
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

250 

 

Ολοήμερο σχολείο 
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Περίληψη 

Στην εργασία αυτή γίνεται αναφορά στο θεσμό του Ολοήμερου Σχολείου, το 

οποίο αποτελεί εκπαιδευτική καινοτομία, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στο σχολικό 

οργανισμό να παρακολουθήσει τις νέες κοινωνικές ανάγκες και μεταβολές, να 

προσαρμοσθεί ανάλογα σ’ αυτές και να αποδεσμευτεί από τις παραδοσιακές του 

δομές.Επίσης, καταγράφουμε τα αρνητικά σημεία του θεσμού, όπως αυτά 

προκύπτουν από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και έρευνας. 

Τα συμπεράσματα δείχνουν πως ο θεσμός του Ολοήμερου Σχολείου 

συμβάλλει στην εκπαιδευτική και κατά συνέπεια στην κοινωνική μεταρρύθμιση 

και ανανέωση. Επίσης, το έλλειμμα επικοινωνίας που διαπιστώνεται ανάμεσα στο 

σχολείο και στην οικογένεια επιβάλλει την ανάληψη επιπλέον κοινωνικών και -

παιδαγωγικών μέτρων στο πλαίσιο που αυτά συμπληρώνουν και στηρίζουν την 

οικογένεια. 

 

Λέξεις – Κλειδιά: Ολοήμερο Σχολείο, διαχείριση, καινοτομία, εκπαίδευση, 

κοινωνικές ανάγκες, κοινωνικές μεταβολές  

Abstract 

This essay refers to the institution of the Day-long School, which is an 

educational innovation, offering the school body the opportunity to follow the 

new social needs and changes, to adapt to them and free itself from its traditional 

structures. In addition, the negative points of the institution as they are 

demonstrated by the study of the relevant literature and research are listed. 

The conclusions show that the institution of the day-long school contributes to 

the educational and social renewal and reformation. Moreover, communication 

deficiencies found in schools and families demand further social and educational 

measures in order for the family to be supported. 
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1. Ιστορική αναδρομή του θεσμού 

 

H αφετηρία του «Ολοήμερου Σχολείου» ανάγεται σε πρόταση του Johan Amos 

Comenius κατά τον 17° αιώνα, σύμφωνα με την οποία η εργασία στο σχολείο 

χωριζόταν σε πρωινή και απογευματινή με τη μεσολάβηση δύο ωρών περίπου 

κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές και οι δάσκαλοι μετέβαιναν στα σπίτια 

τους. 

Η μορφή αυτή του «Ολοήμερου Σχολείου» ήταν διαδεδομένη σε όλη την 

Ευρώπη, επειδή ήταν προσαρμοσμένη και εξυπηρετούσε το πρόγραμμα των 

περισσότερων οικογενειών. 

Στο «παραδοσιακό» σχολείο επικρατούσε πειθαρχία και αυστηρό μαθησιακό 

κλίμα, ενώ σήμερα γίνεται προσπάθεια μέσω του νέου παιδαγωγικού πνεύματος 

που επικρατεί σ’ αυτό και της νέας εφαρμοζόμενης διδακτικής μεθοδολογίας, να 

«αποσχολειοποιηθεί» κατά το δυνατόν η σχολική ζωή (Πυργιωτάκης, 2001, σ.43-

44). 

H επιχειρηματολογία για τη λειτουργία του «Ολοήμερου Σχολείου» κατά τις 

προηγούμενες δεκαετίες, και ιδιαίτερα για τις ευρωπαϊκές χώρες τα πρώτα 

μεταπολεμικά χρόνια, είχε πρωτίστως κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα, επειδή ο 

σκοπός του ήταν να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και 

οικονομικών προβλημάτων που δημιούργησε ο πόλεμος. Στη συνέχεια 

χρησιμοποιήθηκε ως μηχανισμός ενίσχυσης της γυναικείας χειραφέτησης, ενώ 

στις δεκαετίες του '70 και του '80 εμπλουτίστηκε και με παιδαγωγικά 

πλεονεκτήματα (Σιμένη και Μπάκας, 2001, σ.182).  

 

2. Οριοθέτηση του θεσμού 

 

Με τον όρο «ολοήμερο σχολείο» εννοούμε τις σχολικές μονάδες στις οποίες το 

πρόγραμμα επεκτείνεται πέραν του ημι-ημερήσιου και λειτουργεί τουλάχιστον ως 

τις 16.00 όλες τις εργάσιμες μέρες της εβδομάδας, εξυπηρετώντας κοινωνικούς, 

γνωστικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συμβολή 

του στην ολόπλευρη ανάπτυξη και αγωγή των μαθητών. Επισκόπηση της 

εφαρμογής του Ολοήμερου Σχολείου οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο τύπος των 

ολοήμερων σχολείων δεν είναι ενιαίος, αλλά διαμορφώθηκε ανάλογα με τις 
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κοινωνικοοικονομικές, γεωγραφικές, πολιτισμικές και πολιτικές συνθήκες του 

κάθε τόπου. Έτσι μπορεί να ακολουθηθεί η παρακάτω ταξινόμηση ανάλογα με: 

 το χρόνο παραμονής των μαθητών στο σχολείο και 

 το εάν είναι υποχρεωτικό ή μη το πρόγραμμα σπουδών. 

Στα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ υπάρχουν Ολοήμερα Σχολεία στα οποία 

το πρόγραμμα είναι υποχρεωτικό για όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά από την έναρξη 

ως τη λήξη του προγράμματος του σχολείου. Στα σχολεία αυτά δεν υπάρχει 

διάκριση πρωινής και μεταμεσημβρινής ζώνης εργασίας. Σε αρκετές περιπτώσεις 

η σχολική ζωή κατανέμεται και στις δυο ζώνες εργασίας, μάλιστα στις 

μεσημβρινές ώρες παραμένουν μόνο όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να 

παρακολουθήσουν το σχετικό πρόγραμμα τόσο στις προ όσο και στις 

μεταμεσημβρινές ώρες όπου παραμένουν μόνο όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να 

παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. http://www.pi-schools.gr  

Τα Ολοήμερα Σχολεία μπορούμε να τα διακρίνουμε σε  

α) «ανεξάρτητα ολοήμερα» ή «ανοιχτά σχολεία», τα οποία λειτουργούν 

κανονικά μέχρι το μεσημέρι (ημιημερήσια) οπότε εξαντλείται η διδασκαλία των 

υποχρεωτικών μαθημάτων. Στη συνέχεια προσφέρουν ένα επιπρόσθετο 

πρόγραμμα πέραν των μαθημάτων της πρωινής ζώνης. Οι απογευματινές 

δραστηριότητες περιορίζονται μόνο σ’ αυτό που ονομάζεται φύλαξη και στην 

προετοιμασία των κατ’ οίκον εργασιών.   

β) «ενσωματωμένα ολοήμερα» ή «κλειστά σχολεία» με ευέλικτα προγράμματα 

–δεσμευτικά για όλους τους μαθητές- και δραστηριότητες που αποτελούν ένα 

ενιαίο και συναφές σύνολο για όλους τους μαθητές. (Μπουζάκης, 1995). 

Στο ολοήμερο σχολείο με πρόγραμμα δεσμευτικό για όλους τους μαθητές η 

πρωινή ζώνη εργασίας, η μεσημβρινή ζώνη ανάπαυσης και η μεταμεσημβρινή 

ζώνη εργασίας αποτελούν ένα ενιαίο πρόγραμμα, το οποίο οφείλουν να 

παρακολουθούν όλοι οι μαθητές. 

Τέλος, υπάρχουν και «άτυπα» ολοήμερα σχολεία που λειτουργούν με την 

ευθύνη τοπικών αρχών, κοινωνικών φορέων ή συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. 

Λειτουργούν με παρόμοιους στόχους και μορφές οργάνωσης μ’ αυτές των 

θεσμοθετημένων Ολοήμερων Σχολείων στα οποία η προσφορά δραστηριοτήτων 

για δημιουργική απασχόληση είναι ικανοποιητική. (Ανδρέου, 2003). 

 

http://www.pi-schools.gr/
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3. Λόγοι που οδήγησαν στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 

 

Οι λόγοι που οδήγησαν στο άρθρο 4 και στη δημιουργία του Ολοήμερου 

Δημοτικού Σχολείου ήταν κοινωνικοί, παιδαγωγικοί και εκπαιδευτικοί.  

Στις κοινωνικές εξελίξεις εντάσσονται οι δημογραφικές και κυρίως: 

α) η μείωση του μέσου αριθμού παιδιών κατά οικογένεια  

β) η μετάβαση από γεωργική σε βιομηχανική κοινωνία 

γ) η ταχύτατη άνοδος του εκπαιδευτικού επιπέδου και ο εκδημοκρατισμός των 

διαπροσωπικών σχέσεων και 

δ) η δημιουργία της πυρηνικής οικογένειας με την απασχόληση της συζύγου 

έξω από την οικογένεια με τη μητέρα να απουσιάζει κατά κανόνα από το σπίτι 

(Σουλιώτη, 2004). 

Ένας άλλος λόγος που οδήγησε στο Ολοήμερο ήταν η ραγδαία αύξηση των 

γνώσεων και η ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας, που δημιούργησαν 

νέες ανάγκες στο σχολείο για περισσότερες και ποικίλες γνώσεις και δεξιότητες 

(Σταυρογιανόπουλος, 2006).  

 

Σκοποί και Στόχοι του Ολοήμερου 

 

Το Ολοήμερο θέτει σκοπούς και στόχους και επιχειρεί την καλλιέργεια 

παιδαγωγικού κλίματος, που θα εξασφαλίζει τη δραστηριοποίηση κινήτρων 

μάθησης (Βρεττός, 2001). 

Οι στόχοι του γίνονται ορατοί από όσα εκτέθηκαν παραπάνω και επιμερίζονται 

στους παρακάτω παιδαγωγικούς και κοινωνικούς σκοπούς και στόχους: 

 

Παιδαγωγικοί :  

 Εμπλουτισμός του αναλυτικού προγράμματος με τη διδασκαλία 

επιπρόσθετων γνωστικών αντικειμένων, 

 επαναπροσδιορισμός της διδακτικής πράξης με ανανέωση των μεθόδων 

διδασκαλίας, που από μετωπικές καταβάλλεται προσπάθεια να γίνουν 

συνεργατικές και διερευνητικές π. χ. η μέθοδος project, 

 καλύτερη συνεργασία δασκάλου-μαθητή, 

 διεπιστημονική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων, 

 ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας και της σχολικής 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

254 

 

προετοιμασίας στα πλαίσια του σχολείου (Βιτσιλάκη, Πυργιωτάκης, 2001) και 

 εμπέδωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάσκονται οι μαθητές 

στο πρωινό πρόγραμμα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων είναι η 

συνεργασία των εκπαιδευτικών του ολοήμερου με τους εκπαιδευτικούς των 

τάξεων όσον αφορά το σχεδιασμό και τις παρεμβάσεις που θα γίνονται (Σαμπάνη, 

2005). 

 

Κοινωνικοί 

 Περιορισμός της παραπαιδείας και οικονομική ανακούφιση ιδιαίτερα 

των χαμηλότερων στρωμάτων, 

 περιορισμός της εκπαιδευτικής ανισότητας με περισσότερη ενίσχυση 

των αδύναμων μαθητών, 

 κάλυψη αναγκών των εργαζόμενων γονέων, 

 υπεύθυνη και εποικοδομητική επίβλεψη των μαθητών, 

 ανάπτυξη ουσιαστικής διαπροσωπικής επικοινωνίας μεταξύ των 

μαθητών και αποδοχή της ετερότητας, μέσα από τη βαθύτερη γνωριμία της 

κουλτούρας του άλλου, 

 καταπολέμηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, 

 περιορισμός της παιδικής παραβατικότητας, ενεργοποίηση των γονέων 

και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε το σχολείο να τεθεί στο επίκεντρο της ζωής 

των τοπικών κοινωνιών (Βιτσιλάκη, Πυργιωτάκης, 2001). 

 

Κριτική για τη δομή και λειτουργία του Ολοήμερου 

 

Το ολοήμερο σχολείο αποτελεί νέο θεσμό στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. 

Όπως είναι φυσικό αντιμετωπίζει προβλήματα και δυσκολίες. Για να υπηρετήσει 

όμως τους υψηλούς παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους για τους οποίους 

σχεδιάστηκε, απαιτούνται συνεχείς βελτιωτικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα 

προκύπτουν μέσα από συζητήσεις και προβληματισμούς όλων των εμπλεκόμενων 

ομάδων. 

Ο προβληματισμός, η ανταλλαγή απόψεων και δημιουργικών προτάσεων που 

αφορούν τη λειτουργία του συμβάλλουν στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί και στη βελτίωση της λειτουργίας του. Έτσι 
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θα ανταποκρίνεται πληρέστερα τόσο στις κοινωνικές ανάγκες των οικογενειών 

των μαθητών όσο και στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. 

Προκειμένου, λοιπόν, να ενισχυθεί η χρησιμότητα των αποτελεσμάτων και 

συμπερασμάτων τών κατά καιρούς ερευνών, είναι απαραίτητη η συνεχής και 

περαιτέρω διερεύνηση. 

Εκείνο που επιβεβαιώνεται και προτείνεται από όλους τους ερευνητές είναι μια 

συνολική αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σχολείου, 

ώστε το ολοήμερο να αποτελεί τυπικά και ουσιαστικά αναπόσπαστο στοιχείο του, 

διότι το σχολείο του μέλλοντος μπορεί να στοχεύει σε μια αναβαθμισμένη 

ποιοτικά παιδεία μόνο ως σχολείο συλλογικότητας, παραγωγής γνώσης και 

καλλιέργειας των νέων ατόμων. 

Το ολοήμερο Σχολείο για να επιτύχει τους υψηλούς στόχους του, που 

διαμορφώνουν συνθήκες παιδαγωγικού περιβάλλοντος και ελκυστικότερης 

μάθησης (Φ.50.58/26861/Γ1), οφείλει να βελτιώνεται, να εξελίσσεται και να 

προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας. Προσδοκούμε, 

λοιπόν, να γίνει ένα σχολείο γνώσης, δράσης και δημιουργίας που θα επιτρέπει 

στον αυριανό πολίτη εποικοδομητικά και κριτικά να συμβάλλει στη διαμόρφωση 

μιας καλύτερης κοινωνίας (Μπελαδάκης, 2007). 

 

Συμπεράσματα  

 

Από τη μέχρι τώρα πορεία της εξέτασης του θεσμού φαίνεται ότι: 

 Το ολοήμερο σχολείο συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του παιδιού, 

βελτιώνει τη συμπεριφορά του, το μαθαίνει να εντάσσεται σε ομάδες και να 

αποκτά συνείδηση της ανάγκης για συλλογικότητα.  

 Επιτυγχάνεται η μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού σε παιδιά που 

ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.  

 Το αναλυτικό πρόγραμμα θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, 

προσφέροντας περισσότερα περιθώρια ελευθερίας και δυνατότητες εμπλουτισμού 

του προγράμματος με νέα διδακτικά αντικείμενα, που είναι απαραίτητα για την 

απόκτηση δεξιοτήτων από τους μαθητές. Αυτά τα αντικείμενα θα πρέπει να 

σχετίζονται με την καθημερινή ζωή και τις προσωπικές εμπειρίες των μαθητών 

(Παπαπέτρου και Σουσαμίδου, 2004, σ.97). 

 Θα πρέπει να διδάσκονται γνωστικά αντικείμενα που έχουν σχέση με 
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τα καθημερινά ενδιαφέροντα του μαθητή, αλλά και με τις ευρύτερες ανάγκες του. 

Τα μαθήματα στις ομάδες αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενιαίο σύνολο. 

(Αρβανίτη, 2006, σ.75). 

 Είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν νέες μέθοδοι και κυρίως 

διερευνητικές και ομαδοσυνεργατικές, ώστε οι μαθητές να προσεγγίζουν με 

διεπιστημονικό τρόπο τα νέα γνωστικά αντικείμενα και να ολοκληρώνουν τις 

εργασίες τους στο σχολείο (Σαμπάνη, 2005, σ.180). 

 Είναι απαραίτητη η υιοθέτηση μιας νέας κριτικο-στοχαστικής 

παιδαγωγικής πρακτικής με στόχο την καλλιέργεια των μαθητών και την 

καλλιέργεια όλων των πτυχών της προσωπικότητάς τους.  

 Ο διευθυντής οφείλει να θέτει ειδικούς στόχους στη σχολική του 

μονάδα, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να δημιουργεί κλίμα συνεργασίας και να 

συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς (Mπελαδάκης, 2007).  

 Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα Ολοήμερα Σχολεία θα πρέπει να 

ακολουθούν τις παροτρύνσεις, την καθοδήγηση και τη βοήθεια που παρέχεται απ’ 

όλους τους αρμόδιους φορείς, διευθυντές, προϊστάμενους γραφείων και 

σχολικούς συμβούλους. Ο δε σχολικός σύμβουλος υποχρεούται να συμβάλλει 

στην καθοδήγηση, στη στήριξη και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

 Θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα της σίτισης, με την εξασφάλιση της 

δωρεάν τροφής των παιδιών, τη βελτίωση της ποιότητας της τροφής και το 

διορισμό ειδικού βοηθητικού προσωπικού, όπως επίσης χρειάζεται σε κάθε 

σχολείο να υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος, που θα λειτουργεί ως 

τραπεζαρία. Το κράτος θα πρέπει να βοηθήσει στο θέμα αυτό και κυρίως με την 

παροχή χορηγιών στα άπορα παιδιά και στις πολύτεκνες οικογένειες. 

 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 νέου τύπου δραστηριοτήτων.  

 Είναι απαραίτητη η ανέγερση νέων σχολικών αιθουσών πολλαπλής 

χρήσεως με κλιματισμό και κλειστών καλυμμένων υπαίθριων χώρων για τις 

ελεύθερες ώρες των μαθητών (Αρβανίτη, 2006,σ.74). 
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 Οι γονείς θα πρέπει να συμμετέχουν με ενεργό τρόπο στη σχολική 

ζωή, στη λήψη αποφάσεων για τη λειτουργία του θεσμού με την υλικοτεχνική 

στήριξη, στην εξασφάλιση και στη διαχείριση των χορηγιών, στον εξοπλισμό του 

Ολοήμερου Σχολείου και την ανάληψη πρωτοβουλιών. Οι ρόλοι πρέπει να είναι 

ευχερώς διακριτοί και αλληλοσυμπληρούμενοι (Βρεττός, 2001, σ128). 

 

Προτάσεις 

 

Οι προτάσεις που προκύπτουν από τη διαπραγμάτευση της εργασίας 

περιορίζονται στη διατύπωση άμεσων και πρακτικών για την περαιτέρω βελτίωση 

του θεσμού. 

Σύμφωνα με την διαμορφωμένη αντίληψή μας, το όλο πρόγραμμα του 

σχολείου αλλά και το κάθε μάθημα ξεχωριστά, πρέπει να προσαρμοστούν στις 

βασικές αρχές του ολοήμερου. Αυτό προϋποθέτει συνολική αναδιάρθρωση, 

ριζική ανανέωση και ουσιαστική βελτίωση του τρόπου που πραγματοποιείται το 

μάθημα. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της οργανωμένης 

επιμόρφωσης των δασκάλων σε ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας και 

γενικά οργάνωσης της λειτουργίας της τάξης.  

Θεωρούμε πως είναι θετικό για την επιτυχία της να οργανωθεί με βάση ένα 

πρόγραμμα σεμιναριακής ενημέρωσης, το οποίο θα προσανατολίζεται σε 

πρακτικά ζητήματα.  

Κάθε σχολείο θα οργανώνει τέτοιες συναντήσεις έτσι ώστε να επιλύονται τα 

σχετικά προβλήματα και οι απορίες των δασκάλων του. Μ’ αυτό τον τρόπο η 

επιμόρφωση θα είναι ευέλικτη σε σχέση με τη θεωρία και την πράξη.  

Επίσης προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να αναλάβει ενεργότερο ρόλο η 

επιστημονική επιτροπή και ο σχολικός σύμβουλος, ώστε να επιδιώκεται μια 

οργανωμένη πλέον προσπάθεια ανανέωσης και βελτίωσης της εσωτερικής 

λειτουργίας του Σχολείου. Ο δάσκαλος έτσι δε θα αισθάνεται αδύναμος να 

αναλάβει τη διδασκαλία σ’ ένα ολοήμερο σχολείο, ενώ θα είναι σίγουρος ότι θα 

μπορεί με ορθό τρόπο να προσανατολιστεί στις σύγχρονες μεθόδους προσέγγισης 

της γνώσης (Μπελαδάκης, 2007). 

Απαιτείται άμεση επαναδιαπραγμάτευση της ύλης, ώστε να ταιριάζει στο 

χαρακτήρα του πιλοτικού ολοήμερου. Αυτό σημαίνει απαλλαγή από τις 

επικαλύψεις που υπάρχουν από μάθημα σε μάθημα, τις άσκοπες επαναλήψεις και 
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τις πεπαλαιωμένες γνώσεις. Θα πρέπει με τον τρόπο αυτό να απαλλαγούμε από 

την αντίληψη της απλής πρόσθεσης της ύλης ή των νέων μαθημάτων, χωρίς να 

συνοδεύονται από ποιοτική αναδιάρθρωση του περιεχομένου τού κάθε 

μαθήματος και την ανανέωση των γνώσεων που θα μεταδοθούν. 

Στα πλαίσια της ευελιξίας του ολοήμερου προγράμματος, αλλά και της 

καλύτερης λειτουργίας του, θα βοηθούσε το κάθε σχολείο να έχει το προνόμιο της 

επιλογής των επιπλέον αντικειμένων μάθησης και ψυχαγωγίας. Το ενιαίο 

πρόγραμμα μαθημάτων δεν βοηθά πουθενά, ιδιαίτερα στην αποτελεσματικότητα 

του απογευματινού ωραρίου. Κάθε σχολείο με βάση τις δυνατότητες που διαθέτει, 

τους χώρους και το προσωπικό, να επιλέγει με τη συνδρομή της γνώμης των 

γονιών και των μαθητών τα μαθήματα που θα απαρτίζουν το πρόγραμμά του 

(Μπελαδάκης, 2006). 

Ακόμα κάτι το οποίο θα μπορούσε να βελτιώσει τις υπάρχουσες συνθήκες 

λειτουργίας και να αναγάγει το θεσμό του Ολοήμερου σε αποτελεσματικό, είναι η 

πιο ομαλή και σταθερή οικονομική ενίσχυσή του. Μ’ αυτό τον τρόπο, εφόσον 

εξασφαλίζεται ένα λογικό κονδύλι, θα μπορούν να χρηματοδοτούνται οι ετήσιες 

επιδιορθώσεις και βελτιώσεις του σχολείου, να ανανεώνεται ο εξοπλισμός. 

Επίσης, θα μπορούν να καλύπτονται πιο άμεσα οι ανάγκες των εκπαιδευτικών για 

αναλώσιμα και εκπαιδευτικά υλικά, ενώ παράλληλα θα αποπληρώνονται και οι 

ωρομίσθιοι δάσκαλοι στην ώρα τους. 

Βέβαια, για να συνεχίσει ο θεσμός να έχει την αξία του ως παιδαγωγική 

παρέμβαση στην εκπαίδευση, θα πρέπει να συνεχίσει να έχει την επιστημονική 

καθοδήγηση από την αρμόδια επιτροπή. Στα πλαίσια που κινείται επιβάλλεται να 

οριοθετείται παιδαγωγικά η δράση του, να ανανεώνεται το επιστημονικό του 

υπόβαθρο και να κατευθύνεται από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το θεσμό. 

Το πρόγραμμα λειτουργίας χρήζει ανάγκης οργάνωσης και συντονισμού. Οι 

οργανωτικοί υπεύθυνοι πρέπει να ξεκαθαρίσουν το ρόλο τους στα πλαίσια του 

ολοήμερου και τον τρόπο που θα παρεμβαίνουν σ’ αυτό. Καλύτερη οργάνωση 

του προγράμματος σημαίνει συχνή και ουσιαστική επικοινωνία όλων των 

εμπλεκομένων σ’ αυτό, διαμόρφωση ποιοτικών πλαισίων παρέμβασης σε κάθε 

μάθημα, μη-χωρισμό του προγράμματος σε ακαδημαϊκά και μη ακαδημαϊκά 

μαθήματα, καλύτερος συντονισμός των ωρών διδασκαλίας και επαναδιατύπωση 
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των στόχων τής κάθε διδακτικής ενότητας στα πλαίσια του ολοήμερου 

προγράμματος (Μπελαδάκης, 2007).  

Συντονισμός του προγράμματος σημαίνει διαμόρφωση όλων των απαραίτητων 

συνθηκών και προϋποθέσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του 

σχολείου. 

Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη οργάνωση και ο συντονισμός, χρειάζεται η 

στελέχωση των σχολείων με γραμματεία, που θα αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση 

όλων των σχετικών θεμάτων, ώστε να πετυχαίνετε ομαλότερη και 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του προγράμματος. 

Το ολοήμερο είναι σε θέση, εφόσον διαθέτει θεωρητικό υπόβαθρο, να 

απαλλαγεί από τα προβλήματα που το ταλανίζουν και να ευθυγραμμιστεί με το 

επίπεδο της εκπαίδευσης που επιδιώκει.  

 

8.Αντί επιλόγου 

 

H καθιέρωση και η λειτουργία του ολοήμερου σχολείου και στην Ελλάδα δεν 

είναι πάντοτε συνυφασμένη με ξεκάθαρες παιδαγωγικές προθέσεις και επιδιώξεις. 

Αρκετά συχνά το ολοήμερο σχολείο έρχεται να ικανοποιήσει κοινωνικούς και 

πολιτικούς στόχους, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα την παιδαγωγική του διάσταση. 

Έτσι όμως το ολοήμερο σχολείο χάνει τη δυναμική του και τη δυνατότητα να 

γίνει χώρος αγωγής και ζωής και όχι απλά ένας χώρος φύλαξης με διευρυμένο 

ωράριο διδασκαλίας και απασχόλησης των παιδιών. Σήμερα το ολοήμερο σχολείο 

προβάλλεται στη χώρα μας ως το υπόδειγμα του σχολείου, που μπορεί να 

εφαρμόσει την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και να γίνει ο κύριος φορέας της. 

Οι προτάσεις του ΥΠ.Ε.Π.Θ για ένα ολοήμερο σχολείο με παιδαγωγική 

διάσταση, αποτελούν μια πρόκληση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Βασικός παράγων, όμως, της κάθε αλλαγής είναι ο άνθρωπος. Εφόσον τα στελέχη 

της εκπαίδευσης έχουν πεισθεί ότι το ολοήμερο σχολείο αποτελεί παιδαγωγική 

και κοινωνική αναγκαιότητα, η οποία εξυπηρετεί τους μαθητές και τις οικογένειές 

τους, ο θεσμός αυτός χρειάζεται τη στήριξή τους. 

H ενδυνάμωση των ενεργειών τους, η απομάκρυνση των πιθανών εμποδίων, η 

κινητοποίηση για τις λύσεις προβλημάτων είναι ορισμένες από τις 

δραστηριότητές τους για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής αυτής καινοτομίας.  
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Η ολοήμερη εκπαίδευση δεν μπορεί να εξαντλείται στο επίπεδο της μάθησης 

παρά να ενδιαφέρεται εξίσου για την αγωγή και τη σωστή φροντίδα των παιδιών. 

Οι νέες διαστάσεις της μάθησης, η δια βίου μάθηση, η άτυπη μάθηση, η 

βιωματική μάθηση, επιτάσσουν την ανάγκη σύνδεσης σχολείου και κοινωνίας.  

Επίσης, τα ελλείμματα αγωγής που διαπιστώνονται ανάμεσα στο σχολείο και 

την οικογένεια επιβάλλουν την ανάληψη επιπλέον κοινωνικοπαιδαγωγικών 

μέτρων στο πλαίσιο που να συμπληρώνουν και να στηρίζουν την οικογένεια. 

Το κάθε σχολείο μπορεί να ακολουθήσει σε συνεργασία με τα στελέχη της 

εκπαίδευσης το δικό του ξεχωριστό δρόμο ανάλογα με τις δυνατότητες και τις 

προσφορές του περιβάλλοντός του, δημιουργώντας έτσι μέσω της ολοήμερης 

εκπαίδευσης μια ιδιαίτερη σχολική ταυτότητα και ποιότητα ζωής. 
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