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Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί εάν παράγοντες όπως η ηλικία, 
το φύλο, και το κοινωνικο οικονομικό επίπεδο (Κ.ΟΙ.Ε.). διαφοροποιούν τις αναφορές του 
ελέγχου της δράσης κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 167 
μαθητές, και των δύο φύλων, που φοιτούσαν στη Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄

 
τάξη Δημοτικών 

Σχολείων ημι-αστικών και αγροτικών περιοχών. Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας 
οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν την Κλίμακα Ελέγχου Δράσης [ACS-90, (Kuhl, 1994)] 
προσαρμοσμένη έτσι ώστε να απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού Σχολείου (ACS for Primary 
School Children). Η κλίμακα ήταν οργανωμένη σε δύο υποκλίμακες που μετρούσαν: α) τον 
προσανατολισμό προς τη δράση έπειτα από αποτυχία, δηλαδή την απεμπλοκή, και β) τον 
προσανατολισμό προς τη δράση κατά τη λήψη αποφάσεων, δηλαδή την πρωτοβουλία για 
μετάφραση της πρόθεσης σε δράση. Η παραπάνω διπαραγοντική δομή της κλίμακας δεν 
επιβεβαιώθηκε μέσω της επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων. Η τελική κλίμακα που 
προέκυψε έπειτα από μια σειρά διερευνητικών αναλύσεων παραγόντων, ήταν 
μονοπαραγοντική και περιελάμβανε έξι προτάσεις, οι οποίες προέρχονταν στο σύνολό τους 
από την αρχική δεύτερη υποκλίμακα και μετρούσαν, κυρίως, την πρωτοβουλία για δράση σε 
δύσκολες ή βαρετές καταστάσεις που αφορούσαν τη σχολική μελέτη. Οι αναλύσεις 
διακύμανσης έδειξαν ότι η κύρια επίδραση της ηλικίας ήταν σημαντική. Τα παιδιά ηλικίας 9, 
10 και 11 ετών ανέφεραν υψηλότερου βαθμού πρωτοβουλία για δράση, από ό,τι τα παιδιά 
ηλικίας 8 ετών, εύρημα που δείχνει ότι η πρωτοβουλία δε σταθεροποιείται νωρίς κατά τη 
διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Το φύλο και το Κ.ΟΙ.Ε. δε βρέθηκαν να διαφοροποιούν 
σημαντικά τις αναφορές των παιδιών για την πρωτοβουλία. 
 
Λέξεις κλειδιά: έλεγχος της δράσης, ατομικές διαφορές, βούληση, αυτο-ρύθμιση 
 

Abstract 
The purpose of the present study was to investigate whether factors such as age, 

gender and socio-economic status differentiate self-reports of action control in children. The 
participants were 167 primary school students of both sexes, residents of semi-rural or rural 
areas. The Action Control Scale [ACS -90, (Kuhl, 1994) ACS for Primary School Children] 
was used for the collection of the data. The two-factor structure of the scale was not verified 
by confirmatory factor analysis. The final, one-factor scale that arose after a series of 
exploratory factor analyses, included six items, all originating from the initial second 
subscale, and measured initiative in acting in difficult or boring situations concerning school 
work. The analyses of variance revealed that the age effect was significant. Children of 9, 10 
and 11 years of age reported a higher degree of initiative in acting than those of 8 years. This 
finding shows that initiative is not stabilized early during childhood. The factors of gender 
and socio-economic status were not found to significantly differentiate children’s reports of 
initiative. 
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Εισαγωγή 
 
Η μελέτη των κινήτρων θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο μέρη: σε αυτό που μελετά 

τη δημιουργία στόχων και προθέσεων και σε αυτό που μελετά πώς αυτοί οι στόχοι και οι 
προθέσεις (τάσεις για δράση) ολοκληρώνονται με επιτυχία. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στη 
στενή έννοια των κινήτρων ενώ το δεύτερο, που αφορά τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης της 
δράσης, άπτεται της βούλησης (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999). Οι περισσότερες θεωρίες για 
τα κίνητρα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα αγνόησαν το θέμα της 
βούλησης. Το ενδιαφέρον για τη βούληση επανήλθε στη συζήτηση για τα κίνητρα κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του 1980, όταν ο Kuhl (1984), έκανε τη διάκριση μεταξύ «κινήτρου 
επιλογής», το οποίο αναφέρεται στα κίνητρα και «εκτελεστικού κινήτρου», το οποίο 
αναφέρεται στη βούληση. Ο Kuhl υποστήριξε ότι η τάση για δράση που δημιουργείται από 
ένα κίνητρο δεν ολοκληρώνεται πάντα. Για την ολοκλήρωσή της χρειάζεται να παρέμβει η 
βούληση, η οποία θα διαφυλάξει την τάση αυτή από άλλες ανταγωνιστικές, θα διατηρήσει, με 
άλλα λόγια, ενεργούς τους στόχους του ατόμου για δράση. Ο τρόπος με τον οποίο η βούληση 
διατηρεί έναν στόχο ενεργό είναι ο έλεγχος της δράσης (Kuhl, 1984). Η εργασία αυτή αφορά 
τον έλεγχο της δράσης και αποσκοπεί στη διερεύνηση των ατομικών διαφορών που 
προκαλούνται σε αυτόν από τους παράγοντες της ηλικίας και του φύλου κατά την παιδική 
ηλικία. 
 

Έλεγχος της δράσης 
 
Η έννοια του ελέγχου της δράσης, όπως προτάθηκε από τον Kuhl (1985), αναφέρεται 

στη διαδικασία εκείνη που επιτρέπει στα άτομα να πραγματώνουν τους στόχους και τις 
προθέσεις τους, σε πείσμα άλλων ανταγωνιστικών τάσεων για δράση, που μπορεί να είναι 
παρούσες. Ο έλεγχος της δράσης είναι ένας συνδυασμός γνωστικών διεργασιών και 
μεταγνωστικών στρατηγικών που εμπλέκονται σε όλη την πορεία της δράσης, από τη 
δημιουργία του στόχου έως και την πραγμάτωσή του.  

Η ικανότητα πραγμάτωσης των προθέσεων (δηλαδή ο έλεγχος της δράσης) 
αντανακλά, εν μέρει, ατομικές διαφορές ως προς το βουλητικό ύφος ή τον βουλητικό 
προσανατολισμό, ο οποίος είναι μια σχετικά σταθερή προδιάθεση για την εκτέλεση τάσεων 
δράσης. Ο βουλητικός προσανατολισμός μπορεί να ιδωθεί ως ένα «συνεχές» το οποίο 
κυμαίνεται από τον προσανατολισμό προς τη δράση έως τον προσανατολισμό προς την 
κατάσταση, με τον προσανατολισμό προς τη δράση να διευκολύνει την πραγμάτωση των 
προθέσεων και τον προσανατολισμό προς την κατάσταση να την παρεμποδίζει (Kuhl, 1985).  

Η εννοιολογική κατασκευή «προσανατολισμός προς τη δράση σε αντιδιαστολή με τον 
προσανατολισμό προς την κατάσταση», επηρεάζει τις ικανότητες αυτο-ρύθμισης του ατόμου, 
παρεμβαίνοντας στην έναρξη της προτιμώμενης δραστηριότητας, στη διατήρησή της, παρά 
την παρουσία άλλων δελεαστικών τάσεων στο περιβάλλον, και στην αποδέσμευση από αυτήν 
όταν ο αρχικός στόχος δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί (Kuhl, 1992). Πιο συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τον Kuhl, ο έλεγχος της δράσης μπορεί να ασκηθεί σε τρεις φάσεις. Η πρώτη 
φάση είναι εκείνη που προηγείται της έναρξης της δράσης. Η δεύτερη φάση αφορά τις 
διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της δραστηριότητας. Η 
τρίτη φάση είναι εκείνη που ακολουθεί έπειτα από την εκτέλεση μιας δραστηριότητας, η 
οποία μπορεί να είναι επιτυχής ή ανεπιτυχής. Έτσι, οι μορφές που μπορεί να πάρει ο έλεγχος 
της δράσης σε κάθε μια από τις παραπάνω φάσεις είναι οι εξής: 

1. Προσανατολισμός προς τη δράση πριν από την εκτέλεση μιας δραστηριότητας. 
Σχετίζεται με την απόφαση για δράση, δηλαδή με την πρωτοβουλία, σε αντιδιαστολή 
προς τη διστακτικότητα, η οποία αντιστοιχεί στον προσανατολισμό προς την 
κατάσταση. 

2. Προσανατολισμός προς τη δράση κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας. 
Σχετίζεται με την επιμονή, σε αντιδιαστολή προς τον αντίστοιχο προσανατολισμό 
προς την κατάσταση, δηλαδή την αστάθεια, και 

3. Προσανατολισμός προς τη δράση έπειτα από την αποτυχημένη εκτέλεση μιας 
δραστηριότητας. Σχετίζεται με την απεμπλοκή από τις σχετικές με την αποτυχία 
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παρεισφρητικές σκέψεις, σε αντιδιαστολή προς τον αντίστοιχο προσανατολισμό προς 
την κατάσταση, δηλαδή τη νοητική απορρόφηση με την αποτυχία. 

Στο πλαίσιο, πάντως, της αναδιατυπωμένης θεωρίας του, ο Kuhl (Kuhl & Fuhrmann, 
1998) ορίζει τη βούληση ως μια σύνθετη διεργασία που συναρτάται από επιμέρους 
γνωστικές, μεταγνωστικές και θυμικές διεργασίες οι οποίες μεσολαβούν στην εκπλήρωση και 
συντήρηση αυτο-επιλεγόμενων και κατευθυνόμενων προς συγκεκριμένο στόχο 
δραστηριοτήτων. Αυτή η θεωρία για τη βούληση εμπεριέχει τις έννοιες της αυτο-ρύθμισης, 
του ελέγχου της δράσης και της διαφοροποίησης του εαυτού. Δύο είναι, σύμφωνα με τη 
θεωρία αυτή, τα πιο σημαντικά έργα της βούλησης: η διατήρηση των στόχων του ατόμου και 
η ακεραιότητα του «εαυτού» του. Ο τρόπος της βούλησης ο οποίος υποστηρίζει τη διατήρηση 
ενός στόχου ως ενεργού είναι ο έλεγχος της δράσης (Kuhl, 1984) ή αυτο-έλεγχος, ενώ ο 
τρόπος που υποστηρίζει την προσπάθεια της διατήρησης των δράσεων του ατόμου σε 
συμφωνία με το σύνολο του εαυτού του είναι η αυτο-ρύθμιση (Kuhl & Fuhrmann, 1998). 

Πιο συγκεκριμένα, ο αυτο-έλεγχος βοηθά το άτομο στην επιδίωξη των στόχων οι οποίοι 
δεν εμπεριέχονται στη δομή των προσωπικών του αναγκών, όπως είναι, για παράδειγμα, οι 
στόχοι που έχουν τεθεί από άλλους, η επίτευξη των οποίων απαιτεί από το άτομο την 
ικανότητα να αγνοήσει ορισμένες περισσότερο ευχάριστες εναλλακτικές προθέσεις ή 
επιθυμίες του. Αν και ο υπέρμετρος αυτο-έλεγχος ενέχει κινδύνους για τη σωματική και 
ψυχική υγεία του ατόμου, θεωρείται από τους εισηγητές της θεωρίας (βλ. Kuhl & Fuhrmann, 
1998), ως το αναγκαίο ψυχολογικό τίμημα που πρέπει να καταβάλει το άτομο προκειμένου να 
εξελιχθεί και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τόσο το κοινωνικό όσο και το μη κοινωνικό 
περιβάλλον. Η διάσταση αυτή του αυτο-ελέγχου γίνεται περισσότερο κατανοητή στην 
περίπτωση των παιδιών, τα οποία είναι σημαντικό να ανταποκριθούν σε κοινωνικούς κανόνες 
που δεν έχουν ακόμη γίνει κομμάτι του εαυτού τους, ή να αποκτήσουν νέες εμπειρίες, 
κάποιες από τις οποίες, μπορεί αργότερα, να τις ενσωματώσουν στη δομή του εαυτού τους. 

Από την άλλη πλευρά, η αυτο-ρύθμιση αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να θέτει 
στόχους, οι οποίοι να βρίσκονται σε συμφωνία µε τη δομή των προσωπικών του αναγκών, 
και να χρησιμοποιεί µε ευχέρεια στρατηγικές αυτo-ρύθμισης (όπως ο έλεγχος της προσοχής, 
των κινήτρων, των συναισθημάτων και των αποφάσεων) προκειμένου να λύσει τις 
συγκρούσεις μεταξύ των ανταγωνιστικών τάσεων για δράση. Η αυτο-ρύθμιση ενεργοποιεί το 
σύστημα αμοιβής του ατόμου και συνοδεύεται από θετικά συναισθήματα (Kuhl & Fuhrmann, 
1998). Η άποψη αυτή ενισχύεται και από ευρήματα των Kehr, Bles, και νοn Rosenstiel 
(1999), οι οποίοι παρατήρησαν, επιπλέον, ότι η αυτο-ρύθμιση, σε αντίθεση µε τον αυτο-
έλεγχο, συνδέεται θετικά µε τη μνήμη των προθέσεων και, ως ένα βαθμό, και µε τη 
μεταβίβαση έπειτα από εξάσκηση. Με άλλα λόγια, η αυτο-ρύθμιση συνδέεται µε υψηλότερου 
βαθμού «βουλητική ικανότητα», από ό,τι ο αυτο-έλεγχος. Επομένως, οι βουλητικές 
λειτουργίες είναι σκόπιμο να ιδωθούν από κοινού µε τις λειτουργίες που μορφοποιούν την 
έννοια του «εαυτού» (δηλαδή τη συγκροτημένη αναπαράσταση των εμπειριών, των 
πεποιθήσεων και των προσδοκιών του ατόμου) και συμβάλλουν στο να αποκτήσει το άτομο 
την ικανότητα να διακρίνει και να διαφοροποιεί τους δικούς του, ατομικούς στόχους από τις 
προσδοκίες των άλλων (Kuhl & Fuhrmann, 1998). 

 
Ατομικές διαφορές στον έλεγχο της δράσης 

 
 Οι Ρώσοι ψυχολόγοι Leontjev (1977), Luria (1973) και Vygotski (1978) ερεύνησαν 

την εξέλιξη της βουλητικής ικανότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Σύμφωνα 
με τα ευρήματά τους, η πρώιμη ανάπτυξη της βουλητικής ικανότητας στηρίζεται στην 
εσωτερίκευση, από μέρους του παιδιού, των συμπεριφορών ελέγχου που επιδεικνύουν 
εκείνοι που έχουν αρχικά την επίβλεψή του, χρησιμοποιώντας, κυρίως, τη δύναμη αυτο-
ελέγχου που διαθέτει η γλώσσα. Η άποψη αυτή υιοθετήθηκε και από ψυχολόγους στη Δύση, 
όπως οι Mischel και Mische1 (1987), οι οποίοι επιπλέον τόνισαν ότι τα παιδιά στην ηλικία 
των οκτώ ετών χρησιμοποιούν στρατηγικές για να ελέγχουν τα κίνητρά τους κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης ενός έργου και ότι τα κίνητρα αυτά μετακινούνται από το στάδιο του 
περισπασμού, προς τις προσανατολισμένες προς το έργο στρατηγικές. Το εύρημα αυτό τους 
έκανε να υποψιάζονται µία αντίστοιχη μετακίνηση προς µία εμπειρικώς αποτελεσματική 
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στρατηγική διατήρησης του αυτοελέγχου, η οποία να πραγματοποιείται στην ίδια περίπου 
ηλικία (βλ. και Παπαντωνίου, 2002). 

Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη του αυτο-ελέγχου σχετίζεται με τον τρόπο, με τον οποίο 
εσωτερικεύονται οι κοινωνικά μεταδιδόμενοι κανόνες, στάσεις και στόχοι. Η εσωτερίκευση 
μπορεί να γίνει είτε μέσω της ταύτισης του ατόμου με αυτούς τους κανόνες και στόχους, είτε 
μέσω της ενδοβολής21 τους. Η τάση για ενδοβολή, έχει βρεθεί να σχετίζεται με τον 
προσανατολισμό προς την κατάσταση σε αντιπαραβολή με τον προσανατολισμό προς τη 
δράση (Kazen, Baumann, & Kuhl, 2003). Ο προσανατολισμός προς την κατάσταση 
αναπτύσσεται νωρίς κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και προκύπτει ως το αποτέλεσμα 
πρακτικών κοινωνικοποίησης που εμποδίζουν το παιδί να αναπτύξει μια ξεκάθαρη, 
αυτόνομη και χωρίς συγκρούσεις εικόνα του εαυτού του και αναστέλλουν την ικανότητά του 
για διαφοροποίηση και διάκριση μεταξύ των προσωπικών του πεποιθήσεων, επιθυμιών, 
προθέσεων και εκείνων των άλλων ατόμων στο περιβάλλον του. Τέτοιες πρακτικές 
κοινωνικοποίησης μπορεί να είναι: η γονεϊκή έμφαση στην υπερ-επίτευξη, την υπακοή, το 
καθήκον και τη συνέπεια, η συνεχής υπενθύμιση των αποτυχιών του παιδιού, ο υπερβάλλων 
ζήλος, η χρόνια ματαίωση βασικών αναγκών καθώς και τα ελλειμματικά ερεθίσματα (Kuhl, 
1992). 

Σε έρευνα της Παπαντωνίου (2004), η ηλικία έχει βρεθεί να έχει σημαντική επίδραση 
στον έλεγχο της δράσης. Από τα τρία χαρακτηριστικά που συνιστούν τον προσανατολισμό 
προς τη δράση (απεμπλοκή, πρωτοβουλία, επιμονή), οι αναφορές της πρωτοβουλίας 
βρέθηκαν να μειώνονται μετά τα πρώτα χρόνια της εφηβείας και, επομένως, περισσότερος 
δισταγμός χαρακτηρίζει την έναρξη προτιθέμενων δραστηριοτήτων. Για την ακρίβεια οι 
συμμετέχοντες ηλικίας 11 και 13 ετών ανέφεραν σημαντικά υψηλότερου βαθμού 
πρωτοβουλία από ό,τι οι συμμετέχοντες ηλικίας 17 ετών. Αντιθέτως, όσον αφορά την 
επιμονή, οι συμμετέχοντες ηλικίας 17 ετών ανέφεραν σημαντικά υψηλότερου βαθμού 
επιμονή, σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες ηλικίας 11 ετών. Η κύρια επίδραση της ηλικίας 
στην απεμπλοκή δεν ήταν σημαντική, εύρημα που ενισχύει την άποψη ότι ο 
προσανατολισμός προς την κατάσταση έπειτα από αποτυχία (δηλαδή η νοητική απορρόφηση 
από παρεισφρητικές σκέψεις σχετικές με την αποτυχία που προηγήθηκε) αναπτύσσεται νωρίς 
κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και δεν αφήνει, επομένως, σημαντικά περιθώρια 
διαφοροποίησής του κατά τη διάρκεια της εφηβείας (Παπαντωνίου, 2004). Το τελευταίο 
αυτό εύρημα βρίσκεται σε συμφωνία με τους Kuhl και Kraska (1989), οι οποίοι υποστήριξαν 
ότι από τα τρία συστατικά του ελέγχου της δράσης, κυρίως ο προσανατολισμός προς τη 
δράση έπειτα από αποτυχία, δηλαδή η απεμπλοκή, αναπτύσσεται νωρίς κατά τη διάρκεια της 
παιδικής ηλικίας, δηλαδή περίπου έως και τη Δ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου. 

Παρά τα ευρήματα αυτά που αφορούν διαφορές ηλικίας στον έλεγχο της δράσης, από 
όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχουν δεδομένα για διαφορές φύλου στον έλεγχο της δράσης των 
παιδιών. Στην παραπάνω αναφερόμενη έρευνα της Παπαντωνίου (2004), το φύλο των 
εφήβων βρέθηκε να διαφοροποιεί τις αναφορές των ίδιων ως προς την επιμονή. Έτσι, τα 
κορίτσια βρέθηκαν να αναφέρουν σημαντικά υψηλότερου βαθμού επιμονή, σε σύγκριση με 
τα αγόρια. 
 
Στόχος της παρούσας έρευνας 

 
Στόχος της έρευνας αυτής ήταν η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο παράγοντες όπως η 

ηλικία και το φύλο διαφοροποιούν τις αυτο-αναφορές των δύο από τα τρία συστατικά του 
ελέγχου της δράσης, δηλαδή της απεμπλοκής και της πρωτοβουλίας, σε παιδιά δημοτικού 
σχολείου. Από τα δύο αυτά συστατικά του ελέγχου της δράσης, κυρίως ο προσανατολισμός 
προς τη δράση έπειτα από αποτυχία, δηλαδή η απεμπλοκή, έχει βρεθεί ότι αναπτύσσεται 
νωρίς κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας (Kuhl & Kraska, 1989), όπως έχει ήδη 
αναφερθεί. Αντιθέτως, οι μεταβολές στην ανάπτυξη της πρωτοβουλίας φαίνεται ότι 
συνεχίζονται έως την ηλικία των 17 ετών (Παπαντωνίου, 2004). Όσον αφορά τον παράγοντα 

                                                 
21 Ο όρος ενδοβολή χρησιμοποιείται για να αποδώσει τον αντίστοιχο αγγλικό όρο introjection, 
σύμφωνα με το Λεξικό Ψυχολογίας των Χουντουμάδη και Πατεράκη (2008).  
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του φύλου, αυτός δεν έχει βρεθεί να διαφοροποιεί τις αναφορές της απεμπλοκής και της 
πρωτοβουλίας των εφήβων (Παπαντωνίου, 2004). Βασιζόμενες, επομένως, στα ευρήματα 
προηγούμενων ερευνών διαμορφώσαμε τις υποθέσεις της παρούσας έρευνας ως εξής:  

1. Οι αναφορές κυρίως της πρωτοβουλίας και λιγότερο της απεμπλοκής 
αναμένονται να διαφοροποιηθούν αναλόγως με την ηλικία των συμμετεχόντων 
(Υπόθεση 1). 

2. Το φύλο δεν προβλέπεται να διαφοροποιεί σημαντικά τις αναφορές της 
πρωτοβουλίας και της απεμπλοκής (Υπόθεση 2). 

 
Μέθοδος 
 

Συμμετέχοντες  
Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 167 μαθητές οι οποίοι φοιτούσαν σε τέσσερα 

Δημοτικά Σχολεία του Νομού Τρικάλων. Ειδικότερα, 34 μαθητές της Β΄ τάξης Δημοτικού, 39 
μαθητές της Γ΄ τάξης Δημοτικού, 36 μαθητές της Δ΄ τάξης Δημοτικού, 25 μαθητές της Ε΄ 
τάξης Δημοτικού και 33 μαθητές της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού. Η μέση ηλικία των μαθητών 
ήταν 9.03 έτη. Στο δείγμα αντιπροσωπεύτηκαν και τα δύο φύλα, 76 κορίτσια και 91 αγόρια. 
 
Ερωτηματολόγιο 
 

 Για τη μέτρηση των μεταβλητών του ελέγχου της δράσης χρησιμοποιήθηκε η 
Κλίμακα Ελέγχου της Δράσης (ACS) (Kuhl, 1994) τροποποιημένη, από τον κατασκευαστή 
της, έτσι ώστε να απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού σχολείου (ACS for Primary School 
Children, ACS-C). H αρχική Κλίμακα Ελέγχου της Δράσης, έκδοσης 1990 (ACS-90) του 
Kuhl (1994) είναι μια ψυχομετρική κλίμακα αυτο-αναφορών, η οποία αναπτύχθηκε για τη 
μέτρηση ατομικών διαφορών ως προς τον προσανατολισμό προς τη δράση. Η Κλίμακα 
Ελέγχου της Δράσης αποτελείται από 36 προτάσεις οργανωμένες σε τρεις υποκλίμακες η 
κάθε μια εκ των οποίων εκτιμά τις ατομικές διαφορές στον προσανατολισμό προς τη δράση ο 
οποίος σχετίζεται: 1) με την απόφαση (πρωτοβουλία) πριν από την εκτέλεση μίας 
δραστηριότητας (Decision-related action orientation vs. Hesitation η-AOD), 2) με την 
επιμονή κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας (Performance-related action orientation vs. 
Volatility-AOP), και 3) με την απεμπλοκή έπειτα από την αποτυχημένη εκτέλεση μίας 
δραστηριότητας (Failure-related action orientation vs. Ρreoccupation-AOF).  

Η Κλίμακα Ελέγχου της Δράσης τροποποιημένη έτσι ώστε να απευθύνεται σε παιδιά 
δημοτικού σχολείου (ACS for Primary School Children, ACS-C) είναι οργανωμένη σε δύο 
υποκλίμακες, των 12 προτάσεων η κάθε μια, που μετρούν: α) τον προσανατολισμό προς τη 
δράση έπειτα από αποτυχία, δηλαδή την απεμπλοκή από τις παρεισφρητικές σκέψεις τις 
σχετικές με μια προηγούμενη αποτυχημένη ενέργεια ή την ετοιμότητα μετακίνησης προς μια 
νέα δράση, και β) τον προσανατολισμό προς τη δράση κατά τη λήψη αποφάσεων, δηλαδή την 
πρωτοβουλία για μετάφραση της πρόθεσης σε δράση. Κάθε πρόταση περιγράφει ένα 
συγκεκριμένο σενάριο και συνοδεύεται από δύο εναλλακτικές επιλογές: μια που υποδηλώνει 
προσανατολισμό προς τη δράση και μια που υποδηλώνει προσανατολισμό προς την 
κατάσταση. Έργο των συμμετεχόντων είναι να επιλέξουν την πιο αντιπροσωπευτική, για 
αυτούς, από τις δύο προτεινόμενες εναλλακτικές επιλογές. Η βαθμολογία είναι 0 και 1. Ο 
βαθμός 1 δίνεται στις επιλογές που αντανακλούν τον προσανατολισμό προς τη δράση και ο 
βαθμός 0 δίνεται στις επιλογές που αντανακλούν τον προσανατολισμό προς την κατάσταση. 
Επομένως, η υψηλή βαθμολογία σε κάθε υποκλίμακα αντανακλά υψηλό προσανατολισμό 
προς τη δράση.   

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας η Κλίμακα Ελέγχου της Δράσης, που απευθύνεται 
σε παιδιά δημοτικού σχολείου (ACS-C), μεταφράστηκε στα ελληνικά από δύο από τις 
συγγραφείς. Σε περιπτώσεις όπως αυτή, όπου η δομή ενός οργάνου έχει προσδιοριστεί από 
ερευνητή στο παρελθόν, συνίσταται η επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων. Για το λόγο 
αυτόν, η παραπάνω, προτεινόμενη από τον κατασκευαστή, διπαραγοντική δομή της 
Κλίμακας Ελέγχου της Δράσης (ACS-C) ελέγχθηκε, μέσω επιβεβαιωτικής ανάλυσης 
παραγόντων με χρήση του EQS 6.1 (Bentler, 2005), και δεν επιβεβαιώθηκε, χ2 (252, N = 167) 
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= 398.697, p = .000, χ2/df  = 1.6, CFI = .513, SRMR = .08, RMSEA = .06, καθώς οι 
παραπάνω δείκτες δεν πληρούσαν τα προβλεπόμενα κριτήρια (Brown, 2006).  

Ωστόσο, οι θεωρητικοί του σχεδιασμού ερωτηματολογίων σημειώνουν πως κατά τη 
μεταφορά ενός ερωτηματολογίου σε άλλη γλώσσα, αν δεν είναι δυνατή η επιβεβαιωτική 
ανάλυση παραγόντων θα πρέπει να εφαρμόζεται διερευνητική ανάλυση παραγόντων της 
δομής του ερωτηματολογίου ώστε να διαπιστωθεί αν αυτή παραμένει σταθερή ή αλλάζει 
εξαιτίας πολιτισμικών διαφορών (Oppenheim, 1992). Για το λόγο αυτόν, προχωρήσαμε στη 
συνέχεια σε διεξαγωγή διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων. Επιλέχθηκε η μέθοδος promax 
διότι πρόκειται για έναν τύπο πλάγιας περιστροφής που επιτρέπει να φτάσουμε σε μια απλή 
δομή και ενδείκνυται όταν εξετάζονται ψυχολογικές έννοιες που αναμένεται να 
συσχετίζονται μεταξύ τους. Στην περίπτωσή μας στοχεύαμε στην καθορισμένη από τους 
κατασκευαστές δομή δύο μόνο παραγόντων, οι οποίοι συσχετίζονται μεταξύ τους. 

Για τους λόγους αυτούς, εφαρμόστηκε μια σειρά διερευνητικών αναλύσεων παραγόντων 
με περιστροφή των αξόνων τύπου Promax, προκειμένου κατ’ αρχήν να εντοπιστούν και να 
αφαιρεθούν εκείνες από τις προτάσεις (items) που στη μήτρα anti-image είχαν χαμηλή 
συσχέτιση. Ωστόσο, οι τιμές των συσχετίσεων όλων των items στη μήτρα anti-image ήταν 
ιδιαιτέρως χαμηλές (<.70). Προκειμένου, επομένως, να διατηρηθούν ορισμένες από τις 
προτάσεις, ώστε να είναι εφικτή η διεξαγωγή της ανάλυσης παραγόντων, προτιμήθηκε τελικά 
η αφαίρεση των προτάσεων με Μ.Ο. < .60 (κλίμακα μέτρησης 0, και 1). Η διερευνητική 
ανάλυση παραγόντων έδειξε την οργάνωση των υπόλοιπων προτάσεων σε έναν, μόνο, 
παράγοντα. Αυτή η μονοπαραγοντική δομή της κλίμακας επιβεβαιώθηκε τελικά, μέσω 
επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων με χρήση του EQS 6.1 (Bentler, 2005): χ2  (9, N = 167) 
= 16.024, p = .066, χ2 /df = 1.8, CFI = .902, SRMR = .06, RMSEA = .07, καθώς οι παραπάνω 
δείκτες πληρούσαν τα προβλεπόμενα κριτήρια (Brown, 2006). Η τελική κλίμακα (βλ. 
Παράρτημα) περιελάμβανε 6 προτάσεις, οι οποίες προέρχονταν στο σύνολό τους από την 
αρχική δεύτερη υποκλίμακα και μετρούσαν, τον προσανατολισμό προς τη δράση κατά τη 
λήψη αποφάσεων ή την τάση ανάληψης πρωτοβουλίας δράσης σε δύσκολες ή βαρετές 
καταστάσεις που αφορούσαν κυρίως τη σχολική μελέτη, σε αντιδιαστολή προς τον 
προσανατολισμό προς την κατάσταση, δηλαδή τη διστακτικότητα ή την αναβολή εμπλοκής 
σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s alpha ήταν χαμηλός α = 
.57. 

 
Διαδικασία 
 

Πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας ζητήθηκε η άδεια των διευθύνσεων των σχολείων. Η 
εξέταση των συμμετεχόντων ήταν ομαδική και έγινε στο πλαίσιο του σχολείου. Το 
ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε στους μαθητές, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της ευέλικτης 
ζώνης. 

 
Αποτελέσματα 
 
Οι επιδράσεις των παραγόντων ατομικών διαφορών στις αναφορές του προσανατολισμού 

προς τη δράση ελέγχθηκαν μέσα από μια σειρά αναλύσεων διακύμανσης. Στις αναλύσεις 
αυτές η εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η αναφορά στον προσανατολισμό προς τη δράση, 
δηλαδή η πρωτοβουλία, έτσι όπως προέκυπτε από το άθροισμα των απαντήσεων στις 
ερωτήσεις της τελικής κλίμακας. Ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν η ηλικία και το φύλο και οι 
αναλύσεις διακύμανσης που εφαρμόστηκαν είχαν τη μορφή: 6 (ηλικίες) Χ 2 (φύλα). Οι μέσοι 
όροι και οι τυπικές αποκλίσεις του προσανατολισμού προς τη δράση, δηλαδή της 
πρωτοβουλίας, αναλόγως με τις επιδράσεις των παραπάνω ανεξάρτητων μεταβλητών, 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

 
Η διαφοροποίηση του ελέγχου της δράσης σε σχέση με την ηλικία 
 
Η κύρια επίδραση της ηλικίας ήταν σημαντική στην πρωτοβουλία, F (5,154) = 2.397, p = 

.040. Λόγω του ότι η τιμή του F ήταν σημαντική, έστω και στο επίπεδο του .05, πληρούσε, 
σύμφωνα με τους Ρούσσο και Τσαούση (2002), την προϋπόθεση εφαρμογής του κριτηρίου 
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της ελάχιστης σημαντικής διαφοράς (Least Significant Difference – LSD), ως post-hoc 
κριτηρίου πολλαπλών συγκρίσεων. Για την ακρίβεια, ο έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων, που 
ακολούθησε με την εφαρμογή του LSD test, έδειξε ότι οι συμμετέχοντες ηλικίας 8 ετών 
(M.O. = 3.51) ανέφεραν χαμηλότερου βαθμού πρωτοβουλία από ό,τι οι συμμετέχοντες 
ηλικίας 9 (Μ.Ο. = 4.36), 10 (M.O. = 4.57) και 11 ετών (M.O. = 4.58). Στην ηλικία των 12 
ετών παρατηρήθηκε μια μικρή μείωση του βαθμού πρωτοβουλίας (Μ.Ο. = 4.00), η οποία 
ωστόσο δεν είναι στατιστικώς σημαντική. Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να επισημανθεί ο 
μικρός αριθμός ατόμων ανά ομάδα, ο οποίος πληρούσε οριακά το κριτήριο της επάρκειας.   

Το παραπάνω εύρημα επιβεβαιώνει την Υπόθεση 1 στο βαθμό που προέβλεπε ότι οι 
αναφορές της πρωτοβουλίας θα μεταβάλλονται με την πάροδο της ηλικίας και με το πέρασμα 
από την πρώτη σχολική ηλικία στο τέλος της σχολικής ηλικίας. Είναι επίσης σύμφωνο με 
εύρημα της Παπαντωνίου (2004) που έδειξε ότι η επίδραση της ηλικίας ήταν σημαντική στην 
πρωτοβουλία σε μαθητές όμως μεγαλύτερων ηλικιών. 

 
Η διαφοροποίηση του ελέγχου της δράσης σε σχέση με το φύλο 
 
Τα δύο φύλα δεν βρέθηκαν να διαφέρουν μεταξύ τους σημαντικά ως προς το βαθμό της 

πρωτοβουλίας που ανέφεραν, F (1,166) = 2.223, p = .138. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει την 
Υπόθεση 2 και είναι σύμφωνο με εύρημα της Παπαντωνίου (2004) που έδειξε ότι το φύλο 
δεν προκαλεί διαφοροποιήσεις στις αναφορές της πρωτοβουλίας μαθητών μεγαλύτερων 
ηλικιών. 

Συζήτηση 
 

 Ο κύριος στόχος της έρευνας αυτής ήταν η διερεύνηση διαφορών ηλικίας και φύλου 
σε δύο από τα συστατικά του προσανατολισμού προς τη δράση, αυτά της απεμπλοκής και 
της πρωτοβουλίας, κατά την παιδική ηλικία. Ωστόσο, λόγω της διαφοροποίησης της δομής 
που παρατηρήθηκε στην ελληνική εκδοχή της αντίστοιχης κλίμακας, η διερεύνηση των 
παραπάνω ατομικών διαφορών περιορίστηκε τελικά μόνο στο συστατικό της πρωτοβουλίας.  

Όσον αφορά στις διαφορές ηλικίας, το γενικό εύρημα που προέκυψε είναι ότι η 
πρωτοβουλία είναι μειωμένη μέχρι την ηλικία των 8 ετών, ενώ από την ηλικία των 9 και 
μέχρι την ηλικία των 11 ετών ο βαθμός της αυξάνεται. Το εύρημα αυτό βρίσκεται σε 
συμφωνία με το εξελικτικό πρότυπο βουλητικών μεταβλητών που έχει προταθεί από τους 
Mischel και Mischel (1987), οι οποίοι τόνισαν ότι η ηλικία των 8 ετών είναι μια κρίσιμη 
ηλικία στην οποία τα παιδιά αναπτύσσουν στρατηγικές για να ελέγχουν τα κίνητρά τους κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός έργου, μετακινούμενα από το στάδιο του περισπασμού, προς 
τις προσανατολισμένες προς το έργο στρατηγικές, αλλά και προς προς µία εμπειρικώς 
αποτελεσματική στρατηγική διατήρησης του αυτοελέγχου, η οποία πραγματοποιείται στην 
ίδια περίπου ηλικία.  

Το αντίστοιχο εύρημα της έρευνάς μας τείνει να ενισχύσει την άποψη αυτή, καθώς 
προτείνει ότι στο μεταίχμιο μεταξύ των ηλικιών 8 και 9 ετών, τα παιδιά μετακινούνται από 
τη διστακτικότητα ενασχόλησής τους με δύσκολες ή βαρετές καταστάσεις που αφορούν τη 
σχολική μελέτη προς την πρωτοβουλία για δράση στις αντίστοιχες καταστάσεις. Τέλος, όσον 
αφορά σε διαφορές φύλου, όπως και σε έρευνα που διεξήχθη με εφήβους (Παπαντωνίου, 
2004) έτσι και στην έρευνα αυτή, δεν εντοπίστηκαν διαφορές φύλου στο βαθμό της 
πρωτοβουλίας που αναφέρθηκε από τα παιδιά. 

Συνοψίζοντας, από τα ευρήματα της έρευνας αυτής επιβεβαιώνεται ότι σημαντική 
ανάπτυξη της πρωτοβουλίας -ως μιας από τις διαστάσεις του ελέγχου της δράσης ως 
προδιάθεσης της προσωπικότητας-, πραγματοποιείται στο διάστημα από 9 έως 11 ετών και η 
ανάπτυξη αυτή δε φαίνεται να διαφοροποιείται από το φύλο του παιδιού. Τα παραπάνω 
ευρήματα αποκτούν ενδιαφέρον, στο βαθμό που μπορούν να έχουν ορισμένες εφαρμογές και 
στην εκπαίδευση. Η θετική συσχέτιση της πρωτοβουλίας με την επίδοση (είτε άμεσα, είτε 
μέσω της συσχέτισής της με την προσπάθεια και με τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών 
μάθησης) είναι ένα συνεπές εύρημα που έχει παρατηρηθεί τόσο σε έρευνες με παιδιά, 
εφήβους, αλλά και ενήλικες (Diefendorff, Hall, Lord, & Strean, 2000. Jaramillo & Spector, 
2004. Kazen, Calero, Martin, & Kuhl, 2006. Παπαντωνίου, 2002). Φαίνεται ότι τα παιδιά που 
διέπονται από προσανατολισμό προς τη δράση κατά τη λήψη αποφάσεων, δηλαδή από την 



 134

τάση ανάληψης πρωτοβουλίας δράσης, και όχι αναβολής της εμπλοκής τους, σε χρονικά 
πιεστικές, δύσκολες ή βαρετές καταστάσεις, που αφορούν στη σχολική μελέτη, επιτυγχάνουν 
τελικά καλύτερη βαθμολογία πιθανό μέσα από τη σωστή ρύθμιση των διαθέσιμων πόρων 
(προσπάθειας, χρόνου, περιβάλλοντος μελέτης) τους. 

Επομένως, το εύρημα ότι η ηλικία των 9 έως και των 11 ετών αποτελεί ένα κρίσιμο 
χρονικό διάστημα, για την απόκτηση της πρωτοβουλίας άμεσης εμπλοκής σε απαιτητικές ή 
βαρετές καταστάσεις σχολικής μελέτης, θα ήταν σκόπιμο να ληφθεί υπόψιν σε μελλοντικές 
έρευνες παρέμβασης στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Επιπλέον, τόσο οι γονείς όσο και οι 
εκπαιδευτικοί, με την προϋπόθεση ότι γνωρίζουν τη σημασία της πρωτοβουλίας για την 
επίδοση, καθώς και ότι η ανάπτυξή της σχετίζεται με τον τρόπο, με τον οποίο 
εσωτερικεύονται οι κοινωνικά μεταδιδόμενοι κανόνες, στάσεις και στόχοι, θα μπορούσαν με 
κατάλληλες, και αδιαφοροποίητες ως προς το φύλο των παιδιών, πρακτικές 
κοινωνικοποίησης να ενισχύσουν τα παιδιά στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν μια 
ξεκάθαρη, αυτόνομη και χωρίς συγκρούσεις εικόνα του εαυτού τους και να μην αναστέλλουν 
την ικανότητά τους για διαφοροποίηση και διάκριση μεταξύ των προσωπικών του 
πεποιθήσεων, επιθυμιών, προθέσεων και εκείνων των άλλων ατόμων στο περιβάλλον τους.  

Η εργασία αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια προκαταρκτική προσπάθεια 
διερεύνησης των παραγόντων εκείνων που προκαλούν ατομικές διαφορές στον έλεγχο της 
δράσης κατά την παιδική ηλικία και συγκεκριμένα στα συστατικά της απεμπλοκής και της 
πρωτοβουλίας. Η προσπάθεια αυτή, ωστόσο, περιορίστηκε από την προκύπτουσα 
μονοπαραγοντική δομή του ερωτηματολογίου, η οποία οδήγησε τελικά αποκλειστικά στη 
μέτρηση του συστατικού της πρωτοβουλίας, και πιθανό να συνοδεύτηκε από τα 
μειονεκτήματα των μετρήσεων που γίνονται μέσω εργαλείων αυτο-αναφορών. Ένας ακόμη 
περιορισμός ήταν και η σχετικά μικρή έκταση του δείγματος. Ανεξαρτήτως πάντως από τους 
παραπάνω περιορισμούς, η πρώτη έστω διαπίστωση ενός εξελικτικού προτύπου της 
πρωτοβουλίας, στη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, εντείνει την ανάγκη για πληρέστερη 
κατανόηση των εξελικτικών προτύπων και των υπόλοιπων δύο συστατικών του ελέγχου της 
δράσης, στην ηλικία αυτή.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Πίνακας 1 
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των αναφορών του ελέγχου της δράσης, ανά ηλικία 
και φύλο για το σύνολο του δείγματος (Ν = 167) 
 
ΈΈλλεεγγχχοοςς  ττηηςς  
δδρράάσσηηςς  

ΗΗλλιικκίίαα  ((σσεε  έέττηη))  ΦΦύύλλοο 
77  88  99  1100 1111 1122 ΑΑΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑ  ΚΚΟΟΡΡΙΙΤΤΣΣΙΙΑΑ 

ΠΠρρωωττοο--
ββοουυλλίίαα  

33..8888  
((11..4477)) 

33..5511  
((11..7733)) 

44..3366  
((11..6688))

44..5577  
((11..1199))

44..5588  
((11..3333))

44..0000  
((22..1122)) 

44..0011  
((11..6622)) 

44..3377  
((11..4444)) 

 
 

 
Τελική μορφή της ελληνικής εκδοχής της κλίμακας Action Control Scale for Primary 
School Children (ACS-C) 
 
(1). Όταν έχω πολλά σημαντικά πράγματα να κάνω 

- Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. 
- Μου είναι εύκολο να κάνω ένα σχέδιο και μετά να το ακολουθήσω με συνέπεια. 

 
(2). Όταν θέλω να τελειώσω μια μεγάλη εργασία, ολόκληρη, σε μια μόνο ημέρα 

- Συχνά, κάτι άλλο μπορεί να προκύψει να κάνω. 
- Μου είναι εύκολο να στρωθώ και να δουλέψω επάνω στην εργασία. 

 
(3). Όταν πρέπει να κάνω για το σχολείο μια εργασία που είναι πραγματικά δύσκολη 

- Κάθομαι αμέσως και σκέφτομαι πώς μπορώ να κάνω την εργασία. 
- Μου είναι δύσκολο να συγκεντρωθώ στην εργασία. 

 
(4). Όταν σκέφτομαι ότι μπορεί να έχω πρόβλημα για να τελειώσω κάποια πραγματικά 
βαρετή εργασία για το σχολείο 

- Αρχίζω χωρίς καθυστέρηση. 
- Κάνω κάτι άλλο πρώτα. 

 
(5). Όταν πρέπει να μελετήσω για ένα διαγώνισμα 

- Αρχίζω να διαβάζω αμέσως. 
- Σκέφτομαι πολύ για το τι θα πρέπει να μελετήσω πρώτα. 

 
(6). Όταν θέλω να μελετήσω, και ακούω τους φίλους μου να παίζουν έξω 

- Δεν τους προσέχω μέχρι να τελειώσω. 
- Τους προσέχω, κατά διαστήματα, ενώ μελετώ. 

 



 137

Ο εκπαιδευτικός στο ολοήμερο σχολείο. Νέοι ρόλοι και προβληματισμοί 
Μανώλης Μπελαδάκης22 
 

Περίληψη 
Οι διαφοροποιημένες συνθήκες που επικρατούν στην σύγχρονη κοινωνία προέβαλαν 

και την παιδαγωγική ανάγκη για την ανάπτυξη του Ολοήμερου Σχολείου. Ο θεσμός 
θεωρήθηκε μια ελπιδοφόρα απάντηση στις εκπαιδευτικές προκλήσεις του μέλλοντος και 
έφερε αλλαγές στο ρόλο του εκπαιδευτικού. Κάποια χρόνια μετά την αρχική  εφαρμογή του, 
οφείλουμε να εξετάσουμε αν και σε ποιο βαθμό οι  στόχοι που είχαν τεθεί στις απαρχές του 
θεσμού έχουν επιτευχθεί και αν το Ολοήμερο Σχολείο μπορεί να είναι τελικά το σχολείο του 
μέλλοντος. Στο εν λόγω άρθρο παρουσιάζονται και αναλύονται οι απόψεις εκπαιδευτικών 
που έχουν εμπειρία από το Ο.Σ., οι οποίοι αναδεικνύουν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία 
του θεσμού και προτείνουν τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας του.  

             
Λέξεις – Κλειδιά: Ολοήμερο Σχολείο, εκπαιδευτικοί, έρευνα,  προτάσεις 
 

Abstract 
The differentiated conditions in the contemporary society have highlighted the 

educational need for the development of the Day-long School. The institution has been 
regarded as a hopeful reply to the educational challenges of the future and has resulted in 
changes in the role of the teacher. Some years after its initial implementation, we need to 
conduct research in order to assess if, and to what extent, the goals set initially have been 
achieved and if the Day- Long School can be the school of the future, after all. In the 
particular article, the opinions of teachers who have experienced the Day-Long School in 
practice are presented and discussed, showing both positive and negative sides of the 
institution and suggesting methods towards its improvement. 
 

Key-words: Day-long School, teachers, research, suggestions 

 
Εισαγωγή 

 
Τα ολοήμερα σχολεία ιδρύονται στην Ευρώπη τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια με κύριο 

στόχο την κάλυψη κοινωνικοπολιτικών αναγκών. Είναι, εξάλλου, αδιαμφισβήτητο γεγονός 
ότι το σχολείο δε μπορεί να θεωρηθεί ένας αυτόνομος οργανισμός, ανεξάρτητος και 
αποκομμένος από το κοινωνικό περιβάλλον. Οι στόχοι, οι επιδιώξεις και ο τρόπος δράσης της 
εκπαίδευσης σχετίζονται με τους στόχους και τις επιδιώξεις του κοινωνικού περιβάλλοντος. 
Η εκπαίδευση λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο ενός ειδικού περιβάλλοντος και μιας καθημερινής 
πραγματικότητας, η οποία έχει αποκτήσει μια απρόσωπη και αυστηρά επιστημονική δομή 
(Κωνσταντινίδης, 1997 σ 37). Επομένως, ο ρόλος που έχει το σχολείο ως θεσμοθετημένη 
εκπαιδευτική διαδικασία, συνδέεται με το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της πολιτείας. 

Το  1997 με το νόμο 2525/97 το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί στη θέσπιση του 
Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου στην Ελλάδα, το οποίο άρχισε να λειτουργεί για 
κοινωνικούς λόγους και εδώ. Βασικοί σκοποί ήταν η υποχρεωτική εφαρμογή του οικείου 
προγράμματος διδασκαλίας μαθημάτων, η προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων μελέτης 
των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και η 
προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες ( Νόμος 2525/97 αρ.4, παρ.1). Mετά την απόφαση για 
την εισαγωγή των Ολοήμερων Σχολείων στη δημόσια εκπαίδευση, με πρωτοβουλία της 
επιστημονικής επιτροπής του ΥΠΕΠΘ ιδρύθηκαν τα 28 πιλοτικά Ολοήμερα Σχολεία με 
ενιαίο υποχρεωτικό πρόγραμμα. 
                                                 
22 Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου  
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Με τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας να είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι 
παλαιότερα και τον γρήγορο μετασχηματισμό της σε σύγχρονη βιομηχανική, έχουν 
προκληθεί σοβαρές αλλαγές στην εσωτερική δομή και τη λειτουργία της οικογένειας. 
Παρουσιάζεται πρόβλημα φύλαξης και προσοχής του παιδιού, αφού το ωράριο του 
παραδοσιακού σχολείου δεν καλύπτει το ωράριο εργασίας των γονέων. Το Ολοήμερο 
καλύπτει τις ανάγκες των εργαζόμενων γονέων και ιδιαίτερα της εργαζόμενης μητέρας, με 
την ενισχυτική διδασκαλία και την προστασία των μαθητών. Έχει τη δυνατότητα να συμβάλει 
στην εξυπηρέτηση της οικογένειας του μαθητή και στην απαλλαγή της από το κόστος για 
αναζήτηση πρόσθετης απασχόλησης του μαθητή εκτός σχολείου. 

 Ένα άλλο εξίσου σημαντικό κοινωνικό θέμα που προκύπτει είναι η  παγκοσμιοποίηση 
των κοινωνιών. Για να ανταποκριθεί ο σύγχρονος άνθρωπος στις απαιτήσεις της παγκόσμιας 
κοινωνίας είναι αναγκαία η κατάλληλη διαμόρφωση και καλλιέργειά του. Το ολοήμερο 
σχολείο με το εμπλουτισμένο πρόγραμμά του και τη δυνατότητα επιλογής δραστηριοτήτων 
δίνει περισσότερες δυνατότητες για πολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των παιδιών. Με αυτόν 
τον τρόπο επιτυγχάνεται η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των μαθητών με διαφορετική 
πολιτισμική ταυτότητα (Πυργιωτάκης, 2002, σ.33). Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα 
είναι οι αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας από τον εργαζόμενο. Σ’αυτήν την πρόκληση το 
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο προσφέρει τη λύση με την παροχή των δυνατοτήτων για ένταξη 
νέων γνωστικών αντικειμένων στο πρόγραμμά του.  

Στην πορεία και μέσα από τις εγκυκλίους και νόμους του Υπουργείου Παιδείας  οι 
στόχοι του Ολοήμερου Σχολείου έγιναν ευρύτεροι, καθώς δεν είναι πλέον στόχος μόνο η 
δημιουργική προστασία των μαθητών, αλλά και η επίτευξη παιδαγωγικών στόχων, όπως είναι 
ο επαναπροσδιορισμός του παιδαγωγικού κλίματος και η υιοθέτηση σύγχρονων τρόπων 
προσέγγισης της γνώσης.  

Έτσι, σε αντίθεση με το παραδοσιακό σχολείο, το ολοήμερο δημοτικό σχολείο δίνει 
έμφαση στις ιδιαίτερες κλίσεις και στα ενδιαφέροντα των μαθητών, καθώς αξιοποιεί τον 
ελεύθερο χρόνο τους  με δημιουργικές δραστηριότητες. Το ολοήμερο δημοτικό σχολείο  
λειτουργεί ως χώρος αγωγής με την παροχή κοινωνικών και πολιτιστικών εμπειριών στους 
μαθητές, έχοντας ως στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους (Μπουζάκης, 
1995, σ37). Με το ολοήμερο δημοτικό σχολείο δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις  
για την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών και την ενίσχυση της αυτονομίας του 
σχολείου (Πυργιωτάκης 2001, σσ.61-63). Το πρόγραμμα σπουδών του  ολοήμερου σχολείου 
δεν είναι κλειστό και ενιαίο για όλα τα σχολεία της χώρας. Έχει ευέλικτο χαρακτήρα, ενώ 
είναι εναρμονισμένο στις τοπικές ανάγκες.  

Με το πρόγραμμα της εξατομίκευσης και με τη χρήση ανοικτών μορφών και μεθόδων 
μάθησης και διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης μέσω της ομαδικής διδασκαλίας και του 
project διαμορφώνεται ένα κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα στο Ολοήμερο σχολείο, το οποίο 
δραστηριοποιεί τα κίνητρα μάθησης και κάνει το μαθητή να νιώθει ευχάριστα, συνδυάζοντας 
τη μάθηση με το παιχνίδι και την ευχαρίστηση (Δεμίρογλου, 2005, σ 53). Mέσα από τη 
συμμετοχή στο ολοήμερο σχολείο ο μαθητής μαθαίνει να αναπτύσσει παιδαγωγικά επωφελείς 
δραστηριότητες.  

Στο παραδοσιακό σχολείο δεν υπήρχε σύνδεση της διδασκαλίας και του ελεύθερου  
χρόνου. Ο ελεύθερος χρόνος σε αυτό περιορίζεται σε ολιγόλεπτα διαλείμματα. Δεν μπορούν 
οι μαθητές να έχουν ποιοτικές διαπροσωπικές σχέσεις και να επικοινωνούν με ουσιαστικό 
τρόπο μεταξύ τους. Αυτό οφείλεται στον περιορισμένο χρόνο αλλά και στους ακατάλληλους 
χώρους των σχολικών μονάδων ( Πυργιωτάκης, Χανιωτάκης, Θωίδης, 2002, σ 243). Αντίθετα 
στο ολοήμερο σχολείο επιχειρείται αυτή η σύνδεση με τις συνεχείς εναλλαγές μεταξύ 
έντασης και χαλάρωσης. Το σχολείο γίνεται ελκυστικός χώρος χαράς και κάνει τους μαθητές 
να μη δείχνουν αποστροφή προς αυτό (Μπουζάκης 1995, σ.41). 

H λειτουργία ολοήμερων σχολείων, τα οποία, ωστόσο, δε διαφοροποιούνται μόνο ως 
προς το χρόνο λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά κυρίως ως προς το 
πνεύμα που τα διέπει και καθορίζει τη λειτουργία τους και το επίπεδο γνώσης που 
προσφέρουν στους μαθητές τους, είναι πραγματικά κάτι το καινοτόμο για τα ελληνικά 
εκπαιδευτικά δεδομένα και συντελεί καθοριστικά στην προαγωγή του εκπαιδευτικού και 
επιστημονικού έργου της χώρας. Το Ολοήμερο Σχολείο έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί 
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στις σύγχρονες απαιτήσεις της Παιδαγωγικής. Με το διευρυμένο  χρόνο λειτουργίας στον 
οποίο είναι παιδαγωγικά προσανατολισμένο, με ποικιλόμορφο και ευέλικτο πρόγραμμα και 
με την εφαρμογή ανοιχτών μορφών μάθησης δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των ιδιαίτερων 
κλίσεων και των ενδιαφερόντων των μαθητών, αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο τους  με 
δημιουργικές δραστηριότητες και παρέχοντας κίνητρα μάθησης.  

1. Οι Νέοι Ρόλοι των Εκπαιδευτικών 

1.1. Ο νέος ρόλος του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή 
 

Καθοριστικός είναι ο ρόλος της Διεύθυνσης του Σχολείου στην επίτευξη των στόχων του 
Ολοήμερου Σχολείου, καθώς για να επιτευχθεί οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαιδευτικής 
πολιτικής, είναι αναγκαία η αποφασιστική παρέμβασή του.  

Ο αποτελεσματικός διευθυντής που θα συμβάλει στην καθιέρωση του Ολοήμερου 
Σχολείου ως καινοτομίας δεν είναι αυτός που ενδιαφέρεται μόνο για την εφαρμογή των 
εγκυκλίων και την ταξινόμηση των εγγράφων του σχολείου, αλλά που θα παρακινήσει τους 
δασκάλους και τους μαθητές για συνεργασία και συλλογικότητα. Οι αποφάσεις δε 
λαμβάνονται μόνο από τον ίδιο ή τον υποδιευθυντή, αλλά υπάρχουν περιθώρια για ανάληψη 
πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα 
που αφορούν το Ολοήμερο Σχολείο. Με την παρότρυνσή του ο διευθυντής, έχοντας υψηλές 
απαιτήσεις, είναι δυνατόν να ενεργοποιήσει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές  θέτοντας 
υψηλούς στόχους και δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο υψηλές προσδοκίες. Ο διευθυντής 
και ο υποδιευθυντής θα μεσολαβήσουν, ώστε να αποφευχθούν οι συγκρούσεις και να 
γεφυρωθούν οι αντιθέσεις στο σχολείο τους. Επιπλέον, ο νέος τους ρόλος συνιστά αρμονική 
συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο, τον προϊστάμενο και με τους γονείς (Kυριάκη, 2005, 
σ.92). 

Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής οφείλουν να μεταδώσουν το πνεύμα της συνεργασίας 
στους μαθητές και στους δασκάλους. Αναλαμβάνουν και το ρόλο της καθοδήγησης, ώστε 
να εφαρμοστούν οι βασικές κατευθύνσεις του ολοήμερου σχολείου. Στηρίζουν τις 
προσπάθειες όλων για την υλοποίηση των βασικών αρχών του ολοήμερου σχολείου. 

1.2. Ο νέος ρόλος των Δασκάλων 
 

Σε μια εποχή που ο κόσμος εξελίσσεται και μεταβάλλεται ο ρόλος του δασκάλου δεν 
παραμένει αμετάβλητος. Νέα δεδομένα και νέες προσδοκίες για τη δυνατότητα αξιοποίησής 
του στο χώρο της εκπαίδευσης δημιουργούνται και απαιτείται η ανασύνθεση και η 
αναθεώρηση του ρόλου του μέσα και έξω από το σχολείο. (Πυργιωτάκης, Χανιωτάκης, 
Θωίδης, 2002 σ27). 

Ο δάσκαλος οφείλει να προσαρμοστεί στη νέα μεθοδολογία της διδασκαλίας, όπως η 
μέθοδος project, η ομαδική διδασκαλία, η διαθεματική προσέγγιση της ύλης, η 
εξατομικευμένη ενίσχυση του μαθητή. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται να έχει γνώσεις και 
ικανότητες, ώστε να ανταποκριθεί σε αυτές τις νέες μεθόδους και να τις εφαρμόσει με ορθό 
τρόπο. Δεν περιορίζεται ο δάσκαλος στο ρόλο του μεταδότη της γνώσης, αλλά αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση του σχολικού χώρου ως χώρου καλλιέργειας της 
αυτενέργειας και των αυθεντικών βιωμάτων των μαθητών (Παπαπέτρου, Σουσαμίδου, 2004, 
σ.60). Στα πλαίσια του προγράμματος του ολοήμερου σχολείου ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
έχει μαθητοκεντρικό προσανατολισμό. Ο δάσκαλος πλέον δε διδάσκει με τον τρόπο που 
δίδασκε σε ένα δασκαλοκεντρικό σχολείο, αλλά παρακινεί με τέτοιο τρόπο τους μαθητές του, 
ώστε να αποκτήσουν μόνοι τους γνώσεις εντασσόμενοι σε ομάδες.  

Ο δάσκαλος έχει το ρόλο του παιδαγωγού, που καθοδηγεί τους μαθητές συμβάλλοντας 
στην ανάπτυξη των κλίσεων και των ενδιαφερόντων τους, εμψυχώνοντας και ενθαρρύνοντάς 
τους να συνεχίσουν την προσπάθεια. Με την αρχή της εξατομίκευσης επικεντρώνει το 
ενδιαφέρον σε κάθε μαθητή ξεχωριστά, τον οποίο διαπαιδαγωγεί με τις γνώσεις και την 
προσωπική του αξία. Συνεργάζεται με τους μαθητές και με τους γονείς τους, αποβλέποντας 
στην ολόπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας του μαθητή.  Με το ρόλο του θα συμβάλει 
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στην εξασφάλιση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας, στην ελευθερία δράσης στο 
σχολείο, στην αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος (Παπαπέτρου, Σουσαμίδου, 
2004, σ.60). 

Ο νέος ρόλος του δασκάλου απαιτεί να δραστηριοποιείται και να επικοινωνεί με τους 
μαθητές και τους άλλους δασκάλους με ενθουσιασμό, να επιδίδεται στο σχεδιασμό της 
διδασκαλίας, να εφαρμόζει διάφορες μορφές εργασίας και να αντιμετωπίζει τα διάφορα 
προβλήματα σε συνεργασία με τους άλλους συναδέλφους, τους μαθητές, τους γονείς και τους 
διευθυντές των σχολείων. Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ολοήμερου σχολείου 
οφείλει να διαθέτει γνώσεις εξελικτικής ψυχολογίας και ψυχολογίας της μάθησης, να κατέχει 
το περιεχόμενο της διδασκαλίας και να ακολουθεί διαφορετική νοοτροπία από το συνάδελφό 
του στο παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό σχολείο σχετικά με την προσφορά και επεξεργασία 
των γνώσεων και ικανότητα για εφαρμογή ποικίλων μεθοδολογικών προσεγγίσεων και 
μορφών εργασίας. Θα πρέπει να έχει την ικανότητα να διαμορφώνει δημιουργικά τον 
ελεύθερο χρόνο και να παροτρύνει τους μαθητές να αναλαμβάνουν ενδοσχολικές και 
εξωσχολικές δραστηριότητες. Έχοντας τη δυνατότητα να παρέχει τη γνώση με παιγνιώδη 
μορφή, πρέπει ο δάσκαλος να δημιουργεί ευχάριστο κλίμα μάθησης και να βοηθά τους 
μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους τις απαντήσεις (Βρεττός, 2001 σ 62). 

Ο ίδιος ο δάσκαλος οφείλει να παίρνει  πρωτοβουλίες, ώστε να οδηγηθεί στην 
αυτοπραγμάτωση, στην αυτομόρφωση και στον αυτοπροσδιορισμό. (Πυργιωτάκης, 
Χανιωτάκης, Θωίδης, 2002 σ35). Για να μπορέσει να ανταποκριθεί ο δάσκαλος στις 
απαιτήσεις του ολοήμερου σχολείου, είναι απαραίτητη η επιμόρφωση και η εξειδίκευση του, 
ώστε αρχικά να κατανοήσει το νέο ρόλο του και τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, να 
ενημερωθεί πάνω σε προβλήματα και θέματα που αφορούν το ολοήμερο σχολείο και να 
ανταποκριθεί στη σύνδεση των διαφόρων περιοχών μάθησης, αποφεύγοντας τον 
κατακερματισμό των γνώσεων και των μαθημάτων.  

Απώτερος στόχος του δασκάλου είναι η δημιουργία ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών 
με κριτική, διαλεκτική και δημιουργική σκέψη. Αποκτώντας ο μαθητής με την παρότρυνση 
του δασκάλου τις κατάλληλες δεξιότητες και όντας προσηλωμένος στις αξίες της 
δικαιοσύνης, της ειρήνης της ελευθερίας και της ισότητας, θα  οδηγηθεί στην ολοκλήρωση 
της προσωπικότητάς του.   
         
2. Η Έρευνα 
 

Σε αντίθεση με τα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία, όπου έχουν γίνει έρευνες, για τα 
πιλοτικά,   τα οποία συνιστούν μία πραγματική εκπαιδευτική καινοτομία για τα ελληνικά 
δεδομένα, η έρευνα που έχει μέχρι σήμερα διεξαχθεί είναι αισθητά περιορισμένη και, πάντως 
δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς, εφόσον μετά από αρκετά χρόνια παραμένουν στη φάση της 
πιλοτικής εφαρμογής. Αντιλαμβανόμενοι τη μεγάλη σπουδαιότητα και το εξαιρετικό 
ενδιαφέρον του ζητήματος, θελήσαμε να επιχειρήσουμε και τη δική μας διερεύνηση, ώστε, 
αφενός να αποκομίσουμε μια άμεση και ρεαλιστική εικόνα της εκπαιδευτικής 
πραγματικότητας και αφετέρου να καταθέσουμε και την προσωπική μας συνεισφορά στο 
χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την οποία και οι ίδιοι υπηρετούμε. 

Η ερευνητική προσέγγιση του θέματος έλαβε χώρα σε πρωτοβάθμια εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του νομού Ηρακλείου στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο 
Λιμένος Χερσονήσου και στο Δημοτικό Σχολείο Μαλίων. Και τα δύο αυτά σχολεία 
λειτούργησαν σύμφωνα με απόφαση της επιστημονικής ομάδας του «Ολοήμερου 
Προγράμματος» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, που εφαρμόστηκε πιλοτικά σε είκοσι οχτώ (28) σχολικές μονάδες - 
συμπεριλαμβανομένου και του πιλοτικού Ο.Σ. Θυμιανών Χίου, που είναι τυπικά σε αναστολή 
λειτουργίας.  

Τα παιδιά που φοιτούν σε αυτά είναι συνολικά (209), εκ των οποίων τα (93) είναι 
μαθητές του πιλοτικού Ο.Σ. Λιμένος Χερσονήσου και τα (116) του αντίστοιχου σχολείου των 
Μαλίων. Στο Δημοτικό Σχολείο Μαλίων  υπάρχουν (12) οργανικές θέσεις, απασχολούνται 
συνολικά (13) δάσκαλοι και δύο ωρομίσθιοι. Για το καθένα από τα μαθήματα ειδικότητας, 
δηλαδή  τα Αγγλικά, τη Φυσική Αγωγή και τη Μουσική απασχολείται ένας δάσκαλος και δύο 
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για το μάθημα των Νέων Τεχνολογιών. Τα τμήματα που λειτουργούν στο σχολείο είναι 
συνολικά οκτώ. Στο Δημοτικό Σχολείο Λιμένος Χερσονήσου υπάρχουν επίσης (12) 
οργανικές θέσεις, απασχολούνται  δέκα δάσκαλοι και δύο ωρομίσθιοι. Για το καθένα από τα 
μαθήματα των Αγγλικών, της Φυσικής Αγωγής και της Μουσικής υπάρχει ένας δάσκαλος, 
ένας για τα Εικαστικά και ένας για  τις Νέες Τεχνολογίες. Τα τμήματα που λειτουργούν στο 
σχολείο αυτό είναι συνολικά έξι.  

Η επιλογή του πληθυσμού της έρευνας έγινε κατόπιν τυχαίας προαίρεσης. Από το 
συνολικό πληθυσμό των δασκάλων, που εργάζονται στα εν λόγω σχολεία, μελετήθηκε η 
περίπτωση οκτώ, εκ των οποίων οι πέντε εργάζονται στον πρωινό κύκλο και οι τρεις στον 
απογευματινό, είναι ωρομίσθιοι και διδάσκουν μαθήματα ειδικοτήτων. Στην εξέταση του 
ζητήματος συμβάλλει η μαρτυρία των δύο Διευθυντών και Υποδιευθυντών των ίδιων 
σχολείων.  

Η έρευνα που διεξήχθη για την εμπειρική προσέγγιση του ζητήματος της διαχείρισης 
καινοτομιών στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ειδικά της περίπτωσης του Ολοήμερου 
Σχολείου, στηρίχτηκε στην τεχνική της ημιδομημένης ή ημικατευθυνόμενης συνέντευξης, 
στην οποία το υποκείμενο έχει αρκετή πρωτοβουλία στη διατύπωση των απαντήσεων του, 
ενώ εγώ περιόρισα στο ελάχιστο τις παρεμβάσεις μου, αλλά φρόντιζα να κατευθύνω το 
υποκείμενο στο θέμα και στο σκοπό της έρευνας (Βάμβουκας, 1988, σ.232). Η τεχνική αυτή 
επελέγη με το σκεπτικό ότι είναι το καταλληλότερο μέσο συλλογής των δεδομένων, καθότι  
είναι απόψεις και άρα υποκειμενικές, μεταβαλλόμενες και ανεξέλεγκτες.  
 

3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
 

3.1 Οι απαντήσεις  των διευθυντών και των Υποδιευθυντών 
 

Σε αυτή την κατηγορία έχουμε τις δύο συνεντεύξεις των Διευθυντών και των 
Υποδιευθυντών των πιλοτικών Ο.Σ του Ηρακλείου Κρήτης, στα σχολεία του Λιμένος 
Χερσονήσου και των Μαλίων, οι οποίοι είναι μόνιμοι δάσκαλοι, πρωινοί και προσμετρούν 
από 20 έως 34 χρόνια υπηρεσίας.  

Η πρώτη ερώτηση που τέθηκε στους ερωτηθέντες αφορούσε το δικό τους ορισμό στην 
έννοια της καινοτομίας. Σε όλες τις απαντήσεις η καινοτομία θεωρείται συνώνυμο με κάτι 
«νέο», «καινούριο», «νεωτεριστικό». Η βασική διαφορά, που συνδέεται προφανώς με τις 
εκπαιδευτικές πεποιθήσεις των δυο Διευθυντών είναι ότι ενώ ο ένας αντιλαμβάνεται την 
καινοτομία ως αντικατάσταση, ο άλλος την περιγράφει ως μέσο επικουρικό και 
συμπληρωματικό.  

Στις απαντήσεις της δεύτερης ερώτησης υπάρχει απόλυτη συμφωνία ως προς το ότι το 
Ο.Σ. αποτελεί καινοτομία, λόγω των νέων διδακτικών αντικειμένων, των πρόσθετων 
διδακτικών ωρών, των ειδικών υποδομών και εργαστηρίων, των νέων διδακτικών μεθόδων 
και του παιδαγωγικού κλίματος, των οπτικοακουστικών μέσων που χρησιμοποιούνται, του 
ευχάριστου περιβάλλοντος, της χρήσης Η/Υ και της σίτισης των παιδιών στο σχολείο. 

Στην τρίτη ερώτηση, που ζητούσε τη σύμφωνη γνώμη τους για τον τρόπο εισαγωγής 
του πιλοτικού Ο.Σ, οι δύο Διευθυντές συμφωνούν. Πιο συγκεκριμένα, ο Διευθυντής Α΄ 
συμφωνεί απόλυτα και τη στάση του αυτή την αποδίδει στην προαιρετική συμμετοχή του 
ίδιου  και όλων των διδασκόντων. Ο Διευθυντής Β΄ συμφωνεί επίσης, με την επιφύλαξη, 
όμως, της περιορισμένης γνώσης του για τον τρόπο εισαγωγής του θεσμού στο σχολείο στο 
οποίο υπηρετεί. Στην ίδια ερώτηση οι Υποδιευθυντές εκφράζουν γενική αντίρρηση (Πίνακας 
1).  

Η τέταρτη ερώτηση αφορά την εικόνα των εκπαιδευτικών  για το Ο.Σ. και τους 
στόχους του. Ο Διευθυντής Α΄ το αντιλαμβάνεται ως απόρροια της εξέλιξης που συντελείται 
στο χώρο της Εκπαίδευσης, ενώ ο Διευθυντής Β΄το θεωρεί επακόλουθο των νέων κοινωνικών 
δεδομένων. Στο σύνολό τους, οι δυο Διευθυντές επισημαίνουν διάφορους στόχους του Ο.Σ. 
(Πίνακας 2).  

Οι απαντήσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση αναδεικνύουν την κοινή πίστη των δύο 
ερωτηθέντων Υποδιευθυντών στο θεσμό, παρά το γεγονός ότι διαφέρουν πολύ στον τρόπο με 
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τον οποίο σκέπτονται, αφού ο Υποδιευθυντής Α΄ αναφέρεται μάλλον στη φιλοσοφική 
διάσταση του θεσμού, ενώ ο Υποδιευθυντής  Β΄στην εμπειρική πραγματικότητα.  

Στην ερώτηση (5) οι Διευθυντές ρωτήθηκαν για τους λόγους για τους οποίους 
συνεργάστηκαν στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος και για το βαθμό τελικής 
ανταπόκρισης του προγράμματος  στις προσδοκίες τους. Ο Διευθυντής Α΄ αιτιολόγησε τη 
συνεργασία του στηριζόμενος στην αναγκαιότητα εξέλιξης των καταστάσεων γενικά και του 
ρόλου του εκπαιδευτικού ειδικότερα.  Ο Διευθυντής Β΄ υποστήριξε το θεσμό στηριζόμενος 
περισσότερο σε συναισθηματικούς παράγοντες  («πιστεύω στο θεσμό») και στην προσδοκία 
της αλλαγής και ξεπέρασε τις αρνητικές σκέψεις που του δημιουργούσε η γνώση των 
δυσχερειών, τις οποίες γνώριζε ότι θα συναντήσει. Στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, όμως, 
η οπτική τους διαφοροποιείται αισθητά. Στα λεγόμενα του Διευθυντή Α΄ διακρίνεται ένας 
ανεπιτήδευτος ενθουσιασμός, που προκύπτει από τη συναίσθηση ότι συμμετέχει στο 
σημαντικότερο, κατά την άποψή του, θεσμό που έχει εισαχθεί στην Π.Ε. Αντίθετα, ο 
Διευθυντής Β΄ παρουσιάζεται μάλλον δυσαρεστημένος, αφού θεωρεί ότι πιστοί στο 
πρόγραμμα παρέμειναν μόνο οι εκπαιδευτικοί, χωρίς την απαραίτητη στήριξη της πολιτείας 

Την ίδια αρχική πίστη στο θεσμό φανερώνουν οι απαντήσεις που δόθηκαν και από τους 
Υποδιευθυντές. Ο πρώτος απέδωσε τη συμμετοχή  στην πεποίθησή του ότι το Ο.Σ. με όλες 
τις καινοτομίες που συνεπάγεται, συνιστά το μέλλον της Π.Ε., παρά το αίσθημα έντονης 
απογοήτευσης από τη μη – τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων εφαρμογής του 
θεσμού. Ο δεύτερος αιτιολόγησε τη συμμετοχή του στην πρόθεσή του να συμβάλει στην 
αναβάθμιση της Π.Ε. και κρίνει απαραίτητη την πραγματοποίηση διορθωτικών παρεμβάσεων 
παρά το γεγονός ότι θεωρεί πως οι αρχικές προσδοκίες καλύφτηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό,  

Στη συνέχεια (Ερώτηση 6), οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να ορίσουν τα σημεία στα οποία 
διαφοροποιείται το πιλοτικό Ολοήμερο από το παραδοσιακό σχολείο. Κοινά σημεία 
αναφοράς είναι η εισαγωγή νέων γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται και η βελτιωμένη 
υλικοτεχνική υποδομή του συγκροτήματος. Αντίθετα, ο χρόνος παραμονής όπως και η 
αλλαγή στη διδακτική μεθοδολογία αναφέρθηκαν μόνο από τον ένα Διευθυντή, ο οποίος, 
κλείνοντας την απάντησή του, αναφέρθηκε στην ελλιπή μέριμνα της πολιτείας και την 
αξιέπαινη συμβολή των εκπαιδευτικών. 

Στην επόμενη (7η) ερώτηση οι δύο Διευθυντές κλήθηκαν να σχολιάσουν την αλλαγή 
που επέφερε ο θεσμός του πιλοτικού Ολοήμερου στο ρόλο τους. Φαίνεται ότι το σημείο που 
συνιστά  κοινή διαπίστωση είναι η αύξηση των ευθυνών του Διευθυντή, ο οποίος οφείλει να 
μεριμνά για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, την οργάνωση των μαθημάτων, το αναγκαίο 
διδακτικό  προσωπικό και τους μαθητές, που περνούν πολλές ώρες της ημέρας στο χώρο. Οι 
υπόλοιπες απαντήσεις συγκλίνουν κυρίως στη διατήρηση και τη μετάδοση ενός υψηλού 
ηθικού. Εν συγκρίσει με τις απαντήσεις των Διευθυντών, οι Υποδιευθυντές δεν κάνουν λόγο 
για ανάληψη πρωτοβουλιών και προώθηση των καινοτομιών, αλλά περισσότερο για καλή 
απόδοση στα προκαθορισμένα διοικητικά καθήκοντα και τις επικοινωνιακές απαιτήσεις.  

Στην Ερώτηση (8), όπου γινόταν αναφορά στο βαθμό ενημέρωσης, καθοδήγησης και 
γενικότερης στήριξης για την λειτουργία του Ο.Σ, οι απαντήσεις των δύο Διευθυντών 
αποκλίνουν εντελώς. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται αναλυτικά τα σημεία, που 
πλαισιώνουν την κάθε απάντηση. Είναι προφανές ότι το μόνο κοινό σημείο στις δύο 
απαντήσεις, καθώς και στις απαντήσεις των Υποδιευθυντών, είναι η ικανοποιητική 
υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή εργαστήρια, Η/Υ και εποπτικά μέσα. Κατά τα άλλα η 
απάντηση του ενός  παρουσιάζεται πολύ θετική, ενώ του άλλου  εκφράζει μια ευδιάκριτη 
απογοήτευση. Δυσαρέσκεια για την ενημέρωση που προηγήθηκε της εφαρμογής, αλλά και 
για την επιστημονική υποστήριξη εκφράστηκε και από τους δυο Υποδιευθυντές.  

Θέσαμε στη συνέχεια στους δύο Διευθυντές την  ερώτηση  (9) σχετικά με τις 
αδυναμίες που εντοπίζουν στην εφαρμογή του θεσμού του Ο.Σ. Ο Διευθυντής Α΄ 
περιορίστηκε μόνο στο θέμα της γλωσσομάθειας, ορμώμενος από την πρόθεση πάταξης της 
παραπαιδείας και ικανοποίησης ενός αιτήματος των γονέων. Ο Διευθυντής Β΄ στάθηκε σε 
ένα περισσότερο ενδοσχολικό θέμα, αυτό της επιλογής των εκπαιδευτικών, η οποία δεν 
γίνεται με κριτήριο την προτεραιότητα και θίγει τη στήριξη του θεσμού σε διδάσκοντες που 
δεν έχουν οργανική θέση, καθώς και της ανάλογης αμοιβής τους, επισημαίνοντας τη χαμηλή 
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αμοιβή των ωρομισθίων και τη μηδενική χρηματοδότηση του θεσμού από πλευράς πολιτείας, 
θέση που υποστηρίζεται και από τους Υποδιευθυντές.  

Στην Ερώτηση (10) το ζητούμενο ήταν η ενδεχόμενη απόκλιση ανάμεσα στον αρχικό 
σχεδιασμό του θεσμού και στην κατάσταση που παρουσιάζει σήμερα. Ο Διευθυντής Α΄ 
διαπιστώνει αλλαγές, τις οποίες όμως χαρακτηρίζει βελτιώσεις, επιβεβλημένες από την 
πραγματικότητα και από την πρόθεση αλλαγής του εκπαιδευτικού σκηνικού. Ο Διευθυντής 
Β΄ επισημαίνει πολύ μεγάλη διάσταση, την οποία αποδίδει στην ελλιπή οικονομική 
υποστήριξη της πολιτείας, στη χαμηλή μισθοδοσία του προσωπικού, αλλά και στην 
επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού και στην έλλειψη νομικού πλαισίου λειτουργίας. 

Στην ίδια ερώτηση ο Υποδιευθυντής Α΄  υποστηρίζει ότι, με εξαίρεση τον υλικοτεχνικό 
εξοπλισμό και τη δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων, όχι μόνο δεν υλοποιήθηκαν οι 
υπόλοιποι στόχοι, αλλά δημιουργήθηκαν τα αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, 
αφού αυξήθηκαν οι εξωσχολικές δραστηριότητες, επιβαρύνθηκε το πρόγραμμα των γονέων 
δημιουργήθηκε ζήτημα όσον αφορά τη σίτιση των μαθητών στους οποίους δημιουργείται 
εκνευρισμός και κούραση από την πολύωρη παραμονή στο σχολικό χώρο. Ο Υποδιευθυντής 
Β΄ υποστηρίζει ότι η κακή συνεργασία των φορέων προκάλεσε αποσυντονισμό και ότι τα 
όποια θετικά βήματα έγιναν δεν επαρκούν για την ουσιαστική στήριξη του θεσμού.  

Αμέσως μετά (Ερώτηση 11) έγινε λόγος για την υποδοχή που έτυχε ο θεσμός του 
πιλοτικού Ο.Σ από εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές και την τοπική κοινωνία. Και σε αυτό το 
σημείο η οπτική των δύο ερωτηθέντων διαφοροποιείται, καθώς ο Διευθυντής Α΄ αφήνει να 
εννοηθεί ότι υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη κάποιοι, οι οποίοι αντιτάχθηκαν στο θεσμό, ενώ ο 
Διευθυντής Β΄ υποστηρίζει ότι η αποδοχή σήμερα είναι μεγάλη, όχι όμως και καθολική, όπως 
ήταν στην αρχή. Αυτή τη φθίνουσα πορεία του ενθουσιασμού και της συμμετοχής από γονείς 
και εκπαιδευτικούς περιγράφουν και οι Υποδιευθυντές. Υποστηρίζουν ότι μέσα σε μια 
τριετία το κλίμα ανατράπηκε σε βαθμό μάλιστα που να γίνουν κινήσεις για την επαναφορά 
του παραδοσιακού τύπου σχολείου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται  από τον ένα. Επίσης 
και οι δύο συμφωνούν ότι στην παρούσα φάση η βιωσιμότητα του θεσμού οφείλεται 
αποκλειστικά στη συμβολή ενός περιορισμένου αριθμού ικανών εκπαιδευτικών.  

Η επόμενη Ερώτηση της συνέντευξης (12) αφορούσε το βαθμό συνεργασίας που 
υπάρχει ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς και την τοπική κοινωνία. Ο Διευθυντής Α΄  
θεωρεί ότι υπάρχει, αν και θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Αλλά και ο δεύτερος βρίσκει 
ικανοποιητικά τα επίπεδα συνεργασίας, αναφερόμενος ειδικά στη Δ/νση Π.Ε, το Σχολικό 
Σύμβουλο, το Δήμο και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Περισσότερο φαίνεται να 
στηρίζει οικονομικά και ηθικά το θεσμό ο Δήμος του Λιμένος Χερσονήσου, ενώ η τοπική 
κοινωνία όχι μόνο δε στηρίζει το θεσμό, αλλά λειτούργησε υπονομευτικά  γι’ αυτόν.  

Η 13η και τελευταία ερώτηση της συνέντευξης, που δόθηκε από τους Διευθυντές των 
σχολείων στα οποία διεξήχθη η έρευνα, αναφερόταν στις αλλαγές και βελτιώσεις που οι ίδιοι 
κρίνουν αναγκαίες για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του θεσμού. Στο σημείο αυτό και 
οι δύο είχαν μια πληθώρα προτάσεων να υποβάλουν (Πίνακας 4). Οι προτάσεις των δύο 
Διευθυντών συγκλίνουν κυρίως σε ό,τι αφορά το διδακτικό προσωπικό και τη 
χρηματοδότηση της πολιτείας. Και οι δύο επιθυμούν την έγκαιρη τοποθέτηση και ένα 
διαφορετικό τρόπο επιλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού, το οποίο να υπηρετεί στο 
σχολείο για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Επίσης, προτείνουν αύξηση των κονδυλίων που 
προορίζονται για τη λειτουργία των Ο.Σ. 

Τα σημεία στα οποία κυρίως προσδοκούν βελτιώσεις οι Υποδιευθυντές αφορούν την 
ηθική και οικονομική στήριξη του θεσμού και του εκπαιδευτικού προσωπικού, που 
συμβάλλει στην υλοποίησή του (Πίνακας 5). 

3.2 Οι απαντήσεις  των πρωινών και των απογευματινών δασκάλων  
 

Οι  δάσκαλοι του πρωινού κύκλου, που έλαβαν μέρος στην παρούσα έρευνα, ήταν 
συνολικά πέντε. Από αυτούς οι τέσσερις ήταν γυναίκες και οι τρεις από τους πέντε διδάσκουν 
στο πιλοτικό Ολοήμερο των Μαλίων. ΄Όσον αφορά τα χρόνια προϋπηρεσίας τους 
παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση:  37 έτη, 33 έτη, 25 και 6 έτη. Επίσης, οι δύο από 
αυτούς είναι απόφοιτοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, οι δύο του Παιδαγωγικού Τμήματος 
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Δημοτικής Εκπαίδευσης, ενώ υπάρχει και μια περίπτωση μετεκπαιδευθέντος στο Μαράσλειο 
Διδασκαλείο Δ.Ε..   

Την οπτική των δασκάλων στα πιλοτικά Ο.Σ. συμπληρώνει η παράθεση τριών 
συνεντεύξεων δασκάλων που απασχολούνται στον απογευματινό κύκλο. Οι εκπαιδευτικοί 
αυτοί εργάζονται ως ωρομίσθιοι, είναι απόφοιτοι Ανώτατων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με 
σχετικά λίγα χρόνια προϋπηρεσίας και διδάσκουν μαθήματα ειδικότητας: ο ένας εικαστικά 
και οι δύο πληροφορική. Λόγω του ότι οι δάσκαλοι αυτοί αντιμετωπίζουν το θεσμό με άλλο 
καθεστώς εργασίας και στο δεύτερο κύκλο του, αναμένεται να δώσουν  πληροφορίες πολύ 
σημαντικές και ενδιαφέρουσες.  

Στην Ερώτηση (1), που ζητούσε έναν ορισμό για την έννοια της καινοτομίας έχουμε 
τέσσερις απαντήσεις και μια περίπτωση μη – απάντησης. Και εδώ ο όρος που επανέρχεται 
συνεχώς είναι αυτός του «νέου» και του «πρωτότυπου».  
 Η Ερώτηση (2) ζητούσε τη τεκμηριωμένη γνώμη των δασκάλων για το αν το Ο.Σ. 
αποτελεί καινοτομία. Σε γενικές γραμμές οι δάσκαλοι χαρακτηρίζουν την εφαρμογή του 
θεσμού καινοτομία. Η απάντηση ολοκληρώνεται με την τεκμηρίωση σχετικά με τους λόγους 
που καθιστούν το πιλοτικό Ο.Σ καινοτομία. Αίσθηση προκαλεί ότι απαντήσεις, που είχαν 
δοθεί νωρίτερα και αναφέρονταν στις ειδικές υποδομές και τους χώρους, την υλικοτεχνική 
υποδομή, τη λειτουργία εργαστηρίων, τη χρήση εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και 
Η/Υ και τη διδασκαλία με την εφαρμογή νέων διδακτικών μεθόδων, απουσιάζουν εντελώς 
από τις απαντήσεις των δασκάλων, ενώ αναφέρονται η αλλαγή οργανωτικών και 
λειτουργικών δομών, τα νέα γνωστικά αντικείμενα, οι πρόσθετες διδακτικές ώρες και 
δραστηριότητες, το νέο παιδαγωγικό κλίμα, η προετοιμασία του μαθητή και η σίτισή του στο 
χώρο του σχολείου. 
 Ερωτηθέντες, αν συμφωνούν με τον τρόπο εισαγωγής του Ο.Σ στην εκπαιδευτική 
πραγματικότητα, οι περισσότεροι δάσκαλοι απάντησαν αρνητικά. Πιο συγκεκριμένα, από 
τους δασκάλους που έλαβαν μέρος στην έρευνα, μόνο δυο δηλώνουν αρκετά ικανοποιημένοι 
και ένας διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις, οφειλόμενες στο γεγονός ότι δε γνωρίζει επαρκώς τον 
τρόπο εισαγωγής ο ίδιος, ωστόσο, τοποθετεί τις απαρχές των προβλημάτων σε αυτή τη 
χρονική φάση. Συγκριτικά, με τα αναφερόμενα από τους υπολοίπους μελανά σημεία, είναι ο 
βιαστικός και πρόχειρος σχεδιασμός,  απόρροια της άσκησης έξωθεν πιέσεων, η μεγάλη 
σημασία που δόθηκε στον υπάρχοντα υλικοτεχνικό εξοπλισμό των σχολείων που 
επιλέχθηκαν για την πιλοτική λειτουργία του θεσμού και η ελλιπής ενημέρωση  δασκάλων, 
γονέων και μαθητών.  

 Οι απαντήσεις των δασκάλων στην Ερώτηση (4) δείχνει τον τρόπο με τον οποίο 
αντιλαμβάνονται το Ο.Σ. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους πρωινούς δασκάλους 
συχνότερα αφορούν την εισαγωγή πρόσθετων γνωστικών αντικειμένων και δραστηριοτήτων, 
που γεμίζουν δημιουργικά και ευχάριστα την ώρα παραμονής του παιδιού στο σχολικό χώρο, 
αλλά επιπλέον επιτυγχάνουν πρόσθετους γνωστικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς. Στις 
απαντήσεις των απογευματινών δασκάλων επαναλαμβάνεται η αποτελεσματικότητα του 
θεσμού όσον αφορά την προαγωγή του γνωστικού επιπέδου των μαθητών, αλλά και η 
ασφαλής φύλαξη και η δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά το διάστημα που οι 
εργαζόμενοι γονείς απουσιάζουν από το σπίτι, οπότε επανέρχεται και μια άλλη πτυχή του 
κοινωνικού ρόλου του Ο.Σ.  

Στην 5η Ερώτηση οι δάσκαλοι κατέθεσαν τους λόγους για τους οποίους δήλωσαν 
αρχικά συμμετοχή στην εφαρμογή του πιλοτικού Ο.Σ. και τις  προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα 
έκαναν στο μέλλον παρόμοια επιλογή. Κοινό κίνητρο για τους πρωινούς δάσκαλους φαίνεται 
ότι στάθηκε η πρόθεση γνωριμίας και συμμετοχής με μια μέθοδο ανανέωσης της σχολικής 
πραγματικότητας στην Π.Ε, ο ενθουσιασμός για τη μετεξέλιξη του συστήματος και τον 
αναπροσανατολισμό του προς τις σύγχρονες παιδαγωγικές, επιστημονικές, τεχνολογικές, 
πολιτιστικές και κοινωνικές συνθήκες. Από αυτούς μόνο ένας δάσκαλος δηλώνει ότι πιστεύει 
ακόμη σθεναρά στο θεσμό και ένας δηλώνει ότι παρά την απογοήτευσή του θα συμμετείχε 
ξανά παρακινημένος μόνο από την ελπίδα βελτίωσης της κατάστασης. Οι υπόλοιποι, που 
αποτελούν το 40% των ερωτηθέντων, απαντούν με επιφύλαξη για το ενδεχόμενο μιας 
αντίστοιχης κίνησης στο  μέλλον και αντιπροτείνουν μια σειρά προϋποθέσεων, υπό τις οποίες 
θα επέλεγαν ξανά να συμμετάσχουν στο θεσμό. Αυτές είναι: 
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- η κάλυψη των υπαρχουσών ανεπαρκειών και ελλείψεων 
- η υλοποίηση του πρωτοποριακού χαρακτήρα του θεσμού 
- η στήριξή του από τους αρμόδιους φορείς 
- η καλή και κατάλληλη ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

Τέλος, υπάρχει ένας που δηλώνει σαφή απογοήτευση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δε θα 
συμμετείχε ξανά.  

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των δασκάλων του απογευματινού 
κύκλου στην ερώτηση σχετικά με τους λόγους συμμετοχής στο θεσμό και στην περίπτωση 
επανάληψης της ίδιας κίνησης (Ερώτηση 5). Από τους τρεις ερωτηθέντες μόνο ο ένας 
φαίνεται ότι έλαβε μέρος εκ πεποιθήσεως, ενώ οι άλλοι λόγω αδυναμίας εύρεσης εργασίας. 
Πιο συγκεκριμένα, οι δύο που δήλωσαν συμμετοχή  αναγκαστικά, είναι και οι δύο καθηγητές 
πληροφορικής και εξίσου υποστηρίζουν ότι είναι δύσκολη η εύρεση θέσης κατάλληλης για 
την ειδικότητά τους ειδικά στην Π.Ε, όπου οι ανάλογες θέσεις δεν θεωρούνται οργανικές και 
πάγιες. Έτσι, η εργασία στα πλαίσια του Ο.Σ ήταν ο μόνος τρόπος, για να εξασφαλίσουν 
κάποια προϋπηρεσία. Πάντως, ο ένας εκ των δύο παρουσιάζεται ικανοποιημένος από την 
ανταπόκριση των παιδιών στο μάθημά του και από τη συνεργασία με τους υπόλοιπους 
δασκάλους, οπότε και καταλήγει ότι και στο μέλλον θα δήλωνε συμμετοχή. Αντίθετα, ο 
δεύτερος που αναγκάστηκε να εργαστεί σε Ο.Σ αποφαίνεται ότι δεν θα συμμετείχε ξανά στο 
μέλλον λόγω: 
- των μικρών και καθυστερημένων απολαβών από την εργασία του (καθυστερημένη 
αποζημίωση των ωρομισθίων και την έλλειψη κινήτρων για τη συμμετοχή τους)  
- του ελλιπούς και πεπαλαιωμένου εξοπλισμού του σχολείου σε Η/Υ και της 
ανεπαρκούς συντήρησης του υπάρχοντος.  

Στη συνέχεια, οι ερωτηθέντες δάσκαλοι κλήθηκαν να καταθέσουν την οπτική τους για 
τα σημεία στα οποία διαφοροποιείται ο θεσμός του πιλοτικού Ο.Σ. από το παραδοσιακό 
σχολείο. Ανάμεσα στα σημεία που αναφέρονται είναι η σίτιση των μαθητών στο χώρο του 
σχολείου,  η προσθήκη νέων γνωστικών αντικειμένων, η αύξηση του χρόνου παραμονής στο 
σχολείο και η προαγωγή του γνωστικού επιπέδου των μαθητών, που επιτυγχάνεται αφενός με 
τη διδασκαλία μαθημάτων ποικίλου περιεχομένου και αφετέρου με την κατάλληλη 
προετοιμασία για τις απαιτήσεις των σχολικών μαθημάτων. Σταθερά αναφέρονται, όπως και 
σε απαντήσεις των προηγούμενων ομάδων, η συμβολή του Ο.Σ. στη διαδικασία της 
κοινωνικοποίησης των παιδιών και η αξιόλογη υλικοτεχνική υποδομή των συγκροτημάτων. 
Αυτό το τελευταίο σημείο απουσιάζει από τις απαντήσεις των απογευματινών δασκάλων. 

Στην ερώτηση που αφορά το βαθμό τροποποίησης του διδακτικού  ρόλου των 
δασκάλων, οι απαντήσεις των δασκάλων αποκλίνουν. Από τους πρωινούς δασκάλους, 
κάποιοι θεωρούν αυτονόητο ότι υπάρχει αλλαγή, η οποία προκύπτει από το γεγονός ότι 
διδάσκουν σε διαφορετικό τύπο σχολείου, ενώ άλλοι εντοπίζουν κάποιες αλλαγές, οι οποίες 
όμως δεν διαφοροποιούν το ρόλο τους σημαντικά (Πίνακας 6). 

Οι απαντήσεις των δασκάλων του απογευματινού ωραρίου στην ίδια ερώτηση δεν 
εμπλουτίζουν ιδιαίτερα τα ερευνητικά μας δεδομένα, καθότι και οι τρεις ερωτηθέντες έχουν 
ελάχιστη ή και καθόλου προϋπηρεσία σε παραδοσιακά σχολεία. Για την ακρίβεια, αυτός είναι 
και ο λόγος για τον οποίο έχουμε μια περίπτωση μη – απάντησης.  

Η επόμενη ερώτηση (8) ζητούσε από τους δασκάλους να αξιολογήσουν την αρχική 
ενημέρωση και καθοδήγηση που έλαβαν, καθώς και την υλικοτεχνική υποδομή και την 
επιστημονική υποστήριξη που υπήρξε για την πιλοτική λειτουργία των Ο.Σ.  Σε γενικές 
γραμμές επιβεβαιώνεται η άποψη, που είχε προηγουμένως αναφερθεί, ότι η εφαρμογή του 
θεσμού έγινε μάλλον βεβιασμένα και με πρόχειρο σχεδιασμό. Όλοι οι ερωτηθέντες πρωινοί 
δάσκαλοι αλλά και απογευματινοί, οι οποίοι μάλιστα προσλαμβάνονται με καθυστέρηση και 
παραμένουν στη θέση τους για σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να ανήκουν στο οργανικό 
προσωπικό του σχολείου, αξιολόγησαν αρνητικά την ενημέρωση, την καθοδήγηση και την 
επιστημονική υποστήριξη που έλαβαν. Η απόκλιση των απόψεων που παρατηρείται, όσον 
αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, οφείλεται στο γεγονός ότι οι ερωτηθέντες διδάσκουν σε 
δύο διαφορετικά σχολεία, από τα οποία το ένα μόνο - και συγκεκριμένα αυτό του Λιμένος 
Χερσονήσου - ήταν πολύ καλά εξοπλισμένο, ενώ το άλλο όχι στο βαθμό που θα αναλογούσε 
σε ένα Ο.Σ.  
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Επιστρέφοντας στην παρούσα κατάσταση με την Ερώτηση (9), ζητήθηκε η 
επισήμανση ενδεχομένων αδυναμιών, όσον αφορά την εφαρμογή του θεσμού. Στο σύνολό 
τους οι ερωτηθέντες δάσκαλοι απάντησαν απερίφραστα ότι αδυναμίες υπάρχουν πολλές και 
διάφορες, όπως  
- η μείωση πρόσθετων  γνωστικών αντικειμένων ειδικοτήτων 
-  η καθυστερημένη πρόσληψη εκπαιδευτικών και ειδικοτήτων του απογευματινού 
κύκλου ανεπαρκής ενημέρωση και καθοδήγηση εκπαιδευτικών, ανύπαρκτη επιστημονική και 
παιδαγωγική στήριξη 
- η έλλειψη πόρων και γενικά οικονομικής στήριξης του θεσμού και η έλλειψη 
επιστημονικής  και παιδαγωγικής υποστήριξης 
- έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων 
- έλλειψη εποπτείας δραστηριοτήτων και πορείας μαθήματος από Σχολικούς 
Συμβούλους 
- έλλειψη επικοινωνίας με τους γονείς των μαθητών 
- ανεπαρκής για την κάλυψη της διδακτέας ύλης υλικοτεχνική υποδομή (ελλιπής και μη 
– συντηρούμενη) 
- προβληματική μισθοδοσία των απογευματινών δασκάλων 
- μη – σοβαρή αντιμετώπιση των μαθημάτων ειδικότητας, δημιουργία εντύπωσης ότι 
συνιστούν μέσο διασκέδασης και δεν είναι ισότιμα με τα άλλα μαθήματα.  

Επίσης, συχνά επαναλαμβάνεται μέσα από τις απαντήσεις τους στην ίδια ερώτηση ότι 
η κατάσταση της λειτουργίας των Ο.Σ. κάθε χρόνο χειροτερεύει, καθώς πολιτεία και τοπική 
κοινωνία έχουν για διάφορους λόγους άρει την υποστήριξή τους και ο θεσμός ακολουθεί 
σαφώς φθίνουσα πορεία.  

Στην επόμενη ερώτηση (10η), που αφορούσε το βαθμό στον οποίο παρατηρείται 
διάσταση ανάμεσα στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή του θεσμού, όλοι οι ερωτηθέντες 
δάσκαλοι του πρωινού ωραρίου δυστυχώς συγκλίνουν στο ότι υπάρχει διάσταση και μάλιστα 
σε μεγάλο βαθμό. Χαρακτηριστικά, αναφέρουν ότι οι αρχικοί στόχοι εγκαταλείφθηκαν και 
ότι ο θεσμός ακολούθησε άλλη εξέλιξη από την αρχικά αναμενόμενη. Τα αίτια της διάστασης 
αυτής τοποθετούνται: 
- στην παράβλεψη της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας με τις  ειδικές 
ελλείψεις και ανάγκες της  
- στον ανεπιτυχή σχεδιασμό και στην κακή επιλογή σχολείων, στελεχών – συνεργατών 
- στην επίδραση πολιτικών σκοπιμοτήτων και ορισμένων φιλόδοξων επαγγελματικών 
σχεδίων 
- στην εγκατάλειψη ιδεών του αρχικού σχεδίου, όπως τη σίτιση των μαθητών και τη 
δωρεάν διδασκαλία μαθημάτων, που μέχρι στιγμής καλύπτει ο ιδιωτικός τομέας 
- στην επίρριψη της ευθύνης για την επιτυχία του θεσμού στους εκπαιδευτικούς και την 
αποποίηση των ευθυνών της πολιτείας και του Υπουργείου 
- στη γενική αδιαφορία των υπευθύνων.  
Η μειωμένη γνώση των ωρομισθίων απογευματινών δασκάλων για το θεσμό του Ολοήμερου 
δεν αφήνει πολλά περιθώρια να απαντήσουν στη συγκεκριμένη ερώτηση. Συγκεκριμένα, ο 
ένας εκ των ερωτηθέντων δηλώνει κατηγορηματικά ότι αδυνατεί να απαντήσει.  

Στη  Ερώτηση (11) που αφορά την υποδοχή του θεσμού στα πρώτα του βήματα, οι 
δάσκαλοι σχεδόν ομόφωνα δηλώνουν ότι, παρά την αιφνιδιαστική λειτουργία των πιλοτικών 
Ο.Σ και παρά τις όποιες συνακόλουθες αδυναμίες, εκπαιδευτικοί και γονείς υποστήριξαν το 
θεσμό. Μετά το πέρας όμως της περιόδου χάριτος, φάνηκε ότι όχι μόνο δεν υπήρχε επίλυση 
των λειτουργικών προβλημάτων, αλλά παρατηρηθήκε αύξησή τους, οπότε και ακολούθησε η 
εγκατάλειψη του θεσμού από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς. Στη συνέχεια και 
εκείνοι που είχαν αρχικά χαιρετήσει το θεσμό άλλαξαν κατεύθυνση. Ενδεικτικό αυτής της 
εγκατάλειψης είναι η απαίτηση για τη δημιουργία ενός κλασικού σχολείου, το οποίο τελικά 
λειτούργησε στον ίδιο χώρο και με την ίδια υλικοτεχνική υποδομή του Ο.Σ. 

Λόγω της περιορισμένης τους γνώσης για το θεσμό, οι απογευματινοί δάσκαλοι δε 
βοήθησαν ιδιαίτερα στην έρευνά μας και σε αυτήν την ερώτηση. Ο πρώτος δάσκαλος 
απάντησε ότι η γενική στάση της εκπαιδευτικής κοινότητας (δάσκαλοι και μαθητές) και της 
τοπικής κοινωνίας (γονείς, τοπική αυτοδιοίκηση) ήταν επιφυλακτική, λόγω του ότι ήταν 
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ελλιπώς ενήμεροι για τα πλεονεκτήματα του Ο.Σ. Ο δεύτερος αναφέρθηκε στα οφέλη που 
αποκόμισαν οι εμπλεκόμενες πλευρές από τη συμμετοχή τους στην πιλοτική λειτουργία του 
θεσμού, χωρίς να καταλήγει σε συγκεκριμένες αντιδράσεις. Ο άλλος απογευματινός 
δάσκαλος αποδίδει τη μικρή ανταπόκριση στο θεσμό στην αδράνεια των παραγόντων του 
σχολείου (εκπαιδευτικών και Διευθυντή) να διαδώσουν  τα οφέλη του θεσμού και να τον 
διαφημίσουν, ώστε να προσελκύσουν το μαθητικό πληθυσμό.  

Στην ίδια εικόνα οδηγούν οι απαντήσεις των πρωινών δασκάλων στην Ερώτηση (12), 
όπου η συνέντευξη στράφηκε στη συνεργασία με άλλους φορείς του θεσμού. Ενώ, δηλαδή, 
αρχικά υπήρχε κλίμα καλής συνεννόησης και συνεργασίας για όλους τους λόγους που ήδη 
αναφέρθηκαν, έγινε εμφανές ότι με το συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας ο θεσμός του Ο.Σ. 
δεν έχει μέλλον, οπότε και η συνεργασία διεκόπη. Από τους φορείς που επέδειξαν στο 
μεγαλύτερο βαθμό συνεργασία είναι, κατά κοινή ομολογία, ο Δήμος που στήριξε το θεσμό 
οικονομικά και ηθικά.  

Με επιφύλαξη δόθηκαν απαντήσεις από τους απογευματινούς δασκάλους και στην 
ερώτηση αυτή. Ο ένας δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει συνεργασία, γιατί ο θεσμός 
αντιμετωπίζεται ακόμη με επιφυλακτικότητα. Ο άλλος απάντησε ότι προσωπικά δεν 
αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, κατά την επίλυση του οποίου να διαπιστώσει δυσκολία 
συνεργασίας ή στήριξης. Ο τελευταίος  που ρωτήθηκε, χαρακτηριστικά ανέφερε ότι δεν 
γνωρίζει καθόλου, αν ή με ποιο τρόπο υπάρχει συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Οι 
απαντήσεις τους ήταν αναμενόμενες, εφόσον παραμένουν στο σχολικό περιβάλλον για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα και δεν έρχονται συχνά ή πάντως συστηματικά σε επαφή με 
το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό, το Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή, ώστε να 
γνωρίζουν κατά τρόπο άμεσο και έγκυρο τα όποια προβλήματα συνεργασίας ή τις επαφές που 
υπάρχουν.  

Κλείνοντας τη συνέντευξη και με τους δασκάλους, ζητήθηκε η διατύπωση 
συγκεκριμένων προτάσεων, με την εφαρμογή των οποίων θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η 
καλύτερη λειτουργία του θεσμού. Παρατηρούμε ότι και σε αυτή την περίπτωση επανέρχονται 
κυρίως ζητήματα όπως η έγκαιρη, κατάλληλη και πλήρης επάνδρωση του σχολείου με 
δασκάλους για όλα τα μαθήματα, η καθιέρωση μαθημάτων ποικίλου περιεχομένου, η επίλυση 
οικονομικών θεμάτων, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η σίτιση των μαθητών και άλλα 
(Πίνακας 7). 

 
4. Συζήτηση και κριτικός σχολιασμός αποτελεσμάτων 

 
Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας, όπως και κάθε έρευνας άλλωστε,  δεν θα πρέπει 

να γενικευτούν χωρίς σκεπτικισμό για κάποιους λόγους  συγκεκριμένους. Το πρώτο που 
πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι η γενίκευση αυτών των συμπερασμάτων θα απαιτούσε μια 
έρευνα συστηματική, μακροχρόνια και με μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα πληθυσμού 
που θα χρησιμοποιούσε ιδανικά τη μέθοδο της παρατήρησης. Δεδομένου ότι ένα τόσο 
φιλόδοξο και απαιτητικό σχέδιο υπερβαίνει το σκοπό της παρούσας έρευνας, οφείλουμε να 
εστιάσουμε την προσοχή μας στα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των 
ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, αντιμετωπίζοντας την εργασία αυτή ως μια διαφωτιστική 
καταγραφή απόψεων.   

Το διάχυτο αίσθημα των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται άμεσα και καθημερινά στη 
λειτουργία του θεσμού είναι η απογοήτευση. Ο θεσμός ξεκίνησε ως μια πραγματική 
καινοτομία, ως κάτι το νέο, το πρωτοποριακό, που ήρθε να ταράξει τα νερά στον 
εκπαιδευτικό χώρο και να δώσει νέο προσανατολισμό και ώθηση στην παιδεία, εγείροντας 
τον ενθουσιασμό και το ζήλο, σταδιακά όμως διέγραψε μια φθίνουσα πορεία, που κατέληξε 
στην απογοήτευση και στην αμφίβολη βιωσιμότητα.  

Οι μαρτυρίες των συμμετεχόντων στην έρευνά μας δείχνουν ότι τα προβλήματα που 
σήμερα υπάρχουν εντοπίζονται ήδη στις απαρχές του θεσμού. Ο θεσμός εισήχθη 
αιφνιδιαστικα, με αποτέλεσμα οι μετέχοντες εκπαιδευτικοί  να μην λάβουν προηγουμένως 
την κατάλληλη καθοδήγηση και επιμόρφωση. Άλλωστε, ο απογευματινός κύκλος μαθημάτων 
εγκαινιάστηκε χωρίς να έχει εξασφαλιστεί το απαραίτητο διδακτικό προσωπικό, το οποίο να 
είναι σταθερό στη σύνθεσή του για κάθε σχολείο και επαρκές, για να ανταποκριθεί στα 
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μαθήματα ειδικοτήτων. Κάποιες περιορισμένες κινήσεις του Υπουργείου προς αυτή την 
κατεύθυνση ήταν τόσο γενικές, ώστε οι συμβουλές των Διευθυντών και έμπειρων 
συναδέλφων να αποδειχτούν πολυτιμότερες.  

Το βασικό κριτήριο στην επιλογή των σχολείων φαίνεται ότι ήταν η υπάρχουσα 
υλικοτεχνική υποδομή, για την οποία ποτέ δεν υπήρξε σχέδιο συντήρησης και ανανέωσης. 
Συνεπώς, απαιτείται άμεσος ανασχεδιασμός και αναμόρφωση του χώρου των παλαιών 
διδακτηρίων και κατάλληλος σχεδιασμός των νέων. Ο ανασχεδιασμός πρέπει να αφορά την 
αναδιάταξη των υφιστάμενων χώρων, ώστε να εφαρμοστούν σ’ αυτούς σύγχρονες διδακτικές 
προσεγγίσεις, που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας 
των παιδιών. Χρειάζεται  να διαμορφωθούν αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, χώρων σίτισης, 
ειδικές αίθουσες Η/Υ, μουσικής, οικοκυρικών, τέχνης, επιστήμης, σχεδιασμού και 
τεχνολογίας, κλειστοί υπαίθριοι χώροι, καντίνα και εντευκτήριο, γήπεδα και χώροι άθλησης. 
Παράλληλα, στα πλαίσια  του ανασχεδιασμού, είναι  αναγκαίο να διαμορφωθούν νέες 
κατηγορίες από χώρους, ώστε να είναι εφικτή  η ανάπτυξη των νέων τύπων δραστηριοτήτων. 
Είναι απαραίτητη η ανέγερση  νέων σχολικών αιθουσών πολλαπλής χρήσεως με κλιματισμό 
και  κλειστών καλυμμένων υπαίθριων χώρων, για τις ελεύθερες ώρες των μαθητών.  

Οπωσδήποτε θα ήταν άδικο να υποστηριχτεί ότι ο θεσμός έχει οδηγηθεί σε αποτυχία, 
καθώς αυτός απαντάει σε καίριες κοινωνικές ανάγκες και περιστάσεις, αλλά παρά τα θετικά 
σημεία που ανακύπτουν από την εφαρμογή του θεσμού, τα προβλήματα που εμφανίζονται 
είναι πολλά και δυσχεραίνουν σοβαρά τη λειτουργία του  ή ακόμη και την απειλούν, όπως 
έγινε στην περίπτωση  απόφασης για παράλληλη λειτουργία κλασικού σχολείου στο ίδιο 
συγκρότημα λειτουργίας του πιλοτικού και με τον υπάρχοντα υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Τα 
κυριότερα από τα προβλήματα που συνεχώς επισημαίνουν οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας 
είναι : 
- η καθυστερημένη πρόσληψη δασκάλων, ειδικά για τον απογευματινό κύκλο 
 η αδυναμία κάλυψης των δαπανών για την ομαλή λειτουργία του σχολείου 
- η αδιαφορία για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
- η συνεχής αλλαγή του διδακτικού προσωπικού του απογευματινού κύκλου 
- η προβληματική, καθυστερημένη και χαμηλή αποζημίωση των ωρομισθίων δασκάλων 
- η έλλειψη διδακτικού προσωπικού ειδικοτήτων 
- η καθυστερημένη εκκίνηση της λειτουργίας του σχολείου κάθε σχολικό έτος 
- η συρρίκνωση των μαθημάτων ειδικοτήτων 
- η προβληματική συνεργασία με το Υπουργείο και τα όργανά του (Δ/νσεις, Σχολικοί 
Σύμβουλοι, κ.ά) και με φορείς της τοπικής κοινωνίας. 
Αυτά και άλλα προβλήματα, τα οποία αναφέρονται πιο αναλυτικά στην παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας, καθιστούν τη λειτουργία των πιλοτικών ολοήμερων σχολείων 
προβληματική και προβάλλουν επιτακτικά το ενδεχόμενο αναστολής της λειτουργίας τους.  
 Το ερώτημα που απομένει ανοικτό είναι κατά πόσο τα σχολεία αυτά που λειτουργούν 
βάσει του πιλοτικού προγράμματος και με τον τρόπο  λειτουργίας τους αυτή τη στιγμή, 
συνιστούν πραγματική καινοτομία. Ο καινοτόμος χαρακτήρας των πιλοτικών ολοήμερων 
σχολείων διασφαλιζόταν με βάση τους στόχους τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Η 
διεύρυνση του ωρολογίου προγράμματος ισχύει, χωρίς να συνοδεύεται όμως από τους 
προβλεπόμενους νέους τρόπους οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου. Επιβάλλεται να 
πραγματοποιηθεί αναδιάρθρωση και ανακατανομή του χρόνου κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος. Θα ήταν ωφέλιμο να περιοριστεί ο αριθμός των απογευματινών 
δραστηριοτήτων και παράλληλα να αυξηθεί  η χρονική διάρκεια της διδακτικής ώρας, ώστε 
να υλοποιηθούν οι στόχοι και να δημιουργηθεί το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα. 

 Επίσης, το πρόγραμμα σπουδών στη σημερινή μορφή του πλησιάζει πολύ αυτό των 
παραδοσιακών σχολείων. Η πιλοτική εφαρμογή καινοτομικών ερευνητικών προσεγγίσεων 
δεν υφίσταται,  καθώς τα εργαστήρια,  ο υπάρχων υλικοτεχνικός εξοπλισμός και τα εποπτικά 
μέσα χρήζουν συντήρησης και αναβάθμισης, συνεργασία των δασκάλων  και των καθηγητών 
ειδικοτήτων δεν υπάρχει, ενώ επίσης δεν χρησιμοποιούνται πολλαπλές διδακτικές πηγές. 
Επομένως, η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά, ενώ ο δημόσιος 
χαρακτήρας της εκπαίδευσης  μένει και πάλι ανυπεράσπιστος. Έτσι, τα πιλοτικά ολοήμερα 
σχολεία που λειτουργούν σήμερα, αν και πιο προχωρημένα από τα παραδοσιακά σχολεία, 
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δύσκολα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν πραγματικά καινοτόμα.  
Από τα προβλήματα που παρατηρούνται στη λειτουργία των πιλοτικών Ο.Σ. εξάγονται  

προτάσεις θεραπείας, οι οποίες αναφέρονται και από τους ερωτηθέντες στην έρευνα. Έτσι, 
ορισμένες διορθωτικές  κινήσεις, των οποίων η εφαρμογή μπορεί να αποδειχτεί σωτήρια για 
το μέλλον του θεσμού, είναι: 
- να υπάρξει μέριμνα για το διδακτικό προσωπικό: επιμόρφωση των δασκάλων για τους 
νέους τρόπους διδασκαλίας, τη χρήση των νέων τεχνολογιών και πολλαπλών διδακτικών 
πηγών, μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, μονιμοποίηση του 
διδακτικού προσωπικού, ώστε να μην υπάρχουν κενές θέσεις και ώρες, συχνές αλλαγές και 
καθυστερημένη έναρξη. 
-  να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς: Πολιτεία 
Υπουργείο, Δ/νση Εκπαίδευσης, Δήμος, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνία, σύλλογος γονέων 
και κηδεμόνων, γονείς,  
- να ανανεωθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, να εμπλουτιστεί με γνωστικά αντικείμενα και 
δραστηριότητες που ήταν στον αρχικό σχεδιασμό, αλλά στην πορεία εγκαταλείφθηκαν, 
- να υπάρξει στήριξη του θεσμού, ηθική και υλική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, 
γιατί φαίνεται ότι εκείνοι οι οποίοι αρχικά πίστεψαν στο θεσμό και τον προώθησαν, έχουν 
άρει τη στήριξή τους, αφήνοντας την ευθύνη της επιτυχούς υλοποίησης της προσπάθειας 
στους ώμους των εκπαιδευτικών.  

 

Επίλογος 
 

 Η εφαρμογή του θεσμού των πιλοτικών Ο.Σ. ξεκίνησε με θετικούς οιωνούς και πολλές 
ελπίδες για επέκταση και παγίωσή του. Θεωρήθηκε ώς η καινοτομία που μπορούσε να 
αναμορφώσει το μέλλον της εκπαίδευσης και το χαρακτήρα του σχολείου. Τελικά. Όμως, 
παρεξέκλινε από το σχεδιασμό σε βαθμό τέτοιο, ώστε να τίθεται πλέον ζήτημα για τη 
βιωσιμότητά του. Για την εξέλιξη αυτή υπεύθυνοι είναι πολλοί, όπως η Πολιτεία, το 
Υπουργείο Παιδείας, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, πολιτικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες που 
έχουν εμπλακεί στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και την εφαρμογή του θεσμού. Συνεχόμενα και 
επαναλαμβανόμενα λάθη έφεραν το θεσμό στη σημερινή του κατάσταση. Τα βασικότερα από 
αυτά περιλαμβάνουν ανεδαφικά σχέδια, αποσπασματικές και ανακόλουθές αποφάσεις και 
κινήσεις, έλλειψη προγραμματισμού και οράματος.  Από την άλλη, πολλά από τα αρνητικά 
σημεία ή τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο θεσμός είναι ανατρέψιμα και σ’ αυτή τη 
φάση της εξελικτικής του πορείας, αρκεί να γίνουν κινήσεις αποφασιστικές και άμεσες. 
Άλλωστε, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών στην έρευνα δείχνουν την πίστη 
τους ότι ο θεσμός παρουσιάζει εξίσου πολλά και σημαντικά θετικά σημεία και συνεπάγεται 
ποικίλα οφέλη για τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Σ’ αυτά τα θετικά 
σημεία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος, ώστε να γίνει ευρέως αντιληπτό ότι ο θεσμός του 
Ολοήμερου Σχολείου με τη μορφή που έχει προσλάβει μέσα από τα πιλοτικά προγράμματα, 
έχει μέλλον  ή για την ακρίβεια, μπορεί να γίνει το μέλλον της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Πίνακας 1: Απαντήσεις Υποδιευθυντών  στην Ερώτηση 3 

Στόχοι ολοήμερου σχολείου Συχνότητα (Ν) 
Αλλαγή εκπαιδευτικής νοοτροπίας  1 
Αλλαγή παιδαγωγικού κλίματος 1 
Ανανέωση των διδακτικών μεθόδων 1 
Εισαγωγή νέων διδακτικών αντικειμένων 1 
Προετοιμασία μαθητών 2 
Ενασχόληση με τα παιδιά – αναπλήρωση ρόλου γονέων 1 
 

Πίνακας 2: Απαντήσεις Διευθυντών  στην Ερώτηση 4 
 

 Αρνητικά σημεία του τρόπου εισαγωγής του θεσμού 

Υ
πο
δι
ευ
θυ
ν

τή
ς;

 Α
΄ 

Έλλειψη σχεδιασμού 
Μοναδικό κριτήριο η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των συγκροτημάτων 
Άσκηση πιέσεων από τις τοπικές κοινωνίες 
Εστίαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια 
Έλλειψη μηχανισμών υποστήριξης του θεσμού 

Υ
π

/ν
τ

ής
 

Β
΄ Ελλιπής ενημέρωση και συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς 

Ελλιπής συμμετοχή φορέων της σχολικής κοινότητας 
 
 

Πίνακας 3: Απαντήσεις Διευθυντών  στην Ερώτηση 8 
Προϋποθέσεις επιτυχούς 
εφαρμογής & λειτουργίας Ο.Σ Διευθυντής Α΄ Διευθυντής Β΄ 

Ενημέρωση Γραπτή ενημέρωση Ελλιπής ενημέρωση  
και καθοδήγηση Καθοδήγηση - 

Υλικοτεχνική υποδομή Πλήρης  Πλήρης   

Επιστημονική στήριξη Επιμόρφωση προσωπικού  
με σεμινάρια - 
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Πίνακας 4: Απαντήσεις Διευθυντών  στην Ερώτηση 13 

 Προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού του Ο.Σ. 
Δι
ευ
θυ
ντ
ής

  Α
΄ 

Μείωση διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών  
Αύξηση κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς 
Καθιέρωση ειδικών κριτηρίων επιλογής εκπαιδευτικών 
Πλήρης επάνδρωση με εκπαιδευτικούς από την αρχή του έτους 
Αύξηση χρηματοδότησης για τη λειτουργία του σχολείου 
Εκούσια και υποχρεωτική τριετής απασχόληση εκπαιδευτικών 
Επιδότηση μαθητικού γεύματος 
Αύξηση ωριαίας αποζημίωσης ωρομισθίων εκπαιδευτικών 
Συμμετοχή διδασκόντων στην επιλογή νέων εκπαιδευτικών  

Δι
ευ
θυ
ντ
ής

 Β
΄ 

Επιλογή διδασκόντων κατά προτεραιότητα 
Υποχρεωτική τριετής  / τετραετής θητεία εκπαιδευτικών 
Έγκαιρη τοποθέτηση προσωπικού 
Πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και χορήγηση επιδόματος για την 
εφαρμογή νέων προγραμμάτων 
Μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα / εισαγωγή 2ου δασκάλου στην τάξη 
Επιδότηση για την ολοκλήρωση των υποδομών 
Πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού 

 
Πίνακας 5: Απαντήσεις Υποδιευθυντών  στην Ερώτηση 10 

 Προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού του Ο.Σ. 

Υ
πο
δι
ευ
θυ
ντ
ής

 Α
΄ 

Προκήρυξη οργανικών θέσεων όλων των ειδικοτήτων 
Υποχρεωτική τριετής απασχόληση εκπαιδευτικών  
Αύξηση κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς (αυξημένη μοριοδότηση) 
Δημιουργία θέσης Υποδιευθυντή για τον απογευματινό κύκλο 
Διδασκαλία πολλαπλών γνωστικών αντικειμένων 
Παροχή ειδικής υλικοτεχνικής υποδομής και σχεδίαση διδακτηρίων 
Καθιέρωση δωρεάν σίτισης για τους μαθητές 
Αλλαγή ωραρίου των μαθητών (υποχρεωτικά ως 14.30, προαιρετικά ως 15.30) 
Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

Υ
πο
δι
ευ
θυ
ντ
ής

 Β
΄ 

Διερεύνηση προθέσεων εμπλεκομένων φορέων (δασκάλων, γονέων. Τ.Α.) 
Στήριξη θεσμού από Δ/νση Εκπαίδευσης και Σχολικούς Συμβούλους 
Δημιουργία νομοθετικού πλαισίου & καθορισμός προγράμματος λειτουργίας 
Οικονομική μελέτη  και σχεδιασμός 
Άμεση και ολική στήριξη του θεσμού 
Άμεση αποζημίωση των ωρομισθίων 
Υποχρεωτική τριετής  θητεία εκπαιδευτικών  
Συχνή και ουσιαστική επιμόρφωση, ενημέρωση και καθοδήγηση 
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Πίνακας 6: Απαντήσεις πρωινών δασκάλων στην Ερώτηση 7 

Σημεία διαφοροποίησης του ρόλου του δασκάλου του Ο.Σ. 
Συχνότητα 

(Ν) 
Αλλαγή στη διδακτική μεθοδολογία – χρήση εποπτικών μέσων 3 
Αύξηση βαθμού συνεργασίας (με τους άλλους δασκάλους  3 
Αύξηση συνεργατικού ρόλου (με τους μαθητές) 1 
Ανάληψη συμβουλευτικού ρόλου 1 
Ανάληψη συντονιστικού ρόλου 1 
Ανάληψη εμψυχωτικού ρόλου 1 
Αυξημένη μέριμνα (για το ωρολόγιο πρόγραμμα & την προετοιμασία των 
μαθητών) 2 

 
Πίνακας 7: Απαντήσεις δασκάλων στην Ερώτηση 13 

Προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού του Ο.Σ 
Δημιουργία νομοθετικού πλαισίου 
Οικονομική στήριξη του θεσμού – κάλυψη των αναγκαίων δαπανών 
Επιμόρφωση, ενημέρωση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών 
Έγκαιρη πρόσληψη δασκάλων όλων των ειδικοτήτων 
Υποχρεωτική τριετής απασχόληση εκπαιδευτικών  
Αύξηση κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς (αυξημένη μοριοδότηση) 
Διδασκαλία πολλαπλών γνωστικών αντικειμένων 
Καθιέρωση δωρεάν σίτισης για τους μαθητές και ανάθεσή της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Παροχή ειδικής υλικοτεχνικής υποδομής  (εργαστήρια) 
Συνεχής και ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  
Καθιέρωση θέσης παιδοψυχολόγου  
Καθιέρωση οργανικών θέσεων δασκάλων για μαθήματα ειδικοτήτων 
Μόνιμο και κατάλληλο διδακτικό προσωπικό 
Υποστήριξη του θεσμού από το Υπουργείο 
Επιλογή ελκυστικών και ξεκούραστων μαθημάτων για τον απογευματινό κύκλο 
Ενημέρωση εκπαιδευτικών & κηδεμόνων για το θεσμό 
Συνεργασία μεταξύ δασκάλων και δασκάλων ειδίκευσης 
Μονιμοποίηση εκπαιδευτικού προσωπικού 
Καθιέρωση ειδικού χώρου και ωραρίου για κάθε εκπαιδευτικό 
Τακτές συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών 
 
 


