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To Ολοήμερο Σχολείο μέσα απ’ τα μάτια των μαθητών. 

Μανώλης Μπελαδάκης
37

 

Περίληψη 

Μέσα σε μια κοινωνία που μεταβάλλεται ραγδαία, ο θεσμός του Ολοήμερου 

Σχολείο εισήχθη με την ελπίδα ότι θα δώσει μια άλλη προοπτική στην εκπαίδευση 

και θα αποτελέσει την απάντηση στις προκλήσεις του μέλλοντος. Μετά τα πρώτα 

στάδια της εφαρμογής του, τονίζεται η ανάγκη έρευνας του αν, και σε ποιο 

βαθμό, οι αρχικοί στόχοι του θεσμού έχουν επιτευχθεί. Το παρόν άρθρο 

παρουσιάζει και συζητάει τις απόψεις αριθμού μαθητών που έχουν εμπειρία από 

Ο.Σ., αναδεικνύοντας πλεονεκτήματα και αδυναμίες του θεσμού και 

προβάλλοντας προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία του. 

Abstract 

In a rapidly evolving society, the Day-long School was introduced with the 

hope of giving another perspective to education and constituting the answer to the 

challenges of the future. Some years after its implementation, the need of 

evaluating if and to what extent its initial goals have been achieved is highlighted. 

The particular article presents and analyses the opinions of a number of students 

who have experienced the Day-Long School, showing advantages and 

deficiencies of the institution and offering suggestions towards its impovement. 

 

Το Ολοήμερο Σχολείο στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας  

 

Τα  τελευταία  χρόνια  υπάρχει  ένας  έντονος  προβληματισμός  για  τη  

λειτουργία της  εκπαίδευσης  ως  εσωλειτουργίας  ή  υπολειτουργίας  της  

κοινωνίας.  Το σχολείο  δε μπορεί  να  θεωρηθεί  ότι  είναι  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 
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σχολείο ως θεσμοθετημένη εκπαιδευτική διαδικασία συνδέεται με το ευρύτερο 

κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο. 

 Η έρευνα των σύγχρονων κοινωνικών δεδομένων καταγράφει διάφορα 

κοινωνικά προβλήματα στα οποία το σύγχρονο σχολείο καλείται να απαντήσει. 

Ένα από τα κυριότερα 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). 

 Οι ανάγκες της σημερινής κοινωνίας είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι 

παλαιότερα. Οι γοργοί  ρυθμοί που  μετασχημάτισαν  την ελληνική κοινωνία σε 

σύγχρονη βιομηχανική, έχουν προκαλέσει σοβαρές αλλαγές στην εσωτερική δομή 

και τη λειτουργία της οικογένειας. Παρουσιάζεται πρόβλημα φύλαξης και 

προσοχής των παιδιών, 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 φύλαξής του εκτός σχολείου. 

 Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι οι αυξημένες απαιτήσεις που έχει η 

κοινωνία από τον εργαζόμενο. Το ολοήμερο δημοτικό σχολείο παρέχει τις 

δυνατότητες για την ένταξη νέων γνωστικών αντικειμένων στο πρόγραμμά του, 

ώστε ο μαθητής να είναι εξοπλισμένος με περισσότερες και πιο ολοκληρωμένες 

γνώσεις, όταν φτάσει στο σημείο να αναζητήσει εργασία. Ο μαθητής σε τέτοιου 

είδους σχολείο έχει κίνητρα μάθησης, γίνεται υπεύθυνος  και αναπτύσσει την 

προσωπικότητά του. 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 
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την εναρμόνισή του με τις τοπικές ανάγκες, καθώς  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. Δεν έχει ακαδημαϊκό χαρακτήρα, αλλά στοχεύει στην εσωτερική 

καλλιέργεια και αυτοπραγμάτωση. 

  Ταυτόχρονα, 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. Ο κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή προσωπικότητα, 

που έχει προτερήματα αλλά και αδυναμίες. 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 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 σ’ 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). 

 

Αλλαγές στο ρόλο του Μαθητή 

 

Η εισαγωγή του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου, με όλες τις αλλαγές που 

περιγράφησαν παραπάνω, έχει επιδράσει και στο ρόλο όλων των φορέων που 

εμπλέκονται στη λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών. Οι 
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μαθητές στο Ολοήμερο Σχολείο αναλαμβάνουν νέο ρόλο για την ομαλή 

λειτουργία του. Πλέον δεν είναι παθητικοί δέκτες των μηνυμάτων από τους 

δασκάλους, αλλά συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Δεν 

περιορίζεται ο ρόλος τους στην παρακολούθηση της διάλεξης, της παράδοσης του 

δασκάλου από την έδρα, αλλά συμμετέχουν και αυτοί στην παράδοση του 

μαθήματος, παρεμβαίνοντας και παίρνοντας πρωτοβουλίες.  

Το πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου, βασιζόμενο στην ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία, αναδεικνύει ένα νέο ρόλο για το μαθητή, το ρόλο του μέλους μιας 

ομάδας, που έχει ως στόχο τη βελτίωση της επίδοσής της, αλλά και τη δική του 

βελτίωση και αναγνώριση, μέσα από τη διάκριση και την επίτευξη των στόχων 

της ομάδας.. Η συνεργασία των μαθητών οδηγεί σε καλύτερες επιδόσεις και 

συντελεί στην επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων τους. Όλοι οι μαθητές έχουν 

ανάγκη την αποδοχή και την αναγνώριση των συνομηλίκων τους (Κυριάκη, 2005, 

σ.86). Ο μαθητής πλέον ενεργεί ως ισότιμο μέλος της ομάδας συμμαθητών, οι 

οποίοι έχουν ως κοινό στόχο την απόκτηση γνώσεων και την αξιοποίηση 

δεξιοτήτων. Μέσα από τη συμμετοχή του σε ομάδες, την εκπόνηση εργασιών και 

την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ο μαθητής καλλιεργεί την κριτική του σκέψη, 

μαθαίνει να δέχεται την κριτική από τους άλλους και να συνεργάζεται με τους 

συμμαθητές του και με το δάσκαλο. 

Με το ολοήμερο σχολείο και μέσα από την ενισχυτική και εξατομικευμένη 

διδασκαλία  επιχειρείται η ενίσχυση των αδύνατων μαθητών. Ο μαθητής 

παροτρύνεται από το δάσκαλο να ανακαλύπτει τη γνώση και να μην την δέχεται 

ως έτοιμη τροφή. Με την κατάλληλη καθοδήγηση του δασκάλου ο ίδιος ο 

μαθητής οδηγείται   στη γνώση και ανακαλύπτει πολύπλευρες κλίσεις και 

ενδιαφέροντα. 

Με το ολοήμερο σχολείο οι μαθητές αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες. 

Τους δίδεται η δυνατότητα  ευκαιριών για κοινωνικές εμπειρίες και επαφές 

μεταξύ τους. Δραστηριοποιούνται με τη σίτιση, το παιχνίδι, την άθληση, τις 

ομάδες εργασίας. Το σχολείο δεν είναι δυνατόν από μόνο του να τους παρέχει όλο 

και περισσότερες γνώσεις και γι’ αυτό, στην προσπάθειά τους να αναπληρώσουν 

αυτό το κενό,  αναπτύσσουν σχέσεις μεταξύ τους. Οι μαθητές θα πρέπει, 

διαμορφώνοντας την κριτική τους σκέψη και μαθαίνοντας τον τρόπο απόκτησης 

της γνώσης, να αναζητούν μόνοι τους τη γνώση και να μην περιμένουν από το 
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δάσκαλο να τους τροφοδοτήσει με έτοιμες γνώσεις. Μ’ αυτό τον τρόπο θα 

μπορέσουν να μάθουν να προσαρμόζονται στις αλλαγές, να αποκτούν με ευκολία 

γνώσεις και να διακρίνουν τη λανθασμένη πληροφορία από τη σωστή ( 

Παπαπέτρου, Σουσαμίδου, 2004, σ65). 

  

Η Έρευνα 

 

Σε αντίθεση με τα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία, στα οποία έχουν γίνει 

σχετικές 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 με απώτερο σκοπό 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 υπηρετούμε.  

Πιο συγκεκριμένα, με το ερευνητικό μέρος της παρούσας εργασίας 

φιλοδοξούμε να  διερευνήσουμε  τη διαχείριση των καινοτομιών στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα την περίπτωση του ολοήμερου 

σχολείου, μέσα από την οπτική των μαθητών. Οι ειδικότεροι στόχοι που 

εκπορεύονται από τη σκοπιμότητα της έρευνάς μας είναι να καταγραφούν οι 

απόψεις των μαθητών που έχουν εμπειρία από το ολοήμερο σχολείο ως προς: 

 Την επιθυμία τους ή μη να συμμετέχουν στο ολοήμερο σχολείο και τους 

λόγους που την στηρίζουν 

 Την προτίμησή τους για τον πρωινό ή απογευματινό κύκλο μαθημάτων  

 Τα ωφέλη που αποκομίζουν από τη συμμετοχή τους στο ολοήμερο σχολείο 

 Πιθανές αλλαγές που έχουν να προτείνουν για τη βελτίωση της λειτουργίας 

του Ολοήμερου Σχολείου 

Πληθυσμός και δείγμα έρευνας 

 

Η ερευνητική προσέγγιση του θέματος έλαβε χώρα σε πρωτοβάθμια 

εκπαιδευτικά ιδρύματα του νομού Ηρακλείου Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στο 
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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 

ολοήμερου σχολείου Θυμιανών Χίου, που είναι τυπικά σε αναστολή λειτουργίας.  

Τα παιδιά που φοιτούν σ’ αυτά είναι συνολικά (209), από τα οποία τα (93) 

είναι μαθητές του πιλοτικού Ο.Σ. Λιμένος Χερσονήσου και τα (116) του 

αντίστοιχου σχολείου των Μαλίων. Στα πλαίσια της έρευνας πραγματοποιήθηκαν 

συνεντεύξεις με τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές των σχολείων, με 8 πρωινούς 

και απογευματινούς δασκάλους, καθώς και με οκτώ παιδιά και τους γονείς τους, η 

επιλογή των οποίων έγινε κατόπιν τυχαίας προαίρεσης. Η προϋπόθεση που 

έπρεπε να πληρούν οι ερωτηθέντες ήταν να έχουν εμπειρία από την λειτουργία 

του ολοήμερου σχολείου, την οποία εξασφάλιζε η εργασία για τους δασκάλους 

και η φοίτηση για τα παιδιά και τους γονείς τους στα συγκεκριμένα πιλοτικά 

ολοήμερα σχολεία.   

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας, θα επικεντρωθούμε στην 

ανάλυση και συζήτηση των απαντήσεων των μαθητών μόνο, που συμμετείχαν 

στην έρευνα. 

Περιγραφή ερευνητικού εργαλείου 

 

Η έρευνα που διεξήχθη για την εμπειρική προσέγγιση του ζητήματος της 

διαχείρισης καινοτομιών στην 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 απαντήσεών του με τις ελάχιστες δυνατόν 

παρεμβάσεις, αλλά και με κατεύθυνση του  υποκειμένου στο θέμα και στο σκοπό 

της έρευνας (Βάμβουκας, 1988, σ.232). Η τεχνική αυτή επελέγη με το σκεπτικό 

ότι είναι το καταλληλότερο μέσον συλλογής των δεδομένων, καθότι  είναι 

απόψεις και άρα υποκειμενικές, μεταβαλλόμενες και ανεξέλεγκτες.  

Για τη διεξαγωγή της χρησιμοποιήθηκε μια φόρμα ερωτήσεων, που 

υποβλήθηκαν  στους μαθητές που μετείχαν στην έρευνα και περιελάμβανε 

συνολικά δέκα (10) ερωτήσεις. 
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Λήψη συνεντεύξεων       

 

Η λήψη των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε σε συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα, το οποίο καθορίστηκε κατόπιν συνεννόησης του ερευνητή (καθότι 

ατομική) με τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Η συνολική διάρκεια της 

διαδικασίας διήρκεσε πέντε περίπου εβδομάδες κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 

του 2006.  Ο χώρος που έγιναν οι συναντήσεις και ελήφθησαν οι συνεντεύξεις 

βρισκόταν στο σχολικό συγκρότημα, αφού προηγήθηκε μια ειδική διαμόρφωση, 

ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο περίσπασης της προσοχής ή διακοπής της 

διαδικασίας.  

Ο κάθε ερωτώμενος προσερχόταν στο χώρο στον από κοινού συμφωνημένο 

χρόνο μόνος του και πάντως δεν ήταν επιτρεπτή η παρουσία τρίτου προσώπου 

κατά τη λήψη της συνέντευξης, ώστε να διασφαλιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό η 

ειλικρίνεια και η αμεσότητα των απαντήσεων.  Η κάθε συνέντευξη διήρκεσε 

γύρω στη μισή ώρα.   

 

Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

 

Τα παιδιά που έλαβαν μέρος στην έρευνά μας ήταν συνολικά οκτώ (8), από τα 

οποία τα (3) φοιτούσαν στο πιλοτικό ολοήμερο δημοτικό σχολείο των Μαλίων 

και τα υπόλοιπα (5) στο αντίστοιχο σχολείο του Λιμένος Χερσονήσου. Επίσης, 

τρία (3) ήταν τα κορίτσια και πέντε (5) τα αγόρια. 

Η ερώτηση με την οποία ξεκινούσε η συνέντευξη με τα παιδιά διερευνούσε το 

αν και γιατί τους αρέσει να συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα του Ο.Σ 

(Ερώτηση 1). Στο πρώτο σκέλος της ερώτησης απάντησε αρνητικά μόνο ένα 

παιδί, το οποίο δικαιολόγησε τη στάση του επικαλούμενο την πολύωρη παραμονή 

του στο σχολικό χώρο, γεγονός που προκαλεί κούραση. Όλοι οι υπόλοιποι 

ερωτηθέντες ωστόσο, απάντησαν θετικά .  

Οι λόγοι για τους οποίους  προτιμούν  τα παιδιά αυτά να συμμετέχουν στο 

Ο.Σ. είναι πολλοί. Όπως ήταν αναμενόμενο, τον πρώτο λόγο στις προτιμήσεις 

τους έχουν οι αυξημένες ευκαιρίες για παιχνίδι και συνάντηση με τους φίλους, 

γεγονός που αυξάνει τις κοινωνικές επαφές και προωθεί σημαντικά την 

κοινωνικότητα των παιδιών. Παράλληλα, όμως, δίνονται απαντήσεις, όπως είναι 

η επαφή με νέα γνωστικά αντικείμενα και νέες δραστηριότητες, αλλά και η  
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αλλαγή του τρόπου διαβάσματος στο σπίτι, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1. 

Χαρακτηριστικά, αναφέρεται από ένα μαθητή: 

«Ναι, μου αρέσει, γιατί κάνω κάποια επιπλέον μαθήματα, που έχουν πολύ 

ενδιαφέρον και περνάω περισσότερο χρόνο στο σχολείο με τους δασκάλους και την 

παρέα μου». (Πίνακας 1) 

Η Ερώτηση (2) της συνέντευξης ζητούσε από τα παιδιά να διευκρινίσουν ποιο 

είναι το καινούργιο στοιχείο που πιστεύουν ότι τους προσφέρει το Ο.Σ. Τα 

στοιχεία που επικαλέστηκαν δείχνουν ότι γνωρίζουν καλά ποια είναι τα 

πλεονεκτήματα από τη φοίτησή τους σε Ο.Σ. και τα διατυπώνουν με ακρίβεια και 

σαφήνεια. Στις πρόσθετες γνώσεις που αποκομίζουν από νέα γνωστικά 

αντικείμενα συγκαταλέγουν τη διδασκαλία μαθημάτων των τεχνών (θέατρο, 

μουσική, χορός) και των επιστημών (Η/Υ), ενώ οι δραστηριότητες αναφέρονται 

στην έμπρακτη εκδήλωση των γνώσεων αυτών (π.χ. οι θεατρικές παραστάσεις, 

κ.ά.). Οι απαντήσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2. Όπως αναφέρει 

ένας μαθητής, το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο του προσφέρει γνώσεις «για 

διάφορα θέματα: για το θέατρο, για τη μουσική, για τη ζωγραφικής και τους 

παραδοσιακούς χορούς». Επίσης, υπάρχει μια περίπτωση μη απάντησης, καθώς το 

παιδί δήλωσε ότι δεν έχει εμπειρία από κλασικό σχολείο. 

Στην Ερώτηση (3) ζητήθηκε να καταθέσουν την προτίμησή τους για τον 

πρωινό ή τον απογευματινό κύκλο. Η διασπορά των τιμών στην περίπτωση αυτή 

είναι ενδεικτική: το 50% δηλώνει προτίμηση στον πρωινό κύκλο  και το άλλο 

μισό στον απογευματινό (Γράφημα 1). Τα παιδιά που προτιμούν τον πρωινό 

κύκλο επικαλούνται τη μεγαλύτερη οικειότητα με το δάσκαλο και τα άλλα παιδιά, 

που δημιουργεί καλύτερο κλίμα στην τάξη, καθώς και την κούραση που προκαλεί 

η παραμονή στο σχολείο κατά τις απογευματινές ώρες. Αντίθετα, εκείνα που 

δηλώνουν προτίμηση στον απογευματινό κύκλο στηρίζονται στην αίσθηση 

άνεσης που εκπορεύεται από την ενασχόληση με μαθήματα και δραστηριότητες, 

που προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών και τα βοηθούν  να αναπτύξουν 

πολύπλευρα την προσωπικότητά τους.  

Στη συνέχεια ζητήθηκε η άποψη των παιδιών για τους δασκάλους που 

πλαισιώνουν τους δύο κύκλους μαθημάτων (Ερώτηση 4). Από τις απαντήσεις που 

έδωσαν διαφαίνεται μια προτίμηση στους δασκάλους του  πρωινού κύκλου σε 

ποσοστό 50%, λόγω της  μεγαλύτερης οικειότητας, της μεγαλύτερης άνεσης των 
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πρωινών δασκάλων και του γεγονότος ότι το πρωί δάσκαλοι και μαθητές είναι πιο 

ξεκούραστοι και ευδιάθετοι. Αντίθετα, το 12,5%, δηλαδή μόνο ένα παιδί, δείχνει 

την ίδια προτίμηση στους πρωινούς και στους απογευματινούς δασκάλους, ενώ 

ίδιο είναι το ποσοστό που δηλώνει ότι προτιμά τους απογευματινούς δασκάλους, 

που είναι κατά τη γνώμη του λιγότερο αυστηροί. Να σημειωθεί ότι στην παρούσα 

ερώτηση υπήρχε μια περίπτωση μη απάντησης (Γράφημα 2). 

Σχετικό ήταν και το περιεχόμενο της επόμενης ερώτησης της συνέντευξης 

όπου οι μαθητές ερωτήθηκαν, αν η συμμετοχή τους στον απογευματινό κύκλο 

τους προκαλεί κούραση ή τους ψυχαγωγεί (Ερώτηση 5). Το 62,5% των μαθητών 

απάντησε ότι ψυχαγωγείται, διασκεδάζει και ευχαριστείται να συμμετέχει στο 

πρόγραμμα του Ο.Σ .και ειδικά στον απογευματινό κύκλο. Απάντηση που να 

υποστηρίζει ότι προκαλείται κούραση δεν υπάρχει, σε τρεις όμως περιπτώσεις 

υποστηρίζεται ότι το πρόγραμμα προκαλεί άλλοτε ψυχαγωγία και άλλοτε 

κούραση. Οι απαντήσεις των μαθητών παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 3. 

Επειδή η κούραση δεν προκαλείται μόνο από την πολύωρη παραμονή των 

παιδιών στο σχολικό χώρο, αλλά και από το περιεχόμενο των διδακτικών 

αντικειμένων, η επόμενη ερώτηση επικεντρώθηκε στα μαθήματα που 

ενδεχομένως προκαλούν προβληματισμό στους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, η 

ερώτηση (6) ζητούσε από τα παιδιά να αναφέρουν το μάθημα  ή τα μαθήματα που 

θα άλλαζαν, αν αυτό ήταν στην ευχέρειά τους. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 

4 παρακάτω, πέντε στα οκτώ άτομα δηλώνουν ότι δεν κρίνουν απαραίτητη 

κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα, γιατί  τα μαθήματα  είναι επαρκή στον αριθμό 

και κατάλληλα στο περιεχόμενό τους. Στην ίδια ερώτηση υπήρξε μια περίπτωση 

μη  απάντησης. Ενδιαφέρον  παρουσιάζουν δύο απαντήσεις μαθητών, που 

διατυπώνουν συγκεκριμένες προτάσεις για την αναμόρφωση του προγράμματος. 

Ο ένας υποστηρίζει ότι θα πρέπει να αφιερώνεται περισσότερη ώρα στα 

μαθήματα της Ιστορίας και της Γλώσσας. Ο άλλος μαθητής ζητεί την επιστροφή 

μαθημάτων και δραστηριοτήτων που διδάσκονταν στο Ο.Σ. κατά τη διάρκεια 

προηγούμενων ετών και αναφέρει παραδειγματικά τη θεατρική αγωγή και τη 

διδασκαλία παραδοσιακών χορών. 

Η Ερώτηση (7) της συνέντευξης ζητούσε πληροφορίες, σχετικά με την 

παρακολούθηση  εξωσχολικών μαθημάτων από τους μαθητές του Ο.Σ. Είναι 

πραγματικά απογοητευτική η διαπίστωση ότι παρακολουθούν εξωσχολικά 
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μαθήματα όλοι οι μαθητές των πιλοτικών ολοήμερων στα οποία διεξήχθη η 

έρευνα. Είναι εμφανές ότι τα παιδιά είναι εγγεγραμμένα σε πολλά και διάφορα 

μαθήματα, τα περισσότερα από τα οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα 

έπρεπε να διδάσκονται στα πιλοτικά Ο.Σ. και μάλιστα σε επίπεδο και βαθμό που 

να μη χρειάζεται η πρόσθετη συμμετοχή σε μαθήματα του ιδιωτικού τομέα. Ένας 

μαθητής, συγκεκριμένα, δηλώνει σχετικά με τις εξωσχολικές του δραστηριότητες:  

«Παρακολουθώ Αγγλικά, παίζω βόλεϋ και πηγαίνω στο Ωδείο. Εκεί παίζω 

κιθάρα, φλάουτο και μαθαίνω θεωρία της μουσικής. Πηγαίνω και στη χορωδία». 

Οι εξωσχολικές δραστηριότητες που παρακολουθούν οι μαθητές 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 3. 

Η αδυναμία του Ο.Σ. να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του αρχικού σχεδιασμού 

και στις προσδοκίες των γονέων, αναδεικνύει ένα σοβαρό παράγοντα που 

ενδεχομένως προκαλεί τη δυσαρέσκεια των τελευταίων. Ερωτώμενοι σχετικά οι 

μαθητές, αν δηλαδή έχει πέσει στην αντίληψή τους κάποιο σχόλιο των γονιών 

τους, θετικό ή αρνητικό, οι μισοί (50%) απαντούν αρνητικά, ενώ οι άλλοι μισοί 

δηλώνουν ότι έχουν ακούσει σχόλια, τα οποία μάλιστα είναι ως επί το πλείστον 

θετικά.  

Η ερώτηση που εύλογα προκύπτει είναι κατά πόσο τα ίδια τα παιδιά θα 

επέλεγαν να φοιτήσουν ξανά σε Ο.Σ.. Οι απαντήσεις των μαθητών δείχνουν ότι 

τρεις από αυτούς θα επέλεγαν ξανά ευχαρίστως και χωρίς δεύτερη σκέψη τη 

φοίτηση σε Ο.Σ. Αρνητικά αποφαίνεται κατηγορηματικά μόνο ένας μαθητής. Οι 

υπόλοιποι τέσσερις, δηλαδή οι μισοί του συνολικού αριθμού, παρουσιάζονται 

προβληματισμένοι και χωρίς συγκεκριμένη άποψη (Διάγραμμα 5). Πιο 

αναλυτικά, ένας μαθητής αδυνατεί να καταλήξει σε μια απόφαση, καθώς 

αξιολογεί θετικά την ψυχαγωγία που προσφέρεται μέσα από το πρόγραμμα του 

σχολείου, αλλά και αρνητικά την κούραση που αποκομίζει από αυτό. Οι 

υπόλοιποι τρεις μαθητές θεωρούν ότι, με τον παρόντα τρόπο λειτουργίας του 

ολοήμερου δημοτικού, η φοίτηση σε ολοήμερο Γυμνάσιο περισσότερο θα 

ζημίωνε παρά  θα ωφελούσε. 

Στην τελευταία ερώτηση της συνέντευξης,  οι μαθητές κλήθηκαν να 

καταθέσουν τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της λειτουργίας και την αύξηση 

της αποτελεσματικότητας του προγράμματος. Κοινό ζητούμενο των μαθητών 

είναι να παραμένουν στο σχολικό χώρο για λιγότερες ώρες και να έρχονται σε 
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επαφή με γνωστικά αντικείμενα και με δραστηριότη-                                                                                                                      

τες, που προβλέπονταν στο σχεδιασμό, εφαρμόστηκαν τα πρώτα χρόνια 

λειτουργίας του Ο.Σ. και στη συνέχεια περιορίστηκαν στο ελάχιστο. Τα 

μαθήματα αυτά και οι δραστηριότητες, εκτός του ότι συνάδουν με τον καινοτόμο 

χαρακτήρα του Ο.Σ. αποτελούν συγχρόνως μια ευχάριστη επιλογή για τους 

μαθητές και τους προσφέρουν πολλαπλά κοινωνικά, ηθικά, πνευματικά κ.ά. 

εφόδια. Τονίζεται, επίσης, η ανάγκη έγκαιρης πρόσληψης διδασκόντων για τα 

τμήματα του Ολοήμερου Σχολείου. Ένας μαθητής τονίζει: «Θα ζητούσα να μας 

φέρνουν τους δασκάλους από την αρχή της σχολικής χρονιάς, για να μη χάνουμε 

μαθήματα».  

Να σημειωθεί ότι σ’ αυτή την ερώτηση υπήρχαν δύο περιπτώσεις μη 

απάντησης. Το σύνολο των απαντήσεων – προτάσεων των μαθητών φαίνεται 

στον Πίνακα 4, ο οποίος ακολουθεί. 

Αλλά και τα παιδιά έχουν περισσότερες ευκαιρίες να γνωρίσουν γνωστικά 

αντικείμενα, που είναι ενδιαφέροντα και συμβάλλουν στην ευχάριστη και 

δημιουργική απασχόλησή τους, όπως επίσης να περάσουν το απόγευμα με τους 

φίλους τους, να μελετήσουν, να συζητήσουν και να παίξουν. Επίσης, έχουν τη 

δυνατότητα να βελτιώσουν το επίπεδο και την επίδοσή τους στην τάξη, αλλά και 

να λάβουν την κατάλληλη βοήθεια από το δάσκαλο που έχει τη χρονική ευχέρεια 

να γνωρίσει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους και να επέμβει αναλόγως.  

Συζήτηση αποτελεσμάτων- Γενικά Συμπεράσματα  

Από τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ερευνητική μας προσέγγιση, 

αποκτήσαμε μια επαρκή εμπειρική γνώση του θέματος της λειτουργίας των 

πιλοτικών ολοήμερων σχολείων, όπως γίνεται αντιληπτή από τους μαθητές, οι 

οποίοι παρουσιάζονται να έχουν αρκετά συγκεκριμένες απόψεις για τα θέματα 

που αφορούν το συγκεκριμένο θεσμό.  

Η πλειοψηφία του συνόλου των ερωτηθέντων εκφράζεται θετικά για τη 

συμμετοχή του στο ολοήμερο σχολείο και κατονομάζει συγκεκριμένους λόγους 

γι’ αυτή τη στάση και συγκεκριμένα οφέλη, που θεωρεί ότι αποκομίζει. Μπροστά 

στο δίλημμα, όμως, της επιλογής του πρωινού ή του απογευματινού κύκλου, οι 

μαθητές διχάζονται καθώς επηρεάζονται από το αίσθημα της κούρασης που 

συνδέεται με την πολύωρη παραμονή στο σχολείο και με τη στενότερη σχέση που 

φαίνεται να έχουν με τους δασκάλους του πρωινού ωραρίου. Ταυτόχρονα, και 
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υπό το βάρος του αισθήματος της κόπωσής, καταγράφεται ο προβληματισμός των 

μαθητών για το αν θα επέλεγαν ξανά να συμμετέχουν στο ολοήμερο σχολείο και 

αν θα ήθελαν ο συγκεκριμένος θεσμός να εφαρμοστεί και στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση.  

Σχετικά με τον προγραμματισμό των αντικειμένων διδασκαλίας στο Ολοήμερο 

Σχολείο, οι ερωτηθέντες μαθητές φαίνονται σε γενικές γραμμές ευχαριστημένοι, 

προτείνοντας ταυτόχρονα την επιστροφή δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονταν 

στο πρόγραμμα του Ο.Σ. αρχικά, καθώς και τη βαθύτερη ενασχόληση με βασικά 

μαθήματα, όπως η Ιστορία και η Γλώσσα. Μέσα  στις προτάσεις τους είναι και η 

μείωση των ωρών παραμονής τους στο χώρο του σχολείου. Θετικά, αλλά και σε 

κάποιες περιπτώσεις ανύπαρκτα, είναι και τα σχόλια των γονέων για το Ο.Σ., 

όπως τα μεταφέρουν οι μαθητές παρά το γεγονός ότι οι τελευταίοι δηλώνουν ότι η 

παρακολούθηση του Ο.Σ. δε σημαίνει και παύση της παρακολούθησης 

εξωσχολικών μαθημάτων για τα παιδιά.Είναι γεγονός και γίνεται αντιληπτό και 

από τους μαθητές 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. Έτσι επιτυγχάνεται  η 

μείωση των περιπτώσεων κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλληλα, όμως,  η 

πλειοψηφία των μαθητών συνέχισε να ασχολείται με εξωσχολικές 

δραστηριότητες, καθώς το πιλοτικό Ο.Σ. αντιμετωπίζει πολλά και αρκετά σοβαρά 

προβλήματα, που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Καταρχάς,  κρίνεται αναγκαία 

η εφαρμογή αποκεντρωτικού συστήματος, εφόσον δεν είναι κοινά όλα τα 

προβλήματα που εμφανίζονται στα πιλοτικά ολοήμερα σχολεία και ποικίλουν από 

περιφέρεια σε περιφέρεια. Επομένως, δεν είναι δυνατόν τα προβλήματα να 

λυθούν με ενιαίες  κοινές  για όλους λύσεις από το κέντρο. Είναι άρα αναγκαίο να 

χαραχτεί περιφερειακή εκπαιδευτική πολιτική, τουλάχιστον όσον αφορά το 

ζήτημα του ολοήμερου σχολείου.  Ακόμη, 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. Το πλαίσιο λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου χρειάζεται 

τον επαναπροσδιορισμό, για να υπάρξει η δυνατότητα εφαρμογής στην 
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απογευματινή ζώνη  προγραμμάτων διαφορετικής χρονικής διάρκειας, όπως 

επίσης είναι αναγκαίος ο ποιοτικός και ποσοτικός εμπλουτισμός  του 

προγράμματος. 

Το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί 

προσφέροντας περισσότερα περιθώρια ελευθερίας, ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα 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. 

Επίσης, είναι αναγκαίο να αναμορφωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα και το 

πρόγραμμα σπουδών. Θα πρέπει να αποφεύγεται  ο αυστηρός κατακερματισμός 

του χρόνου και να υπάρχει ελαστικότητα στις χρονικές περιόδους του ωρολογίου 

προγράμματος. Μ’ αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να εξασφαλιστεί ο βιωματικός 

χαρακτήρας  του σχολείου. Το ολοήμερο  θα πρέπει να έχει ανοικτό και ευέλικτο 

χαρακτήρα. Όταν υπάρχει η δυνατότητα  ελευθερίας  δράσης για τους μαθητές 

και τους δασκάλους,  είναι περισσότερο δυνατό για τα παιδιά να ενεργούν 

ελεύθερα και δημιουργικά, αναπτύσσοντας τη φαντασία τους. Το ιδανικό για το 

ολοήμερο πιλοτικό σχολείο πρόγραμμα σπουδών δημιουργεί ομάδες 

ενδιαφερόντων στις οποίες συμμετέχουν και δραστηριοποιούνται παιδιά 

διαφορετικής ηλικίας, ανάλογα  με τις επιλογές τους. Επιπλέον, θα πρέπει να 

διδάσκονται γνωστικά αντικείμενα που έχουν σχέση  με τα καθημερινά 

ενδιαφέροντα του μαθητή, αλλά και με τις ευρύτερες ανάγκες του. Τα μαθήματα 

στις ομάδες αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενιαίο σύνολο.  

Ακόμη, η συμμετοχή θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική για όλους τους μαθητές, 

ώστε η απογευματινή ζώνη του σχολείου να μην εκλαμβάνεται  ως τρόπος 

«φύλαξης» των παιδιών. Θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι το ολοήμερο 

σχολείο δεν είναι παιδοφυλακτήριο. Επίσης, χρειάζεται να εξασφαλιστεί η 

ισότιμη προσφορά γνωστικών αντικειμένων, να υπάρχει δυνατότητα  επιλογής 

ορισμένων δραστηριοτήτων από τους μαθητές, να δίνεται έμφαση στην 

προετοιμασία τους και στην ενισχυτική διδασκαλία, να προσφέρεται η 

δυνατότητα για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αφορούν τη μουσική, τον 

αθλητισμό, το χορό.  Γι’ αυτό το λόγο είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η κτηριακή και 

υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, να δημιουργηθούν εργαστήρια και 
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σύγχρονες σχολικές βιβλιοθήκες. 

Για την καλύτερη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και τη βελτίωση της 

επίδοσης των μαθητών  είναι αναγκαίος ο επανακαθορισμός των στόχων του 

συγκεκριμένου μαθήματος. Οι μαθητές θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην 

ανάγκη της  κατανόησης και ομιλίας της ξένης γλώσσας, εφόσον προσδιοριστούν 

νέοι στόχοι που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας  και 

εφαρμοστούν οι νέες παιδαγωγικές μέθοδοι. Και ακόμη, χρειάζεται να 

διδάσκονται τα μαθήματα ειδικοτήτων από το εκπαιδευτικό προσωπικό με 

κατάλληλη γνωστική και παιδαγωγική κατάρτιση. Για τα μαθήματα αυτά 

επιβάλλεται να συγκροτηθούν νέα αναλυτικά προγράμματα και να ετοιμαστεί νέο 

εκπαιδευτικό υλικό.   

Ταυτόχρονα, 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. Για το σκοπό αυτό μπορούν να δημιουργηθούν 

υποτμήματα  δραστηριοτήτων, ώστε να εξασφαλιστεί ο περιορισμός του αριθμού 

των μαθητών για την επίτευξη των στόχων. Οι δάσκαλοι επιβάλλεται να 

χρησιμοποιούν διερευνητικές μεθόδους διδασκαλίας,  να συνεργάζονται μεταξύ 

τους και να  επιμορφώνονται στο πνεύμα της δια βίου εκπαίδευσης.  Είναι 

απαραίτητη η υιοθέτηση μιας νέας κριτικο-στοχαστικής παιδαγωγικής πρακτικής 

με στόχο την καλλιέργεια των μαθητών και όλων των πτυχών της 

προσωπικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί  θα πρέπει να διαμορφώσουν ένα τέτοιο 

εκπαιδευτικό κλίμα, ώστε το ολοήμερο σχολείο να αποτελέσει ένα εργαστήρι 

χαράς που θα βοηθήσει το μαθητή να αποβάλει το άγχος του και να συμμετέχει 

στο πρόγραμμα με ευχαρίστηση και με διάθεση για την ανάπτυξη δημιουργικών 

δραστηριοτήτων. Η εφαρμογή των νέων μεθόδων διδασκαλίας θα βοηθήσει το 

μαθητή να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οδηγείται στη μάθηση και να 

αποσαφηνίσει τις βασικές τάσεις και δεξιότητές του.  Χρειάζεται να 

αναδιοργανωθεί το πρόγραμμα, ώστε να μην επαναλαμβάνονται τα μαθήματα που 

διδάσκονται στο συμβατικό σχολείο και να εξασφαλιστεί η ουσιαστική 

κατάργηση της διάκρισης μεταξύ κυρίων και δευτερευόντων μαθημάτων. Το 

ολοήμερο σχολείο θα πρέπει να σέβεται  τις πραγματικές ανάγκες του παιδιού για 

ανάπαυση, ψυχαγωγία και  παιχνίδι. 
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Επιπλέον, 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. Σ’ αυτό σημαντική θα είναι η συμβολή της Πολιτείας, που  πρέπει να 

αναλάβει την ευθύνη της σίτισης των μαθητών. Το κράτος θα πρέπει να βοηθήσει 

στο θέμα αυτό κυρίως με την παροχή χορηγιών  στα άπορα παιδιά και στις  

πολύτεκνες  οικογένειες. 

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. 

Για την πάταξη  της παραπαιδείας,  είναι αναγκαίο η οργάνωση και η 

λειτουργία του ολοήμερου σχολείου να γίνει με τρόπο αποτελεσματικό, ώστε να 

πειστεί  η ελληνική κοινωνία  ότι μπορεί το ολοήμερο να ανταγωνιστεί με 

επιτυχία τα ιδιωτικά φροντιστήρια. Η αγωγή και εκπαίδευση πρέπει να αποτελούν 

ενότητα και στους δύο κύκλους, χωρίς διαχωρισμό σε πρωινό και 

μεταμεσημβρινό πρόγραμμα.  

Περιορισμοί της έρευνας 

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. Εκτός όμως  από τον 
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περιορισμένο  χρόνο και αριθμό ατόμων που ανέλαβαν  την έρευνα,  οι 

εμπλεκόμενοι φορείς  (διοίκηση σχολείου, δάσκαλοι, γονείς, μαθητές),  

διαφώτισαν το θέμα από τη δική τους πλευρά. Εξάλλου, η εκπόνηση της έρευνας 

σε ένα εκτεταμένο γεωγραφικό εύρος, μολονότι θα απέφερε ασφαλέστερα 

αποτελέσματα, θα εξυπηρετούσε ένα  σχέδιο, το οποίο βρίσκεται πολύ μακριά 

από τους σκοπούς της έρευνάς μας.  

Παράλληλα, η καταλληλότερη μέθοδος για το σκοπό μας, τη μελέτη της 

καινοτομίας των πιλοτικών Ο.Σ., θα ήταν  η παρατήρηση, η οποία ασφαλώς θα 

απαιτούσε πολύ περισσότερο χρόνο, αρκετές δαπάνες και κυρίως πολλά άτομα, 

ειδικά καταρτισμένα για το σκοπό αυτό. Δεδομένου ότι ένα τόσο φιλόδοξο και 

απαιτητικό σχέδιο υπερβαίνει το σκοπό της παρούσας έρευνας, οφείλουμε να 

εστιάσουμε την προσοχή μας σε κάποιους άλλους περιοριστικούς παράγοντες.  

Η εργασία αυτή αποτελεί περισσότερο μια καταγραφή απόψεων, καθώς η 

τυχαία επιλογή του δειγματικού πληθυσμού καθιστά αμφίβολη την προοπτική 

γενίκευσης των αποτελεσμάτων. Άλλωστε, τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

εκφράζουν το δειγματικό πληθυσμό της έρευνας, υπάρχει όμως το ενδεχόμενο να 

διαφοροποιούνταν, αν λάμβανε χώρα σε άλλο ή στο ευρύτερο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον. Για παράδειγμα, τα σχολεία που λειτουργούν σε άλλες περιοχές 

ασφαλώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

ενδεχομένως όμως σε διαφορετικό βαθμό ή με διαφορετική μορφή.  

 

Επίλογος 

Κλείνοντας την εξέταση του τρόπου διαχείρισης της καινοτομίας του 

πιλοτικού ολοήμερου σχολείου, κρίναμε ότι πρέπει να σταθούμε στη συγκριτική 

θεώρηση των στόχων που θέσαμε στην αφετηρία της ερευνητικής μας 

προσέγγισης και των συμπερασμάτων που εκπορεύονται από τα δεδομένα της. Η 

εφαρμογή του θεσμού των πιλοτικών Ο.Σ. ξεκίνησε με θετικούς οιωνούς και 

πολλές ελπίδες για επέκταση και παγίωσή του, αλλά τελικά παρεξέκλινε από το 

σχεδιασμό σε βαθμό τέτοιο, ώστε να τίθεται ζήτημα για τη βιωσιμότητά του. Για 

την εξέλιξη αυτή ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκαν 

το ζήτημα η Πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, 

πολιτικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες. Ανεδαφικά σχέδια, αποσπασματικές και 
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ανακόλουθες αποφάσεις και κινήσεις, έλλειψη προγραμματισμού και οράματος 

είναι τα βασικά λάθη που έφεραν το θεσμό στη σημερινή του κατάσταση. 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, στο 

σύνολό τους οι ερωτηθέντες συμφωνούν 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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Παράρτημα 

Πίνακας 1: Απαντήσεις μαθητών στην Ερώτηση 1 

Λόγοι προτίμησης του Ο.Σ 

«Κάνω και κάποια επιπλέον μαθήματα, μένω περισσότερο στο σχολικό χώρο και 

κοινωνικοποιούμαι καλύτερα» 

«Μένω και παίζω με τους φίλους μου, συμμετέχω σε καινούργιες 

δραστηριότητες» 

«Όλα τα κάνουμε στο σχολείο και στο σπίτι απλώς κάνουμε μια ανάγνωση. 

Επίσης είμαστε πιο πολλές ώρες με τους φίλους μας» 

«Διαβάζω στο σχολείο και μπορώ να είμαι περισσότερο με τους φίλους μου» 

«Κάνουμε τρία διαλείμματα  και παίζουμε το μεσημέρι μπάλα» 

«Κάνουμε ενδιαφέροντα μαθήματα και πολλά άλλα, που δεν τα έχει το κλασικό 

σχολείο» 

«Έχει περισσότερες δραστηριότητες» 

 

Πίνακας 2: Απαντήσεις μαθητών στην Ερώτηση 2 

Το καινούργιο στοιχείο που προσφέρει το Ο.Σ. στους μαθητές 
Συχνότητα 

Ν 

Πρόσθετες γνώσεις και  νέα διδακτικά αντικείμενα 3 

Νέες δραστηριότητες 3 

Προετοιμασία για τα μαθήματα 2 

 

Γράφημα 1: Απαντήσεις μαθητών στην Ερώτηση 3 
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Γράφημα 2: Απαντήσεις μαθητών στην Ερώτηση 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 3: Απαντήσεις των Μαθητών στην Ερώτηση 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4: Απαντήσεις Μαθητών στην Ερώτηση 6 

 

 

 

Προτίμηση μαθητών σε δασκάλους κύκλων

Προτιμώ τους
πρωινους

Προτιμώ τους
απογευματινούς

Τους προτιμώ εξίσου

Δεν απαντώ

 

Απόψεις μαθητών για τη συμμετοχή στο Ο.Σ.

Μου προκαλεί
κούραση 

Με ψυχαγωγεί

Άλλοτε με
κουράζει και
άλλοτε ε
ψυχαγωγεί

 

Άποψη μαθητών για αλλαγές στα μαθήματα του 

Ο.Σ.

Δε θα άλλαζα

Θα άλλαζα

Δεν απαντώ
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Πίνακας 3: Απαντήσεις των Μαθητών στην Ερώτηση 7 

Εξωσχολικά μαθήματα - δραστηριότητες 
Συχνότητα 

(Ν) 

Ξένες γλώσσες 
Αγγλικά 5 

Γερμανικά 2 

Αθλήματα 

Μπάσκετ 1 

Τένις  1 

Κολύμβηση  1 

Ποδόσφαιρο 1 

Βόλεϊ 1 

Παιχνίδια Σκάκι 1 

Τέχνες 

Χορός 1 

Τραγούδι  1 

Μουσικό όργανο 1 

 

Γράφημα 5: Απαντήσεις των Μαθητών στην Ερώτηση 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άποψη μαθητών για την μελλοντική επιλογή Ο.Σ.

Θα το επέλεγα ξανά

Δεν θα το επέλεγα ξανά

Δεν είμαι σίγουρος/-η
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Πίνακας 4: Απαντήσεις μαθητών στην Ερώτηση 9  

Προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού του Ο.Σ 

Έγκαιρη τοποθέτηση εκπαιδευτικού προσωπικού από την αρχή της χρονιάς 

Περισσότερο ελαστικό ωράριο 

Διδασκαλία των αρχικά προβλεπόμενων γνωστικών αντικειμένων  

Σίτιση των μαθητών 

Πλαισίωση απογευματινού κύκλου με ενδιαφέροντα μαθήματα & 

δραστηριότητες 

Μείωση ωρών διάρκειας του προγράμματος 

Μέριμνα για την κοινωνική αγωγή και συμπεριφορά των παιδιών 

Περισσότερη προετοιμασία μαθητών 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

1. Σου αρέσει που συμμετέχεις στο πρόγραμμα αυτό του Πιλοτικού Ολοήμερου 

Σχολείου και γιατί; 

2. Τι καινούργιο σου προσφέρει το πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου; 

3. Σε ποιο κύκλο νιώθεις καλύτερα και γιατί; (πρωινό ή απογευματινό) 

4. Πώς βλέπεις τους δασκάλους του πρωινού σε σχέση με τους δασκάλους του 

απογευματινού κύκλου; 

5. Το πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου, που συμμετέχεις, σε κουράζει ή σε 

ψυχαγωγεί περισσότερο; 

6. Θα ήθελες να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις κάποια μαθήματα στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα και ποια θα ήταν αυτά; 

7. Συνεχίζεις να παρακολουθείς εξωσχολικά μαθήματα και ποια; 

8. Έχεις ακούσει τους γονείς σου να κάνουν κάποια σχόλια θετικά ή αρνητικά για 

το σχολείο σου; 

9. Θα ήθελες και τα επόμενα χρόνια να συμμετέχεις σ’ αυτό το πρόγραμμα (του 

Πιλοτικού Ολοήμερου Σχολείου) και γιατί; 

10. Αν  μπορούσες να αλλάξεις κάτι, τι θα άλλαζες για να το έκανες καλύτερο; 

ΦΥΛΟ:  

ΣΧΟΛΕΙΟ:  

ΤΑΞΗ:  

ΤΜΗΜΑ:  

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΓΟΝΕΩΝ: 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ:  

ΠΟΣΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΕΙΣΤΕ;  


