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Περίληψη

Το ολοήμερο δημοτικό σχολείο λειτουργεί στην 
Ελλάδα από το 1998. Παρουσιάστηκε σαν ένας νέος 
θεσμός για τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα και, 
αφού έχει διανύσει μια αρκετά μακρά πορεία, φαί-
νεται να έχει εδραιωθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα, 
παρά τις αρχικές επιφυλάξεις. 

Η παρούσα μελέτη, η οποία από θεματική άποψη 
εντάσσεται στον χώρο της εκπαιδευτικής πολιτικής 
και από μεθοδολογική στις ποιοτικές κοινωνικές 
έρευνες, μελετά ζητήματα που αφορούν τον προγραμματισμό-σχεδιασμό, τις δια-
δικασίες με τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις, την ανίχνευση της σχετικής 
αυτονομίας των εργαζομένων στο ολοήμερο πρόγραμμα, την ενεργοποίησή τους 
για την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και γενικότερα τα πεδία άσκησης της 
εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής.

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι οι εργαζόμενοι/ες έχουν κατανοήσει ότι η 
επιτυχία του ολοήμερου σχολείου σχετίζεται άμεσα με τον ρόλο των εκπαιδευτι-
κών και τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής 
πολιτικής της σχολικής τους μονάδας.
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Abstract

The full-time elementary school has been operating 
in Greece, even as an expanded school, since 1998. 
It was presented as a new institution for Greek 
educational data and, having gone on a fairly long 
course, seems to have been consolidated in the 
educational system despite the initial reservations.

The present study, which from the thematic 
point of view is in the field of educational policy and from methodological 
view to qualitative social research, focused on issues related to scheduling-
planning, decision making processes, the detection of the relative autonomy of 
the employees, their activation for the implementation of innovative actions 
and the fields of exercising the internal educational policy. 

The results have shown that employees have understood that the success of a 
full-time school is directly related to the role of teachers and their involvement 
in the planning and implementation of the education policy of their school unit.

1. Εισαγωγή

Η θεσμοθέτηση του ολοήμερου σχολείου (ΟΣ), ως φυσική συνέπεια των νέων 
κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα τα τελευταία 
χρόνια, μπορεί να εκτιμηθεί ως αναγκαίο μέτρο αντιμετώπισης των προβλημάτων 
που ανέκυψαν από αυτές (Κυρίδης, Τσακιρίδου και Αρβανίτη, 2013). Το «όλο» 
βέβαια δεν είναι ποτέ μόνο μια απλή συνάθροιση των «επιμέρους» που το απαρ-
τίζουν, είναι κάτι πέρα και πάνω από αυτό. Έτσι, το σχολείο δεν αποτελεί μια απλή 
αθροιστική συνύπαρξη του παραδοσιακού σχολείου και των νέων διδακτικών 
αντικειμένων με τις επιπλέον ώρες διδασκαλίας (Πυργιωτάκης, 2001). Είναι κάτι 
πολύ περισσότερο από αυτό. Αποτελεί μια εκ βαθέων προσπάθεια αναδιάρθρωσης 
και εμπλουτισμού των προγραμμάτων σπουδών και μια πραγματική ανανέωση 
των μεθόδων διδασκαλίας, παράλληλα με την εκρίζωση του παραδοσιακού παι-
δαγωγικού κλίματος και τη στήριξη των συνεργατικών σχέσεων που υλοποιού-
νται μέσα στο σχολικό περιβάλλον (Πυργιωτάκης, 2001). 

Για να μπορέσει όμως το ΟΣ να συνεχίσει να έχει τη συνειδητή υποστήριξη 
εκπαιδευτικών, γονέων και τοπικής κοινότητας (ΤΚ), χρειάζεται να γίνεται επαρ-
κής επιστημονικός διάλογος πάνω σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας και 
της αυτονομίας του. Θέματα που σχετίζονται με τον ρόλο και την προσφορά των 
εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτό, τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν, τις 

Keywords
internal education 
policy, full-time 
program, planning, 
decision making



TΕΥΧΟΣ 6  |  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.288

πρακτικές που επιδιώκουν και τη συνεργασία που υλοποιείται μεταξύ πρωινού 
και απογευματινού προγράμματος. Όλα τα παραπάνω συνάδουν με τη διερεύνηση 
του τρόπου οργάνωσης της σχολικής μονάδας, στην οποία πρέπει να κυριαρχεί 
πνεύμα συλλογικότητας, συμμετοχικής λήψης αποφάσεων και ανοίγματος του 
σχολείου στην ΤΚ. Πρέπει δηλαδή να γίνει η ανάλυση του τρόπου που υλοποιείται 
η εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική σε έναν σχολικό οργανισμό και πιο συγκεκρι-
μένα ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει το ολοήμερο πρόγραμμα (ΟΠ) στην 
υλοποίησή της, ο οποίος κρίνεται αναγκαίος, διότι η πλειοψηφία των ερευνητι-
κών προσπαθειών αφορούσαν μέχρι τώρα το πρωινό πρόγραμμα του σχολείου. 

Ως εκπαιδευτική πολιτική, σύμφωνα με τον Σαΐτη (2003), ορίζεται το σύνολο 
των επιλογών, των ενεργειών και των μέσων που χαράσσονται και υλοποιού-
νται για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. 

Σκοπός λοιπόν της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει και να αξιολογή-
σει τον ρόλο του ΟΠ στη διαμόρφωση και άσκηση της εσωτερικής εκπαιδευτι-
κής πολιτικής που υλοποιεί η σχολική μονάδα και να καταγράψει τις απόψεις 
των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη δυνατότητα συμμετοχής τους στον σχεδια-
σμό και την υλοποίηση της πολιτικής αυτής στη σχολική μονάδα, στην οποία 
υπηρετούν. Επιμέρους στόχοι είναι να αναφερθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες 
το ΟΠ συνδράμει στον σχεδιασμό της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής του 
σχολικού οργανισμού, να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά τον 
βαθμό συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των παραγόντων που την 
επηρεάζουν, καθώς και το προφίλ του ΟΣ στην ΤΚ.

1.1. Μεθοδολογία της έρευνας

Η διερεύνηση και η επίτευξη των στόχων της έρευνας πραγματοποιήθηκε με τη 
μέθοδο της επιτόπιας έρευνας. Με την περιγραφική αυτή μέθοδο, συλλέχθηκαν 
δεδομένα σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, ώστε να περιγραφεί η φύση των 
συνθηκών που επικρατούν (Howard & Sharp, 1994). Ως τεχνική συγκέντρωσης 
δεδομένων επιλέχθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη με είκοσι ανοιχτού τύπου 
ερωτήσεις, το περιεχόμενο και η διαδικασία των οποίων ήταν σχεδιασμένα εκ 
των προτέρων.

1.2. Δείγμα της έρευνας

Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν μόνιμα διορισμένοι εκπαιδευτικοί της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως φύλου, που εργάζονται σε ΟΠ της περι-
οχής Δ. Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα της Φλώρινας. Στην περιοχή αυτή 
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λειτουργούν 39 ολοήμερα δημοτικά σχολεία (ΟΔΣ) και το δείγμα αποτέλεσαν 12 
εργαζόμενοι/ες (2 άτομα από 3/θέσια, 7 άτομα από 4/θέσια και 6/θέσια σχολεία 
και 3 άτομα από 8/θέσια και 12/θέσια). Η διαδικασία των συνεντεύξεων διήρ-
κησε δύο περίπου μήνες, από τον Νοέμβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2019. Οι 
σχολικές μονάδες της έρευνας εδρεύουν σε αστική, πεδινή και ορεινή περιοχή.

Πίνακας 1. Διερευνώμενες θεματικές περιοχές και δείκτες ποιότητας

Θεματικές περιοχές Δείκτες ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

Προϋποθέσεις διαμόρφωσης εσωτερικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής

1. Υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο
2. Σύλλογος Διδασκόντων
3. Συλλογικές διεργασίες

Διαδικασία λήψης αποφάσεων 1. Διαμόρφωση σχεδιασμού – προγραμματισμού
2. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων
3. Συντονισμός σχολικής ζωής

Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων

1. Λειτουργία διαδικασίας λήψης αποφάσεων
2. Σχέσεις Διευθυντή – εκπαιδευτικών
3. Σχέσεις εκπαιδευτικών πρωινού – απογευματινού προγράμματος

Κλίμα συνεργασίας 1. Συνεργασία εκπαιδευτικών ολοήμερου προγράμματος
2. Ποιότητα μάθησης
3. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών
4. Πρόκληση εντάσεων 

Παράγοντες που ενισχύουν ή αποδυναμώ-
νουν την άσκηση εσωτερικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής στο ΟΠ

1. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών
2.  Πρωτοβουλίες για την ατομική και κοινωνική ανάπτυξη πρωτοβουλιών
3.  Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των εκπαι-

δευτικών

Προφίλ του ολοήμερου προγράμματος στην 
κοινότητα

1. Σχέσεις εκπαιδευτικών – γονέων
2. Σχέσεις σχολείου με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

1.3. Διερευνώμενες θεματικές περιοχές 

Η κατανομή των εκπαιδευτικών του δείγματος της έρευνας ανά φύλο είναι 3 άνδρες 
και 9 γυναίκες. Η ηλικία τους κυμαίνεται από 35 έως 45 έτη, τρία άτομα και από 
45 έως 65 ετών, εννέα. Από αυτά, τα 10 διαθέτουν τον βασικό τίτλο σπουδών και 
τα 2 διαθέτουν και μεταπτυχιακό. 
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2. Αποτελέσματα

2.1. Προϋποθέσεις διαμόρφωσης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής

Η εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική συνδέεται άμεσα με την εσωτερική αποκεντρω-
τική λειτουργία της σχολικής μονάδας, η οποία διαμορφώνεται υπό δύο συντε-
ταγμένες: την αποκεντρωτική διοικητική λειτουργία του σχολικού οργανισμού και 
την αποκέντρωση του περιεχομένου της εργασίας των ατόμων που το απαρτίζουν.

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι συντελείται διάχυση εξουσίας στα συλλογικά 
όργανα του σχολείου (9 συμμετέχοντες/ουσες απάντησαν θετικά), καθώς το ισχύ-
ον νομικό καθεστώς τους/τις δίνει την απαιτούμενη ελευθερία να σχεδιάσουν 
συλλογικά και να υλοποιήσουν την εργασία τους, να συνεργαστούν με γονείς, 
με φορείς της τοπικής κοινότητας και να εφαρμόσουν τις επιστημονικές γνώσεις 
και τη διδακτική εμπειρία τους, με τον τρόπο που οι ίδιοι/ες κρίνουν σωστό: «Σε 
ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό θα έλεγα πως ναι. Η κάθε εκπαιδευτική μονάδα δια-
μορφώνει τη δική της εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική» (Δ.4).

Ωστόσο, το αυστηρά δομημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών, η χρήση ενός 
και μόνο σχολικού εγχειριδίου, το κυλιόμενο ωράριο, η ύπαρξη μικρού αριθμού 
υποστηρικτικών δομών και ο αυταρχισμός της ηγεσίας του Υπουργείου, που δεν 
λαμβάνει υπόψη του τις απόψεις των εκπαιδευτικών, αποτελούν παράγοντες που 
δεν βοηθούν στη χάραξη εσωτερικής πολιτικής στις σχολικές μονάδες: «Υπάρχει 
αυτονομία σε κάποια θέματα, αλλά στο σύνολο ακολουθείται η βασική πολιτική 
των ολοήμερων σχολείων. Δεν λαμβάνει υπόψη το Υπουργείο τις προτάσεις που 
καταθέτουμε κατά καιρούς για αλλαγή π.χ. πεπαλαιωμένων σχολικών εγχειριδίων 
και για βοήθεια στην υποστήριξη μαθητών/τριών με προβλήματα» (Δ.6). 

Ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζει ο/η διευθυντής/ντρια – προϊστάμενος/νη των 
σχολικών μονάδων, ο/η οποίος/α, σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, στο 
μεγαλύτερο ποσοστό των σχολικών μονάδων, σέβεται τη γνώμη, την εργα σιακή 
ελευθερία και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών, αξιοποιεί τις γνώσεις και τις 
εμπειρίες τους και προβαίνει στις νόμιμες συγκλήσεις συνεδριάσεων για τον 
σχεδιασμό και προγραμματισμό της πολιτικής του σχολείου: «Ναι, είναι σε θέση 
να διαμορφώσει ο ΣΔ τη δική του εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική. Απαραίτητη 
όμως παράμετρος είναι η συνεργασία με τον/τη διευθυντή/ντρια του σχολείου, ο/η 
οποίος/α πρέπει να έχει όραμα για το σχολείο του και να μπορεί να το μεταδώσει 
στους εκπαιδευτικούς» (Δ.7). 

Σημαντικές επίσης παράμετροι για τους/τις εκπαιδευτικούς αποτελούν η συλ-
λογικότητα και το πνεύμα συνεργασίας/συνυπευθυνότητας που κυριαρχεί σε 
κάθε είδος αναπτυξιακού σχεδίου: «Η συλλογικότητα, η συζήτηση και ο διάλογος 
μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής μονάδας είναι βασική προϋπόθεση για την 
ομαλή λειτουργία…» (Δ.8). 
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Όσον αφορά την αποκέντρωση του περιεχομένου της εργασίας τους, οι εκπαι-
δευτικοί πιστεύουν ότι προωθείται με τις δράσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα που πραγματοποιεί ξεχωριστά το κάθε σχολείο. Βέβαια, θεωρούν ότι κάθε 
εκπαιδευτικός οφείλει να σχεδιάζει την εργασία του/της και να την προσαρμόζει 
στις ιδιαίτερες ανάγκες της ΤΚ: «Οποιοδήποτε αναπτυξιακό σχέδιο οργανώνεται, 
αυτό θα πρέπει να γίνεται συλλογικά, αλλά να εξειδικεύεται αναφορικά με τις ιδι-
αιτερότητες του κάθε σχολείου» (Δ.5). 

2.2. Διαδικασία λήψης αποφάσεων

Στη λήψη αποφάσεων, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν τη σημασία του Συλλόγου 
Διδασκόντων (ΣΔ). Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατόπιν εισήγησης του διευθυντή/
ντριας – προϊσταμένου/νης ύστερα από διάλογο και ακολουθώντας την αρχή της 
πλειοψηφίας. Η διεύθυνση του σχολείου στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν 
προαποφασίζει και δεν προκαταλαμβάνει τις αποφάσεις του ΣΔ. «Πάντοτε υπάρχει 
μια σχετική εισήγηση από την πλευρά του/της διευθυντή/ντριας για ένα ζήτημα 
που αντιμετωπίζουμε είτε είναι θέμα λειτουργικό, είτε οργάνωσης, είτε εκπαιδευ-
τικό» (Δ.11). Επίσης, δεν παρατηρούνται επανειλημμένες απουσίες μελών του 
συλλόγου και οι συνεδριάσεις έχουν τακτικό χαρακτήρα. Οι συζητήσεις χαρα-
κτηρίζονται από σοβαρότητα, ομαδικό πνεύμα και δεν πραγματοποιούνται μόνο 
επειδή το επιβάλλει το νομικό πλαίσιο, αλλά επαναλαμβάνονται μέχρι να δοθεί 
η ενδεδειγμένη για το σύνολο των συμμετεχόντων/ουσών λύση: «Ο προγραμμα-
τισμός γίνεται με συνεχείς, εκτενείς και διεξοδικές συζητήσεις του ΣΔ… και επα-
ναλαμβάνεται μέχρι να βρεθεί η σωστή λύση» (Δ9). Κυριαρχούν όμως τα θέματα 
του πρωινού προγράμματος, μιας και δεσπόζει η άποψη ότι το κυρίως μέρος του 
εκπαιδευτικού και διδακτικού προγράμματος λαμβάνει χώρα το πρωί: «Για οτι-
δήποτε σχετίζεται με την αντιμετώπιση εκπαιδευτικών ζητημάτων που αφορούν 
το ΟΠ, κατά κανόνα, δεν υπάρχει αρκετός χρόνος, καθώς υπάρχουν θέματα πιο 
άμεσα και επείγοντα στο πρωινό τμήμα» (Δ.4).

Τα έκτακτα ζητήματα με τα οποία απασχολούνται οι εκπαιδευτικοί του ΟΠ 
αφορούν κυρίως θέματα λειτουργίας του, καθώς και θέματα συνεργασίας μεταξύ 
των εκπαιδευτικών πρωινού και απογευματινού ωραρίου, μιας και θεωρούν ότι 
αντιμετωπίζονται σαν εκπαιδευτικοί δεύτερης διαλογής όταν εργάζονται στο ΟΠ: 
«Αφορούν θέματα σίτισης, πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο και μετακίνησης 
μαθητών» (Δ.5), «Ενώ γίνεται εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών 
για το πρωινό πρόγραμμα, απουσιάζει ο διάλογος για θέματα προγραμματισμού 
και πολιτικών για το ολοήμερο» (Δ6).

Η συγκεκριμένη πορεία έχει αντανάκλαση στον προγραμματισμό – σχεδια-
σμό, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται μια εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική 
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που εσωκλείει την ιδιοτυπία κάθε σχολικής μονάδας. Ο συγκεκριμένος όμως 
προγραμματισμός δεν λειτουργεί με σκοπό τη χάραξη βραχυπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων στόχων, αλλά με στόχο να προλαμβάνονται και να επιλύονται, 
γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα, εκπαιδευτικά και καθημερινά λειτουργικά 
θέματα, όπως οι απουσίες των μαθητών, η θέρμανση του σχολείου, τα ατυχήμα-
τα (6 συμμετέχοντες/ουσες). Με τον τρόπο αυτό βέβαια, οι μέτοχοι της σχολικής 
μονάδας αντιλαμβάνονται ότι οι στόχοι δεν τίθενται για να πραγματοποιηθούν 
καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και διδακτικές πρακτικές, αλλά κυρίως 
για να δοθεί μια επίπλαστα καλή έξωθεν μαρτυρία. 

2.3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Στους παράγοντες που υποστηρίζουν τη σχολική μονάδα, με σκοπό να ξεδιπλώσει 
τις δυνατότητές της για τη χάραξη της εσωτερικής πολιτικής της, συγκαταλέγο-
νται η πλειοψηφική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις συνεδριάσεις κατά τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, ο ρόλος της διεύθυνσης και η ένδειξη ενδιαφέ-
ροντος για τη λειτουργία του ΟΠ. 

Αναλυτικότερα, ο ρόλος του/της διευθυντή/ντριας – προϊσταμένου/νης είναι 
καταλυτικός κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι 
απόψεις των εκπαιδευτικών συνηγορούν υπέρ του ότι ο διευθυντής/ντρια παρου-
σιάζεται ως εισηγητής/τρια των συζητήσεων στις συνεδριάσεις, ενημερώνει για 
τα τακτικά και έκτακτα ζητήματα του σχολείου, προετοιμάζει τη θεματολογία και 
διευθύνει τη συζήτηση: «Πάντοτε υπάρχει μια σχετική εισήγηση από την πλευρά 
του/της διευθυντή/ντριας για ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουμε είτε είναι θέμα 
λειτουργικό, είτε οργάνωσης, είτε εκπαιδευτικό» (Δ.11). Είναι ενήμερος/η για το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο και εγγυάται την ελεύθερη έκφραση των απόψεων όλων 
των συμμετεχόντων/ουσών. Από την άλλη, προσπαθεί να διευθετήσει ορισμένες, 
γραφειοκρατικές κυρίως, εκκρεμότητες, που ο/η ίδιος/ια τις έχει διαβαθμίσει ως 
δευτερεύουσες και να τις επιλύσει μόνος/η του/της. Σε κάθε όμως περίπτωση 
εμφανίζεται ως ο/η πρωτεργάτης και ο/η εγγυητής/τρια της πραγμάτωσης των 
αποφάσεων του Συλλόγου: «Πραγματοποιείται ολομέλεια, συζητείται το θέμα, 
εκφράζονται οι ενστάσεις και λαμβάνονται πλειοψηφικά οι αποφάσεις» (Δ.7). 

Η ύπαρξη άτυπων ομάδων εργαζομένων, είτε λόγω φιλικών σχέσεων είτε 
λόγω χρόνων υπηρεσίας, αποτελούν παράγοντες που ενισχύουν ή αποδυναμώ-
νουν, αντίστοιχα, τη συμμετοχή των εργαζομένων στις συνεδριάσεις του ΣΔ για 
τη λήψη αποφάσεων. 

Ο βαθμός συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών του ΟΠ και εκείνων του πρω-
ινού λαμβάνει το ίδιο ποσοστό, καθώς υπάρχει η μερίδα αυτών που είναι ικανοποι-
ημένοι/ες (5 ερωτώμενοι/ες) από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, μιας και νομο-
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θετικά πλέον ισχύει το κυλιόμενο ωράριο και συμμετέχει σε αυτό ικανός αριθμός 
εργαζομένων από το πρωινό πρόγραμμα: «Εμείς οι εργαζόμενοι στο ολοήμερο πολλές 
φορές αυτενεργούμε. Βέβαια, πάντοτε σε συμφωνία με τους συναδέλφους μας του 
πρωινού τμήματος. Βρίσκουμε τρόπους να υπερπηδάμε τα εμπόδια και λαμβάνου-
με πρωτοβουλίες που αφορούν την εκπαίδευση των μαθητών/τριών, τη βοήθεια στη 
μελέτη των μαθημάτων τους με διαφοροποιημένη διδασκαλία, για να καλύψουμε και 
τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες» (Δ.6). Υπάρχει όμως και η άλλη μερίδα 
εργαζομένων (5 άτομα) που πιστεύει ότι οι εκπαιδευτικοί του πρωινού προγράμμα-
τος εμφανίζονται αποστασιοποιημένοι/ες και δείχνουν περιορισμένο ενδιαφέρον 
για τη λειτουργία του απογευματινού τμήματος: «Δυστυχώς, οι συνάδελφοι/σες 
δεν ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα του ΟΣ ούτε και για τα προβλήματα που προ-
κύπτουν» (Δ.2). Σε ό,τι αφορά θέματα συνέργειας των εκπαιδευτικών και των δύο 
προγραμμάτων, είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή περιορίζεται σε ζητήματα της καθη-
μερινής σχολικής πραγματικότητας. Δεν δημιουργούνται πάντως οι προϋ ποθέσεις 
εκείνες που θα αποδώσουν μια διαφορετική διάσταση στην παραδοσιακή μορφή 
του σχολείου: «Η συνεργασία-επικοινωνία είναι ικανοποιητική για τη διεκπεραίωση 
της κατ’ οίκον εργασίας και την προετοιμασία για την επόμενη ημέρα, καθώς και για 
την επίδοση και συμπεριφορά των μαθητών/τριών. Για την εφαρμογή καινοτόμων 
προγραμμάτων, υπάρχει ο χρονικός περιορισμός (Δ.7). Οι νέες ιδέες, τα καινοτόμα 
προγράμματα και οι διαφοροποιημένες διδακτικές μέθοδοι, που αποτελούν χαρα-
κτηριστικά γνωρίσματα του νέου σχολείου και το ωθούν στη διαμόρφωση εσωτε-
ρικής εκπαιδευτικής πολιτικής, δεν διαφαίνεται να καταλαμβάνουν περίοπτη θέση 
στη λειτουργία του σχολικού οργανισμού. Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται η ανάγκη 
για επανεξέταση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και διοίκησης της 
εκπαιδευτικής μονάδας γενικότερα και του ολοήμερου ειδικότερα. 

2.4. Κλίμα συνεργασίας

Οι εκπαιδευτικοί συνηγορούν με την άποψη ότι το καλό κλίμα και η κουλτούρα 
συνεργασίας και συνυπευθυνότητας αποτελούν παράγοντες που οδηγούν τον 
σχολικό οργανισμό στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και πρακτικών. Το 
θετικό αυτό κλίμα διακόπτεται στις περιπτώσεις εκείνες που αναφέρεται άρνηση 
συνεργασίας και έλλειψη αλληλεπίδρασης. Οι συμμετέχοντες/ουσες στην έρευ-
να αποτίμησαν θετικά την ομαδικότητα, που όμως συμβαδίζει με το διαφορετικό 
επίπεδο σπουδών των εργαζομένων, το οποίο τούς παρέχει μια ξεχωριστή οπτική 
και έναν διαφορετικό τρόπο παρέμβασης στα δρώμενα της σχολικής πραγματικό-
τητας: «Μια συνηθισμένη αιτία διαφωνίας, που όμως δεν φτάνει στη σύγκρουση, 
είναι το διαφορετικό υπόβαθρο σπουδών του κάθε εκπαιδευτικού, δηλαδή οι δια-
φορετικές οπτικές από τις οποίες έχουν συνηθίσει να εξετάζουν ένα θέμα…» (Δ.8). 
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Οι ερωτώμενοι/ες αναφέρονται σε συμμαχίες για την υποστήριξη των καθη-
μερινών δράσεων, ανάλογα με τον χαρακτήρα τους, γεγονός που υπογραμμίζει τη 
δραστηριοποίηση των άτυπων ομάδων και την αναζήτηση δράσεων πραγμάτωσης 
μέσω δυναμικών μειοψηφιών, που στόχο έχουν να επιδράσουν καταλυτικά στην 
υλοποίηση συγκεκριμένων αποφάσεων και στη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών 
επαγγελματικής καταξίωσης: «…αλλά υπάρχουν και συνάδελφοι/σες οι οποίοι/
ες υπονομεύουν τους/τις άλλους/ες και συμμαχούν με κάποιους/ες, με σκοπό τη 
δική τους προώθηση και προβολή» (Δ.10). Καταλυτικό ρόλο και στο σημείο αυτό 
διαδραματίζει ο/η διευθυντής/ντρια – προϊστάμενος/νη του σχολικού οργανι-
σμού, που χρειάζεται να είναι ηγέτης/τιδα με όραμα και διάθεση συνεργασίας με 
όλους/ες ανεξαιρέτως, τους/τις εκπαιδευτικούς, διαθέτοντας σύγχρονες γνώσεις 
διοίκησης και οργάνωσης: «...ένας/μία ενημερωμένος/νη διευθυντής/ντρια που 
έχει όραμα για το σχολείο και δεν αναλώνεται σε κουτσομπολιά και κριτικές» (Δ.3). 

2.5. Παράγοντες που ενισχύουν ή αποδυναμώνουν την άσκηση εσωτερικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής στο ΟΠ

Παράλληλα, η έρευνα κατάδειξε πως οι εργαζόμενοι/ες θεωρούν ότι η ομαδική 
προσπάθεια που αποκαλύπτεται από τις συλλογικές διαδικασίες και τις ομόφωνες 
αποφάσεις, τους/τις παρωθεί στην ανάληψη πρωτοβουλιών, με σκοπό το γενικό 
συμφέρον μαθητών/τριών, γονέων, εκπαιδευτικών. Οι συλλογικές όμως απο-
φάσεις προκύπτουν μόνο μέσω της ανάπτυξης ειλικρινών σχέσεων μεταξύ των 
εργαζομένων: «…Είμαστε συνεργάτες, συνοδοιπόροι. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε 
και θέλουμε το ολοήμερο να βγει από την απομόνωση... Αυτό θα το καταφέρουμε 
φυσικά με την ανάληψη καινοτόμων δράσεων και πρωτοβουλιών, με συλλογική 
προσπάθεια» (Δ.5). Σε αντίθετη περίπτωση, όταν κυριαρχεί καχυποψία και επι-
φυλακτικότητα, δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας.

Σχετικά με την εκτίμηση για το ενδιαφέρον που δείχνουν οι εκπαιδευτικοί 
του πρωινού προγράμματος προς τους/τις συναδέλφους του ολοήμερου, για τον 
σκοπό και την εργασία τους, η έρευνα υπογραμμίζει ότι οι απόψεις είναι μοιρα-
σμένες, καθώς υπάρχουν αυτοί/τες που πιστεύουν ότι οι εκπαιδευτικοί του πρωι-
νού προγράμματος δείχνουν περιορισμένο ενδιαφέρον για τη λειτουργία του 
απογευματινού και για τα προβλήματα εφαρμογής του: «Η συνεργασία δεν είναι 
ικανοποιητική. Τώρα πλέον δεν υπάρχει ένας υπεύθυνος για το ολοήμερο και δεν 
υπάρχει κάποιος/α να ενημερώνει για τα προβλήματα…» (Δ.6). Βέβαια, η έλλειψη 
ενδιαφέροντος αποτελεί χαρακτηριστικό μιας νοοτροπίας που διακατέχεται από 
έλλειψη παρακίνησης, στήριξης και επιμόρφωσης (Ανθοπούλου, 1999) και δημιουρ-
γεί μια διάθεση ρουτίνας και γραφειοκρατικού τύπου εργασίας, που επιδρά στο 
έργο του/της εκπαιδευτικού. Υπάρχουν όμως και οι εκπαιδευτικοί που πιστεύουν 
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ότι η λειτουργία του ΟΣ αφορά όλους/ες: «Οπωσδήποτε ναι, αφού πιστεύω πως 
έχει πια παγιωθεί στη συνείδηση των περισσότερων συναδέλφων η άποψη πως 
το σχολείο λειτουργεί και δρα σε ένα ενιαίο πρόγραμμα» (Δ.12). 

Ως επακόλουθο, οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στο ολοήμερο θεωρούν ότι 
υποβιβάζεται ο ρόλος τους και ότι εργάζονται σε ένα πρόγραμμα που δεν υπάρ-
χει ικανοποιητική συνεργασία: «Απαιτούν να “συμμορφωθεί” το ΟΠ με το πρωινό, 
ενώ θα έπρεπε να υπάρχει συνεργατική οργάνωση αποκλειστικά προς όφελος των 
μαθητών/τριών» (Δ.3). Μελετώντας ανά θεματική κατηγορία τη συνεργασία που 
αναπτύσσεται, αποκαλύπτεται ότι υλοποιείται κυρίως σε ζητήματα που σχετίζο-
νται με τις εργασίες της επόμενης ημέρας, την επίδοση των μαθητών/τριών και 
τα προβλήματα λειτουργίας του ολοήμερου. 

Παρ’ όλα αυτά, το κυλιόμενο πρόγραμμα και οι εναλλαγές των εκπαιδευτικών 
που εργάζονται στο ολοήμερο χαρακτηρίζονται ως θετικές, διότι αποτελούν ένα 
σημαντικό συνδετικό κρίκο στη συνεργασία των δύο προγραμμάτων: «Δουλεύω 
και εγώ στο ολοήμερο μία φορά την εβδομάδα (κυλιόμενο πρόγραμμα) και συνερ-
γάζομαι με όλους/ες…» (Δ.12). 

Όσον αφορά την ικανοποίηση από τη συνεργασία με τους/τις συναδέλφους 
του ΟΠ, διαπιστώνεται ότι συνεπικουρούν ο ένας/η μία τον/την άλλον/η, σε όλα 
τα θέματα του απογευματινού ωραρίου. Η συνεργασία τους όμως σε ζητήματα 
καινοτόμων δράσεων και νέων διδακτικών τεχνικών, καθώς και σε προγράμματα 
τοπικού ενδιαφέροντος εμφανίζεται περιορισμένη: «Όχι. Δεν υπάρχει ο απαραί-
τητος χρόνος για την ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών. Μόλις μας φτάνει ο 
χρόνος για την προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας…» (Δ.3).

2.6. Προφίλ του ολοήμερου προγράμματος στην κοινότητα 

Σύμφωνα με την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για ζητήματα που 
αναφέρονται στη συνεργασία του ΟΠ με γονείς και φορείς της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης (ΤΑ), η έρευνα έδειξε ότι οι εργαζόμενοι/ες τη θεωρούν από ελάχιστη 
έως ανύπαρκτη. 

Όσον αφορά τους γονείς, οι εκπαιδευτικοί, αν και πιστεύουν ότι η συνεργασία 
μαζί τους αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αποδοτική λειτουργία του ολοή-
μερου, θεωρούν ότι αυτή περιχαρακώνεται στην προετοιμασία για τα μαθήματα 
της επόμενης ημέρας και σε θέματα υγείας και συμπεριφοράς: «Η συνεργασία 
με τους γονείς αναφέρεται κυρίως σε θέματα μαθησιακά και συμπεριφοράς των 
παιδιών τους. Σπάνια συνεργαζόμαστε για κάτι άλλο…» (Δ.9).

Συνεκδοχικά, στη συνεργασία με την ΤΑ η έλλειψή της μπορεί να ερμηνευθεί 
και ως αποτέλεσμα της αδυναμίας του σχολείου να καταστεί ένας εκπαιδευτικός 
οργανισμός ανοιχτός, που να μπορεί προσβλέπει στη βοήθεια των κοινωνικών 
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φορέων. Αποτελεί πεποίθηση των συμμετεχόντων/ουσών ότι η ΤΑ μπορεί να 
διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην εξελικτική πορεία του σχολείου, αλλά δυστυ-
χώς αυτή περιορίζεται στην καταβολή οικονομικών πόρων ή κάποιων απλών 
κτιριακών επισκευών: «Θα μπορούσε να υπάρχει συνεργασία με φορείς της ΤΑ, 
αλλά προς το παρόν δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Οποιαδήποτε είδους συνεργασία 
περιορίζεται σε κτιριακά θέματα και θέματα θέρμανσης» (Δ.2). 

3. Συμπεράσματα

Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων διαφαίνεται ότι η γνώμη των εκπαιδευτικών 
για το ΟΠ είναι αρκετά θετική. Υπάρχουν βέβαια αδυναμίες τις οποίες και υπο-
γραμμίζουν οι συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα, αλλά τονίζουν και τα θετικά 
σημεία της λειτουργίας του, τα οποία και πρέπει να υποστηριχθούν. 

Για να μπορέσει το ΟΠ να καταστεί φορέας αποτελεσματικότερης διαμόρφωσης 
και άσκησης της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής, είναι αναγκαίο να γίνει 
νέος σχεδιασμός που να εστιάζει τόσο στους οργανωτικούς φορείς (συλλογικά 
όργανα διοίκησης, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) όσο και στη μεγαλύ-
τερη απορρόφηση ανθρώπινων και υλικών πόρων (οικονομικοί πόροι, σταθερό 
εκπαιδευτικό προσωπικό). 

Αποτελεσματικό κρίνεται να γίνουν ευρύτερες οι αρμοδιότητες του ΣΔ, με τακτι-
κότερες συνεδριάσεις και μεγαλύτερο εύρος καθηκόντων. Οι εισηγήσεις να μην 
πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τον/τη διευθυντή/ντρια – προϊστάμενο/νη, 
αλλά και από εκπαιδευτικούς που δείχνουν ενδιαφέρον και έχουν αυξημένα προ-
σόντα ή ομάδες εκπαιδευτικών και από τα δύο προγράμματα, που θα αναλαμβά-
νουν τις εισηγήσεις εκ περιτροπής. 

Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να δίνεται βαρύτητα σε ζητήματα συνεργασίας και 
συνυπευθυνότητας των εκπαιδευτικών των δύο προγραμμάτων μέσω του υπαλ-
ληλικού καθηκοντολογίου, να παρέχονται κίνητρα για την υιοθέτηση καινοτόμων 
διδακτικών μεθόδων και πρακτικών, καθώς και εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
που να σχετίζονται με τη διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη διδασκαλία. Η 
ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών και δράσεων είναι ενδεδειγμένο να συνοδεύεται 
από ηθική και επαγγελματική ανταμοιβή. Να επιδιώκεται η υποστήριξη της σχο-
λικής μονάδας και του ΟΠ από την ΤΚ μέσω των εκπροσώπων των συλλογικών 
οργάνων και να στηρίζεται οικονομικά. 

Αναγκαίο επίσης είναι να πραγματοποιείται συνεχής και επισταμένη επιμόρφω-
ση των εκπαιδευτικών που εργάζονται στο ΟΠ για τον σκοπό και τους στόχους που 
αυτό εξυπηρετεί, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να ξεπεράσουν τα στεγανά της 
γραφειοκρατικής εργασίας και παρέχοντάς τους κίνητρα για ιεραρχική αναβάθμιση.
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Τέλος, αυτό που προκύπτει είναι ότι η κεντρική εξουσία και οι τοπικές εκπαι-
δευτικές αρχές οφείλουν να υποστηρίξουν το ΟΣ και να το βοηθήσουν να βγει 
από την αφάνεια στην οποία έχει, τα τελευταία κυρίως χρόνια, περιέλθει. Και αυτό 
γιατί το ολοήμερο βοηθάει τον/τη μαθητή/τρια να δραστηριοποιηθεί ολόπλευρα, 
γνωστικά, συναισθηματικά, ψυχοκινητικά, να αναπτύξει την κριτική και δημι-
ουργική του/της σκέψη. Του/της δίνει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τομείς 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, να αναλάβει ρόλους και να δημιουργήσει κοι-
νές αξίες που στόχο έχουν την οικοδόμηση μιας πλουραλιστικής, οικουμενικής 
κοινωνίας. 

Πίνακας 2. Πίνακας συντομογραφιών
Συντομογραφίες

ΟΣ Ολοήμερο Σχολείο
ΤΚ Τοπική Κοινότητα
ΤΑ Τοπική Αυτοδιοίκηση
ΟΠ Ολοήμερο Πρόγραμμα

ΟΔΣ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
ΣΔ Σύλλογος Διδασκόντων
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