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 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: «Οι δυνατότητες του Ολοήµερου σχολείου να διασφαλίσει ποιότητα 
στην  παιδαγωγική σχέση, ένα από τα ζητούµενα στο σύγχρονο σχολείο  » 

 
 

Το σχολείο αποτελεί έναν κοινωνικοποιητικό θεσµό στο πλαίσιο του 
οποίου η νέα γενιά οικειοποιείται τα πολιτιστικά αγαθά και τα επιστηµονικά 
επιτεύγµατα της κοινωνίας. Ο µαθητής µε τη σχολική κοινωνικοποίηση 
οικειοποιείται τις κοινωνικοπολιτιστικές αξίες, στάσεις και τύπους συµπεριφοράς, 
ενώ παράλληλα διευκολύνεται η νοητική του ανάπτυξη»(Π. Ξωχέλλης , 1991). Στο 
σχολείο διευρύνονται οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στους εταίρους της 
«παιδαγωγικής συνάντησης»: ανάµεσα στoν εκπαιδευτικό  και στους µαθητές και 
στους µαθητές µεταξύ τους. Ο Η. Fend, αναλύοντας τη διαπροσωπική επικοινωνία, 
αναφέρεται τόσο στις παραδοσιακές αρετές όπως: επιµέλεια, επίδοση, πειθαρχία, 
στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, όσο και στην συµβολή της διαπροσωπικής 
επικοινωνίας στην ανάπτυξη συναισθηµατικών σχέσεων ανάµεσα στα µέλη της 
σχολικής τάξης. 
   
Ποια είναι η πραγµατικότητα στο σύγχρονο σχολείο  

Η κοινωνικοποιητική  λειτουργία του σχολείου σήµερα υποχωρεί προς όφελος 
της διδασκαλίας, ενώ η οικογένεια αφήνει κενά στην παιδαγωγική της λειτουργία. 
Έχει διαπιστωθεί ερευνητικά (Α.Γκότοβος,1997) ότι υπάρχει έλλειµµα ποιότητας 
στην παιδαγωγική σχέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τάση 
αποπαιδαγωγικοποίησης του ελληνικού σχολείου. Ο εκπαιδευτικός δυστυχώς έχει 
την αίσθηση ότι το παιδαγωγικό του καθήκον σχεδόν εξαντλείται µε τη διδασκαλία 
και η παιδαγωγική του ευθύνη περιορίζεται πολλές φορές σε θέµατα διαδικαστικά. 
«Καλός» δάσκαλος σύµφωνα µε τα στερεότυπα των γονιών είναι αυτός που εξαντλεί 
όλη την ύλη, φτιάχνει ή απλώς µοιράζει φυλλάδια εργασιών για το σχολείο και για το 
σπίτι, αυτός που κάνει τεχνολογία και αντικαταστάσεις στο Γλωσσικό µάθηµα. 
  Ο µαθητής όµως έχει ανάγκη και από συνεργασία, επικοινωνία, 
συναναστροφή πέρα από την απόκτηση γνώσεων και συγκεκριµένων 
δεξιοτήτων.  
Το Ολοήµερο Σχολείο µπορεί να κάνει κάτι περισσότερο για να διευρύνει τον 
ορίζοντα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των µαθητών; 
Οι αντικειµενικές συνθήκες που διαµορφώνονται στο Ολοήµερο Σχολείο δίνουν 
µεγάλες δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας της παιδαγωγικής σχέσης και 
αναβάθµισης της κοινωνικοποιητικής λειτουργίας του. 
Οι µαθητές έχουν περισσότερο χρόνο και ευκαιρίες να επικοινωνήσουν και να 
αναπτύξουν συναισθηµατικές σχέσεις µεταξύ τους, µε το δάσκάλό τους και µε τα 
εµπλεκόµενα µέλη της σχολικής κοινότητας. 
 ∆εν είναι τυχαία η πρόταση στη ∆ιατριβή του Γ. Σκαλιάπα  (1999) για την 
θεσµοθέτηση του Ολοήµερου Σχολείου, µε βασικό στόχο την διασφάλιση ποιότητας 
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στην παιδαγωγική σχέση. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της µεσηµβρινής ανάπαυσης 
και του γεύµατος  οι συνθήκες ελεύθερης – φυσικής επικοινωνίας, συναναστροφής 
είναι ιδανικές . Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση η εξασφάλιση υποδοµών, 
εξοπλισµού κατάλληλων χώρων. Πέρα από την ευεργετική επίδραση που έχει στην 
ψυχική υγεία των µαθητών ο χρόνος ξεκούρασης – χαλάρωσης, δίνονται ευκαιρίες: 

· Να αναπτύξουν «καλούς» τρόπους συµπεριφοράς, υγιεινές συνήθειες, να 
αξιοποιούν ορθολογικά τον ελεύθερο χρόνο τους. 

· Να αναπτύξουν ικανότητες – δεξιότητες που άπτονται του κοινωνικού, 
συναισθηµατικού και ψυχοκινητικού τοµέα. 

· Να αναπτύξουν περισσότερο τις σχέσεις αµοιβαίας εµπιστοσύνης και 
κατανόησης µε το δάσκαλό τους. Η εξουσία του εκπαιδευτικού δεν 
επιβάλλεται µε καταναγκασµούς και απαγορεύσεις αλλά µε το 
παράδειγµα τη στάση και τη διδασκαλία του.  

· Να νιώσουν άνετα µε το δάσκαλό τους ως ολότητα και ως πρόσωπα, όπως 
θέλει το «σχολείο του προσώπου». Αυξάνονται τα περιθώρια 
ενδυνάµωσης και ανάπτυξης  των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας 
των µαθητών. 

Μερικοί µαθητές στη διάρκεια τη διδασκαλίας αισθάνονται έξω από τη διαδικασία, 
αποµονωµένοι, µε αρνητική αυτοεικόνα, µε µειωµένο αυτοσυναίσθηµα. Στα 
πρόσθετα γνωστικά αντικείµενα – δραστηριότητες , όµως και   στη διάρκεια  της 
ανάπαυσης –σίτισης φαίνεται να  διασπάται το πλέγµα κατωτερότητας που τους 
διακατέχει  , αισθάνονται τώρα ότι ο δάσκαλός τους ενδιαφέρεται το ίδιο για όλους - 
όχι µόνο για κείνους που έχουν υψηλές επιδόσεις- µπορούν να ανοίγουν την καρδιά 
τους, να εκφράζουν τα µυστικά τους, τις αγωνίες και τα παράπονά τους. 
 Ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να τους ακούσει µε προσοχή, να διευθετήσει 
προβλήµατα και να αµβλύνει εντάσεις που προηγήθηκαν. Απαλλαγµένος από το 
βάρος της ύλης και της διεκπεραίωσης της µαθησιακής διαδικασίας, παρατηρεί 
καλύτερα τους µαθητές  του και διευκολύνεται στην άσκηση των διαγνωστικών και 
συµβουλευτικών του καθηκόντων προς τους γονείς και τους µαθητές. 
 Οι µαθητές µεταξύ τους έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν 
διαπροσωπικές σχέσεις ανάλογες µε αυτές της κοινωνίας και αισθάνονται 
περισσότερο ασφαλείς. 
 Η δυνατότητα ανάπτυξης και σύσφιγξης σχέσεων αφορά όλα τα µέλη της 
σχολικής κοινότητας. Αναφέροµαι και στους γονείς και στους φορείς (∆ηµοτική 
αρχή κτλ.), γιατί όπως γνωρίζουµε σε πολλά Πιλοτικά Ολοήµερα Σχολεία έχουµε 
ουσιαστική  παρουσία και προσφορά κυρίως στην παροχή γεύµατος, 
προετοιµασίας, καθαριότητας, φροντίδας. Αυτό είναι το άνοιγµα του σχολείου 
στην κοινωνία που προκύπτει ως αναγκαιότητα και µε φυσικό τρόπο. 

Η ανάπτυξη ψυχικών δεσµών ανάµεσα σε όλα τα µέλη της σχολικής 
κοινότητας είναι καταλυτική και µπορεί να επηρεάσει θετικά  τη γενικότερη 
ατµόσφαιρα της τάξης στη διάρκεια της µαθησιακής  διαδικασίας και επέκεινα την 
επίδοση των µαθητών.. 

  Στη συνέχεια θα αναφερθώ στο Κρυφό Αναλυτικό Πρόγραµµα και σε 
µερικούς όρους που το θέτουν σε λειτουργία. Το παραπρόγραµµα όπως αλλιώς 
αποκαλείται ,περιλαµβάνει ποικίλες δραστηριότητες της σχολικής ζωής –οι 
περισσότερες µη σκόπιµες – που δηµιουργούν την ιδιαίτερη ατµόσφαιρα του 
σχολείου και η οποία συνήθως υπονοµεύει τους επίσηµους σκοπούς του επίσηµου 
Α.Π.(Ι. Βρεττός, 1994).  Οι µηχανισµοί συναρτώνται µε τα θεσµικά και οργανωτικά 
πλαίσια λειτουργίας του σχολείου, καθώς και µε τη δοµή των σχέσεων της σχολικής 
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κοινότητας. Οι κυριότεροι όροι που θέτουν σε λειτουργία τους µηχανισµούς αυτούς 
είναι  :  

η διαρρύθµιση του σχολικού χώρου,  
η µορφή επικοινωνίας,  
η κατανοµή χρόνου , 
η ασυµµετρία στις σχέσεις της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης  
η επιλεκτική λειτουργία του σχολείου-ο ανταγωνισµός των µαθητών  
η εκλογίκευση και η καταπίεση συναισθηµάτων. 
 Η υπακοή και η ησυχία ταυτίζεται µε το µάθηµα. Το συναισθηµατικό κλίµα 

εκδηλώνεται µε αυθόρµητες συµπάθειες και αντιπάθειες(Χρ. Φράγκου, σελ.259) 
 Οι µαθησιακές διαδικασίες στην πλειονότητά τους είναι τυπικές, καλυµµένες από µια 
ιερουργική σοβαροφάνεια που δεν επιτρέπει παρεκκλίσεις κι έτσι ο µαθητής 
ακολουθώντας αυτή την τυποποίηση καταπιέζει τα συναισθήµατά του. Αυτή τη 
«ρουτίνα» του σχολείου πρέπει να την αντιµετωπίσουµε δραστικά , γιατί δηµιουργεί 
ανία στην καλύτερη  των περιπτώσεων, αργότερα πλήξη  και στο τέλος φυγή. Στη 
διάρκεια βέβαια της απογευµατινής ζώνης είναι καταλληλότερες οι συνθήκες για τη 
δική µας παρέµβαση  . Οι δραστηριότητες µπορούν να  λειτουργούν ως αντίβαρο 
στην τυποποίηση και τη ρουτίνα. Ο µαθητής απαλλαγµένος από την απειλή της 
εξέτασης αναπτύσσει περισσότερες  πρωτοβουλίες ,εκφράζεται ελεύθερα και 
ανακαλύπτει τις κρυφές δεξιότητες ,ικανότητες και κλίσεις που διαθέτει. Χρειάζεται 
εποµένως : 

• Ενθάρρυνση όλων των µαθητών (όχι µόνον των ταλαντούχων ) για την 
ανάπτυξη πρωτοβουλίας( Μ. Κάνιστρα, 1991) 

• Απόλυτη ελευθερία στην έκφραση των   βιωµάτων του µαθητή 
• Ενίσχυση της δηµιουργικής φαντασίας και παρατηρητικότητας 
• Οι δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν τη µορφή παιχνιδιού, να µην 

είναι επίµονες και τυποποιηµένες . Το πνεύµα του παιχνιδιού  µε την 
ανάλαφρη ατµόσφαιρα, το συµβολισµό, την ευχάριστη διάθεση 
µπορούµε να το αξιοποιήσουµε προς όφελος των µαθητών σε όλα τα 
µαθήµατα. 

• Η δραστηριοποίηση των µαθητών να µην περιορίζεται στα στενά όρια 
της τάξης. Μέληµα του εκπαιδευτικού είναι η διοργάνωση εορτών, το 
κουκουλοθέατρο, οι κατασκευές, η διακόσµηση του περιβάλλοντος 
χώρου,  οι διάφορες επισκέψεις κτλ 

• Το σχολείο πρέπει να εξασφαλίζει ποικιλία ευκαιριών 
αλληλεπικοινωνίας µε το περιβάλλον 

Ακόµα και τις αρνητικές επιδράσεις του παραπρογράµµατος µπορεί να περιορίσει 
ή και να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός . Το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στη 
συνεργασία µε τους µαθητές και στην υιοθέτηση συνεργατικών τρόπων 
οργάνωσης της µαθησιακής διαδικασίας. Σήµερα είναι περισσότερο παραδεκτό 
πως η διαδικασία απόκτησης της γνώσης είναι ένα κοινωνικό γεγονός .Η 
οµαδοσυνεργατική  διδασκαλία αναγνωρίζει τη σηµασία των διαπροσωπικών 
σχέσεων και του παιδαγωγικού κλίµατος και οδηγει σε τελειότερες µορφές 
γνώσης. 
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Ειδικότερα: 
 
 
     Η συνεργατική οργάνωση της µαθησιακής διαδικασίας προάγει και την          
κοινωνική µάθηση και τη σχολική επίδοση των µαθητών 
• Ικανοποιείται η έµφυτη τάση των µαθητών για δηµιουργική-συνεργατική 

δράση και εξερεύνηση 
• Για να πετύχουν κοινούς στόχους οι µαθητές παράγουν και χρησιµοποιούν 

αντικείµενα, τελειοποιούν τεχνικές 
• Εσωτερικεύουν κοινωνικούς ρόλους 
• Ικανοποιούνται βασικές αρχές της παιδοκεντρικής αγωγής(αυτενέργειας, 

διερεύνησης) 
• Οι µαθητές δεν αποκτούν µόνο γνώσεις αλλά και δεξιότητες και διαδικασίες 
• Παρέχονται µεγαλύτερες δυνατότητες να αυτοπροσδιορίσει το έργο του 
• Ιδιαίτερα στα καλλιτεχνικά µαθήµατα την ταχύτερη εκτέλεση εξυπηρετούν οι 

οµαδικές εργασίες 
 Αξίζει να αναφέρουµε ότι µε την πρόταση του Π.Ι. για τη διαθεµατική 
προσέγγιση της γνώσης στο ∆ΕΠΠΣ και στα νέα Αναλυτικά Προγράµµατα 
Σπουδών  και κυρίως µε την εφαρµογή της Ευέλικτης Ζώνης στην Υποχρεωτική  
Εκπαίδευση, περιορίζεται η τυποποιητική διαδικασία της καθηµερινής εργασίας 
στο σχολείο, υπηρετείται η συλλογική προσπάθεια και προωθείται  η βιωµατική 
µάθηση.   

Ο δάσκαλος οφείλει  να µην περιοριζεται µόνο σε µια απλή διαδικασία – 
επίβλεψης στη  διάρκεια της ανάπαυσης – σίτισης των µαθητών στο Ολοήµερο 
Σχολείο. Ο δάσκαλος οφείλει να πλησιάσει περισσότερο τους µαθητές του, να 
κερδίσει την εµπιστοσύνη τους, να καθίσει δίπλα τους, να τους ακούσει µε προσοχή, 
ανεξάρτητα από το θέµα που τους απασχολεί, να συµµεριστεί τα προβλήµατά τους. 
Είναι ευκαιρία να σταθεί δίπλα στο µαθητή και ΟΧΙ απέναντί του όπου συνήθως 
τον παρασύρει ο ρυθµός της διδακτικής διαδικασίας και η πίεση προσφοράς της 
διδακτέας ύλης. 

Ιδιαίτερες στρατηγικές προσέγγισης, αποδοχής χρειάζονται  οι συνεσταλµένοι και 
αποµονωµένοι µαθητές, ώστε να νιώσουν ότι έχουν κι αυτοί  αξία, ότι µπορούν  να 
επικοινωνούν  ισότιµα µε το δάσκαλό τους, κι έτσι θα γίνουν  αποδεκτοί από την 
οµάδα. Αυτό µπορούµε να το πετύχουµε µόνον αν παρέχουµε κατάλληλες ευκαιρίες 
στους µαθητές για να δοκιµάζουν επιτυχίες. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να τους 
ενθαρρύνει σε κάθε του προσπάθεια και να προβάλει τοµείς που   κατορθώνουν να 
επιτύχουν. Επιδιώκουµε επίσης την επιδοκιµασία των συµµαθητών τους, που 
είναι σηµαντικότερη από τη δική µας. 

 
 Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφέρω εµφαντικά πως: 

Το κλειδί της επιτυχίας για να ανταποκριθεί το σύγχρονο  σχολείο στο ρόλο του 
φαίνεται  να βρίσκεται κυρίως στην ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης και το 
Ολοήµερο Σχολείο κατά τη γνώµη µου, έχει  το  πλεονέκτηµα και να την 
υπηρετήσει και να τη διασφαλίσει σε µεγάλο βαθµό.  
 
 
 
 
 
 



 5

 
Βιβλία-Κείµενα αναφοράς: 

· Βρεττός, Ι. – Καψάλης Α., Αναλυτικά Προγράµµατα, Θεσ/νίκη, Art of Text, 
1994 

· Γκότοβος, Α. Ευρωπαϊκό έλλειµµα στην ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης, 
Εκπαιδευτική Λέσχη, τ.χ. 17, σελ 24-25,1997 

· ∆ανασσής – Αφεντάκης, Α. Η εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης, Αθήνα , 
∆ελφοί , 1995 

· Κανίστρα, Κ.,Η σύγχρονη εικαστική αγωγή στο σχολείο, Αθήνα, 
ΣΜΙΛΗ,1991. 

· Κοσµόπουλος, Α. Ζήτω το σχολείο του προσώπου, Γρηγόρης ,Αθήνα 
· Ματσαγγουρας ,Η., Η σχολική τάξη  , Αθήνα , 2000 
· Ξωχέλλης ,Π. , Η παιδαγωγική του σχολείου , Θεσ/νίκη , Κυριακίδης , 1991 
· Παπάς ,Α. , Σύγχρονη θεωρία και πράξη της παιδείας, τ.Α΄-Β΄, Αθήνα , 1993 

Σκαλιάπας,Γ.,Οι διαπροσωπικές σχέσεις στο µαθητοκεντρικό σχολείο(διδ/κή 
διατριβή),1999. 
Φράγκου, Χρ.,Ψυχχοπαιδαγωγική,Gutenberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


