά ικανοποιητικό για την επιστηµονική επιτροπή. H πράξη απέδειξε ωστόσο, ότι
ήταν πολύ αργά ιδιαίτερα το χειµώνα που η νύχτα έρχεται νωρίς. Oι γονείς, σε πολλά
σχολεία ζήτησαν να τελειώνει στις 16:00, επιθυµία που ικανοποιήθηκε τελικώς για όλα
τα σχολεία.
Συνεκτιµώντας τα δεδοµένα από την βραχύχρονη λειτουργία των σχολείων αυτών, θα
µπορούσε κανείς να επισηµάνει διάφορα σηµεία, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής προκειµένου να λειτουργήσει οµαλά ο νέος θεσµός και να κερδίσει την εµπιστοσύνη και την εκτίµηση γονέων και µαθητών. Στα σηµεία αυτά γίνεται σύντοµη αναφορά,
µολονότι τα περισσότερα από αυτά γίνονται αντικείµενο ειδικής µελέτης του παρόντος
τόµου.
α) H µεθοδολογία της διδασκαλίας
Έχει τονιστεί ήδη αρκετές φορές η ανάγκη ανανέωσης του τρόπου εργασίας των σχολείων. Tο κορυφαίο ζήτηµα που τίθεται σήµερα για µια τέτοια «εσωτερική µεταρρύθµιση» είναι η αλλαγή των µεθόδων διδασκαλίας. Tο µοντέλο της δασκαλοκεντρικής
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διδασκαλίας πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο και να χρησιµοποιείται µόνο εκεί όπου
κρίνεται αναγκαίο και σκόπιµο. Θα πρέπει να επιδιωχθεί η οµαδική διδασκαλία. H
ύψιστη αυτή προτεραιότητα επιβάλλεται από πολλές πλευρές. Kατ’ αρχήν είναι ανάγκη
οι σηµερινοί µαθητές, στα πλαίσια της σχολικής οµάδας, να ενστερνισθούν και να εφαρµόζουν δηµιουργικά στην πράξη τους κανόνες της συνεργασίας, χωρίς να διασαλεύεται η οµαλή λειτουργία του συνόλου. Mόνον µε τον τρόπο αυτό θα µάθουν να συνεργάζονται ως αυριανοί πολίτες, χωρίς να διασαλεύεται το κοινωνικό σύνολο. H ίδια
µάλιστα η συνεργασία οφείλει να αποτελέσει ειδικό στόχο του σχολείου, αφού πρόκειται για σοβαρή απαίτηση της σύγχρονης κοινωνίας. Γι’ αυτό καταργήθηκαν τα παλιά,
σταθερά και αµετακίνητα θρανία και αντικαταστάθηκαν µε τα νέα που είναι ανάλαφρα,
µετακινούνται ευκολότατα και διευκολύνουν στη σύνθεση και την ανασύνθεση των
οµάδων ανάλογα µε τις διδακτικές ανάγκες, που προκύπτουν κάθε φορά.
Πέραν όλων αυτών των κοινωνικών αναγκών είναι σήµερα πλέον γνωστό ότι η µάθηση
που παράγεται µέσα από τη διαδικασία αυτή είναι περισσότερο ασφαλής και εµπεδώνεται καλύτερα. H µετάβαση λοιπόν από τις δασκαλοκεντρικές στις οµαδοσυνεργατικές
µεθόδους διδασκαλίας αποτελεί θεµελιώδη απαίτηση του σύγχρονου σχολείου, πολύ
περισσότερο δε του ολοήµερου, που λόγω της φύσεώς του παρέχει πολλές ευκαιρίες
για την καλλιέργεια των µεθόδων αυτών.
Ιδιαίτερα στη µεταµεσηµβρινή ζώνη εργασίας θα πρέπει πολύ προσεκτικά να καταβληθεί προσπάθεια, ώστε βαθµιαία να µη δεσπόζει ο κατακερµατισµός του σχολικού χρόνου σε µικρές χρονοµερίδες των 40΄ ή 45΄. Aναζητείται ένας τρόπος που θα επιτρέπει
στα παιδιά να επιδίδονται απερίσπαστα σε δηµιουργικές εργασίες και ενασχολήσεις
ενδιαφέρουσες που δεν θα θυµίζει το καθιερωµένο µάθηµα, τουλάχιστον για µερικές
µέρες και ώρες την εβδοµάδα. Για το σκοπό αυτό είναι σκόπιµο να χρησιµοποιηθεί η
µέθοδος Project , που στηρίζεται στην ενεργό δράση των παιδιών και παύει να κατακερµατίζει το σχολικό χρόνο σε µικρές χρονοµερίδες, που δεν επαρκούν για να χορτάσει κανένας. Στα πλαίσια αυτά θα µπορούσαν επίσης να ενοποιηθούν κάποια από τα
µαθήµατα και να αποτελέσουν ευρύτερες γνωστικές περιοχές, ώστε να προσφέρονται
σε µια ανανεωµένη µορφή της παλιάς «ενιαίας διδασκαλίας».
Eίναι προφανές ότι τα θέµατα αυτά είναι δύσκολα και δεν µπορούν να εφαρµοστούν
από τη µια µέρα στην άλλη. Xρειάζεται συνεχής εγρήγορση και καθηµερινή βελτίωση
µέσα από το προσωπικό και το συλλογικό ενδιαφέρον των γονέων και των εκπαιδευτικών για ένα καλύτερο σχολείο και µέσα από τις διάφορες µορφές επιµόρφωσης και αυτοµόρφωσης. Aυτό αποτελεί και έναν κεντρικό στόχο του Πιλοτικού Oλοήµερου Σχολείου: την αλλαγή του σχολείου, µέσα από την καθηµερινή του βελτίωση.
β) H προετοιµασία
H προετοιµασία των µαθηµάτων της εποµένης ηµέρας είναι ένα πολύ κρίσιµο σηµείο στην
παρούσα φάση και δεν έχει βρεθεί ακόµη ο τρόπος που θα απαλλάσσει τα παιδιά από το
βάρος της εποµένης, χωρίς να σχολειοποιεί τις πρόσθετες ώρες της παραµονής τους στο
σχολείο. Aπό την άλλη πλευρά, επειδή παρατείνεται το ωράριο, πρέπει να περιοριστεί στο
ελάχιστο ο χρόνος απασχόλησης των παιδιών (και των γονέων) στο σπίτι µε τις εργασίες
του σχολείου. Mέχρις ότου ανανεωθούν οι µέθοδοι διδασκαλίας κατά τον τρόπο που αναφέραµε παραπάνω, ώστε όλη η εργασία να ολοκληρώνεται στο σχολείο, είναι ανάγκη να
αναζητηθούν άλλες πρακτικές για να αντιµετωπισθεί έστω και προσωρινά το πρόβληµα.
Γονείς και µαθητές πρέπει να παύσουν να υφίστανται το άγχος των «κατ’ οίκον» εργασιών. Eξάλλου, αν οι γονείς είχαν χρόνο να ασχοληθούν µε το «διάβασµα» του παιδιού
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τους, δεν θα είχαµε ανάγκη ολοήµερου. Για το λόγο αυτό πρέπει να προβλεφθεί από το
πρόγραµµα η σχετική βοήθεια των µαθητών και να διατεθεί επαρκής χρόνος προετοιµασίας. Tούτο δεν είναι καθόλου εύκολο, αφού πρέπει να συνδυαστούν αντιφατικά πράγµατα:
Nα εξασφαλιστεί δηλαδή επαρκής χρόνος, χωρίς όµως να δίνεται στο παιδί η αίσθηση ότι
σχολειοποιείται ξανά η παραµονή του στο σχολείο και ότι παρατείνεται η διανοητική εργασία, σε βάρος της κίνησης και της αισθητικής δηµιουργικής απασχόλησης. H πρακτική
αντιµετώπιση του προβλήµατος µπορεί να αναζητηθεί σε δύο κατευθύνσεις:
1) Στην οικονοµία του προγράµµατος.
Εννοούµε εδώ ότι διάφορα «µαθήµατα», όπως ιχνογραφία, χειροτεχνία, ωδική, γυµναστική κλπ., που µε το παραδοσιακό πρόγραµµα ανήκαν στην προµεσηµβρινή ζώνη,
εξακολουθούν σε πολλές περιπτώσεις να «διδάσκονται» το πρωί, παρά το γεγονός ότι
ανάλογα µαθήµατα προσφέρονται µε το νέο πρόγραµµα - και µε καλύτερο τρόπο συνήθως- κατά τη µεταµεσηµβρινή ζώνη εργασίας. Μια ανασύνθεση του προγράµµατος ως
προς το σηµείο αυτό αναµένεται να απελευθερώσει χρόνο που θα µπορεί να διατεθεί
στην προετοιµασία, χωρίς να αφαιρεθούν δηµιουργικές ώρες (µεταµεσηµβρινής) εργασίας και να γίνουν ώρες «ακαδηµαϊκών µαθηµάτων».
2) Στον περιορισµό της «κατ’ οίκον» εργασίας
Tο πρόβληµα ωστόσο δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί, όσο εξακολουθεί να κυριαρχεί η
σηµερινή αντίληψη πολλών δασκάλων µε την αλόγιστη σπατάλη φωτοτυπιών, που συνήθως δεν αποβλέπουν πουθενά και δεν οδηγούν σε τίποτε. H εµπειρία µας από την
καθηµερινή επαφή µε τα σχολεία έχει δείξει ότι, η έλλογη χρήση του φωτοτυπικού και
των «κατ’ οίκον» εργασιών γενικότερα, οδηγεί µε βεβαιότητα στη µείωση του χρόνου
προετοιµασίας, χωρίς να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην επίδοση του παιδιού. Σε
καµιά περίπτωση πάντως δεν δικαιολογείται ένας απόκρυφος ανταγωνισµός µεταξύ
των δασκάλων, για το ποιος θα δώσει πιο πολλές φωτοτυπίες. Aυτό οδηγεί µάλιστα σε
πολλές περιπτώσεις στο απαράδεκτο φαινόµενο, να δίδονται δηλαδή φωτοτυπίες σχολικών βοηθηµάτων που κυκλοφορούν στο ελεύθερο εµπόριο. Σε κάθε περίπτωση δεν
δικαιολογείται ο δάσκαλος να δίνει εργασίες για το σπίτι, τις οποίες δεν έχει κάνει και
δεν έχει απαντήσει πιο µπροστά ο ίδιος, ώστε να αποκτήσει σαφή εικόνα του χρόνου
και των δυσκολιών που απαιτούνται.
γ) Aλλαγή παιδαγωγικού κλίµατος
Για την ανανέωση του παιδαγωγικού κλίµατος προς την επιθυµητή κατεύθυνση, πρέπει
να γίνει κατανοητό, ότι η µετάβαση του παιδιού από το στενό περιβάλλον της οικογένειας στο ευρύτερο περιβάλλον του σχολείου συνδέεται µε δύο βασικές αλλαγές:
α) Tο παιδί καλείται να τιθασεύσει τον αυθορµητισµό και την ελεύθερη δράση του, να
πειθαρχήσει τον εαυτό του προσαρµόζοντάς τον στο πνεύµα της οµαδικής ζωής και να
ρυθµίσει τη συµπεριφορά του σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τους προκαθορισµένους
κανόνες του σχολείου.
β) Kατά τον ίδιο τρόπο καλείται να µεταβεί από τον πραγµατολογικό κόσµο του παιδιού στο λογικό κόσµο του σχολείου. Aπό τον κόσµο των πραγµάτων (που είναι ο κόσµος της παιδικής ηλικίας) στον κόσµο των συµβόλων και των εννοιών (που είναι ο
κόσµος, στον οποίο κινείται κατ’ εξοχήν το σχολείο). Η δυνατότητα µάλιστα του παιδιού και η ευχέρεια µε την οποία µεταβαίνει από τα πράγµατα στα σύµβολα διαφοροποιείται ανάλογα µε το κοινωνικό στρώµα και αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα από τον
οποίο εκκολάπτεται στη συνέχεια η εκπαιδευτική ανισότητα.
Oι δύο αυτές αλλαγές επιφέρουν µιαν αντιστροφή στη ζωή του παιδιού, αφού και οι δύο
αντιτίθενται στην παιδική φύση. H µία επιδιώκει να του αφαιρέσει τον αυθορµητισµό και η
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άλλη το αναγκάζει να κινηθεί σε έναν διαφορετικό κόσµο (τον κόσµο των συµβόλων και
των εννοιών), που ως τώρα του ήταν άγνωστος. Eίναι προφανές ότι το παιδί προσαρµόζεται ευκολότερα στα νέα αυτά δεδοµένα, αν έχει προηγηθεί η φοίτησή του στο νηπιαγωγείο,
το οποίο δεν διαθέτει ούτε το εντελώς αυθόρµητο κλίµα του σπιτιού ούτε όµως και την
συµπεριφορά του σχολείου, µε τις (υπερβολικές) δεσµεύσεις και τους κανόνες. Σε ένα παρόµοιο κλίµα οφείλει να κινηθεί και το σχολείο, το οποίο οφείλει να διαµορφώσει κλίµα
συµπαράστασης και βοήθειας για το παιδί. Όχι δηλαδή το παιδί να προσαρµοστεί µονοµερώς σε ένα ανελαστικό σχολείο, αλλά το σχολείο να προσαρµοστεί στις ανάγκες και τα
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού. Μέσα σε αυτό το ενισχυµένο παιδαγωγικό
κλίµα οι µαθητές από τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα υποβοηθούνται περισσότερο
κατά τη µετάβασή τους από την αυθόρµητη στην οργανωµένη συµπεριφορά, από τα πράγµατα στα σύµβολα και τους παρέχεται η δυνατότητα να µπορούν να προβαίνουν σε λεπτές
διαφοροποιήσεις στον συµβολικό κόσµο των εννοιών. Η παιδαγωγική αυτή ενίσχυση του
σχολείου υπονοµεύει, συνεπώς, την εκπαιδευτική ανισότητα στον πυρήνα της εκκόλαψής
της.
Ήδη το δηµοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο έχουν αλλάξει σηµαντικά και το παιδαγωγικό κλίµα που έχει καλλιεργηθεί στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι απείρως καλύτερο του παλαιότερου. Tο ολοήµερο µε τις νέες δραστηριότητες που εισάγει και τις
µεθοδολογίες που προσπαθεί να θέσει σε εφαρµογή διευκολύνει την κατάσταση αυτή
ακόµη περισσότερο, εφόσον δώσει στα παιδιά ευκαιρίες για ελεύθερη δηµιουργική έκφραση και δεν προβεί σε τυποποίηση της συµπεριφοράς τους µε τη σχολειοποίηση του
ελεύθερου χρόνου τους. Aν δεν πράξει αυτό, τότε το πρόβληµα επιδεινώνεται ακόµη
περισσότερο, µε την παρατεταµένη λειτουργία του σχολείου.
δ) «Eσωτερική» (ενσυνείδητη) και όχι «εξωτερική» πειθαρχία
Όλα αυτά δεν σηµαίνουν βέβαια ότι στο ολοήµερο καταργούνται οι νόµοι και οι κανόνες. Aυτό θα αποτελούσε διαστρέβλωση της έννοιας του παιδαγωγικού κλίµατος, παρανόηση της δηµοκρατίας και θα οδηγούσε στον εκφυλισµό του θεσµού. Στο δηµοκρατικό κλίµα οι κανόνες υπάρχουν και τηρούνται. Mπορεί εφόσον ένας κανόνας κριθεί
ξεπερασµένος, να αντικατασταθεί, αλλά εφόσον υπάρχει θα τηρείται. Σηµαντικό είναι
επίσης ποιος και µε ποιο τρόπο θέτει τους κανόνες (ενδείκνυται η θεσµοθέτησή τους
µέσα από την οµάδα), ποιος και µέσα από ποιες διαδικασίες επιβάλλει τις κυρώσεις
(πάντως όχι ο δάσκαλος αυθαίρετα) κατά την παραβίασή τους, αλλά η κατάργηση των
κανόνων δεν αποτελεί στοιχείο της δηµοκρατίας.
Eκείνο που κυρίως πρέπει να επιδιώκεται, από την πρώτη µέρα της φοίτησης του παιδιού στο σχολείο, είναι η κατανόηση αρχικά και η εφαρµογή των κανόνων αργότερα.
Για την οµαλή ένταξη συνεπώς ενός παιδιού στην οµάδα απαιτούνται γνωστικά και
βουλητικά στοιχεία. Γνώση και κατανόηση του κανόνα (κι εδώ ο δάσκαλος πρέπει να
φροντίσει µε επιµέλεια να κατανοηθεί βαθµιαία το πνεύµα που διέπει τον κανόνα) και
ισχυρή βούληση, ώστε το παιδί να µπορεί να τιθασεύσει τον εαυτό του και να ρυθµίσει
την συµπεριφορά του ανάλογα. Oι ποινές και οι αµοιβές έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα, µόνο στο βαθµό που διευκολύνουν τον µαθητή να κατανοήσει τον κανόνα. ∆ιαφορετικά αµείβονται ή τιµωρούνται τα αποτελέσµατα ή οι συνέπειες της πράξης. Εµείς
όµως θέλουµε τα στοιχεία αυτά να συνδεθούν περισσότερο µε το πνεύµα που διέπει την
όποια πράξη.
Σε ό,τι αφορά την εφαρµογή των κανόνων, αυτή διέρχεται µέσα από δύο φάσεις. Στην
πρώτη φάση το παιδί ρυθµίζει µόνο του τη συµπεριφορά του σύµφωνα µε τον κανόνα
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(πρωταρχική κοινωνική στερέωση). Στη δεύτερη αξιώνει από τους άλλους να πράττουν
κι εκείνοι το ίδιο και να ρυθµίζουν τη συµπεριφορά τους στο ίδιο πνεύµα (δευτερογενής κοινωνική στερέωση). Aν επιτευχθεί αυτό, τότε µε βεβαιότητα έχουµε υπερβεί την
πειθαρχία που επιβάλλεται µέσα από εξωτερικούς καταναγκασµούς, κυρώσεις και τιµωρίες (εξωτερική πειθαρχία) και έχουµε επιτύχει την ενσυνείδητη (εσωτερική) πειθαρχία, που απορρέει µέσα από τον ίδιο το µαθητή και την συλλογική του συνείδηση.
Aυτό πρέπει να τεθεί ως το µέγα ζητούµενο σε µια σύγχρονη κοινωνική αγωγή, που
είναι σε θέση να δώσει το ολοήµερο.
Έτσι διευκολύνεται η λειτουργία κάθε σχολείου και περισσότερο βέβαια του ολοήµερου, αφού τα παιδιά µόνα τους µπορούν σε σύντοµο χρόνο να συνθέτουν και να ανασυνθέτουν οµάδες, αλλάζοντας εύκολα τη θέση και τη διάταξη των θρανίων, να οδηγούνται στη σίτιση χωρίς προβλήµατα, να µεταβαίνουν οµαλά από το ένα εργαστήρι
στο άλλο και γενικά να κινούνται και να µετακινούνται µε άνεση µέσα στο χώρο. Mε
όλα αυτά το ολοήµερο προϋποθέτει την ενσυνείδητη πειθαρχία σε µεγαλύτερο βαθµό,
συγκριτικά. Ταυτόχρονα όµως προσφέρει δυνατότητες και τρόπους για την καλύτερη
καλλιέργεια και την εδραίωσή της, οι οποίοι πρέπει να αξιοποιηθούν. Ήδη οι πρώτες
µας αξιολογικές παρατηρήσεις στα Πιλοτικά Oλοήµερα Σχολεία πείθουν ότι και ως
προς την κατεύθυνση αυτή έχει συντελεστεί σοβαρή αλλαγή στη συµπεριφορά των µαθητών, ωστόσο η ενσυνείδητη πειθαρχία, όπως την εκθέσαµε εδώ, οφείλει να αποτελεί
βασική επιδίωξη και µόνιµο στόχο του ολοήµερου.
ε) Συνεργασία εκπαιδευτικών
Eίναι προφανές ότι σε ένα σχολείο επιβάλλεται η στενή συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων φορέων, διευθυντών, δασκάλων, µαθητών, γονέων, κλπ. Ωστόσο εδώ θα θέλαµε να
τονίσουµε περισσότερο τη συνεργασία µεταξύ όλων των µελών του διδακτικού προσωπικού και ιδιαίτερα µεταξύ αυτών της πρωινής και απογευµατινής ζώνης. ∆εν υπάρχουν δύο
σχολεία, ένα το πρωί και ένα το απόγευµα. Ούτε δύο προγράµµατα στο ίδιο σχολείο, ένα
πρωινό και ένα απογευµατινό. Tο πρόγραµµα είναι ένα και ενιαίο, µε κοινούς σκοπούς και
στόχους, µε προσωπικό ισότιµο και όχι ιεραρχικά διαβαθµισµένο. Aυτό πρέπει να γίνει
αντιληπτό. Για το λόγο αυτό είναι χρήσιµο (και κρίσιµο) να συστηµατοποιηθεί η µεταξύ
των πρωινών και απογευµατινών δασκάλων συνεργασία. Aυτό σηµαίνει ότι θα γίνεται σε
τακτά χρονικά διαστήµατα και σε συγκεκριµένη ώρα και χώρο. Ιδιαίτερα ο «δάσκαλος
της τάξης» πρέπει να θεσµοθετήσει, µε ευθύνη του διευθυντή του σχολείου, συναντήσεις
µε όλους τους υπόλοιπους που εµπλέκονται σ’ αυτήν. Oι διευθυντές των σχολείων πρέπει
να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να φέρουν σε επαφή τους δασκάλους και να οργανώσουν τη
συνεργασία αυτή µεταξύ τους. Θα πρέπει επίσης να αναζητήσουν τρόπους γενικών συναντήσεων όλου του διδακτικού προσωπικού, ώστε µία φορά ανά µήνα ή δίµηνο να γίνεται
µία από κοινού εκτίµηση του τρόπου λειτουργίας του σχολείου και να επανεξετάζονται τα
µέτρα, οι δραστηριότητες και οι προσανατολισµοί του.
στ) Σxολείο και κοινωνία
H συνεργασία είναι µόνιµος και καθηµερινός στόχος. Kοινές εκδηλώσεις, η συµµετοχή
των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες αποτελούν στόχους του σχολείου. Kατά τον
ίδιο τρόπο οι γονείς µπορούν ύστερα από πρόσκληση του δασκάλου να έλθουν στην
τάξη και να παρακολουθήσουν µαθήµατα εφόσον ο δάσκαλος το επιθυµεί. H παρακολούθηση αυτή δίνει µιαν άλλη όψη στον γονέα για το παιδί του, που δεν έχει τη δυνατότητα να το δει µέσα σε ένα σύνολο συνοµηλίκων και να αποκτήσει την συγκριτική
του εικόνα. Kατά τον ίδιο τρόπο µπορούν οι γονείς να συνεργαστούν µε τα παιδιά και
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τους δασκάλους, στα πλαίσια ενός Projekt ή άλλης δραστηριότητας. Είναι δυνατόν επίσης να διδάξουν/ ενηµερώσουν τους µαθητές για επίκαιρα και σπουδαία ζητήµατα ή
δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας ή να τους πληροφορήσουν γύρω από τον επαγγελµατικό τους χώρο και τα προβλήµατά του. Αυτό µπορεί επίσης να συµβεί και αυτοτελώς στα πλαίσια προγραµµάτων µε την τοπική κοινωνία, οπότε ή έρχεται ο πολίτης
στο σχολείο ή τον επισκέπτονται τα παιδιά στο χώρο του, ανάλογα µε την περίσταση.
ζ) Eπιµόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων
Eίναι προφανές ότι όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν απλές παραινέσεις που θα παραµείνουν αποτυπωµένες σε ένα χαρτί, αλλά παιδαγωγικές αρχές υψίστης σηµασίας που
πρέπει να βρουν την εφαρµογή τους σε κάθε σχολείο και κυρίως στο ολοήµερο. Γι’ αυτό, τόσο οι αρχές που διατυπώνονται εδώ, όσο και τα λοιπά θέµατα που θα προκύπτουν
στην πορεία, οφείλουν να γίνονται αντικείµενο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Σε
πρώτη φάση δίνεται έµφαση στην αναγνώριση και αντιµετώπιση των προβληµάτων
κάθε σχολείου, γι’ αυτό και προτείνεται η ενδοσχολική επιµόρφωση, όπως αναφέρεται
στο σχετικό κείµενο του τόµου αυτού. Εννοείται ότι οι Σχολικοί Σύµβουλοι, οι ∆ιευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων δεν πρέπει να επαναπαύονται, αναµένοντας τη
λύση «άνωθεν», αλλά έχουν χρέος να κινητοποιηθούν, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα
επιµόρφωσης και αυτοµόρφωσης.
η) Συχνή αλλαγή εκπαιδευτικών
Tέλος, ένα βασικό διοικητικό πρόβληµα µε µεγάλες παιδαγωγικές επιπτώσεις είναι η
συχνή αλλαγή των εκπαιδευτικών τόσο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, όσο και
από το ένα έτος στο άλλο. H µεγάλη αυτή αδυναµία επισηµαίνεται από πολλές πλευρές
και πρέπει να καταβληθεί συντονισµένη προσπάθεια, ώστε να αρθεί µε κάθε τρόπο.
Ιδιαίτερα οι προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων και Γραφείων έχουν χρέος να κατανοήσουν το
πρόβληµα αυτό και να ανταποκριθούν στην αντιµετώπισή του.
6. ΣYMΠEPAΣMATIKA
Έχει καταστεί σαφές και γίνεται ευρύτατα αποδεκτό ότι µέσα σε µια αναδοµηµένη κοινωνία το σχολείο δεν µπορεί να παραµείνει σταθερό και αµετάβλητο, ούτε µπορεί να
διατηρήσει τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Aπεναντίας πρέπει να γίνει κατάλληλη
αξιοποίηση της παγκοσµιότητας του σχολείου, ώστε να επιδράσει στην παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία, για να µην αφεθούν όλες αυτές οι εξελίξεις στην τύχη τους. H κοινωνία πρέπει δηλαδή να θέσει σε λειτουργία την παγκοσµιότητα που διακρίνει το σχολείο ως θεσµό, εδώ και πολλά χρόνια, για να επηρεάσει όχι µόνο τα εθνικά δεδοµένα
όπως συνέβαινε µέχρι πρότινος, αλλά και την παγκοσµιοποίηση µε τη σύγχρονη µορφή
της. Mέσα 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 τη σηµασία του. Aυτό σηµαίνει ότι πρέπει
να υποστεί συνολική αναθεώρηση ως προς τα προγράµµατα και τις µεθόδους διδασκαλίας και να αναπτύξει άλλου είδους δραστηριότητες.
Επειδή ωστόσο ο χώρος, ο χρόνος και ο ρόλος του σχολείου αποτελούν τρία δοµικά στοιχεία της ύπαρξης και της λειτουργίας του, στοιχεία, που διακρίνονται από εσωτερική συνάφεια και ισχυρή συνοχή µεταξύ τους, τα προγράµµατα, η ζωή και η δράση του σχολείου
δεν µπορούν να ανανεωθούν, χωρίς µια ενιαία και ριζική ανανέωση των τριών αυτών δοµικών του στοιχείων, του χώρου, του χρόνου και του ρόλου. H µορφή ανανέωσης του σχο-
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λείου που φαίνεται να επηρεάζει και τα τρία αυτά δοµικά στοιχεία, διατηρώντας ταυτόχρονα την εσωτερική τους συνάφεια και συµµετρία και παράλληλα καλύπτει µε επάρκεια τις
σύγχρονες ψυχο-παιδαγωγικές, πολιτισµικές και κοινωνικές ανάγκες είναι η µορφή του
σχολείου που, στα πλαίσια της εργασίας αυτής, ονοµάσαµε ΠIΛOTIKO OΛOHMEPO
ΣXOΛEIO. Tο ολοήµερο, µε αυτή τη µορφή, επιφέρει όλες τις εσωτερικές αλλαγές στο
χώρο, το χρόνο και το ρόλο του σχολείου και δίνει τη δυνατότητα να εκπονηθεί ένα πλήρες
και ολοκληρωµένο πρόγραµµα, που θα καλύπτει όλες τις πτυχές της προσωπικότητας του
παιδιού και τις ανάγκες του σπιτιού (οικογένειας) και της κοινωνίας. Mε την έννοια αυτή
αποτελεί ρηξικέλευθη τοµή στα εκπαιδευτικά µας δεδοµένα, συµπυκνώνει την πιο σοβαρή
εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του Κοινωνικού Κράτους Πρόνοιας στην εκπαίδευση και, αν λειτουργήσει σωστά, θα αναδοµήσει, όχι µόνο το πρόγραµµα και τις µεθόδους εργασίας του σχολείου, αλλά και αυτό το ίδιο το πρόγραµµα της οικογένειας και το
περιεχόµενο της κοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό θα οδηγήσει σε µια παγκοσµιοποίηση στην
οποία το ανθρώπινο πρόσωπο δεν χάνεται, αλλά διατηρεί πολλές πιθανότητες να συνεχίσει
να υπάρχει. Γι’ αυτό το Oλοήµερο Σχολείο αποτελεί πρόκληση και η εφαρµογή του πρέπει
να προχωρήσει απρόσκοπτα.
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Xρ. Bιτσιλάκη- Ι.E. Πυργιωτάκης
ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:
ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Ο προβληµατισµός για το Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο προέκυψε κυρίως από
την αναζήτηση ενός τρόπου µε τον οποίο:
Α) θα µπορούσαν να ενσωµατωθούν στα προγράµµατα του ∆ηµόσιου Σχολείου
πολλά από τα αντικείµενα εκείνα µάθησης, που οι µαθητές «αγοράζουν» τα απογεύµατα από την ιδιωτική εκπαιδευτική αγορά και
Β) θα µπορούσε ταυτόχρονα να διευθετηθεί ένα µορφωσιογόνο περιβάλλον για
τις επιπλέον ώρες παραµονής του παιδιού στο σχολείο, αφού µια τέτοια πρόταση προϋποθέτει επιµήκυνση του σχολικού χρόνου.
Aυτό το τελευταίο στοιχείο γίνεται ολοένα και περισσότερο αναγκαίο εξαιτίας
των κοινωνικών εξελίξεων. Eίναι δηλαδή γνωστό ότι οι κοινωνικές εξελίξεις έχουν επιφέρει σοβαρές αλλαγές στην εσωτερική δοµή και τη λειτουργία της οικογένειας. Έτσι
το παλαιό οικογενειακό σχήµα, σύµφωνα µε το οποίο τα µέλη της οικογένειας βρίσκονταν το µεσηµέρι γύρω από το οικογενειακό τραπέζι εξαφανίζεται όλο και περισσότερο: Oι γονείς λείπουν κατά κανόνα από το σπίτι και το πρόβληµα της φύλαξης και
προστασίας των παιδιών οξύνεται από το γεγονός ότι η γιαγιά έπαυσε να αποτελεί µέλος της αυτής οικογένειας και συνεπώς δεν υπάρχει προστατευµένο περιβάλλον για τα
παιδιά.
Είναι προφανές ότι και τα δύο παραπάνω σηµεία (A και B), παραπέµπουν ευθέως στο Ολοήµερο Σχολείο, το οποίο, ως γνωστό, λειτουργεί σε πολλές χώρες. Μια
τέτοια πρόταση περί σχολείου επιδιώκει να καλύψει ακόµη βασικούς παιδαγωγικούς
και κοινωνικούς σκοπούς όπως:
Γ) Nα διασφαλίσει την ισότιµη κατά το δυνατόν προσφορά γνωστικών αντικειµένων στους µαθητές, ανεξάρτητα από την κοινωνική ή τη γεωγραφική τους προέλευση,
∆) να διευρύνει τον δηµόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης σε άλλους τοµείς µε
την προσθήκη νέων διδακτικών αντικειµένων
E) να καλύψει κοινωνικές ανάγκες των εργαζόµενων γονέων, που το ωράριο
εργασίας τους εκτείνεται πέραν του σηµερινού σχολικού χρόνου.
Με την έννοια αυτή το Ολοήµερο Σχολείο ανταποκρίνεται περισσότερο στις
ανάγκες των παιδιών της υπαίθρου και των εργατικών συνοικιών, περιοχές στις οποίες
ως γνωστό τα παιδιά ζουν κατά κανόνα σε µη µορφωσιογόνο περιβάλλον, αποστερηµένο από πολιτιστικά ερεθίσµατα. Με τον τρόπο αυτό διαµορφώνονται ευνοϊκές ψυχοπαιδαγωγικές συνθήκες, που µπορούν να δράσουν αντισταθµιστικά καλύπτοντας κενά
του οικογενειακού περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο αυτό το σχολείο διασυνδέεται µε τα διάφορα δίκτυα πληροφοριών
και τράπεζες δεδοµένων προκειµένου να αξιοποιηθούν µε ευεργετικό τρόπο οι νέες πηγές γνώσεων από τη θεσµοθετηµένη εκπαίδευση. Είναι δηλαδή γνωστό ότι παλαιότερα
το σχολείο αποτελούσε τη µοναδική σχεδόν πηγή γνώσεων για τον αναπτυσσόµενο άνθρωπο. Αργότερα, στο πλαίσιο της ανοιχτής κοινωνίας, πολλαπλασιάστηκαν οι πηγές
πληροφοριών και ο µαθητής ερχόµενος στο σχολείο είχε αποκτήσει ένα ευρύτερο φάσµα γνώσεων µέσα από την ευρύτερη κοινωνία µε τις άτυπες µορφές αγωγής, γεγονός
που καθιστούσε αναγκαία την αλλαγή των σχολικών βιβλίων και του τρόπου οργάνωσης της διδασκαλίας και της µάθησης στο σχολείο. Σήµερα, µε τις νέες τεχνολογίες,
διαµορφώνονται και υπάρχουν, εκτός από τις άτυπες µορφές αγωγής, οργανωµένα κέντρα πληροφοριών και τράπεζες δεδοµένων, οι οποίες είναι προσπελάσιµες µέσω του
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διαδικτύου. Τα νέα αυτά δεδοµένα είναι ανάγκη να αξιοποιηθούν από το σύγχρονο
σχολείο και το Ολοήµερο µπορεί ευκολότερα να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή.
Με όλα αυτά η καινοτοµία του Ολοήµερου Σχολείου, µπορεί να αποτελέσει µια µόνιµη
πηγή ανανέωσης και εκσυγχρονισµού του σχολείου, ένα σηµείο αναφοράς για τον εµπλουτισµό των αναλυτικών προγραµµάτων και των µεθόδων διδασκαλίας.
Ο συνεχής προβληµατισµός γύρω από το θέµα, και ιδιαίτερα η πρώτη προσπάθεια υλοποίησης του θεσµού σε 28 σχολεία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 19992000 και 2000-2001 οδήγησε στην διατύπωση ορισµένων εκ των βασικότερων διαστάσεων της δοµής και λειτουργίας του ολοήµερου σχολείου, στις οποίες αναφερόµαστε
παρακάτω.
1. ΣΚΟΠΟΘΕΣΙΑ
Οι σκοποί του Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου γίνονται ορατοί από όσα εκτέθηκαν παραπάνω και επιµερίζονται στους παρακάτω παιδαγωγικούς και κοινωνικούς
σκοπούς και στόχους.
Παιδαγωγικοί:
• Εµπλουτισµός του αναλυτικού προγράµµατος µε τη διδασκαλία επιπρόσθετων
γνωστικών αντικειµένων και δραστηριοτήτων και την εισροή στοιχείων του λαϊκού πολιτισµού, που παραγκωνίζονται κατά κανόνα από τη λόγια αντίληψη περί
σχολείου (π.χ. καλαθοπλεκτική).
• Επαναπροσδιορισµός της διδακτικής πράξης µε ανανέωση των µεθόδων διδασκαλίας, που από µετωπικές καταβάλλεται προσπάθεια να γίνουν κυρίως συνεργατικές-διερευνητικές, π.χ. µέθοδος Project,
• καλύτερη συνεργασία δασκάλου-µαθητών
• διεπιστηµονική προσέγγιση των γνωστικών αντικειµένων,
• ολοκλήρωση της µαθησιακής διαδικασίας και της σχολικής προετοιµασίας στα
πλαίσια του σχολείου
Κοινωνικοί:
• Περιορισµός της παραπαιδείας και οικονοµική ανακούφιση ιδιαίτερα των χαµηλότερων στρωµάτων,
• περιορισµός της εκπαιδευτικής ανισότητας µε προσφορά νέων γνωστικών αντικειµένων και περισσότερη ενίσχυση των αδύνατων µαθητών,
• κάλυψη των αναγκών των εργαζοµένων γονέων,
• υπεύθυνη και εποικοδοµητική επίβλεψη των µαθητών,
• ανάπτυξη ουσιαστικής διαπροσωπικής επικοινωνίας µεταξύ των µαθητών και αποδοχή της ετερότητας, µέσα από τη βαθύτερη γνωριµία της κουλτούρας του άλλου,
• καταπολέµηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισµού,
• περιορισµός της παιδικής παραβατικότητας,
• ενεργοποίηση των γονέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε το σχολείο να
τεθεί στο επίκεντρο της ζωής των τοπικών κοινωνιών.
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2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Η οργάνωση-διοίκηση και η επιστηµονική καθοδήγηση των Ολοήµερων Σχολείων ανατίθεται στην επιστηµονική επιτροπή, όπως συγκροτείται µε την αντίστοιχη Υπουργική
Απόφαση.
Η επιστηµονική επιτροπή οφείλει να οργανώσει και να µεριµνήσει για τη λειτουργία
των σχολείων αυτών, τα οποία καταβάλλεται προσπάθεια να είναι ισοµερώς κατανεµηµένα
σε όλους τους νοµούς της χώρας, µε µεγαλύτερη έµφαση στις ζώνες υψηλής εκπαιδευτικής
προτεραιότητας.
Για το σκοπό αυτό συγκροτούνται στην περιφέρεια τοπικές οµάδες εργασίας τις οποίες
συντονίζουν µέλη ∆ΕΠ που µετέχουν στην επιστηµονική επιτροπή.
Μετά το πέρας της αποστολής της η επιστηµονική επιτροπή παύει να έχει λόγο ύπαρξης, διαλύεται και η οργάνωση-διοίκηση και επιστηµονική καθοδήγηση των σχολείων
περιέρχεται κανονικά στα θεσµοθετηµένα εκπαιδευτικά όργανα.
Για το σκοπό αυτό η επιστηµονική επιτροπή οφείλει να αξιοποιήσει ευθύς εξ αρχής τις
υφιστάµενες δοµές και τους θεσµούς της εκπαίδευσης – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, προϊσταµένους διευθύνσεων, σχολικούς συµβούλους, διευθυντές, Ο.Σ.Κ., κ.ά.- ώστε να ενηµερώνονται διαρκώς για τα δρώµενα και να είναι σε θέση να αναλάβουν υπεύθυνα το έργο
τους µετά την αποµάκρυνση της επιστηµονικής επιτροπής.
Η εµπειρία του σχολικού έτους 1999-2000 απέδειξε µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο,
ότι η σύγκρουση µε φορείς ή πρόσωπα, ο παραγκωνισµός θεσµοθετηµένων οργάνων και η
πλήρης παράβλεψη νοµοθετηµένων αρµοδιοτήτων προκαλούν περισσότερα προβλήµατα
από όσα θεωρείται ότι λύνουν.
Η αντιµετώπιση τυχόν γραφειοκρατικών ή άλλων δυσλειτουργιών είναι αναγκαία για
την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή νέων προγραµµάτων, πρέπει όµως να γίνεται µε σαφή
τεκµηρίωση και διατύπωση του προβλήµατος και µε καλοπροαίρετη και εποικοδοµητική
συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους φορείς ή αρµοδίους.
Η οικονοµική διαχείριση ανατίθεται στα θεσµοθετηµένα όργανα του Υπουργείου ή του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ώστε η επιστηµονική επιτροπή να µπορεί να επιδοθεί αναπόσπαστη στο καθαρά επιστηµονικό και καθοδηγητικό της έργο.
Κατά τον ίδιο τρόπο οι ανακαινίσεις, επισκευές και συµπληρώσεις των σχολικών κτηρίων ανατίθενται στον ΟΣΚ ή άλλους φορείς, κατά την απόφαση του YΠEΠΘ.
3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Στη λειτουργία του ολοήµερου θετικότατη συµβολή µπορεί να έχει η ενεργοποίηση των
γονέων και των εκπροσώπων τους, καθώς και των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δευτέρου βαθµού, µε τη δυνατότητα συµµετοχής ή/και γνωµοδότησης στη
λήψη αποφάσεων που αφορούν
• Στην επιλογή των επιπρόσθετων γνωστικών αντικειµένων,
• Στις ώρες έναρξης και λήξης του προγράµµατος (µέσα σε δεδοµένα χρονικά
πλαίσια)
• Στις παρεµβάσεις και τον εξοπλισµό των σχολικών χώρων –εσωτερικών και
εξωτερικών
• Στη διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του σχολείου
• Στη θεσµοθετηµένη και κατά περίπτωση οικονοµική ενίσχυση ή κάλυψη ορισµένων δράσεων του ολοήµερου προγράµµατος.
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4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κατ’ αρχήν το Αναλυτικό Πρόγραµµα του Oλοήµερου Σχολείου περιλαµβάνει αναλλοίωτο το πρόγραµµα του κανονικού ∆ηµοτικού Σχολείου, όπως αυτό ισχύει και εφαρµόζεται σε όλα τα σχολεία της επικράτειας. Πέραν τούτου γίνεται εµπλουτισµός µε προσθήκη
νέων γνωστικών αντικειµένων και ανανέωση των µεθόδων διδασκαλίας.
♦ Η πρώτη βασική παρέµβαση του ολοήµερου στο αναλυτικό πρόγραµµα είναι ο εµπλουτισµός του µε γνωστικά αντικείµενα:
• που είναι πλέον αναγκαία για τους µαθητές στις νέες συνθήκες – π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, περιβαλλοντική εκπαίδευση,
• που οι µαθητές διδάσκονται στην ελεύθερη αγορά επί πληρωµή – ιδιαίτερα ξένες
γλώσσες, µουσική παιδεία, καλές τέχνες,
• που οι γονείς και οι τοπικοί φορείς επιθυµούν να διδαχθούν τα παιδιά για λόγους
που συνδέονται µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες ή συνθήκες.
♦ Η δεύτερη βασική παρέµβαση του ολοήµερου στο αναλυτικό πρόγραµµα είναι η
καταπολέµηση του διαχωρισµού µεταξύ ακαδηµαϊκών και µη-ακαδηµαϊκών µαθηµάτων
• µέσα από τη µετάδοση και εµπέδωση της διδακτέας ύλης µε περισσότερο δηµιουργικούς, διερευνητικούς και ψυχαγωγικούς τρόπους –παιχνίδι, έρευνα βιβλιοθήκης, οµαδικές εργασίες, επισκέψεις σε φυσικά, πολιτισµικά, ιστορικά αξιοθέατα, διερεύνηση θεµάτων στο διαδίκτυο για τα µεγαλύτερα παιδιά, κ.τ.λ.
• µέσα από την κατανοµή των µαθηµάτων σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος –
µε ελάχιστες εξαιρέσεις
♦ Το αναλυτικό πρόγραµµα κάθε σχολείου θα διαµορφώνεται στα πλαίσια ενός κορµού
που θα έχει διαµορφωθεί από την Επιστηµονική Επιτροπή και θα έχει την έγκριση του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
♦ Κάθε σχολικό πρόγραµµα θα ακολουθεί τον κορµό των «υποχρεωτικών µαθηµάτων»
του κοινού σχολείου (Γλώσσα, Μαθηµατικά, κ.τ.λ.) και µετά από κοινή απόφαση της
σχολικής επιτροπής και του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων θα προσδιορίζονται και
πρόσθετα «µαθήµατα (π.χ. θεατρικό παιχνίδι, Λαογραφία, παραδοσιακοί χοροί, ζωγραφική). Τα µαθήµατα αυτά µπορεί να είναι διάρκειας έτους ή και εξαµήνου (π.χ. στα
πλαίσια του µαθήµατος των Εικαστικών, µισό έτος ζωγραφική και µισό έτος αγγειοπλαστική).
♦ Η τρίτη βασική διάσταση του ολοήµερου αναλυτικού προγράµµατος είναι η ολοκλήρωση της µαθησιακής διαδικασίας και της σχολικής προετοιµασίας στα πλαίσια του σχολικού ωραρίου, είτε στα πλαίσια του κάθε µαθήµατος, είτε µε την ενισχυτική διδασκαλία
των µαθητών που χρήζουν επιπρόσθετης βοήθειας, είτε µε την αυτόνοµη εργασίαπροετοιµασία των µαθητών στα εργαστήρια, τη βιβλιοθήκη ή την τάξη κατά τη διάρκεια προγραµµατισµένων ωρών µελέτης.
♦ Για το σκοπό τούτο χρειάζεται µελετηµένη αναδιοργάνωση των µεθόδων διδασκαλίας
και προσεκτική εσωτερική διαρρύθµιση του τρόπου προσέγγισης των διαφόρων αντικειµένων, ώστε να εκλείψουν οι άσκοπες επικαλύψεις, να κερδίζεται χρόνος που θα
διατίθεται στην εµπέδωση και την προετοιµασία των νέων αντικειµένων.
5. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι λόγοι για τους οποίους καθίσταται αναγκαία η επιµήκυνση του χρόνου εργασίας και
παραµονής στο σχολείο έχουν εκτεθεί ήδη στην αρχή αυτού του κειµένου. Ο χρόνος αυτός
επιµερίζεται σε τρεις ζώνες, την προµεσηµβρινή ζώνη εργασίας, την µεσηµβρινή ζώνη
ανάπαυσης και φαγητού και την µεταµεσηµβρινή ζώνη εργασίας.

32

Η έναρξη και η λήξη του προγράµµατος µπορούν να τροποποιηθούν κατά περίπτωση,
ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του συγκεκριµένου σχολείου. Ενδεικτικά προτείνεται το
ακόλουθο ωράριο: έναρξη κανονικά στις 8:15 π.µ. Εφ’ όσον υπάρξει επαρκής ζήτηση από
εργαζόµενους γονείς, η σχολική επιτροπή µπορεί να εισηγηθεί το άνοιγµα του σχολείου
ενωρίτερα, αφού προηγηθεί απόφαση για το ποιος θα καλύπτει το κόστος της επιπλέον
ώρας – το πρόγραµµα, ο σύλλογος γονέων, η αυτοδιοίκηση.
Η εµπειρία του έτους 1999-2000 έδειξε ότι η λήξη του προγράµµατος στις 17:00 συσσωρεύει πολλές δυσκολίες, επειδή οι µαθητές έχουν τα απογευµατινά τους µαθήµατα –
κυρίως ξένης γλώσσας-, τα οποία δυστυχώς οι γονείς δεν µπορούν ακόµη να εµπιστευθούν
στο σχολείο του δηµοσίου. Επιπροσθέτως, η παρατεταµένη µέχρι αυτή την ώρα παραµονή
των µαθητών στο σχολείο, φαίνεται να αποβαίνει κουραστική για τα παιδιά και αγχωτική
για τους γονείς, οι οποίοι ανησυχούν για την ασφαλή επιστροφή των παιδιών τους στο
σπίτι, ιδίως κατά τους χειµερινούς µήνες που νυχτώνει νωρίς και οι καιρικές συνθήκες δεν
είναι πάντοτε ευνοϊκές.
Το σηµείο αυτό του προγράµµατος, µε βάση την προηγούµενη εµπειρία, επανεξετάστηκε, και η επιτροπή προτείνει ως ώρα λήξης την 16:00 για τις τέσσερις µεγαλύτερες
τάξεις και 15:00 για τις τάξεις A’ και B’.
Το σχολείο µπορεί κατά περίπτωση να παραµένει ανοιχτό µέχρι τις πρώτες βραδινές
ώρες, ανάλογα µε τις ανάγκες της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας, υπό τους όρους που
αναφέρονται στην πριν την έναρξη των µαθηµάτων έλευση των παιδιών στο σχολικό χώρο.
6. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ
Είναι προφανής η αναγκαιότητα εξοπλισµού των σχολείων µε πρόσθετο εκπαιδευτικό
υλικό –βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, εκπαιδευτικά CD και video, χάρτες, κ.ά.- που θα τους
βοηθά στη διερευνητική διαδικασία της µάθησης, στην εκπόνηση ατοµικών και οµαδικών
εργασιών, στη προσωπική αναζήτηση της γνώσης µέσω του διαδικτύου.
Τα σχολεία πρέπει επίσης να προµηθευτούν ηλεκτρονικό εξοπλισµό– ιδιαίτερα ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και διάφορες συσκευές όπως τηλεόραση και video.
Μετά τον προσδιορισµό των αναγκών κάθε σχολείου θα χορηγείται ένα ποσό για την
αγορά εκπαιδευτικού υλικού, την οποία αγορά ο υπεύθυνος του σχολείου θα πιστοποιεί και
θα αιτιολογεί.
Τα ίδια τα σχολεία, στο πλαίσιο της διερευνητικής διαδικασίας µάθησης επινοούν συχνά δικούς τους τρόπους ανακάλυψης και χειρισµού της γνώσης και επεξεργάζονται το
δικό τους εκπαιδευτικό υλικό. Για το σκοπό τούτο γίνεται προσπάθεια αυτό το εκπαιδευτικό υλικό να καταστεί γνωστό και να προωθηθεί στα σχολεία. Η έκδοση περιοδικού σε
σχέση µε το Ολοήµερο Σχολείο είναι δυνατό να συµβάλει µέσα από ειδική στήλη στην
εκπλήρωση αυτού του στόχου.
Η σταδιακή διαµόρφωση µιας τράπεζας δεδοµένων εκπαιδευτικού υλικού που θα διαµορφωθεί από τις προτάσεις της Επιστηµονικής Επιτροπής, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, των σχολείων και άλλων αρµοδίων φορέων – Ε.ΚΕ.ΒΙ., Παιδαγωγικά Τµήµατα,
πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες, εκδοτικοί οίκοι, κ.ά -, θα είναι χρήσιµη για τη συνεχή
ενηµέρωση και ανανέωση του υλικού.
7. ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Είναι προφανές ότι η επιµήκυνση του χρόνου εργασίας και παραµονής στο σχολείο και
ο εµπλουτισµός του προγράµµατος µε νέα γνωστικά αντικείµενα και δραστηριότητες,
πολλές από τις οποίες µάλιστα προϋποθέτουν κίνηση και δράση δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν χωρίς την ύπαρξη των ανάλογων χώρων και της σχετικής υλικοτεχνικής
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υποδοµής. Η σηµερινή αντίληψη περί των κτηριακών εγκαταστάσεων του σχολείου πρέπει
να ανατραπεί. Ένα σχολείο, όπως περιγράφεται εδώ, έχει ανάγκη πρόσθετων χώρων και
υποδοµών, οι οποίες ωστόσο δεν είναι τόσο δύσκολο να εξασφαλιστούν. Απαραίτητες
κρίνονται κυρίως οι παρακάτω κτηριακές υποδοµές:
• 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.
• Εργαστήριο θεατρικής αγωγής- θεατρικού παιγνιδιού µε τον απαραίτητο εξοπλισµό και τα κατάλληλα µέσα για βιωµατική έκφραση του παιδιού, συναισθηµατική ανάπτυξη και εξοικείωση µε τις τέχνες µέσα σε κλίµα χαράς και δηµιουργίας.
• Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η οποία µπορεί να λειτουργεί ως χώρος εκδηλώσεων, ως συµπληρωµατική αίθουσα ή εργαστήριο (π.χ. µουσικής) και ως χώρος
εστίασης των µαθητών, εάν τέτοιος δεν υπάρχει.
• Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών – Περιβαλλοντικής Αγωγής, µε τον απαραίτητο
εξοπλισµό για τη διδασκαλία των σχετικών µαθηµάτων, την επαφή και άσκηση
των µαθητών µε τα φαινόµενα, την εξερεύνηση των διαφόρων φυσικών και περιβαλλοντικών φαινοµένων από τους µικρότερους µαθητές, κ.τ.λ.
• 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 την µουσικοκινητική άσκηση των παιδιών και την εξοικείωσή τους µε το ρυθµό και την κίνηση.
• Εργαστήριο Εικαστικών, µε τον απαραίτητο εξοπλισµό για την εξοικείωση και τη
δηµιουργική έκφραση των µαθητών στις διάφορες τέχνες –ζωγραφική, πηλό, κατασκευές, κ.τ.λ.
• Εργαστήριο Πληροφορικής, µε περιµετρική παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για την
τοποθέτηση και χρήση του ανάλογου αριθµού ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Χώρος εστίασης των µαθητών και εκπαιδευτικών, για τη σίτισή τους στα πλαίσια
του σχολείου.
Στη παρούσα φάση και δεδοµένης της πρόσφατης εµπειρίας µε το κόστος µετατροπών
των σχολείων προτείνεται η υλοποίηση ολοήµερων προγραµµάτων µόνο σε σχολεία που
διαθέτουν ένα µίνιµουµ κτηριακών προδιαγραφών. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση συνεκτιµούνται οι κοινωνικές ανάγκες που αποτελούν και το βασικό κριτήριο.
Η εκτέλεση και επίβλεψη των κτηριακών εργασιών να ανήκει στην ευθύνη του Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων ή σε όποιον ορίσει η πολιτική ηγεσία του YΠEΠΘ.
8. ΣΙΤΙΣΗ
∆εν είναι δυνατή η παροχή δωρεάν σίτισης στους µαθητές από την Πολιτεία, δεδοµένου του κόστους που αυτή συνεπάγεται. Για το λόγο αυτό γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη
των γονέων. Σε πολλές περιπτώσεις οι γονείς αναζήτησαν εστιάτορες ειδικευµένους να
παρασκευάζουν και να µεταφέρουν φαγητό σε µεγάλες ποσότητες. Εκείνοι ανέλαβαν την
παρασκευή του γεύµατος, τη µεταφορά και το σερβίρισµα, καθώς επίσης το συµµάζεµα και
την καθαριότητα του χώρου σίτισης µετά το πέρας του γεύµατος. Σύµφωνα µε την εµπειρία
αυτή, το γεύµα κοστίζει 700-800 δρχ. και οι γονείς αισθάνονται µεγάλη ανακούφιση, χωρίς
µάλιστα µεγάλη οικονοµική επιβάρυνση, αν αφαιρεθεί το χαρτζιλίκι που ούτως ή άλλως
έδιναν στα παιδιά τους καθηµερινώς.
Όπου δεν µπορεί να εφαρµοστεί αυτή η λύση φαίνεται λειτουργικός ο εξοπλισµός των
χώρων σίτισης των σχολείων µε ψυγεία για τη συντήρηση και φούρνους µικροκυµάτων για
το ζέσταµα του φαγητού, που οι µαθητές θα φέρνουν από το σπίτι τους.
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Σε ένα πρόγραµµα µικρότερης διάρκειας µπορεί όµως να παρακαµφθεί το ζεστό πλήρες
γεύµα και να αντικατασταθεί µε ένα πιο εµπλουτισµένο κολατσιό των µαθητών –σάντουιτς
µε φρούτα-, οπότε και θα απορροφά λιγότερο χρόνο από τις διαθέσιµες ώρες.
9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η όποια αξιολόγηση θα πρέπει να αφορά την επίτευξη των συγκεκριµένων στόχων που
επιδιώκει το πρόγραµµα και την καταγραφή και αντιµετώπιση των όποιων προβληµάτων
προκύπτουν από τη διαδικασία υλοποίησης.
Αυτό πρέπει να γίνεται µε τη συµπληρωµατική χρήση:
• Συνεχούς και επισταµένης επαφής των υπευθύνων του προγράµµατος µε το κάθε
σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
• Με την καταγραφή των απόψεων, θέσεων, προβληµατισµών και προβληµάτων
από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς τόσο προς τα αρµόδια όργανα –
επιστηµονικά και διοίκησης-, όσο και προς τους λοιπούς συναδέλφους –για παράδειγµα µέσω του διαδικτύου—για τη συλλογική αντιµετώπιση και εξεύρεση
λύσεων.
• Με τη συλλογή ποσοτικών δεδοµένων κατά τη διάρκεια του έτους κυρίως µε ερωτηµατολόγια που θα επιδίδονται σε µαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, στα
οποία θα εκφράζουν τις απόψεις, εµπειρίες, κρίσεις και προτάσεις για τη βελτίωση του προγράµµατος.
10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
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 τη στοχοθεσία του προγράµµατος.
Μετά τους πρώτους µήνες λειτουργίας, οι ίδιες οι σχολικές µονάδες θα πρέπει να αποφασίζουν και να προτείνουν θεµατικούς άξονες γύρω από τους οποίους χρειάζονται
επιπρόσθετη και εξειδικευµένη επιστηµονική στήριξη.
Μέσα από µια ταξινόµηση των αναγκών αυτών που θα πηγάζουν από τη βάση, η Επιστηµονική Επιτροπή θα πρέπει να προχωρά στη διοργάνωση σεµιναρίων –περιφερειακά ή
κεντρικά—για κάθε µια θεµατική, καθώς και για ορισµένες γενικότερες θεµατικές που
κρίνονται ιδιαίτερα αναγκαίες.
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Ι. Ε. Πυργιωτάκης
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ∗
Αγαπητοί γονείς,
µε το φυλλάδιο αυτό θέλουµε να σας µιλήσουµε για ένα νέο σχολείο, για ένα
σχολείο λίγο διαφορετικό από αυτό που ξέραµε µέχρι σήµερα. Το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων έχει εφαρµόσει το σχολείο αυτό δοκιµαστικά από το σχολικό έτος 1999-2000 και τώρα βλέπει πως είναι καιρός να το διευρύνει για να δώσει
την ευκαιρία και σε άλλα ακόµη παιδιά να χαρούν το ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Ένα
από αυτά που έχουν επιλεγεί είναι και το σχολείο του παιδιού σας. Πριν όµως σου πούµε περισσότερα για αυτό, ας απαντήσουµε πρώτα σε µερικά βασικά ερωτήµατα, που
σίγουρα θα σου έρχονται στο νου, όπως: Γιατί Ολοήµερο Σχολείο; Τι είναι αυτό το
Ολοήµερο Σχολείο; ∆ουλεύει ολόκληρη την ηµέρα; Τι κάνουν εκεί τα παιδιά τόσες ώρες; ∆εν κουράζονται; Και άλλα παρόµοια.
1. ΟΛΟΗΜΕΡΟ, αλήθεια ΓΙΑΤΙ;
Και πρώτα-πρώτα λοιπόν το βασικό ερώτηµα: Γιατί Ολοήµερο Σχολείο; Τι χρειάζεται και ποιοι λόγοι οδηγούν σ΄ αυτό;
Ε, λοιπόν, τα πράγµατα είναι απλά. Μέσα σε µια κοινωνία που συνεχώς αλλάζει, το
σχολείο δεν µπορεί να παραµένει το ίδιο και αµετάβλητο. Γιατί το σχολείο, ως τµήµα της
ευρύτερης κοινωνίας, οφείλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να συµβάλλει σ΄ αυτές. Η
πραγµατικότητα αυτή δεν αφήνει αδιάφορο το Υπουργείο Παιδείας. Γι΄ αυτό, στα πλαίσια
των δυνατοτήτων του, προσπαθεί να αναµορφώσει το σχολείο, έτσι που να ανταποκρίνεται
στις σύγχρονες ανάγκες του παιδιού, της οικογένειας και της κοινωνίας.
Ποιες είναι λοιπόν οι αλλαγές που το κάνουν αναγκαίο στην εποχή µας; Ξεχωρίζουµε δύο, τις πιο σπουδαίες για το θέµα µας.
Α) Η ζωή άλλαξε και η οικογένεια άλλαξε κι αυτή το πρόγραµµά της. Έτσι όλο
και πιο σπάνια συναντά κανείς σήµερα ανθρώπους, που έχουν ακόµη τη δυνατότητα να
καθίσουν το µεσηµέρι γύρω από το τραπέζι όλοι µαζί, όπως παλιά. Καθώς µάλιστα στις
περισσότερες περιπτώσεις λείπει η γιαγιά από το σπίτι, τα πράγµατα γίνονται δύσκολα.
Όπου εργάζεται η µητέρα, προκύπτει το µέγα πρόβληµα: Τι κάνουµε µε τα παιδιά;
Η λύση δεν είναι εύκολη, καθώς σήµερα χάθηκε η αυλή ή το σταυροδρόµι, όπου
µαζευόµασταν εµείς ως παιδιά και παίζαµε µε τις ώρες, χωρίς κανένα κίνδυνο και χωρίς κανένα φόβο. Όπως συµβαίνει παντού, έτσι και στη χώρα µας η αστικοποίηση των
κοινωνιών έφερε τα ναρκωτικά, την εγκληµατικότητα και άλλους ακόµη κινδύνους που
απειλούν τα παιδιά µας. Αναζητείται λοιπόν παντού ένας τρόπος µε τον οποίο ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών θα καλύπτεται από παιδαγωγική ευθύνη και παιδαγωγική
προστασία.
Β) Σήµερα βαίνουµε ολοταχώς στην κοινωνία της γνώσης και αυτό το έχουν καταλάβει οι γονείς εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι δεν επαναπαύονται µόνο στα µαθήµατα
και τις γνώσεις που προσφέρει το σχολείο, αλλά στέλνουν τα παιδιά τους σε διάφορα
ιδιωτικά «εκπαιδευτικά καταστήµατα», για να συµπληρώσουν εκεί τις γνώσεις και τη
∗

Το κείµενο αυτό προβλέπεται να τυπωθεί σε ειδικό φυλλάδιο, για να µπορεί να διανεµηθεί
στους γονείς. Κρίνεται όµως απαραίτητο να συµπεριληφθεί και στον τόµο αυτό, για να είναι εύκολη η αναπαραγωγή του κάθε στιγµή.
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µόρφωσή τους. Έτσι το κάθε παιδί δεν προλαβαίνει να έρθει από το σχολείο και αρχίζει
το τρέξιµο µε τον πατέρα ή τη µητέρα στο ρόλο του ταξιτζή: Στα αγγλικά, στα γερµανικά, στη µουσική, στο µπαλέτο, στο µπάσκετ, παντού. Ανυπολόγιστο το χρήµα και ο
χρόνος που δαπανούνται στα απογευµατινά µαθήµατα.
Και το ερώτηµα είναι: ∆εν υπάρχει ένας τρόπος που να συνδυάζονται και τα δύο;
∆εν µπορεί δηλαδή να υπάρξει ένας χώρος που θα καλύπτει το παιδί µε πλήρη παιδαγωγική ευθύνη και συγχρόνως θα του προσφέρει έστω µερικά από τα µαθήµατα που
τρέχει να «αγοράσει» το απόγευµα από την ιδιωτική «εκπαιδευτική αγορά»;
Ε, λοιπόν υπάρχει. Αυτό κάνει το ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.
2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;
Το Ολοήµερο Σχολείο λοιπόν προσπαθεί να συνδυάσει την παιδαγωγική προστασία και καλλιέργεια του παιδιού, µε την προσφορά νέων «µαθηµάτων», ώστε να περιορίσει στην αρχή και να περικόψει αργότερα τα περισσότερα απογευµατινά µαθήµατα
και τα πιο πολλά τρεχάµατα και έξοδα των γονέων. Έτσι θα διευκολύνει τη µητέρα να
εργάζεται κι εκείνη χωρίς το άγχος και την αγωνία του παιδιού της.
Είναι προφανές ότι για να συνδυαστούν αυτά τα δύο πράγµατα, το σχολείο πρέπει να παρατείνει το χρόνο της λειτουργίας του. ∆εν πρόκειται όµως να επιστρέψει στο
παλιό πρόγραµµα που θυµούνται οι πιο µεγάλοι µε σχολείο πρωί και απόγευµα. Τότε
το σχολείο θεωρούσε χρέος του να διακόψει τα µαθήµατα το µεσηµέρι, να πάνε τα παιδιά στο σπίτι για να καθίσουν µε τους δικούς τους στο τραπέζι και να επιστρέψουν το
απόγευµα στο σχολείο, για να συνεχίσουν τα µαθήµατά τους. Σήµερα τα πράγµατα έχουν αλλάξει, όπως είπαµε. Έτσι το σχολείο, αντί να διακόπτει, συνεχίζει τη λειτουργία
του και κατά τη διάρκεια του µεσηµεριού, αφού στο σπίτι δεν είναι συνήθως κανένας.
Όµως το πρόγραµµα προβλέπει κι εδώ µεσηµβρινή ανάπαυση και γεύµα µε όλα
τα παιδιά µαζί. Το Ολοήµερο Σχολείο περιλαµβάνει λοιπόν τρεις ζώνες: Την πρωινή
ζώνη εργασίας, τη µεσηµβρινή ζώνη ανάπαυσης και γεύµατος και τη µεταµεσηµβρινή
ζώνη παιδαγωγικής εργασίας. Και οι τρεις αυτές ζώνες διαπερνούνται από το παιδαγωγικό ενέργηµα και διαποτίζονται από την παιδαγωγική τους αποστολή. Έτσι και οι
τρεις αυτές ενότητες αποτελούν ένα συνολικό παιδαγωγικό πρόγραµµα µε συγκεκριµένους και ενιαίους σκοπούς και στόχους. Γι΄ αυτό και τα τρία αυτά µέρη είναι υποχρεωτικά για όλα τα παιδιά, διαφορετικά δεν εκπληρώνονται οι σκοποί και οι στόχοι του
προγράµµατος.
Στα πλαίσια της παραµονής των παιδιών στο σχολείο καταβάλλεται προσπάθεια
να ολοκληρώνονται όλες οι εργασίες των παιδιών στο σχολείο και να µη δίνονται στο
σπίτι. Αυτό απαιτεί αλλαγή στον τρόπο εργασίας του δασκάλου, συνεργασία και ενηµέρωση των γονέων. Κατά τον ίδιο τρόπο προσφέρεται ενισχυτική διδασκαλία στο
σχολείο και καταβάλλεται προσπάθεια να καλύπτονται τα κενά.
Το γεγονός επίσης ότι το παιδί µαθαίνει να ζει για πολλές ώρες µε τους άλλους,
να τρώει, να παίζει, να δηµιουργεί και να συναναστρέφεται µαζί τους, έχει πολύ µεγάλη
σηµασία για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και διευκολύνει την οµαλή του ένταξη στο κοινωνικό σύνολο.
3. ΤΟ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΦΑΓΗΤΟ
Το µεσηµβρινό φαγητό προσφέρεται µε ευθύνη των γονέων. Η Πολιτεία δεν είναι
δυστυχώς σε θέση να προσφέρει δωρεάν γεύµα. Φροντίζει όµως, ώστε κάθε Ολοήµερο
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Σχολείο να διαθέτει χώρους εστίασης µε τον κατάλληλο εξοπλισµό και επίπλωση ικανή να
καλύψει τις ανάγκες των παιδιών. ∆ιαθέτει ψυγεία για τη φύλαξη του φαγητού ως την ώρα
του γεύµατος και φούρνους µικροκυµάτων για να ζεσταίνεται πριν σερβιριστεί. Οι γονείς
µεριµνούν για τραπεζοκόµο που παραλαµβάνει το πρωί το φαγητό που φέρνουν τα παιδιά
από το σπίτι τους, το τοποθετεί στο ψυγείο της τάξης και στην κατάλληλη ώρα το ζεσταίνει
στο φούρνο µικροκυµάτων και το σερβίρει στο παιδί.
Σε άλλα σχολεία οι γονείς φροντίζουν µε άλλους τρόπους, όπως εταιρείες που
µαγειρεύουν, σερβίρουν , καθαρίζουν και αφήνουν τον χώρο ξανά καθαρό, έτοιµο για
κάθε χρήση. Σε κάθε περίπτωση το σχολείο προσφέρει ένα πρόγραµµα υγιεινής διατροφής, από το οποίο οι γονείς επιλέγουν το καθηµερινό γεύµα για το παιδί τους, έτσι
που η σίτιση στο σχολείο να παίρνει και παιδαγωγικό χαρακτήρα.
Μέσω της κοινής εστίασης επιδιώκονται και άλλοι παιδαγωγικοί στόχοι. Έτσι
µαθαίνει το παιδί την οµαλή συµβίωση µε τους άλλους, µαθαίνει να σέβεται την κουλτούρα των άλλων, ώστε να µπορεί αργότερα να ενταχθεί οµαλά στην κοινωνία των µεγάλων.
4. ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΤΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ; ∆ΕΝ ΚΟΥΡΑΖΕΤΑΙ;
Αυτό αποτελεί ένα µεγάλο ερώτηµα: Τι κάνει το παιδί τόσες ώρες εκεί µέσα; ∆εν
βαριέται; ∆εν κουράζεται;
Η απάντηση είναι απλή: Όλα µπορούν να συµβούν. Εξαρτάται από το τι προσφέρει το πρόγραµµα. Αν το παιδί δουλεύει διανοητικά, δεν κινείται και δεν χαίρεται, αλλά
γράφει και διαβάζει συνεχώς, όπως θέλουν µερικοί –ευτυχώς λίγοι- γονείς, τότε φυσικά
θα κουραστεί και θα σιχαθεί και το σχολείο και τα γράµµατα.
Όµως το Ολοήµερο Σχολείο προσπαθεί να γίνει σχολείο ζωής. Προσφέρει το κανονικό πρόγραµµα, όπως όλα τα σχολεία και επιπροσθέτως παιδαγωγεί και διδάσκει ΧΩΡΙΣ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙ τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού. Προσφέρει νέα µαθήµατα όπως
θεατρική παιδεία, µουσικοκινητική αγωγή, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, χορό, µουσική,
ξένη γλώσσα και διάφορα άλλα, ανάλογα µε τις προτιµήσεις των παιδιών και την προσφορά των εκπαιδευτικών. Μέσα από όλες αυτές τις εκδηλώσεις του πνεύµατος το Ολοήµερο,
από σχολείο µάθησης, µετατρέπεται σε σύγχρονο εργαστήρι µάθησης και πολιτισµού. Το
παιδί δεν µαθαίνει µόνο «µουτρωµένο» πάνω από ένα βιβλίο, αλλά παίζοντας, δηµιουργώντας και δραστηριοποιώντας νου, χέρια, καρδιά, σώµα. Με άλλα λόγια το σχολείο της ακινησίας γίνεται σχολείο δράσης. Με τη βιβλιοθήκη και τα εργαστήρια, µε την εκπαιδευτική
τηλεόραση και τα VIDEO ασκούνται όλες οι αισθήσεις του παιδιού και συµµετέχει στη
µάθηση µε όλες αυτές. Σε πολλές περιπτώσεις το σχολείο θυµίζει στιγµές παιδικής χαράς.
5. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ;
Ναι, παντού. Στην Ευρώπη, στην Αµερική, στην Ιαπωνία, παντού. Στην Αµερική είναι αυτονόητο ότι τα σχολεία θα είναι ολοήµερα. Σε όλες τις γαλλόφωνες χώρες της Ευρώπης ισχύει επίσης το ίδιο. ∆εν νοείται δηλαδή σχολείο που να φεύγουν τα παιδιά από
αυτό, πριν οι γονείς τελειώσουν από την εργασία τους. Η εκπαιδευτική κουλτούρα που παραδοσιακά έχει επικρατήσει στις χώρες αυτές θέλει τα σχολεία να είναι όλα Ολοήµερα και
το παιδί να µαθαίνει τα πάντα εκεί, χωρίς να προσφεύγει στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια το
απόγευµα. Παρόµοια είναι η κατάσταση και στην Αγγλία. Στην Γερµανία τα Ολοήµερα
είναι πολύ πιο λίγα από τα άλλα σχολεία. Ωστόσο, η εκπαιδευτική πολιτική που προωθεί
και προάγει τα Ολοήµερα, εντείνεται κι εκεί κατά τα τελευταία χρόνια, ενώ η βιβλιογραφία
γύρω από το θέµα πληθαίνει διαρκώς. Στην Ελλάδα όµως τα πράγµατα καθυστέρησαν πολύ. Αποτέλεσµα σήµερα το δηµόσιο σχολείο να έχει αφήσει ένα τεράστιο κενό που έχει
καλύψει η ιδιωτική πρωτοβουλία, γεγονός που δυσκολεύει τη λειτουργία του Ολοήµερου.
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Κατά τον ίδιο τρόπο σπανίζουν και οι σχετικές µελέτες και η ελληνική βιβλιογραφία πάνω
στο θέµα είναι σχεδόν ανύπαρκτη.
6. ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ;
Από τους γονείς περιµένουµε να εµπιστευτούν το νέο σχολείο, αλλά να µην επαναπαύονται µε την ιδέα ότι όλα πάνε καλά και χωρίς αυτούς. Το Ολοήµερο Σχολείο
µπορεί να είναι επιτυχηµένο σε άλλες χώρες, αλλά στην Ελλάδα είναι ακόµη νέο και
άγνωστο. Γι΄ αυτό χρειάζεται προσοχή από όλες τις πλευρές. Στη φάση αυτή η συνεργασία των γονέων κρίνεται σηµαντική και η συνεισφορά τους µπορεί να είναι πολύτιµη. Οφείλουν να παρακολουθήσουν µε εγρήγορση το παιδί τους και να ενηµερώνουν
τον δάσκαλο ή τον ∆ιευθυντή του σχολείου για ό,τι νοµίζουν πως είναι χρήσιµο.
Συχνά το Ολοήµερο δίνει ευκαιρίες και για άλλες ακόµη µορφές συνεργασίας. Οι
γονείς π.χ. σε συνεργασία µε τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου µπορεί να διατυπώσουν άποψη για τα πρόσθετα µαθήµατα που συµπεριλαµβάνονται στο πρόγραµµα,
ποια αρέσουν και ποια δεν αρέσουν στα παιδιά κ.ο.κ.
Σε πολλές περιπτώσεις οι γονείς κινητοποιούν το δήµαρχο και το δηµοτικό συµβούλιο για οικονοµική ενίσχυση των σχολείων, για χρήση αθλητικών ή άλλων εγκαταστάσεων του ∆ήµου από το σχολείο, για συµπλήρωση, επισκευή και τροποποίηση ή
ανακαίνιση σχολικών κτιρίων και χίλια δυο άλλα, ανάλογα µε την κατάσταση των σχολείων και τις ανάγκες των παιδιών.
Γενικά το Ολοήµερο Σχολείο διευρύνει τον κύκλο των αρµοδιοτήτων του και αναλαµβάνει ευθύνες που ως τώρα είχε η οικογένεια. Αυτός και µόνο ο λόγος κάνει τη
συνεργασία σχολείου και οικογένειας πιο στενή και περισσότερο αναγκαία.
7. ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ;
Ίσως το φυλλάδιο αυτό θα έπρεπε να αρχίσει µ΄ αυτό το ερώτηµα, γιατί η απάντηση έχει ενδιαφέρον. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να συνεχίσει την εφαρµογή του και να την επεκτείνει περισσότερο. Όµως ας
πάρουµε τα πράγµατα µε τη σειρά. Ο κόσµος στην αρχή ήταν µουδιασµένος: οι δάσκαλοι, οι γονείς, τα παιδιά, όλοι. Ύστερα, σαν άρχισαν να βλέπουν καινούρια πράγµατα
στο σχολείο, µόλις άρχισε να µπαίνει το σαλονάκι για τα παιδιά σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, να τοποθετείται σε κάθε αίθουσα το VIDEO και η τηλεόραση, µόλις άρχισαν
να στήνονται τα εργαστήρια και να συνδέονται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ο πάγος
άρχισε να σπάζει.
Πρώτοι από όλους άρχισαν να χαίρονται οι µαθητές. Όταν µάλιστα άρχισαν θεατρική παιδεία και µουσικοκινητική αγωγή, τα παιδιά τρελάθηκαν από τη χαρά τους.
Όταν πήραν πηλό και άρχισαν να πλάθουν διάφορα πράγµατα στο εργαστήρι, δεν πίστευαν στα µάτια τους.
Σήµερα, σχεδόν δυο χρόνια µετά, το Ολοήµερο Σχολείο έχει κερδίσει την εµπιστοσύνη και την αγάπη σχεδόν όλων των παιδιών και των γονέων. Κάποιοι λίγοι γονείς
εξακολουθούν να θέλουν να έρχεται το παιδί τους νωρίτερα από το σχολείο. Όµως είναι πολύ λίγοι και δεν έχουν άλλο σοβαρό λόγο παρά µόνο το γεγονός ότι θέλουν να
έρθει το παιδί τους νωρίτερα στο σπίτι.
Όµως σε όλα σχεδόν τα πιλοτικά ολοήµερα ο αριθµός των µαθητών έχει αυξηθεί,
και δεν είναι καθόλου λίγοι οι γονείς που διαµαρτύρονται και θέλουν να πάρουµε και
το δικό τους παιδί στο Ολοήµερο. Εµείς ευχόµαστε µόνο κάποτε να µπορούν όλα τα
παιδιά να φοιτούν σε καλά Ολοήµερα Σχολεία.
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8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Αγαπητέ µας γονέα,
φίλε, συνεργάτη,
στο φυλλάδιο αυτό δεν µπορούν να χωρέσουν τα πάντα. Σου είπαµε πολύ λίγα
και ίσως για σένα να ήταν ήδη πάρα πολλά και να σε κουράσαµε. Όµως ένα να ξέρεις
όσο δύσπιστος κι αν είσαι:
Εµείς σου είπαµε την αλήθεια. Ωµά και επιγραµµατικά την επαναλαµβάνουµε:
Το Ολοήµερο Σχολείο είναι το Σχολείο του Μέλλοντος. Το ποτάµι δεν γυρίζει προς τα
πίσω και οι εξελίξεις θα εξακολουθήσουν να τρέχουν. Και όσο αυτές θα τρέχουν, το
Ολοήµερο Σχολείο θα γίνεται ΑΝΑΓΚΗ όλο και πιο επιτακτική, όλο και πιο επείγουσα. Γι΄ αυτό έλα να το φτιάξουµε όσο το δυνατό πιο γρήγορα, όσο το δυνατό πιο καλό.
Είναι ήδη καλό, µπορεί να γίνει καλύτερο. Από µας εξαρτάται!
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ΜΕΡΟΣ Β΄
Προγράµµατα – µεθοδολογία – εσωτερική λειτουργία

Χρυσή Βιτσιλάκη
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η συγκρότηση του αναλυτικού προγράµµατος του Ολοήµερου Σχολείου πρέπει
να διέπεται από ορισµένες κατευθυντήριες γραµµές, οι σηµαντικότερες εκ των οποίων
είναι: (ι) η υλοποίηση του υφιστάµενου αναλυτικού προγράµµατος, (ιι) η προσθήκη νέων
γνωστικών αντικειµένων και (ιιι) η ολοκλήρωση της µαθησιακής διαδικασίας –
εµπέδωση, προετοιµασία. Βέβαια, ολοήµερο δεν είναι η απλή αθροιστική συνύπαρξη
των τριών αυτών στοιχείων. Πέραν τούτου χρειάζεται µια βαθύτερη εσωτερική αλλαγή
του παιδαγωγικού κλίµατος και των διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης. Ωστόσο,
χωρίς τα τρία αυτά δοµικά στοιχεία δεν νοείται Ολοήµερο Σχολείο, για αυτό και τα αναλύουµε στη συνέχεια.
1.1 Η υλοποίηση του «επίσηµου» αναλυτικού προγράµµατος.
Το συµβατικό αναλυτικό πρόγραµµα του δηµοτικού σχολείου που ισχύει σήµερα χαρακτηρίζεται από µια σειρά προβληµάτων που ανάγονται κυρίως στην αδυναµία
συνεχούς αναπροσαρµογής περιεχοµένου και διδακτικής στις νέες συνθήκες και ανάγκες που έχουν διαµορφωθεί και διαµορφώνονται. Εάν και εφόσον το ολοήµερο πρόγραµµα γενικευθεί, η πιλοτική εφαρµογή του προσφέρει µια σηµαντική ευκαιρία συνολικής επανεξέτασης και αναµόρφωσης του αναλυτικού προγράµµατος του δηµοτικού
σχολείου. ∆εδοµένου όµως ότι επί του παρόντος δεν βαίνουµε προς γενίκευση αλλά
προς διεύρυνση του θεσµού, είµαστε αναγκασµένοι να συµβαδίζουµε µε το αναλυτικό
πρόγραµµα που εφαρµόζεται και στα λοιπά σχολεία της χώρας. Ως εκ τούτου, στο Ολοήµερο Σχολείο θα υλοποιείται στο ακέραιο το «επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα» του
«συµβατικού» σχολείου, ιδιαίτερα όσον αφορά: (ι) τα γνωστικά αντικείµενα – θα καλύπτεται δηλαδή όλη η ύλη των µαθηµάτων, αλλά όχι αναγκαστικά µε την ωρολογιακή
και ηµερολογιακή σειρά µε την οποία είναι οργανωµένα σήµερα -- και (ιι) τα διδακτικά
εγχειρίδια –θα χρησιµοποιούνται δηλαδή τα εγκεκριµένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο βιβλία του ΟΕ∆Β.
Για την αναγκαία όµως αναβάθµιση του προγράµµατος, αυτό που διατηρείται
από το επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα, εµπλουτίζεται και αναβαθµίζεται. Ειδικότερα,
(1) στα γνωστικά αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος προστίθεται και
µια σειρά από άλλα –βλέπε παρακάτω.
(2) η χρήση των σχολικών εγχειριδίων συµπληρώνεται µε τη συστηµατική χρήση-αξιοποίηση επιπρόσθετων βιβλίων, εγκυκλοπαιδειών, έντυπων και ηλεκτρονικών
µέσων και άλλων µορφών εκπαιδευτικού υλικού µε το οποίο έχει εξοπλιστεί το Ολοήµερο Σχολείο ή κατέχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί.
(3) η διδακτική µεθοδολογία τροποποιείται και αναβαθµίζεται. Ειδικότερα, καταβάλλεται προσπάθεια να αποµακρυνθούµε από το παραδοσιακό «δασκαλοκεντρικό»
µοντέλο µετωπικής διδασκαλίας και να προσανατολιστούµε βαθµιαία προς τη «µαθητοκεντρική» και διερευνητική µάθηση. Αυτό αποτελεί σήµερα βασική ανάγκη για κάθε
σχολείο. Το ολοήµερο όµως προσφέρεται καλύτερα για µια τέτοια αλλαγή. Όραµα του
ολοήµερου είναι ούτως ή άλλως η αλλαγή του σχολείου µέσα από την καθηµερινή του
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βελτίωση. Για το σκοπό αυτό διαφοροποιείται βαθµιαία και εµπλουτίζεται µε νέες µεθόδους και τεχνικές, στις οποίες οι δάσκαλοι του ολοήµερου πρέπει να µυούνται µέσα
και από τη διαρκή επιµόρφωσή και την αυτοµόρφωσή τους.
1.2 Προσθήκη νέων γνωστικών αντικειµένων.
Στο Ολοήµερο Σχολείο το ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του συµβατικού αναλυτικού προγράµµατος αναβαθµίζεται και εµπλουτίζεται µε νέα γνωστικά αντικείµενα. Η
επιλογή των αντικειµένων αυτών και η συνολική διαµόρφωση του προγράµµατος διαµορφώνονται µε γνώµονα τρεις τουλάχιστον στόχους:
(α) την αναπροσαρµογή του συστήµατος δηµόσιας εκπαίδευσης στις γνωστικές
αλλά και ανθρωπιστικές ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Οι νέες κοινωνικο-οικονοµικές
και πολιτισµικές συνθήκες της παγκοσµιοποίησης, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η επιταχυνόµενη παραγωγή γνώσης, καθιστούν αναγκαία την επαφή των µαθητών µε νέους προβληµατισµούς, γνώσεις και δεξιότητες που δεν µπορούν να µεταδοθούν και να καλλιεργηθούν στα πλαίσια του υφιστάµενου σχολικού προγράµµατος –
π.χ. περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή υγείας, πληροφορική.
(β) Ένας δεύτερος στόχος είναι να συµπεριληφθεί στο πρόγραµµα του δηµόσιου
σχολείου η διδασκαλία των κυριοτέρων γνωστικών αντικειµένων την οποία οι µαθητές
και οι γονείς τους αποζητούν κατά της απογευµατινές ώρες στην ελεύθερη αγορά επί πληρωµή – ιδιαίτερα ξένες γλώσσες, µουσική παιδεία, καλές τέχνες. Η ενασχόληση των
µαθητών µε τα αντικείµενα αυτά σήµερα, αφ’ ενός µεν απορροφά το µεγαλύτερο µέρος
των απογευµατινών ωρών των µαθητών –ωρών που θα µπορούσαν να αφιερωθούν στο
παιχνίδι, την ξεκούραση, σε δραστηριότητες µε την οικογένεια, κ.τ.λ.--, εφ’ ετέρου δε,
απορροφά ένα σηµαντικότατο µέρος του εισοδήµατος των γονέων τους. Σε αυτή τη
φάση είναι εµφανές ότι το δηµόσιο σχολείο δεν µπορεί πλήρως να αντικαταστήσει το
γιγαντωµένο πλέον σύστηµα παραπαιδείας. Όµως, τόσο για κοινωνικούς όσο και για
παιδαγωγικούς λόγους, µπορεί και πρέπει να εντάξει στο πρόγραµµα του Ολοήµερου
Σχολείου τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειµένων που η συντριπτική πλειοψηφία,
αν όχι το σύνολο των γονέων µισθώνουν στην ελεύθερη αγορά. Έτσι θα παρέχεται η
υπηρεσία αυτή τουλάχιστον σε αυτούς που δεν έχουν την οικονοµική άνεση ή/και την
αντικειµενική πρόσβαση στα πλέον «απαραίτητα» από τα αντικείµενα αυτά.
(γ) Ένα τρίτο κριτήριο για την προσθήκη νέων γνωστικών αντικειµένων στο
Ολοήµερο Σχολείο είναι να δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής και καλλιέργειας αντικειµένων που ενδιαφέρουν-απασχολούν ιδιαίτερα τους µαθητές κάθε συγκεκριµένου
σχολείου. Κάθε περιοχή της χώρας έχει µια σειρά από ιδιαιτερότητες ή αντιµετωπίζει
χαρακτηριστικά προβλήµατα στην εξοικείωση, επεξεργασία και αντιµετώπιση των οποίων το σχολείο µπορεί να βοηθήσει. Εντάσσονται έτσι στο πρόγραµµα του Ολοήµερου Σχολείου επιλεγµένα γνωστικά αντικείµενα για τα οποία οι µαθητές, γονείς και άλλοι άµεσα εµπλεκόµενοι µε την εκπαίδευση τοπικοί φορείς, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον ή έχουν κάνει πρόταση να συµπεριληφθούν σε αυτό. Τα αντικείµενα αυτά µπορεί
να είναι καθαρά τοπικού αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος –π.χ. τοπική ιστορία,
τοπική πολιτισµική ταυτότητα, λαογραφία, αγγειοπλαστική, παραδοσιακοί χοροί και
µουσική, σκάκι, κ.ά. Τα αντικείµενα αυτά µάλιστα µπορούν να διαµορφωθούν, να υλοποιηθούν και πιθανώς να χρηµατοδοτηθούν --σε ορισµένες από τις δραστηριότητές
τους-- µε τη συνεργασία ατόµων ή φορέων της τοπικής κοινωνίας.
Κατά τη διαµόρφωση του προγράµµατος θα εντάσσονται σε αυτό κατ’ αρχήν τα
αντικείµενα που αποτελούν τον κορµό των «υποχρεωτικών µαθηµάτων» του υφιστάµενου αναλυτικού προγράµµατος --Γλώσσα, Μαθηµατικά, Φυσική, Γεωγραφία, κ.τ.λ.-και αυτά θα διδάσκονται όσες ώρες προβλέπεται και στο επίσηµο αναλυτικό πρόγραµ-
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µα. Στο κορµό αυτό θα προστίθενται και ορισµένα άλλα «υποχρεωτικά» αντικείµενα
που καλύπτουν τουλάχιστον τους δύο πρώτους στόχους που αναφέρθηκαν παραπάνω,
δηλαδή την πρόσβαση στη «νέα γνώση» και την καταπολέµηση της παραπαιδείας. Η
εµπειρία των Ολοήµερων Σχολείων κατά τα τελευταία έτη έδειξε ότι τα αντικείµενα τα
οποία πληρούσαν τις προϋποθέσεις αυτές, αλλά και οικειοθελώς εντάχθηκαν σε όλα
σχεδόν τα Ολοήµερα Σχολεία ήταν: Πληροφορική, Ξένες Γλώσσες, Αισθητική Αγωγή,
Μουσικοκινητική Αγωγή. Τέλος, στο πρόγραµµα θα προστίθενται και «µαθήµατα επιλογής», όπως: Θεατρικό Παιχνίδι, Λαογραφία, Παραδοσιακοί χοροί, Ζωγραφική, Μυθολογία-Παραµύθι. Τα µαθήµατα αυτά θα προτείνονται από τα αρµόδια όργανα κάθε
σχολικής µονάδας, η οποία και θα αποφασίζει πόσες ώρες και σε ποιες τάξεις θα «διδάσκονται» τα αντικείµενα αυτά, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες προτιµήσεις
των παραγόντων του κάθε σχολείου (διδασκόντων, µαθητών, γονέων). Ιδιαίτερα τα µαθήµατα επιλογής µπορεί να είναι διάρκειας έτους ή και εξαµήνου (π.χ. στα πλαίσια του
µαθήµατος των Εικαστικών, µπορεί να ενταχθεί τα πρώτα τρίµηνα η Ζωγραφική και τα
άλλα δύο τρίµηνα η Αγγειοπλαστική).
Για τα µαθήµατα εκείνα που είναι ήδη ενταγµένα στο υφιστάµενο πρόγραµµα
αλλά τροποποιείται το περιεχόµενο ή οι διδακτικές –όπως Αγγλικά, Μουσική, Εικαστικά, Φυσική Αγωγή—, οι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί, στα πλαίσια των αρµοδίων οργάνων και διαδικασιών, θα αξιολογούν και θα προγραµµατίζουν τις αναγκαίες διδακτικές
ώρες κάθε µαθήµατος συνολικά. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η ουσιαστική ενοποίηση των γνωστικών αντικειµένων και δραστηριοτήτων του προγράµµατος, έτσι ώστε
και πραγµατική µάθηση να προσφέρεται στα παιδιά, αλλά και ευρύτερη και πιο εµβαθυµένη επεξεργασία του αντικειµένου να επιτυγχάνεται, από αυτή που σήµερα προσφέρεται στο σχολικό πρόγραµµα. Για παράδειγµα, στο µάθηµα της Μουσικής, µε την
ύπαρξη του ειδικού εργαστηρίου, του εκπαιδευτικού υλικού και της δυνατότητας διαθεµατικής προσέγγισης και εκπόνησης project αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε διδάσκοντες άλλων γνωστικών αντικειµένων, θα προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες στο πρόγραµµα ώρες και ορισµένες ακόµα που κρίνονται αναγκαίες. Η/ο εκπαιδευτικός θα
διαµορφώνει ένα ενιαίο πρόγραµµα δραστηριοτήτων για το σύνολο των προγραµµατισµένων ωρών διδασκαλίας του µαθήµατος –δηλαδή αυτών που υπάρχουν στο «συµβατικό» πρόγραµµα, και αυτών που προστίθενται στα πλαίσια του ολοήµερου.
Η ξένη γλώσσα, και ειδικότερα τα Αγγλικά, θα διδάσκονται στο Ολοήµερο
Σχολείο σε επίπεδα. Με τη δυνατότητα αύξησης των διδακτικών ωρών και την αξιοποίηση του εργαστηρίου ξένων γλωσσών καθώς και του νέου εκπαιδευτικού υλικού, η
ξένη γλώσσα /ες µπορεί να διδαχθεί έτσι ώστε να βελτιωθούν όλοι οι µαθητές, άσχετα
από το επίπεδο γνώσεων που ήδη κατέχουν. Με τον τρόπο αυτό ενδέχεται να απαγκιστρωθούν σταδιακά από την ιδιωτική εκπαίδευση, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της
φοίτησής τους στο δηµοτικό σχολείο.
1.3 Ολοκλήρωση της µαθησιακής διαδικασίας - προετοιµασίας
Η τρίτος βασικός άξονας στη διαµόρφωση του ολοήµερου αναλυτικού προγράµµατος θα πρέπει να είναι η ολοκλήρωση της µαθησιακής διαδικασίας και της προετοιµασίας των µαθηµάτων στα πλαίσια του σχολικού ωραρίου. Στα πλαίσια του επαναπροσδιορισµού του ρόλου του σχολείου σε σχέση µε το παιδί και την οικογένειά του,
καταβάλλεται προσπάθεια να «επανενταχθούν» όλες οι πτυχές της µαθησιακής διαδικασίας– παρουσίαση, εξάσκηση, εµπέδωση—από το σπίτι στο σχολείο. Η πρακτική
που σήµερα ακολουθείται στο σχολείο κατά κύριο λόγο είναι: ο δάσκαλος/α «παραδίδει» το µάθηµα και στην καλύτερη περίπτωση δίνει και κάποιες ασκήσεις και αναθέτει
κατόπιν εργασίες για το σπίτι, προκειµένου να ολοκληρωθεί η διδασκαλία µε τη βοή-
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θεια της οικογένειας. Μάλιστα, κατά τα τελευταία χρόνια, τείνει να γενικευτεί το φαινόµενο της κατάχρησης των «φωτοτυπιών». Στα περισσότερα µαθήµατα φωτοτυπούνται και δίδονται για το σπίτι εργασίες από βοηθητικά βιβλία που κυκλοφορούν στην
ελεύθερη αγορά, χωρίς καν να ελέγχεται αν οι ασκήσεις αυτές ανταποκρίνονται ή όχι
στους σκοπούς του µαθήµατος. Με τον τρόπο αυτό το παιδί υποχρεώνεται να αφιερώσει ένα σηµαντικό µέρος του απογεύµατος κάνοντας «τα µαθήµατα του σχολείου», και
ταυτόχρονα υποχρεώνονται και οι γονείς του να εµπλακούν συστηµατικά στη στυγνή
αυτή διαδικασία επανάληψης και εµπέδωσης του κάθε µαθήµατος. Η συστηµατική δε
αυτή εµπλοκή των γονέων στη µαθησιακή διαδικασία καθίσταται και ένας µηχανισµός
αναπαραγωγής των κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς µαθητές, των οποίων οι γονείς δεν
έχουν το χρόνο, τις γραµµατικές γνώσεις ή γενικότερα τη δυνατότητα παροχής ακαδηµαϊκής στήριξης στα παιδιά τους, υστερούν στα µαθήµατα, σε σχέση µε τους µαθητές
που τους «διαβάζουν» οι γονείς τους ή κάποιος έµµισθος φροντιστής.
Η ένταξη αυτή της σχολικής προετοιµασίας στα πλαίσια του ολοήµερου δεν
στοχεύει στο να κάνει το σχολείο «εκτεταµένο φροντιστήριο», αλλά αντίθετα στοχεύει
στο να αποκαταστήσει στον κάθε φορέα –δασκάλους, µαθητές, γονείς— τον πραγµατικό του ρόλο σε σχέση µε την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό θα γίνει, µεταξύ άλλων,
µε το να ολοκληρώνουν οι µαθητές τις όποιες δραστηριότητες σχετίζονται µε τα µαθήµατά τους στα πλαίσια του σχολικού ωραρίου µε τη συνεργασία και βοήθεια των εκπαιδευτικών, και όχι στο σπίτι µε τη βοήθεια των γονέων. Για το λόγο αυτό προβλέπεται,
εφ’ όσον αυτό καθίσταται αναγκαίο, η προσθήκη συγκεκριµένων ωρών «προετοιµασίας» στο ολοήµερο πρόγραµµα, κατά τις οποίες θα ολοκληρώνεται η εµπέδωση και οι
λοιπές εργασίες των µαθητών.
Και αναφέρουµε «εφ’ όσον αυτό καθίσταται αναγκαίο» γιατί στο ολοήµερο, µε
τον επαναπροσδιορισµό της διδακτικής µεθοδολογίας στοχεύουµε στο να επαναπροσδιορίσουµε και το είδος και την έκταση της αναγκαίας σχολικής προετοιµασίας ή των
«κατ’ οίκον εργασιών». Προς το στόχο αυτό η δασκάλα/ος προσπαθεί κατ’ αρχήν να
εντάξει αυτό που θεωρεί αναγκαίο για την εµπέδωση του κάθε αντικειµένου µέσα στο
ίδιο το µάθηµα. Υλοποιώντας τις βασικές κατευθύνσεις του επίσηµου αναλυτικού προγράµµατος, εισαγάγει τους µαθητές στο αντικείµενο και τους βοηθά να το προσεγγίσουν, να το επεξεργαστούν και να το κατανοήσουν βάσει κυρίως των αρχών της διερευνητικής µάθησης. Ταυτόχρονα αξιολογεί και επιλέγει σε κάθε περίπτωση ορισµένες
από τις εµπεδωτικές ασκήσεις οι οποίες κατά την άποψή του/της είναι απολύτως αναγκαίες για να κατανοήσουν οι µαθητές το αντικείµενο και να εξασκηθούν σε αυτό. Εφ’
όσον κρίνεται ότι χρειάζεται εκτενέστερη «εξάσκηση», καταβάλλεται προσπάθεια αυτή
να γίνει σε µια επιπρόσθετη ώρα «προετοιµασίας», η οποία είναι καλύτερο να ακολουθεί αµέσως τις προγραµµατισµένες διδακτικές ώρες του συγκεκριµένου µαθήµατος.
Ακόµα, καταβάλλεται προσπάθεια ένταξης της εξάσκησης αυτής στα πλαίσια άλλων
µαθηµάτων ή δραστηριοτήτων, υλοποιώντας έτσι στην πράξη τη διαθεµατική προσέγγιση.
Για παράδειγµα, η δασκάλα της Ε΄ τάξης, που γνωρίζει από την εµπειρία της ότι
για να καλύψει πλήρως την ύλη της Γλώσσας χρειάζεται τουλάχιστον δύο ακόµα διδακτικές ώρες την εβδοµάδα, και άλλες δύο για την ολοκλήρωση της ύλης των Μαθηµατικών, χρησιµοποιεί ένα µέρος των επιπρόσθετων ωρών προετοιµασίας --που έπονται
των τριών πρώτων προγραµµατισµένων ωρών της ηµέρας— για να δώσει στα παιδιά
την ευκαιρία να κάνουν εναλλακτικές ασκήσεις, εργασίες, έρευνα στη βιβλιοθήκη,
κ.τ.λ. Ταυτόχρονα, προγραµµατίζει και κάποιες δραστηριότητες στα πλαίσια κάποιου
άλλου γνωστικού αντικειµένου που να απαιτεί εξάσκηση στη συγκεκριµένη ύλη της
Γλώσσας ή των Μαθηµατικών –π.χ. αναθέτει στους µαθητές να εντοπίσουν στο κείµε-
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νο της Ιστορίας το συγκεκριµένο γραµµατικό φαινόµενο που αναλύθηκε την ηµέρα αυτή, να το ξαναγράψουν αλλάζοντας τους χρόνους, κ.τ.λ..
Κατά κύριο λόγο µε τη µετάδοση και εµπέδωση της γνώσης στα πλαίσια του κάθε µαθήµατος από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, προβλέπεται ότι θα µειωθούν σηµαντικά οι
ώρες που είναι όντως αναγκαίο να αφιερώσει ο µέσος µαθητής/τρια ώστε να επεξεργαστεί τη διδακτέα ύλη και να αποκοµίσει την αναγκαία γνώση. Το µεγαλύτερο µέρος
των ωρών αυτών µπορούν κάλλιστα να ενταχθούν στο ολοήµερο πρόγραµµα ως «ώρες
προετοιµασίας». Από την εµπειρία των προηγουµένων ετών µε το Ολοήµερο Σχολείο
προκύπτει ότι ενώ στις µικρές τάξεις είναι και απολύτως αναγκαία, αλλά και πλήρως
εφικτή η ολοκλήρωση της προετοιµασίας στα πλαίσια του σχολείου, στις δύο τελευταίες τάξεις αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να εκληφθεί ως
µειονέκτηµα του προγράµµατος, καθώς είναι γνωστό ότι, σε κάθε περίπτωση, ένας µαθητής της Ε’ ή της Στ’ δηµοτικού δεν θα είχε ολοκληρώσει όλα του τα µαθήµατα στις 4
το απόγευµα. Όµως εκτιµάται ότι µε την ουσιαστική αναµόρφωση της διδακτικής πράξης, τον περιορισµό --αν όχι την κατάργηση-- της αποστήθισης, την αξιοποίηση των
εργαστηρίων, την ανάθεση εκπόνησης διαθεµατικών ατοµικών και οµαδικών εργασιών
µε τη χρήση της βιβλιοθήκης και του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, οι µαθητές
θα µπορούν να αποκοµίζουν γνώση µέσα από δηµιουργικές και ευχάριστες διεργασίες
και σε συγκριτικά λιγότερο χρόνο ανά ηµέρα. Εφ’ όσον δε, υπάρχει ουσιαστική συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν µαθήµατα στην ίδια τάξη, µέρος της
προετοιµασίας µπορεί να ενταχθεί στα πλαίσια και άλλων γνωστικών αντικειµένων.
Για παράδειγµα, και κλάσµατα από τα Μαθηµατικά, και µίξη χρωµάτων από τα Εικαστικά, µπορούν να ανατεθούν ως εργασία που εκπονείται την ώρα της Πληροφορικής
στο εργαστήριο, µε το να σχεδιάζουν οι µαθητές ένα χωριό (µε τις ανάλογες υποδιαιρέσεις σε σπίτια, πόρτες, παράθυρα, κ.τ.λ.), χαρταετούς που πετούν τα παιδιά (µε τις ανάλογες υποδιαιρέσεις γεωµετρικών σχηµάτων στο χαρταετό,) κ.τ.λ. Ίσως πρέπει πάλι να
τονιστεί ότι κύριος στόχος της παραπάνω πρακτικής δεν είναι να µειωθεί απλώς η προετοιµασία ή να περιοριστεί η παρεχόµενη γνώση, αλλά αντίθετα να µάθουν τα παιδιά
περισσότερα, µε τρόπο µάλιστα ευέλικτο, ελκυστικό, δηµιουργικό και ευχάριστο.
Ένας άλλος µαθησιακός στόχος της ένταξης και ολοκλήρωσης της προετοιµασίας στο Ολοήµερο Σχολείο είναι και η αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών που
αντιµετωπίζουν αρκετά παιδιά. ∆εδοµένου ότι όλοι οι µαθητές κάθε σχολικής τάξης
δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, είναι γνωστό σε όλους τους εκπαιδευτικούς ότι ορισµένοι
µεν προχωρηµένοι µαθητές ολοκληρώνουν την εργασία που τους έχει ανατεθεί πολύ
γρήγορα, ή ίσως και στα πλαίσια του µαθήµατος, ενώ ορισµένοι άλλοι αντιµετωπίζουν
προβλήµατα κατανόησης ή και επεξεργασίας της ύλης. Βέβαια ο αριθµός των µαθητών
που έχουν τέτοια προβλήµατα διαφέρει σε µεγάλο βαθµό µεταξύ σχολικών µονάδων
ή/και περιοχών. Σαν αποτέλεσµα, κάθε σχολική µονάδα, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητές
της και τις ανάγκες της κάθε τάξης πρέπει να συµπεριλαµβάνει τις αναγκαίες ώρες
σχολικής προετοιµασίας στο πρόγραµµα. Εφ’ όσον όµως η αλλαγή της διδακτικής
προσέγγισης σε συνδυασµό µε τον επιπρόσθετο χρόνο που αφιερώνεται για προετοιµασία δεν επαρκούν για ορισµένους µαθητές ή κατηγορίες µαθητών, τότε πρέπει να διαµορφωθεί τµήµα /τα ενισχυτικής διδασκαλίας. Προσοχή όµως θα πρέπει να δοθεί ώστε
να µη στιγµατιστούν οι συµµετέχοντες µαθητές, ούτε να «τιµωρηθούν», κάνοντας, για
παράδειγµα, µάθηµα κατά την ώρα που οι υπόλοιποι µαθητές κάνουν ευχάριστες δραστηριότητες επιλογής, ζωγραφική, πληροφορική ή κάτι άλλο ανάλογο.
Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να αποφευχθεί η συνθήκη αυτή, αλλά
και να ενισχυθούν και να αξιοποιηθούν οι ικανότητες όλων των µαθητών ανεξαιρέτως,
είναι η ανάθεση εργασιών που να µπορούν να εκπονηθούν σε διάφορα επίπεδα δυσκολίας, κάτι που είναι εξαιρετικά εύκολο και εφικτό, ιδιαίτερα στα µαθήµατα που δη-
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µιουργούν την ανάγκη για ενισχυτική διδασκαλία, που είναι η Γλώσσα και τα Μαθηµατικά. Εφ΄ όσον οι εργασίες αυτές εκπονούνται κατά τη διάρκεια της «Προετοιµασίας»,
ο/η εκπαιδευτικός µπορεί να επικεντρωθεί στη βοήθεια των αδύνατων µαθητών, ενώ οι
πλέον δυνατοί µπορούν να εργαστούν σιωπηρά στη τάξη ή να ερευνήσουν το θέµα τους
στη βιβλιοθήκη ή το υπολογιστικό κέντρο, ή εάν έχουν τελειώσει να ασχοληθούν µε
άλλη δραστηριότητα. Ένας άλλος τρόπος οργάνωσης της προετοιµασίας είναι η αξιοποίηση της οµαδοσυνεργατικής µεθόδου, µέσω της οποίας οι οµάδες για την επεξεργασία ενός θέµατος µπορούν να συγκροτηθούν από µαθητές διαφόρων επιπέδων, ώστε οι
«καλύτεροι» να βοηθούν τους «αδύνατους» και άµεσα –εξηγώντας ή βοηθώντας τους
να προσεγγίσουν το θέµα ή να βρουν λύσεις-- και έµµεσα –δίνοντας το παράδειγµα µέσω της δικής τους δουλειάς.
2. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η διαµόρφωση του ωρολογίου προγράµµατος του Ολοήµερου Σχολείου επίσης
διέπεται από µια σειρά από άξονες-στόχους: (α) την αλλαγή στη διάρκεια του σχολικού
προγράµµατος –έναρξη, διάρκεια διδακτικών ωρών, λήξη, ζώνες-- και (β) την αλλαγή
στην κατανοµή των γνωστικών αντικειµένων και δραστηριοτήτων στα πλαίσια του διευρυµένου σχολικού ωραρίου. Οι δύο αυτοί άξονες αναλύονται λεπτοµερέστερα στη
συνέχεια.
2.1 Αλλαγή στη διάρκεια του προγράµµατος
Η επίτευξη του συνόλου αλλά και των επί µέρους στόχων και διεργασιών που
παρατέθηκαν στην προηγούµενη ενότητα προϋποθέτει και βασίζεται στη διευρυµένη
χρονικά λειτουργία του σχολικού προγράµµατος. Ειδικότερα, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς στόχους, για την κάλυψη των επιπρόσθετων γνωστικών αντικειµένων και
δραστηριοτήτων, και για την ολοκλήρωση της σχολικής προετοιµασίας, καθίσταται
αναγκαία η επιµήκυνση του σχολικού ωραρίου. Όσο δε αφορά τους κοινωνικούς στόχους του Ολοήµερου Σχολείου, η προστασία και ασφάλεια των παιδιών εργαζοµένων
γονέων, η αντισταθµιστική εκπαίδευση, η καταπολέµηση της παραπαιδείας, κ.τ.λ. καθιστούν εξ ορισµού αναγκαία την επιµήκυνση του σχολικού ωραρίου.
Αυτό που δεν προκύπτει ως αυτονόητο, είναι το κατά πόσο θα πρέπει να επιµηκυνθεί το υφιστάµενο σχολικό ωράριο. Είναι σαφές ότι η απόφαση για τη συνολική
διάρκεια του ολοήµερου προγράµµατος θα πρέπει να βασίζεται στην εκτίµηση τουλάχιστον των παρακάτω παραγόντων:
(ι) Των γενικών στόχων που το πρόγραµµα καλείται να επιτελέσει,
(ιι) των συγκεκριµένων δράσεων και του περιεχοµένου που αυτές θα λαµβάνουν,
(ιιι) του οικονοµικού κόστους και αντίστοιχα της δυνατότητας κάλυψης του κόστους λειτουργίας του ολοήµερου από το κράτος ή/και άλλους φορείς,
(ιv) των πορισµάτων των τακτικών µελετών αξιολόγησης που αφορούν στις επιπτώσεις που η µεγαλύτερης διάρκειας σχολική ηµέρα θα έχει σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και άτοµα,
(v) την εκτίµηση των µακροπρόθεσµων επιπτώσεων που µια µεγαλύτερης διάρκειας σχολική ηµέρα θα έχει σε µαθητές και εκπαιδευτικούς, -- για παράδειγµα οι επιπτώσεις της φοίτησης ενός µαθητή από Α’ έως Στ’ τάξη στις δραστηριότητές του, στη
λειτουργία της οικογένειάς του, κ.τ.λ.,
(vi) τη βασισµένη στα παραπάνω συγκριτική εκτίµηση κόστους-οφέλους –
παιδαγωγικού και οικονοµικού--, κάθε επιπρόσθετης σχολικής ώρας.
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Αντλώντας επί του παρόντος από την εµπειρία των προηγουµένων ετών εφαρµογής του ολοήµερου προγράµµατος, εντοπίζουµε τους παρακάτω άξονες στη
διαµόρφωση του ωρολογίου προγράµµατος:
(α) Αλλαγές στη διάρκεια του προγράµµατος. Η έναρξη του προγράµµατος γίνεται κανονικά στις 8:15 το πρωί. Εφ’ όσον όµως υπάρχει επαρκής ζήτηση από εργαζόµενους γονείς για να ανοίγει το σχολείο νωρίτερα, η σχολική επιτροπή µπορεί να
εισηγηθεί το άνοιγµα του σχολείου κατά µία περίπου ώρα ενωρίτερα. Κατά τη διάρκεια
της ώρας αυτής, οι µαθητές προσέρχονται και αναπτύσσουν κάποιες δραστηριότητες,
ολοκληρώνουν εργασίες ή απλώς χαλαρώνουν. Το αρµόδιο σχολικό όργανο αποφασίζει
συλλογικά για τη στελέχωση του προγράµµατος κατά το χρονικό αυτό διάστηµα.
Η λήξη του προγράµµατος αποτελεί ένα από τα πλέον ακανθώδη ζητήµατα στη
λειτουργία ενός Ολοήµερου Σχολείου. Με βάση την προηγηθείσα εµπειρία και την αποτίµηση των επιπτώσεών της, ως ώρα λήξης του ολοήµερου προσδιορίζεται 4:00 µ.µ.
και µια ώρα νωρίτερα για τις µικρές τάξεις, Α’ και Β’. Και πάλι εάν υπάρχει αντίστοιχη
απόφαση από το αρµόδιο σχολικό όργανο, και αν υπάρχει περιθώριο συµπλήρωσης
ωραρίου κάποιου εκπαιδευτικού, µπορεί το σχολείο να λειτουργήσει και µια ώρα αργότερα (4.00 – 5.00 µ.µ.), προσφέροντας κατά κύριο λόγο επίβλεψη των µαθητών που
παραµένουν, χωρίς οργανωµένο πρόγραµµα. Με το ίδιο σκεπτικό, µαθητές των δύο
πρώτων τάξεων που τελειώνουν το σχολικό τους πρόγραµµα στις 3.00 µ.µ. µπορούν να
παραµείνουν στο σχολείο έως τις 4.00 –ιδιαίτερα όταν έχουν µεγαλύτερα αδέλφια στο
ίδιο σχολείο -- ή εάν είναι απολύτως αναγκαίο για τους γονείς και ως τις 5:00.
Ακόµα, πέρα από την τυπική ώρα λήξης του σχολικού προγράµµατος µπορεί το
σχολείο να παραµένει ανοιχτό µέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες, ανάλογα πάντα: µε τις
ανάγκες της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας –µαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων --,
και βέβαια τη θέληση και τη δυνατότητα της κοινότητας αυτής να καλύπτει την επίβλεψη των σχολικών χώρων κατά την περίοδο αυτή. Τόσο στις µικρές κοινωνίες όσο και
στα αστικά κέντρα µια αντίστοιχη λειτουργία του σχολείου βοηθά στο να καταστεί το
σχολείο πόλος έλξης και συλλογικής και οµαδικής δράσης ατόµων και φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας, χώρος ψυχαγωγίας και δηµιουργίας.
(β) Αλλαγές στη διάρκεια της διδακτικής ώρας. Είναι γνωστό ότι στο ισχύον ωρολόγιο πρόγραµµα ο χρόνος χωρίζεται κυρίως σε 45λεπτα διαστήµατα. Η οργάνωση
αυτή του χρόνου είναι προσαρµοσµένη τόσο στις ανάγκες του υφιστάµενου αναλυτικού
προγράµµατος, όσο και στη µέθοδο διδασκαλίας που σήµερα ακολουθείται –µετωπική
διδασκαλία, µε «παράδοση» του µαθήµατος, κ.τ.λ. Με βάση τις παραπάνω αλλαγές στο
αναλυτικό πρόγραµµα και τις διδακτικές µεθόδους του Ολοήµερου Σχολείου είναι δυνατό, και σε µερικές περιπτώσεις αναγκαίο, να αλλάξει και η διάρκεια της διδακτικής
ώρας. Ειδικότερα σε µαθήµατα και τις δραστηριότητες το περιεχόµενο ή η διδακτική
των οποίων διαφοροποιείται από το συµβατικό πρόγραµµα, η διδακτική ώρα µπορεί να
αυξηθεί ή να µειωθεί ανάλογα µε τις ανάγκες µαθητών και εκπαιδευτικού σε σχέση µε
το συγκεκριµένο αντικείµενο.
Κατά τον ίδιο τρόπο µπορούν να ενοποιηθούν δύο διδακτικές ώρες για να έχουµε καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκληρωµένη επεξεργασία ενός θέµατος, ή για την εφαρµογή µιας συγκεκριµένης µορφής εργασίας, όπως παραδείγµατος χάρη ισχύει για την εργασία µε project, η οποία δύσκολα ολοκληρώνεται
στα πλαίσια του συµβατικού 45λεπτου. Μάλιστα, η εφαρµογή τέτοιων µορφών εργασίας µπορεί να γίνει αποτελεσµατικότερη µόνο µε τη διαµόρφωση µεγαλύτερων ενοτήτων διδακτικού χρόνου –π.χ. η εκπόνηση ενός project στη Φυσική ή στη Μελέτη µπορεί να απαιτεί ένα ενιαίο δίωρο. Η παρέµβαση αυτή µπορεί, προς το παρόν, να εφαρµοστεί ευκολότερα κατά την οργάνωση των «µαθηµάτων» της µετα-µεσηµβρινής ζώ-
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νης, αλλά εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο µπορεί κάλλιστα να εφαρµοστεί και κατά την
προ-µεσηµβρινή περίοδο.
2.2 Αλλαγή στην κατανοµή των γνωστικών αντικειµένων και δραστηριοτήτων
στο ωρολόγιο πρόγραµµα
Από την προηγηθείσα συζήτηση του περιεχοµένου του αναλυτικού προγράµµατος και της διδακτικής µεθοδολογίας του Ολοήµερου Σχολείου προκύπτει ότι είναι αναγκαία η ανακατανοµή των γνωστικών αντικειµένων στο ωρολόγιο πρόγραµµα σε
σχέση µε το υφιστάµενο πρόγραµµα. Η ανακατανοµή αυτή βασίζεται σε δύο βασικές
αρχές: (1) την κατάργηση της αξιολογικής διαφοροποίησης µεταξύ «ακαδηµαϊκών» και
«µη-ακαδηµαϊκών» µαθηµάτων και (2) την εφαρµογή της θέσης αυτής στην πράξη µέσα από την ενοποίηση του προ και µετα-µεσηµβρινού προγράµµατος και τη διάχυση
των περισσοτέρων µαθηµάτων –αν όχι όλων-- καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής ηµέρας.
Ο βασικός κανόνας ότι το ωρολόγιο πρόγραµµα διαµορφώνεται ως ένα ενιαίο
σύνολο που ξεκινά από τις 8:15 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 4:00 το απόγευµα. Η
εµπειρία των προηγουµένων ετών έδειξε ότι σε αρκετές περιπτώσεις πιλοτικών Ολοήµερων Σχολείων, κρατήθηκε το υφιστάµενο πρόγραµµα του «συµβατικού σχολείου» ως
έχει και απλώς προστέθηκαν ώρες «προετοιµασίας» και ορισµένες δραστηριότητες µετά το γεύµα. Πρέπει να τονίσουµε ότι αυτό το πρόγραµµα είναι µια βελτιωµένη µορφή
ενός προγράµµατος διευρυµένου ωραρίου, αλλά δεν είναι ένα πρόγραµµα Ολοήµερου
Σχολείου. Μάλιστα, δηµιουργεί πολλαπλά προβλήµατα και αναστολές στην εφαρµογή
του αναβαθµισµένου ολοήµερου προγράµµατος.
Βασική παρέµβαση-στόχο του ολοήµερου προγράµµατος αποτελεί η καταπολέµηση του διαχωρισµού µεταξύ ακαδηµαϊκών και µη-ακαδηµαϊκών µαθηµάτων. Αποτελεί
κοινό τόπο ότι στο «συµβατικό» σχολείο η µεγάλη έµφαση δίνεται στα «ακαδηµαϊκά»
µαθήµατα, και κυρίως Γλώσσα και Μαθηµατικά, τόσο από πλευράς κατανοµής χρόνου
όσο και από τη διδακτική πράξη καθαυτή που περνά στα παιδιά την αντίληψη ότι αυτά
είναι τα «σοβαρά» µαθήµατα. Πολλές από τις ώρες που είναι προγραµµατισµένες για
γνωστικά αντικείµενα όπως η Μελέτη ή τα Θρησκευτικά, απορροφώνται από τους εκπαιδευτικούς για την ολοκλήρωση των «σοβαρών» αυτών µαθηµάτων. Η παράβλεψη
και ο έµπρακτος υποβιβασµός των «δευτερευόντων» γνωστικών αντικειµένων ήταν
ακόµα πιο έντονη πριν την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών «ειδικοτήτων», οπότε οι
ώρες της Μουσικής, των Εικαστικών ή της Γυµναστικής συνήθως θυσιάζονταν στους
βωµούς της Γλώσσας και των Μαθηµατικών.
Η πρακτική αυτή καταργείται στο Ολοήµερο Σχολείο και αντικαθίσταται µε την
έµπρακτη αναγνώριση ότι η γνώση αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, διαρκώς αυξανόµενο,
το οποίο µπορεί να προσεγγιστεί από πολλές πλευρές και µε πολλούς διαφορετικούς
τρόπους. Έτσι, µέσα στο σχολείο, η απόκτηση της γνώσης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η
καλλιέργεια ικανοτήτων και κλήσεων των µαθητών, περνούν µέσα από την επεξεργασία
πολλαπλών γνωστικών αντικειµένων και µε πολλαπλούς τρόπους και µεθόδους. Τα αντικείµενα δε αυτά δεν κατατάσσονται σε σοβαρά ή µη, σηµαντικά ή µη, γιατί όλα είναι
εξίσου αναγκαία για την σφαιρική καλλιέργεια και διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης
προσωπικότητας, ενός ενεργού πολίτη.
Βέβαια, διεθνώς αναγνωρίζεται ότι, ανεξαρτήτως κλίσεων, ενδιαφερόντων ή επιλογών, όλοι οι µαθητές πρέπει να µαθαίνουν καλά τη µητρική τους γλώσσα και τα
µαθηµατικά. ∆εν έπεται όµως ότι ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται αποκλειστικά µε το
βοµβαρδισµό των µαθητών µε κανόνες και ασκήσεις στα αντικείµενα αυτά και µόνο
κατά την ώρα της Γλώσσας ή των Μαθηµατικών. Ούτε έπεται ότι η απόκτηση γνώσε52

ων της γλώσσας και µαθηµατικών πρέπει να γίνεται σε βάρος των υπολοίπων γνώσεων
και δεξιοτήτων που οι µαθητές πρέπει να αποκτήσουν και που είναι εξίσου σηµαντικές
για τη σφαιρική ανάπτυξη και καλλιέργειά τους.
Για τους λόγους αυτούς το ολοήµερο πρόγραµµα διαµορφώνεται έτσι ώστε να
καταργείται η διάκριση µεταξύ «ακαδηµαϊκών» και «µη ακαδηµαϊκών» µαθηµάτων.
Αυτό επιτυγχάνεται µε τις εξής δύο παρεµβάσεις:
(α) Με τη µετάδοση και εµπέδωση της διδακτέας ύλης σε όλα τα µαθήµατα –
συµπεριλαµβανοµένης της Γλώσσας και των Μαθηµατικών— µέσα από περισσότερο
δηµιουργικούς, διερευνητικούς και ψυχαγωγικούς τρόπους – διαθεµατικές ασκήσεις
και εργασίες, έρευνα βιβλιοθήκης, παιχνίδι, οµαδικές εργασίες, επισκέψεις σε φυσικά,
πολιτισµικά, ιστορικά αξιοθέατα, διερεύνηση θεµάτων στο ∆ιαδύκτιο για τα µεγαλύτερα παιδιά, κ.τ.λ. Με τον τρόπο αυτό συνδέεται το γλωσσικό µάθηµα ή το µάθηµα των
µαθηµατικών µε άλλα µαθήµατα, δραστηριότητες ή εφαρµογές, χωρίς να εκλαµβάνεται
ως «ανώτερο».
(β) Μέσα από την οργάνωση του ωρολογίου προγράµµατος και ειδικότερα µέσα
από τη διάχυση των «ακαδηµαϊκών» µαθηµάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας. Αυτό
που είναι ευρέως αποδεκτό είναι ότι η Γυµναστική θα πρέπει να προγραµµατίζεται για
την πρώτη διδακτική ώρα, και όπου και για όποιες τάξεις αυτό είναι εφικτό, θα πρέπει
να εφαρµοστεί. Βέβαια η επικρατούσα άποψη είναι ότι το µυαλό των παιδιών είναι
πιο καθαρό και ξεκούραστο κατά τις πρώτες διδακτικές ώρες οπότε και διδάσκονται τα
κυριότερα «ακαδηµαϊκά» µαθήµατα, τη Γλώσσα και τα Μαθηµατικά. Επειδή δεν υπάρχουν επιστηµονικά δεδοµένα περί του αντιθέτου, οι περισσότερες διδακτικές ώρες των
µαθηµάτων αυτών µπορούν να προγραµµατίζονται κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Όµως άλλα «ακαδηµαϊκά» µαθήµατα, των οποίων η ύλη µπορεί και πρέπει να δουλευτεί
µέσα από εργαστηριακές δραστηριότητες –π.χ. Φυσική-, µέσα από βιβλιογραφική έρευνα και εκπόνηση εργασιών –π.χ. Ιστορία, Θρησκευτικά--, µέσα από επισκέψεις στη
φύση αλλά και σε µουσεία, µνηµεία και άλλους εξωτερικούς χώρους – π.χ. Μελέτη,
Ιστορία, Θρησκευτικά—µπορούν να ενταχθούν µερικώς ή εξ ολοκλήρου στη µεταµεσηµβρινή ζώνη, παρέχοντας επιπρόσθετο ενδιαφέρον, δραστηριοποίηση και ευχαρίστηση σε µαθητές και εκπαιδευτικούς. Και αντίστροφα µαθήµατα που θεωρούνται ευχάριστα, διασκεδαστικά, ξεκούραστα, όπως η Μουσική, τα Εικαστικά, η Πληροφορική,
και πολλά από τα επιπρόσθετα µαθήµατα επιλογής, µπορούν να ενταχθούν µερικώς
στην προ-µεσηµβρινή ζώνη, ως «διαλείµµατα» χαλάρωσης, και µερικώς στη µεταµεσηµβρινή ζώνη.
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Συµπερασµατικά προκύπτει από τα παραπάνω ότι το ολοήµερο αναλυτικό και
ωρολόγιο πρόγραµµα φέρνουν µια πλειάδα καινοτοµιών στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα, αν όχι µια ουσιαστική και ριζική µεταρρύθµιση. Κατ΄ αρχάς, ανατρέπουν τα βασικά
προβληµατικά στοιχεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης – µετωπική διδασκαλία, µάθηση µέσω της στείρας επανάληψης και αποστήθισης, µονοµερής έµφαση ακαδηµαϊκών
µαθηµάτων, έλλειψη πολλαπλότητας εκπαιδευτικού υλικού, περιορισµός γνωστικών
αντικειµένων, κατακερµατισµός της παρεχόµενης γνώσης, κ.ο.κ. Εκτός αυτού, το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραµµα του Ολοήµερου Σχολείου εισάγει και υλοποιεί τις
πλέον πρόσφατες και πρωτοποριακές διδακτικές µεθόδους –διερευνητική µάθηση, διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης, οµαδοσυνεργατική µέθοδος διδασκαλίας, χρήση νέων τεχνολογιών, κ.τ.λ.—και εντάσσει νέα γνωστικά αντικείµενα, η διδασκαλία των οποίων καθίσταται αναγκαία µέσα από τις πρόσφατες κοινωνικο-οικονοµικές εξελίξεις.
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Έτσι, καθώς το περιεχόµενο, οι διαδικασίες και τα «προϊόντα» της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης αναβαθµίζονται και εµπλουτίζονται, οι βασικοί εµπλεκόµενοι φορείς,
οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές, συµµετέχουν, συνεργάζονται, ανακαλύπτουν, ευχαριστιούνται, παράγουν και βοηθούν ο ένας τον άλλο, προάγονται και βελτιώνονται ως
άνθρωποι και ως πολίτες. Γιατί τελικά, η σηµερινή κοινωνία και εκπαίδευση αποζητά
τη διαµόρφωση ενός «νέου πολίτη». Αφού δηλαδή τα κοινωνικά δεδοµένα της παγκοσµιοποίησης έχουν αλλάξει ριζικά, οφείλει και το σχολείο να ανταποκριθεί, βοηθώντας
στη διαµόρφωση του νέου αυτού ενεργού πολίτη, µε τα χαρακτηριστικά της συνεργατικότητας, της συµµετοχής, της αναγνώρισης και αποδοχής της ετερότητας, της ευελιξίας, της δυνατότητας διερεύνησης και επίλυσης προβληµάτων, της ανάπτυξης κρίσης
και πρωτοβουλίας. Και η καλλιέργεια των χαρακτηριστικών αυτών πρέπει να ξεκινήσει
από το δηµοτικό σχολείο, όχι για να καταστήσει το νέο πολίτη απλώς ανταγωνιστικό
στο παγκόσµιο χωριό και την αγορά του, αλλά για να του θεµελιώσει την ανθρωπιστική
και κοινωνική εκείνη παιδεία που θα του επιτρέψει εποικοδοµητικά αλλά και κριτικά
να ενταχθεί και να συµβάλλει στη διαµόρφωση µιας καλύτερης κοινωνίας. Στα πλαίσια
του προβληµατισµού αυτού, το ολοήµερο, που περιγράψαµε παραπάνω, προσδοκά να
γίνει όχι µόνο σχολείο µετάδοσης γνώσεων και καλλιέργειας δεξιοτήτων και ικανοτήτων, αλλά ταυτόχρονα να λειτουργήσει ως µια µικρή κοιτίδα επεξεργασίας και παραγωγής πολιτισµού και ανθρωπισµού.
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Ιωάννης Ε. Βρεττός
ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:
ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μέχρι σήµερα έχουν καταγραφεί στην παιδαγωγική βιβλιογραφία αρκετές ποσοτικά και σηµαντικές ποιοτικά προτάσεις για µεταρρύθµιση της φυσιογνωµίας του
σχολείου, της σχολικής τάξης και ζωής. Αυτές οι προτάσεις επηρέασαν και βελτίωσαν,
τουλάχιστον σε κάποιο βαθµό, το «παραδοσιακό σχολείο» σε πολλές χώρες. Παρά τη
βελτίωση αυτή το σχολείο αµφισβητείται ανοιχτά σήµερα και δεν είναι λίγοι αυτοί που
υποστηρίζουν την κατάργησή του, αν αυτό ήδη δεν έχει αυτοκαταργηθεί. Σε ό,τι αφορά
την ελληνική πραγµατικότητα, οι µεταρρυθµιστικές προτάσεις δεν 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. Αν λοιπόν γίνεται λόγος διεθνώς για κατάργηση του σχολείου, µήπως αποτελεί προσβολή της λογικής η πρόταση για ένα Ολοήµερο Σχολείο, δηλαδή ουσιαστικά για επέκταση του σχολείου µέχρι το απόγευµακαι µάλιστα στη χώρα µας, όπου το σχολείο έχει µείνει αρκετά µακριά από τα συµβαίνοντα σε άλλες χώρες και δεν έχει πάρει σε ικανοποιητικό βαθµό υπόψη του τα ερευνητικά δεδοµένα;
Λέγοντας Ολοήµερο Σχολείο δεν εννοούµε ασφαλώς «όλη την ηµέρα σχολείο».
Με άλλα λόγια ο θεσµός του Ολοήµερου Σχολείου µε την παραµονή των παιδιών περισσότερες ώρες σ’ αυτό δεν εξυπηρετεί ούτε µόνον κοινωνικές ούτε µόνον γνωστικές
ανάγκες µε την έννοια της προσφοράς περισσότερων γνώσεων στους µαθητές. Ούτε
και η παραµονή των µαθητών στο σχολείο σηµαίνει ότι οι µαθητές θα περιορίζονται
στο χώρο του σχολείου, αλλά ότι θα έχουν και εξωσχολικές εµπειρίες και θα αποκτούν
γνώσεις και θα διαµορφώνουν τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά τους όχι µόνο
µέσα στο σχολείο, αλλά συγκεντρώνοντας εµπειρίες και αξιοποιώντας ερεθίσµατα και
έξω από αυτό (B. Martens, 1994, 93).
Για να µπορέσει αυτό το σχολείο να πετύχει τον σκοπό του, θα πρέπει τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς να αλλάξουν νοοτροπία, ώστε να µην εµποτισθεί - διαβρωθεί το σχολείο αυτό από το πνεύµα που κυριαρχεί τις περισσότερες φορές στο συνηθισµένο. Αν θα πρέπει να αλλάξει η στάση απέναντι στη µετάδοση και στην επεξεργασία της γνώσης στο συνηθισµένο σχολείο, αυτό επιβάλλεται να γίνει κατά µείζονα
λόγο στο ολοήµερο (J. Wittern,1990, 67, K. Schittko, 1995, 18). Ασφαλώς θα αποτύχει, αν το Ολοήµερο Σχολείο θεωρήσει ότι αποστολή του είναι αποκλειστικά, πέρα από
την φύλαξη των µαθητών, η προετοιµασία των κατ` οίκον εργασιών και η προσφορά
µαθηµάτων τα οποία δεν εµφανίζονται στο πρόγραµµα του παραδοσιακού σχολείου.
«Φύλαξη και γνώσεις» ή και αντικείµενα που δεν προκαλούν ίσως µε την πρώτη µατιά
ένταση και κούραση (από σκάκι µέχρι ψάρεµα) αποτελούν κινδύνους για το Ολοήµερο
Σχολείο, γιατί παραπλανούν πολλές φορές και ίσως οδηγούν σε εφησυχασµό, µε την
έννοια ότι οι ώρες γεµίζουν µε δραστηριότητες οι οποίες προκαλούν απλώς ευχαρίστηση. Πέρα από την ευχαρίστηση θα πρέπει να είναι ορατό και το παιδευτικό αποτέλεσµα.
Το Ολοήµερο Σχολείο µπορεί να βοηθήσει στην υλοποίηση και εφαρµογή των
µεταρρυθµιστικών προτάσεων, µε την προοπτική µάλιστα αυτές να εφαρµοσθούν και
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στα ηµιηµερήσια σχολεία. Με άλλα λόγια το Ολοήµερο Σχολείο µπορεί να αποτελέσει
τον προποµπό ή τον τροχιοδείκτη για αλλαγές και εκτιµήσεις και στο συνηθισµένο
σχολείο, δεδοµένου ότι η δοµή και η λειτουργία του όχι µόνον επιτρέπουν, αλλά και
επιβάλλουν την υιοθέτηση προτάσεων που αφορούν την οργάνωση της σχολικής ζωής
και εργασίας, την διάρθρωση και µεθοδολογική προσέγγιση των περιεχοµένων διδασκαλίας, τις µορφές εργασίας που εξασφαλίζουν τόσο την αποτελεσµατική µάθηση αλλά και την καλλιέργεια θετικού συναισθηµατικού κλίµατος µέσα στην τάξη κλπ.
Μερικές φορές παρεξηγείται η αποστολή και ο ρόλος του Ολοήµερου Σχολείου.
Η παραµονή του µαθητή για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο σχολείο δεν σηµαίνει «ευκαιρία» ή δυνατότητα για προσφορά περισσότερων γνώσεων στον µαθητή. Το Ολοήµερο Σχολείο, θέλοντας να αποφύγει τον κίνδυνο να θεωρηθεί ως πολύωρο και εξουθενωτικό σχολείο κατ` αναλογίαν ως προς τον τρόπο λειτουργίας του προς το παραδοσιακό, προσπάθησε να τονίσει τον παιδαγωγικό του χαρακτήρα και να επιχειρήσει τη
σύζευξη αγωγής και µάθησης. Η εντατικοποίηση των ρυθµών µάθησης, η προσθήκη
νέων περιεχοµένων διδασκαλίας-απαιτήσεων και η επίτευξη υψηλών γνωστικών επιδόσεων δεν ανήκουν οπωσδήποτε στις προθέσεις του Ολοήµερου Σχολείου. Αντίθετα
αυτό το σχολείο επιχειρεί την υπέρβαση του παραδοσιακού σχολείου µε την καλλιέργεια ενός κλίµατος που θα εξασφαλίζει τη δραστηριοποίηση κινήτρων µάθησης, την ευχάριστη παραµονή στο σχολείο, την ανάληψη πρωτοβουλιών από την
πλευρά των µαθητών, τη συνεργασία και γενικά τη διαµόρφωση ενός ώριµου και
σκεπτόµενου πολίτη. Ασφαλώς ο έλεγχος του µαθητή ή η παραβίαση του ελεύθερου
χρόνου του έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην προσπάθεια του σχολείου για αυτοκατευθυνόµενη µάθηση και καλλιέργεια ελεύθερης και αυτόνοµης προσωπικότητας. Η
παραµονή του µαθητή για µεγάλο χρονικό διάστηµα της ηµέρας στο σχολείο µπορεί
είτε να οδηγήσει τους γονείς στην σταδιακή παραχώρηση στο σχολείο της ευθύνης για
την αγωγή των παιδιών τους είτε να προκαλέσει τη σύγκρουση µεταξύ σχολείου και
οικογένειας σχετικά µε τις αρχές και τους τρόπους διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Οι
κίνδυνοι αυτοί µπορούν να εξουδετερωθούν µε τη συνεργασία οικογένειας και σχολείου και τη συµµετοχή της οικογένειας στη διαµόρφωση του παιδαγωγικού αλλά και του
γνωστικού πλαισίου του σχολείου. Εξάλλου το Ολοήµερο Σχολείο δεν επιδιώκει να αντικαταστήσει ή να υποκαταστήσει την οικογένεια, αλλά να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες για την ενεργό συµµετοχή της οικογένειας στη ζωή του σχολείου. Με άλλα λόγια το Ολοήµερο Σχολείο δεν επιθυµεί την «ιδρυµατοποίηση» του µαθητή και τη «σχολειοποίηση της κοινωνίας» αλλά την κάλυψη γνωστικών, συναισθηµατικών, κοινωνικών και ψυχολογικών κενών και ελλειµµάτων του µαθητή από το ένα
µέρος και βελτίωση του ανθρώπινου προσώπου της κοινωνίας από το άλλο.
Όπως προαναφέρθηκε, το Ολοήµερο Σχολείο αποβλέπει στη σύνδεση κοινωνικής
και γνωστικής µάθησης, µόρφωσης και εκπαίδευσης, ελεύθερου χρόνου και ανάπτυξης
της προσωπικότητας του µαθητή. Ο κίνδυνος που ελλοχεύει είναι να διαχωρισθεί η καθιερωµένη προµεσηµβρινή ζώνη και να παραµείνει ως έχει και να ακολουθήσει η µεταµεσηµβρινή διανθισµένη µε διάφορες δραστηριότητες και οµάδες εργασίας. Θα πρέπει δηλαδή η αγωγή και η εκπαίδευση να αλληλοσυµπληρώνονται και να αλληλοκαλύπτονται και να έχουν τη µορφή µιας ενιαίας και ολοκληρωµένης ενότητας (ενιαίοαδιάσπαστο Ολοήµερο Σχολείο). Η διδασκαλία των περιεχοµένων, ο ελεύθερος χρόνος
και οι διάφορες δραστηριότητες, οι οµάδες εργασίας και τα µαθήµατα επιλογής, η διάταξη και διαρρύθµιση του χώρου και η διαµόρφωση χρονικών πλαισίων διδασκαλίας
απαιτούν από το ένα µέρος τη θεώρηση του Προγράµµατος από σχεδόν µηδενική βάση
και από το άλλο τη σύγκλιση και αλληλεξάρτηση όλων των «δραστηριοτήτων» µέσα
στο σχολείο.
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Στη συνέχεια θα αναφερθούµε σε ορισµένες µεταρρυθµιστικές προτάσεις και σε
µέτρα που µπορούν να λειτουργήσουν βελτιωτικά και να αντιµετωπίσουν προβλήµατα
που συνδέονται τόσο µε το Ολοήµερο όσο και µε το συνηθισµένο ηµιηµερήσιο σχολείο. Κατά τη γνώµη µας άλλες από αυτές τις προτάσεις είναι άµεσα εφαρµόσιµες και άλλες προϋποθέτουν την ικανοποίηση συγκεκριµένων απαιτήσεων, ενώ άλλα από τα µέτρα µπορούν να εφαρµοσθούν βραχυπρόθεσµα και άλλα έχουν µακροπρόθεσµη προοπτική. Οπωσδήποτε όµως η άµεση και σε µικρά βήµατα εφαρµογή τους ανοίγει το δρόµο και ευρύτερες και πιο ουσιαστικές αλλαγές. Βέβαια ο εκπαιδευτικός δεν µπορεί
µόνος του να ανατρέψει άρδην ούτε και να µεταρρυθµίσει µια εκπαιδευτική πραγµατικότητα, η οποία έχει αποκρυσταλλωθεί και υφίσταται επί πολλά χρόνια. ∆εν
θα πρέπει ωστόσο να παραιτηθεί από οποιαδήποτε προσπάθεια.
Τόσο οι προτάσεις όσο και τα µέτρα που ακολουθούν µπορούν, κατά τη γνώµη
µας, να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στον σχεδιασµό και στην εκτέλεση της διδασκαλίας του. Συνδέονται µάλιστα άµεσα µεταξύ τους, αλληλοϋποστηρίζονται, αποτελώντας µια δέσµη αλληλοεξαρτώµενων στόχων. Αυτό σηµαίνει ότι η εφαρµογή τους προϋποθέτει διαφορετικό τρόπο σκέψης και συνεπάγεται βαθιές αλλαγές στο πρόγραµµα
και γενικότερα στη σχολική ζωή:
1. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ - ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)
Το µάθηµα µε τη µέθοδο project σχεδιάζεται και οργανώνεται από τους µαθητές
και αποτελεί ίσως την σηµαντικότερη παράµετρο της αυτοκατευθυνόµενης µάθησης,
µια και αποστασιοποιείται από την παράθεση και αλληλοδιαδοχή των διάφορων µαθηµάτων στο Αναλυτικό και στο Ωρολόγιο Πρόγραµµα (K. Frey, 1998, 89). Η διδασκαλία προσανατολίζεται τώρα σε θέµατα και προβλήµατα που βρίσκονται στο χώρο της
εµπειρίας και στον ορίζοντα του µαθητή, αφορούν τον «κόσµο» του και πηγάζουν από
τα πράγµατα που βρίσκονται γύρω και τις καταστάσεις που απαντώνται στην καθηµερινή ζωή (Αθ. Τριλιανός, 1991, τ.Ι, 50). Ασφαλώς ο εκπαιδευτικός πρέπει να εναρµονίσει τις απαιτήσεις και τα αποτελέσµατα καθώς και την όλη διαδικασία του project µε
τους σκοπούς του Αναλυτικού Προγράµµατος. Αυτό σηµαίνει ότι οι µαθητές µαθαίνουν χωρίς να έχουν την αίσθηση ότι «υπακούουν» σε προδιαγραφές και ότι κάνουν
µάθηµα, όπως το θέλει η συνηθισµένη διδασκαλία (K. Χρυσαφίδης, 1998, 43). Το σχέδιο εργασίας δεν πρέπει ωστόσο να εκπέσει και να εκφυλισθεί µε τη συσσώρευση γνωστικών πληροφοριών, ώστε να θυµίζει το συνηθισµένο µάθηµα.
∆εν πρέπει βέβαια να νοµίσει κανείς ότι το σχέδιο εργασίας µπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τη συνηθισµένη διδασκαλία. Η παραδοσιακή διδασκαλία και το σχέδιο
εργασίας παρουσιάζουν κενά, αλλά προσφέρουν και δυνατότητες, ώστε να µπορούν και
πρέπει να συνυπάρξουν και να συνεργασθούν. Πέρα όµως από αυτήν τη σχέση συνύπαρξης και συνεργασίας βρίσκονται ταυτοχρόνως και σε µια σχέση αντίθεσης και αλληλοαναίρεσης. Ενώ δηλαδή το σχέδιο εργασίας αποβλέπει στην µεταβολή και υπέρβαση του παραδοσιακού µαθήµατος και δείχνει να έχει ως σκοπό την κατάργησή του,
κινδυνεύει να µην είναι πλέον «µάθηµα». Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να βαδίσει το δύσβατο µονοπάτι µεταξύ των δύο, ώστε το σχέδιο εργασίας να µην αποµακρυνθεί από
τον σκοπό του που είναι σαφής: να µεταβάλει το παραδοσιακό µάθηµα και να ξεπεράσει τα στενά του όρια από το ένα µέρος και να είναι πραγµατικό µάθηµα από το άλλο.
Η χρονική διάρκεια ενός project µπορεί, αν και δύσκολα, να περιορίζεται σε ένα
δίωρο ή να καλύπτει ολόκληρο το απόγευµα, περισσότερες ηµέρες ή και εβδοµάδες
και ακόµα µήνες ή και χρόνια. Ένα σχέδιο εργασίας είναι δυνατόν:
α. να αφορά µια συγκεκριµένη τάξη ή και παράλληλες τάξεις,
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β. να υπερβαίνει τα όρια της τάξης και να αφορά περισσότερες τάξεις ή και ολόκληρο
το σχολείο.
Μέχρι σήµερα έχουν αποκρυσταλλωθεί τρεις µορφές-τύποι σχεδίου εργασίας:
α. το σχέδιο εργασίας, το οποίο αναφέρεται σε θέµατα και προβλήµατα µέσα στον
προβλεπόµενο χρόνο από το ωρολόγιο πρόγραµµα, τα οποία επεξεργάζονται οι µαθητές στο πλαίσιο της τάξης τόσο µέσα όσο και έξω από το σχολείο. Με άλλα λόγια το
σχέδιο εργασίας θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ένα νέο µάθηµα στο Αναλυτικό Πρόγραµµα: π.χ. οι δεινόσαυροι επάνω στη γη- ένα ηφαίστειο ξυπνάει- πώς ζούσαν οι πρώτοι άνθρωποι- παιδιά πεθαίνουν από την πείνα στην Αφρική- τα παιχνίδια στην Αρχαία
Ελλάδα.
β. το σχέδιο εργασίας, το οποίο θέτει µεγαλύτερες απαιτήσεις στους µαθητές, απαιτεί περισσότερο χρόνο και αποστασιοποιείται από τα σχέδια εργασίας, τα οποία έχουν συγκεκριµένο χρόνο στο ωρολόγιο πρόγραµµα: π.χ. ανακαλύπτοντας τα χρώµατα
στη φύση- οργάνωση ενός µουσείου λαϊκής τέχνης- διαµόρφωση του κήπου.
γ. το σχέδιο εργασίας, το οποίο καλύπτει ένα ευρύτερο χρονικό διάστηµα, επιλέγεται από τον µαθητή και συνδέεται µε χώρους µάθησης εκτός του σχολείου, ώστε να
αποδείξει την άµεση σχέση του µε τη ζωή και την καθηµερινή πραγµατικότητα: π.χ.
οργανώνοντας ένα τυπογραφείο στο σχολείο µας - ας γίνουµε κριτές στους Ολυµπιακούς Αγώνες.
Και οι τρεις µορφές project µπορούν να έχουν τη θέση τους στο Ολοήµερο Σχολείο, δεδοµένου µάλιστα ότι ακόµα και τα σχέδια εργασίας τα οποία δεν έχουν εµφανή
σχέση µε µαθήµατα του Αναλυτικού Προγράµµατος αποτελούν µια από τις σηµαντικές
παιδαγωγικές προσφορές του Ολοήµερου Σχολείου.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού µεταβάλλεται στη διδασκαλία µε project. Ο
εκπαιδευτικός «παραχωρεί» την πρωτοβουλία στους µαθητές, αλλά είναι σε ετοιµότητα
για προσφορά βοήθειας και υποστήριξης. Αυτό σηµαίνει ότι ούτε παρατηρεί
παθητικά ούτε σπεύδει να δώσει λύσεις εκεί που οι µαθητές τα καταφέρνουν χωρίς
τη δική του βοήθεια. Οποιοδήποτε σχέδιο εργασίας δεν εξασφαλίζει οπωσδήποτε την
ενεργό συµµετοχή των µαθητών. Ο βαθµός επικαιρότητας και το ενδιαφέρον των
µαθητών είναι κριτήρια για την επιλογή του θέµατος (St. Fishman & L. McCarthy,
1998, 54). Πέρα όµως από το θέµα πρέπει και η διαδικασία επεξεργασίας του να
εξασφαλίζει µέχρι το τέλος την ενεργό συµµετοχή όλων των µαθητών.
Το σχέδιο εργασίας απαιτεί αρκετό χρόνο, ο οποίος πρέπει να παραχωρηθεί τις
περισσότερες φορές από συγκεκριµένα µαθήµατα. Το επιχείρηµα ότι µέσω του σχεδίου
εργασίας καλύπτονται γνώσεις από άλλα µαθήµατα δεν ισχύει πάντοτε, µια και το κριτήριο επιλογής του θέµατος ή καταγραφής των επιµέρους πλευρών και πτυχών του δεν
αποτελεί κύριο µέληµα του σχεδίου εργασίας. Παρά την «απώλεια χρόνου» µε την έννοια που της δίνει το παραδοσιακό σχολείο, οι µαθητές µέσω των σχεδίων εργασίας
αποκτούν ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την
αυτοκατευθυνόµενη µάθηση και την αυτοµόρφωσή τους.
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2. ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ο κατακερµατισµός των γνώσεων κατά µαθήµατα, τουλάχιστον στο ∆ηµοτικό
Σχολείο, προσκρούει εύλογα σε παιδαγωγικές ενστάσεις. Σύµφωνα µε αυτές ο κόσµος
εµπειρίας του µαθητή είναι ενιαίος και τα θέµατα-προβλήµατα πρέπει να αντιµετωπισθούν ως ολότητες, γιατί απαιτούν ένα σύνολο γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων οι
οποίες ξεπερνούν τα στενά όρια που θέτουν τα επιµέρους µαθήµατα (Χρ. Θεοφιλίδης,
1997, 11, ΥΠΕΠΘ, 1999, 59). «Ένα µάθηµα χωρίς µαθήµατα», το οποίο ενδείκνυται
για τις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου δεν ξεκινάει ασφαλώς από συγκεκριµένα µαθήµατα. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν καταλήγει και σε αυτά, αφού πολλές
γνώσεις που θα αποκτηθούν µπορούν να ενταχθούν σε αυτά (P. Brandt, 1987,25, M.
Becker-Hubrich, 1999, 78,). Αυτό που αναφέρθηκε δηλαδή για τo σχέδιo εργασίας
(project) ισχύει και στην περίπτωση αυτή.
Βέβαια η κατάργηση των µαθηµάτων ανατρέπει το υπάρχον Αναλυτικό Πρόγραµµα και προκαλεί σχετικό άγχος, µια και συνοδεύεται από το ερώτηµα της κάλυψης
του κενού που θα προκύψει. Μεταξύ της διατήρησης των µαθηµάτων ως έχουν και της
παντελούς κατάργησής τους διατυπώνονται και έχουν εφαρµοσθεί ενδιάµεσες προτάσεις και λύσεις. Έτσι, η ενιαιοποίηση και σύνδεση µαθηµάτων µπορεί να πάρει διάφορες µορφές, τις κυριότερες από τις οποίες παρουσιάζουµε στη συνέχεια.
2.1 Υπέρβαση του µαθήµατος
Κατά τη διδασκαλία ενός µαθήµατος επιχειρείται η ένταξη ενός συγκεκριµένου
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 άλλα µαθήµατα: στο µάθηµα της Αγγλικής Γλώσσας γίνονται αναφορές σε θέµατα Γεωγραφίας και Ιστορίας.
Αυτή η µορφή διαθεµατικής προσέγγισης είναι η πλέον γνωστή, γιατί πραγµατοποιείται σε επίπεδο σχεδιασµού της καθηµερινής διδασκαλίας και δεν χρειάζεται συγκεκριµένο σχεδιασµό στο πλαίσιο των Αναλυτικών Προγραµµάτων , αν και αναφορές
σε Αναλυτικά Προγράµµατα και Οδηγίες θα µπορούσαν να προωθήσουν και να βελτιώσουν την ευρύτερη εφαρµογή της (Κ. Moegling, 1998, 87).
Μια παραλλαγή της διαθεµατικής προσέγγισης που προαναφέρθηκε είναι γνωστή
ως emerging curriculum: κατά τη διδασκαλία ενός θέµατος από ένα µάθηµα ξεπηδάει προκύπτει ένα θέµα από άλλο µάθηµα (emerging curriculum). Π.χ. κατά τη διδασκαλία της ιστορίας µιας πόλης δίνονται ερεθίσµατα για τη διδασκαλία ενός θέµατος από
τη Γεωγραφία (το οποίο θα είναι το επόµενο). Η διδασκαλία της Γεωγραφίας ενδεχοµένως να οδηγήσει στην Ιστορία, οπότε η Ιστορία είναι το επόµενο µάθηµα. Στο ∆ηµοτικό Σχολείο αυτός ο τρόπος (emerging) οδήγησε στην «ενιαία ηµέρα»: επιδιώκεται η
σύνδεση µεταξύ των διάφορων µαθηµάτων και γίνεται συχνή αναφορά σε προηγούµενες γνώσεις που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Π.χ. µερικά από τα µαθηµατικά προβλήµατα µπορούν να προκύψουν από το σύστηµα ύδρευσης µιας πόλης.
Αργότερα κατά τη διάρκεια της ηµέρας, όταν οι µαθητές θα ασχολούνται στο πλαίσιο
της Γεωγραφίας µε µια πόλη, τότε µπορούν να αξιοποιήσουν και να ανακαλέσουν τα
µαθηµατικά προβλήµατα και τις λύσεις τους. Τα αντικείµενα διδασκαλίας δεν είναι µαθήµατα αλλά θέµατα στα οποία δίνεται κάθε φορά έµφαση (προβολή). Αυτό σηµαίνει
ότι ο µαθητής µεταβαίνει από ένα θέµα που δίνει βάρος στην ανάγνωση σε ένα θέµα
που δίνει βάρος στα µαθηµατικά και στη συνέχεια σε ένα θέµα που δίνει βάρος στη
γραφή κλπ.
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2.2 Σύνδεση θεµάτων και προβληµάτων από διάφορα µαθήµατα
Κατά τη διδασκαλία ενός µαθήµατος προσφέρονται ερεθίσµατα για επεξεργασία
θεµάτων και προβληµάτων, τα οποία εντάσσονται σε άλλα µαθήµατα. Αυτή η προσφορά των ερεθισµάτων γίνεται συνειδητά και µετά από προηγούµενο σχεδιασµό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει τον έλεγχο και την εποπτεία αυτών που θα διδάξει στα διάφορα µαθήµατα, θα πρέπει δηλαδή να έχει σχεδιάσει ποια θέµατα θα θίξει κάθε φορά
και µε ποιο τρόπο θα τα συνδυάσει µε άλλα µαθήµατα. Ο συνδυασµός αυτός µπορεί να
γίνει ad hoc στο πλαίσιο ενός µαθήµατος ή κατά τη διδασκαλία των διάφορων µαθηµάτων.
Π.χ.- στο µάθηµα της Ιστορίας θίγονται θέµατα, τα οποία αποτελούν την αφετηρία και οδηγούν κατόπιν σχεδιασµού σε άλλα συναφή θέµατα στην Αισθητική Αγωγή
και στη Γεωγραφία,
- σύνδεση των Φυσικών Επιστηµών µε τα Μαθηµατικά. Ο µαθητής µαθαίνοντας
Φυσική την ίδια ώρα µαθαίνει και πώς µπορούν τα Μαθηµατικά να βοηθήσουν στην
επίλυση προβληµάτων στη Φυσική.
Μια εξελιγµένη και πιο απαιτητική µορφή της σύνδεσης των µαθηµάτων µεταξύ
τους προϋποθέτει τον ακριβή και ευρύτερο σχεδιασµό καθώς και τον απόλυτο συγχρονισµό των θεµάτων και προβληµάτων, τα οποία επεξεργάζεται η τάξη στα διάφορα µαθήµατα (Ιστορία, Θρησκευτικά, Αγωγή του Πολίτη, Γεωγραφία, Ξένη Γλώσσα, Μουσική).
2.3 ∆ιαµόρφωση ενός µαθήµατος µε την ενοποίηση περισσότερων µαθηµάτων
∆ιάφορα µαθήµατα ενοποιούνται και διαµορφώνουν ένα µάθηµα. `Ένα τέτοιο
µάθηµα (Κοινωνικές Σπουδές-Social Sciences) προέκυψε στην αρχή από την ενοποίηση της Ιστορίας µε τη Γεωγραφία. Στη συνέχεια προστέθηκαν και άλλα µαθήµατα καθώς και γνώσεις από άλλες επιστήµες: Οικονοµικά, Κοινωνιολογία, Πολιτικές Επιστήµες, ∆ίκαιο, Ανθρωπολογία. Ασφαλώς ένας τέτοιος συνδυασµός δηµιουργεί προβλήµατα, αλλά τουλάχιστον εξασφαλίζει µια έστω απλή επαφή µε αντικείµενα τα οποία θα
έµεναν εκτός Αναλυτικού Προγράµµατος. Μερικά σχολεία σηµειώνουν επιτυχία, καθώς προσφέρουν αυτό το µάθηµα µέσω θεµάτων τα οποία θεωρούν σηµαντικά.
Σήµερα συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το µάθηµα «Ενιαία Προσφορά της
Γλώσσας» για τη διδασκαλία και µάθηση της µητρικής γλώσσας. Αν και πολλές φορές
ο όρος δεν δίνει µια σαφή εικόνα του περιεχοµένου του, συνήθως η διδασκαλία στηρίζεται σε ορισµένα γενικά θέµατα και µέσω αυτών των θεµάτων διδάσκονται η ανάγνωση, η γραφή, η λεκτική διατύπωση και η ακρόαση. Γίνεται χρήση ολόκληρων κειµένων και όχι τόσο των ανθολογίων µε αποσπασµατικά κείµενα- δίνεται έµφαση στην
προφορική επικοινωνία και οµιλία µέσα στην τάξη- αξιοποιούνται οι γλωσσικές διατυπώσεις των ίδιων των µαθητών παρά οι φτιαχτές ασκήσεις των σχολικών εγχειριδίων.στην ανάγνωση δίνεται βάρος στην απόδοση του νοήµατος και της σηµασίας και όχι
στη χρήση λεκτικών δεξιοτήτων.
Η ενιαιοποίηση όλων των µαθηµάτων, πράγµα που σηµαίνει την κατάργησή τους
µε τη σηµερινή µορφή, είναι ένα δύσκολο εγχείρηµα, ακόµα και αν αυτή περιορισθεί
στις κατώτερες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου. Ο εκπαιδευτικός δεν θα µπορέσει να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτής της ενιαιοποίησης, εκτός εάν έχει τα απαιτούµενα
περιεχόµενα διδασκαλίας και πολύ συγκεκριµένες οδηγίες. Εξάλλου χωρίς την ικανοποίηση αυτής της προϋπόθεσης το επίπεδο των σκοπών και των στόχων θα διαφέρει
σηµαντικά από τάξη σε τάξη και από σχολείο σε σχολείο, δεδοµένου ότι η ενιαιοποίηση θα επαφίεται αποκλειστικά στην προσπάθεια του εκπαιδευτικού να συγκεντρώσει τα
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περιεχόµενα και το υλικό. Επειδή µάλιστα ο εκπαιδευτικός µέχρι τώρα δεν έχει διδάξει
µε αυτόν τον τρόπο, θα ήταν καλό να αρχίσει µε την σύζευξη δύο µαθηµάτων και σταδιακά να επεκτείνεται και σε άλλα. Εξάλλου, αν εξαιρέσει κανείς τις µικρότερες τάξεις,
το κάθε µάθηµα δεν θα πρέπει να χάσει την ταυτότητά του: να διδάσκεται η Γλώσσα,
αλλά να γίνονται αναφορές σε θέµατα και προβλήµατα στην Ιστορία κλπ. και µάλιστα
να αξιοποιούνται αυτά τα θέµατα και τα προβλήµατα για την καλλιέργεια της Γλώσσας.
Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι η διδασκαλία µε σχέδιο εργασίας και η διδασκαλία µε
διαθεµατική προσέγγιση έχουν πολλά κοινά σηµεία, αλλά δεν ταυτίζονται ( L. Huber,
1999, 31). Η διδασκαλία µε project είναι µια περισσότερο πολύπλοκη και πιο απαιτητική µορφή διαθεµατικής διδασκαλίας. Με το σχέδιο εργασίας οι µαθητές επεξεργάζονται από κοινού προβλήµατα και θέµατα, τα οποία δεν εντάσσονται οπωσδήποτε στο
πρόγραµµα διδασκαλίας, όπως αυτό είναι διαρθρωµένο και δοµηµένο κατά µαθήµατα.
Με αυτήν την έννοια προσεγγίζει τη διαθεµατική µάθηση, καθώς υπερβαίνει τα όρια
των συνηθισµένων µαθηµάτων. ∆εν είναι ωστόσο βέβαιο, αν κατά την επεξεργασία
ενός θέµατος ή προβλήµατος στο πλαίσιο του project θα εµπλακούν και γνώσεις από
τα διάφορα µαθήµατα. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε διδασκαλία µε project δεν είναι πάντοτε και αναγκαστικά διαθεµατική και ότι, στην περίπτωση που αυτό συµβαίνει, δεν είναι
οπωσδήποτε και καλή. ∆εν σηµαίνει βέβαια ότι κάθε διαθεµατική διδασκαλία πρέπει
να οδηγεί και να εκβάλει σε ένα project ούτε ότι είναι καλή µόνον αν οδηγεί σε project. Είναι αναµφισβήτητο ότι ένα project µπορεί να προσφέρει όχι µόνον ευκαιρία για
διαθεµατική προσέγγιση, αλλά και να δραστηριοποιήσει το ενδιαφέρον των µαθητών
και να προκαλέσει τη συµµετοχή τους.
Το project «Αρχαία Ελλάδα: πώς ήταν η ζωή στις πόλεις» µπορεί να συνδυάσει
γνώσεις από διάφορα µαθήµατα (Γλώσσα, Ιστορία, Αισθητική-Θεατρική ΑγωγήΒιολογία, Γεωγραφία).
3. ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ
Πολλές φορές διαπιστώνει κανείς ότι οι αποφάσεις και τα µέτρα που παίρνουν οι
εκπαιδευτικοί κατά τον σχεδιασµό και την εκτέλεση της διδασκαλίας τους δεν ανακλούν τις γνώσεις και την γενικότερη παιδαγωγική τους ενηµέρωση και κατάρτιση. Η
διαπίστωση αυτή ξενίζει ιδιαίτερα, δεδοµένου ότι δεν αφορά µόνο την ελληνική αλλά
και τη διεθνή πραγµατικότητα (R. Webb, 1993, 240, St. Ward, 1996, 71). Το κύριο επιχείρηµα το οποίο προβάλλεται από την πλευρά των εκπαιδευτικών είναι η έλλειψη του
απαιτούµενου χρόνου, ο οποίος κρίνεται απαραίτητος για την εφαρµογή των διάφορων
µοντέλων διδασκαλίας και µορφών εργασίας. Πράγµατι αναρωτιέται κανείς αν τα θετικά αποτελέσµατα ενός προγράµµατος εκπαίδευσης και επιµόρφωσης εκπαιδευτικών
µπορούν, τουλάχιστον στο σύνολό τους, να µεταφερθούν στην εκπαιδευτική πράξη και
να επηρεάσουν αποφασιστικά τη συµπεριφορά του εκπαιδευτικού.
Είναι πράγµατι ιδιαίτερα δύσκολο για τον εκπαιδευτικό να προσπαθήσει να εφαρµόσει τις µεταρρυθµιστικές προτάσεις, οι οποίες ευαγγελίζονται τη δραστηριοποίηση του ενδιαφέροντος του µαθητή, την καλλιέργεια οµαδοσυνεργατικού πνεύµατος
και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Η µέθοδος project, η διαθεµατικήδιεπιστηµονική προσέγγιση και η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία παραµένουν πολλές
φορές αχρησιµοποίητα όπλα στη φαρέτρα του εκπαιδευτικού, ο οποίος εξαναγκάζεται
στον περιορισµό της διδασκαλίας του σε άµεσες και «αποτελεσµατικές» λύσεις, προκειµένου να καλύψει γνωστικούς στόχους. Ως παιδαγωγός δεν αισθάνεται ωστόσο και
ιδιαίτερα ευχαριστηµένος ούτε ασφαλώς έχει ήσυχη τη συνείδησή του, µια και παραιτείται από µέτρα και προτάσεις που θα βοηθούσαν στην επίτευξη των µεγαλεπήβολων
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επιδιώξεων του Αναλυτικού Προγράµµατος. Η παραίτηση αυτή γίνεται συνειδητά και
δικαιολογείται στη συνείδησή του από το οφθαλµοφανές κενό ανάµεσα στους σκοπούς
του Προγράµµατος και τις πρακτικές προϋποθέσεις για την επίτευξή τους.
Εξάλλου ο διαµελισµός και κατακερµατισµός του χρόνου διδασκαλίας κατά διδακτικές ώρες όχι µόνον εµποδίζει και δεν επιτρέπει την εµβάθυνση στο περιεχόµενο διδασκαλίας, αλλά και αποµακρύνει τον εκπαιδευτικό από τους µαθητές του. Η διδασκαλία µαθηµάτων για τα οποία προβλέπονται πολύ λίγες ώρες µέσα στην εβδοµάδα έχει
ως αποτέλεσµα να µην αναπτύσσεται συναισθηµατική σχέση και επικοινωνία µεταξύ
εκπαιδευτικού και µαθητών: ο εκπαιδευτικός δεν µπορεί να γνωρίσει καν τους µαθητές
του. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, δεδοµένου ότι
«µπαινοβγαίνουν» περισσότεροι εκπαιδευτικοί στη σχολική τάξη.
H αδυναµία λοιπόν του εκπαιδευτικού να ανταποκριθεί σε παιδαγωγικά αιτήµατα
δεν ανάγεται πολλές φορές στην έλλειψη παιδαγωγικής κατάρτισης ή στην απουσία της
απαιτούµενης διάθεσης αλλά στον εγκλωβισµό του στις καθιερωµένες συνθήκες που
επιβάλλει το Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραµµα.
Αν τα προαναφερθέντα ισχύουν για το συνηθισµένο σχολείο, τότε θα ήταν πρόκληση να µεταφερθεί οπωσδήποτε αυτή η κατάσταση στο Ολοήµερο Σχολείο. Αν είναι
βέβαιο ότι ένα τέτοιο σχολείο προσφέρει τη δυνατότητα και προσφέρεται για «αλλαγές», άλλο τόσο βέβαιο είναι ότι χωρίς αλλαγές θα καταλήξει σε ένα «απάνθρωπο σχολείο”, το οποίο θα εξουθενώνει τον µαθητή.
Σύµφωνα µε τη λογική της οµαδοποίησης των διδακτικών ωρών θα πρέπει να
προβλέπονται στο Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραµµα συνεχόµενες ώρες για ένα µάθηµα, το οποίο θα διδάσκεται έτσι ένα ευρύτερο χρονικό διάστηµα. Οι διδακτικές ώρες
δεν είναι οπωσδήποτε ανάγκη να καλύπτουν τον συνηθισµένο χρόνο των 45` αλλά ανάλογα µε τις ανάγκες και απαιτήσεις ευρύτερα ή και µικρότερα χρονικά διαστήµατα. Τα µαθήµατα δεν θα πρέπει λοιπόν να διδάσκονται συγχρόνως αλλά το ένα κατόπιν
του άλλου. Όπως γίνεται κατανοητό, η πρόταση αυτή δεν στοιχειοθετεί καµιά µέθοδο,
αλλά αναφέρεται στη δοµή και διάρθρωση των διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης.
Η συγκέντρωση των διδακτικών ωρών σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα δεν εκφράζει πλήρως αυτήν την πρόταση, αν πάρει κανείς υπόψη του ότι αναφέρεται και στο
περιεχόµενο διδασκαλίας, αφού δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για διαφορετική δοµή του
και ουσιαστικότερη εµβάθυνση σε αυτό. Θα ήταν το ίδιο λάθος να νοµίσει κανείς ότι
αυτή η οµαδοποίηση των διδακτικών ωρών δεν επιτρέπει την διαθεµατική προσέγγιση.
Συµβαίνει µάλιστα το αντίθετο, καθώς ενδείκνυται για διαθεµατική προσέγγιση θεµάτων και προβληµάτων.
Τα διάφορα µοντέλα, τα οποία αναφέρονται στη βιβλιογραφία και εφαρµόζονται
στην καθηµερινή πράξη σε διάφορες χώρες, δεν επιτρέπουν λόγω της πολλαπλότητας
και της ποικιλίας τους την οµαδοποίησή τους και την ταξινόµηση ή την κατάταξή τους
σε συγκεκριµένα σχήµατα µε όµοια γνωρίσµατα και ίδια ταυτότητα.
Σύµφωνα µε την ακραιφνή της µορφή απαιτείται η συγκέντρωση των διδακτικών
ωρών, οι οποίες προβλέπονται για τη διδασκαλία ενός µαθήµατος κατά τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς, σε ένα συγκεκριµένο και συνεχές χρονικό διάστηµα. Η πιο απλή
µορφή της συνιστά µόνον την οµαδοποίηση των διδακτικών ωρών µέσα στην εβδοµάδα( G. Theumer-Schwaderer, 2000, 134). Αυτή όµως η µορφή και η λύση, όπως είναι
προφανές, αν και εξασφαλίζει την συγκέντρωση των ωρών διδασκαλίας ενός µαθήµατος, ελάχιστα κοινά έχει µε την προηγούµενη. Μια άλλη πρόταση που παραπέµπει στην
οµαδοποίηση των διδακτικών ωρών προβλέπει τη διάρθρωση του Ωρολόγιου Προγράµµατος κατά δίωρα χρονικά διαστήµατα, στα οποία παρεµβάλλονται ευρύτερα διαστήµατα παύσεων (D.L. Fritz, 1997, 64). Η πρόταση αυτή αποτελεί µια εφαρµογή του
block schedule στην απλή του µορφή, το οποίο κατακτά έδαφος στις ΗΠΑ. Αν και δεν
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εκφράζει την φιλοσοφία ούτε του block scheduling ούτε της οµαδοποίησης των διδακτικών ωρών, µπορεί να εφαρµοσθεί πολύ εύκολα και να διευκολύνει την εµβάθυνση
στο περιεχόµενο διδασκαλίας.
Πρόταση: πριν προχωρήσει κανείς σε µια περισσότερο ρηξικέλευθη δοµή του Αναλυτικού και του Ωρολόγιου Προγράµµατος, θα βοηθούσε στην αρχή να ακολουθήσει τη
χρονική διάρθρωση κατά δίωρα, χωρίς αυτό να είναι απολύτως δεσµευτικό. `Οπου δηλαδή
κρίνεται σωστό και ανάλογα µε τις ανάγκες, θα πρέπει να διευρυνθεί ή και να περιορισθεί
ο χρόνος που διατίθεται για τη διδασκαλία ενός µαθήµατος. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να
κρίνει ανάλογα µε τον σχεδιασµό της διδασκαλίας του σε καθηµερινή βάση.
4. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
Στο παραδοσιακό σχολείο κυριαρχεί η ανταγωνιστική και ατοµική δοµή οργάνωσης. Αυτό σηµαίνει ότι ο κάθε µαθητής επιδιώκει ένα αποτέλεσµα, το οποίο θα
προβάλει τον ίδιο σε βάρος των συµµαθητών του, ενώ αγνοεί και περιφρονεί ως άσχετες τις προσπάθειες των άλλων. Αντίθετα η συνεργατική δοµή επιδιώκει τη θετική συσχέτιση µεταξύ των στόχων που πετυχαίνουν οι µαθητές. Με άλλα λόγια ο µαθητής
επιδιώκει την επίτευξη ενός στόχου που θα είναι ευεργετικός όχι µόνο για τον ίδιο αλλά
και για την οµάδα.
4.1. Τα κύρια γνωρίσµατα της συνεργατικής διδασκαλίας;
- διατύπωση ενός προβλήµατος,
-η διαµόρφωση µικρών οµάδων 2-6 µαθητών (δεν έχει καθορισθεί µε βεβαιότητα και
δεν υπάρχει συµφωνία σχετικά µε τον αριθµό των µελών της οµάδας. Συνήθως προτείνονται για τις µεγαλύτερες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου οµάδες των 4-6 µαθητών.
Ενδείκνυται στις µικρές τάξεις αλλά και στις µεγαλύτερες, όταν για πρώτη φορά εφαρµόζεται η συνεργατική διδασκαλία, να αρχίζει ο εκπαιδευτικός µε εταιρική εργασία και
σταδιακά να αυξάνει τον αριθµό των µαθητών της οµάδας.
Η οµάδα των τεσσάρων µαθητών έχει ορισµένα πλεονεκτήµατα (δεν δηµιουργούνται προβλήµατα στην επικοινωνία- µπορούν να διαµορφωθούν δύο υποοµάδες, ώστε
να διευκολυνθεί η πορεία επεξεργασίας του θέµατος-δεν απαιτεί µεγάλη αναδιάταξη
των θρανίων- µπορεί να διεξαχθεί µέσα σε µια ή δύο διδακτικές ώρες),
-αλληλεξάρτηση µεταξύ των µελών (το κάθε µέλος πρέπει να συµβάλει στην ολοκλήρωση του έργου. Η οµάδα έχει την ανάγκη της συµβολής του κάθε µέλους-και η επιτυχία του κάθε µέλους εξαρτάται από την συµβολή των άλλων µελών),
-προσωπική επαφή και επικοινωνία (η διαµόρφωση του χώρου πρέπει να διευκολύνει
την οπτική επαφή και επικοινωνία µεταξύ των µαθητών),
-ανοµοιογένεια στη σύνθεση της οµάδας (ο αδύνατος µαθητής πρέπει να βιώσει την
εµπειρία της επιτυχίας, ώστε να τονωθεί το αυτοσυναίσθηµά του. Αλλά και ο καλός
µαθητής γίνεται καλύτερος, γιατί αναλαµβάνοντας το ρόλο του δασκάλου αναδιαρθρώνει το αντικείµενο και το επεξεργάζεται βαθύτερα από ό,τι το είχε κάνει στην αρχή
της προσπάθειάς του. `Εχει αποδειχθεί ότι οι αδύνατοι και µέτριοι µαθητές δραστηριοποιούνται από τους καλούς µαθητές τόσο στο νοητικό όσο και στον ηθικό τοµέα),
-αποκέντρωση- καταµερισµός έργου (οι µαθητικές οµάδες αναλαµβάνουν ένα µέρος
της εξουσίας και της «ευθύνης» του εκπαιδευτικού. Η οµάδα δεν πρέπει να λειτουργεί
µε αρχηγό, κύριο υπεύθυνο και απλά µέλη, αλλά πρέπει να γίνεται καταµερισµός της
εξουσίας προς όλα τα µέλη. Ο κάθε µαθητής θα αναλαµβάνει ένα ρόλο και θα έχει µια
συγκεκριµένη ευθύνη. Με αυτόν τον τρόπο αντιµετωπίζονται και προβλήµατα πειθαρ-
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χίας, δεδοµένου ότι οποιαδήποτε τέτοια προβλήµατα παραπέµπονται στην οµάδα (Ηλ.
Ματσαγγούρας, 2000,112).
4.2. Πώς λειτουργεί η συνεργατική διδασκαλία;
-ο εκπαιδευτικός εκθέτει σχετικές µε το πρόβληµα πληροφορίες προς όλη την τάξη και
στη συνέχεια διαµορφώνει οµάδες. Μπορεί όµως και να αρχίσει αµέσως µε τον χωρισµό των µαθητών σε οµάδες.
- ανακοινώνει τα θέµατα-προβλήµατα, διανέµει το υλικό προς επεξεργασία. Τα θέµατα
µπορεί να είναι κοινά για όλες τις οµάδες ή η κάθε οµάδα να έχει το δικό της επιµέρους
θέµα.
-η κάθε οµάδα µπορεί να λειτουργήσει συλλογικά ή να διαµορφώσει επιµέρους οµάδες,
επιµερίζοντας το θέµα της σε επιµέρους θέµατα. Βέβαια πριν την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων στην ολοµέλεια πρέπει να γίνει ενιαία παρουσίαση του θέµατος στην
οµάδα.
-οι µαθητές συζητούν στην ολοµέλεια τα πορίσµατά τους, συγκρίνουν, αντιπαραθέτουν
στοιχεία και συνάγουν συµπεράσµατα, ώστε να δοθεί µια συλλογική και ενιαία απάντηση στο πρόβληµα (Ν. Χαραλάµπους, 1996, 25).
Πέρα από αυτά που προαναφέρθηκαν, η συνεργατική διδασκαλία παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα:
• µείωση του άγχους, δεδοµένου ότι ο κάθε µαθητής αισθάνεται ότι αναγνωρίζεται και γίνεται αποδεκτός από τους συµµαθητές του,
• καλλιεργείται θετικό συναισθηµατικό κλίµα, το οποίο έχει και θετική επίδραση
στη στάση του µαθητή απέναντι στο µάθηµα και στο σχολείο,
• µέσω των κοινωνικών σχέσεων και της επικοινωνίας ο µαθητής αισθάνεται συναισθηµατική κάλυψη,
• θετική επίδραση στην νοητική ανάπτυξη. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι µαθητές µε τη
συνεργατική διδασκαλία αναπτύσσουν ανώτερες ικανότητες και δεξιότητες λογικής επεξεργασίας του θέµατος από ό,τι οι µαθητές στην παραδοσιακή τάξη.
Μέσω της σύγκρουσης των απόψεων ο µαθητής µαθαίνει να λειτουργεί ως µέλος της οµάδας, περιορίζοντας τον εγωκεντρικό τρόπο σκέψης. `Ετσι προωθείται όχι µόνον η νοητική αλλά και η ηθική ανάπτυξη.
• η λεκτική επικοινωνία µεταξύ των µελών της οµάδας οδηγεί στην καλλιέργεια
της γλωσσικής ικανότητας.
Για την αποτελεσµατική εφαρµογή της συνεργατικής διδασκαλίας απαιτείται το
απαραίτητο διδακτικό υλικό. Ο χρόνος παραµένει ένα σηµαντικό πρόβληµα. Θα µπορούσε ωστόσο να αντιµετωπισθεί µε τον συνδυασµό της συνεργατικής διδασκαλίας µε
άλλες µορφές διδασκαλίας. Βέβαια δεν είναι δυνατόν συνεχώς να εφαρµόζεται και µάλιστα αποκλειστικά η συνεργατική διδασκαλία. Σίγουρα ωστόσο µπορεί να αποτελέσει
όαση για τους µαθητές.
Οποιαδήποτε από τις προηγούµενες προτάσεις µπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία
την ίδια τη διδασκαλία, να εξουθενώσει τον µαθητή, να περιορίσει το ενδιαφέρον του
για το µάθηµα και να καταλήξει σε «καταστροφική επένδυση». Το σχέδιο εργασίας δεν
πρέπει να ευτελίσει το περιεχόµενο και να οδηγεί σε ένα αποτέλεσµα που µπορεί να
αναγνωρίζεται ως επιτυχία µε κριτήριο την πρακτική εφαρµογή, την αναφορά σε πραγµατικά-πρακτικά θέµατα και τη συµµετοχή του µαθητή, αλλά που δεν µπορεί εύκολα
να αξιοποιηθεί µακροπρόθεσµα για την επίτευξη των σκοπών του Αναλυτικού Προγράµµατος. Οι κατασκευές και οι χειρωνακτικές ενασχολήσεις είναι καθαυτές στόχοι
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του προγράµµατος, αλλά συγχρόνως πρέπει να λειτουργήσουν και ως µέσο για τη δραστηριοποίηση του ενδιαφέροντος του µαθητή και την ικανοποίηση µακροπρόθεσµων
αναγκών, όπως αυτές περιέχονται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα.
Το Ολοήµερο Σχολείο αναζητεί και θα βρει τον δρόµο του, αλλά ίσως δεν έχεικαι δεν µπορεί ακόµα να- επιδείξει τις ικανότητες και την παιδαγωγική προσφορά του.
Καθώς η έρευνα δεν έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθµό, ώστε να είναι ασφαλής
και ερευνητικώς καλυµµένη η εφαρµογή ποικίλων µέτρων και αποφάσεων που αφορούν κυρίως στο Πρόγραµµα διδασκαλίας, υπάρχει κίνδυνος είτε το Ολοήµερο Σχολείο
να συρρικνωθεί και απλουστευθεί, µη διαφέροντας έτσι από το παραδοσιακό σχολείο,
είτε να θεωρηθεί εξοντωτικό για τους µαθητές και ως εκ τούτου καταργητέο, είτε να
αποµακρυνθεί από την παιδαγωγική αποστολή του και να ικανοποιεί αποκλειστικά κοινωνικές ανάγκες.
∆εν θα ήταν υπερβολή, αν υποστηρίζαµε ότι κάθε Ολοήµερο Σχολείο ξεχωριστά
αλλά και στο σύνολό του αποτελεί ένα «πειραµατικό σχολείο» που προσφέρει τη
δυνατότητα για εφαρµογή διάφορων προτάσεων και µέτρων. Ασφαλώς η υλοποίησή
τους δεν θα γίνει «µε δοκιµή και πλάνη» αλλά µετά από προσεκτικό σχεδιασµό και µε
βάση τα αποτελέσµατα ερευνών. Εξάλλου είναι ίσως η µοναδική ευκαιρία για τους
εκπαιδευτικούς του κάθε σχολείου να λειτουργήσουν µέσα σε µεγάλα περιθώρια
ελευθερίας και να εφαρµόσουν το δικό τους«µικρό πρόγραµµα διδασκαλίας» µέσα στο
επίσηµο Αναλυτικό Πρόγραµµα. Η ευελιξία και ελευθερία του εκπαιδευτικού όχι
µόνον δεν «τροµάζει», αλλά τώρα θεωρείται απαραίτητη και αναγκαία. Ο
εκπαιδευτικός ξαναγίνεται δάσκαλος και καλείται να αντιµετωπίσει µε δραστικότερα
παιδαγωγικά µέτρα και κριτήρια τα προβλήµατα των µαθητών και του σχολείου.
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∆ηµήτρης Χατζηδήµου - Ελένη Ταρατόρη
Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ PROJECT ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Είναι κοινός τόπος ότι ο ανελέητος βοµβαρδισµός που δέχονται οι µαθητές µε
πληθώρα γνώσεων, οι αυξηµένες απαιτήσεις των εκπαιδευτικών, των γονέων και γενικά της κοινωνίας, η ελλιπής κατάρτιση (επιστηµονική, παιδαγωγική, διδακτική) των
εκπαιδευτικών –κατάσταση για την οποία δεν φέρνουν την ευθύνη οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, αλλά κυρίως οι Σχολές Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσής τους κ.ά.– καθώς και άλλοι λόγοι, που είτε οφείλονται στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς είτε σε άλλους παράγοντες και φορείς, αποτελούν σοβαρό εµπόδιο και δηµιουργούν τεράστια προβλήµατα
στην επιτυχία του παιδαγωγικού τους έργου.
Η κατάσταση αυτή αφενός δεν βοηθά τους εκπαιδευτικούς στην υπερνίκηση
των δυσκολιών που συναντούν και αντιµετωπίζουν στο έργο τους, και ειδικά στην προετοιµασία, στην πραγµάτωση και στην αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του διδακτικού τους έργου, και αφετέρου δεν συµβάλλει όσο θα έπρεπε στην καλλιέργεια και
ανάπτυξη της δηµιουργικής µάθησης των µαθητών, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται
σήµερα σε µεγάλο βαθµό το φαινόµενο της στείρας µάθησης.
Έτσι, θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι ο εκπαιδευτικός, ο µαθητής καθώς
και οι γονείς βρίσκονται αντιµέτωποι µε πολλά προβλήµατα τα οποία καλούνται να ξεπεράσουν, βοηθώντας οι ίδιοι από µόνοι τούς εαυτούς τους καθώς και µε τη βοήθεια
των άλλων. Ιδιαίτερα ο εκπαιδευτικός και ο µαθητής του Πιλοτικού Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου και του ∆ιευρυµένου Ωραρίου οφείλουν, λόγω της µεγάλης διάρκειας
της παραµονής τους στο σχολείο, της διδασκαλίας νέων γνωστικών αντικειµένων, της
µη έγκαιρης και κατάλληλης προετοιµασίας εκπαιδευτικών, µαθητών, γονέων για το
σχολείο αυτό, να βοηθηθούν από φορείς, επιστηµονικές επιτροπές, ειδικούς κλπ., ώστε
να έχουν επιτυχία στο έργο τους.
Οι παραπάνω σκέψεις αποτέλεσαν έναν από τους κύριους λόγους της συγγραφής της παρούσας εργασίας. Θεωρήσαµε σκόπιµο να αναφερθούµε στη µέθοδο project
και να την παρουσιάσουµε µε συντοµία, γιατί νοµίζουµε ότι µε τον τρόπο αυτό µπορεί
ο εκπαιδευτικός να βοηθηθεί αποτελεσµατικά στη διεξαγωγή της παιδαγωγικής και της
διδακτικής του πράξης και συγχρόνως να βοηθήσει τους µαθητές.
Στην εργασία αυτή οριοθετούµε τη µέθοδο project, παραθέτουµε και επισηµαίνουµε τους κυριότερους λόγους, για τους οποίους τη θεωρούµε σηµαντική για το
έργο των εκπαιδευτικών, παρουσιάζουµε τις φάσεις, τις οποίες ακολουθεί κανείς στην
πραγµατοποίησή της, και, τέλος, δίνουµε ένα συγκεκριµένο παράδειγµα εφαρµογής.
1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ PROJECT
Η µέθοδος project έχει τις ρίζες της στο φιλοσοφικό ρεύµα του Πραγµατισµού
(1) και δίνει βαρύτητα κυρίως στην πρωτοβουλία, στην αυτενέργεια και στις ίδιες ενέργειες των µαθητών. Χρησιµοποιήθηκε στην Αµερική και την Ευρώπη από γνωστούς
παιδαγωγούς, που άφησαν εποχή στην Ιστορία της Παιδαγωγικής (2).
H µέθοδος project, όπως και η Οµαδική διδασκαλία (3), είναι µια µέθοδος που
χρησιµοποιείται αποκλειστικά από οµάδα ή οµάδες ατόµων στη διαπραγµάτευση ενός
θέµατος, ρίχνοντας βαρύτητα στη συλλογική εργασία, στο συλλογικό πνεύµα, στην
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πρωτοβουλία των συµµετεχόντων, στην απόκτηση και στην ανάπτυξη της κοινωνικής
µάθησης.
Ειδικότερα, τα στοιχεία που κάνουν τη συγκεκριµένη µέθοδο να ξεχωρίσει από
τις άλλες, είναι ότι:
- ∆ίνει τη δυνατότητα στο µαθητή να αποκτήσει άνεση και ευχέρεια στη χρήση
του λόγου, δεδοµένου ότι κατά την εφαρµογή της αναπτύσσεται και καλλιεργείται στενή συνεργασία ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και στους συµµαθητές του, η οποία βοηθά
τους µαθητές να αποκτήσουν θάρρος και να εκφραστούν ελεύθερα ενώπιον τρίτων. Με
τον τρόπο αυτό, χρησιµοποιώντας οι µαθητές διάφορες µορφές γλωσσικής έκφρασης,
όπως το διάλογο, την αφήγηση κλπ., βοηθούνται να ξεπεράσουν τις γλωσσικές τους
αδυναµίες που συνήθως έχουν µε τη φοίτησή τους στο σχολείο, µια που ένα µεγάλο
µέρος από αυτούς αντιµετωπίζει, για πολλούς και ποικίλους λόγους (κοινωνικούς, οικονοµικούς, οικογενειακούς κλπ. λόγους )τέτοιου είδους δυσκολίες.
- Επιτρέπει στο µαθητή να αναπτύξει πρωτοβουλία και να εκφράσει τις απόψεις
του άφοβα και ελεύθερα. Ο µαθητής αναζητά και εντοπίζει τα αντικείµενα µε τα οποία
θα ασχοληθεί, χωρίς να καταπιέζεται από τον εκπαιδευτικό. Αποφασίζει ο ίδιος γι΄ αυτό που θα ασχοληθεί και δεν του το επιβάλλουν οι άλλοι. Το αντικείµενο π.χ. µε το οποίο θα ασχοληθούν οι µαθητές δεν καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό αλλά από τους
ίδιους, ο αριθµός των ωρών που θα δουλέψουν κλπ.
- Βοηθά να γίνεται η συνεργασία ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και στο µαθητή
µε ίσους όρους. Ο εκπαιδευτικός είναι µέλος της οµάδας, όπως και ο µαθητής. ∆εν υπάρχουν και δεν καλλιεργούνται εξουσιαστικές σχέσεις ανάµεσα τους (4).
- Προσφέρει στους µαθητές, ανεξάρτητα από τη σχολική τους επίδοση, ίσες ευκαιρίες συµµετοχής στην εκπαιδευτική και στη διδακτική διαδικασία.
- ∆ίνει και την ευκαιρία στους µαθητές να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να
δεχθούν κριτική από τους συµµαθητές τους. Αυτό συµβαίνει διότι γίνεται συζήτηση και
κριτική κατά την πορεία της εφαρµογής της µεθόδου project. Η µέθοδος αυτή προβλέπει συγκέντρωση της οµάδας ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, δηλαδή τα ενηµερωτικά διαλείµµατα, για να συζητούν τα µέλη της τα προβλήµατα που συναντούν και για
να παρουσιάζουν το υλικό που βρίσκουν. Στις συναντήσεις αυτές ασκείται κριτική, και
αν τα στοιχεία που έχουν παρουσιάσει δεν θεωρηθούν ικανοποιητικά, οι µαθητές ανατρέχουν για ανεύρεση νέων στοιχείων, ακόµη και για να αναπροσαρµογή του θέµατος.
Ας παραθέσουµε όµως ακόµη µερικές άλλες σκέψεις γύρω από τη µέθοδο project, για να φανεί καλύτερα η παιδαγωγική και η διδακτική της σηµασία στην πράξη.
Η µέθοδος project είναι η κατ’ εξοχήν µέθοδος που προσφέρεται για τη δηµιουργία διαπροσωπικής επικοινωνίας (5) ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και µαθητή, διότι
δεν έχει σχεδόν κανένα κοινό γνώρισµα µε τις άλλες κλασσικές µορφές και µεθόδους
διδασκαλίας, στις περισσότερες από τις οποίες ο εκπαιδευτικός δεσπόζει σε όλες τις
εκφάνσεις της εκπαιδευτικής και της διδακτικής πράξης, θεωρώντας τον εαυτόν του ως
αποκλειστικό φορέα γνώσης κλπ. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην οµάδα είναι διακριτικός, συµβουλευτικός και ισότιµος. Ενσωµατώνεται στην οµάδα και δρα όπως όλα τα
άλλα µέλη της, δηλαδή ως ένα απλό µέλος. Το γεγονός αυτό γεφυρώνει το χάσµα που
συνήθως υπάρχει ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και το µαθητή και αναπτύσσεται µια οικειότητα και δηµιουργική σχέση ανάµεσά τους. Παράλληλα προσφέρει τη βοήθεια του
στην οµάδα, όταν τη χρειαστούν οι µαθητές, όταν δηλαδή του ζητηθεί να τους βοηθήσει για να αποπερατώσουν την εργασία τους ή σε οποιαδήποτε άλλη φάση της εξέλιξης
της εργασίας τους. Με τον τρόπο αυτό συµβάλλει και στη διαµόρφωση της προσωπικότητας των µαθητών, παροτρύνοντάς τους να φτιάξουν τη δική τους προσωπικότητα και
αποφεύγοντας να παράγει δικά του πιστά αντίγραφα. Αυτό το πετυχαίνει, γιατί απο-
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φεύγει να τους µεταδώσει ξερές και πολλές φορές ξεπερασµένες γνώσεις. Έτσι φαίνεται και επιβραβεύεται και η αξία του εκπαιδευτικού στη σχολική τάξη.
Με τη µέθοδο project δίνεται στους µαθητές η πρωτοβουλία να αναζητήσουν
και να εντοπίσουν τα αντικείµενα µε τα οποία θα ασχοληθούν, να βρουν από µόνοι
τους τις πηγές του θέµατος που διαπραγµατεύονται (6) και να καθορίσουν οι ίδιοι στη
συνέχεια τον τρόπο δουλειάς τους. Έτσι σµιλεύουν µε τα χέρια τους τα άµορφα ευρήµατά τους και τα διαµορφώνουν σε όµορφες δηµιουργίες, χωρίς να βρίσκονται πάντα
κάτω από την επιρροή και την επίδραση του εκπαιδευτικού.
Η µέθοδος project βοηθά τον εκπαιδευτικό να καταργήσει τον ελιτισµό µέσα
στη σχολική τάξη. Αυτό το πετυχαίνει, επειδή δε δίνει µόνο τη δυνατότητα στον κάθε
µαθητή να συµµετέχει στο πρόγραµµα, αλλά και τον παροτρύνει για κάτι τέτοιο, τον
ενθαρρύνει να εκφραστεί και να εργαστεί προς την κατεύθυνση αυτή από την πρώτη
κιόλας στιγµή. Ο µαθητής, ως ισότιµο µέλος της οµάδας, µπορεί να εκφράσει τις απόψεις του, να συζητήσει, να φέρει τις αντιρρήσεις του, να επιχειρηµατολογήσει και να
πείσει, να θέτει έντονους προβληµατισµούς στην οµάδα, να ενηµερώσει τους υπόλοιπους συµµαθητές του για τα προβλήµατα που προκύπτουν, προτείνοντας και προσφέροντας παράλληλα και τις ενδεικνυόµενες λύσεις. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται
και καλλιεργείται µια τέτοιου είδους παιδαγωγική σχέση που συντελεί τα µέγιστα στην
απόκτηση της πνευµατικής, κοινωνικής κλπ. ενηλικίωσης του µαθητή (7).
Με τη µέθοδο project κραταιώνεται λοιπόν η προσωπικότητα του µαθητή, διότι
αποκτά αυτοπεποίθηση, αυτονοµία και σιγουριά Με το δικαίωµα που του παρέχεται
να κάνει εύστοχες παρατηρήσεις και επεµβάσεις στην οµάδα, καταφέρνει από τον κατακερµατισµό και τη διάλυση των παραδεδοµένων να δηµιουργήσει δυνατότητες για
µια προσωπική αντιµετώπιση του κάθε θέµατος, να βρει λύση που δεν είναι έτοιµη και
ξένη, αλλά αποτέλεσµα της δικής του ατοµικής προσπάθειας. Καταφέρνει να ανατρέψει αυτά που θεωρούνται αποδεκτά από όλους ότι δηλαδή «η ανατροφή και η εκπαίδευση των ατόµων δεν επιτρέπει να τολµά κανείς να είναι διαφορετικός από το γείτονά
του, να φοβάται να σκεφθεί διαφορετικά από το καθιερωµένο υπόδειγµα της κοινωνίας
και να δείχνει ψεύτικο σεβασµό στην αυθεντία και στην παράδοση» (8).
Επίσης, η µέθοδος project, συµβάλλει στη σύσφιξη των κοινωνικών σχέσεων
ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και το µαθητή και επιφέρει θετικά αποτελέσµατα στην
ποιότητα των γνώσεων (9).
Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω που αναφέραµε, θα πρέπει κανείς ως εκπαιδευτικός να γνωρίζει και να εφαρµόζει σωστά τη µέθοδο project, διότι αλλιώς υπάρχει κίνδυνος, όλα αυτά να µην πραγµατοποιηθούν. Υπάρχει π.χ. ο κίνδυνος να µη
γίνει σωστά η κατανοµή της δουλειάς, οι δειλοί και λιγότερο τολµηροί µαθητές να παραγκωνισθούν και να υπερισχύσουν οι πιο ικανοί, όπως συνήθως συµβαίνει µέσα στις
τάξεις (10). Γι’ αυτό και χρειάζεται πριν από κάθε εφαρµογή της µεθόδου αυτής να γίνεται λεπτοµερής ενηµέρωση και µια πρώτη δοκιµή.
Συνοψίζοντας θα µπορούσε κανείς υποστηρίξει ότι η µέθοδος project πρέπει και
µπορεί να εφαρµοστεί στο Πιλοτικό Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο και γενικά σε κάθε µορφής Σχολείο Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, διότι µε την
εφαρµογή της, µπορούν να απασχοληθούν δηµιουργικά οι µαθητές µιας σχολικής τάξης, αλλά και οι µαθητές από διαφορετικές τάξεις που έχουν ενταχθεί στην ίδια οµάδα
του project, αποκοµίζοντας πολλά οφέλη.
Μετά την παρουσίαση των παραπάνω σκέψεων που δείχνουν κατά τη γνώµη µας
την παιδαγωγική σηµασία και αξία που είχε και έχει η µέθοδος project στην παιδαγωγική και στη διδακτική πράξη, αναφερόµαστε ειδικά στον τρόπο εφαρµογής της.
2. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ PROJECT
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Στην πραγµατοποίηση της µεθόδου project ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α) Πρωτοβουλία για συµµετοχή
Το άτοµο ή τα άτοµα που έχουν τη διάθεση να εργαστούν σε ένα project συγκεντρώνονται και καθορίζουν την οµάδα ή τις οµάδες εργασίας (όπου αυτό είναι απαραίτητο). Συνήθως αυτήν την πρωτοβουλία την αναλαµβάνει ο εκπαιδευτικός, αλλά αυτό
δε σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες οι µαθητές µπορούν να αναλάβουν την πρωτοβουλία για µια τέτοια συνεργασία.
Οι µαθητές που θα ασχοληθούν µε το project µπορεί να είναι όλοι της ίδιας σχολικής τάξης και του ίδιου τµήµατος, ή µαθητές και άλλων τµηµάτων, µαθητές διαφορετικών τάξεων, µαθητές µόνο του ίδιου φύλου, µαθητές και των δυο φύλων, µαθητές της
ίδιας ηλικίας ενός σχολείου ή και περισσοτέρων σχολείων, ανάλογα µε τις ανάγκες και
τους στόχους του προγράµµατος που θα πραγµατοποιήσουν. Υπάρχουν δηλαδή για τη
συγκρότηση της οµάδας ή των οµάδων πολλές δυνατότητες επιλογής µελών. Όλα τα
µέλη που συµµετέχουν στο πρόγραµµα πρέπει να το θέλουν και δεν πρέπει σε καµιά
περίπτωση να εξαναγκάζεται κάποιος να πάρει µέρος στο project.
β) Επιλογή του θέµατος
Το σύνολο των µελών (µαθητών) που θα εργασθούν µε τη µέθοδο project συγκεντρώνονται και συζητούν το θέµα. Η επιλογή του θέµατος, µε το οποίο θα ασχοληθεί η
οµάδα ή οι οµάδες, µπορεί να γίνει από οποιαδήποτε γνωστική περιοχή. Συνήθως γίνονται προτάσεις από όλα τα µέλη που συµµετέχουν και κατασταλάζουν σε εκείνο το θέµα που οι περισσότεροι το θεωρούν ως το πιο κατάλληλο για να ασχοληθούν. Όλοι
λοιπόν µπορούν να προτείνουν κάποιο θέµα που θεωρούν ότι θα ενδιαφέρει το σύνολο
της τάξης. Η επιλογή του θέµατος δεν είναι µια απλή διαδικασία για τους µαθητές. Λόγω του νεαρού της ηλικίας τους ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους έχουν κλονισµένη
την εµπιστοσύνη στον εαυτό τους, δεν εµπιστεύονται πολλές φορές τις ικανότητές τους
και θεωρούν ότι το θέµα που προτείνει ο καθένας τους είναι ασήµαντο. Εξάλλου είναι
συνηθισµένοι στην επιβολή θεµάτων από τον εκπαιδευτικό. Στη φάση αυτή ο εκπαιδευτικός πρέπει να τους οπλίσει µε τόλµη, να τους ενθαρρύνει και να τους βοηθήσει να
αναπτύξουν οι ίδιοι πρωτοβουλία (η πρωτοβουλία, όπως τονίστηκε σε πολλά σηµεία
της εργασίας αυτής είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της µεθόδου project) (11).
Είναι σκόπιµο (αν και αυτονόητο) να επισηµανθεί ότι το θέµα, που επιλέγεται, πρέπει
να ανταποκρίνεται στις γνώσεις, στις δυνατότητες και στα ενδιαφέροντα που έχουν οι
µαθητές τους. Η σωστή επιλογή θα βοηθήσει στην υλοποίησή του, γιατί διαφορετικά δε
θα µπορέσουν να το αποπερατώσουν και ίσως οδηγηθούν σε δυσάρεστες και «χαοτικές» καταστάσεις.
γ) Καθορισµός και προσδιορισµός του στόχου
Στον καθορισµό του στόχου δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί θα πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και συνθήκες που απαιτούνται τόσο για την εξακρίβωση
και τη διατύπωσή του όσο και για την επίτευξή του. Θα πρέπει δηλαδή οι συµµετέχοντες να γνωρίζουν ποιες συγκεκριµένες δραστηριότητες θα υλοποιηθούν, πού θα λάβουν αυτές χώρα, πώς θα αξιολογηθούν κλπ. Προτείνονται διάφοροι στόχοι από τα µέλη που συµµετέχουν (ο καθένας έχει το δικαίωµα να προτείνει στόχους) και επιλέγεται
από την πλειοψηφία των µαθητών ο καλύτερος.

70

Με τη διατύπωση και την επιλογή του στόχου περιχαρακώνεται το θέµα σε συγκεκριµένο πλαίσιο. Ο στόχος που έχει επιλεγεί από τα µέλη της οµάδας, ανακοινώνεται και γράφεται στον πίνακα, για να τον γνωρίζουν όλοι.
δ) Προγραµµατισµός και πορεία εργασίας.
Μετά την επιλογή του θέµατος και του καθορισµού του στόχου ή των στόχων
του project ορίζεται ένας από το σύνολο των µαθητών ως «συντονιστής», για να κατευθύνει τις εργασίες που θα ακολουθήσουν. Ο συντονιστής πρέπει να είναι καθολικής
αποδοχής. Προσδιορίζεται το πλαίσιο της εργασίας, ο χρόνος δράσης που θα χρειαστεί
για τη διεκπεραίωση του project και τα χρονικά διαστήµατα που θα συναντιέται η οµάδα για να παρουσιάζει την πορεία της εργασίας της. Στη φάση του προγραµµατισµού
ιεραρχούνται βασικά όλες οι ανάγκες που αφορούν το πρόγραµµα. Ακόµη γίνεται η
ανάθεση των αρµοδιοτήτων και των υποχρεώσεων που θα αναλάβει κάθε µέλος της
οµάδας.
ε) Καθορισµός οµάδων
Μετά τις παραπάνω φάσεις για τη χρήση της µεθόδου project, καθορίζονται και
συγκροτούνται οι οµάδες. Η συγκρότηση των οµάδων γίνεται ανάλογα µε το ενδιαφέρον που έχει ο κάθε µαθητής για τα αντικείµενα που έχουν προκύψει. Τα προς διερεύνηση αντικείµενα προσεγγίζονται επισταµένα και διερευνώνται από τις οµάδες µε µεγάλη προσοχή. Σε κάθε οµάδα ορίζεται και ένας «υποσυντονιστής» και ένας γραµµατέας. Ο πρώτος συντονίζει την οµάδα και ο δεύτερος καταγράφει µε κάθε λεπτοµέρεια τις συζητήσεις και τις προτάσεις των µελών της, που έχουν άµεση σχέση µε το θέµα που πραγµατεύονται. Ο καταµερισµός των υποθεµάτων στις οµάδες συµβάλλει στην
πληρέστερη προσέγγιση του θέµατος, αλλά και στην εύρυθµη λειτουργία των οµάδων
γενικά.
στ) Προκαθορίζονται διαλείµµατα ενηµέρωσης και ανατροφοδότησης
Ο συντονιστής όλων των µελών που συµµετέχουν και δουλεύουν στο project,
καθορίζει από κοινού µε τα άλλα µέλη το ηµερολόγιο δραστηριοτήτων και τους χώρους
στους οποίους θα γίνονται οι συναντήσεις. Ακόµη καθορίζει και τα διαλείµµατα ενηµέρωσης και ανατροφοδότησης. Στα διαλείµµατα αυτά:
- Καθορίζεται το περιεχόµενο της συζήτησης,
- συζητούνται όλα τα βήµατα στα οποία έχουν προβεί οι οµάδες σχετικά µε την πορεία της εργασίας τους,
- γίνεται αµοιβαία πληροφόρηση και επισηµαίνονται τα προβλήµατα,
- γίνονται (αν και όποτε χρειαστεί) οι αναγκαίες διορθώσεις και οι απαραίτητες παρεµβάσεις,
- γίνεται κριτική, αλλαγή του ρυθµού εργασίας, αν η µέχρι τότε πορεία της εργασίας
δε θεωρείται ικανοποιητική και εάν τα αποτελέσµατα που επιφέρει είναι φτωχά, τέλος
- στα διαλείµµατα ενηµέρωσης κρατούνται πρακτικά. Ακόµη, είναι υποχρεωµένοι
όλοι να τηρούν τους χρόνους, να ανταλλάσσουν απόψεις και να µη δηµιουργούν
προβλήµατα. Επίσης, τίθενται οι όροι, όπως να µη µιλούν π.χ. δυο άτοµα συγχρόνως, να παίρνουν όλοι το λόγο, να µην ενοχλεί ο ένας τον άλλον κλπ.
Ανάλογα µε το χρόνο διάρκειας του project, καθορίζεται και ο αριθµός των διαλειµµάτων. Πολλές φορές ο συντονιστής, αν νοµίζει ότι είναι ανάγκη, µπορεί να ορίσει
και επιπλέον ενηµερωτικά διαλείµµατα, εκτός από αυτά που είχε προκαθορίσει.
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ζ) Συγκέντρωση του υλικού
Ο τρόπος συγκέντρωσης του υλικού εξαρτάται από το είδος του project. Εάν έχουν αναλάβει π.χ. να κάνουν µια έρευνα µε γραπτό ερωτηµατολόγιο, κάποιοι αναλαµβάνουν τη σύνταξη του ερωτηµατολογίου, άλλοι τη διανοµή του, άλλοι τη συγκέντρωσή του, κάποιοι άλλοι αναλαµβάνουν να καταγράψουν πληροφορίες, να επεξεργαστούν
το υλικό κλπ. Εάν πάλι το project προβλέπει συνέντευξη, αναθέτουν σε κάθε µέλος
της οµάδας να συναντήσει ίσο αριθµό ατόµων, για να συλλέξει τις πληροφορίες που
απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της εργασίας, κλπ.
H φάση της συγκέντρωσης του υλικού είναι και η φάση που χρειάζεται να αναπτύξουν τα µέλη των οµάδων πολύ µεγάλη και έντονη δραστηριότητα. Οι οµάδες συγκεντρώνουν το υλικό και ανταλλάσσουν σκέψεις µέχρις ότου ολοκληρωθεί το project
και πάρει την τελική του µορφή.
η) Επεξεργασία του υλικού
Μετά τη συλλογή του υλικού, ακολουθεί η επεξεργασία που έχει και την περισσότερη δουλειά. Στο στάδιο αυτό συµµετέχουν ενεργά και δραστήρια όλα τα µέλη της
οµάδας, επιχειρούν να συνθέσουν το υλικό που συγκέντρωσαν και καταβάλλουν κοπιαστικές προσπάθειες να το επεξεργαστούν όσο γίνεται καλύτερα. Είναι η φάση που
απαιτεί πλέον την επισταµένη προσοχή και την υπευθυνότητα των µελών της οµάδας.
Οι συµµετέχοντες κάνουν όλες τις απαραίτητες και τις αναγκαίες βελτιώσεις, ώστε να
επιφέρει ο κόπος τούς αναµενόµενους καρπούς.
Στο στάδιο αυτό αποκωδικοποιούνται π.χ. τα δεδοµένα της έρευνας, όταν πρόκειται, όπως προαναφέρθηκε για έρευνα που γίνεται µε τη µέθοδο του γραπτού ερωτηµατολογίου, ή αποµαγνητοφωνούνται οι συνεντεύξεις κλπ. Η οµάδα βρίσκεται στο forte
της δουλειάς και επιδιώκει να εξακριβώσει και να διατυπώσει τα τελικά πορίσµατα της
δουλειάς τους. Το κείµενο που συντάσσεται από το γραµµατέα ακολουθεί µια κυκλική
διαδικασία. Κάθε µέλος της οµάδας εκφράζει τη γνώµη του, τις απόψεις και τις ιδέες
του για την τελική µορφή του κειµένου. Κάθε οµάδα φτάνει σε ένα αποτέλεσµα και σε
κάποιο συµπέρασµα, σχετικό µε το θέµα που είχε αναλάβει να διεκπεραιώσει.
θ) Παρουσίαση των αποτελεσµάτων
Στο στάδιο αυτό οι οµάδες παρουσιάζουν τα τελικά αποτελέσµατα της εργασίας
τους. Η κάθε οµάδα επιλέγει τον τρόπο µε τον οποίο θα παρουσιάσει το έργο της. Οι
υπόλοιπες οµάδες παρακολουθούν, για να αξιολογήσουν την παρουσιαζόµενη εργασία.
Εδώ δίνεται η δυνατότητα της ανταλλαγής απόψεων και της κριτικής. Καλλιεργείται
στους µαθητές η άποψη ότι οι παρατηρήσεις πρέπει να είναι καλόπιστες, ειλικρινείς και
γόνιµες. ∆εν αποκλείεται να παρατηρηθούν και σκληρές αντιπαραθέσεις ανάµεσά τους,
αλλά ο συντονιστής οφείλει να συµπεριφερθεί και να τις χειριστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να κατευνάσει και να ηρεµήσει τα πνεύµατα, να επιβάλει την ηρεµία και την πειθαρχία στην οµάδα.
Στην τελική αυτή φάση της εφαρµογής της µεθόδου project παρουσιάζονται τα
στοιχεία των θεµάτων που επεξεργάστηκαν οι οµάδες, τα αποτέλεσµα στα οποία κατέληξαν και τις προτάσεις τους. Εκ των προτέρων δεν µπορεί κανείς βέβαια να είναι σίγουρος αν η όλη τους εργασία θα στεφθεί από επιτυχία ή από αποτυχία, αλλά αν τα µέλη της οµάδας έχουν οργανωθεί σωστά και αν έχουν κάνει όλα τα απαραίτητα µεθοδικά βήµατα που απαιτούνται, θα φτάσουν σε θεµιτά και θετικά αποτελέσµατα και θα
νιώσουν τη χαρά της δηµιουργίας. Θα νιώσουν τη χαρά για την εργασία και για τα απο-
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τελέσµατα που κατέληξαν οι ίδιοι καθώς και τη µεγάλη ικανοποίηση από την ανακάλυψη της γνώσης. Ακόµη, θα αισθανθούν έντονα την ανάγκη να ανακοινώσουν στις
άλλες υποοµάδες τα αποτελέσµατα της εργασίας τους, για να ακούσουν τη γνώµη των
άλλων για τη δουλειά την οποία έκαναν.
Μετά την παρουσίαση των υποθεµάτων, ακολουθεί η τελική µορφή του κειµένου.
Συνήθως γίνεται συρραφή των αποτελεσµάτων των υποοµάδων ή συντάσσεται και διατυπώνεται κάποιο καινούριο κείµενο.
Για καλύτερη κατανόηση των όσων έχουµε αναφέρει µέχρις εδώ, δίνουµε αµέσως
παρακάτω ένα συγκεκριµένο παράδειγµα εφαρµογής της µεθόδου project.
3. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ακολουθεί σχηµατικά ένα παράδειγµα εφαρµογής της µεθόδου project. Το project αφορά µαθητές Στ’ τάξης ∆ηµοτικού Σχολείου και έχει ως θέµα «Έργα µεγάλων
Ελλήνων συγγραφέων».
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Βήµατα της µεθόδου project

!
ο

1 βήµα

8ο βήµα

Πρωτοβουλία:

Παρουσίαση project:

Οι µαθητές της Στ΄ τάξης αναλαµ-

-γράφουν στον πίνακα

βάνουν την πρωτοβουλία να δουλέ-

-διαβάζουν στίχους κ.λ.π.

ψουν µε project

-συµπεράσµατα, προτάσεις
!

"

ο

ο

2 βήµα

7 βήµα

Καθορισµός θέµατος:

Επεξεργασία υλικού:

Έργα µεγάλων Ελλήνων συγγραφέ-

Ορίζονται όσοι θα γράψουν στον

ων

πίνακα, επιλογή στίχων, αριθµός
αυτών που θα διαβάσουν κ.ά.
!

"

3ο βήµα

6ο βήµα

Προσδιορισµός του στόχου:

Συγκέντρωση υλικού:

Να γνωρίσει ο κάθε µαθητής τη ζωή

Σε

και το έργο δυο Ελλήνων συγγρα-

στίχους, φωτοτυπίες, εποπτικό υλι-

φέων

κό κ.ά.

βιβλιοθήκες,

!

µελοποιηµένους

"

4ο βήµα

5ο βήµα

Καθορισµός οµάδων και συντονι-

Πορεία και προκαθορισµός δια-

στή:

λειµµάτων:

Η διαδικασία επιλογής γίνεται µε

#

εκδήλωση ενδιαφέροντος
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Ενηµέρωση και ανατροφοδότηση

1ο βήµα: Πρωτοβουλία
Οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης κάποιου ∆ηµοτικού Σχολείου, εκφράζουν την επιθυµία
τους στον εκπαιδευτικό της τάξης να παρουσιάσουν κάποιο project. O εκπαιδευτικός
συµφωνεί και ακούει τις προτάσεις τους.
2ο βήµα: Καθορισµός θέµατος
Ύστερα από εκτενή συζήτηση καθορίζουν το θέµα «ΕΡΓΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ».
3ο βήµα: Προσδιορισµός στόχου
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να γνωρίσει ο κάθε µαθητής τη ζωή και τα έργα
δύο σπουδαίων Ελλήνων συγγραφέων, µέσω των οποίων έγιναν διάσηµοι.
4ο βήµα: Καθορισµός οµάδων
Καθορίζονται τα µέλη που θα συµµετέχουν στην οµάδα. Όλα τα παιδιά είναι της
ίδιας ηλικίας και η δήλωση για συµµετοχή είναι προαιρετική. Από αυτούς που έχουν
δηλώσει, επιλέγεται ένας ως συντονιστής της οµάδας. Η διαδικασία της επιλογής γίνεται ή µε εκδήλωση ενδιαφέροντος ή, αν βρεθούν πολλοί υποψήφιοι, µε κλήρωση. Όλοι
οι µαθητές που απαρτίζουν την οµάδα, προτείνουν διάφορους συγγραφείς, των οποίων
τα έργα θα ήθελαν να παρουσιάσουν. Επειδή όµως ο χρόνος που θα παρουσιάσουν την
εργασία τους δε θα πρέπει να ξεπερνά τις δυο διδακτικές ώρες - τόσες ώρες τους επέτρεψε ο εκπαιδευτικός να χρησιµοποιήσουν- αναγκάζονται να επιλέξουν µόνο δυο,
τους σπουδαιότερους από αυτούς που έχουν προτείνει. Έτσι λοιπόν προσδιορίζουν επακριβώς τους συγγραφείς που θα παρουσιάσουν.
5ο βήµα: Πορεία και προκαθορισµός διαλειµµάτων ενηµέρωσης και ανατροφοδότησης
•

Προγραµµατίζουν την πορεία που θα ακολουθήσουν.

•

Γίνεται καταµερισµός των εργασιών.

•

Κάποιοι αναλαµβάνουν να ανατρέξουν σε βιβλιοθήκες, για να βρουν τα έργα των
δύο συγγραφέων που θέλουν να παρουσιάσουν.

•

Άλλοι πάλι φροντίζουν να βρουν µελοποιηµένους στίχους, αν υπάρχουν, ή αν οι
συγγραφείς ζουν, προσπαθούν να πάρουν προσωπική συνέντευξη κλπ.

•

Κάποιοι άλλοι προσπαθούν να ετοιµάσουν φωτοτυπίες από την προσωπική, κοινωνική και επαγγελµατική ζωή των συγγραφέων.
6ο βήµα: Συγκέντρωση υλικού

Την ηµέρα που έχουν ορίσει να συναντηθούν, φροντίζουν να είναι όλοι παρόντες
και ανάλογα µε την υποχρέωση που είχαν αναλάβει, προσκοµίζουν το υλικό που έχουν

75

βρει. Εάν είναι αρκετό κανονίζουν δυο συναντήσεις ή και περισσότερες για την επεξεργασία του.
7ο βήµα:Επεξεργασία του υλικού
Ορίζονται αυτοί που θα γράψουν στον πίνακα τους τίτλους των έργων (κατά προτίµηση όσοι κάνουν καλά γράµµατα, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οι άλλοι παραµελούνται).
• Επιλέγουν τα κοµµάτια που θα διαβάσουν δυο µαθητές.
•

Ορίζονται αυτοί που θα παρουσιάσουν τα µελοποιηµένα κοµµάτια ή τα µαγνητοφωνηµένα κείµενα.

•

Ορίζονται αυτοί που θα µοιράσουν µε τη σωστή σειρά τις φωτοτυπίες µέσα στη
σχολική τάξη και που θα χειριστούν το γραφοσκόπιο για την προβολή των διαφανειών που έχουν ετοιµάσει.
8ο βήµα: Παρουσίαση των πορισµάτων της εργασίας (έρευνας)

•

Είναι η τελευταία φάση της εφαρµογής της µεθόδου project.
Οι µαθητές γράφουν στον πίνακα τα έργα των συγγραφέων.

•

∆ιαβάζουν τα κοµµάτια που έχουν επιλέξει.

•

Ακούγονται τα µελοποιηµένα κοµµάτια.

•

Μοιράζουν φωτοτυπίες στο ακροατήριο και προβάλλουν τις διαφάνειες.

•

Τονίζουν τα καινούργια στοιχεία που απεκόµισαν και καταθέτουν συγκεκριµένες
προτάσεις, όπου αυτές είναι απαραίτητες.

Ο εκπαιδευτικός της τάξης (12) καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας
(της διεξαγωγής της έρευνας) µε τη µέθοδο project βοηθά τους µαθητές στις αναζητήσεις τους, συνεργάζεται µαζί τους και δείχνει πραγµατικό και έντονο ενδιαφέρον για
την εργασία που κάνουν και την πρόοδο που σηµειώνουν.
Σηµειώσεις
1 Ο όρος Πραγµατισµός προέρχεται από τη λέξη πράγµα που σηµαίνει ενέργεια,
πρακτική άσκηση. Εµφανίστηκε στα µέσα του 19ου αιώνα και έδινε µεγάλη βαρύτητα και σηµασία στη δραστηριότητα και στην πράξη, δηλαδή στην πρακτική εφαρµογή που πρέπει να αναπτύσσει ο µαθητής, παρά στη θεωρία και στην επιστήµη.
Βλ. Μ. Ρόζενταλ - Π. Γιουντίν, Φιλοσοφικό Λεξικό (µετ. Π. Στεφάνου), Αθήνα
1963, σελ. 442 κ.ε.
2 Βλ. π.χ. K. Frey, Η µέθοδος project, Μια µορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο
ως θεωρία και πράξη (µετ. Κλ. Μάλλιου), Θεσσαλονίκη 1986, Μ. Ρόζενταλ - Π.
Γιουντίν, ο. π., σελ. 381, Κ. Χρυσαφίδη, Βιωµατική - επικοινωνιακή διδασκαλία, Η
εισαγωγή της µεθόδου project στο σχολείο, Αθήνα 1994.
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3 ∆. Χατζηδήµου, Προετοιµασία και σχέδιο µαθήµατος, Θεσσαλονίκη 1989, Εισαγωγή στη Θεµατική της ∆ιδακτικής, Θεσσαλονίκη 1987.
4 Ε. Ταρατόρη, Εξουσιαστικές σχέσεις εκπαιδευτικών και εκπαιδευοµένων στη σχολική τάξη, άρθρο στο Περιοδ.«Μακεδνόν», τ.7, 2000, σελ. 65-72.
5 Βλ. Ε. Ταρατόρη, Η µέθοδος project και η συµβολή της στη διαπροσωπική
επικοινωνία δασκάλου-µαθητή, άρθρο στο Περιοδ. «Σχολείο και Ζωή», τ. 2, 1996,
σελ. 49-55, K. Frey, ό.π, σελ. 9 και ∆. Χατζηδήµου, Εισαγωγή στη Θεµατική της
∆ιδακτικής, Θεσσαλονίκη 1988.
6 Βλ. Duncker - Goetz, Projektunterricht, Langenau - Ulm, 1988.
7 .∆. Χατζηδήµου, Εισαγωγή στη Θεµατική της ∆ιδακτικής, ό.π..
8 Βλ. Κρισναµούρτη, Εκπαίδευση και η σηµασία της ζωής, Αθήνα, σελ. 5-6.
9 Είναι γεγονός πως µε τη µέθοδο αυτή και µε τις δυνατότητες που προσφέρει, δεν
εξαντλείται η επικοινωνία εκπαιδευτικού - µαθητή. Αντισταθµίζει όµως τη σηµερινή ανεπάρκεια των διαπροσωπικών σχέσεων, µε την προσφορά αναµφισβήτητα
πολλών θετικών στοιχείων. Για τη σύσφιξη σχέσεων και για τις ελλείψεις σε έρευνες σχετικές µε τη θεµατική αυτή βλ. π.χ. E. Meyer, Planung und Analyse von
Gruppenprozessen, Grafenau 1979.
10 Βλ. K. Frey, Η µέθοδος project, ο. π. σελ. 81-82, και Ε. Ταρατόρη, ∆. Χατζηδήµου,
∆. Χλεµέ, Τα επαγγέλµατα, Πρακτική εφαρµογή της µεθόδου projekt, άρθρο στο
Περιοδ. «Κίνητρο», τ. 3, 2001, σελ. 161-172.
11 Βλ. H. Gudions, Handlungsorientiert Lehren und Lernen, Bad Heildrunn OBB,
1989, σελ. 58. Για την προετοιµασία διαφόρων σχολικών προγραµµάτων βλ. στη
σειρά «Resource Books For Teachers» και συγκεκριµένα στο βιβλίο των B.Tomalin
- S. Stempleskil, Cultural Awareness, Oxford University, Press 1993, σελ. 16 κ.ε.
12 Βλ. σχετικά, H. Klippert, Projektwochen, Weinheim 1989.
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∆ηµήτρης Χατζηδήµου - Ελένη Ταρατόρη

Η ΟΜΑ∆ΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Στην εργασία αυτή επιχειρείται να παρουσιαστεί η εφαρµογή στην πράξη µίας
παλαιάς και ταυτόχρονα επίκαιρης µορφής διδασκαλίας, η οµαδική. Η εφαρµογή της
γίνεται µε την παράθεση ενός παραδείγµατος από µία ενότητα του µαθήµατος της Γεωγραφίας της Ε’ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου. Όµως, πριν κάνουµε λόγο για την εφαρµογή της, θεωρούµε σκόπιµο να αναφερθούµε σε ορισµένες βασικές προϋποθέσεις
που απαιτούνται, στα πλεονεκτήµατά της, στις φάσεις από τις οποίες διέρχεται, καθώς
και στις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι µαθητές και ο εκπαιδευτικός σε κάθε µια
από τις φάσεις αυτές.
1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΙΚΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Για να µπορέσει να εφαρµόσει ο εκπαιδευτικός την οµαδική διδασκαλία θα
πρέπει πρώτα-πρώτα να υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή, ώστε να διευκολυνθεί στην προσπάθειά του αυτή. Αυτό συνεπάγεται ότι οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένες, ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εφαρµόσει, όσο γίνεται καλύτερα και πιο αποτελεσµατικά, νέες µορφές διδασκαλίας. ∆εν πρέπει δηλαδή να προσφέρονται οι σχολικές αίθουσες µόνο για την εφαρµογή
της µετωπικής διδασκαλίας, πράγµα που γίνεται σήµερα σχεδόν εξολοκλήρου στα σχολεία µας (1), αλλά να δηµιουργηθούν σιγά - σιγά και άλλες υποδοµές.
Επίσης, θα πρέπει από την πλευρά των δύο κύριων τουλάχιστον παραγόντων
της διδασκαλίας, του εκπαιδευτικού (2), και του µαθητή, να παίρνονται τέτοιου είδους µέτρα που να προάγουν τη δια-νοητική δι-εργασία και να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην διεκπεραίωση της διδακτικής πράξης. Για τη συµµετοχή τους σε µια τέτοια κοινωνική µορφή διδασκαλίας χρειάζονται νέες ικανότητες, δεξιότητες και κοινωνικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και των δύο. Πιο συγκεκριµένα, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει εξοπλιστεί µε τέτοια εφόδια, ώστε να µπορεί να προσφέρει και
να παρουσιάζει τις σκέψεις και το µάθηµά του µε σωστό τρόπο, να είναι ικανός, να
διαθέτει δηλαδή ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να εισηγείται, να διασαφηνίζει, να
παρακινεί, να συµβουλεύει και να διορθώνει τους άλλους χωρίς να δηµιουργεί προβλήµατα κλπ. Ο µαθητής από την άλλη πλευρά θα πρέπει να έχει µάθει να απο-δέχεται την
κριτική και γενικά τη γνώµη των άλλων, να συν-διαλέγεται, να συλλογίζεται και να
προβληµατίζεται γύρω από αυτά που λέγονται από τους άλλους και γύρω από αυτά που
πρόκειται να παραθέσει ο ίδιος, να είναι σε θέση να αναλύει, να αξιολογεί, να απορρίπτει µε επιχειρήµατα και όχι µε επιτακτικό τρόπο θέσεις και απόψεις που δε θεωρεί ως
σωστές, να διευθετεί, να προγραµµατίζει, να διατυπώνει και να υποστηρίζει µε ορθολογικό και όχι µε ανορθολογικό τρόπο την άποψη του κλπ. (3).
Ακόµη µία άλλη βασική προϋπόθεση για τη σωστή εφαρµογή της οµαδικής διδασκαλίας είναι το ίδιο το περιεχόµενο της διδασκαλίας, το ίδιο το θέµα. Θα πρέπει να
είναι γνωστό, επίκαιρο, ενδιαφέρον, να περιέχει αµφισβητούµενα και αµφιλεγόµενα
στοιχεία, οπότε µε τον τρόπο αυτό θα µπορέσουν οι µαθητές να ενδιαφερθούν πραγµατικά και να δουλέψουν µε διάθεση και µεράκι. Αν το θέµα δεν είναι γνωστό, επίκαιρο
και χρήσιµο, οφείλει ο εκπαιδευτικός να επιστρατεύσει όλες του τις επιστηµονικές
γνώσεις και διδακτικές του ικανότητες, ώστε µε τη βοήθεια των διδακτικών αρχών της
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επικαιρότητας, της λειτουργικότητας κλπ. να εφαρµόσει στην πράξη µε επιτυχία την
οµαδική διδασκαλία.
Τέλος, µία άλλη βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή της είναι ο αριθµός των
µαθητών µίας σχολικής τάξης καθώς και ο χρόνος. Όσο µικρότερο αριθµό µαθητών
έχει µία σχολική τάξη και όσο περισσότερο χρόνο (ένα δίωρο) έχει στη διάθεσή του ο
εκπαιδευτικός, τόσο καλύτερα και αποτελεσµατικά µπορεί αυτή να εφαρµοστεί (4).
Από όσα παραθέσαµε έως τώρα, συνεπάγεται ότι για να εφαρµοστεί η οµαδική
διδασκαλία και να αποδώσει θετικά, θα πρέπει να πληρούνται ορισµένες βασικές προϋποθέσεις που αφορούν στον παράγοντα εκπαιδευτικό, µαθητή και στην επίσηµη πολιτεία. Ειδικότερα οι συµµετέχοντες στην οµαδική διδασκαλία (εκπαιδευτικός, µαθητής) πρέπει να διαθέτουν πρωτοβουλία, αυτενέργεια, να έχουν αυτόνοµη σκέψη, να
διακατέχονται από συλλογικότητα, συντροφικότητα, κοινωνικότητα, να έχουν συνηθίσει να δουλεύουν µε αυτόν τον τρόπο, φροντίζοντας προηγουµένως να έχουν ενηµερωθεί λεπτοµερώς γι΄ αυτήν τη µορφή διδασκαλίας, για τα εµπόδια που ενδεχοµένως θα
συναντήσουν αργότερα κατά την εφαρµογή της καθώς και για τους τρόπους υπερνίκησης τους. Επίσης οφείλουν όλοι να γνωρίζουν πως οι εξωτερικοί παράγοντες και οι υπάρχουσες συνθήκες διαδραµατίζουν ουσιώδη ρόλο στην εφαρµογή ή µη της οµαδικής
διδασκαλίας και στην επίτευξη των στόχων της, χωρίς αυτό να σηµαίνει βέβαια ότι, αν
δεν υπάρχουν οι ευνοϊκές συνθήκες, δεν µπορεί να εφαρµοστεί, δεδοµένου ότι µε τη
διδασκαλία αυτή αποκτάται η «κοινωνική µάθηση» η οποία δυστυχώς λείπει σήµερα
από τα σχολεία µας. Αλήθεια πόσοι από µας διακατέχονται σήµερα από «αλληλεγγύη», «συντροφικότητα», «κριτικό πνεύµα», «δηµοκρατική υπευθυνότητα»; Αν
πράγµατι µας λείπουν (που µας λείπουν σίγουρα) τέτοιες αρχές και αξίες, ποιος φταίει
άραγε; Μήπως φέρουµε ευθύνη και εµείς οι ίδιοι, επειδή δεν το επιχειρούµε για πολλούς και ποικίλους λόγους;
Ας αναφερθούµε όµως στις φάσεις, τις οποίες ακολουθεί ο εκπαιδευτικός κατά
την εφαρµογή της οµαδικής διδασκαλίας, και ας τις παραθέσουµε µε συντοµία.
2. ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΙΚΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η οµαδική διδασκαλία, της οποίας η χωροταξική διευθέτηση της τάξης διαφέρει
από όλες τις άλλες µορφές, δεδοµένου ότι οι µαθητές κάθονται σε σχήµα κύκλου ή Π,
αποτελείται από τρεις φάσεις. Από την πρώτη, που έχει χαρακτήρα κλειστό, από τη
δεύτερη, που έχει χαρακτήρα ανοιχτό, και από την τρίτη, που έχει επίσης χαρακτήρα
κλειστό.
Στην πρώτη φάση γίνεται διαχωρισµός των µαθητών σε οµάδες, καθορίζεται
και διευθετείται το θέµα που θα επεξεργαστούν οι µαθητές, καθορίζονται από τους εκπαιδευτικούς οι στόχοι, που πρόκειται να επιτευχθούν από τους συµµετέχοντες στις µικρές οµάδες, και ο ακριβής χρόνος, που θα δουλέψουν οι µαθητές των οµάδων. Στο
σηµείο αυτό πρέπει να επισηµάνει κανείς ότι στην οµαδική διδασκαλία µπορούν όλες
οι µικρές οµάδες να διαπραγµατευτούν το ίδιο θέµα ή κάθε οµάδα να επεξεργαστεί ένα
διαφορετικό σκέλος του θέµατος και µία διαφορετική υποενότητα, έτσι που η µία να
συµπληρώνει την άλλη και όλες µαζί να αποτελούν µια σφαιρική παρουσίαση του θέµατος.
Στη δεύτερη φάση, εργάζονται οι µαθητές σε µικρές οµάδες που είχαν καθοριστεί στην προηγούµενη φάση, επεξεργάζονται το θέµα που είχαν αναλάβει και διατυπώνουν στην αρχή ένα προσωρινό αποτέλεσµα. Το αποτέλεσµα στο οποίο φτάνουν
πρέπει να είναι απόρροια όλων των συµµετεχόντων στην οµάδα και όχι µόνο των καλών ή των δυναµικών µαθητών. ∆ηλαδή ο γραµµατέας που επιλέγεται από τη µικρή
οµάδα και καταγράφει τα αποτελέσµατα της συζήτησης που γίνεται στη µικρή αυτή
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οµάδα, δεν γράφει ότι του λέει ο ένας και ο άλλος µαθητής, αλλά αυτό στο οποίο έχει
καταλήξει, µετά από συζήτηση, η πλειοψηφία των συµµετεχόντων. Επίσης αυτό που
καταγράφεται θα πρέπει να είναι διατυπωµένο µε σαφήνεια, ακρίβεια και πληρότητα.
Θα πρέπει να αποφεύγονται οι ασάφειες, γιατί έτσι επιφέρει σύγχυση στη συζήτηση,
που ακολουθεί αργότερα. Στη φάση αυτή γίνονται λοιπόν αρχικά προσπάθειες από όλους να επιλυθούν προβλήµατα και να δοθούν απαντήσεις στο θέµα που πραγµατεύονται και στη συνέχεια προσπαθούν τα µέλη να ενοποιήσουν τις θέσεις τους. Ο εκπαιδευτικός στη φάση αυτή περιορίζεται να βοηθά διακριτικά και συµπαραστέκεται απλά
στο έργο των οµάδων αν και όποτε τον χρειαστούν. Ο ρόλος του είναι απλά και µόνο
καθοδηγητικός, συµβουλευτικός, επικουρικός.
Στην τρίτη φάση, παρατίθενται από τις οµάδες τα επιµέρους αποτελέσµατα και
ενοποιούνται. Γράφονται δηλαδή στον πίνακα τα αποτελέσµατα της κάθε οµάδας ξεχωριστά από τον εκπαιδευτικό, µε τη βοήθεια φυσικά ενός µαθητή, συζητούνται, κρίνονται, διορθώνονται, συµπληρώνονται, οριστικοποιούνται και τέλος ανακοινώνονται
και αντιγράφονται από τους µαθητές. Με άλλα λόγια διερευνώνται και επιλύονται τα
θέµατα που επεξεργάστηκαν οι µαθητές των οµάδων, δίνουν στα αποτελέσµατα που
κατέληξαν την οριστική τους µορφή, κατοχυρώνοντάς τα µε έναν ορθολογικό τρόπο. Ο
εκπαιδευτικός αφήνει στη συνέχεια δύο µε τρία λεπτά της ώρας να αντιγράψουν οι µαθητές από τον πίνακα τα οριστικά αποτελέσµατα .
Αυτές, σε πολύ αδρές γραµµές, είναι οι τρεις φάσεις της οµαδικής διδασκαλίας.
Ακολουθεί, τώρα, ένα παράδειγµα από το µάθηµα της Γεωγραφίας, για να γίνουν πιο
κατανοητά όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.
3. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΙΚΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Στην εφαρµογή της οµαδικής διδασκαλίας, όπως αφήσαµε να εννοηθεί, η διδακτική ενότητα, την οποία θα επεξεργαστούν οι µαθητές σε οµάδες, είναι προκαθορισµένη συνήθως από τον εκπαιδευτικό. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι ο εκπαιδευτικός αποκλείει τους µαθητές να αναλάβουν πρωτοβουλία, το αντίθετο µάλιστα. Οι µαθητές παρακινούνται από τον εκπαιδευτικό τους να ψάξουν να βρουν και να προτείνουν ό,τι
σχετικό υπάρχει γύρω από τη θεµατική της διδακτικής αυτής ενότητας.
Το παράδειγµα εφαρµογής, το οποίο παρατίθεται στη συνέχεια, έχει επιλεγεί
από το µάθηµα της Γεωγραφίας της Ε’ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου. Η διδακτική ενότητα έχει τον τίτλο «Η ΑΣΙΑ».
Στην πρώτη φάση, που έχει χαρακτήρα κλειστό, κάθονται δηλαδή όλοι µαζί σε
σχήµα κύκλο ή Π, γίνεται διαχωρισµός των µαθητών σε µικρές οµάδες και δίνονται όλες οι απαραίτητες και αναγκαίες εκείνες διευκρινίσεις που απαιτούνται για να δουλέψει κάθε µία οµάδα. Ο διαχωρισµός αυτός µπορεί να γίνει ανάλογα π.χ. µε τη σχολική
επίδοση των µαθητών (όµως, για να υπάρξει καλύτερο αποτέλεσµα, είναι προτιµότερο
µέσα στην ίδια οµάδα να συνυπάρχουν µαθητές µε διάφορες επιδόσεις, πολύ καλοί,
καλοί, µέτριοι, αδύνατοι, γιατί µέσα. από τον καινούριο τους ρόλο, το συνεργατικό, οι
µαθητές δραστηριοποιούνται περισσότερο και οι καλύτεροι βοηθούν και δεν αποκλείεται αρκετές φορές να συµβάλλουν και στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης των αδυνάτων), ανάλογα µε τη συνεργατικότητα και τους φιλικούς δεσµούς που συνήθως έχουν αναπτύξει (5), ή ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των µαθητών κλπ.
Ο αριθµός των οµάδων εξαρτάται από τον αριθµό των µαθητών µίας τάξης. Εάν
για παράδειγµα η τάξη έχει 25 µαθητές, γίνεται συνήθως ισοκατανοµή και δηµιουργούνται 5 οµάδες των 5 ατόµων η κάθε µία. Κάτι τέτοιο προτείνεται στο παράδειγµα της
προαναφερόµενης ενότητας. Χωρίζονται οι µαθητές σε 5 οµάδες και ανατίθεται σε κά-
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θε µία οµάδα να επεξεργαστεί διαφορετικό αντικείµενο (θα µπορούσε να δοθεί και ένα
µόνο αντικείµενο για όλες τις οµάδες).
Στην πρώτη οµάδα ανατίθεται π.χ. ως αντικείµενο εργασίας το θέµα «Η θέση
της Ασίας στην υδρόγειο σφαίρα». Οι µαθητές της πρώτης αυτής οµάδας έχουν
µπροστά τους λ.χ. την υδρόγειο σφαίρα και επιχειρούν να προσδιορίσουν τη θέση της
Ασίας, να συζητήσουν και να απαντήσουν σε ερωτήµατα, όπως σε ποιο ηµισφαίριο
βρίσκεται, από ποιους ωκεανούς βρέχεται, αν βρίσκεται κοντά στην Ελλάδα κ.ά.
Στη δεύτερη οµάδα ανατίθεται ως αντικείµενο εργασίας το θέµα «Οι εποχές
και η ώρα στην Ασία». Τους δίνονται οδηγίες, ένας ωρολογιακός χάρτης και καλούνται οι µαθητές της οµάδας αυτής να συζητήσουν και να απαντήσουν αν π.χ. η γεωγραφική της θέση επηρεάζει τις εποχές της Ασίας σε σχέση µε τις εποχές των χωρών
του Νοτίου ηµισφαιρίου, αν παρατηρείται διαφορά ωρών µεταξύ Ασίας και Ελλάδας
και γιατί, κλπ.
Στην τρίτη οµάδα ανατίθεται ως αντικείµενο εργασίας το θέµα «Το έδαφος
και το κλίµα της Ασίας». Και εδώ δίνονται όλες οι απαραίτητες και αναγκαίες διευκρινίσεις στους µαθητές της οµάδας αυτής. Έχουν µπροστά τους το γεωφυσικό χάρτη
της Ασίας και οφείλουν να επιχειρήσουν να απαντήσουν σε ερωτήµατα, όπως εάν η
Ήπειρος της Ασίας είναι ορεινή ή πεδινή, πού βρίσκονται οι περισσότερες πόλεις και
γιατί, ποια συµπεράσµατα µπορούν να βγάλουν για το κλίµα και τη βλάστηση στις διάφορες περιοχές, µελετώντας τη µορφολογία του εδάφους της κλπ.
Στην τέταρτη οµάδα ανατίθεται ως αντικείµενο εργασίας το θέµα «Η χλωρίδα
και η πανίδα της Ασίας». Οι µαθητές έχουν και εδώ µπροστά τους το χάρτη και ύστερα από συζήτηση οφείλουν στη δεύτερη φάση της οµαδικής διδασκαλίας να καταγράψουν τα φυτά και τα ζώα της συγκεκριµένης Ηπείρου, να αναφερθούν ιδιαίτερα σε αυτά που συναντούν για πρώτη φορά και να κάνουν συγκρίσεις για όσα κοινά υπάρχουν
στη χώρα µας κλπ. Τέλος,
Στην πέµπτη οµάδα ανατίθεται ως αντικείµενο εργασίας το θέµα «Η Ιστορία
της Ασίας». Οι µαθητές της οµάδας αυτής οφείλουν στη δεύτερη φάση της οµαδικής
διδασκαλίας να παρατηρήσουν τους ιστορικούς χάρτες, να αναφέρουν στο πόσο νωρίς
ή αργά ήταν γνωστή στους ανθρώπους σε σχέση µε τις άλλες Ηπείρους, τι ήταν αυτό
που τη βοήθησε (π.χ. η γεωγραφική της θέση), ποιοι λαοί την κατοίκησαν και ποια
πρόοδο παρουσίασαν από τότε που έγινε γνωστή µέχρι σήµερα κλπ.
Αφού δόθηκαν στην πρώτη αυτή φάση όλες οι παραπάνω διασαφηνίσεις και
επεξηγήσεις στις οµάδες και αφού καθορίστηκε ο χρόνος, ο τρόπος κλπ. που θα δουλέψουν, ακολουθεί η δεύτερη φάση της οµαδικής διδασκαλίας, που έχει, όπως αναφέραµε, χαρακτήρα ανοιχτό. Εντάσσεται δηλαδή ο καθένας στην οµάδα του και αρχίζουν οι
µικρές οµάδες να δουλεύουν συλλογικά, εγκαταλείποντας τη θέση που κάθονταν στην
αρχή.
Στη δεύτερη αυτή φάση, που είναι πολύ ουσιαστική, τα µέλη αρχίζουν να δουλεύουν στις οµάδες τους, επιλέγοντας πρώτα το γραµµατέα της κάθε οµάδας, επιχειρούν να συνεργαστούν από κοινού, ώστε να τηρήσουν και να αξιοποιήσουν, όσο γίνεται καλύτερα, το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους, και να αντεπεξέλθουν µε επιτυχία
στο έργο που έχουν αναλάβει να φέρουν σε πέρας. Καταγράφει ο γραµµατέας αυτό στο
οποίο έχουν καταλήξει όλοι µετά από συζήτηση και γνωρίζουν όλοι οι συµµετέχοντες
της µικρής οµάδας τι λέγεται και τι γίνεται καθ΄όλη τη χρονική διάρκεια της εργασίας
τους.
Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού και την ολοκλήρωση των εργασιών τους
ακολουθεί η τρίτη φάση, που έχει, όπως αναφέραµε, κλειστό χαρακτήρα. Οι µαθητές
επανέρχονται στην αρχική τους θέση, κάθονται δηλαδή σε σχήµα κύκλου ή σε σχήµα
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Π. και παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Στη φάση αυτή παρουσιάζονται και συζητούνται
διεξοδικά τα αποτελέσµατα της κάθε οµάδας ξεχωριστά.
Ειδικότερα, κάθε οµάδα, αφού έχει επεξεργασθεί το θέµα της στον προκαθορισµένο χρόνο, αναθέτει στο γραµµατέα της ή σε κάποιον άλλον να γράψει µαζί µε τον
εκπαιδευτικό στον πίνακα τα συµπεράσµατά της ή να τα διαβάσει. Στη συνέχεια ακολουθούν παρατηρήσεις από την πλευρά των υπολοίπων µελών των οµάδων, γίνεται συζήτηση και καταλήγουν στα οριστικά πορίσµατα. Ο εκπαιδευτικός αφήνει στους µαθητές δύο µε τρία λεπτά να αντιγράψουν τα τελικά συµπεράσµατα στα οποία έχουν φτάσει οι µαθητές όλης της σχολικής τάξης, τα οποία προηγουµένως έχουν γραφεί στον
πίνακα. Και έτσι ολοκληρώνεται η διδακτική ενότητα σχετικά µε «την Ασία».
4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στην εργασία αυτή επιχειρήσαµε να παραθέσουµε πολύ συνοπτικά τις βασικές
προϋποθέσεις και τη διαδικασία εφαρµογής της οµαδικής διδασκαλίας. Προσπαθήσαµε
κατόπιν να παραθέσουµε τον τρόπο που µπορεί κανείς ως εκπαιδευτικός να την εφαρµόσει στην πράξη, χωρίς βέβαια να έχουµε την απαίτηση να µπορεί κανείς να την εφαρµόσει µε επιτυχία από την πρώτη κιόλας φορά. Για ένα πράγµα όµως είµαστε σίγουροι. Η οµαδική διδασκαλία είναι µία µορφή διδασκαλίας που δίνει τη δυνατότητα
και την ευκαιρία στους µαθητές και στους εκπαιδευτικούς να µαθαίνει ο ένας από τον
άλλον, είναι µία µορφή που βοηθά τους µαθητές να µάθουν να µαθαίνουν, παροτρύνοντας τους να αναλάβουν οι ίδιοι πρωτοβουλία και να δραστηριοποιηθούν ενεργά, είναι
µία µορφή που συµβάλλει στο να γνωρίσει ο ένας τον άλλο, αναπτύσσοντας έτσι καλές
διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ τους, πράγµα που το έχουµε σήµερα όλοι ανάγκη. Είναι
γνωστό άλλωστε ότι κανένας φορέας (δηµόσιος-ιδιωτικός), κανένας θεσµός, κανένας
οργανισµός, καµιά επιχείρηση (δηµόσια-ιδιωτική) δεν πρόκειται να αποδώσει αποτελεσµατικά, αν δε φροντίσουν προηγουµένως οι ιθύνοντες να υπάρξει καλό, φιλικό εργασιακό κλίµα, ώστε να αναπτυχθούν καλές διαπροσωπικές σχέσεις ανάµεσα στο προσωπικό. Η όλη αυτή προσπάθεια που γίνεται µε την οµαδική διδασκαλία δεν αποβαίνει σε
καµιά περίπτωση σε βάρος της µάθησης και της γνώσης των µαθητών που δουλεύουν
µε τον τρόπο αυτό. Αντίθετα για να επέλθει η πραγµατική µάθηση στο σχολείο, οφείλουν οι µαθητές να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον, να γνωρίσουν τις αδυναµίες και τις
ελλείψεις του άλλου, τα προβλήµατα που έχουν, ώστε να φτάσουν στο σηµείο να αντιληφτούν τα προβλήµατα των άλλων, να κατανοήσουν τη δεινή θέση των άλλων και να
δώσουν λύσεις στα προβλήµατα και στις δυσκολίες που ενδεχοµένως έχουν. Είµαστε
σίγουροι ότι η οµαδική διδασκαλία συµβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή σε µεγάλο
βαθµό.
Υποσηµειώσεις
1. Η θέση αυτή δεν πρέπει να ερµηνευτεί ότι και µε την υπάρχουσα υποδοµή των σχολείων µας δεν µπορεί να εφαρµοστεί η οµαδική διδασκαλία, απλά θέλουµε να τονίσουµε ότι η υλικοτεχνική υποδοµή συµβάλλει και βοηθά πολύ αποτελεσµατικά
στην υλοποίηση της.
2. Για τον εκπαιδευτικό υπάρχει συγκεχυµένη εικόνα, γιατί έχει να παίξει και παίζει
πολλούς ρόλους, το ρόλο του συµβούλου, του παιδαγωγού, του κοινωνικού λειτουργού, του επιστήµονα, του δηµόσιου υπαλλήλου, του ατόµου που έχει ιδιωτική
ζωή κλπ. µε αποτέλεσµα η εικόνα του να είναι ασαφής και συγκεχυµένη.
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3. Τα γνωρίσµατα αυτά δε σηµαίνει ότι δεν µπορεί να τα αποκτήσει µε την οµαδική
διδασκαλία. Το αντίθετο, η οµαδική διδασκαλία βοηθά να τα αποκτήσουν οι µαθητές και να τα εφαρµόσουν στην πράξη αργότερα.
4. Η οµαδική διδασκαλία δε σηµαίνει ότι δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε τάξεις που ο
αριθµός µαθητών είναι µεγάλος και ο χρόνος λιγότερος. Απλά τονίζουµε ότι θα
µπορούσε να εφαρµοστεί καλύτερα, αν οι µαθητές δεν ήταν πολλοί και αν υπήρχε
το δίωρο για τη διδασκαλία µίας ενότητας.
5. Μία οµάδα στην οποία είναι ενταγµένοι “φίλοι”, και γνωρίζουν τις ιδιαίτερες ικανότητές τους, µπορούν να συνεργασθούν καλύτερα, αναλαµβάνοντας ο καθένας το
ρόλο που του ταιριάζει και να παρουσιάσει καλύτερο αποτέλεσµα. Όµως, µε την
οµαδική διδασκαλία οι µαθητές που δε γνωρίζονται µεταξύ τους, µπορούν να αποκτήσουν καλές σχέσεις, γι’ αυτό και προτείνεται η συγκρότηση των οµάδων να γίνεται και από µαθητές που δεν είναι φίλοι µεταξύ τους.
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Γιάννης Βρεττός - Ελένη Ταρατόρη - ∆ηµήτρης Χατζηδήµου*
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥ- ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Η εργασία αυτή αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο συζητείται και παρουσιάζεται το ζήτηµα των εργασιών των µαθητών, ενώ στο δεύτερο παρατίθενται ορισµένες οδηγίες που µπορούν να φανούν χρήσιµες για τους εκπαιδευτικούς του Ολοήµερου
Σχολείου και όχι µόνο.
Α. Είναι κοινός τόπος ότι οι περισσότεροι παράγοντες και φορείς που εµπλέκονται µε θέµατα και ζητήµατα του σχολείου και γενικά της Εκπαίδευσης, όπως είναι π.χ.
η επίσηµη πολιτεία, οι γονείς, οι µαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι ειδικοί επιστήµονες κ.ά.,
θεωρούν ότι οι κατ` οίκον εργασίες συµβάλλουν και επιδρούν θετικά στην αποτελεσµατικότητα των διδασκαλιών και της µάθησης των µαθητών. Οι εκπαιδευτικοί π.χ. ή
καλύτερα η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών υποστηρίζει, µεταξύ των άλλων, πως αυτές
(οι κατ` οίκον εργασίες) είναι πολύ επωφελείς σε αυτούς, επειδή ανακουφίζονται στην
εργασία τους και βελτιώνουν τα αποτελέσµατά της, επειδή εξυπηρετούν παιδαγωγικούς
σκοπούς κλπ. Ωστόσο δε θα πρέπει σε καµιά περίπτωση να αντιµετωπισθούν ως «καλόν αµιγές κακού», γιατί δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι οι µαθητές έχουν µάθει στο
σχολείο να εργάζονται αυτόνοµα και ανεξάρτητα, ότι διαθέτουν τις απαιτούµενες ικανότητες ή ότι έχουν κατανοήσει το περιεχόµενο της διδασκαλίας, ώστε να είναι σε θέση
να αντιµετωπίσουν το σπίτι τους µε επιτυχία ένα πρόβληµα ή ένα θέµα από µόνοι τους.
Επίσης δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι οι κατ` οίκον εργασίες παρέχουν κίνητρα µάθησης στο µαθητή, ώστε να επιθυµεί να ασχοληθεί µε αυτές µε µεράκι, µε κέφι και διάθεση.
Εξάλλου οι κατ` οίκον εργασίες λειτουργούν και ως κρυφός ή όχι τόσο εµφανής µηχανισµός επιλογής, δεδοµένου ότι είναι κοινός τόπος ότι οι αδύνατοι µαθητές, οι
µαθητές δηλαδή που δεν µπορούν να παρακολουθήσουν την πορεία και τη διαδικασία
της διδασκαλίας και που γενικότερα αισθάνονται ότι ο ρυθµός της διδασκαλίας και οι
απαιτήσεις του µαθήµατος ξεπερνούν τις δυνατότητές τους για συµµετοχή, παραµένουν
συνήθως αδρανείς, αµέτοχοι και πολλές φορές αµήχανοι µπροστά στις κατ` οίκον εργασίες. Τότε, έρχονται οι από µηχανής θεοί, οι γονείς, που κατά κανόνα επεµβαίνουν
στις περιπτώσεις αυτές για να βοηθήσουν δήθεν τα παιδιά τους, ανεξάρτητα αν τις περισσότερες φορές δεν το κατορθώνουν, λόγω ελλιπούς κατάρτισης (επιστηµονικής,
παιδαγωγικής, διδακτικής κλπ).
Όµως η παρέµβαση αυτή δεν είναι ό,τι καλύτερο, γιατί οι περισσότεροι γονείς
αδυνατούν να βοηθήσουν αποτελεσµατικά, οπότε ο µαθητής έχει ελλείψεις και κενά
που τον εµποδίζουν να παρακολουθήσει τη συνέχεια του µαθήµατος, να συµµετάσχει
ενεργά, να κάνει µε ευχαρίστηση τις εργασίες του και να τις διεκπεραιώνει τακτικά.
Αυτό συνεπάγεται ότι ο µαθητής αυτός θα έχει συνήθως αποτυχία στην εκτέλεση των
κατ΄ οίκον εργασιών του, µια που, όπως δείχνουν και πολλές έρευνες, ο µαθητής ο οποίος δε διεκπεραιώνει και δεν ολοκληρώνει τακτικά τις κατ` οίκον εργασίες του δεν
µπορεί να τις διεκπεραιώσει µε επιτυχία, οπότε και παραιτείται των προσπαθειών του.
Για τους παραπάνω λόγους καθώς και για άλλους που θα αναφερθούν παρακάτω, οι κατ` οίκον εργασίες αντιµετωπίζονται πολύ σοβαρά από τους εκπαιδευτικούς,
τους µαθητές, τους γονείς κλπ. Όµως, ιδιαίτερα οι γονείς, όπως ήδη επισηµάνθηκε, από
την υπερβολική αγωνία και το υπερβολικό άγχος που έχουν µήπως και τα παιδιά τους
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αποτύχουν και χάσουν το τρένο στη σχολική τους πρόοδο, επιχειρούν να βοηθήσουν
και, αντί για βοήθεια, προξενούν, πολλές φορές, χωρίς φυσικά να το επιθυµούν, αναστάτωση και προβλήµατα στις ίδιες τους τις οικογένειες και στα ίδια τους τα παιδιά.
Άλλες φορές πάλι οι ίδιοι οι γονείς διεκπεραιώνουν, όταν µπορούν, τουλάχιστον ένα
τµήµα των κατ` οίκον εργασιών, µε αποτέλεσµα να τίθεται σε αµφισβήτηση η λογική
που διέπει την ανάθεση των κατ΄ οίκον εργασιών, ότι δηλαδή θα πρέπει να εκτελούνται
από τους ίδιους µαθητές.
Η ανάθεση λοιπόν των κατ` οίκον εργασιών αποτελεί για τον εκπαιδευτικό
καθώς και για πολλούς άλλους (οικογένεια, επίσηµη πολιτεία κλπ.), ένα σηµαντικό,
αλλά και συνάµα δυσκολότατο έργο. Γι΄ αυτό και οι κατ` οίκον εργασίες δεν πρέπει να
ανατίθενται από συνήθεια ή απλώς για εξοικονόµηση χρόνου και δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται ως προπαρασκευαστικό στάδιο για αυτό που θα επακολουθήσει ή ως συµπληρωµατικό στάδιο για αυτό που προηγήθηκε. Θα πρέπει πολύ περισσότερο να καταβληθούν προσπάθειες, ώστε να είναι ελκυστικές, να προκαλούν τη σκέψη και να αναπτύσσουν τα ενδιαφέροντα του µαθητή, να έχουν άµεση σχέση µε το αντικείµενο του
µαθήµατος και να προσφέρουν την ευκαιρία για εµβάθυνση και διεύρυνση της µάθησης.
Αυτό σηµαίνει ότι οι κατ` οίκον εργασίες δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται
«µυωπικά και στατικά».Ο ρόλος τους δηλαδή δεν πρέπει να περιορίζεται µόνο στην
επανάληψη και στην εµπέδωση των όσων έχουν διδαχθεί ούτε στην ολοκλήρωση και
στο κλείσιµο µίας ενότητας και ενός θέµατος που ξεκίνησε στη σχολική αίθουσα, αλλά
και στο να προσφέρουν ερεθίσµατα για παραπέρα επεξεργασία της ενότητας και του
θέµατος στο σχολείο. Σκοπός των εργασιών δεν πρέπει να είναι η συσσώρευση γνώσεων, η αναπαραγωγή των «µεµαθηµένων» και η επιφανειακή διεύρυνση των πληροφοριών που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της διδασκαλίας αλλά η αυτόνοµη επεξεργασία
προβληµάτων, η διερευνητική µάθηση, η κριτική και δηµιουργική στάση απέναντι σε
γνώσεις και θέµατα, η µεταβίβαση της µάθησης (τόσο των γνώσεων καθαυτών όσο και
της µεθοδολογικής τους προσέγγισης) και η ανάπτυξη επικοινωνίας και αλληλεγγύης
µεταξύ των µαθητών για την από κοινού αντιµετώπιση ενός προβλήµατος.
Το Ολοήµερο Σχολείο, από τη φιλοσοφία του, προσφέρεται για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των «κατ` οίκον εργασιών». ∆ε θα µπορούσε ασφαλώς το
σχολείο αυτό να υιοθετήσει κατ` οίκον εργασίες, µια και οι µαθητές επιστρέφουν στο
σπίτι αργά το απόγευµα, έχοντας παραµείνει σε αυτό για πολλές ώρες. Οι «εργασίες»,
επιστρέφοντας στο χώρο στον οποίο ανήκουν, θα µπορούν να ανταποκρίνονται αµεσότερα στις δυνατότητες και στις προϋποθέσεις του µαθητή, θα κατευθύνονται από τον
εκπαιδευτικό και θα εναρµονίζονται επιτυχέστερα µε το αντικείµενο και τους στόχους
της διδασκαλίας. Αν τώρα υπάρχουν εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν ότι οι µαθητές
του Ολοήµερου Σχολείου θα µπορούσαν να ασχοληθούν και στο σπίτι µε εργασίες, το
λιγότερο που θα µπορούσε να πει κανείς για τους εκπαιδευτικούς αυτούς είναι ότι δε
συνειδητοποιούν ότι οι µαθητές παραµένουν διπλάσιο χρόνο στο σχολείο και όποια
δουλειά είναι να κάνουν, οφείλουν να την κάνουν στο σχολείο τους και πουθενά αλλού.
Εποµένως, όταν µιλά κανείς για εργασίες στο Ολοήµερο Σχολείο, οφείλει να εννοεί µόνο τις εργασίες που ανατίθενται από τον εκπαιδευτικό για να τις διεκπεραιώσουν οι µαθητές του στο χώρο του σχολείου.
Αν κάποιος παρακολουθήσει την πρακτική που εφαρµόζεται στην ανάθεση
των εργασιών στο σχολείο αυτό, θα διαπιστώσει ότι οι εργασίες που δίνονται, διακρίνονται ως προς τη δοµή τους σε δύο κατηγορίες:
α. Εργασίες οι οποίες ακολουθούν και «προσάπτονται» σε αυτό που έχει
προηγηθεί στο πλαίσιο του µαθήµατος. Οι εργασίες αυτές έχουν το «προσθετικό ύφος»
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των παραδοσιακών κατ` οίκον εργασιών και προϋποθέτουν καθορισµένο και συγκεκριµένο χρόνο για τη διεκπεραίωσή τους. Στο Ολοήµερο Σχολείο πρέπει ωστόσο να ποικίλλει η διατύπωση, η δοµή και η µεθοδολογική τους προσέγγιση, µια και αυτές αποτελούν στον τύπο αυτό του σχολείου τµήµα της διδασκαλίας µε άµεση υποστήριξη και
ευθύνη του εκπαιδευτικού.
β. Εργασίες οι οποίες ενσωµατώνονται στη διδασκαλία και δεν αποτελούν
ανεξάρτητο τµήµα της. Αυτό σηµαίνει ότι αλλάζει και η δοµή της διδασκαλίας, αφού
εµπεριέχει και το σώµα των εργασιών. Λέγοντας «αλλαγή» στην προκείµενη περίπτωση εννοούµε όχι απλώς την εναλλαγή στις διάφορες µορφές εργασίας αλλά και τη διαµόρφωση ευέλικτων χρονικών διαστηµάτων για την επεξεργασία θεµάτων και προβληµάτων καθώς και τον καθορισµό συγκεκριµένων αλλά περισσότερο διευρυµένων χρονικών διαστηµάτων, τα οποία θα θεωρηθούν ως απαραίτητα για την ολοκλήρωση της
εργασίας.
Η διάκριση αυτή των εργασιών σε δύο κατηγορίες είναι ασφαλώς συµβατική,
µια και µπορούν να εφαρµόζονται και οι δύο ανάλογα µε τους σκοπούς και τις δυνατότητες που προσφέρει το περιεχόµενο διδασκαλίας.
Βέβαια η ποιοτική-αποτελεσµατική αντιµετώπιση και διεκπεραίωση των εργασιών ποικίλλει από µαθητή σε µαθητή. Το ίδιο ποικίλλει και ο αριθµός των εργασιών
που µπορεί να ολοκληρώσει ο ένας ή ο άλλος µαθητής, µια και δεν είναι γνωστά τα όρια µίας συγκεκριµένης ηλικίας πέρα από τα οποία η αντιµετώπιση µίας εργασίας ή ενός αριθµού εργασιών είναι αδύνατη.
Για την ανταπόκριση του Ολοήµερου Σχολείου στις νέες απαιτήσεις των εργασιών που προκύπτουν από τη «διαφορετική» διατύπωση των θεµάτων και τους διαφορετικούς όρους επεξεργασίας τους απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας στο σχεδιασµό
και στην οργάνωση της διδασκαλίας, δεδοµένου ότι ένας από τους κύριους σκοπούς
της διδασκαλίας είναι η τοποθέτηση των µαθητών απέναντι σε θέµατα και προβλήµατα, η πρόκληση της σκέψης τους και η αυτόνοµη όσο και από κοινού αναλαµβανόµενη
προσπάθεια για την επίλυση και αντιµετώπισή τους. Η διδασκαλία δεν αντιµετωπίζει
πλέον σήµερα το µαθητή στατικά, δεν τον τοποθετεί απέναντι στον εκπαιδευτικό αλλά
απέναντι στο πρόβληµα και «δίπλα» στους συµµαθητές και στον εκπαιδευτικό του.
Το Ολοήµερο Σχολείο µπορεί να αξιοποιήσει σχετικά την εµπειρία και τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή σύγχρονων κοινωνικών και διδακτικών µορφών διδασκαλίας, καινούριων µεθόδων διδασκαλίας στο πλαίσιο των «κατ` οίκον εργασιών».
Αυτό συνεπάγεται ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην
επιστηµονική και στη διδακτική του ενηµέρωση, στο σχεδιασµό του µαθήµατός του,
επιλέγοντας και οργανώνοντας µε ιδιαίτερη προσοχή το υλικό και τα µέσα διδασκαλίας
κλπ.
Η διεκπεραίωση των εργασιών στο πλαίσιο νέων µορφών διδασκαλιών δεν
καταργεί φυσικά την ατοµική εργασία, αλλά ούτε και στηρίζεται αποκλειστικά µόνο σε
αυτήν. Ως γνωστόν η αντιµετώπιση ορισµένων θεµάτων και προβληµάτων επιβάλλει
την ατοµική εργασία, η οποία θα ποικίλλει, όπως προαναφέρθηκε, από µαθητή σε µαθητή ανάλογα µε τις δυνατότητες και προϋποθέσεις του κάθε µαθητή για επίτευξη των
στόχων διδασκαλίας. Ασφαλώς αν κρίνει ο εκπαιδευτικός ότι µε ένα θέµα και πρόβληµα θα «πρέπει» να ασχοληθούν όλοι οι µαθητές, τότε µπορεί να αναθέσει την επεξεργασία ενός θέµατος ή προβλήµατος σε όλη την τάξη.
Αν το Ολοήµερο Σχολείο δεν µπόρεσε, τουλάχιστον πάντοτε, να λύσει ριζικά
το πρόβληµα των «εργασιών», πάντως κατόρθωσε να το αντιµετωπίσει θετικότερα σε
σύγκριση µε το συµβατικό σχολείο. Αυτό συµβαίνει, διότι οι εργασίες δεν ανατίθενται
συνήθως σε όλη την τάξη, αλλά δίνονται εργασίες διαφορετικών απαιτήσεων σε διαφορετικές οµάδες µάθησης και σε διαφορετικούς µαθητές µέσα στη σχολική τάξη, τηρούν
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µία σειρά και ένα βαθµό δυσκολίας κατά την ανάθεσή τους και αποβλέπουν όχι τόσο
στη συγκέντρωση γνώσεων όσο στην καλλιέργεια της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης του µαθητή, προσφέροντας ερεθίσµατα για αυτόνοµη εργασία, διερευνητική µάθηση, µάθηση µε project και οµαδοκεντρική διδασκαλία,
Αν οι παραδοσιακές «κατ` οίκον εργασίες» έχουν µειονεκτήµατα και προκαλούν παρενέργειες, δε σηµαίνει ότι οι εργασίες στο Ολοήµερο Σχολείο δεν βάζουν σε
κίνδυνο την προσπάθεια και τους σκοπούς του. Υπάρχει λ.χ. ο κίνδυνος να οδηγήσουν
οι εργασίες στη συρρίκνωση του περιεχοµένου διδασκαλίας και στην αισθητή απόκλιση από το Αναλυτικό Πρόγραµµα (για την αντιµετώπιση του κινδύνου αυτού ενδεχοµένως ο εκπαιδευτικός να αυξήσει το χρόνο της διδασκαλίας και της επεξεργασίας των
θεµάτων) και να σχολειοποιηθεί ο χρόνος παραµονής των µαθητών στο σχολείο (ιδιαίτερα η ενσωµάτωση των εργασιών στη διδασκαλία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα, χωρίς µάλιστα να το συνειδητοποιεί πάντοτε ο εκπαιδευτικός, την αύξηση και διεύρυνση
του χρόνου εργασίας και τη συρρίκνωση του χρόνου, ο οποίος θα πρέπει να προβλέπεται για ελεύθερο χρόνο και κατ` επιλογήν δραστηριότητες). Επίσης υπάρχει κίνδυνος
να µετατεθεί η ευθύνη για τη διεκπεραίωση των εργασιών από το σπίτι στο σχολείο
(από το ένα µέρος έχει ως ευχάριστο αποτέλεσµα την αποδέσµευση της οικογένειας
από αυτό το πρόβληµα, αλλά από το άλλο στη σχετική αποξένωση της οικογένειας από
το σχολείο και από τον τρόπο εργασίας των παιδιών). Αν π.χ. συµφωνήσει κανείς ότι
πράγµατι ο µαθητής δεν είναι δυνατόν να επεξεργασθεί ορισµένα θέµατα στο σχολείο
αλλά σε ήσυχο και αποµονωµένο περιβάλλον (ανάγνωση ενός κειµένου, απαγγελία ενός ποιήµατος, προφορική απόδοση φωνηέντων και λέξεων κλπ), τότε αυτά ανατίθενται για το σπίτι, αλλά κοντά σε αυτά ελλοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος να προστεθούν και
άλλα, τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν στο σχολείο. Ακόµη δεν αποκλείεται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν µία ή δύο ώρες εβδοµαδιαίως να αρχίσουν να αναθέτουν
πολλές εργασίες, θεωρώντας το ως κάτι πολύ φυσιολογικό. Το πρόβληµα αυτό θα γίνει
πιο µεγάλο, αν δεν υπάρξει συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών, ώστε να τηρηθεί
ένα µέτρο στις απαιτήσεις τους προς τους µαθητές. Μάλιστα η κατάσταση αυτή µπορεί
να επιδεινωθεί σε περιόδους εξετάσεων.
Ας παρατεθούν όµως ακόµη λίγες σκέψεις για το θέµα αυτό σχετικά µε το
Ολοήµερο Σχολείο.
Η «προετοιµασία-µελέτη» στο Ολοήµερο Σχολείο για την επόµενη ηµέρα καλύπτει συνήθως δύο ώρες ηµερησίως, δηλαδή ένα µεγάλο σχετικά χρονικό διάστηµα,
το οποίο αφαιρεί από τη µεταµεσηµβρινή ζώνη τη δυνατότητα να εντάξει άλλα θέµατα
και άλλες δραστηριότητες. Η «σχολειοποίηση» παραµένει ένας αµείλικτος αντίπαλος, ο
οποίος απειλεί να εξουδετερώσει το θετικό συναισθηµατικό κλίµα και την ευχάριστη
παραµονή των µαθητών στο σχολείο. Αυτή µάλιστα η προετοιµασία-µελέτη εξαντλείται συνήθως στην άσκηση και στην πανοµοιότυπη επεξεργασία θεµάτων χωρίς προϋποθέσεις για δραστηριοποίηση του ενδιαφέροντος των µαθητών. Αποτελεί ασφαλώς
την ευκολότερη λύση σε σύγκριση µε την ενσωµάτωση των εργασιών στη διδασκαλία.
Όπως προαναφέρθηκε, µπορεί αυτή η προετοιµασία-µελέτη να γίνει ελκυστική, αρκεί
να αλλάξει η νοοτροπία που την διαπνέει, σύµφωνα µε την οποία αντιµετωπίζεται ως
ανεξάρτητη φάση και ξεκοµµένη από τη διδασκαλία µε κύριο σκοπό την απλή άσκηση
και την αποµνηµόνευση γνώσεων. Για την ενσωµάτωση των εργασιών όµως στη διδασκαλία και στο µάθηµα απαιτούνται ασφαλώς Αναλυτικά Προγράµµατα και σχολικά
εγχειρίδια τα οποία να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε να προωθούν αυτήν την ενσωµάτωση. Αν τα Αναλυτικά Προγράµµατα και τα σχολικά εγχειρίδια βασίζονται σε µια συγκεκριµένη θεώρηση της προσφοράς και επεξεργασίας γνώσεων, είναι
δύσκολο να στηρίξουν µια διαφορετική προσέγγιση, χωρίς να θυσιάσουν ένα µέρος
των γνώσεων αυτών. Με άλλα λόγια είναι ορατός ο κίνδυνος να οδηγήσει η ενσωµά-
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τωση των εργασιών στη διδασκαλία στον περιορισµό του εύρους των γνώσεων και των
αντίστοιχων στόχων και σκοπών.
Η προετοιµασία-µελέτη είναι δύσκολο πάντως να εκλείψει εντελώς και να
ενσωµατωθεί πλήρως στη διδασκαλία υπό τις παρούσες συνθήκες. Όπως όµως γίνεται
σε πολλές περιπτώσεις, καλύπτει ένα µεγάλο µέρος της µεταµεσηµβρινής ζώνης, µε
αποτέλεσµα να αντιµετωπίζεται όλο σχεδόν το απόγευµα ως χρόνος προετοιµασίας για
την επόµενη ηµέρα. Αυτό το γεγονός λειτουργεί σε βάρος της ποικιλίας και ελκυστικότητας του προγράµµατος, µε αποτέλεσµα η µεταµεσηµβρινή φάση, παρόλο που απαλλάσσει τους γονείς από την εργασία στο σπίτι, να µην πείθει και να µην ικανοποιεί.
Τι θα µπορούσε να γίνει για το ζήτηµα αυτό;
Θα µπορούσε π.χ. να προτείνει κανείς η µελέτη να περιορισθεί περίπου σε µία
διδακτική ώρα ηµερησίως, να µην ανήκει οπωσδήποτε στη µεταµεσηµβρινή ζώνη (αν
το πρόγραµµα το επιτρέπει, θα µπορούσε να ενταχθεί στην προµεσηµβρινή ζώνη, ώστε
το απόγευµα να αφιερωθεί η ώρα αυτή σε άλλες δραστηριότητες), να µην είναι εντελώς
ανεξάρτητη ώρα άσκησης και αποµνηµόνευσης, αλλά να ανήκει οργανικά στις πρωινές
δραστηριότητες και να περιλαµβάνει θέµατα και προβλήµατα µε τα οποία θα ασχολούνται οι µαθητές. Αν η µελέτη εξακολουθήσει να παραµένει ως ώρα άσκησης και αποµνηµόνευσης, θα κουράζει τους µαθητές, χωρίς να έχει κανένα ιδιαίτερο αποτέλεσµα.
Επίσης θα µπορούσε κανείς να προτείνει να δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα
µαθήµατα για περισσότερη εµβάθυνση και παραπέρα προβληµατισµό. Αν σε µία συγκεκριµένη ηµέρα ευνοείται ένα συγκεκριµένο µάθηµα λόγω της δυσκολίας και της
ιδιαίτερης σπουδαιότητας ενός θέµατος, την επόµενη ηµέρα θα µπορούσε να ευνοηθεί
ένα άλλο κλπ. Έτσι θα δινόταν η δυνατότητα περιοδικά σε όλα τα µαθήµατα για µεγαλύτερη επεξεργασία.
Ακόµη, θα µπορούσε κανείς να προτείνει στον εκπαιδευτικό να είναι προετοιµασµένος για την επιτυχή επεξεργασία διαφόρων θεµάτων και προβληµάτων, ώστε
να δραστηριοποιήσει το ενδιαφέρον των µαθητών και να καταστήσει τη µελέτη χρόνο
ευχάριστης ενασχόλησης.
Το Ολοήµερο Σχολείο καλείται λοιπόν σήµερα να αντιµετωπίσει το «πρόβληµα
των κατ` οίκον εργασιών», γιατί από αυτήν την αντιµετώπιση θα εξαρτηθεί η ποιότητα του
κλίµατος που θα επικρατήσει σε αυτό, των σχέσεων µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών
και των µαθητών µεταξύ τους. Το θετικό συναισθηµατικό κλίµα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό,
µια και οι µαθητές παραµένουν σε αυτό πολύ χρόνο και θα πρέπει να θέλουν να παραµείνουν. Εξάλλου η ολοκλήρωση των εργασιών στο σχολείο θα αποτελέσει ένα κύριο κριτήριο για τη θετική υποδοχή και υποστήριξη του σχολείου από τους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και γενικά από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Β. Για να µπορέσει λοιπόν το Ολοήµερο Σχολείο να υπερνικήσει τα προβλήµατα
που προκύπτουν από τις εργασίες των µαθητών και για να µπορέσουν αυτές να αποδώσουν θετικά και αποτελεσµατικά στη µάθηση των µαθητών, να συµβάλουν στην αύξηση και στην πρόοδο της σχολικής τους επίδοσης καθώς και στην εύρυθµη λειτουργία
του σχολείου (είναι γνωστό ότι το θέµα αυτό προκαλεί προστριβές και προβλήµατα στη
λειτουργία του σχολείου (1)), θα πρέπει, κατά τη γνώµη µας, όπως ήδη επισηµάνθηκε
εµφαντικά, σε ό,τι αφορά στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο γονέα και στην επίσηµη
πολιτεία να πληρούνται από την πλευρά τους ορισµένες βασικές προϋποθέσεις, γι’ αυτό
και αναφερόµαστε στη συνέχεια ειδικά σε ορισµένες από αυτές. Όµως, για πρακτικούς
λόγους αναφερόµαστε εδώ µόνο σε αυτές τις προϋποθέσεις που αφορούν αποκλειστικά
και µόνο στον παράγοντα εκπαιδευτικό, ελπίζοντας α) ότι µε τον τρόπο αυτό ανταποκρινόµαστε γρήγορα και άµεσα στο να βοηθήσουµε τους εκπαιδευτικούς του Ολοήµερου, και όχι µόνο, Σχολείου να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και τα προβλήµατα που αντι89

µετωπίζουν στο προαναφερόµενο ζήτηµα και β) ότι συµβάλουµε στο να βοηθηθούν και
να βελτιωθούν πρώτα οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και στη συνέχεια οι µαθητές τους, δεδοµένου ότι είναι κοινός τόπος πως και οι δύο (εκπαιδευτικοί-µαθητές) έχουν δυσκολίες
στην αντιµετώπιση του θέµατος αυτού. Εκ των προτέρων όµως σπεύδουµε να επεξηγήσουµε ότι δεν υποστηρίζουµε πως οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωµένοι να ακολουθήσουν κατά γράµµα τις οδηγίες αυτές (2), σε περίπτωση που διαπιστώσουν πως αυτές δε
συµβαδίζουν µε τις δικές τους παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές και δεν ανταποκρίνονται στο δικό τους «παιδαγωγικό, διδακτικό πιστεύω», αν και στην επιστήµη της Παιδαγωγικής δεν υπάρχουν «πιστεύω», αλλά θεωρίες.
Ας δώσουµε λοιπόν ορισµένες συγκεκριµένες οδηγίες, τις οποίες θεωρούµε απαραίτητες να τις γνωρίζει ο εκπαιδευτικός της πράξης κατά την ανάθεση, την εκτέλεση και τον έλεγχο των εργασιών των µαθητών του.
Ο εκπαιδευτικός οφείλει:
α) Να γνωρίζει τις ικανότητες, τον τρόπο δουλειάς, τις αδυναµίες, τις ελλείψεις,
τις δυσκολίες κλπ. που έχουν ή συναντούν οι µαθητές στην εκτέλεση των εργασιών
τους (η αρχή της ατοµικότητας, της αυτενέργειας, της λειτουργικότητας, της χρησιµότητας, της επικαιρότητας καθώς και οι συνθήκες και προϋποθέσεις της µάθησης των
µαθητών – αν είναι υπερβολικά κρύα ή ζεστή η αίθουσα, αν οι εργασίες γίνονται το
πρωί ή το απόγευµα, αν είναι αδιάθετοι, ορφανοί, αν είναι µοναχογιοί ή έχουν πολλά
αδέλφια, αν έχουν πολλές ή λίγες ελλείψεις στα γνωστικά τους αντικείµενα, αν έχουν
πολλές ή λίγες, σηµαντικές ή ασήµαντες δυσκολίες στην επικοινωνία µε τους άλλους,
αν επικρατεί φιλική ή εχθρική ατµόσφαιρα στην οικογένεια και στη σχολική τάξη, αν
δηλαδή οι σχέσεις των γονέων, των εκπαιδευτικών και των µαθητών είναι αρµονικές,
αν το σχολείο διαθέτει βιβλιοθήκη και πόσο καλά οργανωµένη είναι αυτή, τι βιβλία
περιέχει κλπ. - παίζουν σηµαντικό ρόλο τόσο στην ανάθεση όσο και στην εκτέλεση των
εργασιών από την πλευρά των µαθητών).
β) Να είναι σε θέση να ξεχωρίζει ποιες εργασίες προκαλούν το ενδιαφέρον ή
την αδιαφορία των µαθητών, ποιες εργασίες είναι χρήσιµες, ωφέλιµες, αναγκαίες κλπ.
στους µαθητές και ποιες όχι, ποιες εργασίες προτιµούν οι µαθητές και ποιες όχι, ποιες
εργασίες και σε ποιο βαθµό προάγουν την παραγωγική, τη δηµιουργική, την κριτική
κλπ. σκέψη τους. Εποµένως ο εκπαιδευτικός οφείλει να αποφεύγει να αναθέτει εργασίες που έχουν πάντα την ίδια µορφή, που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, που υλοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο εκτέλεσης, που απαιτούν πάντα τον ίδιο χρόνο εκτέλεσης
κλπ. Να φροντίζει δηλαδή να υπάρχει διαφοροποίηση:
- ως προς το επίπεδο των µαθητών (ως γνωστό υπάρχει ο καλός, ο αδύνατος,
ο άριστος κλπ. µαθητής και όχι µόνο ενός επιπέδου µαθητής),
- ως προς τον τρόπο ανάθεσης των εργασιών (να αναθέτει δηλαδή άλλοτε
γραπτές, άλλοτε προφορικές και άλλοτε πάλι µικτές),
- ως προς τη µορφή ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών (να έχουν άλλοτε
ατοµική, άλλοτε οµαδική, άλλοτε εταιρική κλπ. µορφή, να είναι άλλοτε προαιρετικές
και άλλοτε υποχρεωτικές, να αφήνει επίσης ο εκπαιδευτικός που και που τους µαθητές
του να επιλέξουν οι ίδιοι τις εργασίες τους, ώστε να ενισχύουν και να αναπτύσσουν την
αυτόνοµη και την ελεύθερη σκέψη και δράση τους),
-ως προς το βαθµό δυσκολίας τους (να µην είναι πάντα εύκολες, πάντα δύσκολες, πάντα µέτριου ή µεγάλου βαθµού δυσκολίας, αλλά να διαφέρουν κάθε φορά
που δίνονται εργασίες),
- ως προς το είδος και το σκοπό τους (να ασκούνται οι µαθητές σε όσα διδάχθηκαν (ασκήσεις), να επαναλαµβάνουν ό,τι έχουν διδαχθεί (επαναλήψεις), να εφαρµόζουν ό,τι έχουν διδαχθεί (εφαρµογές), να αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες (γνώσεις και
δεξιότητες), να ασκούνται και να µαθαίνουν µε πειράµατα (επίδειξη), να κάνουν κάτι
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που και που µηχανικά αλλά όχι πάντα (µηχανικές), να ανακαλούν στη µνήµη ό,τι έχουν
διδαχθεί (µνηµονικές), να συνδυάζουν πολλές πλευρές του µαθήµατός του (συνδυαστικές), να αποκτούν κρίση και να την προάγουν (κριτικές), να αποκτούν και να προάγουν
τη δηµιουργικότητα των µαθητών (δηµιουργικές), να ασκούνται στην απόκτηση και
στην ενίσχυση της θέλησης των µαθητών (βούληση, αυτόνοµη σκέψη), να αναπτύσσουν και να διαµορφώνουν το χαρακτήρα και την προσωπικότητα των µαθητών (διαµόρφωση χαρακτήρα και προσωπικότητας), εκδηλώνοντας και αναπτύσσοντας έτσι τις
ατοµικές τους κλίσεις, να απαιτούν την εµβάθυνση και τον προβληµατισµό των µαθητών (εµβάθυνσης και προβληµατισµού), να προκαλούν την ευχαρίστηση και το ενδιαφέρον των µαθητών (ευχάριστες, ενδιαφέρουσες),
- ως προς το χρόνο διάρκειας ανάθεσης και εκτέλεσης (να ανατίθενται π.χ.
άλλοτε σε καθηµερινή βάση (προσοχή όµως να µη διαρκούν πολλές ώρες), άλλοτε σε
εβδοµαδιαία, σε δεκαπενθήµερη, σε µηνιαία, σε τριµηνιαία κλπ. βάση),
- ως προς την ποιότητα και την ποσότητα της ανάθεσης των εργασιών (να
προτιµούνται οι λίγες και οι καλές από πλευράς ποιότητας εργασίες παρά οι πολλές και
οι χωρίς ποιότητα),
- ως προς τα µαθήµατα ανάθεσης και εκτέλεσής της (µπορεί να ανατίθεται
σε ένα µάθηµα, σε δύο, σε κύκλους µαθηµάτων κλπ).
Μία τέτοια διαφοροποίηση θα βοηθήσει σηµαντικά και αποτελεσµατικά τόσο
τον εκπαιδευτικό που αναθέτει εργασίες όσο και το µαθητή που τις εκτελεί.
γ) Να δίνει όσο γίνεται πιο πολλές, έγκυρες και αξιόπιστες πληροφορίες για τα
θέµατα που τους αναθέτει πριν από την ανάθεση και µετά την ανάθεση των εργασιών,
να τους έχει εξασκήσει και µάθει διάφορες τεχνικές µάθησης. Να είναι σε θέση π.χ. να
δουλεύουν από µόνοι τους, από κοινού µε άλλους, να εφαρµόζουν στην πράξη όσα έχουν µάθει και να µην «παπαγαλίζουν» και αναµοχλεύουν απλά και µόνο «τα λεγόµενα» άλλων, να είναι σε θέση οι ίδιοι να διαπιστώνουν τι γράφουν και γιατί το γράφουν,
τι κατασκευάζουν και γιατί το κατασκευάζουν και γενικά τι απαντούν, πώς και γιατί το
απαντούν κλπ.
δ) Να συζητά µε τους µαθητές τις εργασίες τόσο πριν από την ανάθεση όσο και
µετά την ανάθεση καθώς και να τις ελέγχει οπωσδήποτε µετά την εκτέλεσή τους. Ο έλεγχος µπορεί να γίνεται είτε σε καθηµερινή, εβδοµαδιαία κλπ. βάση καθώς και µέσα
από τη συζήτηση που θα ακολουθήσει µε τον καθένα µαθητή ξεχωριστά ή µε µικρές
οµάδες ή µε όλους µαζί κλπ. Υπάρχουν πολλοί και διάφοροι τρόποι ελέγχου των εργασιών: Ο εκπαιδευτικός µπορεί π.χ. να συγκεντρώσει όλα τα τετράδια των µαθητών και
να τα διορθώσει, να συλλέξει µε δειγµατοληπτικό τρόπο έναν µικρό αριθµό τετραδίων
και να τα ελέγξει, να ελέγξουν οι ίδιοι οι µαθητές τα γραπτά τους µετά από τις οδηγίες
που θα τους δώσει ο ίδιος, να ελέγξουν οι µαθητές τις εργασίες των συµµαθητών τους
κλπ. Ο τρόπος ελέγχου της εργασίας των µαθητών εξαρτάται κυρίως από το είδος της
εργασίας που αναθέτει ο εκπαιδευτικός. Πρέπει πάντως να επισηµανθεί εµφαντικά ότι
ο εκπαιδευτικός οφείλει να γνωρίζει εκ των προτέρων, όταν δηλαδή αναθέτει τις εργασίες, τον τρόπο ελέγχου των εργασιών. Μετά από κάθε έλεγχο καλείται ο εκπαιδευτικός να επισηµάνει µε ένα γραπτό του σηµείωµα ή µε µια γραπτή του έκθεση (αυτό εξαρτάται από το είδος της εργασίας) τα θετικά στοιχεία των εργασιών των µαθητών και
να αποφεύγει την αριθµητική βαθµολογία. Ο έλεγχος (όχι η αξιολόγηση) και η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των εργασιών κρίνονται απαραίτητα, γιατί διαφορετικά οι
εργασίες χάνουν το νόηµά τους και την παιδαγωγική τους αξία. Οι µαθητές, όταν οι
εργασίες τους δεν ελέγχονται, έχουν την εντύπωση ότι δουλεύουν άδικα, γιατί νοµίζουν
ότι εκπαιδευτικός δεν δείχνει τη δέουσα προσοχή και την ανάλογη βαρύτητα στις εργασίες που τους αναθέτει, δεν υπολογίζει τη δουλειά τους κλπ.
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ε) Να γνωρίζει µεθόδους εκτέλεσης εργασιών, τον επακριβή χρόνο εκτέλεσής
τους (πόσο χρόνο απαιτούν από τους µαθητές για να τις φέρουν σε πέρας) καθώς και
ότι αυτές (οι εργασίες) προξενούν άγχος και δυσφορία στους µαθητές, ιδιαίτερα όταν
δεν µπορούν να τις διεκπεραιώσουν λόγω έλλειψης π.χ. χρόνου, του µεγάλου βαθµού
δυσκολιών τους, της αδιαφορίας που προξενούν κλπ.
στ) Να προετοιµάζει τις εργασίες που πρόκειται να αναθέσει οπωσδήποτε στο
σπίτι του από την προηγούµενη ηµέρα και να τις συµπεριλαµβάνει στον προγραµµατισµό του µαθήµατός του σε µικροεπίπεδο. Με τον τρόπο αυτό δε θα δίνει ευκαιριακές
και πρόχειρες εργασίες, αλλά καλά και πολύ καλά προετοιµασµένες και προγραµµατισµένες από κάθε άποψη.
ζ) Να δίνει στους µαθητές πάντα σαφείς, ακριβείς, πλήρεις και κατάλληλες οδηγίες για την εκτέλεση των εργασιών. Να αποφεύγονται δηλαδή οι ασάφειες, γιατί επιφέρουν τη σύγχυση στη σκέψη των µαθητών, µε αποτέλεσµα οι µαθητές να έχουν απορίες και να µη βοηθούνται αποτελεσµατικά.
η) Να επισηµαίνει και να επεξηγεί στους µαθητές γιατί τους αναθέτει εργασίες
και ποιο σκοπό εξυπηρετούν αυτές. Οι µαθητές οφείλουν να γνωρίζουν γιατί τις εκτελούν, ώστε να έχουν κίνητρα, ενδιαφέρον να τις διεκπεραιώσουν και να µην έχουν την
εντύπωση ότι δουλεύουν στα «τυφλά».
θ) Να αναθέτει εργασίες µε ρεαλιστικούς και επιτεύξιµους στόχους. Να γνωρίζει δηλαδή ο εκπαιδευτικός αν οι µαθητές του µπορούν να τις φέρουν σε πέρας, γιατί
µόνο έτσι θα µπορέσουν αυτοί να αισθανθούν τη χαρά της ανακάλυψης και της δηµιουργίας και δε θα τις θεωρούν αγγαρεία.
ι) Να επιβραβεύει και να ενισχύει όχι µόνο τους καλούς, αλλά όλους τους µαθητές. Με τον τρόπο αυτό θα δηµιουργήσει σε όλους τους µαθητές, ανεξάρτητα από την
επίδοσή τους, κίνητρα µάθησης και θα τους δώσει την ευχαρίστηση και τη χαρά να
δουλέψουν. Οι διακρίσεις σε προσωπικό επίπεδο επιφέρουν ιδιαίτερα στους αδύνατους
µαθητές αρνητικές συνέπειες και τους τραυµατίζουν ψυχικά, γι’ αυτό και υποχρεούται
ο εκπαιδευτικός να αναγνωρίζει και να εκτιµά την προσπάθεια του κάθε µαθητή. Γι’
αυτό και οφείλει ο εκπαιδευτικός να ενθαρρύνει όλους τους µαθητές, ανεξάρτητα από
σχολική επίδοση, να εκτελέσουν τις εργασίες τους, να τους συµπαραστέκεται παιδαγωγικά να τις φέρουν σε πέρας, χωρίς να υπολογίζει το χρόνο και τον κόπο που κάθε φορά καταβάλει.
ια) Να φροντίζει να εκτελούν και να τελειώνουν οι µαθητές έγκαιρα τις εργασίες που τους αναθέτει. Σε περίπτωση που δεν το κάνει αυτό, οι µαθητές δεν παίρνουν
στα σοβαρά την εκτέλεση των εργασιών τους, απογοητεύονται, δυσαρεστούνται και
δεν τις διεκπεραιώνουν µε κέφι και διάθεση.
ιβ) Να γνωρίζει ποια είναι η θέση και η στάση της επίσηµης πολιτείας, των µαθητών και των γονιών για το ζήτηµα των εργασιών. Αν έχουν δηλαδή αρνητική, πολλή
αρνητική, θετική, πολλή θετική, αδιάφορη κλπ. στάση, αν τις θεωρούν αναγκαίες και
χρήσιµες η επίσηµη πολιτεία, οι µαθητές και οι γονείς και πόσο αναγκαίες και χρήσιµες
τις θεωρούν. Πολλές έρευνες έχουν αποδείξει πάντως ότι η στάση της επίσηµης πολιτείας, των εκπαιδευτικών, των µαθητών και των γονέων είναι, παρόλα τα προβλήµατα
που δηµιουργούν, θετική για τις κατ’ οίκον εργασίες των µαθητών. Οι γονείς, οι µαθητές και εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι εργασίες των µαθητών έχουν παιδαγωγική σηµασία, ότι παίζουν θετικό ρόλο στη σχολική επίδοση των µαθητών και ότι πρέπει να ανατίθενται σε όλους τους µαθητές, ανεξάρτητα από τη σχολική τους επίδοση (3).
ιγ) Να έχει µάθει να ζει µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται µέσα στην τάξη
εξαιτίας της ανάθεσης των εργασιών, ώστε να µπορεί να τα αντιµετωπίζει και ανάλογα.
Θα τα αντιµετωπίσει µε επιτυχία όσο πιο καλός γνώστης και πιο καλά ενηµερωµένος
είναι για τις δυσκολίες που έχουν οι µαθητές του, όσο πιο πολύ ασχολείται µε τους µα-
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θητές τους και όσο πιο πολλές προσπάθειες καταβάλλει να τις υπερνικήσουν οι µαθητές µε τη δική του βοήθεια, µε τη βοήθεια των συµµαθητών τους κλπ.
ιδ) Να µη χρησιµοποιεί την ανάθεση και την εκτέλεση των εργασιών ως µέσο
τιµωρίας των µαθητών, ούτε ως µέσο και ως ευκαιρία απασχόλησης ή ως τρόπο ελέγχου των µαθητών, ή ως µέσο δικής του αυτοπροβολής κλπ.
ιε) Να αποφεύγει να αναθέτει εργασίες µόνο και µόνο για να φανεί καλός στα
µάτια των γονέων και των µαθητών. Επίσης να µην αναθέτει εργασίες, επειδή απλά και
µόνο πρέπει να τις αναθέσει, αλλά να τις αναθέτει, αφού έχει πεισθεί ότι εξυπηρετούν
παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και αφού τις έχει προηγουµένως προετοιµάσει και προγραµµατίσει κατάλληλα στο σπίτι του, όπως αναφερθήκαµε παραπάνω.
ιστ) Να λαµβάνει υπόψη στην ανάθεση των εργασιών και τα άλλα µαθήµατα
που διδάσκονται στο σχολείο καθώς και τις υπόλοιπες ενδοσχολικές δραστηριότητες
των µαθητών, ώστε να αφήνει χρόνο να αναθέτουν εργασία και οι υπόλοιποι συνάδελφοί του που διδάσκουν άλλα µαθήµατα. Να έχει υπόψη του αν το σχολείο διαθέτει τα
αναγκαία υλικά και τα επιπρόσθετα µέσα που απαιτούνται για να τις φέρουν σε πέρας
οι µαθητές.
ιζ) Να ενηµερώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα τους µαθητές, τους γονείς των
µαθητών καθώς και τους συναδέλφους του για τα αποτελέσµατα των εργασιών τους.
ιη) Να συνεργάζεται µε τους συναδέλφους του που υπηρετούν στην ίδια σχολική µονάδα για την ανάθεση και την εκτέλεση των κατ’ οίκον εργασιών, να συζητά τα
προβλήµατα που ανακύπτουν εξαιτίας των εργασιών αυτών και να τα επιλύει από κοινού µε τους άλλους συναδέλφους του.
ιθ) Να εισαγάγει την καθιέρωση ενός τετραδίου ή βιβλίου ανάθεσης εργασιών
για κάθε σχολική τάξη, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά οι εργασίες τις οποίες
αναθέτουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην τάξη αυτή. Με τον τρόπο αυτό γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί το είδος εργασιών που εκτελούν οι µαθητές, το χρόνο που χρειάζονται να τις φέρουν σε πέρας κλπ. Τέλος,
ιι) να µην ξεχνά ο εκπαιδευτικός τη βασική παιδαγωγική αρχή, ότι δηλαδή όσο
καλύτερα προετοιµασµένος είναι αυτός για τη διδασκαλία του τόσο πιο αποτελεσµατική διδασκαλία κάνει και εποµένως τόσο λιγότερες και πιο αποτελεσµατικές εργασίες
αναθέτει (4).
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Υποσηµειώσεις
*Τα ονόµατα των συγγραφέων δίνονται εδώ µε αλφαβητική σειρά.
1. Το ότι οι εργασίες των µαθητών δηµιουργούν δυσάρεστες καταστάσεις στους εκπαιδευτικούς, στους µαθητές, στους γονείς και γενικά στους εµπλεκόµενους παράγοντες και φορείς της Εκπαίδευσης διαπιστώνεται από τη µελέτη της σχετικής παιδαγωγικής αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας (βλ. ∆. Χατζηδήµου, Οι κατ’ οίκον εργασίες των µαθητών, Θεσσαλονίκη 2001, β’ έκδοση, (Εκδόσεις Κυριακίδη)). Το
γεγονός αυτό επισηµάνθηκε επίσης και σε Ηµερίδα που είχε οργανώσει η Επιστηµονική Επιτροπή Πιλοτικών Ολοήµερων Σχολείων και Σχολείων ∆ιευρυµένου Ωραρίου στις 15 ∆εκεµβρίου του 2000 από Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και Γραφείων, Σχολικούς Συµβούλους καθώς και από ∆ιευθυντές των 28 Πιλοτικών Ολοήµερων Σχολείων από την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση.
2. Η προσπάθειά µας αυτή, να δώσουµε ορισµένες πρακτικές οδηγίες στους εκπαιδευτικούς, ώστε να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία (µε µια σχετική επιτυχία) το ζήτηµα
των εργασιών των µαθητών, δεν πρέπει να ερµηνευτεί από τους αναγνώστες εκπαιδευτικούς ότι τους δίνουµε να εφαρµόσουν στη διδακτική τους πράξη έτοιµες συνταγές, συνταγές δίνει ένας γιατρός και όχι οι επιστήµονες παιδαγωγοί. Το πώς θα
αντιµετωπίσει το ζήτηµα αυτό ο εκπαιδευτικός, ποιες σκέψεις-οδηγίες από αυτές
που παραθέσαµε θα πάρει (και αν πάρει) υπόψη του ο εκπαιδευτικός κλπ, είναι αποκλειστικά δικό του θέµα και κανενός άλλου. Εµείς απλά και µόνο παραθέτουµε
ορισµένες οδηγίες, κατά τη γνώµη µας χρήσιµες, οι οποίες απορρέουν από τη µελέτη της σχετικής παιδαγωγικής βιβλιογραφίας και των σχετικών ερευνητικών εργασιών.
3. Βλ. ∆. Χατζηδήµου, ό.π. Στο βιβλίο αυτό δίνεται και περισσότερη βιβλιογραφία για
τοζήτηµα των κατ΄ οίκον εργασιών.
4. Περισσότερες πληροφορίες για τις κατ’ οίκον εργασίες βλ. ∆. Χατζηδήµου, ό.π. Το
βιβλίο αυτό είναι το µοναδικό, από όσο γνωρίζουµε, ελληνόγλωσσο βιβλίο, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά µε αυτό το ζήτηµα.
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Χαράλαµπος Κωνσταντίνου - Αχιλλέας Λεοντάρης - Σοφία Μόραλη - Κωνσταντίνος ∆ιαµαντής

ΟΙ «ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»
ΣΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Από παιδαγωγική σκοπιά και αν ληφθεί υπόψη ο ισχύων µέχρι τώρα γνωσιοκεντρικός και δασκαλοκεντρικός τρόπος οργάνωσης των εκπαιδευτικών διαδικασιών στο
σχολείο, η ενότητα «ελεύθερες δραστηριότητες» οφείλει να αποτελέσει τον πυρήνα του
Ολοήµερου Σχολείου.
Με την έννοια αυτή το σχολείο οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη την ανάγκη των
µαθητών για δηµιουργικές και ψυχοκινητικές απασχολήσεις, γεγονός που θα διευκολύνει την εφαρµογή προγραµµάτων µε εξειδικευµένους παιδαγωγικούς και διδακτικούς
προσανατολισµούς. Ειδικά για τους µαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης, το µεταµεσηµβρινό
πρόγραµµα οφείλει να είναι απαλλαγµένο µαθηµάτων και, συνεπώς, η ενότητα «ελεύθερες δραστηριότητες» θα πρέπει να αποτελεί τον κορµό του. Τούτο σηµαίνει παράλληλα ότι τις απογευµατινές ώρες µπορεί να γίνει εξατοµίκευση του ωρολογίου προγράµµατος, µε επιλογή από τα παιδιά δραστηριοτήτων στις οποίες θα συµµετέχουν ενεργά.
Πέραν της υποχρεωτικής συµµετοχής στους µαθητές πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα, της αυτόνοµης επιλογής κάποιων δραστηριοτήτων, που βρίσκονται κοντά
στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους και, εποµένως, θα καλύπτουν περιοχές, όπως η
δηµιουργική απασχόληση, η ανάπτυξη των κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων
(συνεργασίας – αυτονόµησης), οι νέες εµπειρίες και τα νέα βιώµατα, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η διαµόρφωση της σχολικής ζωής στα µέτρα και τους ρυθµούς τους.
Στα µέτρα αυτά, η διαµόρφωση ενός ενιαίου προµεσηµβρινού και µεταµεσηµβρινού αναλυτικού και ωρολογίου προγράµµατος διευκολύνει περισσότερο την ενότητα των «ελεύθερων δραστηριοτήτων».
2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»
Οι «ελεύθερες δραστηριότητες» δεν µπορεί να αποτελούν ξεκοµµένο µέρος του
προγράµµατος, αλλά εντάσσονται πλήρως και οργανικά σε αυτό, χωρίς όµως να σηµαίνει ότι δεν θα έχουν και ένα βαθµό αυτοδυναµίας. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθούν
οι ιδιαίτεροι στόχοι της δηµιουργικής απασχόλησης, της ψυχαγωγίας, της σχολικής ζωής και της κοινωνικοποίησης, όπως επίσης και ιδιαίτεροι στόχοι του κάθε αντικειµένου
ξεχωριστά.. Αυτό σηµαίνει ότι οι «ελεύθερες δραστηριότητες» και τα «πρόσθετα αντικείµενα» µπορούν να έχουν τις παρακάτω µορφές:
2.1. Οι “ελεύθερες δραστηριότητες” ως ενίσχυση των αντικειµένων του αναλυτικού προγράµµατος
Ένας αριθµός δραστηριοτήτων ενσωµατώνεται στο αναλυτικό πρόγραµµα και
λειτουργεί συµπληρωµατικά και παράλληλα προς αυτό. Τούτο σηµαίνει, για παράδειγµα, ότι οι δραστηριότητες που αφορούν την αισθητική αγωγή, το θεατρικό παιχνίδι και
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συµπληρώνουν τα παραδοσιακά αντικείµενα διδα97

σκαλίας και τις παραδοσιακές µεθόδους µάθησης. Οι δραστηριότητες αυτές µπορεί να
γίνουν µε δύο τρόπους:
• Στην προµεσηµβρινή ή µεταµεσηµβρινή ζώνη, το µάθηµα που προβλέπεται από
το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα του ∆ηµοτικού Σχολείου (π.χ. Ιστορία ή
Εµείς κι ο Κόσµος), πραγµατοποιείται µε τη συµβολή των πρόσθετων δραστηριοτήτων.
• Στη µεταµεσηµβρινή ή προµεσηµβρινή ζώνη, σε ώρα που από το ωρολόγιο πρόγραµµα ορίζεται ως ώρα του συγκεκριµένου «ελεύθερου αντικειµένου», αφού έχει υπάρξει προγραµµατισµός και συνεννόηση µε τον δάσκαλο του τµήµατος,
ώστε να επιτυγχάνεται η σύνδεση του µε τα γενικά περιεχόµενα των γνωστικών
αντικειµένων που περιλαµβάνονται στο αναλυτικό πρόγραµµα της τάξης (π.χ. τα
παιδιά της Α΄ τάξης την ώρα της πηλοπλαστικής κατασκευάζουν το νέο γράµµα
που διδάχτηκαν στη Γλώσσα)
Υπό την έννοια αυτή, οι «ελεύθερες δραστηριότητες» εντάσσονται στα παραδοσιακά αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος µε τη µορφή διερευνητικών διεργασιών (project). Τούτο σηµαίνει ότι η διδασκαλία τους οργανώνεται µε αλληλεπίδραση και προφανώς µε ελκυστικό τρόπο, έτσι ώστε ο µαθητής να αναπτύσσει ένα ευρύ
φάσµα δράσεων, µέσα από τις οποίες αποκτά εξειδικευµένες δεξιότητες και εµβαθύνει
στη γνώση.
2.2. Οι «ελεύθερες δραστηριότητες» ως µέσο επίτευξης των παιδαγωγικών στόχων
των γνωστικών αντικειµένων του ισχύοντος αναλυτικού προγράµµατος.
Αυτή η µορφή οργάνωσης των «ελεύθερων δραστηριοτήτων» διαφέρει από την
προηγούµενη στο εξής σηµείο: η «ελεύθερη δραστηριότητα» δεν συµπληρώνει πλέον
τη µαθησιακή διαδικασία του συγκεκριµένου αντικειµένου, αλλά χρησιµοποιείται ως
µέσο για την επίτευξη των ειδικών στόχων της. Για παράδειγµα ένα µάθηµα ιστορίας
µπορεί να χρησιµεύσει ως αφορµή για την κατασκευή µακετών ή για πηλοπλαστική,
ενώ ένα µάθηµα γεωµετρίας µπορεί να αποτελέσει αφορµή για την εκµάθηση στοιχείων
προγραµµατισµού στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (για παράδειγµα στο περιβάλλον
της γλώσσας Logo). Για να συµβεί όµως αυτό απαιτείται, κατά τη διαδικασία οργάνωσής τους, στενή συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών.
2.3. Οι «ελεύθερες δραστηριότητες» ως µέρη ενιαίων διερευνητικών διεργασιών
(“project”).
Στα πλαίσια του ωρολογίου προγράµµατος, προ- και µετα- µεσηµβρινού, µπορούν να οργανώνονται ενιαία “project”, µέσω των οποίων και χωρίς να ακολουθείται
µε αυστηρότητα η διάταξη των ωρών διδασκαλίας, ενσωµατώνουν διάφορα αντικείµενα µε εκτεταµένη χρήση των εργαστηρίων και της βιβλιοθήκης. Για παράδειγµα, το
project που θα κάνει η έκτη τάξη (ενδεχοµένως και δύο τµήµατά της µαζί) ενός σχολείου της Λέσβου για ένα εργοστάσιο παρασκευής σαπουνιού, µπορεί να περιλαµβάνει
τη µελέτη στοιχείων της τοπικής παράδοσης, σε σύνδεση µε τους τοµείς της ιστορίας
(τοπική οικονοµική ιστορία του 19ου αιώνα, µικρασιατική καταστροφή και πρόσφυγες
κλπ.), της χηµείας από το µάθηµα ο Φυσικός Κόσµος (πώς από το λάδι παρασκευάζεται
το σαπούνι), των µαθηµατικών µε την µελέτη των οικονοµικών στοιχείων της εταιρίας
(πωλήσεις, κέρδη κλπ.), της αισθητικής αγωγής (π.χ. σχέδιο των µηχανηµάτων). Η
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δραστηριότητα αυτή µπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τοµείς όπως στο εργαστήριο
των ηλεκτρονικών υπολογιστών, µε γράψιµο των κειµένων και κατασκευή πινάκων
των οικονοµικών στοιχείων και αναζήτηση στοιχείων στο ∆ιαδίκτυο, στη βιβλιοθήκη
µε την αναζήτηση πληροφοριακού υλικού, στο εργαστήρι αισθητικής αγωγής (π.χ. µε
ζωγραφική σε αφίσες για την προώθηση του προϊόντος), µε εκµάθηση τοπικών χωρών
και τοπικών δηµοτικών τραγουδιών κλπ. Όλα τα παραπάνω µπορούν να συνδυαστούν
µε επίσκεψη στον τόπο παραγωγής, όπως και µε επίσκεψη παραγόντων της παραγωγής
στο σχολείο.
2.4. Οι «ελεύθερες δραστηριότητες» ως αυτοδύναµα γνωστικά αντικείµενα.
Επιπλέον οι ελεύθερες δραστηριότητες µπορούν να αποτελέσουν και αυτοδύναµα γνωστικά αντικείµενα για την προαγωγή δεξιοτήτων, την ανάπτυξη των νοητικών
και γνωστικών ικανοτήτων αλλά και γενικά την διεύρυνση των πνευµατικών και κοινωνικών οριζόντων των παιδιών.
Αυτός ήταν κυρίως, το σχολικό έτος 2000-2001, ο τρόπος εισαγωγής των «ελεύθερων δραστηριοτήτων» στα 28 πιλοτικά Ολοήµερα ∆ηµοτικά Σχολεία. Από την
καταγραφή των προγραµµάτων τους1 βλέπουµε ότι τα παρακάτω αντικείµενα εντάχθηκαν στο πρόγραµµά τους:

ΕΙ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ

Πληροφορική

27

Θεατρική αγωγή

25

Μουσική – µουσικοκινητική αγωγή

24

Παραδοσιακοί χοροί

23

Νέο γνωστικό αντικείµενο

16

Εικαστικά

15

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

14

Αθλητικές δραστηριότητες

9

Μυθολογία – παραµύθι

6

Αγγλικά (πρόσθετες ώρες) ή Γερµανικά

6

Αγωγή υγείας

5

Κυκλοφοριακή αγωγή

3

Η επιλογή των αντικειµένων έγινε από τα ίδια τα σχολεία και σε κάποιο βαθµό
καθορίστηκε και από τη διαθεσιµότητα του κατάλληλου προσωπικού ή από τον διαθέσιµο εξοπλισµό. Από τις επιλογές των ίδιων των σχολείων διαπιστώνει κανείς ότι τα
αντικείµενα της πληροφορικής, της θεατρικής αγωγής, της µουσικής, της µουσικοκινη1

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΣΕΠΠΕ, ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Φυσικοί ∆είκτες Πιλοτικών Ολοήµερων
Σχολείων 2000-2001
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τικής αγωγής και των παραδοσιακών χορών είναι πολύ «δηµοφιλή». Η προτίµηση αυτή
ενισχύει τη σηµαντικότητά τους, αφού χωρίς καµία υπόδειξη θεωρήθηκαν από τα σχολεία κατά κάποιο τρόπο ως «υποχρεωτικά». Με την έννοια αυτή δεν πρέπει να αγνοηθούν. Είµαστε όµως της άποψης ότι τα σχολεία πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογής των δραστηριοτήτων που θέλουν να εντάξουν στο πρόγραµµά τους, αφού λάβουν
υπόψη τόσο τις ιδιαιτερότητές τους, όσο και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Κάτι
τέτοιο ενισχύει την αυτοδυναµία της σχολικής µονάδας και συµβάλλει στην µεγαλύτερη αποδοτικότητά της. Θεωρούµε αυτονόητο ότι ένας τέτοιος τρόπος επιλογής των «ελεύθερων δραστηριοτήτων» δεν θα πρέπει να αποκλείει και τη δυνατότητα ένταξης κάποιων αντικειµένων σε όλα τα σχολεία, όπως συµβαίνει π.χ. µε την πληροφορική, τη
θεατρική αγωγή κ.λπ.
Εκτός από τις παραπάνω «ελεύθερες δραστηριότητες» υπάρχει ένα ευρύ φάσµα
δραστηριοτήτων που µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα των Ολοήµερων ∆ηµοτικών Σχολείων, όπως:
• Η µαγειρική
• Η κεραµική
• Οι δραστηριότητες στη φύση
• Οι συναντήσεις µε επαγγελµατίες και εξέχουσες προσωπικότητες από την τοπική
κοινωνία και όχι µόνο
• Η περιήγηση σε τοπικά ιστορικά µνηµεία, µουσεία και τόπους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος
• Η λογοτεχνία και η απαγγελία ποιηµάτων
• Η απασχόληση σε δραστηριότητες “ελεύθερου χρόνου” (όπως παιχνίδια ατοµικά
και οµαδικά, “χαλαρές” δραστηριότητες ανάγνωσης, παρακολούθησης επιλεγµένων ταινιών, συζητήσεις κλπ.)
Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, µπορεί να δοθεί η δυνατότητα διαφορετικής συγκρότησης των τµηµάτων των µαθητών, όχι πια κατά τάξη, αλλά κατά οµάδες ενδιαφερόντων, όπου θα δραστηριοποιούνται µαζί παιδιά διαφορετικών ηλικιών.
Εκφράζουµε την άποψη ότι για να θεωρηθεί σηµαντική και ολοκληρωµένη η παρέµβαση του ολοήµερου σχολείου στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, πρέπει όλες οι παραπάνω
µορφές των «ελεύθερων δραστηριοτήτων» να ενταχθούν µε σαφήνεια και αποφασιστικότητα στο πρόγραµµά του, έπειτα από προγραµµατισµό του ίδιου του σχολείου.
3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ “ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ”
Θεωρούµε ότι οι “ελεύθερες δραστηριότητες” δεν πρέπει να είναι αυστηρά καθορισµένες και περιορισµένες µέσα σε ένα αυστηρό «αναλυτικό» πρόγραµµα, αλλά να
έχουν ένα σαφή παιδαγωγικό και διδακτικό προσανατολισµό. Προέχουν λοιπόν:
• Η σύνταξη ενός καταλόγου πρόσθετων αντικειµένων που µπορούν αρχικά να περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα του Ολοήµερου Σχολείου, µε την επισήµανση ότι
είναι δυνατόν σε αυτόν να προστεθούν και άλλα.
• Ο καθορισµός ενός πλαισίου προγράµµατος για καθένα από αυτά τα αντικείµενα,
µε καταγραφή των στόχων του, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οι συγκεκριµένοι
στόχοι θα χαρακτηρίζονται από διδακτισµό. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να υλοποιούνται µε τρόπο ώστε να διευκολύνουν την απόκτηση δεξιοτήτων από τον µαθητή,
να προσφέρουν ψυχαγωγία δηµιουργική απασχόληση, να ενισχύουν την ψυχική
του ικανοποίηση και γενικά την κοινωνικοποίησή του.
• Η υπόδειξη παραδειγµάτων οργάνωσης των «ελεύθερων δραστηριοτήτων» και
τρόπων συνεργασίας των εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε τα παραπάνω.

100

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Οι «ελεύθερες δραστηριότητες» εντάσσονται πλήρως στο πρόγραµµα του Ολοήµερου Σχολείου και καθορίζονται από τους παιδαγωγικούς σκοπούς του. Συνεπώς η
αποκλειστική ευθύνη οργάνωσής του πρέπει να ανήκει στους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν αφενός την παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση και αφετέρου εξειδικευµένες
γνώσεις για µια τέτοια αποστολή. Πρέπει να γίνει σαφές ότι σκοπός του σχολείου δεν
είναι να καταρτίσει χορευτές, µουσικούς, ζωγράφους, γλύπτες και προγραµµατιστές
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ως εκ τούτου, το Ολοήµερο Σχολείο πρέπει να στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Σε κάποια αντικείµενα
ήδη υπάρχουν εξειδικευµένοι εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και ειδικοτήτων)
όπως:
• Για τον σχολικό αθλητισµό εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής.
• Για τους υπολογιστές δάσκαλοι που είτε έχουν αποφοιτήσει από Παιδαγωγικά
Τµήµατα όπου έχουν διδαχτεί πληροφορική είτε έχουν αποφοιτήσει από την Μετεκπαίδευση και έχουν διδαχτεί πληροφορική είτε έχουν πιστοποιηµένα σεµινάρια είτε έχουν τύχει συγκεκριµένης επιµόρφωσης2.
• Για τα εικαστικά, τη θεατρική αγωγή και τη µουσικοκινητική αγωγή υπάρχουν
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης οι οποίοι είναι γνώστες των συγκεκριµένων αντικειµένων λόγω των σπουδών τους (στις Παιδαγωγικές Ακαδηµίες στις
Σχολές Νηπιαγωγών, στα Παιδαγωγικά Τµήµατα ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών και
στα προγράµµατα Μετεκπαίδευσης) ή επειδή παρακολούθησαν ανάλογα επιµορφωτικά προγράµµατα και σεµινάρια.
Με τον τρόπο αυτό και στην έκταση που θα είναι δυνατό να εφαρµοστεί, το Υπουργείο
Παιδείας θα µπορέσει, αφενός να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του υπάρχοντος
προσωπικού και αφετέρου να δώσει πρόσθετες δυνατότητες απασχόλησης σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς.
Πρόσθετο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι η ύπαρξη αυτή τη
στιγµή παράλληλων καινοτόµων προγραµµάτων του ΥΠΕΠΘ, όπως το Πρόγραµµα
«Μελίνα – εκπαίδευση και πολιτισµός», το πρόγραµµα των Σχολικών Βιβλιοθηκών, τα
προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα «Μουσικά» και τα «Αθλητικά» σχολεία, το πρόγραµµα «Νησί των Φαιάκων» (πληροφορική) και το πρόγραµµα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας». Θεωρούµε ότι το Ολοήµερο Σχολείο µπορεί να συνδεθεί µε
αυτά τα προγράµµατα, ώστε αφενός να αξιοποιηθεί η αποκτηθείσα εµπειρία και αφετέρου να δοθεί από το ΥΠΕΠΘ µια ενιαία κατεύθυνση στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση.
5. «ΆΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, σηµαντικό στοιχείο στην οργάνωση του χρόνου και των δραστηριοτήτων των παιδιών πρέπει να είναι ο «ανοιχτός» και ευέλικτος
χαρακτήρας του Ολοήµερου Σχολείου. Αυτό το “άνοιγµα” έχει δύο διαστάσεις:
• ∆υνατότητα «εισόδου» στο σχολείο ειδικών σε διάφορα θέµατα και εµπλοκή γονέων και παραγόντων της τοπικής κοινότητας σε δραστηριότητες που µπορούν να
φανούν χρήσιµοι.
• ∆υνατότητα «εξόδου» του σχολείου στην τοπική κοινωνία µε προγραµµατισµένες
δραστηριότητες εκτός του χώρου του, είτε αυτές εντάσσονται στα πλαίσια των
project είτε αφορούν ευρύτερες κοινωνικές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες.
2

Τα νέα προγράµµατα επιµόρφωσης στα πλαίσια της εισαγωγής των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση θα διευρύνουν κατά πολύ τον αριθµό αυτών των εκπαιδευτικών.
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Είµαστε της άποψης ότι το θέµα της οργάνωσης των «ελεύθερων δραστηριοτήτων»
και των «πρόσθετων αντικειµένων» στο Ολοήµερο Σχολείο είναι µια καθοριστική
παιδαγωγική παρέµβαση που θα προσδώσει στο σχολείο το χαρακτήρα µιας
καινοτόµου πρότασης για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Για να γίνει αυτό όµως πρέπει
πρώτα απ’ όλα να οριστικοποιηθεί ο τρόπος µε τον οποίο οι δραστηριότητες αυτές θα
οργανώνονται και θα εντάσσονται στο ωρολόγιο πρόγραµµα. Ως εκ τούτου είναι
αναγκαίο να συνεχιστεί η µελέτη τους.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄

Ειδικά θέµατα – πτυχές του Ολοήµερου Σχολείου

Π. Ξωχέλλης
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Είναι κοινός τόπος ότι, για να µπορέσει να ανταποκριθεί ο εν ενεργεία εκπαιδευτικός
στις σηµερινές, πολύ διαφοροποιηµένες σε σύγκριση µε το παρελθόν, συνθήκες και
απαιτήσεις, πρέπει να εκπληρωθεί µια τουλάχιστον πολύ βασική προϋπόθεση: η παροχή
και αξιοποίηση δυνατοτήτων και ευκαιριών για συνεχή επιµόρφωση (συνεχιζόµενη εκπαίδευση) από την είσοδό του στο επάγγελµα (δηλαδή µετά την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων διορισµού στη βασική ή αρχική του εκπαίδευση) έως την αφυπηρέτησή του.
Οι νέες συνθήκες στις σύγχρονες κοινωνίες απαιτούν από τον εκπαιδευτικό συνεχή εµπλουτισµό και εκσυγχρονισµό των γνώσεων και επαγγελµατικών δεξιοτήτων του, ικανότητα για σωστές επιλογές στόχων και κριτική σύνθεση των παρεχοµένων στη νέα
γενιά γνώσεων και θετική στάση απέναντι στη διαδικασία συνεχούς εκπαίδευσης. Απαιτούν εποµένως έναν νέο τύπο εκπαιδευτικού, τον «στοχαζόµενο», ερευνητή και καινοτόµο εκπαιδευτικό. Αυτό σηµαίνει ότι αποκτά βαρύνουσα σηµασία η βασική και η ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και ειδικότερα ότι τίθεται επιτακτικά το ζήτηµα αναπροσανατολισµού τους, καθώς και αντίστοιχων αλλαγών στα προγράµµατα σπουδών και στις πρακτικές τους.
Για το σχεδιασµό, την οργάνωση και υλοποίηση των απαιτούµενων επιµορφωτικών
δράσεων κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας του εκπαιδευτικού η βιβλιογραφία
και οι σχετικές διεθνείς, αλλά και οι ελληνικές στο µεταξύ, εµπειρίες(1) οδηγούν σχηµατοποιηµένα στην εξής βασική αρχή: επιβάλλεται µια συνεχής επιµόρφωση των εκπαιδευτικών µικρής, ως επί το πλείστον, κάθε φορά διάρκειας αλλά µεγάλης εµβέλειας, αποκεντρωµένη, επαναλαµβανόµενη και πολυµορφική, µε αφετηρία της τις διαπιστωµένες
ανάγκες των εκπαιδευτικών και τις εθνικές εκπαιδευτικές προτεραιότητες. Παράλληλα
βέβαια προτείνονται και εφαρµόζονται προγράµµατα µεγαλύτερης διάρκειας για συµπληρωµατική κατάρτιση ή µετεκπαίδευση, καθώς και κύκλοι µεταπτυχιακών σπουδών
για εκπαιδευτικούς.
Μια µορφή συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, που αναδεικνύεται σήµερα διεθνώς ως ιδιαίτερα σηµαντική και απαραίτητη και έχει άµεση σηµασία για τους εκπαιδευτικούς των
ολοήµερων σχολείων, είναι η ενδοσχολική επιµόρφωση. Απευθύνεται στο διδακτικό
προσωπικό µιας συγκεκριµένης σχολικής µονάδας και έχει ως αφετηρία της τις ιδιαιτερότητες του σχολείου και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών(2). Είναι γνωστό ότι κάθε σχολική µονάδα, πέρα από τις κοινές για όλα τα σχολεία προδιαγραφές λειτουργίας,
έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, που διαµορφώνεται και προσδιορίζεται από τα δηµογραφικά, κοινωνικο-οικονοµικά και πολιτιστικά δεδοµένα της περιοχής, από τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του σχολείου (αναλογία εκπαιδευτικών – µαθητών, σταθερό ή
µετακινούµενο διδακτικό προσωπικό, ενεργός ή όχι σύλλογος γονέων, σύνθεση του
µαθητικού πληθυσµού), από τοπικά περιβαλλοντικά προβλήµατα κ.λπ. Οι ιδιαίτερες
αυτές συγκεκριµένες συνθήκες κάθε σχολείου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά το
σχεδιασµό των επιµορφωτικών προγραµµάτων.
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µπορεί να πει κανείς ότι η ενδοσχολική επιµόρφωση διέπεται από µια διαφορετική λογική, συγκριτικά µε άλλες γνωστές µορφές επιµόρφωσης:
αποτελεί πρωτοβουλία και ευθύνη του ίδιου του σχολείου και (πρέπει να) εντάσσεται
στον ετήσιο προγραµµατισµό του, ενώ αφετηρία της αποτελούν οι επιµορφωτικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του διδακτικού προσωπικού της σχολικής µονάδας, σε συνάρτηση µε τα εκπαιδευτικά / παιδαγωγικά και διοικητικά προβλήµατα του συγκεκριµένου σχολείου και σε συσχέτιση µε την τοπική κοινωνία. Υπό την έννοια αυτή εκείνο
που προέχει είναι το νέο πνεύµα που εκφράζει και θέλει να µεταφέρει η ενδοσχολική επιµόρφωση στις σχολικές µονάδες και στο διδακτικό τους προσωπικό και αυτό το νέο
πνεύµα συµπυκνώνεται στους εξής δύο βασικούς στόχους: α) Να ενισχυθεί η αυτονοµία της σχολικής µονάδας και να καλλιεργηθεί στους εκπαιδευτικούς η διάθεση ενεργού συµµετοχής τους στην επιµόρφωση ως µία διαρκή διαδικασία, να αποκτήσουν δηλαδή θετική στάση απέναντι στη δια βίου παιδεία, έτσι ώστε να αποκοµίσουν οι ίδιοι
οφέλη στην επαγγελµατική και προσωπική τους εξέλιξη. β) Να υποστηριχθεί µε τον
τρόπο αυτό η εισαγωγή καινοτοµιών στην εκπαίδευση, όπως είναι π.χ. αλλαγές στα
σχολικά εγχειρίδια, το πρόγραµµα και τη µεθόδευση της διδασκαλίας, παρεµβάσεις στο
σύστηµα αξιολόγησης της σχολικής επίδοσης κ.λπ.
Η ενδοσχολική επιµόρφωση µπορεί να συνεισφέρει επίσης ουσιαστικά στην ανάπτυξη του
σχολείου. Με αφετηρία την παραδοχή ότι η βελτίωση της εκπαίδευσης εξαρτάται από
την ποιοτική αλλαγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε κάθε σχολική µονάδα, προτείνονται σήµερα –και εφαρµόζονται ήδη αλλού- συγκεκριµένες στρατηγικές για την ανάπτυξη της σχολικής µονάδας. ∆ηλαδή τα µέλη του διδακτικού προσωπικού του σχολείου συγκροτούν και διαµορφώνουν συγκεκριµένα σχέδια ανάπτυξης του σχολείου,
για την εκπλήρωση των οποίων απαιτείται η πραγµατοποίηση ποικίλων δράσεων εντός
της σχολικής µονάδας. Ανάµεσα στις δράσεις αυτές, που προγραµµατίζονται εγκαίρως
και εκτελούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, σηµαντική θέση κατέχει και η
επιµόρφωση του διδακτικού προσωπικού του σχολείου, µε στόχο να υποστηρίζει τους
εκπαιδευτικούς στην άσκηση του έργου τους. Η επιµόρφωση εντάσσεται δηλαδή οργανικά στα σχέδια ανάπτυξης και βελτίωσης του σχολείου και το σχολείο αποκτά για τους
εκπαιδευτικούς τριπλή διάσταση: αποτελεί χώρο εργασίας, ταυτόχρονα εστία επιµόρφωσης και αφετηρία για προσπάθειες βελτίωσης του σχολείου.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η ενδοσχολική επιµόρφωση συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήµατα, τα σηµαντικότερα των οποίων είναι τα εξής: α) Συνδέεται στενά µε την σύγχρονη
τάση για αποκέντρωση της εκπαίδευσης έως το βασικό κύτταρο του εκπαιδευτικού µας
συστήµατος, που είναι η σχολική µονάδα. Β) Παρέχει τη δυνατότητα άµεσης κάλυψης
των επιµορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών µιας συγκεκριµένης σχολικής µονάδας και αντιµετώπισης εκπαιδευτικών προβληµάτων σε τοπικό επίπεδο. γ) Εµπλέκει
τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στο σχεδιασµό, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση επιµορφωτικών δραστηριοτήτων και παρέχει έτσι περιθώρια για ανάληψη πρωτοβουλιών
τόσο στο διδακτικό προσωπικό όσο και στη διεύθυνση του σχολείου. δ) Βοηθά να συνειδητοποιήσουν όλοι οι εµπλεκόµενοι στην εκπαίδευση φορείς (γονείς, προϊστάµενες
αρχές, τοπική κοινωνία) ότι η επιµορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της ανάπτυξης του σχολείου ως συνόλου και κατά προέκταση της
αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης. ε) Αποτελεί µια µορφή επιµόρφωσης, η οποία
αν εφαρµοστεί επιτυχώς και στηριχθεί διοικητικά και οικονοµικά, µπορεί να αποτελέσει αφετηρία για µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις «από κάτω», οι οποίες µπορεί να είναι
µικρού εύρους και να προχωρούν µε αργούς ρυθµούς, αποδεικνύονται όµως πιο αποτελεσµατικές και πιο σταθερές στο χρόνο.
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Τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήµατα της ενδοσχολικής επιµόρφωσης την καθιστούν πολύ κατάλληλη ως µορφή επιµόρφωσης στο Ολοήµερο Σχολείο, το οποίο έχει
τη δική του φυσιογνωµία και δυναµική. Από τις δικές µας τριετείς εµπειρίες στο πλαίσιο του έργου «Ενδοσχολική επιµόρφωση» προκύπτει ότι οι επιµορφωτικές ανάγκες
των ελλήνων εκπαιδευτικών σήµερα επικεντρώνονται από θεµατική άποψη σε τρεις
κυρίως τοµείς: νέες τεχνολογίες, κοινωνική συµπεριφορά και προβλήµατα µάθησης
των µαθητών και ζητήµατα διδακτικής µεθοδολογίας. Και οι επισκέψεις που πραγµατοποιήσαµε σε Πιλοτικά Ολοήµερα Σχολεία επιβεβαίωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί που
διδάσκουν στα σχολεία αυτά έχουν επιµορφωτικές ανάγκες που αφορούν κυρίως θέµατα διδακτικής µεθοδολογίας (π.χ. για τη διδασκαλία του µαθήµατος Φυσικής και Χηµείας, τη χρήση των αντίστοιχων εργαστηρίων, καθώς και γενικότερα εποπτικών οργάνων κατά τη διδακτική διαδικασία, οµαδική εργασία, τρόπους αποτελεσµατικής προετοιµασίας και µελέτης των µαθητών κ.λπ.). Οι ανάγκες αυτές που εξειδικεύονται βέβαια κατά σχολική µονάδα, µπορούν να καλυφθούν κατά τρόπο αποτελεσµατικό µε το
σχεδιασµό, την οργάνωση και υλοποίηση προγραµµάτων ενδοσχολικής επιµόρφωσης,
χωρίς να αποκλείεται βέβαια, κατά περίπτωση, και η αξιοποίηση άλλων µορφών και
τύπων επιµόρφωσης, όπως π.χ. της εξ αποστάσεως επιµόρφωσης.
Νοµίζουµε ότι η υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων µε την ενεργό συµµετοχή
του διδακτικού προσωπικού κάθε Πιλοτικού Ολοήµερου Σχολείου επείγει και πρέπει
να αντιµετωπιστεί άµεσα από την πολιτεία. Η σχετική µεθοδολογία, που δοκιµάστηκε
και εφαρµόστηκε µε µεγάλη επιτυχία στη χώρα µας τα τρία τελευταία χρόνια, προσφέρεται και µπορεί να αξιοποιηθεί. Με δεδοµένες τις κατά κανόνα περιορισµένες δυνατότητες ουσιαστικής συνεργασίας των εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολείου στη χώρα µας
η ενδοσχολική επιµόρφωση µπορεί να συµβάλει στην υλοποίηση του στόχου αυτού,
κάτι που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για το Ολοήµερο Σχολείο µε τις σηµαντικές ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει στη φιλοσοφία και λειτουργία του. Ειδικότερα, µέσω της ενδοσχολικής επιµόρφωσης παρέχονται δυνατότητες και ερεθίσµατα στους εκπαιδευτικούς για σχεδιασµό και εφαρµογή µιας στενότερης µεταξύ τους συνεργασίας σε θέµατα
λειτουργίας του σχολείου και της σχολικής τάξης µε πρωτοβουλίες και ενέργειες, όπως
είναι η ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών, οι αµοιβαίες επισκέψεις στις τάξεις τους και
οι αντίστοιχες συζητήσεις, η καταγραφή προβληµάτων και η συγκρότηση σχεδίου ανάπτυξης του σχολείου, η ανάληψη πρωτοβουλιών για διοργάνωση και πραγµατοποίηση
ενηµερωτικών συναντήσεων, σεµιναρίων και διαλέξεων στο σχολείο κ.λπ. Στην κατεύθυνση αυτή µπορεί να αποτελέσει η ενδοσχολική επιµόρφωση µια καλή αφετηρία και
να παράσχει απαραίτητα ερεθίσµατα στους εκπαιδευτικούς ενός σχολείου.
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Αθανάσιος Παπάς
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΘΕΑΥΤΟ
Ο θεσµός του Ολοήµερου Σχολείου γνωστός στο διεθνή χώρο λειτούργησε πρόσφατα και στην Ελλάδα. Παρά τις αντιξοότητες, η επιστηµονική επιτροπή που ξεκίνησε µε
τα 28 πιλοτικά σχολεία κατάφερε να δώσει το στίγµα και να οριοθετήσει τις θεσµικές
και λειτουργικές του διαστάσεις. Το σχολικό έτος 2000-2001 η επιστηµονική επιτροπή
διευρύνθηκε και προσπαθεί να αποσαφηνίσει το ΕΙΝΑΙ και το ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ του νέου
θεσµού. Η δυσκολία έγκειται στις απαντήσεις που ζητούν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς
και οι µαθητές, όπως π.χ. α) Ποια είναι η ταυτότητα του Ολοήµερο Σχολείο; β) Σε τι
διαφέρει από τα κανονικά ηµερήσια σχολεία; γ) Ποιο είναι το διδακτικό και υποστηρικτικό προσωπικό αυτού του σχολείου; δ) Τι γίνεται µε το διδακτικό και το ηµερήσιο
πρόγραµµα; ε) Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των µαθητών που φοιτούν στο ολοήµερο;
στ) Τι γίνεται µε τις µεθόδους αγωγής και µάθησης; ζ) Ποιος είναι ο ρόλος της πολιτείας, των γονιών και της τοπικής κοινωνίας; Στον κατάλογο των ερωτήσεων αυτών θα
µπορούσαν να προστεθούν και άλλες εξίσου σηµαντικές, αφού όπως είπαµε πιο πάνω,
ο θεσµός του Ολοήµερο Σχολείο είναι καινοφανής και προκαλεί εύλογες ερωτήσεις.
Πολύ σύντοµα θα πούµε ότι το Ολοήµερο Σχολείο είναι µία πρόκληση στη σύγχρονη
κοινωνική αναγκαιότητα. Είναι ένα σχολείο µε προοπτική: στη γνώση, στη δράση
και στη δηµιουργία. Είναι το δυναµικό σχολείο που θέλει να αποκολληθεί από τη
στατικότητα και να δώσει την ευκαιρία στους µαθητές να ξεδιπλώσουν το πολύπλευρο
ταλέντο τους, στην κατάκτηση των γνώσεων, των αξιών και των δεξιοτήτων µε
προσωπική συµµετοχή και ταυτόχρονα να καλλιεργήσει την ΚΡΙΤΙΚΗ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ και ∆ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ τους σκέψη. ∆εν πρόκειται δηλαδή για ένα σχολείο
φύλαξης των µαθητών, ούτε ακόµα για ένα παρατεταµένο φροντιστήριο για ενίσχυση
µόνο του γνωστικού τοµέα. Εδώ έχουµε µια ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ παρουσία της σχολικής
Κοινότητας, όπου το παιδί αισθάνεται ελεύθερο να µάθει, να δηµιουργήσει, να οικοδοµήσει και να αξιολογήσει ταυτόχρονα το δικό του έργο! Έτσι λοιπόν, οι διαφορές µε το
κανονικό πρωινό σχολείο εντοπίζονται µεταξύ των άλλων και στο επιπλέον ωράριο που
αξιοποιείται µε την ευρύτητα των στόχων του. Είναι ακόµα πολύ φυσικό η µεθοδολογία της αγωγής και µάθησης να είναι εναρµονισµένη µε τα πορίσµατα των Επιστηµών
της Αγωγής και οι εκπαιδευτικοί καθώς και το λοιπό προσωπικό που πλαισιώνει το ολοήµερο να έχουν την καθοδήγηση και την πληροφόρηση που απαιτεί η εκπαιδευτική
αυτή καινοτοµία.
Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ακούγεται συχνά ότι η πληροφορία είναι επικοινωνία. Αυτό όµως ελέγχεται ως
µία εσφαλµένη άποψη. Αν σκεφθούµε καλά θα διαπιστώσουµε πολύ απλά ότι η πληροφορία και ο γνωστικός καταιγισµός δεν δηµιουργούν αυτή τη µέθεξη και την αυθόρµητη στροφή της αποδοχής του ποµπού από το δέκτη. Το ξέρουµε καλά από τα µαθητικά µας χρόνια και ακόµα, από τη συνέχεια των σπουδών µας στο Πανεπιστήµιο. Η
επικοινωνία είναι ανέφικτη αν ο εκπαιδευτικός στηριχθεί µόνο σε µία σειρά πληροφοριών που θα παρουσιαστούν είτε προφορικά είτε µε άλλα εποπτικά µέσα διδασκαλίας.
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Πολλές φορές διαπιστώνουµε ότι ο οµιλητής, οµιλεί σε «ώτα µη ακουόντων». Είναι
οδυνηρό να κάνει κανείς διαπιστώσεις, αλλά νοµίζουµε ότι κανείς δεν πρέπει να έχει
τον ναρκισσισµό και να πιστεύει ότι επικοινωνεί µόνο και µόνο, επειδή κάνει ένα µάθηµα ξηρό και ανούσιο, σε παιδιά που σφύζουν από ζωή και είναι ηφαίστεια έτοιµα να
εκραγούν, αν κάτι δεν πάει καλά. Ο Erich Fromm στην Κοινωνική Ψυχολογία, µας είπε
ότι ένας από τους αποτελεσµατικούς τρόπους επικοινωνίας και αύξησης της αποτελεσµατικότητας στο µαθησιακό και εργασιακό χώρο είναι: Να δείξουµε ενδιαφέρον, να
σκύψουµε προσεκτικά στο κάθε παιδί να το ενθαρρύνουµε και να αναγνωρίσουµε
τα προσωπικά του επιτεύγµατα. Στο σχολείο για να πάνε όλα καλά και ιδιαίτερα στο
ολοήµερο, που χρονικά παρατείνεται, ο ∆άσκαλος χρειάζεται να βρει τις στρατηγικές
εκείνες που θα αναδείξουν την αυθόρµητη επικοινωνία, όπως αναδύεται από τις παιδικές ψυχές και ενώνεται µε τη δηµιουργική δράση.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κάνουµε τη σκέψη ότι για την καλή επικοινωνία και την οικοδόµηση αρµονικής
σχέσης µεταξύ Παιδαγωγού-Παιδαγωγούµενου πρέπει να επισηµανθούν ορισµένοι παράγοντες που συνιστούν και επηρεάζουν το παιδαγωγικό κλίµα µέσα στη σχολική Κοινότητα. Παραθέτουµε µερικές παιδαγωγικές θέσεις που ενισχύουν και ισχυροποιούν
την επικοινωνία στο Ολοήµερο Σχολείο:
Τα παιδιά δε µας δηµιουργούν προβλήµατα, αλλά έχουν προβλήµατα: Αν και
αυτό αναφέρεται στην εξαίρεση του κανόνα, συναντούµε πολλές φορές εκπαιδευτικούς
ή Παιδαγωγούς γενικότερα, να µας λένε ότι τα παιδιά τους δηµιουργούν προβλήµατα.
Ο L. Seif θα µας πει ότι: Αγωγή σηµαίνει κατανόηση και βοήθεια. Αν υπάρχει αδυναµία να κατανοήσουµε τη συµπεριφορά των µαθητών, τότε τα πράγµατα οδηγούνται
σε αδιέξοδο. Οι Παιδαγωγοί µας λένε ότι τα παιδιά δε δηµιουργούν προβλήµατα,
αλλά έχουν προβλήµατα. Πρέπει εποµένως στις περιπτώσεις αυτές που µπορεί να είναι λίγες ή και µερικές φορές ακραίες να δούµε τα παιδιά µε κατανόηση, χωρίς να τα
θεωρήσουµε ένοχα. Ο καλός δάσκαλος ξεχωρίζει την πράξη από τον πράξαντα. Εµείς πιστεύουµε ότι αν ένα παιδί δεν έχει προβλήµατα δεν υπάρχει λόγος να δηµιουργήσει προβλήµατα.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Από έρευνες που έγιναν σε διάφορα Πανεπιστήµια διαπιστώθηκε ότι οι θετικές
προσδοκίες των εκπαιδευτικών και των Παιδαγωγών γενικότερα για τους µαθητές
τείνουν να εκπληρωθούν, καθώς και το αντίθετο. Είναι γνωστό σε όλους το πείραµα
που έκανε ο καθηγητής Rosenthal, χρησιµοποιώντας ως πειραµατόζωα τα ποντίκια.
Βρέθηκε δηλαδή ότι οι θετικές προσδοκίες επαληθεύτηκαν. Επίσης, το πείραµα έδειξε ότι η προδιάθεση του Παιδαγωγού για αρνητική απόδοση και επίδοση των µαθητών
αυτοεκπληρώθηκε. Στο Ολοήµερο Σχολείο, όπου ο χρόνος εργασίας παρατείνεται πέραν του κανονικού ωραρίου των πρωινών σχολείων, η αντιµετώπιση των µαθητών
χρειάζεται λεπτούς χειρισµούς από καλά ενηµερωµένους εκπαιδευτικούς. Η ενθάρρυνση και η αποθάρρυνση του µαθητή αποτελούν όρους και έννοιες που θέλουν σαφή διαχωρισµό. Παλιότερα στο προσκήνιο ήταν η αµοιβή και ο έπαινος. Σύµφωνα µε τον R.
Dreikurs η ενθάρρυνση συνίσταται στην προτεραιότητα αυτοπροβολής του ίδιου του
παιδιού για το επίτευγµά του και όχι του Παιδαγωγού που τον καθοδηγεί. Όταν ένα
παιδί φτάνει σε κάποιο επίτευγµα ή σε µία δηµιουργία, δεν πρέπει να πούµε «είµαι πε110

ρήφανος για σένα», αλλά «εσύ, ο µαθητής, πρέπει να είσαι πρώτιστα περήφανος
για ό,τι έχεις καταφέρει». Εδώ βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος, που υποστηρίζει ότι
αν ρίξεις έναν κουβά σε ένα άδειο πηγάδι δεν µπορείς να βγάλεις νερό, αλλά αυτό οι
Επιστήµες της Αγωγής το ξεπερνούν µε εναλλακτικές στρατηγικές αγωγής και µάθησης.
ΤΟ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΑΥΤΑΡΧΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Κάθε σχολείο πρέπει να κινείται και να λειτουργεί µε πνεύµα δηµοκρατικό και αντιαυταρχικό. Ιδιαίτερα το Ολοήµερο Σχολείο χρειάζεται αυτό το πλαίσιο αναφοράς για
να γίνει αποτελεσµατικό και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες όλων µας. Στο δηµοκρατικό σχολείο λειτουργούν πάντα οι κανόνες συνεργασίας και συνύπαρξης των µελών
του. Η αντιαυταρχική αγωγή από την άλλη πλευρά µας έχει δώσει ορισµένες θέσεις που
προσδιορίζουν παιδαγωγικά τη σχέση: Παιδαγωγού – Παιδαγωγούµενου. Ο A. S. Neill
για παράδειγµα υποστηρίζει ότι η παιδαγωγική σχέση πρέπει να στηρίζεται στην αµοιβαιότητα και την ισότητα µεταξύ Παιδαγωγού – Παιδαγωγούµενου. Εδώ χρειάζεται να πούµε ότι οι λεκτικές και σωµατικές ποινές δεν έχουν καµία θέση στο σύγχρονο
δηµοκρατικό και αντιαυταρχικό σχολείο. Το σύνθηµα της Παιδαγωγικής όπως το
ξέρουµε όλοι µας είναι: Κάτω τα χέρια από το παιδί.
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΥΤΑΡΧΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆Ε ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΣΥ∆ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΙΑ
Κάθε σχολική Κοινότητα λειτουργεί µε κανόνες, που τα µέλη της καλούνται να αποδεχτούν και να εφαρµόσουν. Οι θεµελιωτές των µαθητικών ελευθεριών µπορεί να
παρεξηγηθούν αν δεν διευκρινίσουµε τι εννοούµε µε τους όρους δηµοκρατικό και αντιαυταρχικό σχολείο. Οι ελευθερίες λοιπόν που µας δίνει ένα σύγχρονο σχολείο δεν
σηµαίνουν ότι εννοούν την ασυδοσία και την αναρχία. Σε κάθε σχολείο και κατά συνέπεια στο ολοήµερο: Κανένα παιδί δεν επιτρέπεται επειδή είναι παιδί να καταπιέζει και να βασανίζει το περιβάλλον του (γονείς, δασκάλους, συµµαθητές κ.λπ.). ∆εν
υπάρχει δηλαδή κανένας καταστατικός χάρτης των δικαιωµάτων του παιδιού που
να λέει: Παιδί είµαι και κάνω ό,τι θέλω. Επίσης δεν υπάρχει καταστατικός χάρτης
των ενηλίκων (γονιών, παιδαγωγών, εκπαιδευτικών κ.λπ.) που να υποστηρίζει ότι µπορούν να καταπιέζουν και να βασανίζουν τα παιδιά. Άρα, το παιδαγωγικό, δηµοκρατικό
και αντιαυταρχικό µήνυµα οδηγεί σε µία παιδαγωγική σχέση, όπου θα κυριαρχεί η ισότητα και η αµοιβαιότητα µεταξύ Παιδαγωγού – Παιδαγωγούµενου. Σε ό,τι αφορά τώρα τη γνώση, το πράγµα δεν είναι απλό. Πρέπει να ξέρουµε ότι η ψυχική υγεία
του παιδιού δεν µπορεί να διαταραχτεί. Η απόρριψη του µαθητή µε την ευρύτερη έννοια είναι αντιπαιδαγωγική. Ο John Holt θα µας πει ότι: «Κανείς δεν ξεκινάει τη ζωή
του ως κουτός». Ο ίδιος ο A. S. Neill αναφερόµενος στην ψυχική υγεία του παιδιού
και στους ακροβατισµούς της φιλοδοξίας των ενηλίκων για την ανήλικη γενιά θα πει
χαρακτηριστικά: Προτιµώ να έχω ευτυχισµένους σκουπιδιάρηδες παρά νευρωτικούς σοφούς. Ο John Dewey επίσης θα σηµειώσει ότι: Το σχολείο δεν πρέπει να είναι
µόνο προετοιµασία του παιδιού για τη ζωή, αλλά να βοηθήσει το παιδί να ζήσει
και τη σηµερινή του ζωή. Το ελεύθερο και ελκυστικό σχολείο, όπως το ολοήµερο,
λειτουργεί µέσα στα θεσµικά πλαίσια και είναι ταυτόχρονα ένα Σχολείο από τη ζωή
µε τη ζωή για τη ζωή, όπως τονίζουν οι Γάλλοι παιδαγωγοί.
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Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Στο Ολοήµερο Σχολείο η επικοινωνία στη σχολική τάξη αποβλέπει και στη δηµιουργία Ελεύθερων και Υπεύθυνων Πολιτών, όπως καταγράφεται και στο άρθρο 16
του Ελληνικού Συντάγµατος. Η υπευθυνότητα µέσα από την ελευθερία σφυρηλατείται
µέσα από τη βιωµατική αποδοχή των αξιών της ζωής. Στη διαπαιδαγώγηση των µαθητών µας χρειάζεται σύµφωνα και µε τις απόψεις ορισµένων παιδαγωγών, να πούµε ένα
αποφασιστικό όχι στα παιδιά, όταν διαπιστώσουµε µία αντικοινωνική συµπεριφορά. Βέβαια, και οι σχολικές αντικοινωνικές ενέργειες στην καθηµερινότητα της σχολικής τάξης δεν πρέπει να δραµατοποιούνται. Ο E. Claparede θα µας πει µάλιστα ότι αυτές οι ανεπιθύµητες συµπεριφορές µπορεί να είναι: Ένας ελιγµός και µία πλάνη της
φύσης στο αναπτυσσόµενο άτοµο που δρα κάτω από το νόµο της εξελικτικής διαδοχής των φυσικών φαινοµένων. O Rousseau επίσης είχε τονίσει την επίδραση της
κοινωνίας, την ευεργετική επίδραση της αγωγής καθώς και την αξία και τη σπουδαιότητα της παιδικής ηλικίας. Τρία πράγµατα θεωρούνται σηµαντικά και προβάλλονται
από τον Rousseau:
- Όλα τα ανθρώπινα όντα εξέρχονται τέλεια από τα χέρια του δηµιουργού, αλλά
τα διαφθείρει η κοινωνία.
- Εξευγενίζουµε τα φυτά µε την καλλιέργεια και τον άνθρωπο µε την αγωγή.
- Το ότι ο άνθρωπος γεννιέται παιδί είναι µία έννοια της δηµιουργίας, γιατί
αν ερχόταν στη ζωή ενήλικας θα ήταν ένας τέλειος «ηλίθιος» δεν θα ήξερε να γράφει, να διαβάζει, να κινείται και να ολοκληρώνεται. Είναι λοιπόν ευλογία Θεού που
έχουµε την παιδική ηλικία. Σε αυτή την παιδαγωγική αλληλουχία, χρειάζεται να
πούµε ένα αποφασιστικό Όχι στο παιδί, όταν, πρόκειται να διασφαλίσουµε την σωµατική του ακεραιότητα, να προστατεύσουµε τη σωµατική ακεραιότητα των άλλων
παιδιών, να βοηθήσουµε το παιδί να κατανοήσει ότι δεν πρέπει µε τις πράξεις του να
εµποδίσει και να ενοχλήσει τους άλλους και ούτε να κάνει κατάχρηση των ελευθεριών
και των δικαιωµάτων του. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν κινδυνεύουµε να χαρακτηριστούµε αυταρχικοί, αφού η δράση µας έχει στόχο την προστασία και όχι την καταπίεση
του παιδιού.
ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Από τις πρώτες εµπειρίες του Ολοήµερο Σχολείο διαπιστώνουµε ότι οι µαθητές επικοινωνούν σε µία συνεχή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση σε πνεύµα συνειδητής
επιλογής, αφού τα δεδοµένα αφήνουν περιθώρια για οµαδική και ατοµική δράση µέσα
από την οµάδα. Εδώ εµπλέκονται ποικίλες δραστηριότητες και οι µαθητές αποδεσµεύονται από το σύνδροµο της τυποποιηµένης µαθητικής παρουσίας δηλαδή της οριοθετηµένης σχολειοποίησης που εξαντλείται στο ∆ούναι και λαβείν. Οι ρόλοι αλλάζουν στις
ελεύθερες δραστηριότητες και αναδιπλώνεται το δυναµικό του καθενός, σε ένα πλέγµα
αναζήτησης και επίτευξης στόχων. Γενικά, η δηµιουργία και το πνεύµα της ελεύθερης
και προσωπικά επιλεγµένης δράσης τείνει να αµβλύνει τον κονφορµισµό που αναδύεται σε µία προγραµµατισµένη µάθηση µε τη προσδοκία της ετερόνοµης και προεπιλεγµένης απάντησης. Εδώ υπάρχει µια σύζευξη της συγκλίνουσας µε την αποκλίνουσα
σκέψη ιδιαίτερα στον τοµέα της δηµιουργικότητας, όπου και οι πνευµατικός τόκος
είναι προϊόν του µοναδικού Εγώ του καθενός από τους µαθητές µας. Αυτός ο ελεύθερος συγχρωτισµός στο Ολοήµερο Σχολείο είναι επιθυµητός, όπως δείχνουν οι έρευνες
που έκανε η Επιστηµονική Επιτροπή και φαίνεται ότι συγκαταλέγεται στα γόνιµα και
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δηµιουργικά στοιχεία της προοπτικής για εδραίωση και επέκταση του θεσµού. Άλλωστε αυτά είναι σύµφωνα µε έναν από τους πολλούς ορισµούς του σχολείου, δηλαδή: Το
σχολείο είναι Κοινότητα ζωής.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ
∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Από την ιστορία της Παιδαγωγικής είχαµε ακούσει τους όρους ∆ασκαλοκεντρικό και
Παιδοκεντρικό Σχολείο. Στη βιβλιογραφία ο όρος Παιδοκεντρικό πλαισιώθηκε από το
Μαθητοκεντρικό σχολείο. Βέβαια, εκτός από τους όρους αυτούς και άλλοι, όπως: Οµαδοκεντρικό, οµαδοσυνεργατικό κ.λπ. έχουν αρχίσει να διευρύνουν την παιδαγωγική ορολογία. Το Παιδοκεντρικό ήταν µία σηµαντική θέση της Γερµανικής Παιδαγωγικής και οι
παιδαγωγοί ήθελαν να πρυτανεύσει το σύνθηµα: Ξεκινάτε από το παιδί. Η σχολική πραγµατικότητα καθιέρωσε και τον όρο Μαθητοκεντρικό, αφού το παιδί εγκαταλείποντας το
Νηπιαγωγείο φορτώνεται τη µαθητική σάκα και από παιδί γίνεται µαθητής. Γιατί
όµως να πάµε στο µαθητοκεντρικό σχολείο και όχι στο Οµαδοκεντρικό; Θα λέγαµε ότι
το οµαδοκεντρικό είναι η φυσική κατάληξη, αλλά για να δεις µια ευτυχισµένη και δηµιουργική οµάδα πρέπει πρώτα να έχεις ευτυχισµένα άτοµα. Αν έστω και ένας µαθητής δεν
είναι ευτυχισµένος τότε η οµάδα έχει τις αδυναµίες που ξέρουµε. Τα ευτυχισµένα άτοµα
συγκροτούν και τα ευτυχισµένα σύνολα. Το ζητούµενο τώρα είναι να δούµε το ρόλο του
δασκάλου µέσα από τα νέα δεδοµένα. Στο παραδοσιακό ή ∆ασκαλοκεντρικό σχολείο όπως
συνηθίζουµε να το αποκαλούµε, ο ρόλος του δασκάλου ήταν διαφορετικός από αυτόν που
σήµερα συναντούµε. Η περιγραφή αυτού του ρόλου δεν έχει απολύτως καµία σχέση µε τις
φωτεινές προσωπικότητες των δασκάλων µας, που µας έµαθαν γράµµατα και τους οποίους
εµείς σεβόµαστε και τιµούµε. Ξέρουµε άλλωστε ότι στους γονείς οφείλουµε το Ζην
στους δε δασκάλους το Ευ Ζην. Η περιγραφή µιας συγκεκριµένης παιδαγωγικής διάστασης ενός ρόλου που κυριαρχούσε σε κάποιο βαθµό στο απώτατο παρελθόν δεν αναιρεί αυτές τις προσωπικότητες. Έχει καταγραφεί όµως ο ρόλος αυτός σύµφωνα µε τα δεδοµένα
της εποχής εκείνης και ήταν ρόλος: Μεταδότη της γνώσης, µεταλαµπαδευτή, δαδούχου, σµιλευτή και πυρπολητή ψυχών, παντογνώστη, πάνσοφου και κινητής εγκυκλοπαίδειας. Στη σηµερινή παιδαγωγική βιβλιογραφία βρίσκουµε το ρόλο του εκπαιδευτικού
µε κάποια διαφοροποίηση που ανάγεται στη σύγχρονη σχολική πραγµατικότητα και δεν
αντιπαρατίθεται ούτε προσωποποιείται. Έτσι, ο ρόλος του δασκάλου είναι: Βοηθητικός, συµβουλευτικός, καθοδηγητικός, συνεργατικός, αντιαυταρχικός, δηµιουργικός,
αντιδιδακτικός, κοινωνικός κ.λπ. Θα ήταν σκόπιµο να αποσαφηνίσουµε µε συντοµία τον
όρο «αντιδιδακτικός» για να µην υπάρχει καµία παρεξήγηση. Με τον όρο αντιδιδακτικός
εννοούµε ότι ο δάσκαλος δεν προσφέρει έτοιµη γνώση µέσα από τη µονολογική µορφή
διδασκαλίας, αλλά αντίθετα κινητοποιεί και δραστηριοποιεί τους µαθητές του να κατακτήσουν τη γνώση µε προσωπική συµµετοχή και όχι µε την τραπεζική ή Ταϊστική
µέθοδο διδασκαλίας που ο P. Freire επικρίνει. Θα λέγαµε όµως ότι αν κάπου επιβάλλεται, λόγω της φύσης κάποιας γνωστικής ενότητας να χρησιµοποιηθεί και η άλλη µέθοδος,
αυτό εναπόκειται στην κριτική σκέψη του εκπαιδευτικού να δράσει µε ελευθερία και χωρίς
µεθοδολογικούς πειθαναγκασµούς. Η από καθέδρας διδασκαλία: Ex Kathedra, συγκέντρωσε την κριτική της πλειονότητας των παιδαγωγών. Παλιότερα η Maria Montessori
είχε πει χαρακτηριστικά: Να µη διδάσκουµε. Ο ίδιος ο J. Piaget υποστηρίζει ότι όποιος
δίνει έτοιµη γνώση στο µαθητή, εµποδίζει την ανάπτυξή του. Η βασική αρχή του Piaget για
τη µάθηση συνοψίζεται στο εξής: Μαθαίνω σηµαίνει ανακαλύπτω.
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ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΤΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ∆ΕΟΣ
Ίσως εδώ να υπάρχει µία απορία για το πού βρίσκεται το αντίπαλο δέος και τι κάνει το
ολοήµερο για την εξισορρόπηση αυτής της επικοινωνίας, ώστε όλα να είναι εναρµονισµένα µε τους ευέλικτους αντικειµενικούς στόχους που το ίδιο έχει θέσει. Πρώτα πρέπει να δει κανείς τις προσδοκίες των µαθητών µας. Η παράταση του χρόνου και η διεύρυνση των δραστηριοτήτων τουλάχιστον σε πεδίο, ελεύθερης δράσης, δηµιουργεί
στους µαθητές εύλογα ερωτήµατα για το που πάει όλη αυτή η προσπάθεια. Μετά δηλαδή από τη λήξη του κανονικού ωραρίου µπαίνει το θέµα του Τι - Πώς - Γιατί – Από
ποιον κ.λπ. Συγχρόνως οι µαθητές έχουν και τα δικά τους όνειρα και τις προοπτικές. Αν
όλα αυτά δέσουν µεταξύ τους και αν δηµιουργηθεί η ατµόσφαιρα που όλοι περιµένουν,
τότε και το ολοήµερο και οι εκπαιδευτικοί που δουλεύουν σ’ αυτό αισθάνονται ότι υπάρχει βάση για καθηµερινή βελτίωση και για νέες κατακτήσεις. Οι γονείς από την άλλη πλευρά είναι και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι να αξιολογήσουν το πρόγραµµα µε τα
δικά τους κριτήρια. Εδώ δηλαδή δεν πρόκειται για καµία αντιπαλότητα. Αυτό το δέος
είναι ο σεβασµός και η ηθική υποχρέωση των φορέων του ολοήµερου να ανταποκριθούνε σε αυτό που πρέπει, ως φυσική συνέπεια να προκύψει. Τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα είναι εκείνα που θα µας πουν µέσω των γονιών, των µαθητών και της
κοινωνίας για το πώς πήγε ο θεσµός και που βρισκόµαστε. Μπαίνουµε έτσι στη λογική
της ανατροφοδότησης. Αυτή η ανατροφοδότηση είναι θετική, όταν οι φορείς παίρνοντας τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και συγκρίνοντάς τα µε τους στόχους που έθεσαν λένε απλά ότι πέτυχαν ή απέτυχαν. Η αρνητική ανατροφοδότηση είναι να πει
κανείς ότι ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα δεν αλλάζουµε τίποτα. Οι εκροές, δηλαδή θα µας δώσουν ένα στίγµα, και ένα µήνυµα το πώς πήγαµε. Αυτό µπορούµε να το
διαπιστώσουµε και οι ίδιοι, αλλά οι µαθητές και οι γονείς είναι καλό να µας το δηλώσουν µε τη δεοντολογία που επιβάλλεται σε τέτοια εγχειρήµατα. Τότε το ολοήµερο στις
νέες εισροές των προγραµµάτων, µπορεί να αποφύγει τα κενά του προηγούµενου έτους αν βέβαια υπάρχουν τέτοια και να τροφοδοτήσει το θεσµό µε νέες εισροές (εισερχόµενα) που θα µας δώσουν τα επιθυµητά αναµενόµενα αποτελέσµατα. Αυτό
µπορεί το ολοήµερο να το ελέγξει µέσα από το επιστηµονικό δυναµικό που διαθέτει και
πάντα σε αγαστή σύµπνοια και επικοινωνία µε τη σχολική Κοινότητα. Με τον τρόπο
αυτό το αντίπαλο δέος που είδαµε πιο πάνω µεταβάλλεται σε ένα συλλογικό και δηµιουργικό κεκτηµένο.
Ο ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΣΤΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Τονίστηκε πιο πάνω ότι κάθε σχολείο πρέπει να δώσει στους µαθητές του τη δυνατότητα να αποκτήσουν: Γνώσεις, αξίες και δεξιότητες. Παράλληλα να ενισχύσει την κριτική, δηµιουργική και διαλεκτική τους σκέψη. Είναι δύσκολο έως αδύνατο να δώσει
κανείς συµβουλές το πώς θα γίνει αυτό. Κάποιες προσεγγίσεις στο θέµα µας δηµιουργούν µεγαλύτερη ευθύνη στον αγωνιζόµενο εκπαιδευτικό που αντιµετωπίζει καθηµερινά το ΣΟΚ της πράξης. Είδαµε σε κάποια πιλοτικά ολοήµερα που επισκεφθήκαµε
και συνεργαστήκαµε µε τους δασκάλους, τους διευθυντές και το λοιπό δυναµικό που
πλαισιώνει τα σχολεία αυτά ότι στην καθηµερινή πρακτική οι ίδιοι αναλίσκονται για
την επιτυχία των στόχων που έχουν τεθεί σε θεσµικό και παιδαγωγικό επίπεδο. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Μερικές από αυτές έχουν περισσότερη σηµασία, όπως διατυπώνονται δηλαδή ως ερωτήσεις παρά οι όποιες απαντήσεις που θα επιχειρούσε κάποιος
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να δώσει. Το ευτύχηµα είναι ότι όλοι όσοι έχουν εµπλακεί στο θεσµό αυτό έχουν την
πρόθεση να κάνουν το καλύτερο. Ξέρουµε όµως και οι παλιοί και οι νέοι δάσκαλοι ότι
κάθε νέος θεσµός περνάει κάποιες δοκιµασίες έως ότου εδραιωθεί. Αυτό το έχουµε ζήσει και εµείς, αλλά το διαβάζουµε και στην ιστορία της εκπαίδευσης. Ίσως µετά από
κάµποσα χρόνια αυτά που ζούµε τώρα που είναι η αρχή δηλαδή τις δυσκολίες, να ηχήσουν παράξενα στα αυτιά των νεότερων. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Ο ιστορικός
της εκπαίδευσης ελπίζουµε να αφιερώσει λίγες σειρές στην προσπάθεια αυτή που είναι
συλλογική και όλοι έχουµε το µερίδιο της ευθύνης για την επιτυχία της. Βλέπουµε πάντα την αισιόδοξη πλευρά και µέσα από τη διαπροσωπική επικοινωνία όλων των φορέων ελπίζουµε στο καλύτερο. Στις σκέψεις που ακολουθούν παρουσιάζεται µια ανάγλυφη εικόνα θεώρησης του ρόλου του καλού και άριστου δασκάλου. Τα χαρακτηριστικά αυτά γνωρίσµατα έχουν επιλεγεί από µεταφρασµένο κείµενο και δίνουν µία
διάσταση του συγγραφέα που καταγράφει κάποια χαρακτηριστικά µε δική του φυσικά
ευθύνη. Τα γνωρίσµατα αυτά χωρίς να διαφοροποιούνται ουσιαστικά µετατοπίζουν το
ζητούµενο από το περιέχον στο περιεχόµενο και υπερτονίζουν τις µεθοδολογικές
στρατηγικές που επιλέγονται ή εναλλάσσονται στον κάθε δάσκαλο για την επιτυχία του
στο έργο της αγωγής και µάθησης: «Ο καλός δάσκαλος µπορεί να δώσει στους µαθητές του πολλές απαντήσεις σε πολλές ερωτήσεις. Ο άριστος όµως δάσκαλος
βοηθάει τους µαθητές του να βρουν µόνοι τους τις απαντήσεις. Ο καλός δάσκαλος
γνωρίζει ότι οι µαθητές του οφείλουν να είναι υπεύθυνοι, τίµιοι και καλοί πολίτες.
Ο άριστος όµως δάσκαλος γνωρίζει ότι η υπευθυνότητα, η τιµιότητα και η ιδιότητα του καλού πολίτη δεν µπορούν να διδαχθούν στην διδακτέα ύλη, επειδή τέτοιες
αξίες µεταδίδονται µέσω καθηµερινών πράξεων και όχι µέσω καθηµερινών διαλέξεων. Ο καλός δάσκαλος αγωνίζεται να διατηρήσει τον έλεγχο της τάξης του. Ο
άριστος όµως δάσκαλος γνωρίζει ότι πρέπει πρώτα απ΄ όλα να µπορεί να ελέγχει
τον εαυτό του». Πιστεύουµε ότι τα γνωρίσµατα του καλού και του άριστου δασκάλου
είναι µέσα στις καθηµερινές επιλογές της σχολικής διαδικασίας. Θέλουµε µέσα από το
Ολοήµερο Σχολείο να κάνουµε ακόµα ένα βήµα προς τα εµπρός. ∆εν είναι τυχαίο ότι οι
εκπαιδευτικοί που µπήκαν στο θεσµό από το αρχικό του στάδιο, συνεχίζουν να υπηρετούν στα πιλοτικά ολοήµερα παρά τις αντιξοότητες που παρουσιάζονται στην εκκίνηση
κάθε νέας προσπάθειας. Οι σκέψεις αυτές που παρατίθενται εδώ έχουν την πρόθεση να
εναρµονίσουν τη θεωρία µε την πράξη. ∆εν είναι βέβαια παγκόσµιο θέσφατο, αλλά αποτελούν αντικείµενο συζήτησης. Το πιο σηµαντικό είναι, το Ολοήµερο Σχολείο να
καταξιωθεί ως θεσµός και να αποκτήσει την αναγνώριση που του προσήκει από τους
µαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και την ελληνική κοινωνία.
Σηµείωση: Αντί παραποµπών, παραθέτουµε µερικές από τις πηγές που χρησιµοποιήσαµε στο σύντοµο αυτό κείµενο. Το κείµενο για τα γνωρίσµατα του καλού και του
άριστου δασκάλου έθεσε στη διάθεσή µας στο Μ∆∆Ε ο συνάδελφος Ι.Τ.
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Ι. Ε. Πυργιωτάκης - Ν. Χανιωτάκης - Ι. Θωΐδης
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Ολοήµερο Σχολείο δεν σηµαίνει απλά και µόνο την χρονική επιµήκυνση της
λειτουργίας του παραδοσιακού σχολείου. Εµφανίζεται ως µία εναλλακτική λύση και
µία µεταρρυθµιστική πρόταση ανανέωσης και βελτίωσης του σχολείου µε σαφή παιδαγωγικό προσανατολισµό και µε επικέντρωση στον κοινωνικοποιητικό και πολιτισµικό
του ρόλο (βλ. Χανιωτάκης, Ν., 2001). Λόγω της χρονικής του διεύρυνσης, έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί ακριβώς προς εκείνες τις επιδόσεις και τις ικανότητες που κατά
κανόνα παραµελούνται στο κανονικό σχολείο: την πρακτική και κοινωνική µάθηση, τις
καλλιτεχνικές ικανότητες (π.χ. µουσική, θεατρική και αισθητική παιδεία), αλλά και
προς άλλα γνωστικά αντικείµενα που δεν µπορούν να χωρέσουν στο παραδοσιακό αναλυτικό πρόγραµµα, όπως η δεύτερη ξένη γλώσσα, οι Η/Υ, η αγωγή καταναλωτή, η
αγωγή για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης κ.ά.π.
Είναι προφανές ότι σε µία ανανεωµένη µορφή σχολείου ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν µπορεί να µείνει αµετάβλητος. Μπροστά στις νέες συνθήκες διαµορφώνονται
νέες προσδοκίες για όλες τις οµάδες και τα πρόσωπα που σχετίζονται µε το σχολείο:
Εκπαιδευτικούς, µαθητές, γονείς, τοπική αυτοδιοίκηση και τοπική κοινωνία. Μέσα από
αυτήν ακριβώς την ανανέωση των προσδοκιών και του αναπροσανατολισµού του σχολείου προκύπτουν νέες συνθήκες και νέα δεδοµένα, που αναγκάζουν µοιραία τον εκπαιδευτικό σε ανασύνθεση και αναθεώρηση του ρόλου του µέσα και έξω από το σχολείο.
Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει η έλλειψη βιβλιογραφίας και έρευνας γύρω
από τον θεσµό του Ολοήµερου Σχολείου στην Ελλάδα, η παρούσα εργασία επιχειρεί να
αποκωδικοποιήσει τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον εκπαιδευτικό,
ο οποίος καλείται να λειτουργήσει στο διαφορετικό κοινωνικο- παιδαγωγικό κλίµα του
Ολοήµερου Σχολείου. Πεποίθησή µας αποτελεί ότι καµιά εκπαιδευτική µεταρρύθµιση
δεν είναι εύκολο να προχωρήσει στο σχολείο και την κοινωνία, αν προηγουµένως δεν
έχει γίνει κατανοητή και δεν έχει εδραιωθεί πλήρως στη συνείδηση του εκπαιδευτικού.
1. Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ
1.1. ∆ιδακτικές και κοινωνικο-παιδαγωγικές απαιτήσεις
Όπως έχει αναλυθεί σε άλλες εργασίες του παρόντος τόµου, η λειτουργία του
Ολοήµερου Σχολείου επιτρέπει και ταυτόχρονα επιβάλλει αλλαγές στη µεθοδολογία
της διδασκαλίας. Αν αποκωδικοποιήσουµε τις αλλαγές που αφορούν στον διδακτικό
τοµέα, µπορούµε επιγραµµατικά να τις συνοψίσουµε στα εξής:
α) Περιορίζεται η παραδοσιακή δασκαλοκεντρική διδασκαλία και η µετάδοση
γνώσεων και δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή εναλλακτικών τρόπων
οργάνωσης της διδασκαλίας. Αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία στη µέθοδο Project, στις
διαθεµατικές προσεγγίσεις της µάθησης και στην οµαδική διδασκαλία (βλ. Lochmann,
R., 1986:87).
β) Στις διδακτικές καινοτοµίες του Ολοήµερου Σχολείου ανήκουν επίσης η ελαστική διαµόρφωση του σχολικού χρόνου µε το «σπάσιµο» των 45λέπτων, η ευέλικτη
διαµόρφωση του ωρολογίου προγράµµατος µε βάση τους βιολογικούς ρυθµούς των
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παιδιών, το ελαστικό ωράριο έναρξης της σχολικής ηµέρας ή ενδεχοµένως και µελλοντικά η κατάργηση των ηλικιακών τάξεων (βλ. Holtappels, H.-R.,1995:15 κ.ε.).
γ) Οι κατ΄ οίκον εργασίες εντάσσονται στη διδασκαλία και η προετοιµασία του
µαθητή για τα µαθήµατα της εποµένης πραγµατοποιείται σε µεγάλο βαθµό µέσα στο
σχολείο και όχι στο σπίτι. Στο Ολοήµερο Σχολείο δεν έχει θέση η παραδοσιακή νοοτροπία σύµφωνα µε την οποία, ο δάσκαλος διδάσκει στην τάξη, αλλά µεταφέρει την
ευθύνη της µάθησης, της εξάσκησης και της εµπέδωσης στο σπίτι του µαθητή. Στο µεγαλύτερο της ποσοστό, η µάθηση πρέπει να επιτελείται στο σχολείο.
δ) ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην ενισχυτική παρέµβαση, όχι µόνο για τους αδύνατους, αλλά και για τους προικισµένους µαθητές, που έχουν ιδιαίτερες ικανότητες και
επιδόσεις και οι οποίοι προωθούνται ανάλογα µε το επίπεδο τους.
ε) Σηµαντική θέση στην οργάνωση του ολοήµερου κατέχει η αγωγή για ατοµική
και συλλογική διαµόρφωση του ελεύθερου χρόνου. Για τον σκοπό αυτό προσφέρονται
ποικίλες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, εκ των οποίων άλλες είναι προαιρετικού
και άλλες υποχρεωτικού χαρακτήρα (βλ. Appel, St./Rutz, G., 1998:82 κ.ε.).
Από τα παραπάνω προκύπτουν νέες απαιτήσεις ρόλων για τον εκπαιδευτικό του
Ολοήµερου Σχολείου, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:
α) Μεθοδολογική ευελιξία
Οι αλλαγές στη µεθοδολογία της διδασκαλίας που αναφέραµε απαιτούν από το
διδακτικό προσωπικό του ολοήµερου γνώσεις και ικανότητες που συνδέονται µε την
εφαρµογή των διεπιστηµονικών µεθόδων µάθησης, την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία,
την ανοιχτή και αυτοκατευθυνόµενη µάθηση προσανατολισµένη στη δράση µέσα από
τη λεγόµενη ελεύθερη εργασία. Ιδίως η τελευταία προσφέρεται για αυτόνοµη και δηµιουργική µάθηση, αφού ο ίδιος ο µαθητής έχει τη δυνατότητα να προτείνει ή να επιλέγει ανάµεσα στα προτεινόµενα από τον δάσκαλο του θέµατα, εκείνα που θέλει να επεξεργαστεί και ταυτόχρονα να καθορίζει τον ρυθµό και τον χρόνο της απασχόλησής του
µε ένα θέµα.
Παράλληλα απαιτούνται από τον εκπαιδευτικό ικανότητες για την πραγµατοποίηση ελκυστικών και απαιτητικών προσφορών στον τοµέα των Projects, την εσωτερική
διαφοροποίηση της διδασκαλίας, την εξατοµικευµένη ενίσχυση του µαθητή, την προετοιµασία διαφοροποιηµένου υλικού µάθησης και γενικώς τη διαµόρφωση ενός ελκυστικού περιβάλλοντος µάθησης (βλ. Holtappels, 1994:23κ.ε.).
Τα παραπάνω σηµαίνουν ότι ο εκπαιδευτικός του ολοήµερου δεν πρέπει µόνο να
υποστεί την ανάλογη επιµόρφωση, αλλά να δείξει και ο ίδιος ενδιαφέρον και να καταβάλει προσπάθεια αλλαγής της διδακτικής του συµπεριφοράς. Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσει ότι ο νέος του ρόλος είναι πολυδύναµος και ότι θα πρέπει να αναζητά, να
ανακαλύπτει και να δηµοσιοποιεί τα δεδοµένα του. Ιδιαίτερα στα πρώτα βήµατα του
θεσµού, µε την ανύπαρκτη σχεδόν εµπειρία, η ανταλλαγή απόψεων σε µικρο-επίπεδο
(σχολείο) και µακρο-επίπεδο (εφηµερίδα, περιοδικό, Internet) είναι αναγκαία για την
από κοινού αναζήτηση λύσεων.
β) Ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου
Με την εµπλοκή των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και
ιδίως στις προαιρετικές, αλλά και µε τη συµµετοχή του σε νέες δράσεις, όπως επισκέψεις µουσείων, πολιτιστικών χώρων, εκδηλώσεις εορταστικού χαρακτήρα κ.λπ., οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να δουν τον εκπαιδευτικό σε µια άλλη λειτουργία, στο ρόλο
του συντρόφου και συµβούλου, γεγονός το οποίο λειτουργεί τελικά υπέρ του σχολικού
κλίµατος και της ατµόσφαιρας της τάξης. Από την άλλη δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να παρατηρήσει καλύτερα τους µαθητές του, να αναπτύξει στενότερες σχέ118

σεις µαζί τους και έτσι να βοηθηθεί κατά την άσκηση των διαγνωστικών και συµβουλευτικών του καθηκόντων. Σε γενικές γραµµές η πληθώρα των προσφερόµενων δραστηριοτήτων αποτελεί µία θετική προϋπόθεση για τη στενότερη επαφή των µελών της
σχολικής κοινότητας και την καλύτερη συνεργασία και σύναψη σχέσεων µεταξύ όλων
των µελών της σχολικής κοινότητας.
Η παιδαγωγική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο ολοήµερο απαιτεί από τον
εκπαιδευτικό γνώσεις και ικανότητες για την επιλογή, το σχεδιασµό, την οργάνωση και
την πραγµατοποίηση αυθεντικών καταστάσεων µάθησης, καινοτοµιών, συλλογικών
µορφών δράσης και µορφών παιγνιώδους µάθησης. Ο εκπαιδευτικός αναλαµβάνει τον
ρόλο του εµψυχωτή µε την έννοια της ενθάρρυνσης και παρώθησης του µαθητή, ώστε
ο τελευταίος να ανακαλύψει και να αναπτύξει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, ενώ
µέσα από την αγωγή για τον ελεύθερο χρόνο επιδιώκει να εξισορροπεί τον διδακτικό
και τον εξωδιδακτικό τοµέα ως ισότιµα µέρη της σχολικής ζωής. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει κατά νου ότι η µάθηση δεν επιτελείται µόνον µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και ότι οι δηµιουργικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου προσφέρονται τόσο για
την συµπλήρωση και εµπέδωση των παραδοσιακών γνωστικών αντικειµένων όσο και
για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που άπτονται του κοινωνικού, του συναισθηµατικού και του ψυχοκινητικού τοµέα.
Στα πλαίσια κοινωνικο-παιδαγωγικής οµαδικής εργασίας οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία µε τους µαθητές θεµατοποιούν και συζητούν προβλήµατα, ανάγκες και κινδύνους
ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών, όπως: βία και επιθετικότητα, κάπνισµα και προβλήµατα εξάρτησης από διάφορες ουσίες, κλοπή, κίνδυνοι στο δρόµο για το σπίτι, παιγνίδια και
όπλα, οικογένεια κ.ά. Η κοινωνική εργασία στο ολοήµερο δεν πρέπει να περιορίζεται στην
αντιµετώπιση και υποστήριξη δύσκολων περιπτώσεων παιδιών από ελλειµµατικές οικογένειες, όπως συχνά γίνεται µε τους κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία µας, αλλά επεκτείνεται στην προσπάθεια να γίνει το σχολείο πιο ευχάριστο µέσα από προσφορές ελεύθερου χρόνου και τη δυνατότητα συµβουλευτικής των µαθητών. Η διευρυµένη παραµονή
των παιδιών στον σχολικό χώρο προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα συµβουλευτικής των µαθητών τους σε θέµατα αγωγής και συµπεριφοράς, αντιµετώπισης και επίλυσης συγκρούσεων, αξιοποίησης του εξωσχολικού ελεύθερου χρόνου κ.ά. (βλ. Raab, E.,
1991:15). Με όλα αυτά τονώνεται ο παιδαγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού, γεγονός που
αφήνει περισσότερα περιθώρια ενδυνάµωσης και ανάπτυξης των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων της προσωπικότητας του µαθητή.
1.2. Ο αυτοπροσδιορισµός του σχολείου και ο ρόλος διευθυντών και εκπαιδευτικών
Εξίσου σηµαντική θεωρείται η ανάγκη να οργανώνεται η σχολική ζωή στο ολοήµερο όσο το δυνατόν περισσότερο µέσα από τη σχολική κοινότητα και όχι να επιβάλλεται εκ των άνω. Για τον λόγο αυτό σε πολλά ολοήµερα που λειτουργούν στον ευρωπαϊκό χώρο έχουν καθιερωθεί οι εβδοµαδιαίες σχολικές συνελεύσεις, ή σε άλλες περιπτώσεις οι συνελεύσεις εξαµήνου, στις οποίες εκπαιδευτικοί και µαθητές από κοινού
παίρνουν αποφάσεις για τον τρόπο οργάνωσης της σχολικής ζωής (βλ. Wiesmann, J.,
1994:19). Γενικώς, στα Ολοήµερα Σχολεία καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η καθηµερινότητα της σχολικής ζωής να καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από την ανταλλαγή απόψεων και γνωµών µεταξύ µαθητών και δασκάλων. Απαιτούνται δηλαδή δεξιότητες συνεργασίας των εκπαιδευτικών µεταξύ τους, µε τους µαθητές, αλλά και µε «οµάδες αναφοράς» που διεκδικούν σήµερα όλο και περισσότερο λόγο στη σχολική ζωή, όπως
σύλλογοι γονέων, τοπική αυτοδιοίκηση κ.λπ.
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Για την εύρυθµη λειτουργία του ολοήµερου είναι αναγκαίο να υπάρχει δυναµικός διευθυντής, που αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, προγραµµατίζει, εποπτεύει και
κατευθύνει τόσο τις πρωινές όσο και τις µεταµεσηµβρινές σχολικές δραστηριότητες
(Holtappels, H.-G., 1994:14 κ.ε.). Ο ρόλος των διευθυντών κατέχει θέση κλειδί στην
επιτυχή εφαρµογή του ολοήµερου προγράµµατος. Προκειµένου όµως να αναβαθµιστεί
ο ρόλος τους πρέπει να καταρτισθούν κατάλληλα και ταυτόχρονα να δοθούν περισσότερα περιθώρια προγραµµατισµού και δράσης στη σχολική µονάδα.
Η τελευταία διαπίστωση ισχύει εξίσου και για τους εκπαιδευτικούς: αυτονοµία της
σχολικής µονάδας σηµαίνει στην πράξη να δοθούν ελεύθερα πεδία δράσης στο σχολείο και
στον εκπαιδευτικό κατά την επιτέλεση του έργου τους. Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται οι
προσπάθειες ελαστικοποίησης των Αναλυτικών Προγραµµάτων, ώστε να δοθούν περιθώρια στο σχολείο και στον εκπαιδευτικό να προτείνουν και να διαµορφώνουν –τουλάχιστον
ως ένα βαθµό- τους σκοπούς και τα περιεχόµενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η επιδίωξη να δοθεί περισσότερη αυτονοµία στον εκπαιδευτικό πρέπει να συνοδεύεται από την
προσπάθεια αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος και την χαλάρωση του γραφειοκρατικού ελέγχου (βλ. Ξωχέλλης, Π., 1997-98:17).
Ειδικότερα για τα πιλοτικά ολοήµερα που λειτουργούν στη χώρα µας, η οµαλή
συνεργασία και λειτουργία τους δυσχεραίνεται σε µεγάλο βαθµό λόγω της συχνής εναλλαγής εκπαιδευτικών σε ένα σχολείο τόσο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους,
όσο και από το ένα έτος στο άλλο. Είναι προφανές ότι χωρίς την παρουσία σταθερού
εκπαιδευτικού προσωπικού και µάλιστα µε κίνητρα και αποδοχή της ιδέας του ολοήµερου είναι δύσκολο να επιτευχθούν οι στόχοι του (Πυργιωτάκης, Ι., 2001:591).
Είναι κοινός τόπος ότι σε κάθε σχολείο θεωρείται απαραίτητη η στενή συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων, διευθυντών, εκπαιδευτικών, γονέων και µαθητών. Ειδικότερα στο ολοήµερο επιβάλλεται η συνεργασία µεταξύ όλων των µελών του διδακτικού προσωπικού και ιδιαίτερα µεταξύ των εκπαιδευτικών της πρωινής και της απογευµατινής ζώνης. Όπως είναι γνωστό, το ολοήµερο λειτουργεί µε ένα ενιαίο οργανωτικό πλαίσιο και όχι ξεκοµµένα, σαν να υπάρχουν δύο σχολεία στον ίδιο χώρο.
Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η συστηµατική συνεργασία του «εκπαιδευτικού
της τάξης» µε το υπόλοιπο προσωπικό που εµπλέκεται σε αυτήν, µέσα από τακτές συναντήσεις σε συγκεκριµένη ώρα και χώρο.
1.3. Άνοιγµα του σχολείου προς την κοινωνία
Μία βασική αρχή που διέπει το Ολοήµερο Σχολείο είναι το άνοιγµα προς τον περιβάλλοντα χώρο του ώστε να αποκτήσει εγγύτητα προς τη ζωή και να αποφευχθεί η
περαιτέρω σχολειοποίηση του µαθητή (βλ. Θωΐδης, Ι., 2000:209κ.ε.). Ο εκπαιδευτικός
στην περίπτωση αυτή αναλαµβάνει τον ρόλο του διαµεσολαβητή µεταξύ σχολείου και
τοπικής κοινωνίας, ώστε να ενεργοποιηθούν γονείς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να συµµετέχουν στις δραστηριότητες του σχολείου. Σηµαντικό ρόλο µπορεί να
παίξει ως προς το σηµείο αυτό και ο διευθυντής της σχολικής µονάδας.
Ιδιαίτερή σηµασία αποκτά η αξιοποίηση των γονέων και άλλων προσώπων στα
πλαίσια των Projects ή άλλων δραστηριοτήτων, µε τρόπο ώστε να µεταφέρουν τις γνώσεις και τις εµπειρίες τους µέσα στο σχολείο. Οι γονείς µπορούν επίσης να παρακολουθήσουν τον εκπαιδευτικό κατά την διδασκαλία του στην τάξη και σε πολλές περιπτώσεις να αναλάβουν υποχρέωση επιτήρησης σε ποικίλες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Το άνοιγµα του σχολείου προς τα έξω και προς τα µέσα απαιτεί οργανωτικές ικανότητες από τον εκπαιδευτικό και ιδέες, ώστε να καταστεί το Ολοήµερο Σχολείο ένα
ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας και να αξιοποιηθεί ως χώρος εκδηλώσεων, εκθέσεων και γενικότερα πολιτιστικής δράσης (βλ. Opaschowski, H., 1996:244κ.ε.).
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Στα Ολοήµερα Σχολεία πολλών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τους
εκπαιδευτικούς, στη λειτουργία του ολοήµερου προγράµµατος εµπλέκεται και προσωπικό
άλλων ειδικοτήτων, όπως για παράδειγµα κοινωνικοί παιδαγωγοί, σχολικοί ψυχολόγοι,
παιδαγωγοί, βοηθοί, σύµβουλοι, εµψυχωτές κ.ά. Επικουρικό ρόλο στην οργάνωση της
σχολικής ζωής αναλαµβάνουν επίσης άτοµα που υπηρετούν πολιτική θητεία, αλλά και
καλλιτέχνες ή τεχνίτες από την τοπική κοινωνία, ενώ συχνά εµπλέκονται και γονείς των
µαθητών σε εθελοντική βάση. Ορισµένες από τις ειδικότητες αυτές, χρηµατοδοτούνται συχνά από τις τοπικές κοινότητες ή άλλους φορείς, όπως η εκκλησία, ή ιδρύµατα υποτροφιών
και σε πολλές περιπτώσεις από τους γονείς (βλ. Hurrelmann, Kl., 1990:24κ.ε., Θωίδης, Ι.,
2000:83κ.ε., Ganztagsschulverband GGT e.v., 1993:163).
2. ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΑ∆ΟΤΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ-ΚΡΙΤΙΚΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΡΟΛΟ
Οι διευρυµένες δυνατότητες αγωγής και µάθησης που προσφέρονται στο Ολοήµερο Σχολείο, δηµιουργούν υποχρεώσεις και απαιτήσεις ρόλων πιο σύνθετες και πιο
διαφοροποιηµένες σε σχέση µε το τυπικό σχολείο. Όπως ήδη αναφέραµε, το επαγγελµατικό προφίλ των προσόντων του εκπαιδευτικού απαιτεί παράλληλα µε τις παραδοσιακές βασικές διδακτικές ικανότητες, και επιπλέον κοινωνικο-παιδαγωγικές ικανότητες.
Η παραδοσιακή εικόνα του εκπαιδευτικού µεταδότη της γνώσης µεταβάλλεται
και στο επίκεντρο βρίσκονται δραστηριότητες που σχετίζονται µε την αγωγή και τη
διαµόρφωση του σχολικού χώρου, ως χώρου ζωής και αυθεντικών βιωµάτων. Ο εκπαιδευτικός, δηλαδή, αναλαµβάνει σε µεγαλύτερο βαθµό το ρόλο του παιδαγωγού µε επιπρόσθετες σε σχέση µε το παραδοσιακό σχολείο κοινωνικές, πολιτισµικές, δηµιουργικές και επικοινωνιακές ικανότητες δράσης.
Το Ολοήµερο Σχολείο φαίνεται να δηµιουργεί τις κατ΄ αρχήν προϋποθέσεις, ώστε
να ξεπεραστεί το κυρίαρχο πρότυπο του εκπαιδευτικού- διεκπεραιωτή και εντολοδόχου
της πολιτείας, ο οποίος υπηρετεί τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές δοµές µεταδίνοντας
γνώσεις και αξίες που έχουν προκαθοριστεί και ελεγχθεί από την εκάστοτε κρατική εξουσία (το µοντέλο αυτό είναι γνωστό ως “Top-down- model”). Σε αντίθεση µε το πρότυπο αυτό, το ολοήµερο προσφέρει την ευκαιρία να αναπτυχθεί το µοντέλο του εκπαιδευτικού, το οποίο είναι γνωστό µε τον όρο “Open professionalism” και το οποίο προτείνει τον εκπαιδευτικό µεταρρυθµιστή µε έµφαση στον παιδαγωγικό του ρόλο, ικανό
να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να εφαρµόζει καινοτοµίες και γενικώς να κρίνει, να
«στοχάζεται» και να δρα µέσα σε ένα διευρυµένο πλαίσιο αρµοδιοτήτων και ελευθεριών (βλ. Ξωχέλλης, Π., 1997-98:11).
Είναι προφανές ότι η έµπρακτη αξιοποίηση του δεύτερου µοντέλου, δηλαδή του
εκπαιδευτικού- µεταρρυθµιστή, προϋποθέτει ταυτόχρονες αλλαγές και µεταρρυθµίσεις
στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να δοθεί «χώρος» και χρόνος στον εκπαιδευτικό
να ασκήσει το παιδαγωγικό του έργο, υπερβαίνοντας τον παραδοσιακό του ρόλο, του
διεκπεραιωτή και µεταδότη της γνώσης. Η προώθηση του µοντέλου εκπαιδευτικού µεταρρυθµιστή είναι δύσκολο -αν όχι αδύνατον- να επιτευχθεί µέσα στο υφιστάµενο
πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του σχολικού θεσµού. Η κρίση του παραδοσιακού
σχολείου επιβάλλει την προσπάθεια εκσυγχρονισµού του και αναπόφευκτα τη µεταβολή και αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού.
Μέσα δηλαδή στην κοινωνία της γνώσης, την κοινωνία της µετανεωτερικότητας,
που οι πληροφορίες διαχέονται από πολλές πηγές, ο «µεταδοτικός» γνωστικός ρόλος
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του εκπαιδευτικού έχει «υπονοµευθεί». Ο µαθητής έπαυσε πλέον να ακούει τη γνώση
για πρώτη φορά από το στόµα του εκπαιδευτικού ή να την συναντά για πρώτη φορά
στο διδακτικό εγχειρίδιο. Μέσα από την περιρρέουσα ατµόσφαιρα µε τις χιλιάδες των
πληροφοριών που την διαποτίζουν ο µαθητής ξέρει πολλά πράγµατα για πολλά και
ποικίλα ζωτικά θέµατα. Ο εκπαιδευτικός καλείται να αφήσει τους µαθητές να διατυπώσουν τα ποικίλα, ενδεχοµένως αποσπασµατικά και µη ολοκληρωµένα γνωστικά στοιχεία και ο ίδιος να στοχαστεί και να τα κρίνει µαζί τους, να εµβαθύνει σε αυτά, να τα
συµπληρώσει και να τα ολοκληρώσει, εντάσσοντάς τα συστηµατικά σε ένα ευρύτερο
γνωστικό όλο. Καλείται δηλαδή να επεξεργαστεί τις πληροφορίες και σε συνεργασία µε
τους µαθητές του να τις µετουσιώσει σε Γνώση.
Το Ολοήµερο Σχολείο µε τα ανανεωµένα προγράµµατα, µε τα νέα γνωστικά αντικείµενα δεν καλεί απλώς τον εκπαιδευτικό να αναλάβει το ρόλο αυτό, αλλά τον
προκαλεί. Με την έννοια αυτή, ο νέος αυτός τύπος σχολείου βοηθάει τον εκπαιδευτικό
να συναντήσει τον ανανεωµένο εαυτό του και να µη µείνει στον δάσκαλο του παρελθόντος. Η αναµόρφωση αυτή της αυτοσυνειδησίας του εκπαιδευτικού θα τροφοδοτήσει
τον ίδιο µε ένα βαθύτατο αίσθηµα ικανοποίησης, αυτοπραγµάτωσης και πληρότητας,
γεγονός που θα τον βοηθήσει να ανταποκριθεί µε µεγαλύτερη επιτυχία στο ρόλο του
και θα αναβαθµίσει το ίδιο το κοινωνικό του κύρος.
3. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις προκύπτει εύλογα το ερώτηµα: είναι εύκολο να
προκύψει ο νέος αυτός ρόλος του εκπαιδευτικού και µε ποιον τρόπο; Βέβαιον είναι ότι
η µεταβολή αυτή κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη, γιατί όπως τονίστηκε στην αρχή,
καµιά εκπαιδευτική µεταρρύθµιση δεν είναι δυνατόν να επιτύχει στην πράξη, αν δεν
εδραιωθεί πρωτίστως στη συνείδηση του εκπαιδευτικού.
Στο σηµείο αυτό γίνεται ξανά επίκαιρη η φράση ενός κλασικού της Φιλοσοφίας
και της Παιδαγωγικής, του Wilhelm Humboldt: « Ό,τι θέλεις να εισαγάγεις αύριο στην
κοινωνία, φρόντισε να το εισαγάγεις σήµερα στο σχολείο», φράση η οποία λίαν επιτυχώς
συµπληρώθηκε από έναν άλλο µεγάλο παιδαγωγό, τον Friedrich Schneider: «και ό,τι
θέλεις να εισαγάγεις σήµερα στο σχολείο φρόντισε να το εισαγάγεις πρωτίστως στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών».
Είναι προφανές ότι η αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού και η ανταπόκρισή του στις απαιτητικές ιδιαιτερότητες του Ολοήµερου Σχολείου που συνοπτικά
περιγράψαµε, περνάει µέσα από την βασική εκπαίδευση και την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Το πρόβληµα αυτό θα µπορούσε να εξεταστεί και να αντιµετωπιστεί µε
βάση δύο διαφορετικές διαστάσεις. Από τη µια για τους εκπαιδευτικούς που ήδη εργάζονται στα πιλοτικά ολοήµερα της χώρας µας και από την άλλη για τους εκπαιδευτικούς εκείνους που µελλοντικά θα κληθούν να εργαστούν σε Ολοήµερα Σχολεία ή σε
σχολεία µε τµήµατα διευρυµένου ωραρίου. Στην πρώτη περίπτωση είναι απαραίτητη
µία συνεχής επαναλαµβανόµενη επιµόρφωση βραχείας διάρκειας (π.χ. ενδοσχολική), η
οποία θα στηρίζεται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και θα πραγµατοποιείται µε την
ενεργό συµµετοχή τους.
Στη δεύτερη απαιτούνται αλλαγές στη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
στα Παιδαγωγικά Τµήµατα, τα οποία µέχρι σήµερα δεν έχουν αντιδράσει προς αυτή
την κατεύθυνση και δεν προσφέρουν κάποια εξειδίκευση ή έστω γνωστικά αντικείµενα
που σχετίζονται µε την εργασία των µελλοντικών εκπαιδευτικών σε ολοήµερα προγράµµατα.
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Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών εντάσσονται νέα γνωστικά αντικείµενα που άπτονται του ολοήµερου ή δηµιουργείται ένα επιπλέον
χρονικό διάστηµα σπουδών (π.χ. ενός εξαµήνου), στο οποίο µπορούν όσοι επιθυµούν να
αποκτήσουν εξειδίκευση στην Παιδαγωγική του ελεύθερου χρόνου και στην θεωρία και
πράξη του Ολοήµερου Σχολείου. Η εξειδίκευση αυτή λειτουργεί και ως επιµόρφωση για
προσωπικό άλλων ειδικοτήτων που εργάζονται ή προβλέπεται να εργαστούν σε Ολοήµερα
Σχολεία, γεγονός που συµβάλλει θετικά στη µελλοντική συνεργασία και στην από κοινού
αντιµετώπιση των προβληµάτων του ολοήµερου. Η επιπλέον εκπαίδευση περιλαµβάνει
συνήθως θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε Ολοήµερα Σχολεία µε επικέντρωση στους τοµείς α) της διδασκαλίας και µάθησης β) της αγωγής και γ) του ελεύθερου
χρόνου (Tichy, H.J., 1981, Opaschowski, H., 1996)
Με τον τρόπο αυτό δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις, ώστε να καταρτίζονται εκπαιδευτικοί ικανοί να ανταποκριθούν στις πολυσύνθετες απαιτήσεις του ολοήµερου,
ενώ παράλληλα αξιοποιείται η ευκαιρία για τους µελλοντικούς εκπαιδευτικούς να διευρύνουν τον επαγγελµατικό τους ορίζοντα και να βελτιώσουν τις εργασιακές τους δυνατότητες. Εννοούµε εδώ κυρίως ότι µέσα από τη διεύρυνση του πεδίου σπουδών και την
ευελιξία των προγραµµάτων µπορεί να προωθηθεί η επαγγελµατική δραστηριότητα και
σε άλλα παρεµφερή επαγγελµατικά πεδία στο µέλλον.
Τα παραπάνω δεν απαλλάσσουν τον ίδιο τον εκπαιδευτικό από την προσωπική του
ευθύνη. Ο ίδιος µε δική του προσπάθεια και πρωτοβουλία οφείλει να επιδιώκει τη δική του
αέναη αυτοµόρφωση και αυτοπραγµάτωση και να οδηγείται στο δικό του αυτοπροσδιορισµό. Εξάλλου από τον κανόνα αυτό δεν µπορεί να διαφύγει κανείς σήµερα σε οποιονδήποτε εργασιακό χώρο, χειρωνακτικό –τεχνικό ή ακαδηµαϊκό και αν απασχολείται. Το κόστος
στην περίπτωση αυτή θα είναι αναπόφευκτο: µένει και κινείται εκτός πραγµατικότητας.
Τούτο αποτελεί, και πρέπει να τονιστεί µε έµφαση, βασική εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την οποία δεν µπορούµε πλέον εύκολα να διαφύγουµε. Στην κοινωνία της γνώσης µε τις πολλαπλές σεµιναριακές και τηλε-εκπαιδευτικές επιµορφώσεις θα
προσφέρονται οι δυνατότητες στον καθένα. Αν ο καθένας κάνει ή όχι χρήση των δυνατοτήτων αυτών, αυτό αποτελεί δική του ευθύνη και οι συνέπειες βαραίνουν τον ίδιο. Με
άλλα λόγια, η ευθύνη για την εκπαιδευτική ανισότητα στα πλαίσια της πολιτικής αυτής,
µεταφέρεται από το σχολείο στον πολίτη.Ενδεικτική βιβλιογραφία
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Κώστας Λάµνιας
AΦETHPIEΣ THΣ ΣXOΛIKHΣ AΠOTYXIAΣ
KAI ∆YNATOTHTEΣ ΠAPEMBAΣHΣ
TOY OΛOHMEPOY ΣXOΛEIOY
1. EΙΣΑΓΩΓΗ
Η εργασία αυτή επιχειρεί να συγκεκριµενοποιήσει τις βασικές αιτίες της σχολικής
αποτυχίας κάποιων µαθητών και να αναδείξει πιθανές δυνατότητες παρέµβασης του
εκπαιδευτικού συστήµατος. Eιδικότερα, το συγκεκριµένο κείµενο επισηµαίνει ότι βασική αιτία της σχολικής αποτυχίας αποτελούν οι επιλεκτικοί προσανατολισµοί των µαθητών σε συγκεκριµένα ή σε αφηρηµένα νοήµατα (βλέπε υποενότητα 3. 1.), οι οποίοι,
σε συνδυασµό µε τη µορφή και το περιεχόµενο της επίσηµης σχολικής γνώσης, περιθωριοποιούν τους µαθητές που είναι εξοικειωµένοι, αποκλειστικά, µε συγκεκριµένα
νοήµατα (Holland: 1981, Bernstein: 1990, Λάµνιας: 2000 & Lamnias: 2000). Παράλληλα, τονίζει ότι η διαπιστωµένη σήµερα υποχώρηση της παιδαγωγικής, η οποία συνδέεται µε την ιδεολογία του "αποτελεσµατικού" σχολείου και την έµφαση στο «τι» της
σχολικής γνώσης, ενισχύει την εκπαιδευτική ανισότητα και δεν συντελεί στον περιορισµό της συνακόλουθης σχολικής αποτυχίας. Tέλος, η εργασία αυτή υποστηρίζει ότι η
ενίσχυση της παιδαγωγικής, καθώς και η διεύρυνση του χρόνου που είναι διαθέσιµος
για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, µπορεί να συµβάλει στον περιορισµό των συνεπειών που δηµιουργούν οι διακριτοί νοηµατικοί προσανατολισµοί
των µαθητών. Στο σηµείο αυτό, θεωρούµε ότι αναδεικνύονται και συγκεκριµενοποιούνται οι δυνατότητες παρέµβασης του Ολοήµερου Σχολείου.
2. TΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΟΡΑΤΕΣ
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Σήµερα, το παραδοσιακό σχολείο λειτουργεί κάτω από την πίεση:
α. Tων επιβολών της επίσηµης σχολικής γνώσης (1), η οποία, σε κάποιο βαθµό,
εκφράζει τις απαιτήσεις του πεδίου παραγωγής. Eίναι γνωστό (Bernstein: 1990) ότι το
πεδίο παραγωγής παρεµβαίνει εµµέσως και επηρεάζει τη διαδικασία επιλογής και ρύθµισης των περιεχοµένων της σχολικής γνώσης.
β. Tων ηθικών διληµµάτων που δηµιουργεί:
• Η σταδιακή αποκάλυψη του αναπαραγωγικού (2) του χαρακτήρα.
• Η παράλληλη συγκάλυψη των υπαρκτών εκπαιδευτικών ανισοτήτων.
γ. Tης παιδαγωγικής επιστηµονικής γνώσης, η οποία αναδεικνύει τα προβλήµατα
και απαιτεί-νοµιµοποιεί τις αλλαγές των εκπαιδευτικών πρακτικών.
Έτσι, το σχολείο καλείται να λειτουργήσει µέσα σε ένα αντιφατικό πλαίσιο, αφού
ταυτόχρονα πρέπει:
1. Nα είναι ένα "αποτελεσµατικό" σχολείο. Συγκεκριµένα, το σχολείο είναι υποχρεωµένο να µεταδίδει τα "πακέτα" των γνώσεων του αναλυτικού προγράµµατος, τα
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οποία είναι ενταγµένα στο πλέγµα της συνολικής επίσηµης γνώσης των βαθµίδων του
εκπαιδευτικού συστήµατος. Tαυτόχρονα, το εκπαιδευτικό σύστηµα νοµιµοποιεί την
απόφαση που ορίζει ποιο "πακέτο" γνώσης δίνει το εισιτήριο για µια θέση στην ανώτατη εκπαίδευση. Έτσι, είναι περισσότερο από βέβαιο ότι όλοι (εκπαιδευτικοί, µαθητές,
γονείς, παραπαιδεία, "παιδαγωγική επιστηµονική γνώση" κ.λ.π.) προσανατολίζονται
και επιδιώκουν, µε κάθε µέσο, τη µετάδοση του συγκεκριµένου "πακέτου".
2. Nα απαντά, σε ηθικού και κοινωνικού χαρακτήρα διλήµµατα, τα οποία συνδέονται και µε τις υπαρκτές εκπαιδευτικές ανισότητες. Οι παρεµβάσεις για τον περιορισµό
των υπαρκτών εκπαιδευτικών ανισοτήτων, δεν είναι πάντα συµβατές µε τον τρόπο που
στην πράξη ορίζεται η έννοια του "αποτελεσµατικού" σχολείου και της "επιτυχίας" του
µαθητή.
3. Nα διαµορφώνει συνθήκες, στο πλαίσιο των οποίων, θα αναδεικνύονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της µαθησιακής διαδικασίας. Π. χ., Συνθήκες για:
• Την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της ευαισθησίας, της συνεργατικότητας
κ.λ.π. των µαθητών.
•

Τη σύνδεση της µαθησιακής διαδικασίας µε κάτι ευχάριστο.

•

Την προβολή εναλλακτικών τρόπων µάθησης (π. χ., µάθηση µέσα από το θεατρικό
παιχνίδι, από τον H/Y κ.λπ.).

Στο σηµείο αυτό αναδεικνύονται οι αντιφάσεις του παραδοσιακού σχολείου, οι οποίες αναπαράγουν τη σχολική αποτυχία ορισµένων µαθητών, οι οποίοι συνήθως ανήκουν στα µεσαία και κάτω κοινωνικά στρώµατα. Συγκεκριµένα, δεν µπορείς να απαιτείς από όλα τα παιδιά, στον ίδιο χρόνο και µε την ίδια διδακτική µεθοδολογία, να µάθουν τα ίδια πράγµατα. Παράλληλα, πρέπει να επισηµάνουµε ότι, ενώ η ποσότητα της
γνώσης που διαχειρίζεται το εκπαιδευτικό σύστηµα έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία
χρόνια, ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί παραµένει
ο ίδιος. Στο πλαίσιο αυτό, κάποιοι µαθητές µπορούν και ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις και κάποιοι όχι. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα ερευνών, ανταποκρίνονται οι
µαθητές που προέρχονται από τα µεσαία και άνω κοινωνικά στρώµατα.
2. 1. H διαπιστωµένη υποχώρηση της παιδαγωγικής και οι πιθανότητες σταδιακής
ενίσχυσής της
H λειτουργία της εκπαίδευσης, µολονότι εκδηλώνεται στο πεδίο του συµβολικού
ελέγχου(3), επηρεάζεται σηµαντικά και από τις σχέσεις που, κάθε φορά, διαµορφώνει
µε το πεδίο της παραγωγής. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η σχέση του
εκπαιδευτικού θεσµού µε το πεδίο της παραγωγής ισχυροποιήθηκε, µε αποτέλεσµα την
υποταγή της εκπαίδευσης στις απαιτήσεις του και την έµφαση στο «τι» της σχολικής
γνώσης. Aυτό είχε/έχει ως αποτέλεσµα την υποχώρηση της παιδαγωγικής και την έµφαση στην εξειδίκευση (Bernstein: 1990, βλέπε και Λάµνιας: υπό εκτύπωση). H υποχώρηση της παιδαγωγικής εκδηλώθηκε µε την ανάδειξη της ιδεολογίας του "αποτελεσµατικού" σχολείου και συνοδεύτηκε από την υποβάθµιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της µαθησιακής διαδικασίας, τα οποία θα µπορούσαν να καλύψουν όψεις της
εκπαιδευτικής ανισότητας. Τελικά, η υποχώρηση της παιδαγωγικής µπορεί να θεωρηθεί
µία από τις αιτίες που συµβάλλουν στην αναπαραγωγή της εκπαιδευτικής ανισότητας
και στη σχολική αποτυχία µαθητών που ανήκουν σε ορισµένες κοινωνικές κατηγορίες.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τον Bernstein (1990: 133-164), η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών θα οδηγήσει στη σταδιακή αποσύνδεση της εκπαίδευσης από το πεδίο της πα126

ραγωγής. Eιδικότερα, θα περιορίσει την πολυπλοκότητα του καταµερισµού της εργασίας στο πεδίο της παραγωγής, αφού πολλές εξειδικευµένες δράσεις είτε έχουν ενσωµατωθεί είτε πρόκειται να ενσωµατωθούν στα προγράµµατα των υπολογιστών.
Όµως, η προοπτική της σταδιακής αποσύνδεσης της εκπαίδευσης από το πεδίο της
παραγωγής µπορεί:
Ι. Να οδηγήσει την εκπαίδευση στην περιθωριοποίηση. O Bernstein (1990: 158)
υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών θα µετατρέψει την οικογένεια σε
"πρωτογενή χώρο απόκτησης της γνώσης". Oι µαθητές, κυρίως εκείνοι που φιλοδοξούν
να αποκτήσουν πανεπιστηµιακή µόρφωση, θα αποκτούν τη γνώση µέσα από τα παγκόσµια δίκτυα επικοινωνιών. Tαυτόχρονα, πολλές απλές εξειδικεύσεις, οι οποίες θα είναι
απαραίτητες για τις ανάγκες του πεδίου παραγωγής, θα πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο
της συντεχνίας.
Στην περίπτωση αυτή, είναι σαφές ότι η γνώση θα αποδεσµευτεί από τον φορέα
της και ότι οι εκπαιδευτικές λειτουργίες θα πραγµατοποιούνται χωρίς, ή µε περιορισµένη, την ανθρώπινη διαµεσολάβηση. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η παιδαγωγική θα υποχωρήσει δραµατικά. Παράλληλα, θα αµβλυνθούν οι ηθικές και οι ιδεολογικές δεσµεύσεις,
οι οποίες διαµορφώνουν τις προϋποθέσεις των παρεµβάσεων (π. χ. παρεµβάσεις για τον
περιορισµό των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και της σχολικής αποτυχίας).
ΙΙ. Nα δηµιουργήσει προϋποθέσεις, στο πλαίσιο των οποίων, θα αναβαθµιστούν
και θα διαφοροποιηθούν ποιοτικά οι εκπαιδευτικές διαδικασίες. Eιδικότερα, ο περιορισµός των παρεµβάσεων του πεδίου παραγωγής και η εξασφάλιση της σχετικής έστω
αυτονοµίας του εκπαιδευτικού συστήµατος, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις (π.χ.,
ενεργοποίηση της κοινωνίας και λειτουργία της συµµετοχικής δηµοκρατίας), είναι πολύ
πιθανό να διαµορφώσει συνθήκες για:
α. Την ενίσχυση της παιδαγωγικής, η οποία µπορεί να αποτελέσει το βασικό µοχλό
των παρεµβάσεων και των ποιοτικών διαφοροποιήσεων της µαθησιακής διαδικασίας.
Οι παρεµβάσεις και οι ποιοτικές διαφοροποιήσεις είναι απαραίτητες για τον περιορισµό
της σχολικής αποτυχίας.
β. Tην εκδήλωση ηθικού και ιδεολογικού χαρακτήρα διληµµάτων, τα οποία µπορούν:
• Nα περιορίσουν την εργαλειακή λογική του "αποτελεσµατικού" σχολείου.
• Nα αναδείξουν πεδία παρεµβάσεων (π. χ. παρεµβάσεις στο ζήτηµα των εκπαιδευτικών ανισοτήτων).
Στο πλαίσιο αυτό, οι παράγοντες του παιδαγωγικού πεδίου θα έχουν τη δυνατότητα
να αποφασίζουν µε παιδαγωγικά κριτήρια, στα οποία θεωρώ ότι είναι ενσωµατωµένα
και ηθικά-κοινωνικά κριτήρια (βλέπε κριτική παιδαγωγική), για:
• τις προτεραιότητες,
• την έκταση και την κατεύθυνση των παρεµβάσεων,
• τον τρόπο χρήσης των νέων τεχνολογιών,
• τον τρόπο συγκρότησης της επίσηµης σχολικής γνώσης κ.λ.π.
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, αναδεικνύονται οι προοπτικές και οι δυνατότητες
παρέµβασης του Ολοήµερου Σχολείου, στο οποίο δηµιουργείται χώρος για την
ενίσχυση της παιδαγωγικής. Σε κάθε περίπτωση, η ενίσχυση της παιδαγωγικής
αποτελεί αναγκαία συνθήκη για µια οργανωµένη αντιµετώπιση του ζητήµατος της
σχολικής αποτυχίας κάποιων µαθητών.
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3. OΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΚΑΠΟΙΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Mε βάση τη σύντοµη ανάλυση, η οποία προηγήθηκε, γίνεται φανερό ότι η ενίσχυση της παιδαγωγικής δηµιουργεί προϋποθέσεις για γενικότερες ποιοτικού χαρακτήρα
αλλαγές στο σχολείο. Ωστόσο, η ενίσχυση της παιδαγωγικής προϋποθέτει και τη διεύρυνση του χρόνου που είναι απαραίτητος για την ποιοτική και παιδαγωγικά φορτισµένη
διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Στο σηµείο αυτό, µπορούν να αναδειχθούν οι δυνατότητες του Ολοήµερου Σχολείου, καθώς και ο παρεµβατικός του χαρακτήρας στο ζήτηµα της σχολικής αποτυχίας και των υπαρκτών εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Eιδικότερα, το Ολοήµερο Σχολείο µπορεί να συµβάλει στη δηµιουργία προϋποθέσεων, για την άµβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων.
Όλοι σχεδόν οι κοινωνιολόγοι της εκπαίδευσης έχουν επισηµάνει την ύπαρξη εκπαιδευτικών ανισοτήτων, οι οποίες οδηγούν κάποιους µαθητές στη σχολική αποτυχία.
Πλήθος εµπειρικών ερευνών έχει δείξει ότι οι µαθητές που προέρχονται από τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα, σε συντριπτικά ποσοστά, δεν έχουν την ίδια πορεία στο
εκπαιδευτικό σύστηµα µε αυτή των µαθητών που προέρχονται από τα µεσαία και άνω
κοινωνικά στρώµατα (Φραγκουδάκη: 1985, Πυργιωτάκης: 1989, Halliday: 1995,
Mυλωνάς: 1998 κ.λ.π.). Παράλληλα, επειδή κανείς σοβαρός µελετητής δεν µπορεί να
ερµηνεύσει το φαινόµενο αυτό µε ρατσιστικού χαρακτήρα επιχειρήµατα (βλέπε και
Halliday: 1995), άρχισαν να διερευνώνται σε θεωρητικό και εµπειρικό επίπεδο οι αιτίες
του προβλήµατος, ο οποίες δεν µπορεί παρά να είναι κοινωνικά κατασκευασµένες.
Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί κοινωνιολόγοι της εκπαίδευσης, υπερβαίνοντας το επίπεδο των διαπιστώσεων, το οποίο ασφαλώς έχει ανοίξει το πεδίο του προβληµατισµού,
έχουν επεξεργαστεί συστήµατα εννοιών, όπως: το πολιτιστικό κεφάλαιο, τους κώδικες
επικοινωνίας, τους επιλεκτικούς προσανατολισµούς των µαθητών σε νοήµατα κ.λ.π., τα
οποία συγκεκριµενοποιούν τις αφετηρίες της σχολικής αποτυχίας και ανοίγουν τα πεδία
των παρεµβάσεων. Τελικά, η εργασία αυτή:
α. Θα επισηµάνει τα προβλήµατα που δηµιουργούν, σε ορισµένες κοινωνικές κατηγορίες µαθητών, οι επιλεκτικοί προσανατολισµοί τους σε συγκεκριµένα ή σε αφηρηµένα νοήµατα.
β. Θα επιχειρήσει να αναδείξει προοπτικές και να προτείνει τρόπους παρέµβασης,
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που δηµιουργεί:
• H αύξηση του διαθέσιµου εκπαιδευτικού χρόνου στο Ολοήµερο Σχολείο.
•

H πιθανολογούµενη αυτονοµία του εκπαιδευτικού συστήµατος και η ενίσχυση
της παιδαγωγικής.

3. 1. Nοηµατικοί προσανατολισµοί των µαθητών και επιπτώσεις στη σχολική αποτυχία
O Bernstein (1990: 14-21) υποστηρίζει ότι, στο πλαίσιο των διαφορετικών "υλικών
βάσεων" που λειτουργούν στο πεδίο της παραγωγής αναπτύσσεται µια απλή ή µια πολύπλοκη κοινωνική διαίρεση εργασίας, στο εσωτερικό της οποίας εκδηλώνονται διαφορετικές πρακτικές. Παράλληλα, τονίζει ότι οι διαφορετικές πρακτικές συγκροτούν
και διακριτά νοήµατα (βλέπε και Holland: 1981, Varela: 1994). Eιδικότερα, υποστηρίζει ότι, στο πλαίσιο µιας απλής κοινωνικής διαίρεσης εργασίας, συγκροτούνται συγκε-

128

κριµένα νοήµατα, ενώ, στο πλαίσιο µιας σύνθετης κοινωνικής διαίρεσης εργασίας, συγκροτούνται αφηρηµένα νοήµατα. Έτσι, τα παιδιά που κοινωνικοποιούνται στις διακριτές αυτές υλικές βάσεις εξοικειώνονται και κατανοούν µε µεγαλύτερη ευκολία τα αντίστοιχα συγκεκριµένα ή αφηρηµένα νοήµατα. Π. χ.:
• Το παιδί ενός µεσαίου και κάτω αγρότη κοινωνικοποιείται σε µια εξαρτηµένη από
«τοπικά» πλαίσια υλική βάση. Στην υλική αυτή βάση αναπτύσσεται µια απλή
κοινωνική διαίρεση εργασίας, η οποία επιβάλλει την πραγµατοποίηση πολύ συγκεκριµένων δράσεων. Οι πολύ συγκεκριµένες δράσεις, µε τη σειρά τους, συγκροτούν πολύ συγκεκριµένα νοήµατα, µε τα οποία εξοικειώνονται όσοι κοινωνικοποιούνται µε βάση τις δράσεις αυτές.
• Aντίθετα, το παιδί ενός εµπόρου κοινωνικοποιείται σε µια διευρυµένη και ανεξάρτητη από πλαίσια υλική βάση. Στο εσωτερικό της υλικής αυτής βάσης εκδηλώνεται µια πολύπλοκη κοινωνική διαίρεση εργασίας, η οποία συµβάλλει στην
ανάπτυξη σύνθετων και, πολλές φορές, απρόβλεπτων δράσεων. Οι σύνθετες και
απρόβλεπτες δράσεις, µε τη σειρά τους, συγκροτούν αφηρηµένα κυρίως νοήµατα.
Έτσι, το παιδί του εµπόρου, από πολύ µικρή ηλικία και σε καθηµερινή βάση,
προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει νοήµατα που έχουν σχέση µε εισαγωγές, εξαγωγές, συνεργασίες, συµβάσεις, χρηµατιστήριο, στρατηγικές επικοινωνίας κ.λ.π.
(βλέπε και Λάµνιας: 2000).
Σύµφωνα µε τον Bernstein (1990), οι µαθητές που προέρχονται από µεσαία και
άνω κοινωνικά στρώµατα προσανατολίζονται επιλεκτικά σε αφηρηµένα νοήµατα, µε τα
οποία είναι εξοικειωµένοι. Αντίθετα, οι µαθητές που προέρχονται από µεσαία και κάτω
κοινωνικά στρώµατα προσανατολίζονται επιλεκτικά σε συγκεκριµένα νοήµατα. Ωστόσο, οι επιλεκτικοί αυτοί προσανατολισµοί σε νοήµατα δηµιουργούν συνέπειες στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού συστήµατος. Eιδικότερα:
• Οι πρώτοι είναι εξοικειωµένοι και κατανοούν µε σχετική ευκολία τα αφηρηµένα
νοήµατα της επίσηµης σχολικής γνώσης.
• Οι δεύτεροι, οι οποίοι είναι εξοικειωµένοι αποκλειστικά µε τα συγκεκριµένα νοήµατα της καθηµερινής γνώσης, αντιµετωπίζουν δυσκολίες κατανόησης.
Πιο συγκεκριµένα, οι δεύτεροι αντιµετωπίζουν προβλήµατα, όταν καλούνται:
α. Nα "αναγνωρίσουν" τα ποικίλα και αφηρηµένα περιεχόµενα της επίσηµης σχολικής γνώσης.
β. Nα επιχειρηµατολογήσουν, πάνω σε νοήµατα, τα οποία απαιτούν τη χρήση εξειδικευµένων εκφράσεων.
Στο σηµείο αυτό, οφείλουµε να τονίσουµε ότι η θεωρητική κατασκευή του
Bernstein έχει επιβεβαιωθεί και στο πεδίο της εµπειρικής έρευνας (Holland: 1981,
Morais, Fontinhas & Neves: 1992, Cooper, Dunne & Rodgers: 1997, βλέπε και Λάµνιας: 2000).
Tελικά, τόσο η θεωρητική ανάλυση, όσο και τα αποτελέσµατα των εµπειρικών ερευνών, µας δείχνουν ότι οι κοινωνικά προσδιορισµένοι επιλεκτικοί προσανατολισµοί
των µαθητών προδιαγράφουν, σε µεγάλο βαθµό, την πορεία τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Tαυτόχρονα, αφού η επίσηµη σχολική γνώση κυριαρχείται από αφηρηµένα νοήµατα, µε τα οποία δεν είναι εξοικειωµένοι οι µαθητές που προέρχονται από τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα, καθίσταται φανερή η κατεύθυνση των συνεπειών. Ωστόσο, ο προσδιορισµός της κοινωνικά διαµορφωµένης αφετηρίας της σχολικής αποτυχίας
ορισµένων µαθητών εγείρει ηθικά και παιδαγωγικά διλήµµατα, στα οποία οφείλει να
δώσει απαντήσεις ένα δηµοκρατικό και κοινωνικά ευαίσθητο εκπαιδευτικό σύστηµα.
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Είναι αυτονόητο ότι οι απαντήσεις αυτές θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα των οργανωµένων παρεµβάσεων.
3. 2. Η διεύρυνση του διαθέσιµου εκπαιδευτικού χρόνου και οι δυνατότητες παρέµβασης στο πρόβληµα της σχολικής αποτυχίας των µαθητών
Στο υποκεφάλαιο αυτό επιδιώκεται η ανάδειξη των δυνατοτήτων και η συγκεκριµενοποίηση των παρεµβάσεων, οι οποίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο
του διευρυµένου εκπαιδευτικού χρόνου που προσφέρει το Ολοήµερο Σχολείο. Eίναι
αυτονόητο ότι ο διευρυµένος εκπαιδευτικός χρόνος, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις,
δηµιουργεί χώρο για την ενίσχυση της παιδαγωγικής. Παράλληλα, ο διευρυµένος χρόνος και η ενισχυµένη παιδαγωγική αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής αποτυχίας. Όµως, είναι αυτονόητο ότι o διευρυµένος χρόνος δεν µπορεί και δεν πρέπει να καλυφθεί µε την απλή
προσθήκη νέων αυτόνοµων "πακέτων" γνώσης. H προσθήκη γνωστικών αντικειµένων,
όπως νέες τεχνολογίες, θεατρικό παιχνίδι, τοπική ιστορία, λαϊκή παράδοση, ρυθµική
κ.λ.π. είναι απαραίτητη, κυρίως γιατί, πέρα από την όποια γνώση, µπορεί να συµβάλει:
• Στην ποιοτική διαφοροποίηση της µαθησιακής διαδικασίας.
•

Στη δηµιουργία εσωτερικών κινήτρων µάθησης.

Οι εναλλακτικοί τρόποι µάθησης βοηθούν τους µαθητές και συµβάλλουν στην
πληρέστερη κατανόηση των κλασικών γνωστικών αντικειµένων.
Mε βάση τις σκέψεις αυτές, οι οποίες θεωρούµε ότι µπορούν να υλοποιηθούν στις
ευνοϊκές συνθήκες που δηµιουργεί το Ολοήµερο Σχολείο, θα επιχειρήσουµε να αναδείξουµε συγκεκριµένα πεδία παρεµβάσεων, επισηµαίνοντας τα προβλήµατα και τις εναλλακτικές δυνατότητες που δηµιουργούν:
α. Οι διακριτές µορφές γνώσης (η επίσηµη σχολική και οι όψεις της καθηµερινής
γνώσης των µαθητών), τις οποίες είναι υποχρεωµένο να ρυθµίσει και να διαχειρισθεί το
εκπαιδευτικό σύστηµα.
β. Οι διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές πρακτικές, οι οποίες µπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο των ευνοϊκότερων συνθηκών του Ολοήµερου Σχολείου και να αµβλύνουν τις υπαρκτές εκπαιδευτικές ανισότητες.
***
H διάκριση του Bernstein µεταξύ της εξαρτηµένης από τοπικά πλαίσια
καθηµερινής γνώσης, και της ανεξάρτητης από πλαίσια αφηρηµένης γνώσης,
αναδεικνύει το επιστηµολογικό χάσµα που υπάρχει ανάµεσα στην καθηµερινή γνώση
των µαθητών και στην περισσότερο αφηρηµένη και επεξεργασµένη σχολική γνώση
(βλέπε και Κουλαϊδής: 1994, Lamnias: 2000). Mε την ανάδειξη του συγκεκριµένου
χάσµατος, θέλουµε να επισηµάνουµε ότι η επίσηµη σχολική γνώση, η απόκτηση της
οποίας εξασφαλίζει την επιτυχία του µαθητή στο εκπαιδευτικό σύστηµα, δεν αποτελεί
συνέχεια της καθηµερινής γνώσης. Η επίσηµη σχολική γνώση επιλέγεται από το
πρωτογενές πλαίσιο παραγωγής της επιστηµονικής γνώσης. Συγκεκριµένα, η ειδική
επιστηµονική γνώση, µε βάση τις κοινωνικά προσδιορισµένες αρχές της ταξινόµησης
και της περιχάραξης(4) (Bernstein: 1991), απλοποιείται και οργανώνεται
(αναπλαισιώνεται), συγκροτώντας τα ονοµαζόµενα αναλυτικά προγράµµατα. Τελικά, η
επίσηµη σχολική γνώση αποτελεί ένα «επιλεγµένο» και µε κοινωνικές παρεµβάσεις
«τεχνικά κατασκευασµένο» σώµα γνώσης.
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Στο σηµείο αυτό είναι χρήσιµο να αξιοποιήσουµε την προσέγγιση του Dowling
(1998), η οποία µας προσφέρει χρήσιµα εννοιολογικά εργαλεία για:
• Τη συγκεκριµενοποίηση του επιστηµολογικού χάσµατος, στο οποίο έχουµε ήδη
αναφερθεί.
• Τον εντοπισµό των πεδίων παρέµβασης, τα οποία θα βοηθήσουν στην εξειδίκευση πρακτικών, για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής αποτυχίας
των µαθητών που ανήκουν στα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα.
Θεωρούµε ότι το ζήτηµα της εκπαιδευτικής ανισότητας και της συνακόλουθης
σχολικής αποτυχίας µπορεί, σε κάποιο βαθµό, να αντιµετωπιστεί µε την εναλλακτική
χρήση των διακριτών πρακτικών "εσωτερικού" και "δηµόσιου πεδίου". Συγκεκριµένα:
1. Oι πρακτικές "εσωτερικού πεδίου" διαµορφώνονται µε βάση τα αφηρηµένα περιεχόµενα / νοήµατα της επίσηµης σχολικής γνώσης. Τα νοήµατα αυτά, εκφράζοντας
την ανα-τοποθετηµένη επιστηµονική γνώση, είναι, συνήθως, ισχυρά ταξινοµηµένα, εξειδικευµένα και µε αυστηρή γλώσσα διατυπωµένα. Ωστόσο, οι πρακτικές του πεδίου
αυτού είναι απαραίτητες, αφού αυτές διαχειρίζονται τις νοµιµοποιηµένες µορφές γνώσης (τις επιλεγµένες και ρυθµισµένες από το εκπαιδευτικό σύστηµα γνώσεις). Είναι
αυτονόητο ότι η απόκτηση των γνώσεων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία
των µαθητών στο δοσµένο εκπαιδευτικό σύστηµα. Oι εύκολες και "προοδευτικές" λύσεις για χωρίς όρους στροφή προς την καθηµερινή γνώση των µαθητών, η οποία τάχα
συνδέεται και µε τα ενδιαφέροντά τους, το µόνο που εξασφαλίζουν είναι η αποτυχία
και η περιθωριοποίηση των µαθητών εκείνων που κατέχουν αποκλειστικά τη γνώση
αυτή (βλέπε και Gramsci, στο Lombardi: 1986). Ταυτόχρονα, θέλουµε να επισηµάνουµε ότι, αν περιοριστούµε αποκλειστικά στη γνώση και στις πρακτικές του "εσωτερικού
πεδίου", όπως συνήθως γίνεται στο παραδοσιακό σχολείο, σύµφωνα µε την ανάλυσή
µας, τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν:
• Θα δίνουν συγκριτικά πολύ περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας στους µαθητές
που προέρχονται από τα µεσαία και άνω κοινωνικά στρώµατα, αφού αυτοί είναι
εξοικειωµένοι µε τα αφηρηµένα και τα εξειδικευµένα νοήµατα του εσωτερικού
πεδίου της γνώσης και της πρακτικής (βλέπε και ενότητα 3. 1.).
• Θα ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες επιτυχίας των µαθητών που δεν είναι εξοικειωµένοι µε τα νοήµατα αυτά.
Έτσι, θα αναπαράγουν τις άνισες ευκαιρίες του παραδοσιακού σχολείου.
2. Το Ολοήµερο Σχολείο, αξιοποιώντας το διευρυµένο χρόνο που έχει στη διάθεσή
του, µπορεί να ενσωµατώσει και να εµπλέξει στην εκπαιδευτική διαδικασία τη γνώση και
τις πρακτικές του «δηµόσιου πεδίου», οι οποίες συνδέονται µε την καθηµερινή γνώση και
τις καθηµερινές πρακτικές των µαθητών. Έτσι, χωρίς να παραµελήσει την επίσηµη σχολική γνώση, µπορεί να συµβάλει στην εναλλακτική χρήση των διακριτών γνώσεων και πρακτικών των δύο πεδίων. Ειδικότερα, οι πρακτικές "δηµόσιου πεδίου" διαµορφώνονται µε
βάση χαλαρές ταξινοµήσεις περιεχοµένου και εκφράσεων, οι οποίες:
• Ανοίγουν το επικοινωνιακό πλαίσιο της σχολικής τάξης και αποτελούν ένα χώρο περισσότερο άτυπων δοκιµών, πειραµατισµών, εναλλακτικών προσεγγίσεων
και πρακτικών εφαρµογών των ισχυρά ταξινοµηµένων, εξειδικευµένων και αυστηρά διατυπωµένων γνώσεων του "εσωτερικού πεδίου". Στο χαλαρό αυτό
πλαίσιο γίνονται οι απαραίτητες αποσαφηνίσεις, "αναγνωρίζονται" τα πλαίσια
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της επιχειρηµατολογίας και επιχειρούνται, σε ένα πρώτο επίπεδο, παραγωγές
κειµένων που να συνδέονται µε την επίσηµη σχολική γνώση.
• ∆ίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης παράλληλων δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν
είναι απαραίτητο να συνδέονται άµεσα µε τη γνώση και τις πρακτικές του «εσωτερικού πεδίου».
Στο σηµείο αυτό αναδεικνύεται ο ρόλος και η χρησιµότητα νέων µεθοδολογικών
προσεγγίσεων, όπως:
• Η οµαδο-συνεργατική διδασκαλία.
•

Η µέθοδος Project.

•

Η διδασκαλία µε θεατρικό παιγνίδι.

•

Η χρήση Η/Υ για τη διδασκαλία γνώσης εσωτερικού πεδίου κ.λ.π.

Ωστόσο, δεν µπορούµε να υποβαθµίσουµε τη γνώση και τις πρακτικές του "εσωτερικού πεδίου", αφού αυτές και µόνο αυτές διαχειρίζονται την επιλεγµένη και ρυθµισµένη (τη νοµιµοποιηµένη) από το εκπαιδευτικό σύστηµα γνώση, η οποία εξασφαλίζει την
επιτυχία αυτών που την αποκτούν. Iδιαίτερα, στις σηµερινές συνθήκες της παγκοσµιοποίησης της γνώσης, η αποστασιοποίηση από τη γνώση και τις πρακτικές του
πεδίου αυτού σηµαίνει περιθωριοποίηση. Έτσι, αξιοποιώντας τις ευνοϊκότερες
προϋποθέσεις του Ολοήµερου Σχολείου (διευρυµένος χρόνος και ενισχυµένη παιδαγωγική), πρέπει να συγκροτούµε, εναλλακτικά, διακριτές πρακτικές "εσωτερικού" και "δηµόσιου πεδίου". Mε τις εναλλαγές αυτές:
1. Εξοικειώνονται, ή µπορούν να εξοικειωθούν, όλοι οι µαθητές µε τη γνώση και τις
πρακτικές που αξιολογεί το εκπαιδευτικό σύστηµα (πρακτικές εσωτερικού πεδίου).
2. Ταυτόχρονα, όλοι οι µαθητές ενισχύουν το αυτοσυναίσθηµά τους στο πλαίσιο
των πρακτικών του "δηµόσιου πεδίου", µε τις οποίες είναι εξοικειωµένοι.
Έτσι, δηµιουργούνται προϋποθέσεις για τον περιορισµό της σχολικής αποτυχίας
των µαθητών που προέρχονται από τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα.
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Mε βάση τη σύντοµη αυτή ανάλυση, θα υποστηρίξουµε ότι στο Oλοήµερο Σχολείο
δηµιουργούνται συνθήκες για την πραγµατοποίηση επεξεργασµένων παρεµβάσεων, οι
οποίες µπορούν να περιορίσουν τη σχολική αποτυχία. Ωστόσο, οι συνθήκες αυτές απαιτούν:
α. Την υποχώρηση της συνδεµένης µε το πεδίο της παραγωγής θετικιστικής λογικής του "αποτελεσµατικού" σχολείου και την παράλληλη ανάδειξη των αξιακών λογικών (5) της παιδαγωγικής.
β. Την κατάλληλη αξιοποίηση του διευρυµένου χρόνου, τον οποίο έχει στη διάθεσή του το Ολοήµερο Σχολείο, για την ανάπτυξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των
εκπαιδευτικών διαδικασιών.
Στο σηµείο αυτό, θεωρούµε ότι αναδεικνύονται δύο εναλλακτικές δυνατότητες. Η
πρώτη µπορεί να χρησιµοποιήσει τον διευρυµένο χρόνο του Ολοήµερου Σχολείου,
αυξάνοντας ποσοτικά τη γνώση και τις πρακτικές του «εσωτερικού πεδίου». Η
δεύτερη, εµπλέκοντας γνώση και πρακτικές του δηµόσιου πεδίου, µπορεί να συµβάλει
στην ποιοτική διαφοροποίηση της µαθησιακής διαδικασίας. Πιο συγκεκριµένα, ο
διευρυµένος χρόνος µπορεί να καλυφθεί:
1. Με την απλή "προσθήκη" µαθηµάτων ειδικότητας, τα οποία θα επιδιώκουν τη
δική τους αυτόνοµη παρουσία και την παράλληλη ανάπτυξη ενός πλέγµατος εξειδικευµένων εννοιών, ενταγµένων στη λογική του "εσωτερικού πεδίου" της γνώσης και της
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πρακτικής. Στην περίπτωση αυτή, τα νέα γνωστικά αντικείµενα, αντί να συµβάλουν,
µέσα από εναλλακτικού χαρακτήρα προσεγγίσεις, στην αποσαφήνιση και επεξεργασία
του ήδη επιβαρηµένου επίσηµου "πακέτου" γνώσεων του σχολείου, θα απαιτούν την
εκµάθηση από τους µαθητές νέων εξειδικευµένων εννοιολογικών πλεγµάτων. Σε ένα
τέτοιο πλαίσιο, η παρέµβαση στο ζήτηµα των εκπαιδευτικών ανισοτήτων θα είναι περιορισµένη.
2. Mε την οργανική ενσωµάτωση των νέων µαθηµάτων, στο σύστηµα γνώσεων
που ήδη λειτουργεί στο σχολείο. Τα νέα µαθήµατα, µετά την απόκτηση από όλους τους
µαθητές ενός απαραίτητου για την αξιοποίησή τους εννοιολογικού πλέγµατος, µπορούν
να προσφέρουν εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης και αποσαφήνισης της γνώσης
του κλασικού σχολικού προγράµµατος. Ειδικότερα, µπορούν να ενισχύσουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές του "δηµόσιου πεδίου". Όπως έχει τονιστεί, οι πρακτικές αυτές έχουν στόχο την εναλλακτική προσέγγιση της επίσηµης σχολικής γνώσης, την αποσαφήνισή της, τη χρήση λιγότερο "επεξεργασµένης" γλώσσας, την πραγµατοποίηση ποικίλων εφαρµογών κ.λ.π.
• Η δραµατοποίηση µπορεί να αποσαφηνίσει, µε όρους "δηµόσιου πεδίου", ένα ιστορικό γεγονός, ένα µαθηµατικό πρόβληµα ή ακόµα και ένα αφηρηµένο γραµµατικό φαινόµενο.
• Η χρήση του H/Y µπορεί να διαφοροποιήσει ποιοτικά τη διδασκαλία των µαθηµατικών ή της γεωγραφίας κ.λ.π.
Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαιδευτική διαδικασία διαφοροποιείται ποιοτικά και δηµιουργούνται προϋποθέσεις για εναλλακτική χρήση πρακτικών "εσωτερικού" και "δηµόσιου" πεδίου, οι οποίες µπορούν να συµβάλουν στον περιορισµό των εκπαιδευτικών
ανισοτήτων και της σχολικής αποτυχίας. Σε κάθε περίπτωση, το Ολοήµερο Σχολείο,
µέσα από τη διεύρυνση του διαθέσιµου χρόνου, δηµιουργεί χώρο και για την ενίσχυση
της παιδαγωγικής.
Παραποµπές
(1) Σύµφωνα µε το εννοιολογικό σύστηµα του Bernstein (1990, 1991, 1996, 2000, βλέπε και Λάµνιας & Τσατσαρώνη: 1998-1999) µπορούµε να διακρίνουµε τρεις µορφές
γνώσης:
• Τις ειδικές επιστηµονικές γνώσεις του πρωτογενούς πλαισίου παραγωγής γνώσης, οι οποίες παράγονται στα πανεπιστήµια ή στα ανεξάρτητα ερευνητικά κέντρα.
• Την καθηµερινή γνώση των µαθητών, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα µε την
κοινωνική τους προέλευση (βλέπε και Λάµνιας: 2000).
• Την κατασκευασµένη από παράγοντες του εκπαιδευτικού συστήµατος επίσηµη
σχολική γνώση, η οποία αποτελεί µια «τεχνική» γνώση που προκύπτει από την
ανατοποθέτηση της ειδικής επιστηµονικής γνώσης.
(2) Πολλές κοινωνιολογικές θεωρίες (Bowles and Gintis: 1976, Althuser: 1972,
Bourdieu & Passeron: 1977, Bernstein: 1990 κ.λ.π. επισηµαίνουν ότι το σχολείο συµβάλλει στην αναπαραγωγή των κοινωνικών δοµών και της κοινωνικής ανισότητας
(3) Σύµφωνα µε τον Bernstein (1990: 134), συµβολικός έλεγχος είναι το µέσο που µεταφράζει τις σχέσεις εξουσίας σε λόγο και το λόγο σε σχέσεις εξουσίας. Παράλληλα,
στο εννοιολογικό σύστηµα του Bernstein:
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• Το πεδίο του συµβολικού ελέγχου περιλαµβάνει τους ελεγχόµενους από το κράτος θεσµούς και παράγοντες, οι οποίοι διαχειρίζονται πόρους λόγου.
• Αντίθετα, το πεδίο της παραγωγής, δίνει έµφαση στη διαχείριση των φυσικών πόρων
(4) Η έννοια της ταξινόµησης προσδιορίζει την ισχύ του συνόρου που υπάρχει ανάµεσα
στις διάφορες κοινωνικές κατηγορίες. Έτσι, όταν αναφερόµαστε στη σχολική γνώση, η
αρχή της ταξινόµησης προσδιορίζει τις σχέσεις που διαµορφώνονται ανάµεσα στα περιεχόµενα της σχολικής γνώσης. Η έννοια της περιχάραξης, από την άλλη µεριά, αναφέρεται στην παιδαγωγική και προσδιορίζει «τη σχέση µεταξύ διδάσκοντος και διδασκοµένου» (Bernstein: 1991: 67-68). Ο Bernstein (1991: 201-206) υποστηρίζει ότι οι
διαφοροποιήσεις στις τιµές της ταξινόµησης και τις περιχάραξης διαφοροποιούν και τις
εκπαιδευτικές πρακτικές, οι οποίες µπορεί να ευνοούν τη µία ή την άλλη κοινωνική κατηγορία µαθητών.
(5) O Weber υποστηρίζει ότι ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των µοντέρνων δυτικών κοινωνιών επιδιώκει την ορθολογική αξιοποίηση των µέσων που είναι απαραίτητα για την πραγµατοποίηση κάποιου σκοπού. Έτσι, έχει επιβάλει τη θετικιστική, την
«τυπική» µορφή λογικής (formal rationality). Η λογική αυτή είναι αποσυνδεµένη από
αξίες και αναδεικνύει έναν καθαρά τεχνικό προσανατολισµό που έχει στόχο την αποτελεσµατικότητα. Όµως, ταυτόχρονα, ο Weber αναφέρεται στην ύπαρξη και λειτουργία
των αξιακών λογικών, οι οποίες όµως θεωρεί ότι λειτουργούν παρασιτικά και συνδέονται µε τις αξιακές σφαίρες της ηθικής και της τέχνης. Ωστόσο, ο Habermas (1984 &
1987), θα τονίσει ότι ο εκδηµοκρατισµός της κοινωνίας µπορεί να επιβάλει τη συµπληρωµατική λειτουργία της τυπικής λογικής και των αξιακών λογικών, οι οποίες διευρύνουν την έννοια της λογικής και αναδεικνύουν τις αποδεκτές από το κοινωνικό πλαίσιο
πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό, η παιδαγωγική, η οποία ενσωµατώνει και εκφράζει τις
ευαισθησίες του κοινωνικού πλαισίου, µπορεί και πρέπει να επιβάλει τη λειτουργία των
αξιακών λογικών.
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I.E.Πυργιωτάκης – Ολυµπία Αλπέντζου

Ο ΣXOΛIKOΣ XΩPOΣ KAI H ΠAI∆AΓΩΓIKH TOY ∆IAΣTAΣH
Eίναι αλήθεια ότι στην Eλλάδα δεν έχει αναπτυχθεί ακόµη η αρχιτεκτονική του σχολικού χώρου, στο βαθµό τουλάχιστον που αυτή κρίνεται απαραίτητη σήµερα. Aπό την
άλλη πλευρά δεν υπάρχει σχεδόν καµιά αµφιβολία ότι η αρχιτεκτονική των σχολείων
έχει ύψιστη σηµασία για το φαινόµενο της αγωγής και η παιδαγωγική της σηµασία είναι µεγάλη. H ίδια δηλαδή η αρχιτεκτονική του χώρου µε όλη τη διάταξη των κτιριακών συγκροτηµάτων και τη σχέση τους µε τον αύλειο χώρο, µε την διάταξη και τον
προσανατολισµό των αιθουσών και των εργαστηρίων, µε την τοποθέτηση των επίπλων
και τη διευθέτηση των οργάνων και των µέσων διδασκαλίας, αποπνέει το δικό της ψυχο-παιδαγωγικό κλίµα και µε τον δικό της σιωπηρό τρόπο προδιαθέτει θετικά ή αρνητικά όχι µόνο ως προς τη µάθηση, αλλά και ως προς το ψυχο-κοινωνικό κλίµα, την εσωτερική διάθεση των χρηστών και ασκεί τη δική της ψυχοπαιδαγωγική επενέργεια.
Mέσα σ’ αυτό το κλίµα θέτει τα πλαίσια του τρόπου λειτουργίας και άσκησης του παιδαγωγικού ενεργήµατος και δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι τα πλαίσια
αυτά µερικές φορές καθίστανται ανυπέρβλητα, αν δεν προηγηθούν οι αντίστοιχες µεταβολές στο χώρο.
Aν παρατηρήσει κανείς τα πρώτα σχολικά κτήρια διαπιστώνει εύκολα, ότι κατά έναν
περίεργο τρόπο βρίσκονταν σε συνάφεια µε τον ρόλο και τη λειτουργία του σχολείου.
Έτσι π.χ. τα προ του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου κτήρια είχαν κατά κανόνα µικρά
παράθυρα σε αρκετή απόσταση από το πάτωµα της αίθουσας και κυρίως από την πλευρά που συνέπιπτε να είναι ο παρακείµενος δρόµος, αν βέβαια τύχαινε να υπάρχει. H
αιτιολογία των δασκάλων ήταν ότι τα παιδιά δεν έπρεπε να έχουν οπτική επαφή µε τον
περιβάλλοντα κόσµο, γιατί θα «χάζευαν έξω και δεν θα παρακολουθούσαν το µάθηµα».
Tα ίδια αυτά σχολεία είχαν τις περισσότερες φορές και έναν ψηλό µαντρότοιχο, δήθεν
«για λόγους προστασίας των παιδιών».
H αλήθεια είναι ότι η αρχιτεκτονική αυτή βρισκόταν σε απόλυτη συνάρτηση µε το ρόλο και τη λειτουργία του σχολείου και αντιστοιχούσε στο όλο παιδαγωγικό κλίµα.
Σύµφωνα µε το κλίµα αυτό, το σχολείο λειτουργούσε, ως νησίδα, αποκοµµένο από την
κοινωνία και η αντίληψη αυτή έβρισκε την πλήρη εφαρµογή της µε τα στοιχεία της
αρχιτεκτονικής, που µόλις προαναφέραµε.
Aργότερα µε βάση το σύνθηµα που κυριάρχησε διεθνώς «σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία» στις περισσότερες χώρες της Eυρώπης και του κόσµου γενικότερα, δεν άλλαξαν
µόνο οι µέθοδοι διδασκαλίας, τα προγράµµατα και τα βιβλία για να εναρµονιστούν µε
τις κοινωνικές ανάγκες και να ανταποκριθούν στα δεδοµένα και τις απαιτήσεις των
καιρών, αλλά και η ίδια η αρχιτεκτονική των σχολικών κτιρίων, που επεχείρησε µια
αµεσότερη διασύνδεση του σχολείου µε τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο.
Στα πλαίσια αυτά τα εκπαιδευτικά προγράµµατα ξέφυγαν από την «οµηρία» της ακαδηµαϊκής γνώσης και της νοησιαρχικής αντίληψης περί σχολείου και εµπλουτίστηκαν
µε νέα αντικείµενα και δηµιουργικές δραστηριότητες, που δεν είχαν συµπεριληφθεί ως
τότε σ’ αυτά. Aνάλογα προσαρµόστηκε και η αρχιτεκτονική των κτιρίων, αφού έπρεπε
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να παρασχεθούν οι σχετικοί χώροι, για να γίνει δυνατή η εφαρµογή των νέων αυτών
αντικειµένων του προγράµµατος. Mε τον τρόπο αυτό τα σχολεία άλλαξαν όψη και επικράτησε ένα νέο ψυχοπαιδαγωγικό κλίµα στην εσωτερική τους λειτουργία. Έτσι χώρος και πρόγραµµα διασυνδέονται αναγκαστικά στο σχολείο, το ένα προϋποθέτει
το άλλο και µόνο µέσα από την αµοιβαία υποστήριξη του ενός από το άλλο, µπορεί
να µεγιστοποιηθεί το αποτέλεσµα του παιδαγωγικού ενεργήµατος. Aυτό πρέπει να
γίνει συνείδηση όλων όσων ασχολούνται µε τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής και
την εφαρµογή της στην πράξη.
Aυτό διαπιστώνεται ιστορικά και από την ελληνική πραγµατικότητα. H ελληνική παιδαγωγική σκέψη προσκολληµένη στη νοησιαρχική αντίληψη περί σχολείου, επέβαλε σε
µεγάλο βαθµό και την ανάλογη αρχιτεκτονική. Έτσι το σχολικό κτήριο στις περισσότερες περιπτώσεις διαµορφώθηκε από δύο βασικούς χώρους: Tους χώρους διδασκαλίας
και τον αύλειο χώρο. Kατά τη συνήθη αρχιτεκτονική οι χώροι αυτοί ήταν εύκολα διακριτοί µεταξύ τους και αναλαµβάνουν ο καθένας τον δικό του ρόλο: Xώρος µάθησης ο
ένας, κοινωνικός χώρος ο άλλος. Oι χώροι µάθησης και διδασκαλίας ήθελαν το µαθητή καθηλωµένο, ενώ ο αύλειος χώρος έδινε ευκαιρία στα παιδιά για ελεύθερο παιχνίδι
και εκτόνωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα σχολεία ήταν ισόγεια και µε τον τρόπο αυτό ως µόνη διαχωριστική γραµµή παρέµενε το κατώφλι των αιθουσών διδασκαλίας, αφού ήταν έτσι προσανατολισµένες, ώστε να έχουν άµεση πρόσβαση στην αυλή.
Tα σχολεία αυτά, κυρίως στις µικρές πόλεις και την ύπαιθρο, είχαν άπλετο το φως και
πλούσιο τον ήλιο. Tα παράθυρα στη φάση αυτή κατασκευάζονταν µεγάλα και σε µικρή
απόσταση από το πάτωµα της αίθουσας, ώστε να µπορούν να τα χειρίζονται οι µαθητές. H αµεσότητα αυτή χώρων µάθησης και κοινωνικού χώρου θεωρούµε ότι ήταν ό,τι
καλύτερο µπορούσε να προσφέρει το σχολείο αυτό. Όπου µάλιστα κοντά ή δίπλα στην
αυλή υπήρχε κάποιος κήπος µε δέντρα ή λουλούδια και εξασφαλιζόταν επιπλέον η άµεση επαφή µε τη φύση και τα πράγµατα, εκεί η προσφορά ήταν χωρίς αµφιβολία ακόµη πιο σηµαντική.
Γίνεται φανερό ότι ο χώρος αυτός, µε όλη την απλότητα και την λιτότητά του ήταν οικείος
και προσιτός στο παιδί, αφού ανάλογη ήταν και η «αρχιτεκτονική» του οικογενειακού του
χώρου. Kρίνεται όµως ανεπαρκής. Kαθώς δηλαδή ως διδασκαλία εκλαµβανόταν κυρίως η
(προφορική) µετάδοση των γνώσεων από το δάσκαλο προς τους µαθητές, καθώς οι συνεργατικές µέθοδοι διδασκαλίας και η διερευνητική προσέγγιση της γνώσης δεν είχαν εισαχθεί
καθόλου τότε ακόµη στο ελληνικό σχολείο, ως χώροι διδασκαλίας υιοθετήθηκαν απλές
αίθουσες, µε την έδρα του δασκάλου, τα θρανία και τα καθίσµατα για το µαθητή, µε τον
µαυροπίνακα, τους χάρτες (και άλλα παρόµοια) στους τοίχους. Aπουσίαζαν τα εργαστήρια
Φυσικής και Xηµείας, τα εργαστήρια καλλιτεχνικών µαθηµάτων και πλήθος άλλων εγκαταστάσεων που κρίνονται απαραίτητες. Aυτή η κατάσταση µάς κληροδοτήθηκε από το
πρόσφατο παρελθόν και υπάρχει κατά κύριο λόγο στα σχολεία µας. Aπό την άλλη πλευρά,
σήµερα, κατασκευάζονται πολυδαίδαλα κτήρια µε πολλούς ορόφους, που είναι απρόσωπα
και ευνοούν την ανωνυµία και τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις δεν τηρούν βασικούς κανόνες προφύλαξης και ασφάλειας των παιδιών και δεν παρέχουν στοιχειώδεις εγκαταστάσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, χωρίς ταυτόχρονα να προβλέπονται οι αναγκαίοι χώροι που προαναφέραµε.
Έτσι, τώρα που η αξία νέων διδακτικών αντικειµένων αναγνωρίζεται και υιοθετείται η
εισαγωγή τους στα σχολεία, δεν υπάρχουν οι ανάλογοι χώροι που θα επιτρέψουν την
ουσιαστική τους προσφορά και η κατάσταση δυσκολεύεται, αφού, όπως τονίστηκε πα-
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ραπάνω, χώρος και πρόγραµµα αλληλοσυµπληρώνονται και το ένα λειτουργεί πάντα σε
σχέση µε το άλλο. Mε την έννοια αυτή, η λειτουργία ενός σχολείου ως ολοήµερου
διέρχεται αρχικά από την κτιριακή του ανασυγκρότηση και την ανανέωση της αρχιτεκτονικής του χώρου, κάτι που δεν είναι ούτε εύκολο ούτε και πάντοτε εφικτό. Για το
λόγο αυτό χρειάζεται προσεγµένη επιλογή των σχολείων, αφού η µετατροπή τους σε
ολοήµερα προϋποθέτει την ύπαρξη των ανάλογων χώρων και τη διαµόρφωσή τους σε
εργαστήρια, ανάλογα µε τις ανάγκες. Παρακάτω παραθέτουµε τις βασικές υποδοµές µε
τη σχετική επίπλωση και τον απαραίτητο εξοπλισµό.
2. AIΘOYΣEΣ ∆I∆AΣKAΛIAΣ, EPΓAΣTHPIA, AΛΛOI XΩPOI
Σε ό,τι αφορά την ανέγερση κτηρίων, η οµάδα κτηριολογικών προγραµµάτων της αντίστοιχης υπηρεσίας του YΠEΠΘ (∆IΠEE –Tµήµα A΄) έχει εκπονήσει δύο πλήρη κτηριολογικά προγράµµατα, µε όλα τα σχεδιαγράµµατα και τις σχετικές λεπτοµέρειες, για
δύο διαφορετικούς τύπους Oλοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου, ένα για 6/θέσιο µε 180
µαθητές και ένα άλλο για 12/θέσιο µε 380 µαθητές. Τα στοιχεία αυτά είναι στη διάθεση
των ενδιαφεροµένων και δεν ασχολούµαστε εδώ περισσότερο. Στην εργασία αυτή περιγράφουµε συνοπτικά τις αίθουσες, τα εργαστήρια και τους πρόσθετους χώρους που
απαιτούνται για τη µετατροπή ενός σχολείου σε ολοήµερο, χωρίς να επιθυµούµε να
«ντύσουµε» όλα τα σχολικά κτήρια οµοιόµορφα µε το ίδιο «κουστούµι»,
2. 1 Aίθουσες διδασκαλίας
Mολονότι η αίθουσα διδασκαλίας δεν είναι ο µόνος χώρος στον οποίο περνά τις ώρες
παραµονής του στο Oλοήµερο Σχολείο ο µαθητής, όπως συµβαίνει κατά κανόνα στο
παραδοσιακό σχολείο, εντούτοις η αίθουσα διδασκαλίας διατηρεί σηµαντική θέση και
στο πρόγραµµα του σχολείου αυτού, αφού εξακολουθεί να αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα, γύρω από τον οποίο διαπλέκεται το πρόγραµµα και η ζωή των µαθητών. Eξάλλου
η µέχρι τώρα εκπαίδευση όλων των εκπαιδευτικών, αλλά και το ισχύον θεσµικό πλαίσιο στηρίζονται στις αντιλήψεις αυτές, µε αποτέλεσµα οποιαδήποτε αναµόρφωση των
σχολικών κτηρίων να προσκρούει στα εδραιωµένα αυτά στερεότυπα, τα οποία οφείλει
να αποβάλει επιτέλους η ελληνική κοινωνία για να µπορέσει να αλλάξει ο παραδοσιακός χαρακτήρας των σχολείων.
Στα πλαίσια αυτά δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί ο οποιοσδήποτε παιδαγωγικός επανασχεδιασµός στο εσωτερικό του σχολικού χώρου, αν οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές, οι
οποίοι θα κληθούν να ζήσουν σ’ αυτόν, δεν έχουν σχηµατίσει γνώµη για τον τρόπο µε
τον οποίο διαµορφώνεται και λειτουργεί η αίθουσα διδασκαλίας στο Oλοήµερο Σχολείο. Tο θέµα αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία, αφού η αίθουσα διδασκαλίας και οι λοιποί
χώροι καλούνται να λειτουργήσουν ως υποκατάστατο της οικογένειας στο Oλοήµερο
Σχολείο περισσότερες ώρες από ότι στα άλλα δηµοτικά σχολεία. Για το λόγο αυτό το
ολοήµερο πρέπει να έχει διαφορετική επίπλωση, η οποία να θυµίζει κατά το δυνατό την
επίπλωση του σπιτιού και να παρέχει κάποιες στοιχειώδεις ανέσεις. Πέραν τούτου η
διαρρύθµιση της αίθουσας πρέπει να επιτρέπει την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών
εργασίας και συνεργασίας. Για το λόγο αυτό προτείνεται κάθε αίθουσα να χωρίζεται σε
περιοχές µε βάση τον εξοπλισµό και την επίπλωσή της:
α) Στο χώρο εργασίας µε τα θρανία σε διάταξη για τη λειτουργία οµάδων, έτσι όπως τον
έχοµε µάθει και τον γνωρίζουµε µέχρι σήµερα. Θα πρέπει όµως να υπάρχει σχετική άνεση
χώρου, για να µπορούν εύκολα οι µαθητές και ο δάσκαλος να προβαίνουν σε αναδιάταξη
των καθισµάτων (ηµικύκλιο, σχήµα Π ή διάταξη για οµαδική εργασία) κ.λπ.
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β) Ο χώρος για απασχολήσεις που απαιτούν κάποιο βαθµό ιδιωτικότητας, όπως µελέτη,
ανάπαυση, χαλάρωση κλπ. Καλό είναι ο χώρος αυτός να έχει διαµορφωθεί έτσι, ώστε να
προσιδιάζει στους χώρους του σπιτιού. Για το λόγο αυτό υπάρχουν προσωπικοί χώροι για
κάθε παιδί. Συνιστούνται κυρίως ξύλινα συρτάρια ή καλύτερα ντουλάπια, ώστε το κάθε
παιδί να µπορεί να κλειδώσει σ’ αυτά µέρος των βιβλίων και άλλων προσωπικών του αντικειµένων και να µην είναι αναγκασµένο να τα κουβαλάει καθηµερινά στο σπίτι. Ένα χαµηλό σαλονάκι επίσης, που να προσιδιάζει στο ύψος των παιδιών, είναι απαραίτητο για την
ευκαιριακή χαλάρωση. Σ’ αυτή τη «γωνία ευκαιριακής χαλάρωσης» προσφεύγουν οι µαθητές που τέλειωσαν την εργασία τους και έχουν χρόνο να διαβάσουν κάτι στο µεταξύ ή
µπορεί να έλθουν και να χαλαρώσουν σ’ αυτήν κάποιοι µαθητές µετά από το γεύµα και να
προετοιµάσουν κάποιες εργασίες για την επόµενη µέρα.
Η διαµόρφωση της αίθουσας διδασκαλίας κατ’ αυτόν τον τρόπο (δηλαδή µε δύο περιοχές) επιτρέπει στους µαθητές και στο δάσκαλο να καθιερώσουν εναλλακτικές µορφές
επικοινωνίας και εργασίας στην τάξη. Πέρα όµως από την οργάνωση αυτή του χώρου
πρέπει να υπάρξει και µια στοιχειώδης χρωµατική οργάνωση της αίθουσας, ώστε οι
µαθητές να καλλιεργούν παράλληλα µε τις νοητικές τους ικανότητες και το αισθητικό
τους κριτήριο.
Eίναι γνωστό ότι το ύψος των αιθουσών διδασκαλίας είναι δυσανάλογο µε εκείνο των
µαθητών. Προκειµένου λοιπόν να µετριαστεί αυτή η δυσαρµονία, προτείνεται ο χωρισµός της επιφάνειας των τοίχων σε τρεις οριζόντιες ζώνες µε στόχο την προσαρµογή
της αίσθησης του χώρου στην παιδική κλίµακα. Έτσι, η αίθουσα διδασκαλίας µε βάση
την επιλογή των χρωµάτων και µόνο χωρίζεται σε τρεις οριζόντιες ζώνες:
α) H κατώτερη ζώνη περιλαµβάνει το τµήµα των τοίχων που ορίζεται από το πάτωµα
ως την ποδιά των παραθύρων. Για τη ζώνη αυτή επιλέγονται έντονα χρώµατα, κατά
κανόνα τέτοια που να αρέσουν στους µαθητές-χρήστες, διότι αυτοί κατά κύριο λόγο
έρχονται σε επαφή µε τον συγκεκριµένο χώρο. Κατά κανόνα επιλέγονται χρώµατα που
να «δένουν» µε τα ντουλάπια, τα ράφια ή τα συρτάρια και τα άλλα έπιπλα, διότι αυτά
τοποθετούνται σ’ αυτό το ύψος συνήθως.
β) Η µεσαία ζώνη ορίζεται από τις ποδιές των παραθύρων και εκτείνεται µέχρι το διάστηµα που φτάνει πάνω από τις πόρτες και τα παράθυρα. Η ζώνη αυτή βάφεται λευκή ή
µε χρώµα αραιωµένο µε λευκό. Εδώ τοποθετούνται κυρίως οι φανελλοπίνακες για
καρφίτσωµα σχεδίων, εικόνων κ.λπ., καθώς επίσης και έργα τέχνης που διακοσµούν
τους τοίχους, κ.ά.π.
γ) Η ανώτερη ζώνη αρχίζει από το τέλος της µεσαίας και ενοποιείται µε την οροφή. Tο
χρώµα της ζώνης αυτής ενοποιείται επίσης µε το χρώµα της οροφής. Eίναι η ζώνη µε
την οποία οι µαθητές έρχονται σπανιότερα σε οπτική επαφή, ωστόσο θα πρέπει να επιλέγονται χρώµατα που να ηρεµούν και να ξεκουράζουν τους µαθητές.
Η κάθε αίθουσα πρέπει να έχει τους δικούς της χρωµατικούς συνδυασµούς, ώστε να
αποκτήσει τη δική της οπτική ταυτότητα. Οι κουρτίνες ακολουθούν την αντίστοιχη
χρωµατική ζώνη. Τα εργαστήρια και οι υπόλοιποι χώροι του σχολικού κτηρίου, που
περιγράφονται παρακάτω, ακολουθούν επίσης τις ίδιες αρχές χρωµατικής οργάνωσης.
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2. 2 Eργαστήρια
Tα εργαστήρια και οι χώροι αυτοί περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, προκειµένου
να γίνει περισσότερο κατανοητός ο τρόπος της λειτουργίας τους και να συνειδητοποιηθεί η αποστολή τους.
α) Aίθουσα πολλαπλών χρήσεων
Στα πλαίσια της προσπάθειας για βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου, σηµαντικό
ρόλο µπορεί να παίξει η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ως χώρος οργάνωσης και ανάπτυξης πλούσιας σχολικής ζωής, µε όλες τις εκφάνσεις της και ως χώρος έκφρασης κάθε συλλογικής προσπάθειας. Στο χώρο αυτό µπορούν να πραγµατοποιούνται πρόγραµµα των εορταστικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Γι΄ αυτό το λόγο πρέπει να περιλαµβάνει οπωσδήποτε τη σκηνή, τα παρασκήνια και την αποθήκη, η οποία θα µπορεί,
αν δεν υπάρχει άλλος χώρος, να διαµορφωθεί και σε αποδυτήρια. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων µπορεί επίσης, να χρησιµοποιηθεί, για εκθέσεις, εκπαιδευτικές προβολές, για ενηµερωτικές συναντήσεις γονέων και εκπαιδευτικών. Kατά τον ίδιο τρόπο
προσφέρεται για την ανάπτυξη προγραµµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενδοσχολικής επιµόρφωσης καθώς και προγραµµάτων λειτουργίας σχολών γονέων.
Για όλους τους παραπάνω λόγους η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων πρέπει να έχει καλή
ακουστική και καλή µόνωση. Σε σχολεία που είναι αδύνατον να διατεθεί άλλος χώρος
για εστιατόριο, µετατρέπεται σε χώρο εστίασης µε πτυσσόµενα τραπέζια και καρέκλες.
Το φαγητό γίνεται κατά κανόνα σε τρεις βάρδιες, ως εξής: H πρώτη και η δευτέρα τάξη
µαζί, η τρίτη µε την τετάρτη επίσης µαζί και, τέλος, η πέµπτη µαζί µε την έκτη. Mπορεί
βέβαια, αν κριθεί σκόπιµο, να δοκιµαστεί και οποιοσδήποτε άλλος συνδυασµός τάξεων
ή τµηµάτων. Στην περίπτωση που λειτουργεί και ως χώρος εστίασης, πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνεί µε χώρο στον οποίο θα υπάρχει νεροχύτης, ντουλάπια, ψυγεία και
φούρνοι µικροκυµάτων.
β) Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών - Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση οι µαθητές µελετούν, παρατηρούν, πειραµατίζονται, διερευνούν τις λειτουργίες και τις σχέσεις του ανθρώπου - κοινωνίας - φύσης µέσα από κριτική σκέψη και συλλογικές διαδικασίες. Μέσα στο εργαστήριο οι µαθητές
θα έχουν την ευκαιρία να ξεφύγουν από τη στείρα παράθεση πληροφοριών και θα δοκιµάσουν ο καθένας ξεχωριστά και όλοι µαζί το πείραµα για να οδηγηθούν στο συµπέρασµα µέσα από την ανακάλυψη.
Το εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών-Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης πρέπει να έχει εµβαδόν περί τα 75 τ.µ. Να υπάρχει πρόβλεψη για παροχή νερού (νεροχύτες ) και ηλεκτρικό.
γ) Εργαστήριο Πληροφορικής
Σήµερα όλοι έχουµε συνειδητοποιήσει ότι ζούµε σε εποχή κατά την οποία η πληροφορική έχει εισχωρήσει σε όλους τους τοµείς της επιστήµης. Η εκπαίδευση δεν θα µπορούσε να µείνει ανεπηρέαστη από τη νέα αυτή πραγµατικότητα, όχι µόνο διότι θα πρέπει να αναπροσαρµόζεται στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας, αλλά και επειδή ο υπολογιστής δεν είναι µια µηχανή όπως οι άλλες, αλλά µιµείται την ανθρώπινη σκέψη, αποφασίζει, διδάσκει και συνδέει τους ανθρώπους µεταξύ τους µε το διαδίκτυο. Οι εκπαιδευτικές λειτουργίες του υπολογιστή έχουν στόχο την προώθηση του τεχνολογικού
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αλφαβητισµού, τη χρήση του υπολογιστή ως εποπτικού και επικοινωνιακού µέσου, ως
γνωστικού εργαλείου και ως µέσου για ποικίλα παιχνίδια των παιδιών.
Στο Oλοήµερο Σχολείο θεωρούµε απαραίτητο το εργαστήριο της πληροφορικής, το οποίο πρέπει να έχει εµβαδόν περί τα 50 τ.µ. Nα υπάρχει πρόβλεψη για περιµετρική παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος ( πρίζες ανά 1,20 µ) και βέβαια Η/Υ, ένας ανά δύο µαθητές.
Tο εργαστήριο πληροφορικής θα πρέπει ακόµη να σχεδιάζεται έτσι, που να µπορεί να
λειτουργεί και σαν αίθουσα προβολών εικόνας µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, video
και τηλεόρασης, διαθέτοντας την ανάλογη οθόνη προβολής.
δ) Εργαστήριο Εικαστικών
Η εικαστική αγωγή ενθαρρύνει το παιδί να εκφράσει µε οπτικές µορφές τον ψυχικό του
κόσµο και τη δική του προσωπική άποψη για το κοινωνικό του περιβάλλον. Αναπτύσσοντας τις αντιληπτικές του ικανότητες, το παιδί αρχίζει να συνειδητοποιεί τον κοινωνικό ρόλο της τέχνης ως άτοµο - µέλος µιας οµάδας.
Προτείνεται το εργαστήριο των εικαστικών να είναι κατά τέτοιο τρόπο διαµορφωµένο
ώστε να δίνεται στο παιδί η ευκαιρία να κινείται σ΄ ένα περιβάλλον άνετο και φωτεινό.
Πρέπει να έχει εµβαδόν περί τα 50 τ.µ. Να υπάρχουν ντουλάπια µε συρτάρια και ράφια
για τα διάφορα υλικά, πάγκοι εργασίας διαστάσεων 90 cm Χ 2m Χ ύψος ανάλογο του
ύψους των µαθητών, καρέκλες και προπάντων βρύσες, νεροχύτες µε αποχέτευση.
Bασικό είναι επίσης να υπάρχει µηχάνηµα προβολής σλάϊτς και µηχανισµός συσκότισης. Στον τοίχο (στη µεσαία χρωµατική ζώνη) να υπάρχει κατάλληλο υλικό για την
ανάρτηση των εργασιών των µαθητών.
ε) Εργαστήριο Μουσικής – Μουσικοκινητικής Aγωγής
Η µουσική είναι συνυφασµένη µε το παιχνίδι. Η έκφραση «παίζω µουσική» συναντιέται σε όλο τον κόσµο και σε όλες τις γλώσσες. Ποτέ όµως η µουσική δεν θα πρέπει να
αντιµετωπίζεται µόνο ως διασκέδαση αλλά και ως µέσο καλλιέργειας, ευαισθητοποίησης και δηµιουργικής έκφρασης. Υπ’ αυτήν την έννοια διευρύνεται η στοχοθεσία του
µαθήµατος, περιλαµβάνοντας και νέες κατευθύνσεις όπως γνωριµία µε το ηχητικό περιβάλλον, καλλιέργεια µουσικής ακοής, γνωριµία µε ηχογόνα σώµατα και µουσικά όργανα, ευαισθητοποίηση στο ρυθµό και την κίνηση.
Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί και να γίνεται πιο ελκυστικό, το
εργαστήριο πρέπει να έχει εµβαδόν περί τα 50 τ.µ. µε ραδιοκασετόφωνο, CD, αρµόνιο,
τη σειρά των κρουστών από τον Ο.Σ.Κ., πίνακα µε πεντάγραµµο, µοκέτα στο δάπεδο
και βέβαια καλή ακουστική και οπωσδήποτε µόνωση. Για τη µουσικοκινητική αγωγή
να υπάρχουν κορίνες, κορδέλες, στεφάνια και στρώµατα.
στ΄) Εργαστήριο θεατρικής αγωγής - θεατρικού παιχνιδιού
Το θεατρικό παιχνίδι και γενικά η θεατρική αγωγή στο δηµοτικό σχολείο αποτελεί ή
πρέπει να αποτελεί, προέκταση της καθηµερινής ζωής του παιδιού µε τρόπο τέτοιο,
ώστε αυτό να αποκτά µια άλλη σχέση µε το σώµα του, να µεταλλάσσει τη σχέση του µε
τον εαυτό του και µε τους άλλους, να ευαισθητοποιείται προς τις τέχνες, οι γνώσεις να
γίνονται βίωµα και το σπουδαιότερο το παιδί, µέσα από όλα αυτά, να βρίσκει πολλές
δυνατότητες απόλαυσης, ενθουσιασµού και χαράς που ανανεώνουν και πραγµατώνουν
το είναι του.
Το εργαστήρι θεατρικής αγωγής - θεατρικού παιχνιδιού πρέπει να έχει εµβαδόν περί τα
50 τ.µ. µε µοκέτα, ραδιοκασετόφωνο, µηχάνηµα προβολών, τουλάχιστον δύο
κινούµενα σποτς, ντουλάπια ή µπαούλα για φύλαξη των υλικών.
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ζ) Βιβλιοθήκη - αναγνωστήριο
Η βιβλιοθήκη - αναγνωστήριο αποτελεί την καρδιά του σχολείου. Εκεί ο µαθητής θα
αναζητήσει πληροφορίες, θα ανακαλύψει τις απόψεις άλλων ανθρώπων, θα κρίνει και
θα συγκρίνει και θα ανοίξει ένα παράθυρο στον κόσµο.
Πρέπει να έχει εµβαδόν περί τα 50 τ.µ. µε ράφια για βιβλία, δίσκους και κασέτες, τραπέζια, καρέκλες, κλπ. Kαταβάλλεται προσπάθεια να δηµιουργηθεί ευχάριστο κατά το
δυνατόν περιβάλλον, ώστε να προξενεί ευχαρίστηση η παραµονή σ’ αυτό. Στη βιβλιοθήκη οι µαθητές µπορούν να παραµείνουν για µελέτη, για συλλογή πληροφοριών, ακρόαση µουσικής και ότι άλλο µπορεί να συµβεί στο χώρο, χωρίς να στερεί την ησυχία
των άλλων για µελέτη.
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